1.

1. TEMA: ERDEMLER

TEST

DİNLEME, KONUŞMA KURALLARI

............................................................
Evimden sokağa çıkıp sağa dönerken köşe başında bir okul var. Okulun yanındaki sokağa girip
iki yüz üç yüz metre yürüyünce önce karakolu, hemen onun yanında da postaneyi görürüz.
Postanenin arkasındaki büyük bahçe parktır. Biz arkadaşlarla burada toplanıp futbol sahasına
gideriz. Yol boyunca Rıza’nın babası kasap Ali’nin, Ergun’un amcası manav Nuri’nin, Volkan’ın
ağabeyi kırtasiyeci Ersin’in dükkanlarının önünden geçer, onlarla selamlaşırız. Işıklardan yolun
karşısına geçip anıttan sonraki sinemanın önünden biraz ilerleyince futbol sahasına varırız. Öbür
mahallenin takımı da gelmiş olur. Küçük büyük birçok taraftarın alkış ve tezahüratlarıyla yaptığımız bu maçlarda yenmek ve yenilmek önemli değildir.Dostça biten maç sonunda haftaya buluşmak üzere vedalaşır, evlerimize dağılırız.
Nurge ACAR
İlk dört soruyu metne göre yanıtlayalım.
1.

Metne uygun bir başlık yazalım.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Anlatan kişinin evinden futbol sahasına kadar hangi yapılardan söz edilmiştir?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

İki mahallenin takımı ne zaman futbol maçı yapıyor?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Mahalle esnafının adları ile akrabası olan çocukların adlarını eşleştirerek yazalım.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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5.

7.

I. Bu konuşmayı neden dinliyorum?
II. Bu konuşmayı dinlemek bana neler
kazandırır?
III. Bu konuşmanın konusu nedir?
IV. Bu konuşma çabuk biter mi?

A)
B)
C)
D)

Yukarıdakilerden hangisi dinleme amacımızı belirlemek için sorulacak sorulardan
biri değildir?
A) III

B) II

C) III

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dinleme
kurallarından biri değildir?

D) IV

8.

6.

B)

C)

D)

Aşağıdakilerden hangisi
iyi bir dinleyici olmanın
yararlarındandır?

A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dinleme
ile ilgili yanlış bir ifade kullanmıştır?
A)

Konuşmacıyla göz teması kurmak
Anlamadığımız yeri hemen sormak
Uygun bir şekilde oturmak
Başka şeylerle meşgul olmamak

Öğrendiğimiz bilgiler artar.
Boş zamanımızı değerlendirmiş oluruz.
Konuşmacıya sık sık sorular sorabiliriz.
Yazılarımızda yazım kurallarını uygularız.

Konuşmacının dikkatini
dağıtmamalıyız.

Konuşma bitmeden soru
sormamalıyız.
Dinleme sırasında notlar
alabiliriz.

9.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerindendir?
A)
B)
C)
D)

Konuşma sırasında yanımızdaki arkadaşımızla
görüşlerimizi paylaşabiliriz. .

12

Sık sık ara vererek konuşması
Konuşurken hep karşıya bakması
İşitilebilir bir ses tonuyla konuşması
Dinleyenlere çok soru sorması

2.

TEST
HARF BİLGİSİ
ESKİ BİR FİNCAN
Dinle oğlum, çok eskiden bir konakta,
Akşamları gaz lambası ışığında,
Paşa dedesinden kalan bu fincanla,
Ninem kendi eliyle kahve sunarmış Abdi Bey’e,
Yıllar sonra 44 - 45 harp ortası,
Ekmek karnesi ve yokluk yılları,
Kayınvalidesinden kalan bu fincanla,
Bu kez annem kahve sunarmış Hakkı Bey’e,
Eski konak yıllar önce yandı gitti.
Ekmek karneli zor günler bitti.
Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu.
Bir tek bu fincan kaldı yüz yıllık sevdalarla,
Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla,
Düşüp kırılsa da topla, tamir et oğlum,
Kahve yaşın gelecek, bu fincanı iyi sakla.
					Barış MANCO
İlk üç soruyu şiire göre yanıtlayınız.
1.

Şiirde söz edilen fincanı kimler kullanmıştır?
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Şair “Kahve yaşın gelecek” cümlesiyle ne anlatmak istiyor?
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Şiirin konusu nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları dolduralım

*………………………… harfi alfabemizin yedinci harfidir.
*Alfabemizde ………………… harf vardır.
*Alfabemizdeki sessiz harfler ………………….. tanedir.
*……………..harfi alfabemizin ilk, …………………….. harfi ise son harfidir.
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5.

Alfabemizin 22, 18, 21 ve 25. harfleri sırasıyla yazıldığında hangi sözcük oluşur?
A) sıra

6.

B) sıpa

C) soru

10. Aşağıda resmi verilen varlıklardan hangisinde iki ünlü (sesli) harf yan yana gelmiştir?

D) sulu

A)

B)

Aşağıdaki meyvelerden hangisinin adı alfabemizde en sonda yer alır?

C)

D)

A)

B)

C)

D)

11. Aşağıdaki resimdeki varlık adlarından hangisi daha çok harften meydana gelmiştir?
7.

“Sağlıklı insan ümitli insandır” cümlesinde
birbirinden farklı kaç sesli harf vardır?
A) 4

8.

❤

B) 11

U

T

C) 9

❋

A)

B)

C)

D)

D) 5

U

Yukarıdaki tabloda ❤ ve ❋ yerine hangi
harfler yazılırsa anlamlı bir sözcük oluşur?
A) ❤
B)) ❤
C) ❤
D) ❤

9.

→ K, ❋ → A
→ M, ❋ → L
→ S, ❋ → L
→ M, ❋ → F

12.

papatya

menekşe
gül

gelincik
karanfil

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalın ve
ince ünlüler bir arada bulunur?

Yukarıdaki çiçek isimlerini alfabetik sıraya
göre dizdiğimizde hangisi sonuncu olur?

A) patlıcan
C) domates

A) menekşe
C) karanfil

B) bezelye
D) lahana
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B) papatya
D) gelincik

3.

TEST
HECE BİLGİSİ
1.

Aşağıdaki tabloyu verilen örneğe uygun olarak dolduralım.
Sözcükler

Sesli Harf

Sayısı Heceleri

arkadaşlık

4

ar-ka-daş-lık

sevinç
başöğretmen
araştırmacı
kalabalık
elektrik
fesleğen
bilgisayar

2.

3.

Aşağıda satır sonuna sığmayan sözcükler yanlış ayrılmıştır. Doğrusunu altlarına yazalım.
İletişim

Televizyon

Okyanuslar

Gökyüzünde

Elektrik

…….………i-

……....telev-

……..okyan-

….gökyüzü-

……..…...e-

nsanlar

izyon

uslar

nde

lektrik

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Aşağıdaki bölüme sırasıyla bir, iki, üç ve dört heceden oluşan sözcükler yazalım.

...................................

...................................
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...................................

...................................

