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Değerlerimiz Testi 
Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf 

birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla 
yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. 
Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep 
birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi 
dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine 
borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini 
bizlerle paylaşır. 
(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.) 
1. Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? 
A)  Okulda ve sınıfta en sevilen öğrencidir. 
B)   Okulda ve sınıfta pek sevilmeyen bir öğrencidir. 
C)  Öğretmenin çok kızdığı bir öğrencidir. 
D)  Öğrencilerin sevmediği bir öğrencidir. 
2. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A)  Arkadaşları Melis'i sevmektedir. 
B)  Melis gerçekten zeki ve pratiktir. 
C)  Sınıfta Melis’in dışındaki herkes kötü not alır. 
D)  Melis sınıf içinde uyumlu bir insandır. 
3. "İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı." cümlesindeki "ihtiyar" 
sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  genç   B)  delikanlı  
C)  yaşlı  D)  zayıf 
4. "Tembel insanlarla arkadaşlık kurmaktan çekinin." cümlesindeki "tembel" 
sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
A)  Sınıfındaki en çalışkan öğrenci Kerem'di. 
B)   Çok uyuşuksun, kalk da biraz hareket et. 
C)  Şirin, sevecen bir ihtiyar bizi kapıda karşıladı. 
D)  Söz dinlemeyen, yaramaz bir çocuktu. 
5. "Yemeğe misafirlerimiz gelecek." cümlesindeki altı çizili sözcük yerine, 
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? 
A)  akraba   B)  konuk  
C)  komşu  D)  arkadaş 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "armağan" sözcüğünün eş anlamlısı yer 
almaktadır? 
A)  Okul olarak deprem bölgesine bağışta bulunduk. 
B)   Gelen hediyeleri pastadan sonra açtı. 
C)  Şiir okuma yarışmasında ödülü Selin aldı. 
D)  Yüzmede üçüncü olduğu için bronz madalya aldı. 
7. "Güzel bir elbise vardı üzerinde." cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı, 
aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A)  Son sınavlarda durumu oldukça iyi. 
B)   Onu burada görmemiz senin için kötü oldu. 
C)  Siyah, gösterişli bir manto giymişti. 
D)  Sana söylediği sözler çok çirkindi. 
8.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 
A)  yaz   B)  sağ  
C)  al    D)  anıt 
9. Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler arasındaki anlam ilişkisi farklıdır? 
A)  ak – beyaz  B)  ince - kalın 
C)  sözcük – kelime  D)  tutsak - esir 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük vardır? 
A)  Bugün bize gel. 
B)  Bu yaz çok kitap okuyacağım. 
C)  Ali eve süt getir. 
D)  Hakan, araban çok güzel. 
 
11. "Yurtta sulh, cihanda sulh!" cümlesinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisindedir? 
A)  kavga    B)  savaş 
C)  barış   D)  mücadele 
 
12. "Yaz" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 
A)  Bu yaz dayımlara gideceğim. 
B)   Her yaz ailecek denize gidiyoruz. 
C)  Karpuz yaz meyvesidir. 
D)  Ödevlerini defterine yaz. 
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13. "Besin" sözcüğünün eş anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? 
A)  Beslenme çantamızı temiz tutmalıyız. 
B)  Açıkta satılan gıdaları almamalıyız. 
C)  Karnım çok acıktı. 
D)  Dişlerimizi günde en az iki kez fırçalamalıyız. 
14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, karşıt (zıt) anlamlı sözcükler yoktur? 
A)  Dost başa, düşman ayağa bakar. 
B)   Ne ekersen onu biçersin. 
C)  Az veren candan, çok veren maldan. 
D)  Kurunun yanında yaş da yanar. 
15. "Dost dediğin, kara günde belli olur." atasözünde geçen "kara" sözcüğünün 
yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? 
A)  iyi    B)  kötü  
C)  güzel  D)  mutlu 
16. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? 
A)  yemek yapmak 
B)  pabucu dama atılmak 
C)  kesenin ağzım açmak 
D)  tatlıya bağlamak 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük yoktur? 
A)  Bu yaz Çeşme'ye gittim. 
B)  Evin bacası kurum bağlamış. 
C)  İlayda okula geldi. 
D)  Aldığım ekmek çok tazeymiş. 
18. alçak - ileri - sıcak 
Yukarıdaki sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
A)  aşağı - uzak - soğuk 
B)   yüksek - geri - ılık 
C)  yüksek - ön - soğuk 
D)  yüksek - geri - soğuk 
 

19. "Tetik" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 
A)  Tabancanın tetiği bozulmuş. 
B)  Ali tüfeğin tetiğine basmak için uğraşıyor. 
C)  O her zaman tetikte bulunmak. 
D)  Ozan bir türlü tetiği çekmedi. 
20. sözcük - tutsak - kelime - siyah - esir - kara - zayıf 
Yukarıdaki sözcükler eş anlamlarıyla karışık olarak verilmiştir. Eş anlamlısı olmayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  kelime    B)  siyah  
C)  zayıf   D)  tutsak 
21. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? 
A)  top oynamak 
B)   dil dökmek 
C)  elini çabuk tutmak 
D)  kılı kırk yarmak 
22. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "acı" sözcüğünün karşıt anlamlısı yer 
almaktadır? 
A)  Sıcağa kar mı dayanır?  B)  Kırk serçeden bir kaz iyi. 
C)  Her işte bir hayır vardır.  D)  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 
23. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcük değildir? 
A)  kır   B)  çek   C)  kız  D)  kol 
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler, bir arada kullanılmıştır? 
A)  Her gecenin, bir gündüzü vardır. 
B)  Yemek çok tuzlu olmuş. 
C)  Güneşli, soğuk bir gündü. 
D)  Bugün okullar tatil. 
25. "Yüreği ağzına gelmek" deyiminin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  aniden çok korkmak 
B)   çok düşünüp yorulmak 
C)  verdiği sözü tutmamak 
D)  çok koşup yorulmak 
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