
Trafik Ifl›¤›

Merhaba, benim ad›m Trafik Ifl›-
¤›. Ben trafikte yayalar› ve araç-
lar› yönlendiririm. Onlara dur-
malar› ve hareket etmeleri gere-
ken zamanlar› söylerim. Yeflil ›fl›-
¤›m yand›¤›nda yayalar karfl›ya
geçer. K›rm›z› ›fl›¤›m dur anlam›-
na gelir. Bu renklerimin anlam›
araçlar için de ayn›d›r. Sar› ›fl›-
¤›m araçlar için haz›rlan anlam›-
na gelir. Yayalar için k›rm›z› ›fl›-
¤›m yand›¤›nda araçlar için yeflil
›fl›¤›m yanar. Böylece düzenli bir
trafik ak›fl› oluflur.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›-
daki metne göre cevaplay›n›z.)

1. Metnin kahraman›n›n ad› nedir?

A) Trafik Kural›
B) Trafik Ifl›¤›
C) Trafik Kazas›

2. Trafik ›fl›¤›n›n görevi neymifl?

A) Trafikte yayalar› ve araçlar›
yönlendirmek.

B) Gemilere yollar›n› göster-
mek.

C) Uçaklar›n rotalar›n› belirle-
mek.

3. Afla¤›dakilerden hangisi "dur" an-
lam›na geliyor?

4.

Yukar›da görselde yanan ›fl›k
hangi anlama geliyor?

A) Geç B) Haz›rlan
C) Dur

5. Hangisinde "haz›rlan" anlam›na
gelen trafik ›fl›¤› yan›yor?

6. Afla¤›daki efl anlaml› sözcük efl-
lefltirmelerinden hangisi yanl›fl-
t›r?

Ev Konut

Nefle Üzüntü

Beyaz Ak

A)

B)

C)

A) B) C)

A) B) C)
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7.

Ece çok mutlu. Çünkü ............ 

Yukar›daki resme göre cümle na-
s›l tamamlanmal›d›r?

A) annesi ona k›zd›.
B) yere düfltü.
C) ikinci s›n›fa geçti.

8.

Resimde verilen kelimenin z›t
anlaml›s› hangisidir?

A) Bofl B) Afla¤›
C) Yukar›

9.

Balonlara yaz›l› hecelerden olu-
flacak anlaml› sözcük hangisi-
dir?

A) ilea B) aile
C) leia

10.Afla¤›daki cümlelerden hangisi-
nin sonuna soru iflareti (?) kon-
mal›d›r?

A) Bugün tiyatroya gidecek mi-
yiz

B) Sena, evde ders çal›fl›yor
C) Ö¤retmenimizin sözünü din-

lemeliyiz

11.Afla¤›daki efllefltirmelerden han-
gisi yanl›flt›r?

12.

Yukar›daki trafik levhas›n›n anla-
m› nedir?

A) Yaya giremez
B) Okul geçidi
C) Mecburi yaya yolu

A)

B)

C)

Yaya geçidi

Dikkat

Dur

i le a

Dolu .........
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Atatürk

Atatürk, bin sekiz yüz seksen bir
y›l›nda Selânik'te do¤du. Annesi-
nin ad› Zübeyde Han›m, babas›-
n›n ad› Ali R›za Efendi'dir. Ata-
türk'ün bir de Makbule ad›nda k›z
kardefli vard›r. Atatürk ilkokuldan
sonra askerî okullarda okudu.
Kurmay yüzbafl› olarak orduya
kat›ld›. O, yurdumuza giren düfl-
manlara karfl› Kurtulufl Savafl›'n›
bafllatt›. Yurdumuzu düflmanlar-
dan kurtard›. Cumhuriyeti ilan et-
ti. Atatürk 10 Kas›m 1938'de Dol-
mabahçe Saray›'nda öldü. O flim-
di Ankara'da, An›tkabir'de yat›yor.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›-
daki metne göre cevaplay›n›z.)

1. Atatürk ne zaman do¤du?

A) Bin dokuz yüz dörtte.
B) Bin sekiz yüz seksen birde.
C) Bin dokuz yüz otuz sekizde.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Ata-
türk'ün annesinin ad›d›r?

A) Makbule Han›m
B) Zübeyde Han›m
C) Ayfle Han›m

3. Atatürk Kurtulufl Savafl›'n› niçin
bafllatt›?

A) Yeni ülkeler fethetmek için
B) Topraklar›m›z› geniflletmek

için
C) Yurdumuzu düflmanlardan

kurtarmak için

4. Atatürk, nerede öldü?

A) Ankara'da
B) Dolmabahçe Saray›'nda
C) An›tkabir'de

5. Afla¤›daki sözcüklerden hangisi
yanl›fl yaz›lm›flt›r?

A) Örtmen B) Ö¤renci
C) Müdür

6. Afla¤›daki efllefltirmelerden han-
gisi yanl›flt›r?

A)

B)

C)

Kufl Kufllar

Kedi Kediler

Fincan Tepsiler
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7. Afla¤›dakilerden hangisi hecele-
rine do¤ru ayr›lm›flt›r?

