


1. TEMA: OKUMA KÜLTÜRÜ TÜRKÇE

112. SINIF

1.
TESTDİNLEME KURALLARI

                     …………………………………………………..

Ece bütün hafta sonu  hazırlayacağı pankartla uğraşmış ama buna 
değmişti. Okul temsilcisi seçilebilmek için çalışmaya hazırdı. Pazartesi 
sabahı bayrak töreninden sonra sıra tüm adayların kendilerini tanıt-
malarına ve yapacaklarını anlatmaya gelmişti. Adaylar sırayla kür-
süye çıktı. Ece heyecanla sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. 
Ancak herkes sadece desteklediği adayı alkışlıyor, ıslık çalıyor, kim-
se kimsenin ne dediğini dinlemiyor hatta duymuyordu. Sıra Ece’ ye 
geldiğinde kürsüye çıktı. Heyecandan , uğultudan ve gürültüden 
ne diyeceğini hatta pankartını neden hazırladığını bile unutmuştu. 
Zaten kimse de onu dinlemiyordu. Sesi titreyerek birkaç cümle söy-
leyebildi. Kürsüden indiğinde çok umutsuz ve üzgündü.

Sevil KÖYBAŞI

 1 ve 2. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Yukarıdaki okuma parçasına uygun bir başlık yazalım.
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………

2  Ece söyleyeceklerini neden unutmuş?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....

3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 A)  Birini aradığımda karşı tarafa önce kim olduğunu sorarım.
 B) Yanlış numara çevirdiğimde karşıdaki kişiden özür dilerim.
 C) Telefon çaldığında televizyonun sesini kısarım.



12 2. SINIF

4. Elif okuduğu bir kitabı sınıfta anlatıyordu. Aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi dinleme kurallarına uymamıştır?

 
Elif hikayesini bitirince ona sorular sordum.

A)

Hikayeyi dinlerken masamı da topladım.
B)

Gözümü kırpmadan Elif’i dinledim.
C)

5. 
İyi bir dinleyici öncelikle konuşmacıyı dikkatle dinlemeli, sözünü 
kesmemelidir. Konuşmacıya karşı saygılı olmalı, sormak istediği 
soruları konuşmanın bitiminde sormalıdır.

 
 Yukarıdaki dinleme kurallarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur?
 
 A) İyi bir dinleyici dinlediği konuyla ilgili olarak mutlaka önceden bil-

gi sahibi olmalıdır.
 B) İyi bir dinleyici konuşmacıya soru sormamalıdır.
 C) İyi bir dinleyici konuşmacının dikkatini dağıtmamalıdır.



TÜRKÇE

132. SINIF

OKUMA KURALLARI

2.
TEST

BALIKLAR VE KARANLIK 
Bugün nasıl yıldızlar Ay’ın çocuk-
ları olarak onun çevresinde her 
gece parıldıyorsa, çok eski za-
manlarda Güneş’in çevresinde 
de kendi çocukları yaşarmış.
 Güneş’in çok çocuğu var-
mış. Hepsi de küçük birer Güneş 
olduklarından, hava çok sıcak 
olurmuş. Bu yüzden insanlar gündüzleri kulübelerinden çıkamazlar, 
yiyecek toplayamadıkları için de aç kalırlarmış. Herkes çok kederliy-
miş.
Bu durumun farkında olan ve insanlara yardım etmek isteyen Ay, 
Güneş’in yanına giderek:
 - Güneş, dostum. Bizim çok çocuğumuz var ve bu çocuklar ger-
çekten de insanlara sorun yaratıyorlar. Sen de uygun görürsen, biz 
bu çocukları birer birer torbaya koyup suya atalım. Bir süre orada 
kalsınlar demiş. Güneş, bu öneriyi kabul etmiş.
Ay, kendi çocukları yerine çakıl taşlarını torbaya doldurup Güneş’in 
yanına gitmiş. Torbadakileri Ay’ın çocukları sanan Güneş de kendi 
çocuklarını toplayıp torbaya koymuş. Birlikte iki torbayı ırmağın serin 
sularına bırakmışlar.
 Gece gökyüzünde Ay’ın parıldayan çocuklarını gören Güneş, 
kendisinin aldatıldığını anlamış. “Beni aldattın!” diye bağırmış. “Yarın 
ben de gidip çocuklarımı getireceğim!” Ertesi gün gidip ırmaktan 
çocuklarını toplamaya başlamış Ama Güneş’in çocukları serin suda 
yüzmeye o kadar alışmışlar ki tekrar ırmağa veya denize atlıyorlar-
mış. Güneş’in hiçbir çocuğu gökyüzünde kalmamış.
İşte sulardaki balıklar böyle ortaya çıkmışlar.

