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7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-
lerin eş anlamlıları yanlarındaki kutucuklarda 
verilmiştir.

 

Mert, çok yetenekli bir 
çocuktur.

kabiliyetli

davet

kent

hürmet

★

✿

●

▲

Panoya bir ilan astık.

Yaşadığımız bu şehir çok 
kalabalıktır.

Yaşlılara saygı duymalıyız.

 Buna göre hangi sembolle gösterilen eş-
leştirmede yanlışlık yapılmıştır?

 A) ★ B) ✿ C) ● D) ▲

8. 
oyun

piyes

haysiyet

barış

sevgi

onur

 Yukarıdaki tabloda eş anlamlı sözcükler 
aynı renge boyandığında tablonun görünü-
mü hangisi olur?

 
A) B)

C) D)

9. 

az
çok

alt
üst

iç
dış

oy
rey

 

 Üzerindeki sözcükler arasında farklı anlam 
ilişkisinin olduğu balon uçurulacaktır.

 Buna göre, hangi balon uçurulur?

 
A) B) C) D)

10. 
alan -

meydan

1 2 3 4

iniş -
çıkış

ırmak -
nehir

kalp - 
yürek

 
Kaç numaralı sözcük çifti, bir yönüyle 
diğerlerinden farklıdır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. 

1.
3.

4.2.

1. ağır

4. kalabalık
2. keder 3. hızlı

M N

 “M” kümesinin “N” kümesine denk olabilmesi 
için “N” kümesinde “M” kümesindeki sözcük-
lerin zıt anlamlılarının bulunması gerekmektedir.

 Buna göre N kümesinin elemanları sırasıy-
la aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

 A) {hafif, acele, mutluluk, ıssız}
 B) {yavaş, çabuk, neşe, yalnız}
 C) {hafif, neşe, yavaş, tenha}
 D) {şişman, yavaş, üzüntü, tenha}

2. Test
EŞ - ZIT - YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER - 1
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.7

3.
Test

EŞ - ZIT - YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER - 2

1.  armağan          hekim          yasa
 

Aşağıdakilerin hangisinde bu sözcüklerden 
birinin eş anlamlısı kullanılmamıştır?

 A) Bugün yine ceza aldı annesinden.
 B) Konu, yeni çıkan kanunda belirtilmiştir.
 C) Annem için güzel bir hediye aldım.
 D) Yarın doktora gitmeye karar verdim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlam-
lı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 A) Biraz çabuk hareket etmeliyiz.
 B) Her zorluğun bir kolaylığı vardır.
 C) Tüm pencere ve kapılar kapalıydı.
 D) Taze ekmek almak için fırına gitti.

3. 

Derslerine yeterince gayret göstermelisin.

Bu ulus her şeyin en güzeline layıktır.

Bir ömür boyunca sana mutluluk dilerim.

İzin alabilirsem sizinle geleceğim. 

 Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki altı 
çizili sözcüklerden herhangi birinin eş an-
lamlısı olarak kullanılamaz?

 
 A) çaba  B) millet
 C) başvuru  D) saadet

4. 

V

A

S

I

T

A

E

T

K

D

M

F

M

U

A

R

L

K

N

P

N

O

A

E

İ

U

L

J

N

L

E

Ü

T

Y

A

M

T

İ

I

E

K

E

A

Ğ

M

N

D

P

Y

D

A

G

C

İ

 

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi-
nin eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?

 A) Yol kenarına park etmiş birçok araç vardı.
 B) Öncelikle burada güvenlik tam olarak 

sağlanmalıdır.
 C) Bu ifade bana ait değildir, dedi.
 D) Anlaşılır cümleler kurmalısın.

5. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi ya-
kın anlamlı değildir?

 A) doğru - dürüst 
 B) düşünce - fikir
 C) yalan - yanlış 
 D) kırılmak - küsmek

6. 
1. itimat
2. netice
3. ıslak
4. hasret

✿ yaş
● sonuç
▲ özlem
■ hata

 Tabloda numaralandırılmış ve sembollen-
dirilmiş sözcüklerle yapılan eşleştirmelerin 
hangisinde eş anlamlılık (anlamdaşlık) iliş-
kisi yoktur?

 A) 1 – ■  B) 2 – ●

 C) 3 – ✿  D) 4 – ▲
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7. 
Tutumlu insanları

çok severim.

Sen de en az bizim

kadar suçlusun, dedi.

Kuşlar gibi özgürce

uçmak isterdim.

Savurgan kimseler

sahip olduklarının 

kıymetini bilmez.

 Bu şekilde altı çizili sözcüklerden birbiriyle 
zıt anlamlı olanların bulunduğu kutucuklar 
boyanırsa şeklin görünümü aşağıdakiler-
den hangisi olur?

 
A) B)

C) D)
 

8. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinin 
arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden fark-
lıdır?

 A) dost - düşman
 B) sınır - hudut
 C) yüksek - alçak
 D) taze - bayat

9. 

esir berrak

kocaman

duru

geniş tutsak

 

Panodan, eş anlamlı sözcükler eşleştirile-
rek çıkarıldığında geriye hangi sözcükler 
kalır?

 A) esir - duru B) berrak - geniş
 C) kocaman - geniş D) tutsak - duru

10. 
Ben genellikle yabancı müzik
dinlerim.

 Bu konuşmadaki altı çizili sözcüğün zıt an-
lamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) el  B) yerli
 C) güzel  D) hafif

11. 

cevap büyük soru küçük

 
Balonlarda, aşağıdaki sözcüklerden hangi-
sinin hem eş anlamlısı hem zıt anlamlısı 
vardır?

 A) uzun  B) kısa
 C) ince  D) yanıt

12. Benim annem çok fedakâr bir kimsedir.

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlam-
lısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) bencil  B) yalnız
 C) kötü  D) üzgün

13. 
Misafirler, kalktıkları zaman annemleri 
davet ettiler.

 
 
 Bu cümlede hangi sözcüğün eş anlamlısı 

yoktur?

 A) çağrı  B) vakit
 C) konuk  D) saat

3. Test
EŞ - ZIT - YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER - 2
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.9

4.
Test

EŞ SESLİ SÖZCÜKLER

(1) Diyelim ki ailece evden çıktık, yaz tatili 
için memleketimize gidiyoruz: (2) İki yüz ki-
lometre sonra, sular kesik olduğu için mus-
lukları kapatmayı unuttuğumuzu hatırladık. 
(3) Ya da annemizin aklına ütünün fişini çek-
mediği geldi. (5) Evi su basacak yahut ev 
yanacak. (6) Böyle bir durumda samimi ve 
güvenilir bir komşumuza bıraktığımız anah-
tar, eve dönmemize gerek kalmadan mese-
leyi çözecektir. (7) Bu sadece bir örnek. (8) 
Bu örnekteki gibi samimi bir komşu pek çok 
engeli ortadan kaldıracak, hayatımızı kolay-
laştıracaktır. (9) Bunun tersi de mümkün ta-
bii ki. (10) Kötü bir komşumuz ortaya bazı 
çok engeller çıkaracak, hayatımızı zorlaştı-
racaktır.

1 - 3. soruları yukarıdaki metne göre ce-
vaplayınız.

1. Metnin birinci cümlesinde geçen aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 A) ailece  B) evden
 C) yaz  D) tatili

2. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde eş 
sesli (sesteş) sözcük kullanılmamıştır?

 A) 1, 5, 6 7 ve 9 B) 3, 5, 7, 8 ve 9
 C) 4, 5 ve 8 D) 6, 7, 8 ve 9

3. Metnin üçüncü cümlesinde geçen aşağıda-
ki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 A) annemizin B) aklına
 C) ütünün  D) fişini

4. 
Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu 

hâlde anlamları tamamen farklı olan 

sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler 

denir.

 

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde geçen 
kırmızı yazılmış sözcükler yukarıdaki tanı-
ma örnektir?

 A) El atına binen tez iner.
 B) Evdeki hesap çarşıya uymaz. 
 C) Sabreden derviş muradına ermiş.
 D) Söz gümüşse sükût altındır.

5. 

kar

1

göz
4

yağ
7

2

sel

5

al

8

cep

3

bin

6

kış

9

sis

 
 Bu sözcüklerden sesteş olanların numaraları 

sözcüklerin alfabetik sırasına uygun olarak 
yan yana yazıldığında, telefonun pin kodu or-
taya çıkacaktır.

 Buna göre telefonun pin kodu hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 

4A) 2 1 6

5B) 3 1 7

5C) 2 3 7

6D) 3 1 4
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6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli-
dir?

 A) kömür  B) makas 
 C) bardak  D) öğüt

7. Aşağıdaki sözcükler eş sesli olacak şekilde 
cümlelerde kullanılmıştır.

 

var
Masanın üstünde vazo var.

Çantamda birkaç kitap var.

sol
Vazodaki çiçekler solmuş.

Bu binanın solunda market var.

kır
Sen odunları kır, ben sana yardım ederim.

Kır saçlı bir adam seni sordu.

kaç
Apartmanda kaç kişi yaşıyor?

Kuş yine elimden kaçtı.

 Buna göre hangi sözcükte yanlışlık yapıl-
mıştır?

 A) var  B) kır
 C) sol  D) kaç

8.

1 Yol boyunca çevreyi izledik.

2 Yol üzerinde bir çuval vardı.

3 Yol kenarında taş yığınları vardı.

4 Bahçedeki yabani otları yolduk.

 “Yol” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış 
cümlelerin hangisinde farklı anlamda 
kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

9. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) 
bir sözcük değildir?

 A) yaşlı  B) kına
 C) görev  D) soluk

10. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adının eş 
seslisi (sesteşi) yoktur?