A) Yurd – u – muz
B) Cum – hu – ri – yet
C) Vat – an

8. Afla¤›daki efl anlam çiftlerinden
hangisi yanl›flt›r?

A) Vakit – Zaman
B) Kalp – Yürek
C) Eser – Defter

9.

Çiçe¤in yapra¤›nda gizlenen keli-
me hangisidir?

A) millet B) ulus
C) halk

10. "Eve geldim ( ) ödevlerimi yap-
t›m ( )" cümlesindeki boflluklara
hangi noktalama iflaretleri kon-
mal›d›r?

A) (?) (.) B) (,) (.)
C) (.) (?)

11.Afla¤›daki resimlerden hangisi
Atatürk'ün mezar›na aittir?

12.

Yukar›da verilen sözcü¤ün ço¤ul
hâli hangisidir?

A) Kirazlar B) Kirazda
C) Kiraz›

13.Afla¤›daki cümlelerde alt› çizili
sözcüklerden hangisi yanl›fl ya-
z›lm›flt›r?

A) Törende nefle içerisinde bay-
rak sallad›k.

B) Bugün yeni bir çift ayakkap›
ald›k.

C) Yerlere çöp atmayal›m, çev-
remizi temiz tutal›m.

Kiraz ................

A) B)

C)
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Ekmek

Bir ekmek evimize gelene kadar 
hangi aflamalardan geçiyor bili-
yor musunuz? Önce çiftçi tarlaya 
tohum eker. Sonra bu tohumlar 
büyür, baflak olur. Bu¤day 
taneleri toplan›r, fabrikaya yolla-
n›r. Taneleri fabrikada ö¤ütülür, 
un olur. Daha sonra bu unlar f›-
r›nlara yollan›r. F›r›nda unlar ek-
mek hâline getirilir. En sonunda 
ekme¤imiz evimize ulaflmaya 
haz›r olur.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›-
daki metne göre cevaplay›n›z.)

1. Yukar›daki metinde ne anlat›l›-
yor?

A) Marketteki al›flverifl
B) Ekme¤in yap›l›fl›
C) Bal›n üretimi

2. Bu¤day taneleri topland›ktan
sonra nereye yollan›r?

A) Hastaneye B) Fabrikaya
C) Eve

3. Taneleri kim toplar?

4. Taneleri fabrikada ne hâline ge-
lir?

5. Un, nerede ekmek hâline getiri-
lir?

A) F›r›nda B) Bakkalda
C) Ma¤azada

fiEKER TUZ

A) B)

UN

C)

A) B)

C)
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6. Afla¤›daki efllefltirmelerden han-
gisi yanl›flt›r?

7. Afla¤›da z›t anlaml› sözcük çiftle-
ri verilmifltir. Bunlardan hangisi
do¤ru de¤ildir?

8. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde
efl sesli sözcükler kullan›lm›flt›r?

A) Yüzmeye gittim, yüzüm ›slan-
d›.

B) Arkadafllar›mla oyunlar oyna-
d›k.

C) Bisikletimi kardeflime ver-
dim.

9. Afla¤›daki görsellerde çeflitli hay-
vanlar ve bunlardan elde edilen
ürünler verilmifltir.

Hangisinde hata yap›lm›flt›r?

10. "Annem renkli yünlerle bana atk›
............." cümlesi nas›l tamam-
lanmal›d›r?

A) ördü B) ald›
C) sordu

11.Afla¤›dakilerden hangisi berber-
dir?

A) B)

C)

A)

B)

C)

Tavuk

‹nek

Ar›

A)

Akflam Sabah

B)

Okul Bahçe

C)

Siyah Beyaz

A)

B)

C)

T›rm›k

Kürek

Traktör
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Öykü ile Özen Uzayda

‹ki kardefl uzay gemileriyle uzay-
da geziyordu. Önce y›ld›zlar›n
yan›na u¤rad›lar. Çok parlak ve
güzel görünüyorlard›. Onlarla bir
müddet oyunlar oynad›lar. Daha
sonra Dünya'ya bakt›lar. Topa
benzetmifllerdi onu. Mavi ve ye-
flil renkleriyle ne kadar da güzel-
di. "En güzel gezegen bizimki."
dedi Öykü. Özen de bafl›n› salla-
yarak onu onaylad›.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›-
daki metne göre cevaplay›n›z.)

1. Kimler uzaya gitmifl?

A) Ali ve Ayfle
B) Öykü ve Özen
C) Ufuk ve Elif

2. ‹ki kardefl önce nereye u¤ram›fl-
lar?

A) Y›ld›zlar›n yan›na
B) Ay'›n yan›na
C) Mars'a

3. Dünya'y› neye benzetmifller?

4. Dünya'n›n hangi renklerini gör-
müfller?

A) Mavi ve yeflil
B) Sar› ve pembe
C) Siyah ve beyaz

5. Öykü ne demifl?

