
                                        EĞİTİMİN AMACI   
     Eğitimin amacı çocuğa yalnızca bilgi yüklemek değildir. Fazla bilgi çocuğu 
yaşama     hazırlamaz ve onun bireysel özgürlüklerini de engelleyebilir. Çünkü 
çocuk     öğrendiklerini uygulamak için gerekli deneyimden yoksun kalır; bu 
yüzden aklını    kullanamaz, özgür düşünemez; özgür davranamaz. Yeni 
durumlar karşısında çözüm    üretemez. Böyle olunca da çocuk kendine her 
zaman bağlı kalacağı bir dayanak arar.
         İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Parçaya göre fazla bilgi ile yüklenmiş çocuk ne yapamaz?  
A) Problemleri anlayamaz. B) Deneyim kazanamaz.
C) Aklını kullanamaz.

2. İkinci tümcede geçen yaşam sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) doğa B) zaman C) hayat

3. Parçaya göre iyi eğitilmiş bir çocuk ne yapabilir?
A) Her zaman bağlı kalacağı bir dayanak arar.
B) Yeni durumlar karşısında çözüm üretir.
C) Özgür düşünüp, özgür davranamaz. 

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlı sözcükler yoktur?
A) eş anlamlı – anlamdaş B) dost – sırdaş C) ak – beyaz

5.  “ Denize karşı bir ev alacağım. “ tümcesi ile aynı anlamda olan tümce 
hangisidir?

A) Deryaya yakın bir ev alacağım.
        B) Deryaya yakın bir konut alacağım.

C) Deryaya karşı bir konut alacağım. 

6. “ Cümle, önder, kafa, tümce, lider” sözcükleri içinde  hangisinin eş 
anlamlısı yoktur?

A) önder B) kafa C) cümle

7. “ Öğrenciler öğretmenleriyle arzulu bir şekilde ders işliyorlardı.” 
Tümcesinde altı çizili       sözcüğün eş anlamlısı hangisidir?

A) tatlı B) özlemli C) istekli

8.  Seçeneklerden hangisi “ Yeni komşumuz kötümser birisidir.” tümcesindeki 
altı çizili      sözcüklerden birinin zıt anlamlısı değildir?

A) taze B) iyimser C) eski

9. Aşağıdakilerden hangisi genç sözcüğünün zıt anlamlısı değildir?
A) ihtiyar B) yaşlı C) yetişkin

10. “ Merdivenleri aceleyle çıkıyordu.” tümcesinde altı çizili sözcükleri zıt 
anlamlıları ile        değiştirirsek hangi tümceyi buluruz? 

A) Merdivenleri aceleyle iniyordu. B) Merdivenleri yavaşca çıkıyordu.
C) Merdivenleri yavaşca iniyordu.

11. Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere sesteş 
sözcükler  denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?

A) dolu B) yaş C) sıcak



12. “ at, sık, tam, baş “ sözcüklerinden kaç tanesi eş sesli( sesteş)dir?
A) 1 B) 2 C) 3

13. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde diğerleri ile aynı sesteş sözcük 
yoktur?

A) İzmir’in işgal edildiği gün kara bir gündü.
B) Atatürk Samsun’a çıkarak kurtuluş savaşını başlattı.
C) Her tarafı su ile çevrili kara parçasına ada denir.

14.  Bilgisayarın yazmayı kötü yönde etkilediğini düşünüyorum.  
                          1             2                                        3 
     Yukarıdaki tümceye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    

A) 1 numaralı sözcük sesteş bir sözcüktür.
B) 2 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı iyi sözcüğüdür.
C) 3 numaralı sözcüğün eş anlamlısı sanıyorum sözcüğüdür. 

15. “ Kulağını demir kapıya yanaştırdı.” tümcesinde altı çizili sözcüğün yerine 
       aşağıdakilerden hangisini yazarsak tümcenin anlamı değişmez?

A) bitiştirdi B) yaklaştırdı C) yapıştırdı

16. Kar ile beyaz arasında bir ilişki vardır. Dolu ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A) boş B) sarı C) beyaz

17. Bal ile tatlı arasında bir ilişki vardır. Biber ile aşağıdakilerden hangisi 
arasında       buna benzer bir ilişki vardır?

A) bitki B) acı C) yeşil

18. “ Amcam köye ara sıra, seyrek gelir.” tümcesindeki anlatım bozukluğu 
nedir?

A) Zıt anlamlı ara sıra ve seyrek sözcükleri beraber kullanılmıştır.
B) Eş anlamlı ara sıra ve seyrek sözcükleri beraber kullanılmıştır.
C) Eş sesli ara sıra ve seyrek sözcükleri beraber kullanılmıştır.

19. “ Çocuklar bana bir şeyler fısıldıyordu.” tümcesine en yakın anlamda 
olan tümce          hangisidir?

A) Çocuklar bana bir şeyler anlatıyordu.
B) Çocuklar bana alçak sesle bir şeyler söylüyordu.
C) Çocuklar bana gizlice bir şeyler anlatıyordu.

20. “Tuncay, kısa zamanda Ali’nin kölesi olmuştu.”  Tuncay Ali’nin nesi 
olmuştu?

A) arkadaşı B) yardımcısı C) esiri

          
 Doğru seçenekleri boş kutulara x ile işaretleyiniz.
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