Konu Testleri
Rengini al kanla vermiş her şehit.
Üstünde ay yıldız en büyük şahit.
Bayraksız bir millet köle nihayet.
Bayrak bağımsızlık, bayrak vatandır.
(1 ve 2. soru şiire göre cevaplandırı¬lacaktır.)
1. Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Bayrak
B) Şehitler
C) Çocuk
D) Vatan

1.Dönem 3. Değerlendirme Testi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “dolaşmak” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?
A) Şehir şehir dolaşmayı seviyorum.
B) Saçları birbirine dolaşmış.
C) Mahallede dolaşırken çocukluğumu hatırladım.
D) Çarşıda dolaşırken yolunu kaybetmiş.
7. Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre
hangisi olur?
A)kalkan
B)katran
C)kayık
D)karınca

2. Şair için aşağıdakilerden hangisi söyle¬nebilir?
A) öfkeli
B) Karamsar
C) Sevgi dolu
D) Ümitli
3. “baskı” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Kitabın ilk baskısını bulamadım.
B) Şairin kitabı beşinci baskıya ulaştı.
C) Eğitimde baskı olmaz.
D) Kitabımın baskısı çok kaliteli oldu.
4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi somut anlamlıdır?
A) rüya
B) Duygu
C) nefret
D) kaset
5.Aşağıdaki kelimelerden hangisine “ce” eki eklendiğinde soyut anlam kazanır?
A) sessiz
B) sert
C) kalın
D) kardeş

dizdiğimizden baştan ikinci sözcük

8) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A) Öğretmenimiz bizi ikişerli gruplara ayırdı.
B) Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.
C) Samsun’un birçok sorunu var.
A) Bizim çocuklar bu işi başarır.
9)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “ince” sözcüğü diğerleriyle eşseslidir?
A)Düğün için siyah , ince bir elbise aldım.
B)Kış mevsiminde ince giyinirsen üşütürsün.
C)Orhan, çok ince bir insandır.
D)Bu ince kumaşı nereden buldun?
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Türkiye’nin doğal güzellikleri saymakla bitmez.
B) Rüyalara giderken beni de çağırın.
C)Amerika’lı öğrenciyle dün tanıştım.
D) Her zaman böyle yapıyorsun.
11) “Alpay ………… kitap okuyor” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelirse cümle de anlam bozulur?
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D) Mutluluk – sevinç

A) sık sık
B) durmadan
C) sürekli
D) asla

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ses uyumuna uymayan bir kelime
vardır?
A) Bahçeye koşarak çıktı.
B) Kapının kolu elimde kaldı.
C) Çalışkan öğrencileri çok severim.
D) Gün doğmadan neler doğar.

12) “Bu yol yaya yürüyerek bitecek gibi değil” cümlesindeki anlatım bozukluğunu
gidermek için hangi kelime çıkarılmalıdır?
A)yaya
B) yürüyerek
C)bu
D) gibi

14)aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) kazak
B) gömlek
C)hırka
D) çorap
15)Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?
A)taşıma su ile değirmen dönmez.
B)etekleri zil çalmak
C)gözden düşmek
D)kılı kırk yarmak
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13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
A) Öğretmeni görünce paçaları tutuştu.
B)Söylediklerime kulak kesildi.
C) Sevinçle dışarıya koştu.
D)Korkudan saçlarım diken diken oldu.

18)aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A)Kitap okumaya benden daha çok heveslisin.
B)benim yazım seninki kadar güzel değil.
C) Hatay , mersin’den daha küçüktür.
D)resim yapmayı çok seviyorum.
19) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre dizdiğimizden ilk sözcük hangisi
olur?
A) girişim
B) gitar
C) girinti
D) giyim
20)Cümle sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmez?
A) soru işareti
B)ünlem işareti
C) nokta
D) noktalı virgül

16) Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) Cimri – cömert
B) mektep-okul
C) ihtiyar-yaşlı
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