Konu Testleri
1.“Mana” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. anlam
B. ancak
C. mani
D. Durum

2.Dönem 3. Değerlendirme Testi
C. Son okuduğum kitap beni çok etkiledi.
D. Bu kutu daha hafif olduğu için götürebilirsin.
6. “İğne” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde yan anlamıyla kullanılmamıştır?
A. Eline aldığı iğne ile çorabının söküğünü dikmeye çalışıyordu.
B. Sökülen pantolonunun paçalarını çengelli iğne ile tutturdu.
C. Gemideki pusulanın iğnesi hiç hareket etmiyordu.
D. Bütün öğrencilerin iğneden korktuğunu söyledi.

Al gülüm bu al gülü,
At savaşın üstüne,
Başlasın barış günü,
Severek yaşat gülü.
2. Dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşsesli değildir?
A.başlasın
B. al
C. gül
D. at

7. “İki çocuk hiç korkmadan dağın tepesine çıkmış.” Bu cümledeki “tepe”
sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birinin yanı başı
B. Bir şeyin en üstteki bölümü
C. Bir yerin, bir nesnenin tam hizası
D. Başın üstte kalan bölümü

3. “Babam, yardımsever, eli açık bir insandır.” tümcesinde altı çizili sözcük
grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. zengin
B. savurgan
C. cömert
D. çalışkan

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi de temel anlamıyla
kullanılmıştır?
A. Sandalyenin ayağı, senin yüzünden kırıldı.
B. Geminin burnu, denizin yüzüne oturmuş gibi duruyordu.
C. Yüzünde en dikkati çeken yer, güzel gözleriydi.
D. Düşük bel pantolon giyersen belini kapatamazsın.

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok özlemek” anlamındadır?
A. göz doldurmak
B. göz açtırmamak
C. gözünde tütmek
D. göz kulak olmak

9.. Aşağıdakilerden hangisi önemli olanı kullanırken kullanılan ifadelerden biri
değildir?
A. başlıca
B. en iyisi
C. özellikle
D. Açıkçası

5. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında
kullanılmıştır?
A. Onu karşımda görünce kanım kaynadı.
B. Bu çantayı sırtında taşırken dikkat et.

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “satır” sözcüğü, anlam ilişkisi bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A. Yazının satır aralığı kaç?
B. Sözcükleri satır sonunda doğru ayırmalısın.
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C. Bu parçanın altına birkaç satır ekleyelim.
D. Kasap, elindeki satırla kediyi kovalıyordu.

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde beğeni duygusu söz konusudur?
A. Daha önce buraya hiç gelmemiştim.
B. Daha sonra ailemi de getireyim.
C. Ne kadar da güzel bir yermiş.
D. Onlar da mutlu olacaktır.

11. “Çevre” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Arsanın etrafında dört defa
döndü.”
cümlesindeki “etraf” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmıştır?
A. Okul değiştirince ablamın çevresi de değişti.
B. Çevresinde olup bitenlerin farkında değil.
C. Elif saatlerdir arabanın çevresinde dolaşıyor.
D. Olayların böyle gelişmesinde çevresinin de etkisi var.

13. Aşağıdaki hangi tümce “nesnel” bir yargıdır?
A. Seninle sohbet etmeyi özlemişim.
B. Bu elbise sana çok yakışıyor.
C. Teyzem kardeşleri içinde en küçük olanı.
D. Bu mobilyalar buraya uymamış.
14. Aşağıdaki tümcelerin hangisi “öznel” nitelik taşımaktadır?
A. Sana koyu renk giysiler çok yakışıyor.
B. Şehrin en büyük ilçesinde iki tane okul var.
C. Kalemlikte tam tamına on iki kalem vardı.
D. Yazarın beklenen şiir kitabı bu ay çıkacakmış.
15. “Nasihat” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki tümcelerin hangisinde
kullanılmıştır?
A. Sözümü dinlersen sen kazanırsın.
B. Bazı arkadaşlar görevini yerine getirmiyorlar.
C. Verdiğin öğütlerin hiçbirini unutmayacağım.
D. Masanın üstündeki vazo yere düştü.
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12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “öznel” bir anlatım yoktur?
A. Bu yaz gezdiğim yerler çok güzeldi.
B. Bizim okulumuz 1999 yılında açılmış.
C. Hastayım, ama doktora gitmek istemiyorum.
D. Ablandan özür dilersen belki seni affeder.

17. Aşağıdakilerden hangisi işitme duyusuyla ilgili değildir?
A. ışıl ışıl
B. şıkır şıkır
C. şırıl şırıl
D. tıkır tıkır
18. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A. Yaşlı kadının gözleri uzaklara daldı.
B. Dün gece tatlı bir uyku uyudum.
C. Suyun başında kurtlar vardı.
D. Kimse onun gittiğine inanmak istemiyor.
19. Aşağıda atasözlerinden hangisinin konusu eğitimdir?
A. Üzüm üzüme baka baka kararır.
B. İyilik eden iyilik bulur.
C. Gezen tilki, yatan aslandan yeğdir.
D. Ağaç, yaşken eğilir.
20. Aşağıdaki tümcelerin hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir?
A. Hayvanlarla insanlar arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum.
B. Bilim bir çok yöntem ve tekniği bünyesinde barındırır.
C. Alışveriş yapmaktan çok hoşlanırım.
D. Kitap okumak insanın kendini geliştirmesini sağlar.
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