4.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde dört
harften oluşmuş bir hece vardır?
A) kitaplık
C) sıhhat

8.
-ba
-ca

B) borçlu
D) mutluluk

-so
-le

-let
-lık

Yukarıdaki hecelerle aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

5.

A) balon
C) balık

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece
sayısı yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Muhasebeci → 5
Traktör → 3
Boğaziçi → 4
Sporcu → 2

9.

Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem
kelimedir?
A) spor
C) futbol

6.

B) balet
D) baca

B) yüzme
D) bale

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru
bölünmüştür?
A)

B)

10. Aşağıdaki görsellerden hangisinin adında
daha fazla hece vardır?

……....ekmekl……....ekmekl- ……....hanımel……....hanımel……....ekmekl……....hanımeli……....hanımelik
ik
i
……....ekmeklik
i
ik
i

A)

B)

C)

D)

……..........yurt- ……...............eC) ……..........yurtD) ……...............e……..........yurt……...............etaş
lement
lement
taş
……..........yurt……...............element
taş taş
lement

7.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine
doğru ayrılmıştır?
A) Mün-a-za-ra
C) Ka-la-ba-lık

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir harfli
hece vardır?

B) ar-a-sın-da
D) hoş-gör-ü

A) araba
C) elbise
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B) enginar
D) ziyafet

4.

TEST
SÖZCÜK BİLGİSİ / SÖZLÜKTE SIRALAMA
Yıldırım Bayezit, köyleri dolaşıyordu. Çok yaşlı bir köylüye rastladı. Köylü bahçesine incecik meyve
fidanları dikiyordu. Bayezit yaşlı köylüye takılmak istedi:
– “Baba” dedi.Bu fidanlar ne zaman büyüyüp de yemiş verecek? Bu yemişlerden yemek
sana nasip olacak mı dersin?
Köylü:
– Hiç sanmıyorum,dedi.
– Öyleyse niye kendini yorup duruyorsun?
– Biz atalarımızın diktiği ağaçların yemişini yiyoruz. Torunlarımız da bizim diktiklerimizin yemişini
yesinler.
Bu cevap Bayezit’in çok hoşuna gitti. “Aferin” dedi ve köylüye bir kese altın verdi.
Köylü:
– Bak sultanım gördün mü? Bizim fidanlar şimdiden yemiş vermeye başladı bile…
İhsan KIZILTOPRAK

İlk üç soruyu okuduğumuz metne göre yanıtlayalım.

1.

Metne uygun bir başlık yazalım.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Okuduğunuz metindeki konuşma kimler arasında geçiyor?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Bayezit köylüye neden takılıyor?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Aşağıdaki kelimeleri sözlükte bulunma sırasına göre numaralandıralım.
deniz

demet

direk

dolap

duygu

kaza

kasa

kazı

kazma

kazak
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herkes

5.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

9.

A)

A) otobüs
C) gecekondu
seyahat

B)
herkes

C)

herkeseylence
meyveseyahat
eylence
meyve

Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki kelimenin birleşmesiyle oluşmamıştır?
B) bilgisayar
D) dershane

D)

herkeseylence
meyveseyahat
eylence
meyve

seyahat
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kendi başına anlamı olmayan bir sözcük vardır?

6.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek başına
anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam
kazanır?
A) ancak
C) çok

7.

A) Ben bile nasıl büyüdüğünü fark etmemişim.
B) O geziye hepimiz katıldık.
C) Bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
D) Cuma günü size geleceğiz.

B) az
D) yarar

Aşağıdaki görsellerden hangisinin adı sözlük sıralamasında baştan üçüncü sırada
gelir?
A)

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek almamıştır?

B)

A) kalabalık
C) askılık
C)

8.

D)

12. “Gökyüzündeki kara bulutlar gelecek yağmurların habercisi” cümlesinde hangisi
birleşik sözcüktür?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı
aldığı ekle değişmiştir?
A) mantıklı
C) maya

B) derslik
D) mutluluk

B) gözlük
D) kuşlar

A) yağmurlar
C) gökyüzü
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B) haberci
D) gelecek

5.

TEST
SÖZCÜK BİLGİSİ / SÖZCÜK TÜRETME
			
OKUMA ve BİZ
İyi bir okuyucu yazarla iş birliği yapmayı bilen okuyucudur. Yazarla iş birliği yapmak, onun ne istediğini kavramak demektir. Kuşkusuz bu da kolay bir iş değildir. İnsanda sabır ister, alışkanlık ister. Okuma sanatı da kolay kolay öğrenilemez. Bunu, ünlü Alman yazarı Goethe şöyle belirtir:
“Okuma, sanatların en gücüdür. Ben bu işe seksen yılımı verdim gene
de okuma sanatını tam anlamıyla öğrendiğimi söyleyemem.” Bilgileri
geleceğe kitaplar aktarır. Bir özdeyişte şöyle deniyor: “Kitaplar bugünle
gelecek arasında bilgi köprüleri kurar. Ne var ki bu köprüden geçebilmek için okuma sanatını iyi bilmek gerekir.”
EMİN ÖZDEMİR (Kısaltılmıştır)

İlk üç soruyu metne göre yanıtlayalım.

1.

Metne göre iyi bir okuyucu nasıl olmalıdır?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Bilgiler geleceğe nasıl aktarılır?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Okuduğunuz metnin konusu nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………

		………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Aşağıdaki sözcüklere örnekteki gibi uygun ekler getirerek yeni anlamlı sözcükler oluşturalım.
Sözcük

Ek

Yeni Sözcük

sebze

-lik

sebzelik

deniz

................................................... ...................................................

kitap

................................................... ...................................................

göz

................................................... ...................................................

tat

................................................... ...................................................
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5.

Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni
bir sözcük oluşturmamıştır?
A)

9.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

B)

A) Fenerbahçe
C) Çanakkale
ekmeklik çiçeklerçiçekler gözlükçü
gözlükçü
boyacıboyacı ekmeklik

C)

B) Çemberlitaş
D) Ankara

D)

acı ekmeklikekmeklik çiçeklerçiçeklergözlükçü
gözlükçü

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamını
değiştiren birden fazla ek almıştır?
6.

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren bir ek almıştır?
A)
B)
C)
D)

A) gözlükçü
C) acılı

B) derslik
D) tuzluk

Balkondaki çiçekleri suladın mı?
Kedim kalabalıktan ürktü.
Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.
Çamaşırlar yağmurda ıslandı.
11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren ek almamıştır?

7.

Annemle beraber kırtasiyeden silgi, karton, kalemlik ve cetvel aldık.

A)
B)
C)
D)

Yukarıdaki cümlede ek alarak anlamı değişen kaç tane sözcük vardır?
A) 2

8.

B) 3

C) 1

D) 4

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna
-lik,-lık eki getirirsek yeni bir sözcük oluşmaz?
A) ders
C) ekmek

Pazartesi okulda ilk günüm.
Bugün hava çok yağmurlu.
Boya kalemlerim kalemlikte mi?
Mutluluk herkesin hakkı.

12. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?
A) baykuş
C) apartman

B) askı
D) kova
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B) sivrisinek
D) denizaltı

TEMA DEĞERLENDİRME TESTİ- 1
1.