 

A) B)

C) D)

Kaz Horoz

Arı At

11. 1. • Yaralı çok kan kaybetmiş.
  • Onun tatlı sözlerine sakın kanma!
 2. • Defterini aç ve ödevini yap.
  • Karnım aç olduğundan sandviç yaptım.
 3. • Kardeşim benim bilgisayarımı bozmuş.
  • Bu telefonu sen mi bozdun, dedi.
 4. • Bu konuda ben size yardımcı olacağım.
  • Çenesinde küçük bir ben vardı.
 Yukarıda numaralandırılmış cümle grupla-

rından hangisinde kırmızı yazılı sözcükler 
arasında sesteşlik özelliği yoktur?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

12. Al elmaya taş atan çok olur.
1 2 3 4

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük eş sesli 
değildir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

4. Test
EŞ SESLİ SÖZCÜKLER
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.33

5.
Test

GERÇEK - MECAZ ANLAMLI SÖZCÜKLER

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı 
çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A) Akşama doğru eve ulaştık.
 B) Köyümüzdeki dere bu yıl kurudu. 
 C) Hareketli müziklere bir türlü ısınamadım.
 D) Uçağın kanatlarını görebiliyordum.

2. Aşağıdaki çalışma kartlarında geçen kırmızı 
yazılmış sözcüklerden mecaz anlamlı olanların 
arka yüzüne M, gerçek anlamlı olanlarınkine 
G harfi sırasıyla yazılacaktır.

 

Bu çocuk dişli çıktı, kimse onu yenemiyor.

Yemek acı olduğundan bir şey yiyemedim.

Oldukça sıcak karşıladılar bizi.

Sen yemeğini yemene bak!

 

 Buna göre aşağıdaki sıralamalardan han-
gisi doğru olur?

 
A) M

M
G

G

B) G

M
M

G

C) M

G
M

G

G

M
G

M

D)

3. 1. Bütün gözlerden anlamlı ışıklar saçıyordu.
 2. Kendimi bugün çok iyi hissediyorum.
 3. Koyu bir sohbete daldılar.
 4. Bu elbise seni zayıf gösteriyor.

 Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı 
çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A) 1 ve 2  B) 1 ve 3
 C) 2 ve 4  D) 3 ve 4

4. 

Efecan

Arda

Mert

Kutay

Bu proje ince hesaplar sonu-
cunda üretilmiştir.

Onun bu hareketinde ince bir 
alay gizliydi.

Sıra arkadaşım zayıf, ince bir 
çocuktu.

Bu ince davranışından dolayı 
teşekkür ederim.

 

 Hangi çocuğun cümlesinde “ince” sözcüğü 
mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

 A) Efecan  B) Arda
 C) Mert  D) Kutay

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Bu çocuk resmen bizimle oynuyor.
 B) Sorunlarını benimle paylaşabilirsin.
 C) En büyük zenginliğimiz sağlıklı olmaktır.
 D) Sinirli olmak kişinin kendisine zarar verir.



KONU TARAMA TESTİ

16

6. 1. Geline bir bilezik takmışlar.
 2. Öğretmen bana takmış, diyerek dert 

yanıyordu.
 3. Bana bu ismi annem takmış.
 “Takmak” sözcüğünün gerçek anlamda kul-

lanıldığı cümleler , gerçek anlamda kul-

lanılmadığı cümleler ise  sembolü ile 
gösterildiğine göre aşağıdakilerden hangi-
si doğru olur?

 

A) 1

2

3

B) 1

2

3

C) 1

2

3

D) 1

2

3

7. 1. Derin bir uzay bilgisine sahipti.
 2. Bahçede derin bir kuyu vardı.
 3. Ona yaptıklarından dolayı derin utanç 

duyuyordu.
 “Derin” sözcüğünün bu cümlelerde kullanıl-

dığı anlam özellikleri hangi seçenekte doğ-
ru verilmiştir?

  1. Cümle       2. Cümle       3. Cümle
 A) Gerçek  Gerçek  Mecaz
 B) Gerçek  Mecaz  Mecaz
 C) Mecaz  Gerçek  Mecaz
 D) Mecaz  Gerçek  Gerçek

8. 

4

Başarılı olmak için bazı sıkıntılara 

katlanmalıyız.
1 2 3 

 Bu konuşmadaki kaç numaralı sözcük ger-
çek anlamının dışında kullanılmıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. 1. Ona çok ağır sözler söyledi.
 2. Bahçedeki çiçekleri ben suladım.
 3. Bu kadar kırılacağını bilseydim o sözleri 

söylemezdim.
 4. Yeni arkadaşımız sınıfa ısındı.
 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 

altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanıl-
mamıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. 

Bu işe çok para döktük, diyor.

Ağaçlar bu mevsimde yapraklarını döker.

Derdini dökersen biraz rahatlarsın.

Bardaktaki suyu çiçeklere döktü.

1

2

3

4

 

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamda 
kullanılmıştır?

 A) 1 ve 2  B) 1 ve 3
 C) 2 ve 4  D) 3 ve 4

5. Test
GERÇEK - MECAZ ANLAMLI SÖZCÜKLER
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 7S.2.3

6.
Test

SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR - 1

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız.

 Kovan hayatı yaşayan arılara bakınız. 

Bu hayvancıklar, bundan binlerce sene 

önce, dünyanın her yerinde, ne ise, na-

sıl yaşıyor ve çalışıyorlarsa bugün de 

öyledir; hep aynı tarzda petek yapar ve 

bal toplar. Kudret eli, arıları ince birer 

sanatçı doğup yaşamak üzere yarat-

mıştır. İşte bu bir içgüdüdür.

1. Metinde geçen “bakınız” sözcüğü hangi 
anlamda kullanılmıştır?

 A) Bir işi birinden beklemek
 B) Beslemek, geçindirmek
 C) Yoklamak, incelemek, denemek
 D) Aramak

2. Metinde geçen “yaşıyor” sözcüğü hangi an-
lamda kullanılmıştır?

 A) Varlığını sürdürmek
 B) Herhangi bir durumda bulunmak
 C) Görüp geçirmek, başından geçmek
 D) Bir durumu yaşar gibi olmak

3. • Bu yol nereye gider acaba?
 • Böyle giderse çok sıkıntı yaşarsın.
 • Bu bilgisayar beş yıl gider.
 • Duvarın boyası gitmiş.
 Yukarıdaki cümlelerde “gitmek” sözcüğü 

kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. 
Ülkemizde öğretmen açığı 
vardır.

Bütçe açığını kapatmamız 
lazım.

Açık sarı saçları vardı.

Açık pencereden dışarıyı 
izledi.

Murat

Özcan

Sena

Elif
 

 Hangi çocukların kurduğu cümlelerde “açık” 
sözcükleri aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Murat - Sena B) Murat - Özcan
 C) Sena - Elif D) Özcan - Elif

5. 

Terzi, kumaşı 
ortasından 
kesti.

Yıl ortasında baş- 
ka bir şehre taşın-
dılar.

Kâğıdı ortasından 
kesip ikiye böldü.

Tarlanın ortasında 
büyük bir taş vardı.

Gün ortasında park-
ta buluşalım.

 “Orta” sözcüğünün aynı anlamda kullanıldığı 
cümleler ikişerli eşleştirildiğinde tek kalan 
cümlenin olduğu bölüm kesilecektir.

 Buna göre ortaya çıkan şekil aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) B)

C) D)
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6. “Kalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “olduğu yeri ve durumu korumak, 
sürdürmek” anlamında kullanılmıştır?

 

A) Bahçede sadece dört çocuk kalmıştı.

B) Bebeğine sıkıca sarıldı ve öylece kaldı.

C) Dün gece bir otelde kaldık.

D) Çocuklar üzün süre aç kalmış.

7. “Kırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “parçalamak” anlamında kullanıl-
mıştır?

 A) Bardağı kırınca annesi ona kızdı.
 B) Onu yok yere kırdığım için üzgünüm.
 C) Duvara çıkan çocuk düşüp bir yerini kıra-

cak.
 D) Mağaza, yine fiyatlarını kırmış.

8. 
Yağmurda yürümek en büyük zevkimdir.

 
Bu cümlede geçen kırmızı yazılmış sözcü-
ğün anlamı aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

 A) Bu çocuk çok erken yürümeye başladı.
 B) Kafası yerde üzgünce yürüyordu.
 C) Biraz yürüyelim, geç kaldık.
 D) Buz dağları güneye yürümüş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “oyun” 
sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır?

 A) Çocuklar, Emre’nin odasında oyun oyna-
dılar.

 B) Zeybek oyununu çok severim.
 C) Yine onun oyununa gelmiştik.
 D) Oyun başlamadan sahnenin ışıkları sön-

dü.

10. 1. Şu kuru tepelere ağaçlar dikmeliyiz.

2. Kuru meşe dallarını yakıp ısındılar.

3. Yemekte kuru fasulye de vardı.

4. Kuru, zevksiz bir yaşam sürüyordu.

 

 
“Kuru” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç 
değişik anlamda kullanılmıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. 
Çok erken yaşlarda 

çalışmaya başlamıştı. 

 
 Bu cümlede geçen “başlamak” sözcüğü 

cümleye hangi anlamı katmak için kullanıl-
mıştır?

 A) İşler, yürür duruma girmek
 B) Etkisini göstermek
 C) Bir işe girişmek, harekete geçmek
 D) Görünmek

6. Test
SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR - 1
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.2.5 - T.5.3.5

7.
Test

SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR - 2

1. “Çağırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-
sinde “herhangi birinin bir yere gelmesini is-
temek” anlamında kullanılmıştır?

 A) O akşam komşusunu yemeğe çağırdı.
 B)  Etrafına bakındı çocukları çağırmak için.
 C) Bir taksi çağırdım az önce.
 D) Türküler çağırarak tahtayı siliyordu.

2. 
Bu yardımı size olsa olsa öğretmen 
yapmıştır. 

 
 
 
Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 A) Doğrusu ondan böyle bir şey beklemezdim.
 B) Bu sorunu da ancak sen çözebilirdin.
 C) Geç kalması normal değil, başına bir şey 

gelmiş olmasın.
 D) Oldu olacak babana da kızsaydın.

