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1. Yeni kitabı öncekinden - - - 

Yukarıda boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden  hangisi getirilirse  
cümle nesnel anlam kazanır? 

A) çok tanıtıldı.                           B) daha 
güzelmiş. 

C) çok ilgi görecek.                    D) daha 
fantastik.

1. Buraya kadar geldin de bize 
uğramadın.

Sitem

2. Çocuklar, yarın  misafirlerimiz 
gelebilir!

İhtimal

3. Tut ki geciktin, seni sınava 
alırlar mı?

Varsayı
m

4. Keşke onu dinleseydim. Beklen
ti

2. Numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinin ifade ettiği anlam yanlış 
verilmiştir?

A) 1.              B) 2.                C) 3.                 
D) 4.

3. Uzanmış aramıza 

    Uçsuz bucaksız gurbet   

    Bir ucunda sıla  var 

    Öbür ucunda emek

Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerden 
hangisi kök halinde değildir?

A) uçsuz         B) gurbet             C) bir          
D) emek

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
"de" nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Yemeğe bizi de davet ettiler mi?

B) Büyük kentler de kirlilik artıyor.

C) Yarın okulda etkinlik düzenlenecek.

D) Ailesini de arkadaşlarını da çok iyi 
tanırdım.

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
zamir yoktur?   

A) Buz gibi suya önce o çocuk girdi.

B) Kendisiyle akşam görüşeceğiz.

C) Annesi gibi o da hemşire olacakmış.

D) En son sınıftan kim çıktı?

6. Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan 
hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Sıcacık çayı içince içim ısındı.

B) Beni bu güzel havalar mahvetti.

C) Elbet bir gün o gemi gelecek.

D) Kapının kolu yine bozuldu.

7.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili
ifade "baştan savma bir biçimde, 
üstünkörü" anlamında kullanılmıştır.

A) Tüm ıvır zıvırları topla artık.

B) Yürümeyi düşe kalka öğrenecek.

C) Çizgiler yine eğri büğrü olmuş.

D) Ödevini yarım yamalak yapmamalısın.

8. 1.Onun soyadını   hatırlamıyorum.

    2.Misafirler için bir oda hazırladık.

    3.Öğretmen olmak en büyük hayalimdi.

Yukarıdaki  cümlelerde geçen altı  çizili
sözcüklerin yapı

özellikleri  sırasıyla  hangi  seçenekte
doğru verilmiştir?

A) türemiş,birleşik,basit        B) birleşik, 
türemiş, basit

C) basit,türemiş,birleşik        D) 
birleşik,basit,türemiş

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 
altı çizili kelime yapım eki almıştır? 

A) Hamama giren terler

B) Sakla samanı gelir zamanı. 

C) Can boğazdan gelir. 
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D) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
"bu" sözcüğü zamir görevinde 
kullanılmıştır?

A) Bu evin rengini değiştirmek lazım.

B) Sana en çok bu yakıştı.

C) Bu işi bitirmek için fazla vaktimiz yok.

D) Onu bu kursa alalım. 

ADI SOYADI:                                                                              SINIFI:                                 NO: 

11. Boşlukları aşağıdaki harflerinin yerleri değişmiş olan atasözlerinden hareketle 
doldurunuz.      30 puan

Atasözleri  güzel  dilimizin  eşsiz  güzelliklerindendir.  Az  sözle  ciltler  dolusu  bir  kitabın
anlattığından daha fazlasını

anlatma olanağı sağlar bize. Örneğin, eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiği,
bireyin büyüdükten

sonra  eğitilmesinin  zor  olduğunu  anlatmak  için
……………………………………........................................................ atasözü 

yeterlidir.  Acele  ve  telaşla  yapılan  işlerin  sonunun  kötü  olacağını
…………………………………............................................. 

sözü  ile  anlatırız.  İnsanların  elindekilerle  yetinmeyip  hep  daha  fazlasını  istediklerini
…………....................…………………… 

.........................................…….  en  güzel  şekilde  ifade  eder.  Tasarrufun  ne  kadar  önemli
olduğunu, bize çok küçük gibi 

görünen  eşyaların  bile  gün  gelip  çok  işimize  yarayabileceğini  anlatmak  için
……………...............................………………….. 

...................................................  sözü  biçilmiş  kaftandır.   İnsanların  kendilerini  herkesten
üstün görmelerini yermek

için ………………………...………………… sözü o tür insanlara en etkili  cevaptır  çoğu zaman.
Alacağımız ucuz ürünlerin kötü

çıkabileceği  ve  bize  bir  fayda  sağlamayacağını  ……………………......
………............................................... sözü en etkili bir

şekilde anlatma olanağı sağlar bize.  Ve daha niceleri… Ancak yeni nesil bu sözlerimizden
maalesef habersiz.

Hepimizin atasözlerimizi yeri geldiğince kullanmamızda fayda var.

Sklaa nıasma giler namazı Ağaç şay iken ğilire
Celea dengi ecele gedir Açın kanrı doyar göüz doymaz
Aç tuvak kendini buydağ ambarandı sınar Ucuz etni yahnisi yavan ulro
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12. Metindeki boşluklara uygun olan sıfatları getiriniz.                                              
22 puan

“Öt ………………… kuş öt.  ………………………. gökyüzünde uç.

……………………. ağaçlara kon. ……………………….. yurdumu 

baştan başa dolaş. Yanına ………………… arkadaş daha al.

……………………….. dağları aş.  ……………………….. denizlerin 

üzerinden geç. Bana renk ………………… çiçekler getir.

Bulutlara selâm söyle; onlardan ................. yağmur

istiyorum. Güneşe de uğra. “………………… günler yakın mı?”

diye sor. Fırıncı kardeşlerimi görmeden gelme sakın. Senden  …………………  ekmekler 
istiyorum.

BAŞARILAR DİLERİM.

EMRE ÇÖMEZ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ