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin
tamamı kalın ünlü seslerden oluşmuştur?
A)
B)
C)
D)

4.

karanlık - baygınlık - hafif
salıncak - alfabe - hürriyet
heyecan - tecrübe - dedikodu
bacanak - yalancı - arıcılık

“Yemeğini erkenden yedi ve odasına çekildi” cümlesinde kaç tane birbirinden farklı
kalın sesli harf vardır?
A) 3

B) 5

5.

2.

Hangi görselin adında iki ünlü ses yan yana
gelmiştir?
A)

B)

C)

D)

B) 4

3.

İnce sesli harfler hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) a - ı - o - ü
C) e - i - ö - ü
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D) 6

B) mes - lek - taş
D) ces - a - ret

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alınca
anlamı değişen bir sözcük kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

B) e - i - ü - o
D) a - ı - o - u

C) 3

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine
yanlış ayrılmıştır?
A) tram - vay
C) il - ko - kul

7.

D) 7

Yanda resmi verilen varlığın adı kaç heceden oluşmaktadır?

A) 5

6.

C) 2

Bayat ekmekleri ıslatıp kuşlara verdik.
Bu denizin her yeri taşlık.
Eğri oturup doğru konuşalım.
Çamaşırları bir an önce kurutmalısın.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört harfli bir hece kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamını
değiştiren bir ek almıştır?

Piknik alanında hepimiz üçerli sıra olduk.
Amcam traktörünü yeni aldı.
Biz her akşam buraya geliyoruz.
Sınavdan düşük not alacağım.

A) kitabım
C) okulda

B) balıklar
D) susuzluk

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı vardır?

9.

A) hatta
C) çünkü

Aşağıda sözlük sıralaması verilen sözcük
gruplarından hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

B) oysa
D) yarın

sade - sakar - salı – sara
kira- kiraz – kilit- kirli
kulp- kuru- kuyu- kuzu
minik – minare- milat – mide
13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamını
değiştirmeyen bir ek almıştır?
A) derslik
C) sınıflar

B) kitaplık
D) kalemlik

10. “Biz çocukların yaşam hakkı kadar eğitim
hakkı da önemlidir” cümlesindeki hece sayısı aşağıdaki cümlelerin hangisine eşittir?
A) Aklımdan geçen bu olmasa da görür
görmez bunu almaya karar verdim.
B) Eğitilmiş insanların az olduğu ülkelerde
suç oranı fazladır.
C) Bunca yıl çalışmasının karşılığını nihayet
alabilmişti.
D) Kimseye haksızlık yapmamam gerekiyordu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört harften oluşan bir hece kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
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Ders saat 8.30’da başlıyor.
Sınıfa dört tane bayrak astık.
Bu sözcük hecelerine yanlış ayrılmış.
Buranın bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum.

1.

2. TEMA: SAĞLIK VE SPOR

TEST

YANLIŞ YAZILAN SÖZCÜKLER
1.

Aşağıda yanlış yazılan sözcüklerin karşısına doğrusunu yazalım.

YANLIŞ

DOĞRU

herkez
meyva
yanlız
gurup
eylence
makina
pantalon
gıram
kılavye
çenber
eşortman
aferim
orjinal
aliminyum
süpriz
deynek
traş
şarz
tiren
kiprik
şöför
çenber
yalnış
poaça
eyer
bir çok
sipor
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2.

Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde
yazım yanlışı yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

5.

Spor yapmak sağlığımız için gereklidir.
İzlediğimiz film çok eğlenceliydi.
Buradaki herşey çok pahalı
Beyaz pantolonumu gördün mü?

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan
cümlelere  yazım yanlışı olmayan cümlelere ise  konmuştur. Buna göre hangisinde yanlışlık vardır?
A)
B)
C)
D)

Annem pastaneden pasta almış.
Parkta çok eylendik. 
Telefonumun şarjı bitti. 
Sen beni yanlış anladın. 



3.
apartman

bahçevan
tiren

kalorifer

şoför
plan
6.

Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi doğru
yazılmıştır?

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?
A)

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4
C)

apartıman

poğaça

B)

D)

zürefa

kıravat

4.
“Kelimelerin doğru yazılmasına dikkat etmeliyiz”

İlknur öğretmenin bunu söylemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

7.

A) Dilimizi doğru kullanmak için
B) Cümlelerimizde anlam bozukluğu olmaması için
C) Doğru konuşmak değil doğru yazmak
önemli olduğu için
D) Doğru yazmak için

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı olan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Annem servis şöföründen telefon nurasını istedi.
B) Bugün parkta çok eğlendik.
C) Çamaşır makinemiz bozulmuş.
D) Bütün sorulara yanlış cevap vermiş.
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2.

TEST
EŞ VE ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER
1.

Aşağıdaki bulmacayı çözelim.

1. Kısa kelimesinin zıt anlamlısı
2. Vazife kelimesinin eş anlamlısı
3. Düş kelimesinin eş anlamlısı
4. Dolu kelimesinin zıt anlamlısı
5. Fakir kelimesinin eş anlamlısı
6. Misaﬁr kelimesinin eş anlamlısı
7. İnce kelimesinin zıt anlamlısı
8. Genç kelimesinin zıt anlamlısı
9. Kuru kelimesinin zıt anlamlısı
10. Yanıt kelimesinin eş anlamlısı
11. Pahalı kelimesinin zıt anlamlısı
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2.

Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur?

A)

B)

5.			

Öğretmen bu konuyu araştırmamızı istedi.
Annem bayramlaşmaya gelen misafirlere paketler içinde küçük hediyeler dağıttı.

Üzerindeki siyah elbise
ona çok yakışmıştı.

Yukarıdaki cümlede kaç tane eş anlamlı
sözcük vardır?

C)
Bütün gün aç kaldık.

A) 1
D)

D) 2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Islak
C) beyaz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Küçük, büyük herkes meydanda toplanmıştı.
B) Aç, tokun halini bilir mi?
C) İyiyi kötüyü anlayacak yaştasın.
D) Kara gecede, siyah kediyi göremedim.

4.

C) 3

Yaşlı adam bana gülümsedi.
6.

3.

B) 4

7.

B) at
D) yıl

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt
anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Azı karar çoğu zarar.
Ak akçe kara gün içindir.
Az veren candan çok veren maldan
Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde
anlam ilişkisi farklıdır?
A)

C)

ak ak
beyaz
beyaz
beyaz
ak ak
beyaz

B)
aç açtok tok
aç açtok tok

soru soru
sual sual
soru soru
sual sual

D)
yaş yaşıslak ıslak
yaş yaş
ıslak ıslak

8.

“Sözleşme şartlarını okuyup kabul etti.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcüğü kullanırsak cümlenin
anlamı değişmez?
A) yararlarını
C) koşullarını
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B) sorumluluklarını
D) bilgilerini

3.

TEST
EŞ SESLİ SÖZCÜKLER
1.

Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli sözcükleri bulup altını çizelim. Bu sözcükleri diğer anlamıyla cümlede kullanalım.

