MİNİ DEĞERLENDİRME -8“Selin hızlı çalışıyor ………….. çok hata yapıyor.”

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, virgül
(,) doğru yerde kullanılmıştır?
A) Canım anneciğim,
B) Çantasını, açtı kitaplarını çıkardı
C) Atatürk İlköğretim, Okulu Müdürlüğü’ne
D) Menekşe gül karanfil çiçekli, bitkilerdendir.
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Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazım
yanlışı yapılmamıştır?
A) Sana Ayla kutlunun kitaplarını önerebilirim.
B) Atatürk 10 kasım 1938 de aramızdan
ayrıldı.
C) Sürekli milliyet gazetesi okuyor.
D) Cumhuriyet Cad. Turunç Sok. No:23’te
oturuyorum.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) fakat
		
B) ama
C) ile
		
D) ancak
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde
yatma yel alır.
B) Bakarsan baş olur, bakmazsan dağ olur.
C) Dost başa, düşman ayağa bakar.
D) Sakalın ak mı kara mı önüne düşünce
görürsün.
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“Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyimin içerisinde kullanılmıştır?
A) Bahçe ile ev arasında bir toprak yol vardı.
B) Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu
sordu.
C) İyi davranışlarıyla arkadaşlarına yol gösteriyordu.
D) Erzurum’a gitmek için bu yolu tercih ediyorlar.
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Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de” nin
yazımı yanlıştır?
A) Dün onunla yolda karşılaştık.
B) O da arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar.
C) Ev de oturmaktan sıkılmış.
D) Hande, bu gece bizde kalacak.
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Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ –li ”
sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
A) Hayatını dolu dolu yaşamasını biliyor.
B) Artık güneşli günleri görmek zorlaştı.
C) Sevinçten deliye döndü.
D) Kendisi yoksul ama gönlü zengin biridir.
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Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin
eş seslisi yoktur?
A) Buradan karşı kıyıya kadar yüz.
B) Pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu.
C) Bana getirdikleri sadece bir bardak çay.
D) Her akşam yarım saat kitap oku.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?
A) Yarın getirmek üzere bu kulaklığı götürebilirsin.
B) Bu anıtı görmek için çok uzaktan geldim.
C) Her akşam gölün üstünden kuş sürüleri
geçer.
D) Öyküleri, şiirleri kadar güzel değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?
A) O köşklerin, yalıların yerine on beş katlı
apartmanlar yapılacakmış.
B) Oyunu izleyen seyirciler oyundan övgüyle
bahsettiler.
C) Usta, dünya kadar işi on günde bitirmesi
gerektiğini söyledi.
D) Evin salonunda dikkatimi küçük, eski bir
sandık çekti.
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1. geldim
2. kini değil
3. sevgiyi
4. ben
5. paylaşmaya
6. dünyaya
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı
bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl
olur?
A) 6 – 3 – 1 – 4 – 2 – 5
B) 4 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1
C) 2 – 4 – 5 – 1 – 6 – 3
D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3 – 6
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1. Köyde kış hazırlıkları erken başladı.
2. Arkadaşı gibi o da herkese yardım ederdi.
3. Bir daha görüşemeyeceğimiz için üzülüyordu.
4. Tiyatroyu seviyor, bu yüzden altı oyun
yazdı.

Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir
yargı vardır?
A) Bana göre maçı turuncu formalı takım
kazanacak.
B) Bana iki kutu sulu boya almışlar.
C) Bana kalırsa bu tatil erken bitti.
D) Bana sorarsan üstündeki kıyafetler sana
çok yakışmış.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlayış
gösterme” söz konusudur?
A) Gürültülü ve havasız ortamlardan uzak
durmak ister.
B) Evinin uzaklığını işe geç kalmasına bahane
olarak gösteriyordu.
C) Dünkü maçta hakem, yapılan faulü görmezlikten geldi.
D) Onun kırıcı sözlerini heyecanına vererek
sevgiyle gülümsedi.
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Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
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