3. 

1 Ayağım takılınca düştüm.

2 Arabanın hızı düştü.

3 Koşarken yere düştü.

4 Bana çelme taktığı için düştüm.
 
 “Düşmek” sözcüğü numaralanmış cümlele-

rin hangisinde farklı anlamda kullanılmış-
tır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

4. Öğretmen, öğrencilerinden “beklemek” sözcü-
ğünün bir anlamını yazmalarını ve bu anlama 
uygun olacak şekilde sözcüğü cümle içinde kul-
lanmalarını istemiştir.

 Bazı öğrenciler, ödevlerini şu şekilde yapmış-
lardır.

 
Adı Soyadı: Ceren Yıldız

Anlam: Bir iş oluncaya, biri gelinceye 

kadar bir yerde kalmak, durmak

Cümle: Seni okul kapısında beklerim.

Adı Soyadı: Metin Özer

Anlam: Süre tanımak, acele etmemek

Cümle: Onun ne yapacağını anlamak 

için bir süre bekledi.

Adı Soyadı: Hasan Gür

Anlam: Ummak

Cümle: Askerden gelecek oğlunu bekliyordu.

Adı Soyadı: Özlem Kılıç

Anlam: Karşılaşma ihtimali bulunmak

Cümle: Bizi bekleyen güzel bir gelecek var.

 Buna göre hangi öğrencinin ödevinde yan-
lışlık vardır?

 A) Ceren  Yıldız B) Metin  Özer
 C) Hasan Gür D) Özlem Kılıç

5. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin  
hangisinde “çok değer vermek” anlamında 
kullanılmıştır?

 A) Onun gözü yalnızca parayı görüyor.
 B) Bugün teyzemi görmeye gideceğim.
 C) Yastığın altında bir resim gördüm.
 D) Nihayet bizim de cebimiz para gördü.
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6 . 
Duvara dayanmış,
öylece bekliyordu.

1
Bu gemi fırtınaya 
iyi dayanmış.

2

Daha fazla daya-
namadı ve yere 
düştü.

3 Karşılıklı saygıya 
dayanan ilişkiler 
kurmalıyız.

4

 
Bu konuşmalarda geçen “dayanmak” söz-
cükleri kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

7. En azından çocuklar sağlıklı yaşasın.
 Bu cümlede geçen altı çizili sözcükle aynı 

anlama gelecek bir sözcük aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde kullanılmıştır?

 A) Hiç olmazsa bir çiçek alsaydın annene.
 B) Ona bir daha asla güvenmem.
 C) Beni bir gün bile arayıp sormadı.
 D) Mademki gelmeyecektin neden haber ver-

medin?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “arada çok 
zaman bulunan” anlamında bir sözcük 
kullanılmıştır?

 A) Uzun bir ağacın altında bekliyordu.
 B) Uzak bir gelecekte nelerin gerçekleşeceği 

bilinmez.
 C) Seninle okulun yanındaki parkta buluşalım.
 D) Sabahleyin erkenden uyanman gerekiyor.

9. 
“Kaldırmak” sözcüğü aşağı-
daki seçeneklerden hangi-
sinde resimdeki anlamıyla 
kullanılmıştır?

 A) Annesini gece yarısı hastaneye kaldırmış-
lar.

 B) Söz hakkı istemek için el kaldırdı.
 C) Devlet, bu kanunu kaldırdı.
 D) Bu değerli eşyaları ortadan kaldırın.

10. 
 “Taşımak” sözcüğünün 

bu resimde ifade edilen 
anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 
 A) Ben bu sorumluluğu asla tayışamam, 

dedi.
 B) Eşyaları taşımana ben yardım edeyim.
 C) Derin bir suçluluk taşıyorum içimde.
 D) Kolunda dedesinden kalma bir saat 

taşırdı.

11. “Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde terim anlamlı olarak kullanılmıştır?

 A) Akşam olmadan perdeleri çekiyordu.
 B) Adam, perdeyi aralayıp bize baktı.
 C) Evin pencerelerine çiçek desenli perdeler 

astılar.
 D) Oyunun üçüncü perdesinde bir alkış tufanı 

koptu.

7. Test
SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR - 2
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.2.7 - T.5.4.12

8.
Test

YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

1. 
Bu uygulamanın yeni versiyonunu  henüz 

denemedim.
1 2 3

4

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük Türkçe  
değildir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fazladan” 
sözcüğünün yerine yabancı bir sözcük kul-
lanılmıştır?

 A) Bu çalışmayı ekstradan hazırlamıştık.
 B) Tüm işlerimiz çoktan bitmişti.
 C) Gereksiz yere bunları yapmıştı.
 D) Sana söyleyecek bir şeyim yok.

3. ✤ İmitasyon
 ✤ Save etmek
 ✤ Okeylemek
 ✤ Trend
 Yukarıdaki sözcüklerin verilmesinin amacı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A) Türkçenin zayıf bir dil olduğunu göster-
mek

 B) Yabancı sözcüklerin daha çok kullanıldı-
ğını belirtmek

 C) Her sözcüğün yabancı karşılığını bulmak 
gerektiğini göstermek

 D) Türkçesi dururken yabancı sözcükleri kul-
lanmamak gerektiğini göstermek

4. I. Onun melek gibi bir insan olduğunu söyle-
yebilirim.

 II. Duygularını açıkça paylaşabilirsin benim-
le.

 III. Her insanın fobileri vardır.
 IV. Odama küçük bir bilgisayar masası alaca-

ğız.
 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde Türkçesi dururken yabancı söz-
cük kullanılmıştır?

 A) I  B) II C) III D) IV

5. 

konseptlink

ölçüt

datatasarım

 
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe 
değildir?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yarı za-
manlı” sözcüğünün yerine yabancı bir söz-
cük kullanılmıştır?

 A) Aldığım her kitabı hemen okumak isterim.
 B) Amcam bu kurumda part-time çalışmakta-

dır.
 C) Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.
 D) Güneş çıkınca ısınmaya başladık.
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7. 
İnsanlara kendi düşüncelerinizi zorla
empoze edemezsiniz.

 Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden han-
gisinin yerine yabancı bir sözcük kullanıl-
mıştır?

 A) fikir  B) fert
 C) şahsi  D) dayatmak

8. 

1 2 3 4
İllegal olaylardan ömrün boyunca uzak

durmalısın.

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük Türkçe 
değildir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

9. I. Müdür Bey’in asistanı ile görüşmelisiniz.
 II. Çocuğun bu işte hiç suçu yoktu.
 III. Eski bir asma köprüden geçtik.
 IV. Çatıdaki güvercinlere yem atıyordu.
 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde Türkçesi dururken yabancı söz-
cük kullanılmıştır?

 A) I  B) II C) III D) IV

10. 

buzdolabı

oyuncu full

izolasyon revize

 
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe 
değildir?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

11. 

ambiyans

bahçe

departman

antipatik

vatan

exit

 
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe 
değildir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe 
değildir?

 A) aktivite  B) hediye
 C) yolculuk  D) alabalık

8. Test
YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.10

9.
Test

KÖK - EK

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök 
hâlindedir?

 A) helva  B) simitçi
 C) Çocukluk D) tatlı

2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcük 
kök ve eklerine yanlış ayrılmıştır?

 A) Kirli  
Kir
Kök

 
-
 

li
Ek

 B) Sıcaklıkta  
Sıcak
Kök

 
-
 

lık
Ek

 
-
 

ta
Ek

 C) Boyacı  
Boy
Kök

 
-
 

a
Ek

 
-
 

cı
Ek

 D) Saatçiler  
Saat
Kök

 
-
 

çi
Ek

 
-
 

ler
Ek

3. 

ak
ıllı

ya
şlı

ya
rım

gü
ze
l

tembel

haberci

 Yukarıda verilen sözcüklerden kaç tanesi 
kök hâlindedir?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcü-
ğün kökü yanlış gösterilmiştir?

Sözcük Kök

A) kurnazlık kur

B) gençlik genç

C) eskici eski

D) yaşlılık yaş

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcük-
lerin tamamı kök hâlindedir?

 A) soba – dilenci  – iyilik
 B) ekşi  – hava  – bardak
 C) çirkin  – kısa  – birincilik
 D) büyük  – çalışkan  – yeşil

6.  
dikkatlice

 Bu sözcüğün kökü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) dik
 B) dikkat
 C) dikkatli
 D) dikkatlice
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7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve 
eklerine yanlış ayrılmıştır?

 A) temizlik  
temiz
Kök

 
-
 

lik
Ek

 B) yardımcı  
yardım

Kök
 
-
 

cı
Ek

 C) kömürcü  
kömür
Kök

 
-
 

cü
Ek

 D) bencillik  
bencil
Kök

 
-
 

lik 
Ek

8. 
Akıllı bir öğrenci düzenli olarak
   1              2           3
 ders çalışır.
    4

 Gökçe’nin cümlesinde geçen kaç numaralı 
sözcük kök hâlinde değildir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

9. 
duygusallıktan

 Bu sözcüğün kök ve eklerine ayrılışı aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 A) 
Duy
Kök

 
-
 

gu
Ek

 
-
 
sal
Ek

 
-
 

lık
Ek

 
-
 
tan
Ek

 B) 
Duygu

Kök
 
-
 
sal
Ek

 
-
 

lık
Ek

 
-
 
tan
Ek

 C) 
Duygusal

Kök
 
-
 

lık
Ek

 
-
 
tan
Ek

 D) 
Duygusallık

Kök
 
-
 
tan
Ek

10. 
Yolculukta

 Bu sözcüğün kökü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) Yol  B) Yolcu
 C) Yolculuk D) Yolculuktan

11. 1. Bazen kendimi çok tuhaf hissederim.
 2. Tutumlu insanları çok severim.
 3. Korkutucu düşler görmüştüm.
 4. Ben de doğru cevap verdim.
 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-

gilerinde geçen altı çizili sözcük kök hâlin-
dedir?

