Konu Testleri
3.Tema Değerlendirme Testi
6. Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.
Bu şiire en uygun başlık hangisidir?
A) Bayrak
2. bizler - akşam - onu -herkes - annem -bende
B) 30 Ağustos
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi ismin yerine kullanılabilir?
C) Zafer Türküsü
A) bizler- akşam- onu
D) Anadolu
B) akşam- onu – herkes- bende
7.1.İçeridekilere selam verip erikleri masaya koydu.
C) bizler- onu- herkes – bende
2.Ece elindeki yeşil eriklerle geldi.
D) onu – herkes- annem- bende
3.Kimse almayınca oturup kendi yedi.
4. Anlaşılan arkadaşlarına ikram etmek istiyordu.
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan kelime yoktur?
Yukarıdaki cümleler ile bir paragraf oluşturulursa hangisi paragrafın giriş cümlesi
A) Yarın, törende şiir okuyacağım.
olur?
B) Sakın beni unutma!
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
C) Bu, senin hikayen
8. Spor yaparken şunlara dikkat etmeliyiz ( )
D) Bizim gibi hızlı olun.
1. Yapacağımız spora uygun giyinmeliyiz ( )
2. Kaslarımıza ani zorlamalar( )yüklemeler yapmamalıyız( )
4. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
Yukarıdaki paragrafta yay ayraç içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri
A) Köpekler, kedilere göre sahibine daha sadıktır.
getirilmelidir?
B) Hafta sonu havuza yüzmeye gideceğiz.
A) (:) (,) (“) (.)
B) (:) (-) (,) (.) C) (:) (-) (!) (.)
D) (:) (.) (,) (.)
C) Yeni işi eskisi gibi sıkıcı değilmiş.
9. Kağan, bilgisayarına ülkemizle ilgili cümleler yazmıştır.
D) İlayda kardeşim gibi sessiz.
1. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
2. Ülkemizde dört mevsim yaşanır.
5. Hangi öğrencinin konuşmasında iki varlık karşılaştırılmıştır?
3. Ülkemizde çeşitli sebze ve meyveler yetişir.
Zeynep: Elif Su ile Rutkay bugün kütüphaneye gitti.
4. Ülkemiz dünyanın en güzel yeridir.
Umutcan: Yeni evimiz önceki evimizden daha büyük.
Kağan’ın hangi cümlesi öznel bir yargı içerir.
Doğa :
Defterini ve kalemini çantasına koydu.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Mervan : Derste parmak kaldırmadan konuşmayın.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) Zeynep
1. Güzel konuşan kişiler çevresindekileri etkiler.
B) Umutcan
2. Çok kitap okuyan kişiler, güzel konuşur.
C) Doğa
3. İnsanlar çevresindeki kişileri güzel konuşarak etkiler.
D) Mervan
4. Herkese iyi davranan kişilerden toplum çabuk etkilenir.
1. Aşağıdaki sözcüklerden kaç tanesi terim anlamlıdır?
Kesir
kitap
öge sıra
yarımada
A) 1
B)2
C) 3
D) 4
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A) 1ve 3
C) 2 ve 3

B) 1ve 4
D) 3 ve 4
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11. “İnsan, gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar.”
Meri Eşenbah’ın bu cümleyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlerin ihtiyarlıklarını düşünmedikleri.
B) İhtiyarların gençleri anlamadıkları.
C) İnsanların her yaş döneminde anlayabileceği.
D) Gençliğin öğrenme, yaşlılığın öğrendiklerini anlama yaşı olduğu.
12. Çocuklara anne- babalarının isteklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre
meslek bulmak gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede anlatılmak istenen düşünceye en yakındır?
A) Çocuklar, yetenekli oldukları alanlarla ilgili mesleklere yönlendirilmelidir.
B) Her anne-baba, çocuğunun iyi bir meslek sahibi olmasını ister.
C) Anne-babanın görevi çocuklarının yeteneklerini geliştirmektir.
D) Anne- babalar, çocuklara eğitimleri sırasında yardım etmelidir.
13. ( ) Ne oldu sana böyle?
( ) Hiç.
( ) Peki yüzün neden asık?
( ) Şey, yazılıdan seksen aldım da...
Yukarıdaki yay ayraç içlerine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) Tırmak işareti (“ ”)
B) Uzun çizgi (-- )
C) Ünlem işareti
D) Kısa çizgi (- )
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir ismi nitelemektedir?
A) Anneciğimi ve babacığımı çok özledim.
B) Elimdeki kalem yere düştü.
C) Yıkılmış duvarın etrafında oynamayın.
D) Saçlarını pek güzel kestirmişsin.
15. KIRMIZI IŞIK DA GEÇTİN, ARABANI KENARA ÇEK! CEZALISIN!
Bu cümlede ki yazım yanlışı nasıl düzeltilebilir?
A) “IŞIK DA” yerine “IŞIKTA” yazılarak.
B) “KIRMIZI” yerine “KIRIMIZI” yazılarak.
C)“CEZALISIN!”yerine “CEZALISIN?” yazılarak.

D) “GEÇTİN” yerine “GEÇDİN” yazılarak
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yerine “dahi” kelimesi getirildiğinde
cümlenin anlamı bozulmaz?
A) Bu kitaptan sende var mı?
B) Evin gölgesinde serinliyordu.
C) Sinirleri de epey bozulmuş.
D) Türkçe derslerinde not tutmayı öğrendik.
17. Ey bizlere bu günü kazandıran şehitler!
Ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler!
Ey kahraman Atatürk! Sizlere minnettarız.
Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız.
Behçet Kemal Çağlar
Şair şiirde “sizlere minnettarız.” Derken aşağıdakilerden hangisini saymamıştır?
A)Şehitler
B) Koç yiğitler
C) Atatürk
D) Nöbetçi
18. Işığın kıymetini anlamak için karanlıkta kalmak gerekmez.
Bu söz ile asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaybetmeden , elimizdeki güzelliklerin farkında olmalıyız.
B) Karanlıkta kalmak insanı ürpertir.
C) Etrafımızdaki güzellikler, gözümüzü alır ve bizi kör eder.
D) Işığı görebilenler, karanlıkta kalanlardır.
19. "gelecek " sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) istiklal
B) istikbal
C) uygarlık
D) çağdaş
20. Dinleme sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) okuma parçasını göz ucu ile takip etmek
B) dik oturmak
C) Yanlış okuyanı yüksek sesle uyarmak
D) Konuşmacının sözünü kesmemek
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