Afrika Masalı’ndan kısaltılmıştır.
Çeviren: Gülten DAYIOĞLU

 1, 2 ve 3. soruyu metne göre yanıtlayınız.
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1  Güneş’in çocukları insanlara nasıl zarar veriyormuş?
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………….……...... 
 ……………………………………………………………………………………

2  Aldatıldığını anlayan Güneş ne yapmış?
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ................………………………………………………………………………..

3  Güneş’in çocukları gökyüzüne dönmeyi neden istememişler?
  .................................................................……………………………………

4. Aşağıdakilerden hangisi sessiz okuma yaparken uymamız gereken 
kurallardan değildir?

 A) Hoşumuza giden bölümleri daha sesli okumak
 B) Kitapla aramızdaki mesafeyi 30-40 cm kadar ayarlamak
 C) Dudağımızı kıpırdatmamak

5. “Ali çok iyi okuduğu için öğretmen sesli okumaları genelde Ali’ye 
yaptırır.”

 Yukarıdaki cümleye göre Ali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

 A) Ali kitabı gözüne yaklaştırarak okur. 
 B) Ali çok hızlı okur.
 C) Ali vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okur.



TÜRKÇE

152. SINIF

KİTAP SEVGİM

Kitap sevgim, okumayı öğrenmeden çok önce, babaannemin bizi 
her ziyaretinde bana  hediye olarak getirdiği kitaplarla başladı. Her 
akşam uyumadan önce kitapların rengarenk sayfalarını karıştırır on-
ları okumak için sabırsızlanırdım. Okumayı öğrenir öğrenmez ilk işim 
o kitapları babaanneme okumak oldu. Okudukça kitapları daha 
çok sevmeye başladım. 
Her kitapta başka yerlere seyahat ediyor, yeni arkadaşlarla tanışı-
yor, yepyeni bilgiler öğreniyordum. Zamanla kitaplar en iyi arkada-
şım oldu.

Sevil Köybaşı

 İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım.

1  Çocuğun kitap sevgisi ne zaman başlamış?
 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2  Çocuk okumayı öğrenir öğrenmez ne yapmış?
 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3  Aşağıdaki harflerden önce ve sonra gelen harfleri yazalım.

 
H TK O

HARF BİLGİSİ

3.
TEST



16 2. SINIF

4. Aşağıdaki sözcüklerde eksik olan ünlü (sesli) harfleri yazalım.
 

k...r...nf...l   elb…s... s...ly...ng...z k...rl...ng...ç

ş...ms...y...  b...sk...tb...l k...l...b...k  p...nt...l...n

5. “Her gün okula zamanında gelirim.” cümlesinde kaç sessiz harf var-
dır?

 A) 15 B) 19 C) 17

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sesli harf sayısı diğerlerinden 
fazladır?

 
 A) hanımeli B) kuvvetli C) eğlence

7. Hangisinin adı ünlü harfle başlar?

 A)  B)   C) 

8. “Ayağını yorganına göre uzat” atasözünde kaç tane farklı sessiz harf 
vardır?

 A) 12 B) 9 C) 6



TÜRKÇE

172. SINIF

 CAN KARDEŞİM
 Gel benim can kardeşim,
 Gel güzel kitabım gel!
 Senden başka dünyada
 Hiçbir şey değil güzel.
 Seninle oynayalım,
 Seninle gülelim gel!
 Seninle yerde, gökte
 Gezip eğlenelim, gel!
  
   Mehmet Necati ÖNGAY

 İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım.

1  Şair kitabıyla neler yapmak istiyor?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………

2  Şiirin ikinci dizesi kaç heceden oluşmaktadır?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................…………………

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

 A) Ha-nım-e-li B) ka-bi-li-yet C) el-a-lem
        
4. “Okulların açıldığı hafta ilköğretim haftası olarak kutlanır.” cümlesi 

kaç heceden oluşmuştur?

