…………………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU
4 / … SINIFI TÜRKÇE ÇALIŞMA KAĞIDI
Öğrencinin Adı-Soyadı:…………………………………………..
Numarası:…………..
KİTAPLIĞIMIZDAKİ BU MASALI OKUDUNUZ MU?
…………………………………………………………………………….
Bir gün hava çok sisliydi. Gemiciler geminin önüne bir kayanın çıktığını fark
ettiler. Rüzgar o kadar şiddetli esiyordu ki bir şey yapamadık. Gemi kayaya çarptı
ve hemen orada parçalandı.
Mürettebattan benimle beraber altı kişi tam zamanında bir sandala
atlayabilmişti. Saatlerce kürek çektik fakat kara görünürde değildi. Nihayet
yorgunluktan, tamamen bitkin bir halde kendimizi dalgaların keyfine bıraktık ve biraz
sonra poyrazla devrildik. Sandaldaki arkadaşlarımın akıbetini bilmiyorum. Bence
hepsi öldü. Bana gelince, kendimi dalgalara bırakarak yüzmeye başladım. Rüzgarın
ve denizin gelgiti beni karaya doğru götürdü. Sık sık aşağıya doğru indirdiğim halde
ayaklarım yere değmiyordu. Bu hala karaya yaklaşmadığımı gösteriyordu. Tam
yorulup da kendimi bırakacağım sırada ayaklarım denizin dibine değmeye başladı. Bu sırada fırtına da epey
yatışmıştı. Karaya ayak basmadan önce denizin içinde iki kilometre kadar yürüdüm. Nihayet karaya çıktım.
Ne bir ev, ne de bir insan izi vardı ortalıkta. Bir müddet yol aldım. Yorgunluk, havanın sıcaklığı ve gemiden
ayrılırken içtiklerim bana tatlı bir uyku vermişti. Uyandığım zaman davranıp kalkmak istedim ama mümkün olmadı.
Sırtüstü yatmıştım, kalktığımda kollarım ve bacaklarım her iki yanımdan bağlanmıştı. Hatta koltuk altlarımdan
kalçalarıma kadar vücudumu saran gayet ince bağlar vardı. Yalnız havaya bakabiliyordum. Güneş oldukça
yükselmişti ve gözlerimi kamaştırıyordu. Etrafımda tam olarak ne olup bittiğini anlayamadım.
Biraz sonra sol bacağımın üstünde bir şeyin kımıldamakta olduğunu fark ettim. Kımıldayan şey, göğsümün
üzerinde yavaş yavaş ilerleyerek çeneme kadar sokuldu…
Yukarıdaki parçaya yeni bir isim bulup yazın: ………………………………………………………………
Metinde altı çizili sözcüklerin anlamlarını bulup aşağıya yazın. Sözcükleri birer cümle içinde kullanın.
:……………………………………………………………………………………………......................................................
Cümle:……………………………………………………………………………………………………………......................................................
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cümle:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………………………………......................................................
Cümle:……………………………………………………………………………………………………………......................................................
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cümle:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırın.
1. Gemi neden parçalanmış?
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Mürettebattan kaç kişi, nasıl kurtulmuş?
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Sandaldaki diğer mürettebata ne olmuş olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Masaldaki kahraman karaya nasıl ulaşmış?
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Masaldaki kahraman uyandığında neden kıpırdayamıyormuş?
……………………………………………………………………………………………………………………...
Aşağıdaki kelimelerden anlamları aynı olanları birbirleriyle eşleyelim.

Aşağıdaki cümlelerde eylem olan sözcüklerin altını çizin. Eylemin zamanını cümlenin
yanına yazın.
*Bir gün hava çok sisliydi.

………………………………………..

*Etrafımda ne olup bittiğini tam olarak anlayamadım.

………………………………………

*Ağabeyim sınıfındaki herkesten çok ders çalışıyor.

………………………………………

*Size geldim bugün ama yoktun evde.

………………………………………

*İşleyen demir pas tutmaz.

………………………………………

*Anneannem hafta sonu bize gelecek.

………………………………………

*Yavuz kapının koluyla oynuyor.

………………………………………

*Paytak paytak yürüyor penguen.

………………………………………

*Bileziğimi kaybettim.

……………………………………...

*Ses, ormanın derinliklerinden geliyormuş.

………………………………………

*Bahçedeki kuşu gördün mü?

………………………………………

Aşağıdaki sesteş sözcükleri iki farklı anlamıyla cümle içinde kullanın.
Sıcak:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sıcak:………………………………………………………………………………………………………………….
Şiş:……………………………………………………………………………………………………………………
Şiş:……………………………………………………………………………………………………………………
Bin: :…………………………………………………………………………………………………………………
Bin: :…………………………………………………………………………………………………………………
Ocak: :………………………………………………………………………………………………………………
Ocak: :………………………………………………………………………………………………………………
Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri yanlarına yazalım.

CÜMLELER

ZAMİRLER

Sınıfta herkes koştu.
Onu senin için aldım.
Siz çiçek dikmek istiyorsanız ben size tohum veririm.
Seninki yine okula gecikti.
Şunu taşımama yardım eder misin?
Onlar dün akşam uçağa bindiler.
Senin kadar yalan söyleyeni görmedim.
Cumhuriyeti o kurdu, bizler yaşatacağız.
O, benim en sevdiğim çizgi filmdir.
Sen bugün sabah sporunu yaptın mı?
Karnem iyi gelirse babam bana bisiklet alacak.
Aşağıdaki tabloda verilen zamirleri cümle içinde kullanalım.

ZAMİRLER
Bazıları
Biz-siz
Onlar
Bu
Şu
Herkes
Oradaki
Sizinki- bizimki
Ben
Sen
Bunlar

CÜMLELER

NOKTALAMA VE YAZIM YANLIŞLIKLARIYLA BAŞIMIZ DERTTE!
Aşağıdaki cümlelerde yazım ve noktalama yanlışlıkları yapılmış. Onları düzeltip noktalı
yerlere yazar mısınız?
1. Karadenizin yağışlı bir iklimi, vardır.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Sinem’lerle Barış’lar haftasonu izci kampına gitmişler?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Öğretmenimiz proje ödevimizin 14/mart/2011 tarihinde; getirileceğini söylemedi mi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Hey. Bu benim kalemim.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. sınıfımızın en uzun boylusu Senadır.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Bilim ve çocuk dergisinin bu ayki sayısını aldınızmı?
...........................................................................................................................................................................
7. Kavak ağacı yurdumuzda ençok batı trakya batı anadolu ve karadeniz bölgelerinde yetişir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Dün küçükçekmecede karşıya geçerken üst geçiti kullanmayan bir yaya hayatını kaybetmiş.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Benimde sizinle gelmem gerekirmi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Konuşmaya başladımı susmak bilmez.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. O kadar hızlı koştumki otobüse ancak yetişebildim.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. öff. Çok sıkıldım.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AYNUR CEYLAN

