
TÜRKÇE TEST 
      
 
 
 
 
 
Aşağıdaki ilk 5 soruyu metne göre cevaplayınız. 
1.) Metne göre bu öğrenci için hangisi söylenebilir? 
A)Okulu seviyor.     B)Okula gitmek istemiyor.        C) Arkadaşları ile kavga ediyor 
 

2.) Metinde altı çizili olarak yazılmış kelimenin eş anlamlısı hangi seçenektedir? 
  A) mektep             B) ulus          C) savaş 
 

 

3.) Aşağıdakilerden hangisi okulun, bu öğrenciye kazandırdıkları arasında sayılmaz?  
 A) Yeni bilgiler öğrenmek   B) Arkadaşları ile güzel geçinmek. 
                                  C) Başarılı arkadaşlarını kıskanmak. 
 

4.) Metne göre çocuğun başarısını arttıran şey nedir? 
 A) Milletine yararlı bir vatandaş olmak istemesi.      B) Okula devamsızlık etmemesi. 
                                             C) Çok kitap okuması. 
 

5.) Metin kaç cümleden oluşmaktadır?           
  A) 4               B) 7              C) 5 
 

 

6.) ’’Ben …………okumayı  ve ……………söylemeyi çok seviyorum.’’ 
Yukarıdaki tümcenin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması uygun olur? 
         A) kitap, şarkı   B) kitap, mektup    C) şiir, kitap                                                                                                                                                                            
 

 

7.) ’’Bir toplumun aldığı terbiye sokaktaki davranışlarından belli olur’’ 
Yukarıdaki cümle kaç sözcükten oluşmaktadır? 
  A) 7                 B) 23                C) 8 
 

 

8.) ’’Ak akçe kara gün içindir.’’Yandaki cümle kaç heceden oluşmaktadır? 
   A) 5                B) 11                 C) 9 
 

 

9.) Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümlenin neresinde olursa olsun daima ilk harfi 
büyük yazılır? 
   A) Kalem          B) Kemal    C) Masa 
 

 

10.) Hangisi çoğul anlamlı kelimedir? 
  A) gül             B) Ayşe        C) öğrenciler 
 

 

11.) Hangi kelime sözlükte önce gelir ? 
   A) devlet         B) barış        C) savaş 
 

                                    MUTLU ÇOCUK 
            Her sabah yatağımdan okula gitmenin heyecanı içinde kalkıyorum. Okulda 
arkadaşlarımla oyun oynuyor, yeni bilgiler öğreniyorum. Öğretmenimin verdiği güzel 
öğütleri dinliyorum. Okulda çok mutlu oluyorum. Okuyup milletime ve devletime yararlı 
bir vatandaş olarak yaşayacağımı düşündükçe daha çok çalışıyor, başarımı artırıyorum. 
 



12.) Altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? 
  A) sabah          B) pencere      C) güzel 
 

13.) ’’gideceğiz-akşam –biz –komşumuza’’  kelimlerinden anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturulmak istense hangi şık doğru kabul edilir? 
  A) Biz akşam komşumuza gideceğiz.              B) Komşumuza gideceğiz biz akşam. 
                          C) Biz gideceğiz komşumuza akşam. 
 

14.) Alfabemizde ilk ve en son olan harflerimiz hangisidir? 
 A) İlk B harfi, son Y harfidir.   B)İlk Z harfi, son A harfidir.   C)İlk A harfi, son Z harfidir. 
 

15.) Aşağıdakilerden hangisi cümlenin sonuna konulmaz? 
   A.) Virgül       B.) Nokta C.) Soru işareti 
 

 

16.)  “Acı”  sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? 
   A.) ekşi          B.) tatlı      C.) tuzlu 
 

 

17.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüz sözcüğü sayı anlamında kullanılmıştır? 
     A) Benim yüz tane şekerim var.            B) Yazın denize yüzmeye gittik. 
                           C) Arkadaşımın yüzünde sivilce var. 
 

18.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? 
  A.) Yolda arkadaşımı gördüm       B.) Ah elim yandı        C.) Sınavın iyi geçti mi 
 

 

19.) Hangisinde ünlü harfler verilmiştir? 
      A) b,c,d          B) a,e,i      C) s,ş,t 
 

20.) “Arkadaş” kelimesi hangisinde hecelerine doğru ayrılmıştır? 
              A) Ark – a – daş        B) Ar – ka – daş             C) A-r-ka-da-ş 
 

21.)              yıl – kara  – kapı – cevap  
      Yukarıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?  

  A) kapı           B) cevap            C) yıl  
 

22.)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır? 
        A) Dedem,  ne zaman geleceğinizi sordu          B) İrfancan ikinci sınıfa mı gidiyor 
                                     C) Bu ev güzel mi güzel 
23.)      -……………………………………………………….? 
           - Bilmiyorum, buraların yabancısıyım.  
 Yukarıdaki konuşmada noktalı yere hangi soru gelmelidir? 
 A) Siz de burada mı oturuyorsunuz?                   B) Size bir şey sorabilir miyim? 
                              C) Şu adresi biliyor musunuz? 
24.) “Hasta olmuştu çünkü …………………………………….. “ 
Yukarıdaki cümleyi hangisiyle tamamlamak doğru olmaz? 
  A) dondurma yemişti.     B) O gün çok ince giyinmişti.     C) İlaçlarını düzenli kullanmış. 
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