Konu Testleri
Emanettir gençliğe Atam böyle söyledi
Canınız pahasına onu koruyun dedi.
Gençlik bir cevap verdi, yerler gökler inledi.
Böylesi gönüllerde kuruldu cumhuriyet.
Atam sen müsterih ol, biz senin emrinizdeyiz
Mukaddes emanete bir zarar verdirmeyiz.
Canımızı verirde bundan geri dönmeyiz.
Şehitler sayesinde kuruldu cumhuriyet
Kasım KAPLAN
1.
Şiirin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Atatürk
B)
Şehitler
C)
Cumhuriyet
D) Emanet

1.Dönem 1. Değerlendirme Testi
5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yansıma ismi değildir?
A) Hışırtı
B) Havlamak
C) Horultu
D) Kükremek
6.
“kitap” ile “kitaplık” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A- şeker-şekerci
B) odun-odunluk
C) yemek-ahçı
D) şiir-şair
7. "Soyut özelliğini taşıyan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazete
B) Vicdan
C) Sözlük
D) Harita

2. Şiire göre, Atatürk Cumhuriyeti kimlere emanet etmiştir?
A)
Türk Milletine
B)
Gençliğe
C)
Çocuklara
D)
Askerlere

8. “Marangoz törpüyle sandalyenin ayağını biraz düzeltti ." cümlesinde kaç tane
isim olan kelime bulunmaktadır?
A)
3
B)
4
C)
5
D)
6

3. şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
karamsar
B)
umutlu
C)
üzgün
D)
kızgın
4. “dolmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tamamlanmak” anlamıyla
kullanılmıştır?
A)Şişe ağzına kadar doldu.
B)Sınav süresi dolmadan sınavdan çıkmA)
C)Annesi aklına gelince gözleri doluyor.
D)Sen de bagajı bu kadar doldurmasaydın

9. Hangisi ismin "-e" halindedir?
A)dere
B) karne
C) Ayşe
D)köpeğe
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır?
A) Ders çalışırsan sinemaya gidebilirsin.
B)Çocuk koşarken tökezledi.
C)kar yağınca her taraf bembeyaz oldu.
D) Çocuklar oynamak için bahçeye çıktı.
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17. "Sınıfa asılacak resimleri getirdin mi?." cümlesindeki altı çi¬zili kelime ismin
hangi hal ekini almıştır?
A) –e hali
B) yalın hali
C) –i hali
D) –den hali

11. "-ler, -lar" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma anlamı" katmıştır?
A)
Ahmetler yarın bize gelecek..
B)
Dağlar kadar çamaşır birikti..
C)
Yollar uzun bir süre kapalı kalacakmış.
D)
Kitapları kaplamak için yardıma gelir misin?.
12.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ayşe’nin sınavı kazanacağını hissetmiştim.
B) Benimle dalga geçtiğin için seni hiç affetmeyeceğim.
C) O kadar çileye rağmen hep sabır etti.
D) Verdiği nimetler için Allah’a şükretti.

18. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi
A)heyet
B) sürü
C)adam
D) kurul
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13. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) elma
B) kiraz
C) üzüm
D). meyve
14. Aşağıdaki isimlerden hangisinin hissedilmesi
diğerlerine göre farklı bir duyu organımızla olur?
A) manzara
B) resim
C) heykel
D) Ses
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde toplu¬luk ismi kullanılmıştır?
A)
Bahçıvan çiçekleri güzelce suladı.
B)
Hizmetli okulu köşe bucak temizledi
C)
Bizim takım bu yarışı mutlaka kazanacak.
D)
Çiftçi ekinlerini hasat etti.

değildir ?

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A)koşturmak
B) ısınmak
C)konuşmak
D)söylemek
20. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü bir eylem bildirmemektedir?
A)kızdırmak
B) yaralamak
C) kırılmak
D) sevinmek

16. İsimlerin yazımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han¬gisi yanlıştır?
A) Özel isimlerin baş harfi cümlenin başında ve ortasında hep büyük yazılır.
B) Kelime sonlarına gelen çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirir
C) Özel isimler ek aldıkları zaman kesme işareti ile ayrılır.
D) Hâl ekleri ismin anlamını değiştirmez
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