 A) 1 ve 3  B) 1 ve 4
 C) 2 ve 3  D) 3 ve 4

12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcü-
ğün kökü yanlış gösterilmiştir?

 A) Yorgunluk  
yor
Kök

 B) Tuzluk  
tuz
Kök

 C) bilgin  
bil

Kök

 D) Akıllı  
Ak

Kök

KONU TARAMA TESTİ
KÖK - EK9. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ10.
Test

Kazanım No: T.5.3.11YAPIM EKLERİ - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözük yapım eki almıştır?

 A)  Şimdiye kadar izlediğim en güzel filmdi.
 B)  Yazarın çarpıcı bir anlatımı vardır.
 C) Bu kitapta tarihî bilgiler vardır.
 D) Ülkemizde sinema sektörü çok gelişti.       

2. Her zaman gösteriş .......................... sa-
kınırdı.

 
 
 
Bu cümledeki altı çizili sözcüğe aşağıdaki 
eklerden hangisi getirilirse sözcüğün anla-
mı değişir?

 A) -lere  kapılmaktan B) -te  bulunmaktan
 C) -ten  D) -li  olmaktan

3. 1. balkonda
 2. öğrenciler
 3. kumaştan
 4. insanlık
 Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden 

hangileri yapım eki almıştır?

 A) 1 ve 2  B) 1 ve 3
 C) 2 ve 4  D) 3 ve 4

4.  

Ekmek

 
 Bu sözcük aşağıdaki eklerden hangisini 

alırsa “içine ekmek konulan kap” anlamı 
kazanır?

 A) -çi B) -li C) -siz D) -lik

5.  

 Bu varlığın adına hangi ek getirilirse 
sözcüğün anlamı değişir?

 A) -lu B) -lar C) -da D) -un

6.
1. Kâğ›tlar› bir dosyaya yerleştirdi.

2. Arabamız çok h›zl› gidiyordu.

3. Ödevini bilgisayarda hazırlamış.

4. Gözünü kırpmadan dışarıyı izliyordu.

 
Tablodaki kaç numaralı cümlede renkli ya-
zılı sözcük aldığı ek nedeniyle yeni bir an-
lam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

7.  

1. 2. avcı

3. gömleğim 4. acısız

renkli
 

 
 

Yukarıdaki kaç numaralı sözcük, yapısına 
göre diğerlerinden farklıdır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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10. Test
YAPIM EKLERİ - 1

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lik” eki 
eklendiği sözcüğe “nesne, araç” anlamı kat-
mıştır?

 A) Masanın üstünde bir anahtarlık vardı.
 B) Ağaçlık bir alanda piknik yaptık.
 C) Eşyaları odunlukta gizlemişler.
 D) Ormanlık alanlarda ateş yakmayın.

9. 

 Bu varlığın adına aşağıdaki eklerden han-
gisi getirilirse sözcük “bulutlarla kaplanmış, 
bulutlaşmış” anlamını kazanır?

 A) -suz B) -lu C) -lar D) -un

10. 

1 2 3 4
Bir çocuğun çok düşünceli bir hâli vardı.

 
Bu cümledeki kaç numaralı sözcük aldığı 
ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

11. havasız oyuncu

perdeleri duyarlı

 Tabloda aldığı ekten dolayı anlamı değişen 
sözcüklerin bulunduğu bölümler işaretlenecek-
tir.

 Buna göre tablo aşağıdakilerin hangisindeki 
gibi işaretlenmelidir?

 

A)
✔

✔

✔
B)

✔

✔ ✔

C)

✔

✔
D)

✔

✔

✔

12. 
Bir yolcu otobüsten indi ve yürüdü.

1 2 3 4

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük, aldığı 
ekle yeni bir a nlam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

13. 

Hiçbir insan yalnızlığı tercih etmez.
1 2 3 4

 Bu konuşmadaki kaç numaralı sözcük 
aldığı ek nedeniyle yeni anlam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.11YAPIM EKLERİ - 2

11.
Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük yapım eki almamıştır?

 A)  Küçük çocuk sürekli ağlıyordu.
 B)  Bu hastalığın ilacını sordu.
 C) Misafirleri kapıda karşıladık.
 D) Kitaplıkta her tür kitap vardı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük birden çok yapım eki almıştır?

 A)  Uykusuzluktan gözlerimi açamıyorum.
 B) Balıkçılar eli boş döndüler.
 C) Yolculardan bazıları çok sıkılmıştı.
 D) Yaptıklarını çocukluğuna bağışlayın, dedi.

3.  
Kırmızı ciltli kitabı çantasına yerleştirdi.

1 2 3 4

 
Bu konuşmadaki kaç numaralı sözcük 
aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

4.  

 Bu varlığın adına aşağıdaki eklerden 
hangisi getirilirse “kitapların yerleştirildiği 
raflardan oluşan mobilya” anlamını kazanır?

 A) -çı B) -lı C) -lık D) -lar

5. 

evsiz gazeteci

bardaklar desenli

şekersizarkadaşlık

 
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi aldığı 
ekle yeni anlam kazanmıştır?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lik” eki 
eklendiği sözcüğe meslek anlamı katmıştır?

 A) Mühendisliğin kendine göre zor yanları 
vardır.

 B) Çocukluk yıllarımı çok özlüyorum.
 C) Açlık, dayanılması zor bir sınavdır.
 D) Evin yanında eski bir kömürlük vardı.
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YAPIM EKLERİ - 211. Test

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz-
cüklerden hangisi aldığı ekle yeni anlam 
kazanmıştır?

 A) Küçüklüğünden beri aynı takımı tutuyor.
 B) Yine bir köşede dertli dertli oturuyor.
 C) İşlerini yine zamanında bitiremedi.
 D) Bu toplantıya babam da katılacak.

8. Aşağıdaki görsellerden hangisinin adı, al-
dığı ekle anlamı değişen bir sözcüktür?

 A) B)

C) D)

9. 
-lar
1 2

-ya
3
-lık

-da
4 5

-dan
6

-mız

-nın
7 8

-yı
9
-cı

 
 Yukarıda kaç numaralı tuşlara basılırsa 

“kira” sözcüğünün anlamı değişir?

 A) 3 ve 9  B) 2 ve 7
 C) 3 ve 6  D) 1 ve 3

10.  
 Ona sorduğum soruyu yine cevapsız bırak-
   1         2         3           4
tı.

 

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük, aldığı 
ekle yeni bir anlam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

11.  şiddetli

kitabıyla

bayrağın

fikirlerim

 

 Bu şekilde numaralandırılmış bölümlerin 
hangisinde aldığı ekle anlamı değişen bir 
sözcük yazılıdır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

12. 
Yavru kedi, sokakta tek başına kalmıştı. 
Hava çok soğuktu. Karnı açtı. Ne yapacağı-
nı bilmiyordu. Birden bir insanın geldiğini 
gördü. Tam kaçacaktı ki yakalandı. Önce 
çok korktu. Yüzüne bakınca tanıdı. Parkta 
bekçilik yapan adam, yavru kedinin soğuk-
ta titrediğini görünce dayanamamıştı. 
Yavru kediyi evine götürdü. Ona süt verdi. 
Ev sıcacıktı. Yavru kedi, bekçiye teşekkür 
eder gibi bakıp miyavladı.

 
Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, 
aldığı ekle anlam değişikliğine uğramıştır?

 A) sokakta  B) karnı
 C) bekçilik  D) teşekkür
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.10 HÂL EKLERİ / SAHİPLİK BİLDİREN EKLER

12.
Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük hâl (durum) eki almamıştır?

 A) Bu sabah annem kardeşimi okula götürdü.
 B) Evde kalmayı tercih ediyordum.
 C) Sınıftan çıkan öğrencilere baktı.
 D) Odamız havasız olduğundan pencereyi 

açtık.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük iyelik eki almıştır?

 A) Kapımız herkese açıktır, dedi.
 B)  Mağazaya yeni bir işçi almışlar.
 C) Çocukluk günlerimiz çok eğlenceliydi.
 D) Çocukları sınıfa çağırdı bağırarak.

3. 
Öğretmen, öğrencilerinin müziğe 
olan ilgilerini ve yeteneklerini 
ölçmek için sorular soruyordu. Sıra 
Gürcan’(1) geldiğin(2):
– Söyle bakalım, en sevdiğin ses 
hangisidir?
Gürcan, düşündük(3) sonra cevap-
ladı:
– Teneffüs zili, öğretmenim.

 

 Yukarıdaki fıkrada numaralandırılmış 
sözcüklerin hâl ekleri yazılmamıştır.

 Bu sözcüklere sırasıyla hangi hâl ekleri 
yazılmalıdır?

 

A) 1

2

3

-da

-dan

-ü

C) 1

2

3

-a

-den

-de

B) 1

2

3

-a

-de

-ten

D) 1

2

3

-dan

-de

-ten

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulunma, 
içinde” anlamını veren hâl ekini almış bir 
sözcük bulunmaktadır?

 A) Arkadaşıma neden geç kaldığını sordum.
 B) Evden çıkarken ona rastladım.
 C) Dün akşama kadar evde yalnızdım.
 D) Tüm ışıkları açık bırakmışlar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki 
almış bir sözcük yoktur?

 A) Bu sabah üç bardak çay içtim.
 B) Toplantıya katılamayacağını söyledi.
 C) Filmde acıklı olaylar yaşanıyordu.
 D) Odasını toplamadığı için annesinden azar 

işitti.

6. 
Kimsenin işine karışmıyorum ve 
kendi hâlimde yaşıyorum.

 Selçuk, sırasıyla ismin hangi hâllerinde 
bulunan sözcükler kullanmıştır?

 A) -i hâli, -e hâli
 B) -i hâli, -den hâli
 C) -e hâli, -de hâli
 D) -e hâli, -e hâli
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HÂL EKLERİ / SAHİPLİK BİLDİREN EKLER12. Test

7. 

