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TÜRKÇE 1.DEĞERLENDİRME 
 

KÜÇÜK FİDAN 
         Mavinin yeşille, yeşilin bulutlarla kucaklaştığı bir yerde, küçük bir fidan yaşarmış. 
Küçük fidan, çevresindeki ulu ağaçlara bakar, onlar gibi boylanıp güneşi yakalamak istermiş. 
         Bu nedenle her gün, yapraklarını esen rüzgâra doğru açar, ondan yardım dilermiş. 
         Arkasındaki yaşlı çam ağacı, bir gün onun bu durumuna dayanamayıp: 
         ‘’ Güneşten yağmurdan yardım dilemelisin. Eğer acımasız bir balta veya 
söndürülmeden atılan bir sigaradan kurtulabilirsen, kısa günde sen de boylanırsın! demiş. 
          ( İlk beş soruyu metne göre cevaplayınız.) 
 
1. Fidan nasıl bir yerde yaşıyormuş? 

A)  yeşillik                           
B)  soğuk  
C)  sıcak 
 

2. Küçük fidan ne istiyormuş? 
A)  uçmak                            
B)  kesilmek                    
C)  Büyümek 
 

3. Küçük fidan isteğinin gerçekleşmesi 
için aşağıdakilerin hangisinden yardım 
istiyormuş? 

A)  rüzgâr                             
B)  dağ                            
C)  Çam ağacı 
 

4. Yaşlı çam ağacı neden korkuyormuş? 
A)  fırtına ve depremden   
B)  balta ve ateşten   
C)  güneş ve yağmurdan 
 

5. Metinde anlatılmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Küçük fidanların en büyük 
isteği büyümektir. 
B)  Güneş ve yağmur ağaçları 
büyütür. 
C)  Ağaçlara en büyük zararı 
insanlar vermektedir. 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi hayal 
ürünüdür? 

A)  Sihir   
B)  Rüya 
C)  Düşünce 
 

7. “Emir istemeden Ceren’in ayağına 
bastı.” Emir, Ceren’e aşağıdakilerden 
hangisini söylemelidir? 

A)  Rica ederim 
B)  Özür dilerim 
C)  Teşekkür ederim 
 

8. “Berat, köşeyi koşarak döndü ve 
Berna’ya çarptı. Berna yere düştü. Berat, 
Berna’yı kaldırarak özür diledi.” Berna’nın 
Berat’a aşağıdakilerden hangisini söylemesi 
daha doğru olur? 

A)  Rica ederim 
B)  Özür dilerim 
C)  Teşekkür ederim 
 

9. “Gördüğümüz bir iyilik karşısında 
………………… deriz.” Cümlesinde boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır? 

A)  Teşekkür ederim 
B)  Özür dilerim 
C)  Lütfen 
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10. “İstemeden yaptığımız yanlış bir 
davranış için …………………….. deriz.” 
Cümlesinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A)  Teşekkür ederim 
B)  Özür dilerim 
C)  Lütfen 
 

11. “Birisinden bir şey istemeden önce  
………………….. deriz.” Cümlesinde boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır? 

A)  Teşekkür ederim 
B)  Özür dilerim 
C)  Lütfen 
 

12. "Faydalı işler yapacağını biliyordum." 
Cümlesinde "faydalı" sözcüğünün anlamdaşı 
hangisidir? 

A)  Büyük     
B)  Bilerek       
C)  Yararlı      
 

13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili 
sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? 

A)  Yollarda süratli giden 
arabalar her an kaza yapabilir. 
B)  Türkiye’de en uzun gündüz , 
21 Haziran’da yaşanır. 
C)  İnsanlar neden deprem 
konusunda hep hazırlıksızdırlar ? 
 

14. “ Basit” kelimesinin eş anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   kolay 
B)  Karışık 
C)  sade  

15. “Ödül” kelimesinin eş anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) başarı  
B) zafer  
C) mükâfat  
 

16. “İtina” kelimesinin anlamdaşı nedir? 
A)  dikkat  
B)  özen  
C)  sorumluluk  
 

17. “Irak” kelimesinin eş anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  uzak 
B)  yabancı 
C)  akraba 
 

18. “Tamir” kelimesinin anlamdaşı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  yapım  
B)  onarım  
C)  ek 
 

19.  “Fil çok güçlü bir hayvandır.” 
Cümlesinde koyu yazılı olan kelimenin 
yerine aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz? 

A)  ağır  
B)  saldırgan  
C)  kuvvetli  
 

20. “Araba çok hızlı gidiyordu.” 
Cümlesinde koyu renkli kelimenin yerine 
aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı 
değişmez? 

A)  sürekli  
B)  koşucu  
C)  süratli 

 
 