Kiraz ağacının dalları yerlere kadar sarkmıştı.

......................................................................................................................................................

Büyük bir istekle şiirini yazdı.

......................................................................................................................................................

Gördüğüm sadece bir düşmüş.

......................................................................................................................................................

Siz de demli çayı sever misiniz?

......................................................................................................................................................

Babamla tavla oynarken zar yere düştü.

......................................................................................................................................................

Ayakkabılarının bağı çözülmüş.

......................................................................................................................................................
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2.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “saç” kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

3.

7.		

Annem saçımı ördü.
Bütün kağıtları etrafa saçtı.
Oyuncaklarını saçmışsın yine.
Bütün parasını saçtı.

Bu sözlerin beni çok kırdı.
Gülmek herkese yakışır.
Kavanoz ağzına kadar dolu.
Sonbahar yeli bütün yaprakları dökmüştü.

4.

8.

9.

5.

6.

B) lira
D) mont

B) dal

C) koy

B) sıra

C) kıta

B)

C)

D)

“yüz” kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
Böyle yüzmeyi nerede öğrendin?
Ona bakınca yüzü kızardı.
Ilık rüzgar yüzüme çarpıyordu.
İlk işim yüzümü yıkamak oldu.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden
fazla anlamı (sesteşi) vardır?
B) konut
D) yuva

10. “Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları
farklı olan sözcüklere …………………… sözcükler denir.”

D) bil

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?
A) diz

ocak

A) daire
C) ev

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) baş

sene

A)

A)
B)
C)
D)

“Montun fiyatı yüz liradır” cümlesindeki eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) fiyat
C) yüz

kuru

Yukarıdaki tabloda ‘’ sesteş ‘’ sözcükler çıkarılırsa aşağıdaki hangi şekil oluşur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli
bir sözcük kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

dal

A) Karşıt anlamlı
C) Eş anlamlı

D) köz
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B) Sesteş
D) Zıt anlamlı

4.

TEST
GERÇEK, MECAZ, TERİM ANLAMLI SÖZCÜKLER

ORMAN
Gölgesi serindir, havası taze,
Yeşil yaprakları zümrüt yelpaze.
Yazın ortasında istersen bahar,
Bir gün ormanda kal akşama kadar
Orman güzellik ve zenginlik demek,
Ormanları sevmek, korumak gerek.
Ormansız memleket çöldür,çoraktır,
Orman bulutlara yeşil konaktır.
Bulutlar burada gelir oturur,
Burada boşanır, sağanaklı yağmur.
ZEKİ TUNABOYLU

İlk üç soruyu okuduğumuz şiire göre yanıtlayalım.

1.

Şair yaprakları neye benzetiyor?
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Ormanları korumak neden gereklidir?
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

“Orman bulutlara yeşil konaktır” sözleriyle anlatılmak istenen nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Aşağıda verilen sözcüklerin mecaz anlamını kullanarak cümle kuralım.

		 ağır

.......................................................................................................................................

derin

.......................................................................................................................................

sıcak

.......................................................................................................................................
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5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “göz”
kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

9.

A)

Bu gözlük gözüne çok uygun.
Gözüme damla damlattım.
Gözün neden sulandı?
O ne anasının gözüdür.

6.

Aşağıdaki çocuklardan hangisi altı çizili
sözcüğü mecaz anlamda kullanmıştır?

B)

C)

Bugün Türkçe dersinde özne,
yüklem ve ﬁili öğrenecek,
paragrafta anlam üzerinde
çalışacağız.

7.

C) 4

D)2

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ince”
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Çamaşırları astığı ince ip koptu.
B) Ateş yakmak için ince dalları topla.
C) Kendi düşüncelerini ince ince işliyordu
onun beynine.
D) Bu defter çok ince.

Bu yıl tatile nereye gideceksiniz?
Oyunun ilk perdesine yetişemedik.
Geometri dersinde küp çizdim.
Nota bilmeden enstrüman çalamazsın.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkle yazılan
sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Ağaçtaki yapraklar kurudu.

Sıcaktan ağzım kurudu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur?
A)
B)
C)
D)

8.

B) 3

Sardunyaların toprağı
kurumuş.

D)

Öğretmenin cümlesinde kaç tane terim
anlamlı sözcük vardır?
A) 5

Çamaşırlar hala kurumamış.

11. Hangi seçenekteki sözcüklerin tümü terim
anlamlı sözcüklerdir?
A)
B)
C)
D)

Çok ince düşünceli biriydi.
Yine derin düşüncelere dalmışsın.
Bu kek ne zaman pişer?
Ne kadar kalpsizsin.
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deniz, derin, tuzlu, mavi
üçgen, kare, küp, prizma
Ay, Güneş, ağaç, bahçe
ova, yayla, plato, tarla

TEMA DEĞERLENDİRME - 2
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Kendimiz hakkında ilk bildiğimiz, toplu olarak yaşadığımızdır. Anadolu toprağında sürü
halinde dolaşıyor, sürü halinde suya iniyor
sürü halinde ormana dalıyor, sürü halinde
avımızı kovalıyorduk. Bu dokuz bin yıldan çok
daha önceki yaşantımızdı. Bu yaşantımızı
çok ilkel bulabilirsiniz. Gerçekten çok ilkel fakat asla onur kırıcı değil.
M. Türkkan

A) Ormanın yeşili yangınlardan karaya
dönmüş.
B) Bütün yolcular dikkatle şoförü izliyor.
C) Kitabımı kaybettiğim için yenisini aldım.
D) Sıranın önündeki çocuk arkasındaki
çocukla yer değiştirdi.

5 ve 6. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
2.

Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) yaş - kuru
C) dağınık - düzenli

3.

5.

B) kapalı - açık
D) misafir - konuk

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini
söyleyemeyiz?
A) İnsanlar çok eskiden toplu yaşarlardı.
B) Sürü halinde yaşamak insanlar için onur
kırıcıdır.
C) Bu yaşam, aslında çok ilkel bir yaşam
biçimidir.
D) Bu bizim dokuz bin yıldan önceki yaşantımızdı.

“Bütün okuldaki çalışkan öğrencilerin sayısı,
saysanız bir elin parmaklarını geçmezdi.”
Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğün karşıt
anlamlısı vardır?
A) yakın
C) korku

6.

B) ucuz
D) tembel

“ilkel” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) kaba
C) tutucu

4.

B) gerici
D) uygar

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

7.

Bizi çok sıcak karşıladılar.
Antalya bu yaz çok sıcak.
Elif çok sıcak kanlı bir kız.
Sıcak haberlerle karşımızdaydı.

Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) dil - lisan
C) derin - sığ
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B) sürat - hız
D) çevik - atik

8.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli değildir?
A) çay

B) dolu

C) sağ

12. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde eş sesli sözcük yoktur?

D) iş

A)

B)
9. “Ata’nın …………… gol oldu”.
Cümlesini hangi sözcükle tamamlarsak terim anlamlı olur?
A) topu
C) şutu

C)

B) attığı
D) ayağı

D)

Ağacın dalları meyvelerden görünmüyordu.

