
TÜRKÇE TEST
1-)Aşağıdaki adlardan hangisi çoğul addır?  
   A) kitaplar         B) eskici        C) araba 
 

2-) Aşağıdaki cümlelerde bulunan özel isimlerden hangisinin yazımı yanlıştır?  
   A) Selim bu akşam bize gelecek.  B) Sen hiç İzmir’e gittin mi? C) Murat almanyaya gidecekmiş.   

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?  
A) Bizimle birlikte      B) Araba durdu.            C) Dün sinemaya gittim.   

 

  4. Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden   
      hangileri karşıt anlamlı sözcüklerdir? 
 A) giysi – elbise          B) iyi – kötü            C) armağan - hediye 
 

  5. Nokta ile çok iyi arkadaş olan, onu görünce durakladığımız, sıralı yerlerde de bulunan, 
karışıklıkları ortadan kaldıran "noktalama işareti" hangisidir? 

 A) Soru işareti         B) Ünlem işareti        C) Virgül 
 

6. Sevinç, şaşma, korku anlatan cümlelerde varım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra 
gelirim. Ben kimim? 

   A) Ünlem işareti              B) Nokta                  C) Soru işareti 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi hem hece, hem de kelimedir? 
A) ke     B) at    C) se  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? 
A) bil-dik- ler- im  B) al-dı-ğım-ız        C) gü-neş-ten 

 

9. Bir kelimedeki hece sayısını en çabuk nasıl buluruz? 
A) Ünlü harfleri sayarak. B) Ağzımızın hareketlerini sayarak.   C) Parmaklarımızı sayarak.  

 

10.  “Bu konuyla ilgili olarak seninle bir kere konuşmuştuk.” 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı değildir? 
A) an            B) defa            C) sefer 
 

11-Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna gelmez? 
       A.soru işareti      B.virgül         C.nokta 

 

12-Özgür okula gelsin……. cümlesinin sonuna soru işareti koyabilmek için noktalı yere aşağıdaki 
eklerden hangisi yazılmalıdır? 
   A.ki                B.de                   C.mi 
 

13-Hangi cümlede kesme işareti doğru kullanılmıştır? 
A.Yarın İzmir'e gideceğim.    B.Ahmetler pikniğe gittiler.       C.Sunalar evde kaldılar. 

 

14--Soru eki mi hangi cümlede yanlış yazılmıştır? 
A.Ödevini yaptın mı?          B.Öğretmen mi olacaksın?      C.Sorular ko laymı? 
 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? 
A.Sınıfa kim geldi     B.Ahh ayağım burkuldu     C.Gördüğün resimleri o yaptı 
 

16-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?  
A) Düş – le – mek           B) Düş – ün- ce               
             C) Dü –şür – mek  
 

17-)”Atatürk” sözcüğünde kaç ünlü harf vardır?     A) 3             B) 2                 C) 1 



18-) “Zor” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  
      A) güç           B) beyaz           C) kolay  
 

19-) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?   
    A) al – kırmızı          B) uzak – yakın                   C) sen – ben 
 

20-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır?  
    A) çanta           B) yüz              C) kitap  
 

21-Sinemaya Ayşe'yle gittim. cümlesini söyleyen kişiye aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmuştur? 
A.Filmi beğendin mi?  B.Sinemaya ne zaman gittin?      C.Sinemaya kiminle gittin? 
 

22-Otobüsle giderim. Her sabah okuluma Okuduğunuz dizelerde hareket bildiren sözcük hangisi-
dir?     A.okuluma       B.giderim           C.sabah      

23-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir iş bildirmiyor? 
A.geziyorum   B.oturuyorlar          C.çarşıdan 
 

24-Rengi siyah değildi. Ama ben adını Bobi koymuştum. Kışın evimize, yazın koyunlarımıza ve 
keçilerimize bekçilik yapardı.  
cümlelerinde özellikleri verilen hayvan hangisidir? 
       A.kedi            B.inek                 C.köpek 
 

 32-Nüfusu-İstanbul'dur-olan-en-fazla-ilimiz   cümle oluşturmaya çalışırsak sonuncu sözcük hangisi   
  olur?      A.nüfusu        B.fazla           C.İstanbul’dur 

     

33-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın özelliğini bildiren sözcük yoktur? 
A.O, bunun gibi söylemiyor. B.Çalışkan çocukları herkes sever. C.Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. 

 

34-Hangi cümlede özel ad çoğul eki almıştır? 
A.Çocuklar okula doğru gidiyorlar.              B.Ankaralılar coşkuyla yürüyordu. 
              C.Minik serçe kanatlarını çırpıyordu. 

25. "Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum." cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? 
    A. 5  B. 4  C. 3 
 

26. "Eski mahallemizi çok özledim." cümlesindeki eski sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? 
  A. güzel B. yeni C. Şirin 
 

27. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? 
         A. kır  B. Köy C. su 
35. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? 
A.fasulye B. kiracı      C. resim 
 

36. Aşağıdaki eklerden hangisini “meyve” sözcüğüne eklesek çoğul ad olur ? 
A.  –lik       B. – ler         C. – de 
28.Aşağıdaki sözcükler, sözlük sırasına göre dizildiğinde hangisi baştan birinci olur? 
    A. buket           B. bidon        C. bardak 
 

29. “Annem kardeşime bir tabak  leblebi  verdi.” Cümlesinde kaç tane ad olan sözcük vardır 
? A.3               B. 4             C.5 
 

30. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek almamış durumdadır? 
  A. okula       B. mendil     C. defterden 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi bir hece değildir?    A-Türk B-ona  C-beş 





 


