Seval öğretmen sınıfta ders anlatırken öğrenciler,
öğretmenlerinin anlattıklarını dinlemektedirler.
1) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin dinleme esnasında uymaları
gereken kurallardan biri değildir?
A) Dinleme sırasında başka şeylerle ilgilenmemeliler.
B) Dinleme sırasında söz almadan öğretmenin sözünü kesmeliler.
C) Dinleme esnasında dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınmalıdırlar.

Hande arabada giderken radyodan haberleri
dinlemektedir.
2) Hande‟nin dinleme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katılımlı
B) Not alarak
C) Seçici

Şe_s_y_
3) Yukarıdaki varlığın eksik harfleri sırasıyla hangi şıkta doğru
verilmiştir?
A) m, i, e

B) n, i, e

C) m, i, a

4) Aşağıda verilen kelimelerden kaç tanesi kalın ünlülerden
oluşmaktadır?
çiçek

okul

pırasa

A) 2

B) 4

dolap

meclis

hasta

C) 3

5) “Yeni yıl, yeni umutlar getirsin.” cümlesinde kaç tane ünsüz vardır?
A) 14

B) 15

C) 16

6) “Kütüphane” sözcüğü, satıra sığmadığında hangi seçenekteki gibi
bölünebilir?
A) ……………. kütüphane

B) …..…….…… kütüphane

C) …..……… kütüphane

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti gelmelidir?
A) Keşke bende sizinle gelebilsem
B) Heey, beni bekleyin
C) Lunaparka Kadir geldi mi

8) Mektup yazımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mektup kağıdının sol üst köşesine, mektubun yazıldığı günün tarihi
atılır.
B) Mektuba hitap belirten sözcüklerle başlanır.
C) Sağ alt bölüme ad ve soyad yazılarak imza atılır.
Canım okulum özledim seni.
Gelip sende bilgiler öğrenmeyi.
Öğretmenim, arkadaşlarım, oyunlar…
En güzel şeyler okulumda var.
9. ve 10. Soruları şiire göre yanıtlayalım.
9) Yukarıdaki şiirde hangisi anlatılmak istenmiştir?
A)Mutlu olmak
B)Okul özlemi
C)Bilgili olmanın önemi
10) Şiirin konusu hangisidir?
A)Okul
B)Sevgi
C)Bilgi

11) Hangi cümlede kesme işareti („) kullanılmalıdır?
A)Erhan perşembe günleri izin kullanır.
B)Erhanı iş arkadaşlarından en çok Taci sever.
C)Erhan kedileri çok sever.
12) Hangi cümlede “Kim?” ve “Ne?” sorularının yanıtı vardır?
A)Odada bulunan çiçeği suladı.
B)Sezen okuldan bir saat önce geldi.
C)Annem akşam yemeğine çorba yaptı.

Tatile çıkan genç İstanbul‟a gitmek için uçak bileti alır.
İstanbul‟a indiğinde pırıl pırıl parlayan güneşli bir hava ile
karşılaşmıştır.
Yolculuk günü geldiğinde havaalanına giderek uçağa biner.
Uçak tam kalkacakken yağmur yağmaya başlar.
13) Yukarıda verilen cümleler hangi şıkta oluş sırasına göre
sıralanmıştır?
A)
B)
C)

14) Verilen cümlelerden hangisi olumsuzdur?
A)Futbol takımımız şampiyon oldu.
B)Abim işe gitti.
C)Markette hiç müşteri yok.

Atatürk‟ün –öğretmenimiz –anlattı-hayatını - uzunca
15) Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda ikinci
sözcük hangisi olur?
A)Atatürk‟ün
B)Öğretmenimiz
C)Hayatını

Sıcak havaları sevdiği için en çok sevdiği mevsim…………..
Söylediklerimi unutmadan kağıda………….
16) Yukarıdaki cümleler hangi sözcükle tamamlanabilir?
A)Kış
B)Yaz
C)Geçir

Parkta arkadaşlarımla oynayacağım için çok
heyecanlandım.

17) Kadir‟in kurduğu cümlenin bildirdiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstek bildiriyor
B) Düşünce bildiriyor
C) Duygu bildiriyor
sehpa

ziyaret

gölet

uçak

adillik

18) Harf sayıları eşit olan sözcükleri eşleştirdiğimizde hangisi dışarda
kalır?
A)adillik
B)uçak
C)sehpa
19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleden çıkarıldığında tek başına
anlamı olmayan bir sözcük bulunmaktadır?
A) Meyveler vitamin deposudur.
B) Düşük not almış, halbuki çok çalışmıştı.
C) Kaplumbağalar yavaş hayvanlardır.

20) “Park çok uzak.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları
sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)yakın - az
B)fazla - yakın
C)az – yakın
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