1.DÖNEM

Adı Soyadı : ……………………………….

1.YAZILI SINAVI

Numarası : …………………....…………

Aldığı puan:

SORULAR
SOPADAN AT

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.
A) Aşağıdaki soruları, yukarıdaki okuma metnine
göre cevaplayınız. (Her soru 5 puan değerindedir)
1) Baba ve çocukları nerede gezintiye çıkmışlar?
........................................................................
2) Çocuk neden ağlamaya başladı?
........................................................................
3) Baba, çocuk ağlayınca ne yaptı?
........................................................................

C)

Ziya ( ) bahçedeki arkadaşlarının yanına
giderek (

) Ben de sizinle oynayabilir

miyim?( )dedi ( )
Yukarıdaki konuşmada yay ayraç içlerine sırasıyla
hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 5 Puan
A) ( : ) ( . ) ( ! ) ( . )
B) ( , ) ( “ ) ( “ ) ( . )
C) ( : ) ( - ) ( . ) ( . )
D) ( - ) ( : ) ( - ) ( . )

D)

I.Ninem bahçedeki gülleri suladı.
II.Uyandım ki çocuklar okula gitmiş.
III.Derslerine iyi çalış ki başarılı olasın.
IV.Annem öyle bir yemek yapmış ki tadı
damağımda kaldı.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “ki” eki yanlış
yazılmıştır? 10 Puan
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim

anlamlı bir kelime kullanılmamıştır? 5 Puan

4) Baba, kızına nasıl bir nasihatte bulunmuş?

A) Her yıl yaz tatilinde köye gideriz.

........................................................................

B) Bu yıl matematik dersinde kesirleri öğrendik.
C) Tiyatronun ikinci perdesi çok komikti.

B) Aşağıda cümlelerde altı çizili kelimeler gerçek
anlamda kullanılmışsa “G”, mecaz anlamda
kullanılmışsa “M” yazınız. 5 Puan

Evin bütün işleri küçük kıza yıkıldı. (....)
Yazın ince giysiler giymeliyiz. (....)

D) Matematik dersinde çıkarma işlemini öğrendik.

F) Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 5 Puan
A) Kırık hayatlar romanını okudum.

Koli yere düşünce bardakların hepsi kırıldı. (....)

B) Günlüğümün son sayfalarını karıştırdım.

Yaşadığımız karanlık günler geride kaldı. (....)

C) 7 haziran 2019 Cuma günü okullar tatil olacak.

Öğretmenin gözünden düştü.

D) İngiliz’ler, İstanbul’u işgal etti.

G) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı

H) Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden

A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

1) mırıldanarak- iki – aynı – girdiler-kardeş-

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 5 Puan

anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım. 5 Puan

B) Akşamın işini sabaha bırakma.

kapıdan- şarkıyı

C) Aslan yattığı yerden belli olur.

...................................................................

D) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

L)

...................................................................
2) onlarda – aynı – oturup – altında – ağacın –
yemişler – mısırlarını

Tarları buğday ekmek için yaz
tatillerinde köye giderdik.

Yukarıdaki sözcüklerin hangilerinin eş seslisi
vardır? 5 Puan
A) tarla - buğday

...................................................................
...................................................................
M) “kopmak” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde

B) buğday – ekmek

mecaz anlamlıdır? 5 Puan

C) yaz - ekmek

A) Halat kopunca on metreden yere çakılmış.

D) tatil - yaz

N) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanların
birbirlerinden etkilendikleri anlamına gelir?

A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
B) Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
C) Armut piş ağzıma düş.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

10 Puan

P) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme
işaretinin kullanımı yanlıştır? 5 Puan

A) Okul çıkışı PTT’ye uğrayabilir misin?
B) Kardeşim Adalet Mahallesin’deki kurs yazıldı.
C) Papağanım Geveze’nin yemi bitmiş.
D) Babam 1975’te ilkokula başlamış.

S) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre
sıralayınız. 5 Puan

balık, balon, balina, balkon
1 ............. 2 ............... 3 ................ 4 ...............
Hasan, Harun, Haluk, Halit
1 ............. 2 ............... 3 ................ 4 ...............

B) Gömleğinin düğmesi kopunca terziye gitti.
C) Meyve kasalarını taşımaktan kolum koptu.
D) Komşunun köpeği ipini kopardı.

O)

Rüzgarın şiddetinden ağaç ırmağa
doğru devrildi.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları
hangi seçenekte verilmiştir? 5 Puan
A) yel - nehir
B) fırtına - dere
C) yel - göl
D) kasırga - nehir

R)

İçinde barınır her türlü hayvan
Nefes alıp veriyor onunla insan
Bir yangın haberi duyduğum zaman
Kaplar bütün dünyamı kapkara duman

Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden
hangisidir? 5 Puan
A) Hayvan sevgisi

B) Orman sevgisi

C) Hayat sevinci

D) Vatan sevgisi

BAŞARILAR