Onu kırdığım için özür diledim.
Otobüse ilk duraktan bindim.

İhtiyar adam yavaşça uzaklaştı.

10. “düşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde mecaz anlamlı kullanılmıştır?
A) Oyuncağı balkondan yere düştü.
B) Çok hızlı sallanırken düştü.
C) Ağaçların sararan yaprakları yerlere
düştü.
D) Söylediği yalanlarla gözümden düştü.

11.

Bu vatan toprağın kara bağrında sıra
dağlar gibi duranlarındır

13. “Belleğimde çocukluğumla ilgili o kadar
güzel anılarım var ki” cümlesinde altı çizili
sözcüğün eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Yukarıdaki dizelerde eş anlamlı kaç sözcük
vardır?
A) 2

B) 3

C) 1

A) rüya
C) hafıza

D) 4
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B) akıl
D) baş

3. TEMA: MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK

1.

TEST

CÜMLE BİLGİSİ
1.

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı cümleler oluşturalım.
uyandım - sesleriyle - sabah - bu - kuş
………………………………………………………………………………………………………………

kardeşime - vazoyu - salondaki - kızdı - annem - kıran - çok
………………………………………………………………………………………………………………

çok - arkadaşlarımla - okul - eğlendik - gittiğimiz - çıkışında - birlikte - parkta
………………………………………………………………………………………………………………

domatesleri - onları - girişti - görünce - halam - sulamaya - kurumuş
………………………………………………………………………………………………………………

2.

Aşağıdaki cümleleri inceleyerek uygun sandıkla eşleştiriniz.
Sınavının iyi geçmesine çok sevindim.
Yarın yağmur yağacakmış.
istek
Ödevimi yapmama yardım eder misin?
Bu yaz güzel bir tatil yapmalıyım.
Beklediğimiz ﬁlm vizyona girmiş.
duygu

Aldığın hediyeyi görünce çok mutlu oldum.
Yarın okul yokmuş.
Bugün hep beraber top oynamaya gidelim.
Minik kedicik bana gülümser gibi bakıyordu.
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haber

3.

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının
anlamlı ve kurallı bir cümle olacak şekilde
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
I. pişirirdik
II. soğuk gecelerde

III. Kestane
IV. kışın

A) I-III-II-IV
C) I-II-III- IV

B) IV-II-III-I
D) III-I-IV-II

7.

A) Aile sevgisi
C) Hayvan sevgisi

8.

4.

Şiirin ana duygusu nedir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duygu
belirtmektedir?
A)
B)
C)
D)

Işıldayan karı severim.
Bir yeşil yaprak,
Bir telli böcek,
Yeşeren tohum,
Güneşte görsem,
Sevinç doldurur içime.
Bir günü,
Güzel bir günü,
Güneşli bir günü,
Hiçbir şeye değişmem.
NECATİ CUMALI

9.

5, 6 ve 7.soruları şiire göre yanıtlayalım.

B) Çocuk sevgisi
D) Yaşama sevinci

Ayşe kendine kırmızı kazak almış.
Bugün bize gelin.
Ece tatilden dönmüş.
Annemi çok seviyorum.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir?
A) Yoruldum
C) Oyun başladı mı

B) Bugün okulda
D) Süt içmiş

5. Şiirde aşağıdakilerden hangisinden söz
edilmemiştir?
A) kelebek
C) yaprak

B) böcek
D) tohum
10. “olur - yattığı - aslan - yerden - belli”

6.

Yazarın “Hiçbir şeye değişmem” dediği nedir?

Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı bir
cümle oluşturduğumuzda baştan ikinci sözcük hangisi olur?

A) Bayram günü
C) Güzel bir gece

A) belli
C) aslan

B) Yağmurlu bir gün
D) Güneşli bir gün
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B) yerden
D) yattığı

2.

TEST
CÜMLEDE ANLAM

…………………………………………………………
Çankaya’da bir ilkokul açılmıştı. Köşkün yakınında olan bu okulu bir gün Atatürk’le ziyaret ettik.
Öğretmen tahta başında ders anlatıyordu. Cumhurbaşkanı girer girmez saygı işareti verdi.
Çocuklar ayağa kalktı. Oturunuz işareti verdikten sonra yüzünü tahtaya çevirerek ders anlatmaya devam etti. Atatürk dersi beş dakika dinledikten sonra ayağa kalktı. Öğretmen yine aynı şekilde çocukları ayağa kaldırdı ve oturunuz işareti verdikten sonra derse devam etti.
Gazi kapıdan çıkarken bize döndü:
– Gördünüz mü öğretmeni? Cumhurbaşkanına önem vermedi. Öğretmen vatanın en hayırlı kişisidir. Onlar vatan çocuklarıyla o kadar kaynaşmışlardır ki adeta çocuklaşmışlardır. Onların
gözünde en kıymetli varlıklar öğrencilerdir. Bu öğretmen eğer saygısını göstermek için yanıma
gelseydi ve çıkarken beni geçirseydi, öğrencilerinin gözünde küçülürdü. Öğrencilerin gözünde
en büyük ve saygılı insan öğretmendir.
(Anılarla Atatürk)

İlk üç soruyu okuduğumuz metne göre yanıtlayalım.
1.

Metne uygun bir başlık yazalım.
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Öğretmen Atatürk sınıfa girince ne yaptı?
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Öğretmenin Atatürk’ü kapıya kadar geçirmeme nedeni nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................................................................
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4.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep - sonuç cümlesidir?
A)
B)
C)
D)

5.

Çalıştığı için sınavdan iyi not aldı.
Dünyadaki ormanlar hızla yok oluyor.
Ağaçlar çiçek açtı.
Göçmen kuşlar sıcak diyarlara taşınıyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi heyecan ve
sevinç bildirmektedir?
A)
B)
C)
D)

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan öğelere yer verilmemiştir?

A)
B)
C)
D)

6.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin
sonuna soru işareti konmalıdır?

A)
B)
C)
D)

Murat’ın kedisi çok tatlıydı.
Gökkuşağından gülerek kaydım.
Yıldızlar bize göz kırpıyordu.
Tabiat ana bizi kucakladı

9.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma vardır?

Yarın tatile çıkıyoruz
Bugün kardeşimin doğum günü
Kumbaramda epey param birikmiş
Yaşasın, parka gidiyoruz

Bugün geleceğini biliyordum
Sende mi İstanbul’da doğdun
O da sizi beklemiş
Yüzme yarışını kazanamamış

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuralsız
cümleye örnektir?
A) Benimle gelmek ister misin?
B) Başlamıştı ağaçlar yapraklarını dökmeye.
C) Deniz benden güzel resim yapıyor.
D) Bugün yemekte köfte, pilav var.

A)
Sema da hızlı koşuyor.

B)
Fuat benden daha zayıftır.

C)

10. “Yağmur yağdığı …………………şemsiyemi
aldım.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Pembe ve yeşil kalemimi getirdim.

