MİNİ DEĞERLENDİRME -7“Turnalar, göğün maviliğinde yıkanarak, hiç
acele etmeden süzülüyor, kanatları üzerinde
dönüyor, kanat çırptıkları zaman da uyum
içinde hareket ediyor, bazen tek tek, bazen
de hep birden bağrışıyor, sonra yine hep
birden susuyorlardı. Uzakta da olsalar, o
berrak gökyüzünde, gergin ince boyunları,
ince gagaları, açıkça görülüyordu. Bazıları
ayaklarını yarı açmış, bazıları da sımsıkı gövdelerine yapıştırmışlardı.”
Aşağıdaki ilk dört soruyu,
yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

den
A)
B)
C)
D)

Turnaların bulunduğu yer, aşağıdakilerhangisidir?
Gölün derinlikleri
Dağların arkası
Göğün maviliği
Akarsuyun kenarı

Metne göre turnalar, nasıl hareket ediyorlardı?
A) Uyum içinde
B) Tek tek
C) Bağrışarak
D) Hep birden susarak
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Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Şemsiyesini yanına aldı, çünkü hava bulutlanmıştı.
B) Hastaneye arkadaşını ziyaret etmek için
gitti.
C) Küresel ısınma yüzünden bazı önlemler
alındı.
D) Babasının eve geldiğinden hiç haberi olmadı.
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Metne göre hep birden bağrışıp, hep
birden susan kimdir?
A) Çiftçiler
B) Turnalar
C) Çocuklar
D) Kargalar
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Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, bir
olay diğerinin nedenidir?
A) Senin için her türlü fedakârlığa hazırım.
B) Yaptıklarına için için hayranlık duyuyorum.
C) Bol bol dinlendiğim için, işime dört elle
sarılabildim.
D) Ne için bu kadar kızdığını anlayamadım.
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Aşağıdakilerden hangisi, nesnel bir yargı
içermektedir?
A) Bütün gazeteler domuz gribinden söz
ediyor.
B) Mizahtan daha etkili anlatım araçları
olduğuna inanıyorum.
C) Çocukluğunda çok yaramaz olduğunu
söylüyor.
D) Mavi eşofmana çok sevineceğini sanmıştım.
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Turnaların bazılarında yarı açık, bazılarında sımsıkı gövdelerine yapışmış olan nedir?
A) Gagaları
B) Boyunları
C) Kanatları
D) Ayakları
3

ilkokul1.com

ELMA AĞACI
Yine başladı soğuklar,
Boyuna yağıp duruyor yağmur,
Esiyor rüzgâr acı acı.
Nasıl geçireceksin bu kışı
Elma ağacı?
Gölgen de yok ki sana arkadaş olsun;
Tek başına kaldın bu kış kıyamette;
Artık kimse bakmaz oldu yüzüne;
Dallarına tırmanmıyor çocuklar,
Kuşlar uğramıyor semtine.
(Şükrü Enis Regü)

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Tanık olarak çağrıldığı mahkemede, şahitliğin önemini anladı.
B) Karşı kıyıya geçmeden önce bir süre ırmağın kenarında yürüdü.
C) Zamanın değerini bildiği için vaktini hiç
boş geçirmez.
D) Eğitim tüm sorunların çözümünde en
etkili araçtır.
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Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
A) Yağmurların yağması
B) Kışın gelmesi
C) Elma ağacının yalnızlığı
D) Çocukların vefasızlığı

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım bozukluğundan söz edilebilir?
A) Ablam okuldan daha henüz gelmedi.
B) Bir türlü dikkatini toplayamıyor.
C) Kahvaltıda gazete okuma alışkanlığı hâlâ
sürüyormuş.
D) Bu işaretlerin anlamını biliyor musun?

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazma
ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yazmaya hazırlık yapmak için araç, gereç, plan ve yöntem belirlemeliyiz.
B) Harfler, sözcükler, tümceler ve satırlar
arasında boşluk bırakmamalıyız.
C) Tümcelerimizi tam ve kurallı olacak biçimde düzenlemeliyiz.
D) Geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zamanı
doğru ve yerinde kullanmalıyız.
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmaz.
B) Eş anlamlı sözcükler tümcenin anlamını
değiştirmez.
C) Eş anlamlı sözcükler tümceye karşıt anlam yükler.
D) Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir.
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“Bilim, teknik, spor, sanat ya da herhangi bir meslek alanına özgü sözcükler;
……………………………….. sözcüklerdir.”
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Terim anlamlı 		
B) Karşıt anlamlı
C) Eş anlamlı 		
D) Eş sesli
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Aşağıdakilerden hangisi, nokta (.) nın
kullanıldığı yerlerden değildir?
A) Tarihlerde gün, ay ve yıl belirten sayıları
ayırmada
B) Özel adları çekim eklerinden ayırmada
C) Sıra sayılarını belirtmede
D) Saat ve dakika belirten sayıları ayırmada
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