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3.Tema Değerlendirme Testi
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir?
A) Dersten önce öğretmeni görecekmişsin.
B) Bütün olayların sorumlusu kim?
C) Bu çocukların hangisi sizin öğrenciniz?
D) Bunu sen mi getirdin bana?

7. ''Bilgili'' kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bilgisiz
B) Cahil
C) Akılsız
D) Akıllı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kökünden
türemiş bir kelime kullanılmıştır?
A) Gece bülbül sabaha kadar ağlarmış.
B) Her akşam yorgun argın eve dönüyorum.
C) Kurt dumanlı havayı severmiş.
D) İhtiyarın aydınlık bir yüzü vardır.

8. Aşağıdaki hangi kelimede ses düşmesi
olmuştur?
A) Kitaplığımız
B) Büyüyecek
C) Kaybolmuşlar
D) Zannederim

3. Demiryolu ile tren arasındaki ilişki vapurla
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında
vardır?
A) Yeraltı
B) Karayolu
C) Denizyolu
D) Gökyüzü

4. Demiryolu ile tren arasındaki ilişki vapur ile
aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A) Gökyüzü
B) Denizyolu
C) Karayolu
D) Yer altı
5. Aşağıdaki kelimelerden üçüyle bir gurup
oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A) Bıçak
B) Kaşık
C) Tabak
D) Çatal
6. ''Vazife'' kelimesinin eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kural
B) Görev
C) Grev
D) Yazım

9. Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumu
kuralına uymaz?
A) Kamera
B) Mala
C) Rıhtım
D) Yelken
10. ''İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş.'' Aş
sözcüğünün cümleye kattığı anlam hangisinde
vardır?
A) Aşıma tuz kattım
B) Engelleri aşarak başarıyı yakalarız
C) Dün okula aşıcılar geldi
D) Tümseği aşınca evi görürsün

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz
anlam içerir?
A) Bugünün işini yarına bırakma.
B) Mum dibine ışık vermez.
C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
D) Dost ile ye iç, alışveriş etme.

12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi " sonunu
düşünmeden, gelişi güzel söz söylemekten
sakınmak" anlamındadır?
A) dili tutulmak
B) diline dolamak
C) dil dökmek
D) dilini tutmak
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13. "Törenden sonra sınıflara girdik." cümlesindeki
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün
kelimelerden hangilerinin zıt anlamlıları vardır?
kullanımı yanlıştır?
A) törenden-sonra
A) Evde misafirimiz vardı, yeni gitti.
B) sınıflara-sonra
B) Beyaz saçlı, adam beni aramıştı.
C) sonra-tören
C) Bahçeye elma, armut diktim.
D) girdik-sonra
D) O çok zeki, becerikli biriydi.

14. Sözcüklerin anlamlarını değiştiren eklere
yapım eki denir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
yapım eki almamıştır?
A) Kitap-lık
B) Okul-da
C) Ev-li
D) Çiçek-çi

20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses türemesi
vardır?
A) Seyretmek
B) Arz etmek
C) Zannetmek
D) Nakletmek

15. ''demet'' sözcüğü hangisinde topluluk adı
değildir?
A) Babalar gününde bir demet gül alacağım
B) Arabadan çiçek demeti düştü
C) Demet bizimle eve gelmedi
D) Demet demet çiçekler geldi
16. "Yalnız taş, duvar olmaz."atasözüyle
aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlı değildir?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
C) Ağaç yaprağıyla gürler.
D) Yapı taşı yerde kalmaz.
17. "Yeni yılda hepinizin sağlıklı, sıhhatli olmanızı
dilerim." cümlesindeki hangi sözcüğü çıkarırsak
anlatım bozukluğu giderilmiş olur?
A) hepinizin
B) yılda
C) olmanızı
D) sıhhatli
18. İyi bir konuşmacı aşağıdakilerden hangisini
yapar?
A) Konuşurken karşısındakine bakmaz
B) Ses tonuna üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları
katar
C) Kelime telafuzuna dikkat etmez
D) Konuyu mümkün olduğu kadar dağıtır
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