 A) 23 B) 25 C) 22

HECE BİLGİSİ

4.
TEST
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5  Aşağıdaki yapraklarda yazılı hecelerle sözcükler oluşturup yazalım.
 

..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... .....................

şim ek

mek re sim pa pat ya

şe ker ki tap yu va

şek şem si ye

6. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem harftir?

 A) i B) k C) z

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) Bir sözcükteki sesli harf sayısı ile hece sayısı aynıdır.
 B) Her hecede mutlaka sessiz harf bulunur.
 C) Her sesli harf aynı zamanda bir hecedir.

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır?

 A) kitaplık B) teknoloji C) armağan



TÜRKÇE

192. SINIF

5.
TESTSÖZCÜK BİLGİSİ

İKİ ARKADAŞ
İki arkadaş ormanda yürüyorlardı.Birdenbire önlerine bir ayı çıktı.
Birisi koşup bir ağaca tırmandı, kendini gizledi.Öbürü ise ortada kal-
dı.Ne yapabilirdi ki? Daha önce ayının ölülere dokunmadığını duy-
muştu. Ancak yüzükoyun yere yatıp ölü taklidi yaparsa belki kurtu-
lurdu. Düşündüğünü de yaptı.
     Ayı gelip onu koklamaya başlayınca soluğunu tuttu. Ayı çekip 
gidince, ağaca tırmanan arkadaşı ağaçtan indi.Yanına geldi. 
Gülerek, “ Söylesene “ dedi, “ Ayı senin kulağına ne fısıldadı?”
“ Ne mi fısıldadı? Bana arkadaşları tehlikedeyken kaçıp giden kişi-
lerden sakınmamı söyledi.”

   1 ve 2. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Arkadaşlardan biri kaçınca diğeri ne yaptı?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………

2  Ayı yerde yatan çocuğun kulağına ne söylemiş?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....

3  Tablodaki harflerle başlayan beşer sözcük bularak tabloyu dolduru-
nuz. 

 
 HARF İnsan Adı Hayvan Adı Bitki Adı Şehir Adı Eşya Adı

T
Y
A
M
S
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4  Aşağıdaki sözcüklerde eksik harflerin yerine uygun harfleri koyarak 
sözcükleri tamamlayalım.

 

a...abey
ö...ret...en
y...ğ...ur 
m…tro

ça...şam...a
kalo...if...r
fı...ılt...
sa...unl...k

mu...l...l...k
a...mağ...n
mi...a...ir
te...i...li...

5. “Ordu – asker” arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde 
yoktur?

 A) Ağaç - orman  B) kütüphane - kitap 
   C) top - futbol

6. 
“ b, a , y, ı , k , l , n ”

harflerinin arasından seçtiğimiz harfleri birer kez  
kullanarak hangi sözcüğü  yazamayız?                                                                

     
  A) balık B) yakın C) kılık

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmemiştir?

 A) kitaplık B) çocuklar C) balıkçı

 
8. Aşağıdaki sözcük ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 A) Trafik          Ulaşım yollarında bulunan yaya ve araçların tümü
 B) Hala          Annemizin kız kardeşine verilen ad
 C) Hece          Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses yada ses topluluğu
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TEMA DEĞERLENDİRME - 1

1. Alfabemizin ilk ve son harfi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A)  A, Z B) Z,A C) A,B

2. “Geleceği kurtaracak sizlersiniz” cümlesinde kaç sesli( ünlü) harf 
vardır?

 A) 12  B) 10 C) 13

3. “karbonhidrat” sözcüğündeki ünsüz harfler hangi seçenekte veril-
miştir?

 A) k,r,b,n,h,d,r,t
 B) a,o,i,a
 C) a,o,e,i,a

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sesli harf sayısı diğerlerinden 
daha azdır?

 A) engebeli  B) elektrik C) eğlenceli

5. Hangi seçenekteki kelimede iki ünsüz ( sessiz) harf yan yana gelmiş-
tir?

 A) balkon B) saat C) yarım      

6. “Babam küçükken en çok topaç çevirmeyi severmiş.” cümlesi kaç 
heceden oluşmaktadır?