D)

A) kadar
C) için

Bu gemi çok yavaş gidiyor.
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B) bu nedenle
D) daha

3.

TEST
CÜMLEDE ANLAM
MUTLULUK
“Günaydın, demekle uyanır mı toprak?
Kabartmalı toprağı kazma ile kürek,
Ekilen tohumu sevgiyle sulamalı yürek,
Biraz da toprağa gübre gerek.
Nedir mutluluk sence?
Yapılan işe sevgi katmaktır, bence.
Misler gibi kokar, hanımeli kaplı çardak
Doğru olan; dostlarımızla yiyip içmek,
Kederleriyle üzülmek ,
Sevinçleriyle gülmek.
Nedir mutluluk sence?
İnsanları sevmektir, bence.

İlk üç soruyu şiire göre yanıtlayalım.

1.

Şaire göre toprağı uyandırmak için neler yapmamız gerekiyor?
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Şiire göre dostlarımızla neler yapmak doğrudur?
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Aşağıdaki cümleleri çarkıfelekteki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Hayvanları incitmemeli ……………….…. onlarla dost olmalıyız.

açı

mesela
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rusu
doğ

le

……………….…. kaç saatte burada olurum bir şey diyemiyorum.

lik

Bazı ﬁlmleri ……………….…. korku ﬁlmlerini izleyemiyorum.

ha

el

Ne düşündüğünü bilmiyorum,……………….…. bilmek de istemiyorum.

tta

öz

Derslerimi çok seviyorum, ……………….…. Matematik dersini.

kça

sı

5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir
yargı bildirmektedir?
A)
B)
C)
D)

6.

Türkiye’nin en iyi takımı Fenerbahçe’dir.
Buranın sütlü tatlıları çok güzel.
İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir.
Tarkan’ın şarkıları çok güzel.

B) daha
D) kadar

Yukarıdaki karikatürde anlatılmak isteneni
ifade eden cümle hangisidir?

Okul birincimiz Eren.
Kış mevsiminin en güzel ayı ocaktır.
Hafta sonları okullar tatil.
Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.

A) Tehlike anında sadece kendimizi kurtarmalıyız.
B) Birlik olursak tüm düşmanlarımızı yenebiliriz.
C) Timsahlara yem olmamak için önce
kendimizi düşünmeliyiz.
D) İpe çok asılınca ip kopabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nedensonuç ilişkisi vardır?
A) Aradığım elbiseyi hiçbir yerde bulamadım.
B) Sana kızdığım için gelmedim.
C) Okuduğum kitabı bırakmak istemiyordum.
D) Güneş batana kadar yüzdük.

9.

Gözyaşları sel gibi aktı
Karnım çok acıktı
Kedinin haline çok acıdım
Çocuğun minicik elleri vardı.

11.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir
yargı bildirmektedir?
A)
B)
C)
D)

8.

A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi karşılaştırma
yaparken kullanılmaz?
A) göre
C) çok

7.

10. Hangi cümlede abartılı bir ifadeye yer verilmiştir?

12.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumsuz bir davranıştan söz edilmektedir?

Yukarıdaki resme en uygun cümle hangisidir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Onca yıl çalıştıktan sonra bir ev aldı.
Bu konuyu tartışmadan çözdük.
Çamaşır makinesini bozmuş.
Sabah yağmur yağmadı.
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Annem
Annem
Annem
Annem

bulaşık yıkıyor.
sebzeleri doğruyor.
yemek pişiriyor.
ellerini yıkıyor.

4.

TEST
PARAGRAFTA ANLAM
			 AYDINLIĞA YÜRÜYECEĞİZ
Erzurum Kongresi bitmiş, Sivas Kongresi hazırlığı başlamıştı. İstanbul
hükümeti tarafından görevden alınan Bitlis Valisi Mazhar Müfit,
Atatürk’ün yanında çalışmaktadır. Bir gece sabaha kadar çalışırlar. Neredeyse gün doğacaktır.
Atatürk, gün ağarırken Mazhar Müfit’e sorar :
– Mazhar, not defterin yanında mı?
– Hayır paşam.
– Zahmet olacak ama al, gel!
Mazhar Müfit defteri getirince Atatürk der ki :
– Defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin, sonuna kadar gizli kalacak. Tarih koy önce!
– 7 – 8 Temmuz 1919 sabaha karşı...
– Peki yaz bakalım. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. Bu bir...
– Padişah ve hanedan için zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Bu iki... der ve madde madde sıralar Atatürk. Mazhar Müfit, şaşkınlıktan kalemi elinden düşürür.
– Neden şaşırdın Mazhar?
– Darılmayın ama paşam, hayalci yanlarınız var.
Atatürk gülerek:
– Bunu zaman gösterecektir. Sen yaz! Latin harfleri yürürlüğe girecektir.
– Paşam yeter, cumhuriyetin ilanını başaralım, üst yanı yeter de artar....
İlhan SELÇUK

İlk dört soruyu okuduğumuz metne göre yanıtlayalım.

1.

Mazhar Müfit kimdir?
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Metindeki olay hangi tarihte geçmektedir?
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Mazhar Müfit neden şaşırır?
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Okuduğunuz metin Atatürk’ün hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?
………………………………………………………………………………………………………………………
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8.

Ormanlar, sık ağaçların, coşkun yaprakların
oluşturduğu bir çatı gibidir. Pek çok canlı bu
çatı altında barınır. Geniş gövdeli ağaçlar kuşlara, sincaplara, böceklere yuva olur. Canlıları
barındırmakla kalmaz, onlara temiz hava da
sağlar.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir şekilde
sıralanmış şekli hangisidir?

5 ve 6. soruyu paragrafa göre yanıtlayalım.
5.

Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?
A)
B)
C)
D)

A) I, II, III, IV
C) III, II, IV, I

Ormanlar ve yararları
Orman canlıları
Canlıların barınakları
Çevreyi Koruma
9.

6.

Paragrafın ana düşüncesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Her an saatleri saydım. Haftalar geçmek
bilmedi. Dakikalar yıl gibi geldi. Zaman,
bekleyenler için dinmek bilmeyen bir
yağmur gibi.

C) 4

B) Kararlı
D) Şakacı

“Kar yağıyordu. Camın kırılmış bölümünden soğuk
bir rüzgâr doluyordu odaya. Oda soğuktu. Tüyleri
dökülmüş ihtiyar bir
kedi iki gündür ateş görmemiş, sobanın
kenarına büzülmüştü.”
Yazar, parçadaki izlenimlerini aşağıdakilerin hangisiyle edinmiştir?

Paragrafta çoğul ek almış kaç sözcük vardır?
B) 3

“Herkese bakıyor, herkesi görüyor, herkesin
yüreğini okuyor, artık boş lafa kanmıyor, dökülen dillere inanmıyor, söylenen sözlere
aldanmıyorum.”

A) Şüpheci
C) Dikkatli

10.

A) 2

B) III, I, IV, II
D) I, III, II, IV

diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Ağaçlar barınak yapmak için uygundur.
B) Ormanların canlılara çok faydası vardır.
C) Ormanların faydalı olması için çok yapraklı ağaçlar gerekir.
D) Ağaçlandırma çalışmalarına katılmak
gerekir.