Ev… çıkıp okul… giderken yol… 
arkadaşım… rastladım.

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 
sırasıyla gelmesi gereken hâl (durum) 
ekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A) -den, -da, -a, -a
 B) -de, -i, -da, -da
 C) -e, -dan, -a, -da
 D) -den, -a, -da, -a

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-e hâl eki” 
cümleye “zaman” anlamı katmıştır?

 A) Öğretmenime birkaç sorum var.
 B) Haftaya yine buraya gelelim.
 C) Pencereye en güzel perdeleri astık.
 D) Kapıya bir not asmıştı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük diğerlerinden farklı bir hâl (durum) 
eki almıştır?

 A) Annesi hep bu saatlerde işten çıkar.
 B) Kardeşim alıngan bir kişiliğe sahiptir.
 C) Gazetede okuduğum haberden etkilendim.
 D) Günün bu vaktinde nereden geliyorsun?

10. Aşağıdakilerin hangisinde ismin “-den” 
hâlinde bir sözcük vardır?

 A) Zor günlerimde hep yanımdaydı.
 B) Bu toplantıya katılacağını düşünmüyorum.
 C) Bu konuda herkesten farklı düşünüyorum.
 D) Fikirlerinde bu kadar ısrarcı olmamalısın.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük sahiplik bildiren ek almamıştır?

 A) Odamı uzun uğraşlar sonucu topladım.
 B) Kazağını çok beğendim, dedi.
 C) Arabası son modelmiş.
 D) Bu defterdeki karalanmış sayfaları kopar.

12. 
Ne yaparsam yapayım yazım seninki kadar

güzel olmuyor.
1 2 3

4

 

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük, sahiplik 
bildiren ek almıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13.      

Herkes… hamur… ekmeği… göredir. 

 
 
 Bu cümlede, noktalı yerlere sırasıyla hangi 

ekler getirilmelidir?

 A) -in, -u, -ne
 B) -ten, -u, -nde
 C) -e, -u, -ni
 D) -in, -a, -ne
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

1.   
1 2 3 4

vazoda
yağmur-
lu

kelime-
ler

kuşlar

Basit ✓ ✓

Türemiş ✓

Birleşik ✓

 Yukarıdaki tablonun kaç numaralı bölme-
sinde yanlışlık yapılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

2.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz-
cük yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

 A) Merdiveni yavaşça çıkıyordu.
 B) İki haftalık bir tatil yaptık.
 C) Başarılı olmak için uğraşıyor.
 D) Kiralık bir daire arıyoruz.

3.  I. Geçen yılki turnuva çok heyecanlıydı.
 II. Şehrin doğusunda büyükçe bir kale var.
 III. Doğum gününde tüm arkadaşlarını çağır-

dı.
 IV. Annemin yaptığı külbastı çok lezzetli.
 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde hem basit hem türemiş hem de 
birleşik sözcük vardır?

 A) I  B) II C) III D) IV

4.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit yapı-
lı sözcüklerden oluşmuştur?

 A) Depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır.
 B) Babam yeni işini çok sevdi.
 C) Bu konuda sen de fedakârlık yapmalısın.
 D) Çocukluk resimlerine hayranlıkla bakıyordu.

5.  Basit
Sözcükler

Türemiş
Sözcükler

Birleşik
Sözcükler

★ tatlı yanardağ

öyküler ✿ gökdelen

ömrüm havasız ❤

 Bu tabloda sembollerle gösterilen yerlere 
yazılması gereken sözcükler hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 ★ ✿ ❤

A) çocuklar uykusuz akşamüstü

B) sıcaklık sınavı detaylıca

C) ihtiyar bakıcı oyuncaklar

D) kalemlik sorumluluk ilkbahar

6.  Alışveriş yaparken gözlükçüye de uğradık.
 Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısına 

göre sıralanışı hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

 
 A) Basit - Türemiş - Birleşik
 B) Türemiş - Birleşik - basit
 C) Birleşik - Türemiş - Basit
 D) Birleşik - Basit - Türemiş

13.
Test

SÖZCÜK YAPISI - 1 Kazanım No: T.5.3.11
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7. 

kilitli birdenbire

satılık

3 4

1 2

öğrenci
 
   

Yukarıdaki kaç numaralı sözcük yapısına 
göre diğerlerinden farklıdır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

8.  
En etkileyici olaylar, çevremizdekileri de 
sarsan yaşanmışlıklardır.

 Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısına 
göre sıralanışı hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

 A) Türemiş - Türemiş - Türemiş  
 B) Birleşik - Türemiş - Birleşik 
 C) Basit - Türemiş - Birleşik
 D) Basit - Türemiş - Türemiş 

9.  
Büyük dağlar kat kat sıralanmıştı
Çamlık iniyordu denize kadar
O kıyılarda iri yarı bir ihtiyar
Çakıllara sırtüstü uzanmıştı

 

 Yukarıdaki dörtlüğün kaçıncı dizesinde bir-
leşik sözcük vardır?

 A) 1 . B) 2. C) 3. D) 4.

10.  Basit
Sözcükler

Türemiş
Sözcükler

Birleşik
Sözcükler

★ titizlik ateşkes

çiçekler ✿ mirasyedi

parkta sürücü ❤

 

 Bu tabloda sembollerle gösterilen  yerlere 
yazılması gereken sözcükler hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 
★ ✿ ❤

A) kapıda dinleyici dostluk

B) balıkçı odunluk hanımeli

C) şarkılar kırıcı gecekondu

D) ayakkabı insanlık çalışkan

11.  
Kelime Basit Türemiş Bileşik

1 İnsanlık ✓

2 Sevinçli ✓

3 Ormanda ✓

4 Sivrisinek ✓

 
Tablodaki numaralanmış kelimelerden 
hangisinin yapısı yanlış işaretlenmiştir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 
sözcük vardır?

 A) Okul  yıllarını özlemle anıyordu.
 B) Açıkgöz insanları çok severim, dedi.
 C) Pencerenin önünde saksılar vardı.
 D) Çamaşırları yıkadıktan sonra balkona 

astı.

SÖZCÜK YAPISI - 113. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ14.
Test

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.5.3.11SÖZCÜK YAPISI - 2

1.  Çocukluk yıllarım Kızılırmak kıyısında geçti.
 Yukarıdaki altı çizili sözlerin yapısına göre 

sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

 A) Basit - Türemiş - Birleşik
 B) Türemiş - Basit - Birleşik
 C) Türemiş - Birleşik - Birleşik
 D) Basit - Türemiş - Türemiş 

2.  
O zaman başından aşkındı derdi,
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi!

 Yukarıdaki dörtlüğün kaçıncı dizesinde bir-
den fazla türemiş sözcük vardır?

 A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

3.  
1 2 3 4

dersler satıcı kalemtıraş eviniz

Basit ✓

Türemiş ✓ ✓

Birleşik ✓

 Yukarıdaki tablonun kaç numaralı bölme-
sinde yanlışlık yapılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

4.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz-
cük yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

 A) Sevimli bir çocuk bize yardımcı oldu.
 B) Dün gece çekyatta uyumuş.
 C) Aldığı bilgisayar çok güzeldi.
 D) Her yağmurdan sonra gökkuşağı çıkardı.

5.  I. Bu yıl kış çok erken geldi.
 II. Gökyüzünde sayısız yıldızlar vardı.
 III. Her insana hayvan sevgisi öğretilmelidir.
 IV. Ülkenin her yanında türlü güzellikler 

vardır.
 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-

gisinde hem basit hem türemiş hem de bir-
leşik sözcük vardır?

 A) I  B) II C) III D) IV 

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit yapı-
lı sözcüklerden oluşmuştur? 

 A) Kardeşimin resmini hepimiz çok beğendik.
 B) Aramızda bulunmandan mutluluk duyarız.
 C) Yolculuk boyunca onunla sohbet ettik.
 D) Benim odam her zaman düzenlidir.
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14. Test
SÖZCÜK YAPISI - 2

7.  Basit

Sözcükler

Türemiş

Sözcükler

Birleşik

Sözcükler

★ güzellik dedikodu

kalemler ✿ denizaltı

sınıfta erdemli ❤

 

 
Bu tabloda sembollerle gösterilen yerlere 
yazılması gereken sözcükler hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

 ★ ✿ ❤

A) şekerlik kazançlı alabalık

B) telefonu kulaklık serinlik

C) kırılgan mevsimi sessizlik

D) bardağı simitçi ateşböceği

8.  Ülkemizde okuryazar oranı her yıl artıyor.
 Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısına 

göre sıralanışı hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

 A) Türemiş - Basit
 B) Birleşik - Basit
 C) Birleşik - Birleşik
 D) Birleşik - Türemiş

9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden 
çok türemiş yapılı sözcük vardır?

 A) Öğretmen sınıfta beni tebrik etti.
 B) Saçlarım uzayınca berbere gittim.
 C) Terli terli su içersen hastalık kapını çalar.
 D) Bu yün kazağı giymek istiyorum.

10. Aşağıdaki çoçuklardan hangisi türemiş 
yapılı sözcük kullanmamıştır?

 

Susuzluk her canlı için 
tehlikelidir.

A)

B)

C)

D)

Evleri dar bir caddenin 
başındaydı.

Sınıfta birden bir sessizlik 
oluştu.

Sporcularımız dün yurda 
döndü.

 

11.   

Biz sıcak evimizde otururken pek farkında 
değiliz ama sahipsiz hayvanların sokakta-
ki yaşamı kış şartlarıyla birlikte iyice zorla-
şır. Sığınacak bir yer bulamayanlar dona-
rak ölürken, yiyecek bulamadığı için açlık-
tan ölenler de oldukça fazladır. Evet, 
hayvanların kürkleri var ancak bu onları 
sıfır derecenin altındaki dondurucu soğuk-
lardan korumaya yetmiyor.

