Konu Testleri
1.Dönem 1.Değerlendirme Testi
…………………………………………………
A) harçlık almaya devam etmek için
Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Bayram temizliği yapılmış, baklavalar
B) daha çok baklava yemek için
açılmıştı. Amcamın hanımı yaprak sarmalarını yapmıştı. Bu bayram da diğer
C) dedelerimizde kahvaltı edebilmek için
bayramlar gibi sabah kahvaltısını dedemlerde yapacak ve ilk önce onlarla
D) toplumsal ilişkileri geliştirdiği için
bayramlaşacaktık. Neden sadece iki tane dini bayramımız var ki. Hâlbuki ne güzel
günler bu günler. İnsanlar birbirine gidip geliyor, uzun zamandır görüşemeyenler
6.“Doymak nedir bilmeyen” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
görüşebiliyor. Bayram harçlıkları ve hediyelerle çocuklar sevindiriliyor. Bu yüzden
A) Ağzı kulaklarına varmak
biz de büyüyünce bu geleneklerimizi yaşatmalıyız. Bayramlarımıza sahip çıkmalıyız.
B) Açgözlü
( İlk 5 soruyu paragrafa göre yanıtlayınız.)
C) Ağızdan kapmak
1- Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
D) Ağzı kalabalık
A) bayram harçlıkları
B) milli bayramlarımız
7.“Yaz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
C) geleneklerimiz
A) Öğretmenle beraber sen de defterine yaz.
D) bayramlarımızın önemi
B) Deniz kenarında yazın tatil yaptık.
C) Havaların ısındığını gazeteler yazdı.
2- Bu paragraftan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
D) Hatıralarını yazdığı defterini kaybetmiş.
A) Bayramdan önce bayram temizliği yapılır.
B) Bayramlarımız toplumun kaynaşması için çok önemlidir.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
C) Bayramlar bayram harçlığı almak için vardır.
A) Olanları anlatamam çünkü ona söz verdim.
D) Bayramlarda büyüklerimiz ziyaret edilir.
B) Cezalı olduğundan dolayı dışarı çıkamadı.
C) Burada yüzden fazla renkli boncuk var.
3- Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
D) Geç gelmesinin nedeni trafiğin yoğun olmasıymış.
A) Dedemlerde Bayram Sabahı
B) Bayramlarımız
9.“ büyük – küçük” sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
C) Bayram Ziyaretleri
A) okul – mektep
D) Bayram Harçlığı
B) öğrenci – talebe
4- Yazar ve ailesi bayram sabahları nerede kahvaltı yapıyorlarmış?
A) Bayramlaşmak için gittikleri yerlerde
B) dedelerinde
C) amcalarında
D) çay bahçesinde
5- Paragrafa göre bayramlarımıza niçin sahip çıkmalıyız?

C) güzel – çirkin
D) iri –kocaman
10.“kaybetmek” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Balkondan düşen çocuk hafızasını kaybetti
B) Haberi olsun artık beni kaybetti.
C) Hakkı amcayı dün kaybettik.
D) Veli, dün eşeğini kaybetti
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14- Alfabemizde kaç ünlü, kaç ünsüz harf vardır?
A) 29 ünsüz 8 ünlü
B) 21 ünsüz 21 ünlü
C) 8 ünlü 21 ünsüz
D) 21 ünlü 8 ünsüz

17- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Alfabemizde 28 harf vardır.
B) Soru cümlelerin sonunda üç nokta vardır.
C) 8 tane ünlü harf vardır.
D) Özel isimler duruma göre küçük harfle başlayabilir.
18- “ Kara ” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)Karadır kaşları ferman yazdırır.
B) Kara talihi peşini bırakmıyor.
C) Kara gözlerini kocaman açarak baktı.
D) Kara kedi fareyi kovaladı.
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok sevinmek” anlamında bir deyim
kullanılmıştır?
A) Babam ağzının tadını bilir.
B) Bisikleti görünce ağzı kulaklarına vardı.
C) Ağzı ile kuş tutsa artık affetmem.
D) Tatlıyı görünce ağzımın suyu aktı.
12- "Dün pazardan peynir aldım." Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A) Nereden?
B) Niçin?
C) Kim
D) Ne zaman?
13- Açık kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Kitap açık kalmış.
B ) Kapıyı açık bıraktım.
C) Paketin ağzı açık kalmış.
D) Bu boyanın rengi çok açık.

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Annemle teyzem pazara gittiler.
B) Suna benden daha uzun boyludur.
C) Kardeşim henüz yürüyemiyor
A) Sonbaharda yapraklar yeşil olur.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Sınavı kazandı çünkü çok çalışmıştı.
B) Annem en sevdiğim yemeği yapmış.
C) Okula geç kaldığından koşuyor
C) Özgür, planlı çalıştığı için başarılıdır

15- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamdadır?
A) Evde ağır bir koku var.
B) Bir kilo demir mi yoksa pamuk mu ağırdır?
C) Ağır vasıta kaza yaptı.
D) Çuvalı taşımak bana ağır geldi.
16- “içi burkulmak” deyimi aşağıdakilerden hangisinde doğru kullanılmıştır?
A) Mutluluktan içi burkuldu.
B) Gördüğü manzara karşısında içi burkuldu.
C) Hediyeyi görünce içi burkuldu.
D) Sınavdan yüz alınca içi burkuldu.
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