Konu Testleri
1.Dönem 3.Değerlendirme Testi
6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
Aslanın biri uyuyormuş. Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya
A) İyilik yapan, iyilik bulur.
başlamış. Aslan uyanmış, çok kızmış, fareyi yakalamış. Yiyecekmiş. Ama fare
B) Konuklarımızı bugün misafir odasında ağırlayacağız.
başlamış yalvarmaya :
C) Gençler, hiçbir zaman ihtiyarları anlamaz.
– Bırak beni. Gün olur, benim de sana bir iyiliğim dokunur, demiş. Aslan gülmüş
D) Gece başlayan yağmur, gündüz dindi.
bu söze. Gene de bırakmış fareyi. Aradan zaman geçmiş. Bir gün aslan, avcıların
7. "1-dolap 2-akıl 3-sepet 4-beyin" sözcüklerinden hangisi
kurduğu tuzağa düşmüş. Gelmişler, onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar. Fare, aslanın
veya hangileri, ünlüyle başlayan bir ek aldığında "ünlü düşmesi" olur ?
inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. İpleri kemirip aslanı kurtarmış. Bunun üzerine
A)
2 ve 4
B) 1 ve 3
de :
C) Yalnız 1
D)1,2,3 ve4
– Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden bir yarar beklemiyordun. Ama gördün

ASLAN İLE FARE

2. Aslan, fareyi yakalayınca fare ne yapmış?
A) Kaçmış.
B)Ağlamış.
C) Yalvarmış.
D) Gülmüş.
3. Fare, aslana nasıl yardım etmiş?
A) Tuzağa düşürmüş. B) Avcıları çağırmış.
C) Aslanı kurtarmış.
D) Aslana gülmüş.
4. Okuduğunuz yazıdan hangi sonucu çıkarabiliriz?
A) Bizden küçük kişilere işimiz düşmez.
B) Başkalarına yardım etmemeliyiz
C) Yapılan iyilikler karşılıksız kalır.
D) Küçümsediğimiz kişilere de ihtiyacımız olabilir.
5. Okuma parçasında geçen "vaktiyle" sözü, hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Bir zamanlar
B) Geçen hafta
C) İleriki günlerde
D) Zamanı gelince
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ya, fareler de iyilik bilir. Onların da başkalarına bir yardımı dokunabilir, demiş.
Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre yanıtlayınız.
1. Aslan, fareye niçin kızmış?
A) Fare küçük olduğu için.
B) Fare aslanı uyandırdığı için.
C) Fareyi sevmediği için.
D) Fare ormanda gezdiği için.

8. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Elindeki kalemi sallama artık.
B) Çok fazla gürültü ediyorsun.
C) Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil.
D) Artık burada durulmaz .
1.Zengin ve yaşlı adam, günün birinde oğullarını yanına çağırmış.
2. Adam, tecrübeli, gün görmüş ve bilge bir kişiymiş.
3. Ülkenin birinde zengin ve yaşlı bir adam, üç oğluyla birlikte yaşıyormuş.
4. Oğulları ise, genç ve tecrübesizmiş.
5. “Çocuklarım, ben iyice yaşlandım. Bir süre sonra kendi başınıza kalacaksınız.”
Demiş
9. Yukarıdaki tümcelerin oluş sırasına göre sıralanışı hangisidir?
A) 3 – 4 – 2 –1 – 5
B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5
C) 2 – 4 –1 – 5 – 3
D) 3 – 2 – 4 –1 – 5
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem henüz gerçekleşmemiştir?
A ) Hep birlikte şiir okuduk.
B ) Kırtasiyeden kalem, silgi almış.
C ) Dışarıda yağmur yağıyor.
D ) Markete, annesi ile birlikte gidecekmiş.

www.konutestleri.com

Konu Testleri

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Ankara'dan şimdi geldim.
B) En büyük Türk Atatürk'tür.
C) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.
D) Annem ve babam Almanya'dan izne geldi.

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde“de, da” nın yazımı yanlıştır?
A) Kalemim sen de kalmış.
B) Çantam evde kalmış.
C) Okulumuzda spor salonu var.
D) Topumu bahçede unuttum.

12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
A) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.
B) Ben günde 20 kilo balık yiyebilirim.
C) Açlıktan koca bir inek yiyebilirim.
D) Evin önünde top oynayalım.

17 .“-lık, -lı, -sız, -cı” ekleriyle yeni sözcükler türetilebilmektedir. Örneğin, “ağaç”
sözcüğüne “-lık” eki gelerek “ağaçlık” sözcüğü türemiştir. Aşağıdakilerden
hangisinde bu eklerden biriyle türetilmiş bir sözcük vardır?
A) Fırında
B) Balıkçı
C) Kitabım
D) Evden

abartılı bir ifade kullanılmamıştır?
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda
kullanılmıştır?
A) Adamın ağzından bal damlıyor.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Çantam çok ağır taşıyamıyorum.
D) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamaz?
A) O, her zaman büyüklerine karşı saygılıdır.
B) Odasını havalandırmak için pencereyi açtı.
C) Pantolonunu kirletince annesi kızdı.
D) Evlerini boyamak için boya ve fırça aldılar.

15. "Gökhan okuldan sonra eve geldi." cümlesinde hangi hâl ekleri vardır?
A) -den, -e
B). -den, -i
C) -e, -de
D) -den, -de

18.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?
Serviste bazı çocuklar çok gürültü yapıyorlar.
150 lira daha toplarsam bilgisayar alabilirim.
Gereksiz yanan lambaları kapatın.
Sokakta gürültü nedeniyle uyuyamadım.

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi “ –lı “ ekiyle
elde edilmiştir?
A) Pide çok yağlı olmuş.
B) Odasına yeni halı almış.
C) Ateş yakmak için çalı çırpı topladık.
D) Bahçede ağacın dalı kırılmış.
20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda
kullanılmıştır?
A) Gerçekleri söyleyince çok bozuldular.
B) Sıcak bakışları bizi mutlu etti.
C) Çok fırtınalı bir hayatı var.
D) Doktor babamın ayağını tedavi etti.
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