 

 Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden 
hangisi basit yapılıdır?

 A) evimizde B) sahipsiz
 C) açlıktan  D) dondurucu
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

ÜNİTE TEKRAR TESTİ15.
Test

1.   

şekil 1

2

3

4

de
se
n

hâ
l

bi
çi
m

ih
tiy
ar

renk

durum

yaşlı

 
 Grafikte eş anlamlı kelimeler arasında eşleş-

tirme yapılmak istenmiştir.
 Buna göre kaç numaralı eşleştirme yanlış-

tır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

2.  
Bu soğuk tavırlarının 

sebebini anlayamadım.

Soğuk havalarda 

kalın giyinmelisin.

Yağışlı ve soğuk bir 

gündü.

Ellerin neden bu kadar 

soğuk?

 
Şekilden “soğuk” sözcüğünün mecaz an-
lamda kullanıldığı cümlenin yazılı olduğu 
bölüm çıkarıldığında şeklin görünümü han-
gisi olur?

 A) B)

C) D)

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

 A) Arkadaşını atlatıp buraya gelmiş.
 B) Bu sınavda da batırmış.
 C) Küçük bir evde yaşıyorlar.
 D) Ayrıntılara bu kadar çok eğilmemen gerekir.

4. 
1 Konuklarına İzmir’i gezdirecekmiş.

2 Bir fırsatını bulup onunla konuşmalıyım.

3 Televizyonu açık bırakmışsın.

4 Bu konuda gevşek davranmamalısınız.
 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmış sözcük vardır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

5. Yaşlı adamın yüzünde birkaç ben vardı.

 
Bu konuşmada kaç tane eş sesli sözcük 
vardır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

6. 

Senin kadar sevgi dolu bir insan 

tanımadım. 
1 2 43

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük eş ses-
lidir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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ÜNİTE TEKRAR TESTİ15. Test

7. “Kuyruk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “birisinin arkasına takılıp hiç ayrılma-
yan kimse” anlamında kullanılmıştır?

 A) Gelinliğin kuyruğu çok uzundu.
 B) Hasan, kuyruğuyla birlikte buraya geliyor.
 C) Çocuklar kuyruğa girmiş, sıralarını bekli-

yorlar.
 D) Zavallı hayvanı, kuyruğundan yakalamıştı.

8. 

1. Misafirlerin bulunduğu odaya geçtim.

2. Her gün bu sokaktan geçeriz.

3. Onur’un boyu, babasınınkini geçti.

4. Bu huy, arkadaşından ona geçti.

 “Geçmek” sözcüğü, yukarıdaki numaralan-
dırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda 
kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük terim anlamda kullanılmıştır?

 A) Ekvator’un çevresi kırk milyon metredir.
 B) Kapıyı sıkı bir şekilde çekin.
 C) Çalışkan insanları herkes sever.
 D) Soruları çözmeye başlayın.

10. 
Yetenekli çocuklar için buraya geldik.

1 2 3 4

 Bu konuşmadaki kaç numaralı sözcük al-
dığı ek nedeniyle yeni anlam kazanmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık” eki 
eklendiği sözcüğe yer anlamı katmıştır?

 A) Onun oyunculuk deneyimi varmış.
 B) Evin arkasında küçük bir koruluk vardı.
 C) Dürüstlük en büyük erdemdir.
 D) Kalbinde hiçbir kötülük yoktur.

12. Aşağıdaki görsellerden hangisinin adı, al-
dığı ekle anlamı değişen bir sözcüktür?

 
A) B)

C) D)
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK BİLGİSİ

1 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız. 

(1) Spora ve jimnastiğe sadece çeviklik ve 
askerî hazırlık yahut kas geliştirme ve fi-
ziksel güzellik sağlama aracı diye bakmak 
doğru değildir. (2) Spor, organik mekaniz-
ma aracılığıyla ruh ve karakter üzerinde 
çok etkin bir rol oynayan önemli bir ruh-
sal terbiye yöntemidir. (3) Ancak, şu nok-
taya dikkati çekmek isterim ki sporun ruh 
ve karakter üzerindeki faydalı rolü, bunun, 
öncelikle, canlı, hareketli ve özellikle gönül 
çekici bir oyun hâlinde yapılmasında, ikinci 
olarak da özellikle ölçülü ve ılımlı oynanma-
sındadır. (4) Spor gençlerin gözünde daima 
oyun şeklini ve oyunun çekiciliğini koruma-
lıdır. (5) Notlu ve sınavlı bir ders, bir görev, 
bir meslek ve zorunlu bir çalışma hâlini alan 
jimnastik ve sporun karakter terbiyesi bakı-
mından olan faydası ise sıfırdır. (6) Oyun 
şeklini ve çekiciliğini koruyan sporun da 
faydası kesinlikle, ölçülü ve ılımlı bir hare-
ket olmasındadır. (7) Ölçüyü ve uygunluk 
                                       I
sınırını aşan bir spor hem fikri çalışma ve iler- 
             II
lemenin düşmanıdır, hem  de fiziksel ve ruhsal  
           III             IV
sağlık için zararlıdır.

1. Metnin birinci cümlesine göre aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir? 

 A) “Vasıta” sözcüğünün eş anlamlısı kullanıl-
mıştır.

 B) “İmkân” sözcüğünün eş anlamlısına yer 
verilmiştir.

 C) “Çeviklik” sözcüğü mecaz anlamda kulla-
nılmıştır.

 D) “Çirkinlik” sözcüğünün zıt anlamlısı bulun-
maktadır.

2. Metnin ikinci cümlesinde geçen hangi söz-
cük mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A) spor  B) ruh 
 C) karakter D) terbiye

3. Metnin üçüncü cümlesinde geçen altı çizi-
li sözün anlamı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A) İlgi toplamak
 B) Bir konuda uyarmak
 C) Merak edilmesini sağlamak
 D) Harekete geçmek

4. Metnin dördüncü cümlesinde geçen “dai-
ma” sözcüğü yerine aşağıdakilerden han-
gisi kullanılamaz?

 A) Her zaman
 B) Genellikle
 C) Sürekli olarak 
 D) Ara vermeden

5. Metnin beşinci cümlesinde geçen aşağıda-
ki sözcüklerden hangisi Türkçe değildir?

 A) sınavlı   B) görev
 C) zorunlu   D) jimnastik

6. Metnin yedinci cümlesinde geçen numara-
lanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 A) I  B) II C) III D) IV

LGS HAZIRLIK TESTİ16.
Test
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yabancı 
sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiş-
tir?

 A) Komplo ➝ üstünlük
 B) Performans ➝ başarım
 C) Finiş ➝ bitiş
 D) Dizaynır ➝ tasarımcı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı 
çizili sözcük eş seslidir?

 A) On beşinci yaş gününü birlikte kutladık.
 B) Evdeki eşyaları toplamak iki günümü aldı
 C) Hızlıca karşı kaldırıma geçti.
 D) Gözlerinden boncuk boncuk yaşlar geldi.

9. – 11. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız.

 

(1) En sonunda hızla ayağımı geri çektim. 
(2) Ve işte o çekişle yakınımda olan bir 
adam beni gördü. (3) Daha önce duyma-
dığım bir dille seslendi, ne dediğini anla-
mamıştım. (4) Ama bana “Hoş geldin!” de-
mediği kesindi. (5) Olduğum yerde donup 
kalmıştım. (6) Arkadaşlarının sesini duyan 
diğer adamlar da yanımıza geldiler. (7) Be-
nim burada ne yaptığımı anlayamamışlar-
dı.

9. Metnin birinci cümlesinde geçen aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?

 A) hızla 
 B) ayağımı
 C) geri
 D) çektim

10. Metnin altıncı cümlesinde geçen aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?

 A) arkadaşlarının
 B)  sesini
 C) adamlar
 D) yanımıza

11. Metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde geçen altı çizili sözcük hâl (durum) 
eki almamıştır? 

 A) 1. B) 2 C) 3. D) 4.

12. İşleyen demir pas tutmaz.
1 2 3 4

 
 
 Bu konuşmadaki kaç numaralı sözcük eş 

seslidir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

13. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?

 A) Kazan  B) Kına
 C) Koru  D) Kolay

16. Test



 

39

2. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ1.
Test

1. Aşağıdaki karışık verilmiş sözcüklerle an-
lamlı ve kurallı cümleler yazınız.

iyi bir almadan

 …………………………………………

 …………………………………………

karar düşün önce

a

yönetilir adaletle alınır

 …………………………………………

 …………………………………………

kılıçla ülkeler ama

b

düşmanı dostu kolaydır

 …………………………………………

 …………………………………………

daha affetmekten affetmek

c

yapacak bilir zamanın

 …………………………………………

 …………………………………………

olan değerini işi

d

karanlığa bir yak

 …………………………………………

 …………………………………………

söveceğine kalk mum

e

şey babanın oğulda

 …………………………………………

 …………………………………………

çıkar ortaya gizlediği

f

2. Aşağıdaki cümlelerle bu cümlelerin anlam 
özelliklerini eşleştiriniz. 

f

ETKİNLİK SAYFASI
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1. Test

3. Tablodaki cümlelerin özel mi nesnel mi ol-
duğunu işaretleyiniz.

Ö N

1
Hiçbir emek boşa
gitmez.

2
Öğrenciler bahçede
toplanınca yola
çıktılar.