7.

I. Aşı olmaktan biraz korkuyordu.
II. Doktor aşıyı yaparken boşuna korktuğunu düşündü.
III. Annesi doktora geldiklerinde aşı olacağını söyleyince hiç hoşlanmamıştı.
IV. Hemşire Hanım kolunu açmasına yardım
etti.

A) Okuyarak
C) Dinleyerek

D) 6
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B) Gözlemleyerek
D) Duyarak

5.

TEST
METİNDE ANLAM (ANA FİKİR/ ANA DUYGU/KONU)
ÇOCUK GÜLÜŞLERİ
Çocuk gülüşleri… İlk gülüşler tatlı, gevrek…
Dile gelir gibiyken etrafta bütün eşya,
Duvarlarda resimler, saksıda açan çiçek.
Pencerenin içine kuşlar gelmişken renk renk.
Gülmek… Sabah güneşe, akşam damdaki aya,
Kış daha bir sevinçken kar tanesi kelebek.
Gülmek gülen anneye, eve dönen babaya,
Yaşamak daha tatlı, daha güzelken dünya.
Ziya Osman Saba

İlk üç soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayalım.

1.

Okuduğunuz şiirin konusu nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Şair şiirde hangi eşyalardan söz etmiştir?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

“Dile gelmek” deyimi ile şiirde anlatılmak istenen nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.

yaşamak

gülmek

mutluluk

çocuk

dünya

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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5.

6.

8.

Ne güzeldi eski bayramlar. Akşamdan giysilerimizi, ayakkabılarımızı hazırladığımız,
sabah mis gibi baklava kokularının evi doldurduğu, komşularımızdan şeker, büyüklerimizden harçlık topladığımız, paralarımızla bilye, topaç aldığımız o güzel bayramlar.

“Sadece okuryazar olmak bir şey ifade etmez. İnsanın her işte olduğu gibi okuyarak
da kendini yenilemesi gerekir. Sürekli okumayan insan, bir süre sonra bilgilerinin eksildiğini ve ihtiyaçlarına cevap veremediğini
görecektir.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

A) Okumak kadar yazmak da önemlidir.
B) Her zaman okuyup araştırarak kendimizi yenilemeliyiz.
C) Okumak her yaşta önemlidir.
D) Sadece keyif aldığımız şeyleri okumalı

Komşu ziyaretleri
Evde hazırlanan tatlılar
Bayram tatilinde gidilen yerler
Harçlıklarla alınan oyuncaklar

“Çocukların sorumluluk duygularının gelişmesi, topluma iyi bireyler olarak kazandırılması için yetişkinlere çok büyük görevler
düşüyor. Bunlardan biri de onlara……....…”
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelemez?
A)
B)
C)
D)

7.

Hayvan sevmeyi öğretmektir.
Kendine güvenmeyi öğretmektir.
Yaşlarına uygun sorumluluklar vermektir.
Kendi hallerine bırakmaktır.

9.

Ayağında Anadolu’dan getirdiği toz
Bir inanç gözlerinde tükenmez
Işıktı, sevinçti, türküydü…
Görseydiniz o resimde Atatürk’ü

Bugünden yap işini
Sonralara bırakma
Vaktinde bitir işi
Sonradan pişman olma

Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki dizeler hangi atasözü ile ilgili
olabilir

A)
B)
C)
D)

A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Sakla samanı gelir zamanı
C) Demir tavında dövülür.
D) Bugünün işini yarına bırakma

Atatürk Sevgisi
Anadolu Özlemi
Vatan Sevgisi
Barışa Duyulan Özlem
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6.

TEST
METİNDE ANLAM (ANA FİKİR - ANA DUYGU - KONU)

Bir tarihte, Uludağ’ın bir yamacında yeşilliklere gömülmüş bir kulübecik, içinde de bir
ihtiyar ana, anacağızın da sarı bir kızı varmış. Sarı kızının da sarı bir ineği… Bu inek hem süt
hem de bal verirmiş. Altın saçlı,ayva tenli, yakut dudaklı Sarı Kız bir gün aşağıya sarı
ineğin yanına inmiş. Bu sırada derinden, dokunaklı bir ses duymuş:
– Sarı Kız, Sarı Kız! Ağlayarak mı geleyim, çağlayarak mı? Sarı Kız ürpermiş, titremiş,
soğuk soğuk terler dökmüş; koşmuş anasının kucağına hüngür hüngür ağlamış. Başından
geçenleri anlatmış. Anası:
– Bu ses boşuna değil. Var bir hikmeti. Bir daha duyarsan cevap ver. Bakalım ne olur?
Sarı Kız akşama değin korkarak inmiş ineğin yanına. Bakmış kimsecikler yok. Derken bir
uğultu bir gürültü. Aynı ses:
– Sarı Kız, Sarı Kız! Ağlayarak mı geleyim, çağlayarak mı? Toplamış Sarı Kız kendini.
”Çağlayarak gel” deyivermiş. Sen misin bunu diyen? Kayalar çatlamış, taşlar yarılmış. Bir
su çağlamış ki köpük köpük önünde durulmaz. Sarı Kız köpüklere karışmış, büklüm büklüm
sarı saçları çözülmüş, tel tel yayılmış. Alev alev yüreği sularda erimiş. Sular onun saçından
sarı, onun yüreğiyle sıcakmış. İşte Bursa kaplıcalarının ortaya çıkışı böyle olmuş.

İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1.

Okuduğunuz metnin konusu nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Sarı Kız ineğinin yanına indiğinde neden korkmuş?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Sese verdiği cevaptan sonra Sarı Kız’a neler olmuş?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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7.
Bir varmış, bir yokmuş.
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler, berber
imiş. Güzel dünyamızın
güzel bir köşesinde, güzel
bir ülke varmış. Bu güzel
ülkede şirin mi şirin bir köy
varmış. Köy, ülkenin en bereketli toprakları üzerine kurulmuş. Köydeki insanlar da bu toprakların hakkını veriyormuş.
Nasıl mı? Tabi ki çok çalışarak. Köyün insanları en kücüğünden, en büyüğüne çok çalışkan insanlarmış.

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4, 5 ve 6. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
8.

4.

Bu köyde yaşayan insanların en önemli
özelliği nedir ?
A)
B)
C)
D)

5.

Zengin olmaları
Çalışkan olmaları
Haklarını aramaları
Hırslı olmaları

Bu yazının türü ne olabilir ?
A) hikaye

6.

B) masal

C) fabl

D) şiir

Hayvanları korumalıyız.
Cennet kuşları en güzel hayvanlardır.
Bütün hayvanlar güzeldir.
Bazı hayvanlar çirkindir.

