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Betimleme ve Tanımlama Konu Değerlendirme Testi
B) Doğa canlandı, hayvanlardan kış uykusundan uyanmaya başladı, çimenler
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tanımlama yapılmıştır?
yeşerdi.
A) Kardeşimin saçları başak gibi sarı, gözleri deniz gibi masmavidir.
C) Ağaçlar çıplak kaldı, günler kısaldı, akşamlar erken gelmeye başladı.
B) Odamın duvarlarını baktığımda içim açılsın diye maviye boyattım.
D) Denizler, göller ısındı, her yer aydınlandı, ortalık yanıp kavruluyor.
C) Masanın üzerinde duran taşlı şamdan bize anneannemden kalır.
D) Kaldırım, sokaklarda yayaların yürümesi için yapılmış yüksekçe yerdir.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir betimleme örneği değildir?
A) Ceren kısacık saçlı, elma yanaklı, kiraz dudaklı, ufacık, sevimli bir kız çocuğudur.
2. "Birbirinden uzakta bulunan insanların konuşmalarını sağlayan aygıt" şeklinde
B) Ahmet düzenli, saygılı, olaylar ve durumlar karşısında sakin ve mantıklı
tanımlanan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) telefon
B) mektup
davranan iyi huylu biridir.
C) belgegeçer
D) telgraf
C) Sevgilerin oturduğu apartman dört katlı, sarı boyalı, teraslı, geniş koridorlu
büyük bir apartmandır.
D) Ada ile Tuna birlikte caddedeki en büyük kitapçıya gidip kitap aldılar.
3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde cansız bir varlık betimlenmiştir?
A) Gövdeleri kısa, kulakları uzundur, sevinince kuyruğunu sallar.
B) Yaz kış yeşildir, yaprakları diken gibidir, koyu bir gölgesi vardır.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmamıştır?
C) Üç gözlüdür, en üst gözü biraz daha genişçedir, ahşaptan yapılmıştır.
A) Sürahi, içecek koymaya yarayan, cam ya da plastikten yapılan kaptır.
D) Uzun kırmızı bir ibiği, kahverengi tüyleri ve güçlü bacaklarıyla beni her zaman
B) Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte
korkutur.
kireçli kaya, tebeşirdir.
C) Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracına
avize denir.
4. Kolu var, bacağı yok Dikdörtgeni var, karesi yok Yukarıdaki bilmecede
D) Şamdanın içinde iki kırmızı bir de beyaz mum vardı ama elektrikler kesilince
anlatılan nedir?
A) duvar
B) kapı
bile bu mumlar kullanılmazdı.
C) koltuk
D) masa
9. “ileri” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangi- sinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kazanmak için topu daha ileri atmalısın.
5. "Gezegen ..... olarak tanımlanır." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
B) Şu masayı biraz daha ileri çekelim.
yazılmalıdır?
C) Çağdaş olmak, ileri görüşlü olmak demektir.
A) bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk
D) İleri gidersek, sahneyi daha iyi görebiliriz.
B) ısı ve ışık veren büyük gök cismi
C) Dünya'nın uydusu olan gök cismi
D) Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak
10. “süt ile yoğurt” arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde
adı
vardır?
A) Arı – bal
6. Aşağıdakilerden hangisinde betimlenen mevsim ilkbahardır?
A) Yapraklar sarardı, otlar kurudu, yağmurlar toprakları ıslattı, göçmen kuşlar
B) Un – ekmek
gidiyor.
C) Ağaç – meyve
D) Bitki – çiçek
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