3
Bebeklerin ağlamasına
hiçbir zaman dayana-
mam.

4
Durakta beklerken ço-
cukluk arkadaşımla
karşılaştım.

5
Amcam büyük bir fabri-
kada çalışıyor.

6
Sana seve seve yardım
ederim.

7
Emekli olunca hatırala-
rını yazdı.

4. Koşul (Şart) cümlelerini işaretleyiniz.

1
Kursa devam edersen çok daha
başarılı olursun.

2
Büyüdüğüm bu şehri çok özlemiş-
tim.

3
Buraya geldikçe çocukluğumu
hatırlarım.

4
Yarın geri vermek üzere bunları
alabilirsin.

5
Düşünmeden büyük sözler söyleme-
melisin.

6
Gidebilirsin ama hava kararmadan
dönmelisin.

7 Yaralı adam durmadan sızlıyordu.

8 Kalın giyinmezsen hasta olursun.

9 Beni buradan hiç kimse çıkaramaz.

10
Beni anlamak istiyorsan söyledikle-
rimi iyi dinlemelisin.

5. Aşağıdaki cümleleri kısaca yorumlayınız.

Hayaller gerçekleşmez sen harekete 
geçmezsen.
....................................................................
....................................................................

İnsanı büyük yapan kendi azmi ve sabrıdır.

Saati seyretme; saat gibi yap, ilerlemeye
devam et.

İlerleyebilmenin sırrı başlamaktır.

Her gece güneşin doğuşuna, her sorun 
umuda yenilmeye mahkûmdur.

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret 
etmedikçe insan, yeni okyanuslar 
keşfedemez.

Yol sizi nere götürüyorsa oraya gitmeyin,
yol olmayan yerden gidin ki iz bırakın.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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2. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T5.3.31 - T5.4.4

2.
Test

CÜMLE BİLGİSİ - CÜMLE OLUŞTURMA VE CÜMLE TAMAMLAMA - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

 A) Yağmur yağarsa işimizi bitiremeyiz
 B) Yola gece karanlığında 
 C) Eve gidince eşyalarını topladı
 D) Yeni evleri çok güzeldi

2. yanımızda

1 2 3

4 5

bilmeliyiz bazı

olduğunu insanların

 

 

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl 
olur?

 A) 4 - 2 - 1 - 3 - 5 
 B) 3 - 5 - 1 - 4 - 2
 C) 3 - 4 - 5 - 2 - 1 
 D) 2 - 3 - 4 - 1 - 5

3. 1. düşün

4. önce

5. iyice

3. bir karar

2. almadan

 

 Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerle 
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa 
sıralama nasıl olur?

 A) 5 - 1 - 2 - 3 - 4

 B) 4 - 2 - 3 - 5 - 1

 C) 3 - 2 - 4 - 5 - 1

 D) 2 - 3 - 5 - 1 - 4

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi haber bil-
dirmektedir?

 A) Hatamı düzeltmeye çalışıyorum.
 B) Sıcak bir çorba içelim.
 C) Geçen hafta orman yangını çıkmıştı.
 D) Kardeşim burada olsaydı da oynasaydık.

5. ………… müthiş bir kudret,
………… ise onun kılıcıdır.

 

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Kötülük - iyilik
 B) Sevgi - nefret
 C) Öfke - kızgınlık
 D) Güzellik - gülümseme

6. 

kaçınmakonurdur
3 4

insan
5

kavgadaniçin
1 2

 

 Yukarıda numaralandırılmış şekillerin üze-
rindeki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıda-
kilerden hangisi olur?

 A) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
 B) 3 - 1 - 2 - 5 - 4
 C) 4 - 2 - 5 - 3 - 1

 D) 5 - 1 - 3 - 2 - 4
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7. 

● - kartopu
■ - gibi
▲ - yuvarlandıkça
◆ - büyür
✱ - bilgi

 Yukarıdaki sembollendirilmiş sözcüklerle 
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturuldu-
ğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi 
olur?

 A) ◆ - ▲ - ■ - ● - ✱
 B) ✱ - ● - ■ - ▲ - ◆ 
 C) ◆ - ■ - ● - ✱ - ▲
 D) ▲ - ◆ - ■ - ● - ✱ 

8. Başarılarını gizlemek 
………………………

 

 Bu çocuğun sözü aşağıdakilerin hangisiy-
le sürdürülemez?

 A) insanı çok kızdırır.
 B) en büyük başarıdır.
 C) insanı başarılı kılar.
 D) en güzel davranıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı 
bir cümledir?

 A) Kardeşim öğrendi okumayı.
 B) Hoşlanmadım onun bu bakışından.
 C) Çocuklar neşeyle bağırışıyordu.
 D) Parkta buluşalım ödevin bitince.

10. isyanları
aç

kötü
doğurur

en

karınlar

kalan

1
2

3
4

6
5

7

 

 

 Yukarıdaki küpün bölümlerinde bulunan 
numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturulduğunda sırala-
ma nasıl olur?

 A) 2 - 4 - 1 - 7 - 5 - 6 - 3
 B) 4 - 1 - 7 - 3 - 5 - 6 - 2
 C) 5 - 2 - 1 - 7 - 3 - 4 - 6
 D) 6 - 3 - 1 - 2 - 7 - 5 - 4 

11. 

ulaşanvarlık

oturaraktavuktur

başarıyatek1

3

5

4

6

2

 Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle an-
lamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için 
sıralama nasıl olmalıdır?

 A) 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6

 B) 3 - 1 - 6 - 2 - 5 - 4

 C) 4 - 2 - 6 - 1 - 5 - 3

 D) 5 - 6 - 1 - 2 - 3 - 4

2. Test
CÜMLE BİLGİSİ - CÜMLE OLUŞTURMA VE CÜMLE TAMAMLAMA - 1
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2. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T5.3.31 - T5.4.4

3.
Test

CÜMLE BİLGİSİ - CÜMLE OLUŞTURMA VE CÜMLE TAMAMLAMA - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

 A) Hasta çocuk, zorlukla
 B) Büyük bir konakta
 C) Salonda televizyon izliyor
 D) Gece karanlığında yola

2. 

1. satın
2. tek şey
3. geleceği
4. bugündür
5. alabilecek 

 

 Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerle 
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturuldu-
ğunda sıralama nasıl olur?

 A) 2 - 4 - 1 - 3 - 5
 B) 3 - 1 - 5 - 2 - 4
 C) 4 - 1 - 5 - 2 - 3
 D) 5 - 1 - 4 - 3 - 2

3. 

▲ başarının değerini artıran
süslerdir.

 

 Bu cümlede “▲” yerine aşağıdaki sözcük-
lerden hangisi getirilemez?

 A) Kötülükler  B) Güçlükler
 C) Zorluklar  D) Engeller

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi düşünce 
bildirmektedir?

 A) Hafta sonu sinemaya gideceğiz.
 B) Cüzdanımı evde unutmuşum.
 C) Bütün gün uyumuşum.
 D) Her gün kitap okumalıyız.

5. Kıskançlık, insanı ………… ve ………… bir 
duygudur.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) alçaltan - küçülten
 B) güzelleştiren - gülümseten
 C) üzen - sevindiren
 D) sevdiren - unutturan

6. Başkasına öğüt vermek kolay ……………

 Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle sürdü-
rülemez?

 A) örnek olmak zordur.
 B) ceza vermek zordur.
 C) dönüp kendimize bakmalıyız.
 D) önce kendimize öğüt vermeliyiz.

7. 

● - kendimizi
■ - önce
▲ - çalışalım
◆ - kitaplardan
✱ - okumaya

 

 Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

 A) ◆ - ▲ - ■ - ● - ✱
 B) ✱ - ● - ■ - ▲ - ◆ 
 C) ◆ - ■ - ● - ✱ - ▲
 D) ▲ - ◆ - ■ - ● - ✱
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8. 

Mutluluğun ✭ onu
kaybettikten sonra
anlarız.

 Bu cümlede “✭” işareti ile belirtilen yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 A) değerini  B) önemini
 C) kıymetini  D) sebebini

9. 

Kaptanın ………… deniz 

durgunken anlaşılmaz.

 

 Bu cümlede boş bırakılan yere hangi söz-
cük getirilmelidir?

 A) ustalığı B) düşüncesi
 C) kötülüğü D) niyeti

10. 1. paylaşmaktır
 2. mutluluğu
 3. onu
 4. tek çeresi
 5. tatmanın

 Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama 
nasıl olmalıdır?

 A) 5 - 3 - 4 - 2 - 1 B) 2 - 5 - 4 - 3 - 1
 C) 2 - 4 - 3 - 1 - 5 D) 2 - 4 - 5 - 3 - 1

11. 
bir şey insan öğrenir

sadece sevdiğinden

 

 
Mehmet’in taşıdığı kartlarla anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşabilmesi için kartlar na-
sıl sıralanmalıdır?

 A) sarı - beyaz - yeşil - pembe - mavi
 B) pembe - yeşil - sarı - beyaz - mavi
 C) yeşil - pembe - beyaz - sarı - mavi
 D) mavi - sarı - pembe - beyaz - yeşil

12.

alan zirvenin

tırmanmayı yaşar

hazzını göze

1

3 4

5 6

2

 Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle an-
lamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için 
sıralama nasıl olmalıdır?

 A) 2 - 5 - 1 - 4 - 6 - 3

 B) 3 - 6 - 1 - 2 - 5 - 4

 C) 4 - 3 - 1 - 6 - 5 - 2

 D) 5 - 2 - 4 - 3 - 6 - 1

3. Test
CÜMLE BİLGİSİ - CÜMLE OLUŞTURMA VE CÜMLE TAMAMLAMA - 2
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2. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T5.3.31

4.
Test

ÖZNEL VE NESNEL CÜMLELER

1. 

Bu cümlenin kişisel görüş ifade 
etmesinin sebebi nedir?

Samet

Ağaçlara konmuş kuşların muhteşem 
ötüşleri kulaklarımda çınlıyor.

 

 
Samet’in sorusuna aşağıdaki çocuklardan 
hangisi doğru cevap vermiştir?

 Cümledeki bazı sözcüklerin 
gerçek anlamıyla kullanıl-
ması

A)

Cümlenin herkes tarafından 
kabul görecek bir yargı 
bildirmesi

C)

Cümledeki herhangi bir 
sözcüğün yorumlanarak 
yeniden tanımlanması

B)

Cümlede canlı ve cansız 
varlıklar arasında ilişki 
kurulması

D)

2. 1 Annemin 2 değerli

3 öğütlerini 4 asla

5 unutmadım.

