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2.Dönem 2. Değerlendirme Testi
SOKAK
önlemeye çalışmaktır.” cümlesine göre
Sabahtan beri sırtlarını dayayarak güneşlendikleri apartman
aşağıdakilerden hangisi ahlaka uygun bir davranıştır?
duvarından esneye esneye kalktılar, konuşmadan yürüdüler. İkisi de şefkatli,
A) Yere çöp atan bir kişiyi uyarmak
sıcak bir elin okşamalarından yeni çıkmış insanların tatlı yorgunluğu içindeydiler.
B) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak
Oysa yüzlerinden kırgınlık, yorgunluk ve hüzün okunuyordu. Birbirlerine
C) İnsanlar hakkında olumsuz sözler söylemek
benziyorlardı. İkisinin de elbiseleri yırtık, ayakları çıplaktı. Başlarında biraz yan
D) Hayvanlara eziyet edenlere göz yummak
konmuş birer kasket vardı.
( İlk iki soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)
6-) “Gün” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “iyi yaşanmış zaman” anlamında
1-) Parçaya göre hangisi çocukların içinde bulundukları bir durumdur?
kullanılmıştır?
A) Arkadaşlarını aramalarının derdindeler.
A) Gün biraz yükselince sıcak, kırları kapladı.
B) Annelerinden ayrı olmalarının üzüntüsündeler.
B) Gün gördün, diyenlere gülümseyerek bakardı.
C) Okula geç kalmanın telaşındalar.
C) Günün şartlarına uygun davranmaya çalışırdı.
D) Tatlı bir yorgunluk içindeler.
D) Gün boyunca sabırla telefonun çalmasını bekledi.
2-) Çocukların yüz ifadelerinden belli olmayan duygu hangisidir?
A) kırgınlık
B) coşku
C) yorgunluk
D) hüzün

7-) “Otobüsümüz, saat beşte otogardan Ankara’ya hareket edecek.”
cümlesinde hangi sorunun yanıtı yoktur?
A) Nereden?
B) Nasıl?
C) Ne zaman?
D) Nereye?

3-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Eşyalar sağlam olarak teslim edildi.
B) Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum.
C) Bir ricada bulunacak, yardım isteyecekti.
D) Fındık toplayan yorgun kadınlarla konuştu.
4-) Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A) Bu ağaçtaki meyveler de olgunlaşmış.
B) Her perşenbe amcama gideriz.
B) Bu konuda hiç te haksız değildi.
D) Sınıf mevcudumuz yirmisekize çıktı
5-) “Ahlak, sadece kötülük etmekten çekinmek
değildir, başkalarının yapacakları kötülükleri de

8-) Hangi seçenekte genel bir anlam taşıyan sözcük vardır?
A) ıspanak
B) biber
C) sebze
D) pırasa
9-) “-lik” eki hangi sözcüğe farklı bir anlam kazandırmamıştır?
A) balık
B) yağmurluk
C) tuzluk
D) Yazlık
10-) “Yüksek dağın başı dumanlı olur.” Atasözünü açıklayan cümle
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önemli iş yapanlar, sürekli sorumluluklarının sıkıntısı içinde olurlar.
B) Sabır acıdır ama tatlı bir meyvesi vardır.
C) Büyük servetler bazen insanı yalnızlaştırır.
D) Sevgi ve nefret arasındaki fark şaşılacak kadar azdır.
11-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş”
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sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Güneş, gezegenlere ışık ve ısı verir.
B) Çiftçiler güneş batarken tarladan
dönüyorlardı.
C) Her tarafı eskimiş, güneş görmeyen bir
konaktı.
D) Kedine yeni bir güneş gözlüğü aldı.
12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Bilgisayar alındığı için işimiz kolaylaştı.
B) Hasta her geçen gün daha da kötüleşiyor.
C) Kitap okumak üzere buraya geldim.
D) Böylece otelime doğru yola çıktım.

16-) Tüm zamanları kapsayan eylem hangi seçenekte verilmiştir?
A) okumuş
B) okuyacak
C) okudu
D) okur
17-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerçekleşmiştir?
A) Matematik sorularını bu kez çözeceğim.
B) Önümüzdeki hafta babam eve gelir.
C) Bu akşam bize misafir geliyor.
D) Annem bana yeni bir ayakkabı almış.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) bu konuyu bir de başkalarından dinlemek istiyorum.
B) senden farklı düşünüyorum.
C) bu konuda araştırma yapmalıyım.
D) senin dediklerini kabul ediyorum.
14-) “Küçük sahada basketbol oynuyordu.” tümcesinde hangi sözcükten sonra
virgül kullanılırsa tümcenin anlamı değişir?
A) sahada
B) küçük
C) oynuyordu
D) Basketbol

15-) “Bizim sınıftan altı öğrenci onur listesine seçildi.” tümcesinin öznesi (işi
yapan) hangi seçenektedir?
A) bizim
B) onur
C) altı öğrenci
D) Altı
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13-) Senin bu anlattıklarına inanıyorum ama ………

18-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler, bir arada
kullanılmamıştır?
A) Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır.
B) Filleri olduklarından küçük, pireleri olduklarından büyük çizeriz.
C) Dünyada, akıllılar kuşku içindeyken akılsızlar kendilerinden emindir.
D) Doğada ne ödül vardır ne ceza; yalnız sorunlar vardır.
19-) “Biraz daha sabret, kötü günler gelir geçer.” cümlesindeki “sabret”
sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) Bekle
B) Çabala
C) Gayret et
D) Dişini sık

20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir.
B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.
C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.
D) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştır.
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