Konu Testleri
6.Tema Değerlendirme Testi
6. Hangi sözcüğün sesteşi yoktur?
1. Baktım, çocuklar bahçede uçurtma uçuruyor. Her yıl bahar aylarında
A) at
B) dal
gökyüzünde uçurtmaları gördüğümde bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı
C) ikaz
D) zar
oluyorum.’’
Paragrafta hangi sorunun yanıtı yoktur?
A) kime?
B) kim?
7. Hangi tümcede mecaz anlatım yoktur?
C) ne zaman?
D) nerede?
A)Tepeler dağlara yaslanmış uyuyor.
B)Güneşin ilk ışıkları ormanı aydınlattı.
2. Hangi seçenek ‘’şiirle’’ ilgili değildir?
C) Artık o güzel günlerimiz geride kaldı.
A) dörtlük
B) mısra
D) Ağır sözleri kalbimi kırdı.
C) paragraf
D) şair
3.

Bahçemizde gül ağacı,
Her gün yeniden açar.
Yıldızlar gökyüzünde,
Mutluluk saçar.
Yukarıdaki dörtlükte hangi sözcük eşseslidir?
A) bahçe
B) gül
C) yıldız
D) mutluluk

4.

Hangi sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?
A) yaşlı
B) kısa
C) acı
D)kalem

Bu hava, bu yağmur, bu toprak,
Bu güneş, yavrum, ona iyi bak.
Hepsi güzel, hepsi senin olacak,
Büyüdüğün zaman.
Dörtlükte asıl vurgulanmak istenen hangisidir?
A)Doğal güzelliklerin korunması gerektiği,
B) Topraklarımızın çok verimli olduğu.
C) Havanın temizliği,
D) Her mevsimde güneşin güzelliği,

8.

Benim canım arkadaşım,
Sırdaşım kitap...
Üzülsem teselli, neşe kaynağım.
Yolumu yitirsem ışığım kitap.
Şiirde kitaplarla ilgili hangisinden söz edilmemiştir?
A)
Okuma sevgisini artırdığından,
B)
Üzüntüyü giderdiğinden,
C)
İyi bir dost olduğundan,
D)
Yol gösterici olduğundan
9.

5.

10.

Hangi tümcede öznel yargı kullanılmıştır?
A) Bir haftada tam üç kitap okudum.
B) Arkadaşlarımla kitap okuma yarışı yaptık.
C) En son okuduğum bir serüven kitabıydı.
D)Ömrümde okuduğum en güzel kitaptı.
‘’canlı’’sözcüğü hangi tümcede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Çiçeklerde canlı birer varlıktır.
B) Nehirde hiçbir canlı yaşamıyordu.
C) Emrah çok canlı bir çocuktu.
D)Bazı canlılar etle beslenirler.
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Büyük mimarlarımız, eserlerinin yanı başına birkaç çınar veya servi ağacı dikerlerdi.
Bazıları daha ileri gider cami ve medrese avlusunun ortasında, çınarın servinin
yetişmesi için yer ayırırlardı. Zaten eski Türk bahçeleri böyle ağaçlı, çiçekli
bahçelerdi. Mimarlık ile ağaç arasındaki bu işbirliğinin en güzel örneği Süleymaniye
Camisi’nin avlusudur.
(11.12.ve13.soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)
11. Metne göre ağaçlarla yapılan işbirliğinin en güzel örneği neredededir?
A) Türk bahçelerinde
B) Mezarlıklarda
C) Süleymaniye Camisi’nde
D) Medreselerde

13.

Okuduğunuz metnin ana fikri hangi seçenekte verilmiştir?
A)Ağaçlara ve çiçeklere gereğinden fazla önem vermemeliyiz.
B) Eski Türk bahçelerinde çok ağaç ve çiçek bulunurdu.
C) Cami veya medrese avlularının ortası ağaç ve çiçekle süslenirdi.
D)Eski mimarlarımız, ağaçlara ve çiçeklere büyük önem verirlerdi.

14.

‘’Birisini çok övmek’’anlamına gelen deyim hangisidir?
A) gözü yukarılarda
B) gözü ısırmak
C) gözden çıkarmak
D) göklere çıkarmak

15.

Hangi sözcük çifti anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) kırmızı-al
B) ihtiyar-genç
C) uzun-kısa
D) acı-tatlı

Hangi söz grubunda bir varlığın özelliğinden bahsedilmemiştir?
A) kırmızı kalem
B) kırık gözlük
C) otobüsün şoförü
D) keskin bıçak

17.

Hangi sözcük durum eki almıştır?
A) kalemlik
B) simitçi
C) kalemi
D) Hacı

18.
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12. Metne göre hangisi mimarlığımızın özelliklerinden değildir?
A)Yapılarla ağaçların ve çiçeklerin birbirini tamamlaması,
B) Ağaçlara ve çiçeklere gereğinden çok yer verilmiş olması,
C) Eserlerin yanında sürekli bir çınarın olması,
D)Türk bahçelerinde ağaç ve çiçeğin önemli bir yerinin olması,

16.

Hangi sözcük sözlükte diğerlerinden önce gelir?
A) eksik
B) ekmek
C) eskici
D) ekin

19.

Hangi sözcüğün ilk harfi sürekli büyük yazılır?
A) Ülke
B) Türkçe
C) Okul
D) Bayrak

20.

Hangi sözcük doğru yazılmıştır?
A) dolapdan
B) sepetten
C) bıçakı
D) sınıfdan
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