 

 
Yukarıdaki sözcükler yan yana geldiğinde an-
lamlı bir cümle oluşturmaktadır.

 Buna göre, bu cümlenin “kişisel görüş” ifade 
etmesine neden olan sözcük kaç numaralı 
kartta verilmiştir?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

3. 

 

 Resim galerisini gezen dört arkadaş gördük-
leri manzara resmi ile ilgili aşağıdaki cümlele-
ri kurmuşlardır.

 Resimde gün 
batımı yansıtıl-

mıştır.

Mert Alican

Onur
Birol

Bir gemi var 
denizin 

ortasında.

Manzaraya 
bakınca insanın 

içi açılıyor.

Resmin sağ 
bölümünde bir 

ada var.

 

 Buna göre çocuklardan hangisi resimle il-
gili kişisel bir görüş ifade etmiştir?

 A) Mert  B) Alican
 C) Onur  D) Birol

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz söy-
leyen kişinin yorumu söz konusu değildir?

 A) Annemin sıcacık gülümseyişi bana huzur 
veriyor.

 B) Sabır, pek çok şeyin anahtarıdır.
 C) Son zamanlarda çıkan filmler hiç güzel 

değil.
 D) Anahtarı unuttuğu için eve giremedi.
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yar-
gılıdır?

 A) Gelir gelmez odasına gitti.
 B) Ödevlerine gereken önemi vermelisin.
 C) Anlattığın olay çok etkileyiciydi.
 D) Her öğrenci, derslerine düzenli çalışmalı.

6. 

Dersleri

1 2

4 5

3

iyi dinleyen

bir öğrenciydi.

 

 

 Bu cümleye öznellik katan sözcük kaç nu-
maralı vagonda yer almaktadır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. 

Bahçenin etrafını 
çitle çevirmişti.

Yüreğindeki sevgi 
gün geçtikçe 
büyüyordu.

Arzu Zeynep

 

 

Yukarıdaki çocukların kurduğu cümlelerin 
öznel mi nesnel mi olduğu hangi seçenek-
te doğru verilmiştir?

    Arzu    Zeynep
 A) Öznel  Nesnel
 B) Nesnel  Öznel
 C) Nesnel  Nesnel
 D) Öznel  Öznel

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen 
kişi kişisel bir görüş belirtmiştir?

 
Bu yemeğe hiç 
tuz katılmamış.

A) B)

C) D)

Geç kalmamak 
için çalar saati 

kurdu.

Elini çabuk 
tutmalısın.

Ağaçların dallarını 
budamışlar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yar-
gılıdır?

 A) Sürücü, kırmızı ışıkta geçince ceza aldı.

 B) Küçük çocuk, koşarak burayı terk etti.

 C) Beni dün akşam geç saatlerde aradı.

 D) İyilik eden kimse iyiliklerle karşılaşır.

10. Aşağıdakilerin hangisinde nesnel çıkarım 
söz konusudur?

 A) Sınavdan düşük not alınca çok üzüldü.

 B) Sınav görevlisi, öğrencilere göz açtırmadı.

 C) Balkondaki saksı rüzgârla birlikte yere 
düştü.

 D) Bu soruyu sadece çalışanlar çözebilir.

4. Test
ÖZNEL VE NESNEL CÜMLELER
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2. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T5.3.17 - T5.3.31

5.
Test

CÜMLE YORUMLAMA - ŞART (KOŞUL) CÜMLELERİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

 A) Akşam yemeğinde herkes masadaydı.
 B) Biz de onlarla birlikte gitsek.
 C) Bu kitabı okumanı istiyorum.
 D) Sen başkalarını üzmezsen başkaları da 

seni üzmez.

2. 
Güçlü olan, yenilmeyen 

yalnız azimdir.

Bu cümlede önemi
vurgulanan nedir 

çocuklar?

 

 Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru 
cevap vermiştir?

 Kararlılık

A) B)

C) D)

Dürüstlük

Birlik ve
 beraberlik

Alçak
gönüllülük

3. 
Mükemmel insanın 

aksayan tarafları daha 
çok belli olur. 

 

 Hasan Bey’in söylediği cümleden aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılamaz?

 A) Mükemmel insanların da kusurları vardır.
 B) Mükemmel insanlar topluma yol gösterir.
 C) Mükemmel insanın olumsuz yanları daha 

çok göze çarpar.
 D) Mükemmel insanın iyi özellikleri aksak 

yanları kadar dikkat çekmez.

4. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde 
davranmıyorsan cahilsin demektir.

 Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın 
olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Uygulanmayan bilgiler kişiye zarar verir.
 B) Bilgiler başkasına aktarılmadıkça önemsiz-

dir.
 C) Kişi, sorumluluklarını eksiksizce yerine 

getirmelidir.
 D) Önemli olan, kişinin öğrendiklerini uygula-

masıdır.

5. 1. Yalnız içinde bulunduğumuz zamanı dü-
şünmeliyiz.

 2. Geçmişini unutanın geleceği yoktur.
 3. Yalnız kendine yararı olanın başkasını 

düşünecek zamanı yoktur.
 4. Sadece kendini düşünen insanın başka-

sına hayrı yoktur.

 Numaralanmış cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine daha yakındır?

 A) 1 ve 2  B) 2 ve 3
 C) 3 ve 4  D) 1 ve 4

6. 

İnsanlarla yüz yüze konu-
şarak her sorunu hallede-
bilirsin ama bazı insanlar 
gelir önüne, hangi yüzüne 
konuşacağını bilemezsin.

 

 

 Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

 A) Çevremizde bulunan insanların çoğu iki-
yüzlüdür.

 B) Bazı insanlar ikiyüzlüdür.
 C) Sorunlar yüz yüze konuşularak çözülebilir.
 D) İkiyüzlü insanlarla sorun çözmede güçlük 

yaşanır.
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7. 
Senden daha 
iyisini bulama-

yız.

İşin biterse 
buraya 

gelmelisin.

Sınav sonuç-
ları yarın 

açıklanacak.

Aylardır ona 
ulaşmaya 

çalışıyorum.

 

 

 
Hangi renk kartta yazılı cümlede koşul - so-
nuç anlamı vardır?

 A) Mavi  B) Kırmızı
 C) Mor  D) Sarı

8. 

Silgi kullanmadan resim 
çizme sanatına hayat 

denir.

 

 Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) Mutlu olmak için geleceği düşünmemiz 
gerekir.

 B) Olumsuzlukları resim çizerek anlatabiliriz.
 C) Geçmişten alınması gereken bazı dersler 

vardır.
 D) Yaşadıklarımızın silinmesi mümkün değil-

dir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul - so-
nuç ilişkisi yoktur?

 A) Dinlerseniz size bir fıkra anlatacağım.
 B) Ne zaman gezmeye gitsek yağmur yağı-

yordu.
 C) Mahallemize taşınmanıza çok sevindim.
 D) Biraz düşünürsen gerçeği anlarsın.

10. 

Bir okul açan bir hapisha-
ne kapatır.

 

Bu konuşma, aşağıdakilerden hangisine 
yönelik söylenmiş olabilir?

 A) B)

D) D)

Eğitim

Güvenlik Çalışmak

Özgürlük

11. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümle-
sinde koşul (şart) anlamı vardır?

C) Doktor, hastamızı bu sabah taburcu 
etti.

Yemene içmene dikkat edersen 
sağlıklı olursun.

D)

B)
Onu çağırmadığınız için bize çok 
kırılmış.

A) Yağmur, bardaktan boşanırcasına 
yağıyordu.

5. Test
CÜMLE YORUMLAMA - ŞART (KOŞUL) CÜMLELERİ
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2. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T5.3.17 - T5.3.31

6.
Test

CÜMLELERİN GENEL ANLAM ÖZELLİKLERİ - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarma” 
anlamı vardır?

 A) Işıkları açık bırakmayınız.
 B) Soruları çözmeye başladım.
 C) Her hafta bir kitap okuyor.
 D) Sinemaya birlikte gidelim.

2. ✿ Onu çağırmamız bir hataydı.
 ✿ Bana göre daha şanslısın.
 ✿ Tatilde İzmir’e gidebiliriz.

 Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi bil-
dirilmemektedir?

 A) Pişmanlık B) Olasılık
 C) Endişe D) Karşılaştırma

3. 

Bir durum, nesne veya olay hakkın-

da, kişisel izlenimlerden hareketle 

durum, olay veya konu gerçekleş-

meden söylenen olumlu veya olum-

suz yargı içeren cümlelere ön yargı 

cümleleri denir.

 

 

Bu tanım dikkate alındığında aşağıdaki ço-
cuklardan hangisi için ön yargılı denebilir?

 Üsküdar’a gelirsem sana 
da uğrarım.A)

Onun dürüst bir kimse 
olduğunu herkes bilir.

B)

Matematik yazılısından iyi 
bir not almak istiyorum.

C)

Göreceksin, yine zama-
nında gelmeyecek.

D)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çaresizlik” 
söz konusudur?

 A) Arkadaşının bu durumu onun elini kolunu 
bağlamıştı.

 B) Aşırı sıcak havalarda dışarı çıkmak iste-
miyorum.

 C) Bugün hasta olduğu için okula gitmedi.
 D) Alışverişe birlikte gidecektik.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” 
söz konusu değildir?

 A) Bu akşam seni arayabilirim.
 B) Babama işin doğrusunu anlattım.
 C) Hava soğuk, yağmur yağabilir.
 D) Bize her an misafir gelebilir.

6. 
Ev dediğin böyle geniş ve ferah 
olmalı.

✿

Ziyaretçileri dün kabul etti.▲

İyi bir arkadaşım olsun isterdim.■

Her akşam süt içerdim.●

 

 Tabloda hangi sembolle gösterilen cümle-
de “beğeni” anlamı vardır?

 A) ✿ B) ▲ C) ■ D) ●


