SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ
1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusudur?
A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur.
B) Vadi dediğin yemyeşil olur.
C) İşte, çalışma dediğin böyle olur.
D) Armut dediğin tatlı ve sulu olur.
2.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Gerçeği söylediğim için kızdılar.
B) Benim işim buraya kadar.
C) Bu kalemi de size aldım.
D) Bugün için geleceğinizi söylemişti.
3.) Aşağıdaki kelimeler sözlükteki gibi sıralandığında, hangisi önce gelir?
A) şeref

B) şerif

C) şerbet

D) şevket

4.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 1923, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılıdır.
B) Bu ırmak, köyümüzün güneyinden geçer.
C) Seni, İzmirli arkadaşımla tanıştırayım.
D) Ali’nin kızı, Atatürk lisesinde okuyor.

5. ) “Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kumdan yapılan heykeli dalgalar yıktı.
B) Sporcu rakibini yere yıktı.

C) Evin duvarını yıktık.
D) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.

6.) Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir?
A) Çamurlu yollardan ilerliyoruz.
B) Sessiz sedasız gidiverdi.
C) Yarın erkenden yola çıkıyorlar.
D) Doktor ona gözlük vermiş.

7.) “Ancak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde“en erken” anlamında kullanılmıştır?
A) Benim üzüntümü ancak sen hafifletebilirsin.
B) Geziye ancak beşinci sınıflar katılabilir.
C) İçinizden ancak bir arkadaşınızla görüşebilirim.
D) Bu hızla ancak akşama varırız.

8.) “Yola çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma biraz yiyecek ve giyecek alırım. Her zaman
böyleyimdir. Başıma gelebilecek şeyler için önceden hazırlıklı olurum.” diyen bir kişi için,
aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Tedbirli

B) Kaygılı

C) Becerikli

D) Deneyimli

9.) “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak, kavramak” anlamında
kullanılmıştır?
A) Anne tavşanın gözü yavrusundan başkasını görmüyordu.

B) Seni aileden biri olarak görüyoruz.
C) Mustafa Çavuş, Birinci Dünya Savaşı’nı görmüş.
D) Sen de sonunda bu işin iyiye gitmeyeceğini gördün.

10.) “Bir kümese doğru sinsi sinsi yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse, Mehmet Ağa’nın
yürüyüşüne bakınız.” cümlesine göre Mehmet Ağa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Gizlice kötülük yapabileceği

B) Hızlı yürüdüğü

C) Çalışmayı çok sevdiği

11.)

D) Avcılıkla uğraştığı

Sabah artık gözünü erken açar,

Ta uzakta meleşirler kuzular,
Her kuşun, her kuzunun neşesi var;
Ey çocuklar! Sevinin geldi bahar.

Bu dörtlükten baharın gelişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çocukların mutlu olacağı
C) Verimli bir yıl olacağı

B) Güneşin erken saatlerde doğduğu
D) Kuzuların kırlarda dolaştıkları

12.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Geziye katıldığı için okula gelemedi.

B) Senin için söylenecek bir çift sözüm var.

C) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı.

D) Beni aradığın için çok mutlu oldum.

13.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) “Pamuk Prenses” adlı masalı çok beğendim
B) Bu hikâye Gülten Dayıoğlu tarafından yazılmış.
C) Okuduğum kitapta kısa hikâyeler var.
D) Bazı hikâyelerin konusu gerçek yaşamdan alınmış.

14.) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Ay, ne sevimli bir çocuksun.

B) Bu iş iki ayda zor biter.

C) Bu gece, ayı hilal şeklinde gördüm.

D) Yüzü ay gibi parlıyordu.

15.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kimsesiz çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi.
B) Bilal, köpeğimiz Fino’yu çok severdi.
C) Atalarımız, Kurtuluş savaşında destan yazmışlar.
D) Gül, en sevdiğim çiçeklerden biridir.
16.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır?
A) Bugün okulda yaşananlar onu çok üzmüştü.
B) Sevsende sevmesen de katlanacaksın.
C) Evde iki tane kuş besliyordu.
D) Çok para kazanırsa araba da alabilir.

17.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Berna ile Sümeyye uçurtma yarıştırıyorlardı.
B) Kiraz ve erik yaz meyvesidir.
C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.
D) Bu yıl yağmur ve kar daha az yağdı.
18.)

“Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Köydeki Zeynep nine yaşıyor mu?
B) Bursa’da yaşayan akrabalarımız var.
C) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

19.) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Kelime-sözcük

B) Vatan-yurt

C) Aç - tok

D) Konut-ev

20.)

1. Evdeki işe yaramaz eşyaları depoya koydu.

2. Öğretmene göre zeki, çalışkan; ancak yaramaz bir çocuktu.
3. Zafer, yaramaz olduğu için kolunu kırdı.
4. Öğretmen, sınıftaki yaramaz öğrencilerin velileriyle görüşecek.

“Yaramaz” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

21.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Günümüzde binalar birbirine yakın yapılıyor.
B) Ablam gideli aşağı yukarı tam bir yıl oldu.
C) Yaşlı amcanın gözleri doldu.
D) Çocuklar tatlıyı çok severler.

22.) Aşağıdaki sözcüklerin anlamca en geniş kapsamlı olanı hangisidir?

A) canlı

B) elma

C) varlık

D) kırmızı elma

23.) “Uçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yok olmak” “silinmek” anlamında
kullanılmıştır?

A) Yarın Ankara’ya uçacağız.
B) Aklındaki her şey uçmuştu.
C) Rüzgârda şapkası uçtu.
D) Kuşlar gökyüzünde uçuyordu.

24.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” anlamı vardır?

A)Yıllardır görmediği oğluyla hasret giderdi.
B) Sınavda heyecandan su içip durdu.
C) Sizleri de onlar kadar seviyordu.
D) Onların geleceğini duyunca sevinçten havalara uçtu.

25.)

Köyümün hoş kokulu çamları,
Ovasında açan çiçekleri, ötüşen kuşları,
Kırlarında meleşen kuzuları,
Burnumda tütüyor dostlar.

Yukarıdaki şiirde hâkim olan duygu nedir?

A) Özlem

B) Sevgi

C) Ümit

D).Coşku

