Konu Testleri
Malım, mülküm
Eşim, dostum
Yarim demediniz
Hiç tereddütsüz
Gidip can verdiniz
Elimde bardağım
Çayımı rahat içebiliyorsam
Çünkü siz orda öldünüz
Daha onbeşinde, onaltısında
Kurşunlara yürüdünüz …
Çanakkale kahramanları..
Ayşe Adlım
1. Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bayrak
B)
Şehitler
C)
Ümit
D)
Vatan
2.
Yukarıdaki şiir kaç dizeden meydana gelmiştir?
A) 10
B)11
C)12
D)13
3. Şiirde anlatılan kahramanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
fedakar
B) cesur
C) vatansever
D) korkak

4.Tema Değerlendirme Testi
6. “çıkarma” sözcüğü hangi tümcede askerlik terimi olarak kullanılmıştır?
a)Okul dergisi çıkaracağız.
b)Çıkarma işlemini yanlış yapmışsın.
c)Üstündeki kıyafetleri çıkarmazsan üşüteceksin.
d)Düşman topraklarına başarılı bir çıkarma yaptık.”
7. Aşağıdaki bilgilerden kaçı doğrudur?
1.
Satır sonuna rastlayan kelime ,bir ünlü harften oluşan ilk hecesinden ayrılmaz.
2.
Türkçe kelimelerin sonunda iki ünsüz bulunmaz.
3.
Türkçe’de en küçük kelime bir harftir.
4.
Türkçe’de altı çeşit hece vardır.
A)
1
B) 2
C) 3
D) 4
8. “Dilde sesleri görmeye yarayan işaretlere..........denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Harf
B) alfabe
C) ses
D) yazı
9.”Topa vurmaktan ayakkabımın burnu parçalandı” cümlesinde hangi kelimede hece
(ses)düşmesi vardır?
A)vurmaktan
B)ayakkabımın
C) burnu
D) parçalandı

4. Kalın ünlülerin tamamının bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Çevikleşmek için her gün spor yapıyor.
B)
Çarşıdan çeşitli eşyalar aldılar.
C)
Aynur ve Osman yağmurda ıslanmış..
D)
Dört çeşit kalemim var.

Bu sabah hava güzel
Bu sabah her şey billurdan gibi
Gök masmavi bu sabah.
Cahit S. Tarancı
10. Yukarıdaki mısralarda geçen kelimelerden hangisi “büyük sesli uyumuna “ uymaz?
A)
sabah
B) güzel
C) billurdan
D) hava

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalın ünlü harf yoktur?
A)
Üzüm üzüme baka baka kararır.
B)
İşleyen demir parıldar.
C)
Birlikten kuvvet doğar.
D)
El elden üstündür.

11. Yukarıdaki mısralarda geçen kelimelerden hangisinde pekiştirme vardır?
A) gök
B) masmavi
C) billurdan
D) sabah
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l. doğa
ll. doğum
lll. dokuz
lV. doğru

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelime değildir?
A) tramvay
B)kırkayak
C) hanımeli
D) kuşburnu

19.Yukarıdaki kelimeler sözlükte baştan sona doğru dizilirse sondan ikinci kelime
hangisi olur?
A)
l
B) ll
C) lll
D) lV

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru bir şekilde ayrılmıştır?
a)dur-ul-a-mak
b)düğ-üm-le-mek
c)du-rak-la-mak
d)dok-un-mak

20. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda gelir?
A)
sadaka
B) sade
C) sadrazam
D) sadık

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi vardır?
A)
herkes meydana toplanmıştı.
B)
Çocuklar masalı çok sever.
C)
Ağzına geleni söylemekten çekinmedi.
D)
Kapının kilidi bozulmuş.
16. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ses
yumuşaması meydana gelir?
A) kırık
B) alet
C) kısmet
D) hüner
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14. Aşağıdaki cümlelerde hangisinde “ses düşmesi “ olmamıştır?
A)
Onun yaptıklarını aklım almıyor.
B)
Yanlışlık bunun neresinde.
C)
Ömrüm boyunca onu arayacağım.
D)
Kalbim bu acıya dayanamaz.

17. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, aralarındaki anlam ilişkisi bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) vatan- yurt
B) millet-ulus
C) yüce-ulu
D, cesur-korkak
18.Aşağıdakilerden hangisi sözlükte baştan ikinci sırada yer alır?
A) huni
B) hususi
C) hurda
D) hurma
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