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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten 

bir ifade vardır? 

A) Ocak ayında yarıyıl tatili başlıyor. 

B) Kardeşim artık yemeğini kendisi yiyebiliyor. 

C) Günde mutlaka iki kere dişlerini fırçalamalısın. 

D) Tepelerin arasında bir düzlük varmış. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi önem belirten bir ifade 

değildir? 

A) En iyisi 

B) Daha iyisi 

C) En kötüsü 

D) Kötüsü 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi önem belirten bir ifade 

değildir? 

A) İleride 

B) Özellikle 

C) En önemlisi 

D) Başlıca 

 

4. “Başınıza gelebilecek en önemli olaylardan birisi 

dostluk kurmaktır.” Cümlesinde hangisi önem 

belirten ifadedir? 

A) dostluk kurmak 

B) önemli olay 

C) başımıza gelen 

D) en önemli 

 

5. “Başlıca amacımız daha iyi bir takım 

olabilmektir.” Cümlesinde hangi sözcük önem 

belirten ifadedir? 

A) başlıca 

B) amacımız 

C) iyi 

D) takım 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten 

ifade yoktur? 

A) Arda da en az Baran kadar hızlı koşar. 

B) O kadar çok su içti ki neredeyse çatlayacaktı. 

C) Vitaminlerin başlıca yararı vücudumuzun 

direncini artırmasıdır. 

D) Annemin en iyi yaptığı yemek mantıdır. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten 

ifade vardır? 

A) İpek böceği tırtılları, dut ağacının yapraklarını 

yiyerek büyürler. 

B) Tırtılların yumurtadan çıkması, ilkbaharda dut 

ağacının yapraklanma zamanına rastlar. 

C) Bir ayda yedikleri dut yapraklarının miktarı 

kendi ağırlıklarının en az dokuz bin katını bulur. 

D) İyice büyüyünce ergin bir tırtıl hâline gelirler. 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten 

ifade vardır? 

A) Dedemin küçükken bize en çok anlattığı masal 

Keloğlan masallarıydı. 

B) Yola çıkmadan birkaç gün önce hava bozdu. 

C) Her ne kadar sizinle gelmek istesem de evde 

işlerimi bitirmem gerekiyor. 

D) Dışarıda esen rüzgarın uğultusuyla uykularım 

kaçtı. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten 

ifade yoktur? 

A) Ezgi’nin en iyi yaptığı iş resimdir. 

B) Bize gelmiyor, daha kötüsü bizi aramıyordu. 

C) İyilik eden iyilik bulur. 

D) Türkiye’nin in önemli müzelerinden birisi de 

Topkapı’dadır.  

10.“Okuduklarımızı daha iyi anlamak için 

................……………………….........” cümlesini 

aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun 

olur? 

A) dikkatimizi okuduğumuz metne vermeliyiz.        

B) kimseyi dinlememeliyiz.  

C) derslerimize çalışmalıyız. 

D) başka şeylerle ilgilenmeliyiz. 

11. "Yapılan resimler içinde ..... seçip sınıf 

panosuna astı." cümlesinde noktalı yere yazılacak 

uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?  

A) daha kötüsü   B) en güzeli  

C) en azını    D) en iyisi  

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten 

ifade vardır?  

A) Seninle bir konu hakkında konuşacağım.  

B) Özellikle macera filmlerini çok sever.  

C) Başından geçenleri bir bir anlattı.  

D) Resmini çerçeveletip duvarına astı. 
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