
   

 
 
 

Kitap 

      Birçok alışkanlık küçük yaşta kazanılır. Küçük yaşta 
kazanılan alışkanlıkların en önemlisi, kitap okuma alışkanlığıdır. 

Yaşımıza uygun, ilgimizi çeken yararlı kitapları okuyalım. Kitap 
seçimi yaparken büyüklerimizin fikirlerini dikkate alalım. Kitaplar 

sadık dostlar, güvenilir arkadaşlardır. Bilgili, kültürlü çağdaş 

insanlar kitap okumayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Kitapları 
yırtmayalım, karalamayalım, yıpratmayalım. 

 

 

Aşağıdaki 5 N 1 K sorularını yukarıdaki metine göre cevaplayınız ?( 5x4 =20 puan ) 1-

a) Birçok alışkanlık ne zaman kazanılır ?................................................................ 

b) Küçük yaşta kazanılan en önemli alışkanlık nedir?............................................... 

c) Kitap seçerken kimlerin fikirlerini dikkate almalıyız ?............................................                                                                                                                                 
d) Hangi kitapları okumalıyız?............................................................................... 

e) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş insanların özellikleri nelerdir ?      
    .................................................................................................................... 
 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler mecaz anlamda ise M, gerçek anlamda ise 2-

G yazınız. (5x2=10) 
 

(    )  Sınıfımıza  yeni  gelen  arkadaşımıza ısındık. 
(    ) Taşıdığı  çanta ağır  olduğu  için zorlanıyordu. 

(    ) Film o kadar komikti ki gülmekten kırıldı. 
(    ) Emine odasını bir güzel temizledi.  

(    ) Bu sınavı kazanamazsam yandım. 
 
 

Aşağıdaki numaralandırılmış deyimleri anlamlarıyla numaralandırarak eşleştiriniz. (5x2=10) 

 

 Üzülmek 

 Bakışları karşılaşmak 

 Dilenmek 

 Kızdırmak- öfkelendirmek 

 Çok korkmak 

 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10x1=10)                                                    

Ayy (  ) Elim yandı(   )                                                                                                                                                    

Sinop(   )un neresinde oturuyorsun(   )                                                                                                                             

Okul servisi saat 08(  )30 (  ) da gelecek(   )                                                                                                                                                                                                                                                         

Elma(  ) kayısı (  ) şeftali ve erik yemeyi çok severim(   ) 

 

1 Mendil açmak 

2 Aklı çıkmak 

3 Sinirlerini bozmak 

4 Göz göze gelmek  

5 Kalbi kırılmak 
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5- Hangi cümle devrik bir cümledir ?  
 
A) Hastalık üzerinde inceleme yaptı.  
B) Yıllarca hastalıklarla uğraştı.  
C) Anlattı çocuklara güzel bir masal.  
D) Ertesi sabah işine tekrar gitti. 
 

6 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
hayal ürünü bir ifade vardır ? 

                                                                 

A)  Kuşlarla birlikte gökyüzünde uçtum. 
B)  Kedi sütünü hemen içti. 
C)  Okul sevisi kaza yapmış. 
D)  Gamze annesine hediye aldı mı ? 
 
 
7- “silmek” sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde mecaz anlamda 
kullanılmıştır?  
 
 
A) Defterindeki karalamaları çabuk sil. 
B) Seni hayatımdan sildim artık. 
C) Masanın üstünü güzelce sil. 
D) Duvardaki yazıları kim silecek ? 
 
 

8- “ Fakirlik değil, tembellik ayıptır. “ 
cümlesindeki altı çizili kelimelerin zıt 
anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir? 
 
A) Zenginlik – çalışkanlık 
B) Yoksulluk – zenginlik 
C) Fukaralık – sevgisizlik 
D) Zenginlik – uyuşukluk 
 
9- Babam, kardeşim eve geç gelince 
çok öfkelendi.” Cümlesinde “öfkelendi” 
sözcüğünün yerine (eş anlamlısı)  
aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle-
deki anlam bozulmaz ?  
 

A)  sevindi                  
B)  sinirlendi              
C)  neşelendi             
D)  üzüldü 

 
10 - “Mehmet, Ankara’ya teyzesini 
görmek için gidecek.” 
 
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki  sorular-
dan hangisinin cevabı yoktur? 
 
A) Ne zaman  
B) Nereye  
C) Kim                  
D) Niçin 
 
11- “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime 
daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi 
duygu belirtilmektedir? 
 
A) kızgınlık   
B) pişmanlık                   
C) kıskançlık                 
D) sevinç 
 
 

12)  Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “ 
üzüntü ” söz konusudur ? 
 
A) Gözleri fal taşı gibi açılmak      
B) Seyirci kalmak 
C) Kulaklarını dört açmak             
D) Kalbi kırılmak 

 
13) Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
kurallı cümledir?  
 
A) Bütün şehirlerden güzeldir Antalya. 
B) Okula geç kalmışsın bugün. 
C) Yurdumuzun başkenti Ankara'dır. 
D) Kitap okuyor musun Sinem  ? 

 
14 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
hayal ürünü bir ifade yoktur ? 
 
A) Ağacın kolları kırıldı.                      
B) Hasan akşam hastalandı. 
C) Devlerle kavga ettim.                         
D) Balıkçı balıklarla vedalaştı. 
 
 

 

 