Ağaçlar insanlara su
ve oksijen sağlamakla kalmaz,para da kazandırır.Çok geniş
alanlarda kullanılan
ağaç, önemli bir ham
maddedir. Teknolojide
en çok kağıt üretiminde kullanılan ağaç;
gazete kağıdı, kitap kağıdı, yazı kağıdı
hatta peçete olarak çıktı karşımıza.Kağıt
olmasaydı ne yapardık acaba? Ama bir
ton kağıt için elli ağaç kesildiğini, bir ağacın da onlarca yılda yetiştiğini unutmamak lazım.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Bu ülkenin toprakları için ne söylenebilir ?
A) geniş
C) verimli

Hayvanları güzel , çirkin diye ayırmam.
Cennet kuşunun parlak tüylerine hayran
olup da kargayı küçümseyenleri de hiç
anlamam…Tabiat
kendi yasalarına aykırı bir şey yaratır mı
hiç?

B) şirin
D) kurak
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Ağaçların yararları
Geri dönüşüm
Çevre kirliliği
Orman yangınları

TEMA DEĞERLENDİRME TESTİ - 3
1.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca
diğerlerinden farklıdır?

4.

A) Bedava sirke baldan tatlıdır.
B) Gündüz mum yakan geceleyin bulamaz.
C) Bol bol yiyen, bel bel bakar.
D) Ayağını yorganına göre uzat.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?
A) Okuldan erken mi çıkacaksınız
B) Bana neden bu kadar kızdığını anlamıyorum.
C) Şurada duran top senin topun mu
D) Ben de sizinle gelmek zorunda mıyım

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı bir
cümle değildir?
A) Verdiği sözlerin hepsini tuttu.
B) Durmadan yağıyordu yağmur.
C) Yol kaygan olduğu için yavaş gidiyorduk.
D) Ağaçtaki meyveler havalar ısındıkça
olgunlaşıyordu.
5.

Hangi öğrencinin cümlesinde abartı vardır?

A)

3.

I.
II.
III.
IV.
V.

B)

tavukları
kendi
besliyordu
kümesteki
elleriyle

C)

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturduğumuzda baştan üçüncü
sözcük hangisi olur?
A) II

B) III

C) V

Neredeyse üç saat boyunca yürüdük.

Sınıftaki en uzun boylu
çocuk o.

Üzüntüsünden gözyaşları
sel olup aktı.

D)
Sabahtan akşama kadar
çalıştık.

D) I
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6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nedensonuç anlamı vardır?

9.

A) Bütün gün hiç durmadan yağmur yağdı.
B) Yaz tatilimi bol bol yüzerek geçirdim.
C) Uzun zamandır bir sıkıntısı var gibiydi.
D) Kimselere derdini anlatamadığı için
içine kapandı.

Paragrafta altı çizili olan sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
A) hoşlanmamak
C) beğenmek

10.
7.

Saksıda büyüttüm adı menekşe
Dört kökte dört renk
Sarı, beyaz, pembe, mor
Gülüyor güneşe

“Kitap okuduğun için kendini
doğru ifade edebiliyorsun”

Yukarıdaki cümlede işi yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki şiirin konusu nedir?
A) renkler
C) doğa

B) öfkelenmek
D) kıskanmak

A) sen

B) ben

C) siz

D) o

B) çiçekler
D) menekşe

Ben; kendisine iş verildiği zaman işi üzerine
alan ve hiç soru sormayan, işi başkasına
yüklemeye kalkmayan , o işi bitirmeden rahat etmeyen adama bayılırım. Uygarlık yalnız ve yalnız böyle insanlar istediğini haykırıyor. Böyle bir adamın istediği her şey olur.
Bu insan dünyanın her yerinde, her şehrinde aranır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?
A)
B)
C)
D)

Sarı, ana renklerden biridir.
Ülkemiz yedi bölgeden oluşur.
En büyük takım Fenerbahçe’dir.
Göçmen kuşlar kışın sıcak ülkelere göç
ederler.

8 ve 9. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.

8.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz
cümledir?

Uygarlık nasıl insanlar istemektedir?
A)
B)
C)
D)

Sürekli soru soran
Meraklı
Sorumluluk Sahibi
Kaygısız

A)
B)
C)
D)
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Derste kalemi de silgisi de yoktu.
Dünkü maçta yenildik.
Bütün akşam kitap okudum.
Akşam yağmur yağacakmış.

1.

4. TEMA: BİREY ve TOPLUM

TEST

AD (İSİM)

Ali

elmalar

dağ

Sarıkız

orman
silgi
mutluluk

ordu
kalemler

arkadaşlık
bilye

İzmir
rüya
çilek

kuşlar
Kerem

öğrenciler
kedi

çocuk

masa

1.

Ağacın elmalarında yazılı olan tekil isimleri sarıya, çoğul isimleri kırmızıya, soyut isimleri yeşile,
özel isimleri pembeye boyayalım.
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2.

Aşağıdaki isimlerden hangisi bir yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
A) çanta
C) İzmir

3.

8.

B) ekmek
D) ağaç

A) sınıf
C) bilye
9.

Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul eki almıştır?
A) sınıf
C) ağaç

B) orman
D) yapraklar

Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir?
A) Bolu
C) Bayrak

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk
adı kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

6.

C) 6

D) 5

Oooooo…
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş,
Arabaya koş,
Arabanın tekeri,
İstanbul’un şekeri.

A) 5

B) 6

C) 4

D) 3

11. Aşağıdakilerin hangisinde “can” sözcüğü
özel isim olarak kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi hem tür hem de
çoğul addır?

A)
B)
C)
D)

B) Umutlar
D) bisiklet

Canını dişine takarak çalışıyordu.
Mal canın yongasıdır.
Bu çanta Can’ın değil mi?
Bu ayakkabı canımı acıttı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad
çoğul durumundadır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad
yoktur?
A)
B)
C)
D)

B) 2

Yukarıdaki tekerlemede kaç tane cins isim
vardır?

Ayşeler bize geliyor
Ormandaki ağaçlar kesilmiş
Annem cevizleri topladı
Çocuklar parkta oynuyor.

A) kalemler
C) takım

7.

B) Fenerbahçe
D) İspanya

B) ordu
D) çiçekler

*göz *düşünce * yol * sevgi * çiçek *rüya
Yukarıdaki isimlerden kaç tanesi soyut isimdir?
A) 3

10.
4.

Aşağıdaki adlardan hangisi yalnızca bir
varlığı belirtmektedir?

A) İstanbul’dan Ankara’ya trenle gideceğiz.
B) Ece’nin kedisi Pamuk çok sevimli.
C) Vapurla Kadıköy’e geçtim
D) Leylalar akşam sinemaya gideceklermiş.

Dedem Bursa’ya uçakla gitti.
Dayımlar akşam bize gelecekmiş
Karabaş çok havlıyordu.
Van Gölü en büyük gölümüzdür.
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2.

TEST
AD (İSİM)
1.

Özel isimlerin yazılı olduğu civcivler 1. kümese, tür isimlerinin yazılı olduğu civcivler 2. kümese
gidecektir. İsimleri ait oldukları kümeslerin altına yazalım.

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

1. KÜMES

2. KÜMES

Karabaş

ağaç

Kadıköy

çanta

mutluluk

ispanya

sınıf

bilye
elbise

Adana
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Cem

