(Her Soru 5 p)
Baba ve iki çocuğu ormanda gezintiye
çıkmışlardı. Bir süre yürüdükten sonra
çocuklardan biri :
“Baba çok yoruldum beni kucağına alır mısın ”
dedi.
Baba : “ Üzgünüm seni kucağıma alamam, ben
de çok yoruldum” dedi.
Çocuk ağlamaya başladı. Baba tek söz
söylemeden durdu ve bir çubuk parçası buldu.
Baba:
“Oğlum al, sana güzel bir at buldum. ” dedi.
Küçük çocuk çok mutlu oldu, atına binerek eve
doğru yürümeye başladılar. Baba kızına döndü :
“İşte hayat bu kızım. Bazen çok yorulduğunda
kendini hayata bağlayacak bir şey ararsın” dedi.
1. Baba ve çocukları nerede gezintiye
çıkmışlar?
A) kırda
B) şehirde
C) köyde
D) ormanda
2. Çocuk neden ağlamaya başladı?
A) Babası kucağına almadığı için.
B) Babası kızdığı için.
C) Babasıı at yapması için çubuk verdiği için.
D) Evden çok uzak olduğu için.
3. Baba çocuk ağlayınca ne yaptı?
A) kucağını aldı
B) ağaç bir çubuk verdi
C) göz yaşlarını sildi
D) ağlamamasını söyledi
4. Metnin ana karakterleri kimlerdir?
A) iki çocuk
B) bir aile
C) baba ve iki çocuğu
D) anne ve kızları

5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi – Çam
devirmek– deyimi ile yakın anlamdadır?
A) El ense yapmak.
B) Kalp kırmak.
C) Pot kırmak.
D) Gem vurmak.
6. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) Gözlük takmak.
B) Gözden düşmek.
C) Göze gelmek.
D) Göz gezdirmek.
7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok
beğenilmek anlamında değildir?
A) Göz doldurmak.
B) Göze girmek.
C) Gözde olmak.
D) Gözden düşmek.
8. “güzel” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin
hangisinde boş bırakılan yere gelirse sıfat
olmaz?
A) Çok ………….... sahilde yürümek el ele.
B) Bu………..…..resmi
..resmi kim yaptı?
C) Böyle …………..davranışlar
..davranışlar çok sevilir.
D) Okulun en …………
………….kızı benim diye seviniyor.
9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “varlıkların
işaret yoluyla belirten” bir sıfat yoktur?
A) Sabah sabah bu vakitte gelen de kim?
B) Bunu sana yapan o adamdan başkası değil.
C) Annemin bu sözlerini asla unutamam.
D) O ihtiyacın olduğu her zaman yanında olur.
10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat,
diğerlerinden farklı bi
bir türdedir?
A) Şişman kadın diyet yapmaya başladı.
B) Dar sokaklarda köpekler havlıyordu.
C) Büyük kaya yolu tıkamış, yoldan geçilmiyor.
D) Bu adam, gördüğüm en zeki insandır.

11. “Türkçede varlıkların sayılarını, sıralarını
belirterek onların özelliğini bildiren sözcüklere
sayı sıfatı denir.” Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?
A) Bir gün ne hissettiğimi sen de anlayacaksın.
B) Üç kişi koşarak eve yaklaşıyordu.
C) İki saat sonra dönmeye karar verdiler.
D) İkinci yarıya Galatasaray başladı.

12. “Şeker” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde aldığı ek nedeniyle farklı bir anlam
kazanmıştır?
A) Şekerli
B) Şekere
C) Şekeri
D) Şekerde

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek
diğerlerinden farklıdır?
A) Canlı
B) Halı
C) Evli
D) Yerli

14. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “odunların
konulduğu yer” anlamı vardır?
A) oduncu
B) odunluk
C) odunlar
D) odunu

15. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A) Yolluk, buzluk, sözlük, tozluk
B) Yağmurlu, bulutlu, karlı, sisli
C) Kuşlar, ağaçlar, çiçekler, otlar
D) Simitçi, meyveci, halıcı, camcı

16. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) 13.Nisan.2018
B) 20.02.2018
C) 06 Ekim 2018
D) 15/05/2018
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) İlkokulda öğrendiğiniz gibi Ay Dünya'nın,
Dünya da Güneş'in çevresinde döner.
B) Akşama Doktor Orhan bizim hastayı
görecekmiş.
C) Kapıları Mehmet Usta'ya yaptırdık.
D) Buralarda topal Hüseyin'i gördünüz mü?
18. İmla kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kişi adından önce veya sonra gelen unvan
adları da küçük harfle yazılır.
B) İster cümle başında ister içinde bütün özel
isimler büyük harfle yazılır.
C) Her cümleye büyük harfle başlanır.
D) Belirli bir özel adı sadece unvanıyla
kullanmak istediğimizde unvan kelimesinin de ilk
harfi büyük yazılır.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) Sokakta yalnız yürüyordu.
B) Gel Orhan’ım, otur da yemek ye.
C) Etrafın da kimse yoktu.
D) Zeynep akıl etti de başına bir kova su döktü.
20. Noktanın (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarihlerin yazılışında kullandığımız ay, gün ve
yıl sayılarının arasına nokta koyarız.
B) Bazı kısaltmaların sonuna nokta koyarız.
C) Matematikte kesirli sayıların arasına nokta
koyarız.
D) Sayıların daha kolay okunması için sayıların
basamakları arasına nokta koyarız.
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