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Kelimelerin Sözlükte Sıralanışı Ev Çalışması 
1. Aşağıdaki Kelimeleri Sözlük Sırasına Göre Sıralayalım. 
1. kavun - otomobil - gitar - nane - palto 
.................................................................... 
2. zambak - sinema - makine - bisiklet - lale 
..................................................................... 
3. demet -  resim - fikir - japon - ömür 
....................................................................... 
4. jüpon - jandarma - jeton - jilet - jop 
................................................................... 
5. yosun - yunus - yelek - yürek - yalı 
............................................................. 
6. ağaç - adam - ampul - avize - askı - abajur 
........................................................................ 
7. biblo - buluz - bahçe - balina - buz - biber 
............................................................................ 
8. gözlük - gemi - güneş - gezi - gümüş - güzel 
................................................................................ 
9. çayır - çimen - çiçek - çömlek - çarşaf - çuval 
........................................................................................ 
10. sehpa - semaver - servis - sevinç - sezon - seçkin 
....................................................................................... 
11. kalem - kalıp - kalbur - kalamar - kalın - kalite 
.......................................................................................... 
12. demet - demeç - deneme - deney - demlik - denek 
....................................................................................... 
13. öğrenci - öğretmen - öğretim - öğün - öğüt - öğrenim 
......................................................................................... 

2. Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi sözlük sırasına göre 
eşleştiriniz. 
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3. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 
1. “babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya 
koyarsak en başta hangi sözcük yer alır? 
A) babalık 
B) babacan 
C) babayiğit 
D) bacaksız 

2. “cimri,  ciltçi,  ciklet,  ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak 
hangisi en sonda yer alır? 
A) ciltli  B) ciklet 
C) cimri  D) ciltçi 

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? 
A) çerçeve 
B) Çerkez 
C) çerez 
D) çeşitli 

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? 
A) dalga 
B) dama 
C) dalgın 
D) damla 

5. Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi doğrudur? 
A) ekmeksiz- ekmeklik- ekmekçi- ekmek 
B) ekmekçi- ekmek- ekmeksiz- ekmeklik 
C) ekmek- ekmekçi- ekmeklik- ekmeksiz 
D) ekmekçi- ekmeklik- ekmek- ekmeksiz 

6. Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi doğrudur? 
A) kabak- kaban- kabartı- kablo 
B) kabartı- kabak- kaban- kablo 
C) kaban- kabak- kabartı- kablo 
D) kablo- kabartı- kaban- kabak 

7. Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi yanlıştır? 
A) kekik- keklik- kelebek- kelem 
B) kiracı- kiraz- kireç- kiremit 
C) madalya- maden- madde- madenci 
D) mesaj- mesele- mesken- meslek 

8. Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi yanlıştır? 
A) naz- nazar- nazarlık- nazari 
B) nesne- neşe- neşter- nezaket 
C) oklava- oksijen- okul- okuma 
D) Ordu- Ordulu- Ordululuk- ordusuz 

9. I. karga II. kedi III. kuzu IV. Koyun 
Ezgi yukarıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralamıştır. Hangi kelimeler 
yer değiştirilirse yapılan hata düzeltilmiş olur? 
A) II – III                  B) I – II               
C) II – IV              D) III – IV 
 
10. I- tembel II-temiz III- temel 
Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında sıralama nasıl 
olur? 
A) I – II – III              B) III – I – II                  
C) III – II – I              D) I – III – II 
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