
TÜRKÇE ETKİNLİK
Adı ve Soyadı:……………………………………………………..…..

CANIM KİTAP
“Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk

güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların
ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte
evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli,
ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri
oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla,
bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla
bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş
meğer.”

Aşağıdaki soruların ilk beşini yukarıdaki
parçaya göre cevaplayınız.
1. Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerin
hangisinden söz edilmemiştir?
A)Kitap sevgisi
B)Kitap okumanın kişiliğimizdeki olumlu etkileri
C)Kitap seçiminde dikkat edilecek hususlar
D)Kitap okumanın yararlı ve zevkli bir uğraş
olduğu

2. Paragrafta kitap neye benzemiştir?
A) Çiçeklere B) Arkadaşlarımıza
C) Bulutlara D) Kelebeklere

3. Evde daha güzel bir dünya oluşmasının
sebebi parçaya göre nedir?
A) Anne ve babanın iyi geçinmeleri
B) Zengin ve mutlu bir aile olmaları
C) Çocuğun zeki ve çalışkan olması
D) Kitapların sevgi ve barışı öğretmesi

4.Paragrafta aşağıdaki varlıklardan hangileri ile
dost olmaktan söz edilmemiştir?
A) Düşmanlarımızla B) Bitkilerle
C) Bulutlarla D) Hayvanlarla

5. Kitapların çocuk üzerindeki olumlu etkisi
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Daha anlayışlı olması
B) Daha içten olması
C) Daha kavgacı olması
D)Seven ve sevilen biri olması

6. Öğretmen öğrencilerinden  yardımlaşma

ve dayanışmayı anlatan atasözü söylemelerini
istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmeninin

isteğini yerine getirememiştir?
A) Emre: Birlikten kuvvet doğar.
B) Engin: Bir elin nesi var iki elin sesi var.
C) Ece:. Her koyun kendi bacağından asılır.
D) Elvan: Yalnız taş duvar olmaz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç
ilişkisi vardır?
A) Sabah erkenden uyandı.
B) Hasta olduğu için doktora gitti.
C) Ödevlerini erkenden bitirdi.
D) Okuldan sonra sinemaya gideceğiz.

8. “Ektiğini biçmek” deyiminin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su içmek b) Karpuz yetiştirmek
c)Yaptığı işin karşılığını görmek d)İlgilenmemek

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt
anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
A) Kitabını bulmak için her tarafı alt üst etti.
B) Bu işten ne kârın olur, ne de zararın.
C) Bütün yıl boyunca acı tatlı olay yaşadık.
D) Sınavlara dur durak bilmeden çalışıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem(fiil)
cümlenin sonunda değildir.
a) Ablam dün odaları süpürmüş.
b) Bir anne çağırır çocuğunu.
c) Görevlileri görünce bana gülümsedi.
d) Beni görünce utanmadan yolunu değiştirdi.

11. “ hediye – armağan ” kelimeleri arasındaki
anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden
hangisinde yoktur?

a) birey – fert b) duygu – his
c)  sene – yıl d) üzülmek – sıkılmak

12. 1.bilgiler   2.çevrenizdedir   3.aradığınız
. 4. çoğu zaman 5. yakın



Yukarıdaki sözcük ve sözcük grupları ile anlamlı
bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

a) 4-1-3-5-2 b) 3-1-4-5-2
c) 3-1-5-4-2                 d) 1-3-4-5-2

13.“Aydınlatmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a. Şu mumu da yakarsak burası iyice aydınlanır.
b. Bu avize odayı aydınlamak için yeterli değil.
c. Bizi bu konuda aydınlatırsan seviniriz.
d. Banyoyu aydınlatmak için bir yol bulmalıyız.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir müzik
terimi kullanılmıştır?
a. Nota bilgisi olmadığını söyleyince şaşırdık.
b. Teybi açıp sevdiği şarkıları çaldı.
c. Telefon çalınca radyonun sesini kıstım.
d. Kardeşim şarkı söylemeyi çok sever.

15. “Genç bulutlar, durmadan dolaşmayı çok
seviyorlardı.” cümlesinde hangi kelime eylemdir?
a.bulut b.Çok c.durmadan d.seviyorlardı

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın
yazımı yanlıştır?
a. İngiliz’ce öğrenmek için kursa gidiyor.
b. Çanakkale Boğazı’nı feribotla geçtik.
c. İstanbul Caddesi’ndeki mağazaları dolaştık.
d. Sinemlerin sevimli bir kedisi var.

17. “Ayşe evde yorgan döşek yatıyor.
Çünkü……………………………………….“        Cümlesi
hangisiyle tamamlanırsa anlamlı olur?
A.Uyumayı seviyordu. B. Yatağını seviyordu.
C. Gece geç yatmıştı. D. Boğazından rahatsızdı.

18. “Mehmet yarın akşam Antalya’ya gidecek.”
cümlesinin öznesini bulmak için aşağıdaki
sorulardan hangisi sorulmalıdır?
A. Nereye gidecek? B. Ne zaman gidecek?
C. Kim gidecek? D. Nasıl gidecek?

19.(1)bereket  (2)basit  (3)bezelye (4)balık
Sözcüklerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır?

A. 4 – 2 – 1 -3 B.  4 – 3 - 1 -2
C. 1 – 3 – 4 – 2                 D.  3 - 4 -1 - 2

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem
devam etmektedir?
A.  Arkadaşım yeni bir kitap aldı.
B.  Çok çalışarak bu sınavı kazanacağım.
C.  Hiç yerinde durmuyor, oradan oraya koşuyor.
D.  Sana iki defa telefon ettim.

21. Aşağıdakilerden hangisinde “buğday” ile
“ekmek” arasındaki benzer bir ilişki vardır?
A) kitap-defter        B) kuş-kafes
C) gece-gündüz D) süt-peynir

22. “İhtiyar kuzuyu yakalayıp kucağına aldı.”
cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül (,)
kullanılmalıdır?
A)Yakalayıp    B)İhtiyar   C)Kucağına   D)Kuzuyu

23. Aşağıdaki olaylar oluş sırasına göre
sıralandığında son sırada hangi tümce olur?
A) Bütün gece uyuyamadım.
B) Esma geleceği için çok heyecanlıydım.
C) Ve nihayet karşımdaydı.
D) O benim çok eski dostumdu.

24. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?
A) kan B) sene
C) yaş D)yüz

25. “Şu kitapları ben yazdım.”cümlesinde özne
hangisidir?

A) Şu B) Kitapları C)Ben D)Yazdım


