Konu Testleri
7.Tema Değerlendirme Testi
BAŞARININ SIRRI
1. .-''Taş'' sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse sözcüğün yapısında bir
Bütün düşünceleriniz elinizde yapmakta olduğunuz işin üzerine odaklayın.Güneş
değişiklik olur?
ışınları bir noktaya odaklanmadan o noktayı tutuşturamaz.Başarının ilk kuralı
A)
-i
konsantrasyondur.Bütün enerjiyi bir noktay ayönlendirip etrafa bakmadan o
B)
-da
noktaya kilitlenmek gerekir.
C)
-dan
Paragrafa göre başarının ilk kuralı nedir?
D)
-lık
A)
ezberlemek
B)
okumak
2. Çiçek-çiçeklik sözcüklerindeki anlam ilişkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
C)
çalışmak
vardır
D)
konsantrasyon
A)
bal-balık
B)
sarı-sarılık
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu bildirmektedir?
C)
tuz-tuzluk
A)
Bu ay iki kitap daha aldım
D)
kirli-kirlilik
B)
Annemle birlikte pazara gittik.
C)
Kardeşim okula geçen yıl başladı.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük vardır?
D)
Köyde güzel bir gün geçirdik
A)
Gözlerinin rengi çok güzel.
B)
Ayağını taşa çarptığından, şişmiş
8. “Kazanmak” sözcüğü, hangi cümlede, “kendinden yana çekmek” anlamında
C)
Babam her akşam iki bardak güzel çay içer
kullanılmıştır?
D)
Evlerinde devamlı kuş besliyor
A)
Bu dükkân iyi kazanıyor.
B)
Bizim takım birincilik kazandı.
4. “İhtiyar adama dikkatli olması için seslendim.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün
C)
Dürüstlüğüyle yeni dostlar kazandı.
eş anlamlısı aşağıdaki hangi seçenektedir?
D)
Okumak, insana bilgi kazandırır.
A)
Yaşlı olduğu için kesilen ağaç ne güzeldi.
B)
Çocuklar geleceğin büyükleridir
9. Teyzem yeter ki istesin, elinden her iş gelir.
C)
İlk eğitim bebeklik çağlarında başlar.
Bu cümlede kişinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
D)
Belediyeler, gençler için spor alanları yapmalılar
A)
Sabırlı olma
B)
Akıllı olma
C)
Çalışkan olma
D)
Becerikli olma
5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birarada kullanılmıştır?
A)
üstünden çok zaman geçti
10. “Kendi” sözcüğü, hangi cümlede deyim içinde yer almamıştır?
B)
uzun sözün kısasını söylemek gerekir
A)
Ahmet, kendi halinde bir çocuktu.
C)
düğünde saatlerce oynadık
B)
Bu işe kendini iyice alıştırmalısın.
D)
buz gibi ayranı içince biraz olsun rahatladım
C)
O her zaman kendini ağır satar.
D)
Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamıyordu
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16. “Birini konuşarak meşgul etmek, oyalamak” anlamı aşağıdaki deyimlerden
hangisinde vardır?
A)
Lafı kesmek
B)
Lafa tutmak
C)
Laf yetiştirmek
D)
Laf işitmek

11. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle ilişkilidir?
A)
doktor-yargıç
B)
gözlük- saat
C)
bulut-yağmur
D)
makas-balta
12. Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A)
Sene
B)
Önder
C)
kağıt
D)
Sonbahar

17. “saklamak” Kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ gizli tutmak”
anlamında kullanılmıştır?

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde silmek sözcüğü diğerlerinden farklı
anlamda kullanılmıştır ?
A)
Cam silmekten kollarım ağrıdı.
B)
Annem masayı sildi.
C)
Sildiğim yerlere lütfen basmayın.
D)
Geçmişin izlerini silmek hiç kolay olmadı.

15. . Karşıda bir ışık bir ümit yolu,
Kollarımı yarına güvenle açacağım.
Karşıda bir ışık, bir umut yolu,
Bırakın, Mustafa Kemal’e varacağım.
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Atatürk’ün yolunda giderek güvenli yarınlara ulaşmak
B)
Mustafa Kemal’in bir ışık, bir umut olması
C)
Atatürk’ ün gösterdiği kahramanlıklara hayranlık duymak
D)
Gelecek günlere güvenle bakmak
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14. Adını küçük büyük,
Anıyoruz her zaman,
Adı büyük Atatürk,
Anlı şanlı kahraman,
Yukarıdaki dörtlükte Atatürk’ün hangi özelliği anlatılmaktadır?
A)
Atatürk’ün büyüklüğü
B)
Atatürk’ün kahramanlığı
C)
Atatürk’ün vatanseverliği
D)
Atatürk’ün liderliği

A)
B)
C)
D)

Bozulmaması için ilaçları buzdolabında sakladı
Durumunu uzun süre babasından sakladı.
Yaptığı resimleri uzun süredir saklıyor
Nine, yıllardır sakladığı yaşmağını kızına verdi.

18. “Yüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır
A)
Kasabın kedisi çok yüzsüz.
B)
Yüzünde sivilceler çıktığı için üzülmemelisin.
C)
Annen seni bu konuda yüz kez uyardı.
D)
Sırtüstü daha rahat yüzüyorum.
19. Sarı mavi ve siyahı çok severim. Tümcesinde virgül hangi sözcükten sonra
konur?
A)
Sarı
B)
Siyahı
C)
Çok
D)
Mavi
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?
A)
Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutlarız
B)
Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi
C)
Heyecanlandı mı ezberlediğini unutur
D)
Televizyonda hangi programları beğeniyorsun
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