A) En güzel renk k›rm›z›.
B) En güzel elbise benimki.
C) En güzel gezegen bizimki.

6. "Ya¤mur ya¤d›¤› .......... flemsiye-
sini açt›." cümlesindeki noktal›
yere hangisi gelmelidir?

A) sonra B) için
C) ama

7. Afla¤›daki sözcüklerden hangisi
hecelerine yanl›fl ayr›lm›flt›r?

A) Oy – un B) U – zay
C) Dün – ya

A) B)

C)
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8. Afla¤›daki hangi efllefltirme do¤-
ru de¤ildir?

9. Afla¤›daki görsellerden hangileri
z›t anlaml› sözcükleri simgele-
mez?

10.Afla¤›daki sözcüklerden hangisi
yanl›fl yaz›lm›flt›r?

A) küpe B) bayrak
C) ali

11.Resimlerde hayvanlar ve ç›kar-
d›klar› sesler efllefltirilmifltir.

Hangisi do¤ru de¤ildir?

12.

Yukar›daki y›ld›zlara yaz›lm›fl
hecelerden oluflan anlaml›
sözcük hangisidir?

A) simitçi B) çiçek
C) saatçi

13. "fiule öksürüyordu .......... hasta
olmufltu." cümlesindeki noktal›
yere hangisi gelmelidir?

A) mademki B) oysaki
C) çünkü

14.Afla¤›daki sözcüklerden hangisi
hecelerine do¤ru ayr›lm›flt›r?

A) Fu – tbo – l
B) Yak – ala – ma – ca
C) Kö – re – be

mit si çi

A)

B)

C)

Hav hav

Cik cik

Miyav

A)

B)

C)

A)

B)

C)

Voleybol

Futbol

Yüzme
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Ayça ailesiyle pikni¤e gitti¤i or-
manda çiçek toplamaya ç›km›fl.
Birdenbire, çiçeklerin aras›nda
camdan bir kavanoz görmüfl. Ka-
vanoza dikkatlice bakt›¤›nda içe-
risinde güzel mi güzel bir peri k›-
z›n›n oldu¤unu fark etmifl. He-
men kavanozun kapa¤›n› açm›fl.
Peri k›z›, "Beni bu kavanozdan
kurtard›¤›n için çok teflekkür
ederim, kötü kalpli cad› beni ora-
ya hapsetmiflti." demifl. Ayça, "Ri-
ca ederim, benim yerimde kim
olsa ayn› fleyi yapard› zaten." de-
mifl. Bunun üzerine peri, "Sen
beni esirlikten kurtard›n, ben de
sana bir iyilik yapmak istiyorum.
Dile benden ne dilersen!" demifl.
Ayça da savafllar›n olmad›¤›, her-
kesin bir arada kardeflçe yaflad›-
¤› güzel bir dünya dilemifl.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›-
daki metne göre cevaplay›n›z.)

1. Yukar›daki parçan›n bafll›¤› afla-
¤›dakilerden hangisi olabilir?

A) Ayça ‹le Peri K›z›
B) Ormanlar›m›z
C) Hayvanlar› Koruyal›m

2. Ayça peri k›z›yla nerede karfl›lafl-
m›fl?

A) Bahçede B) Parkta
C) Ormanda

3. Peri k›z›n› kim kavanoza hapset-
mifl?

4. Afla¤›dakilerden hangisi Ayça'n›n
dileklerinden biri de¤ildir?

A) Güzel bir dünya
B) Yeni bir elbise
C) Savafllar›n olmad›¤› bir dünya

5. Afla¤›daki görsellerden hangisi
Ayça'n›n diledi¤ine uygundur?

C)

A) B)

B)A)

C)
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6. Hangi cümlede verilen bilgi yan-
l›flt›r?

A) Noktadan sonraki cümlenin
ilk harfi büyük yaz›l›r.

B) Soru cümlelerinin sonuna
nokta konur.

C) Özel isimlerin ilk harfi büyük
yaz›l›r.

7. Afla¤›dakilerden hangisi öfkeli
birinin yüz ifadesidir?

8. Afla¤›da çeflitli masal kahraman-
lar› ilgili olduklar› varl›klarla efl-
lefltirilmifltir.

Hangi efllefltirme yanl›flt›r?

9.

Resimdeki çocuk neyi hayal edi-
yor?

A) Yemek yedi¤ini
B) Uçtu¤unu
C) Uyudu¤unu

10.Afla¤›dakilerden hangisinin ad›
do¤ru yaz›lmam›flt›r?

11.Sözcüklerin anlam›n› ö¤renmek
için hangisini kullanmal›y›z?

A) Gazeteyi
B) Yaz›m k›lavuzunu
C) Sözlü¤ü

12.Yaz›m k›lavuzunu ne için kullan›-
r›z?

A) Kelimelerin do¤ru yaz›m›n›
ö¤renmek için

B) Hava durumunu ö¤renmek
için

C) Günlük olaylar› ö¤renmek
için

A) B) C)

BiberF›nd›k Havuç

A)

B)

C)

A) B)

C)
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