 A) 16  B) 18 C) 14
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TEMA DEĞERLENDİRME - 1

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

 A) teh-lik-e-li
 B) iy-i-lik-se-ver
 C) a-raş-tır-ma-cı

8. “A,L,B,O,E,N” harflerini kullanarak aşağıdaki sözcüklerden hangisini 
yazamayız?

 A) balon B)  balkon C) bone

9. “Spor yaptıktan sonra bir şişe su içti” cümlesinde kaç tane tek hece-
li sözcük vardır?

 A)1 B) 3 C) 2

10. “har – ba – kar-na- nı”  heceleriyle bir sebzenin ismi olan bir sözcük 
oluşturduğumuzda hangi hece dışarıda kalır?

 A) nı B) ba C) na     

11. “Babam bahçedeki asma ağacını buduyordu.” cümlesinde en çok 
tekrarlanan harf aşağıdakilerden hangisidir?

 A) b B) a  C) u

12. “ilkbahar - mevsim” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki 
sözcüklerden hangisinde vardır?

 A) güneş-sıcak B) tavuk – civciv C) kiraz – meyve
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232. SINIF

1.
TESTEŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

2. TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK     

Soğuk, karlı bir hava… Her yer bem-
beyaz. Bu beyazlığı, önümüzde gi-
den karartılar bozuyor. Bunlar, kağnı-
larıyla ordumuza cephane taşıyan 
köylü kadınlardı. Biraz sonra onlara 
yetişip selamlaştık. Biz kalın paltoları-
mızla titrerken, çok yaşlı bir nine yor-
ganını kağnının üstüne örtmüş, çıp-
lak ayaklarıyla karları çiğniyordu. Sırtındaki peştemalın içinde de 
kendisi gibi çıplak bir yavru vardı. Onları görünce içim sızladı.
-Nineciğim, üşümez misin sen? Bak torunun da neredeyse donacak.
Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene!
Nine kağnıya doğru koştu:
- Kar serpeliyor oğlum. Bunun altındaki millet malıdır.Nem kapmasın.
Sonra yorganın uçlarını çeke çeke top mermilerini iyice örttü.
Torunundan,kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyor-
du. İşte Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nı böyle fedakarlıklarla kazandı.

Mustafa NECATİ

 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Köylü kadınlar kağnılarla ne taşıyordu?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………

2  Metne göre Kurtuluş Savaşı nasıl kazanılmıştır?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....
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3  Yukarıdaki metne göre aşağıdaki anlatımlardan hangileri doğru 
hangileri yanlıştır? “D” ve “Y“ harflerini yazarak belirtelim.

 
 (  ) Olay kış mevsiminde yaşanmaktadır.
 (  ) Ninenin çocuğu da kendisi gibi çıplaktı.
 (  ) Köylü kadınlar kağnılarla yiyecek taşıyorlardı.
 (   ) Kurtuluş Savaşı askerlerin fedakarlıklarıyla kazanıldı.

4. Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?

 A) doktor-hekim B) uzun-geniş C) ak-beyaz

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş anlamlı sözcük yoktur?

 A) Genç adam koşarak uzaklaştı.
 B) Annem pazardan yeşil elma almış.
 C) Bayrağımızın renkleri kırmızı ve beyazdır.

6. ”Öğretmenin sorusuna hiç kimse ………………….veremedi” cümle-
sinde boş bırakılan yere hangi sözcük gelirse cümlenin anlamı bo-
zulur?

 A) sual B) yanıt C) cevap

7. Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 A) fayda - zarar B) yoksul-fakir C) yağmur-dolu
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252. SINIF

ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER

2.
TEST

Ulus olarak bağımsızlığımızı Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkmasıyla başlayan ve dört yıl süren bir savaştan sonra 
kazandık. Düşmanlardan kurtulmak için verdiğimiz mücadelenin adı-
na da “Kurtuluş Savaşı” dedik.
        Zaferin ardından 29 Ekim 1923’te Türk milletinin karakterine  en 
uygun yönetim şekli olan cumhuriyet ilan edildi. Atatürk’ün önderli-
ğinde pek çok yenilik yapıldı. Atılan her adımda milletimiz ilerledi, 
büyüdü ve gelişti.Bu başarının en büyük mimarı Atatürk ve tabi ki 
ona inanarak yılmadan mücadele eden Türk halkıydı.

