
 

TÜRKÇE TEST 
1."Karabiber" sözcüğünde kaç tane ünlü harf 
vardır? 
  A) 9  B)5  C) 4 
 
2. "köpek - erik - kemik - gül" sözcüklerinin 
sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) erik - gül - kemik - köpek    
B) gül - kemik - erik - köpek     
C)erik - kemik -köpek – gül 
 
3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı 
yanlıştır? 
  A) kitap B) karpus C) tırnak 
 
 4.Aşağıdaki isimlerin hangisi yanlış  yazılmıştır?    
a) Adana’da    b) Alinin   c)  Atatürk’ü 
 
5.“Ormanda fındık meşe çam ağaçları var.” 
Cümlede ağaç adlarının aralarına hangi 
noktalama işareti konmalıdır? 
 A)virgül    B)ünlem işareti  C)soru işareti   
10.Aşağıdaki kelimelerden hangisi, ek 
almamıştır? 
  A) Biberli    B) Kış      C) Kitaplık 
 

6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yalnız ince 
ünlü harfler vardır? 
A.bahçemiz    B.merdiven C. ıspanak 
 
7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış 
yazılmıştır? 
A.mendil B. kitab C. kanat 
 
8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle 
başlayan bir ek aldığında son harfi değişir? 
 A. simit B. patates C. karpuz 
 
9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte 
diğerlerinden sonra gelir? 
A. limon B. kilim C. mavi 
 
10.Soru işareti hangi cümlede yanlış 
kullanılmıştır? 
A.Tatile kaç gün kaldı?  B.Niçin geç kaldın?        
                C.Bu soruyu bilmiyorum? 

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hareket 
bildirmez?  
A) duruyor  B) limon C) gelecek 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? 
A. Bahçemizin önünden geçen yol 
B. Dışarıdan gelen gürültü 
C. Gittik 
      
13.“Dün sınıfımıza yeni bir öğrenci  geldi (  )     
   Öğretmenimiz onu hepimizle tanıştırdı (  )” 
cümlesinde ( ) ile gösterilen yerlere hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 
     A. (.) (,)        B.  (,)  (.)     C. (.) (.)     
 
14."Kardeşim yemek yiyor." cümlesinde hangi 
sözcük eylemdir(iş bildiren kelime)? 
 A) kardeşim     B) yemek C) yiyor 
 
15."Elindeki paketi güçlükle…… " cümlesini 
aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? 
  A taşıyordu     B) vardı   C) yürüyordu 
 
16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem(iş) 
henüz yapılmamıştır? 
A) Dün akşam erkenden yattım. 
B)Kardeşim kahvaltı ediyor. 
C)Az sonra dışarı çıkacağız. 
 
17."Annem kardeşimi uyutuyor." cümlesinde işi 
yapan kişiyi belirten sözcük hangisidir? 
A)annem B) kardeşimi C) uyutuyor 
 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuzdur? 
A) Recep dün okula gelmedi. 
B) Burası çok kötü kokuyor. 
C) Murat bu soruyu yanlış yapmış. 
 
19. "Koşuyor" eyleminin soru biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
    A)koşacak mı               B)koşarlar mı  
               C)koşuyor mu 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? 
A.Yeni evimizin bahçesi  B.Dün okula giderken    
          C. Yarın okula gideceğim 
 



 

21.Aşağıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle 
yapıldığında baştan üçüncü kelime hangisi olur?  
        “gibidir-ikinci-okul-bizim- evimiz” 
      A. ikinci   B. Okul        C.  bizim 
 
22.“Atatürk 1881 yılında ........ .. doğdu.” 
cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır? 
A.selanikte     B. Selanik’te    C. Selanikte 
        
23.Soru işareti hangi cümlede yanlış 
kullanılmıştır? 
A.Berna geldi mi?      B.Ellerini yıkadın mı?     
               C.Ödevlerimi yaptım? 
 
24. “Sabahleyin erken kalkarım. Yüzümü yıkarım. 
Kahvaltımı yaparım.” sözünde kaç cümle vardır? 
      A.1             B.2              C.3                     
25.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  “ yüz” 
kelimesi rakam anlamında kullanılmıştır? 
A.)Yüz kere söyledim konuşma diye.                
B.) Kumsalda yüz yüz diye bağırıyordu. 
C.) Bu esmer yüz aynı annesine benziyor. 
 
26. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşıt 
anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? 
A) Yalan yanlış şeyler söyleme.                         
B) Hastalıkta, sağlıkta hep seni seveceğim. 
C)Şimdi eşim, dostum beni hastayım sanıyor. 
 
27. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır? 
A.)Ömer Seyfettin’in topuz kitabı çok güzel.      
B.)Hakan Zafer Mahallesi’nde oturuyormuş. 
C.) Hasan Ankara’da Anıtkabir’e gitmiş. 
 
28. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hem eş 
anlamlısı hem de zıt anlamlısı yoktur? 
A.)  savaş    B.) mutlu         C.) öğretmen 
 
29.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte 
diğerlerinin arasında yer alır? 
A.)  demir        B.)  derslik       C.) dergi 
 
30. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi 
farklıdır? 
A)kara- siyah   B)ak -siyah  C)siyah -beyaz  
 

31. “Yaşlı köpek, kulübesine doğru koştu.” 
Tümcesinde hangi kelime köpek kelimesini 
nitelemiştir? 
A.)  kulübe      B.)  yaşlı          C.) doğru 
 
32. “ kolay – basit”  kelimeleri arasında bir ilişki 
vardır. “ soru” kelimesi ile aşağıdaki sözcüklerden 
hangisinde aynı ilişki vardır? 
A.  sınav          B.  yazılı       C. sual 
 

33.“Temmuz ayında tatile ...........” sözünün tam bir 
cümle olması için noktalı yere hangi  kelime 
yazılmalıdır? 
A. baktık     B. okul C.gideceğiz   
 
34. “ el” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde 
farklı bir anlamda kullanılmıştır? 
A.) Elinde kocaman bir beni var.          
 B.) Soğuktan elleri çatlamış.         
C.) Elinde sonunda benim olacaksın. 
 
35. “ Ali( ) Hakan ve Ayşe okula gelmediler mi(  
)” tümcesinde hangi noktalama işaretleri 
kullanılmalıdır? 
A.) ( , )  ( . )     B.) ( , ) ( ? )    C.) ( . ) ( ? ) 
 
36. “ sevap – günah”   arasında bir ilişki vardır 
Buna göre  “yalan” ile hangi kelime arasında 
aynı ilişki vardır? 
A.) yanlış        B.) doğru        C.) hata 
 
37. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı 
yoktur? 
A.Vapurla Adalar’a gidiyorduk.                 
B. Eymen Huzur sokağında oturuyor. 
C. Soner  yarışmada 1.inci olmuş.  
 
38. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama 
işareti yanlış konulmuştur? 
A. Ne kadar da hızlı kullanıyor arabayı?               
B. Bugün de mi gelmedi okula? 
C. Seni kaçıncı defa uyaracağım? 
 
39. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kesme 
işareti yanlış kullanılmıştır? 
A.  Adalar’a gezmeye gitmiştik ailece.          
B. Eymen Gül Sokak’ta oturuyor. 
C. Atakan Konyalı değil Bursa’ lıymış. 



 



 

 