 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Okuduğunuz parçaya uygun bir başlık yazınız.
 …………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………

2  Kurtuluş Savaşı niçin yapılmıştır?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....

3  Savaştan sonra cumhuriyet yönetiminin seçilmesinin nedeni nedir?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....



26 2. SINIF

4  Okuduğunuz metinde altı çizili olan sözcüklerin zıt anlamlılarını kar-
şısına yazalım?

 ……………          …………….                 ……………..  ……………
 
 ……………          …………….                 ……………..  ……………

5  Aşağıda verilen sözcüklerin zıt ( karşıt) anlamlılarını tablodan bularak 
işaretleyelim.

  
G T U R S F A K İ R

D A N K U A D H P B

B T T V Ç O R Y A Y

A L G Ü N D Ü Z B A

Y I P Ş U V H K O R

A B O Z U K A A T A

T U T S A K T R O R

Ş İ Ş M A N I A K I

  •aç
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •taze
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •sağlam	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •gece
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •zarar
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •zengin	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •beyaz	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •acı	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •özgür	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •zayıf

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş ve zıt anlamlı sözcükler bir ara-
da kullanılmıştır?

 A) Yarışa önde başlamak için ileri atıldı.
 B) Taze çiçekleri kuru yaprakların arasına koydu
 C) Temiz elbisesiyle kirli banka oturdu
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272. SINIF

3.
TESTSESTEŞ (Eş Sesli Sözcükler)

1  Aşağıda görseli verilen varlıkların isminin iki farklı anlamıyla cümle 
kuralım.

       
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………  
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2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?

 A) Islak çamaşırlar rüzgarda çabuk kurumuş.
 B) Kardeşime yeni bot alındı.
 C) Bugün akşam yağmur yağacakmış.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” sözcüğü farklı bir anlamda 
kullanılmıştır?

 A) Uzun zamandır yüzü gülmüyordu.
 B) Yüzmek en iyi spordur.
 C) Yüzüne güneş koruyucu sürmelisin.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş sesli değildir?

 A) Önce metroya bindik.
 B) Düşümde mavi boyalı bahçeli evi gördüm.
 C) Güzel haberlerinizi bekliyorum.

5. Babam bahçeye diktiği  güllerin kenarındaki kurumuş yaprakları 
attı, toprağını kazdı, sonra da onlara su verdi.

 Yukarıdaki cümlede kaç tane eş sesli sözcük kullanılmıştır?

 A) 4 B)  5 C) 3

6. “Yunus’un nasıl daldığını gördün mü?.” cümlesinde altı çizili sözcüğün 
eş seslisi hangi cümlede kullanılmıştır?

 A) Büyüyünce dalgıç olmak istiyorum.
 B) Sert rüzgar bütün dalları kırdı.
 C) Masmavi denize daldı.
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292. SINIF

SÖZLÜK SIRALAMASI

YURDUMUN TOPRAĞI TEMİZDİR

      
  Kral Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek 
Dolmabahçe Sarayı’na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemek-
tedir. Deniz dalgalı olduğundan, kralın bindiği motor, sürekli inip çık-
maktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada, eli yere değe-
rek tozlanır.
          O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan, kral da ona eli-
ni uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen dev-
reye girer ve:
         ‘’Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez.’’ diyerek kralı 
elinden tutup rıhtıma çıkarır.

Atatürk Anıları

 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Metindeki olay nerede geçmektedir?
 …………………………………………………………………………………… 

2  Kral elini neden silmek istemiş?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....

3  Atatürk krala ne demiştir?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....

4.
TEST
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4. Aşağıdaki meyvelerden hangisinin adı sözlükte sonda yer alır?

 A)  B)  C) 

5. Aşağıdaki harfler sözlük sırasına göre dizildiğinde hangisi yanlıştır?

 A) b-d-e-k  B) ö-s-t-v C) k-n-m-o

6. ”kurak” sözcüğü sözlükte ,aşağıdaki sözcüklerden hangisinden son-
ra gelir?

 A) kürek B) kural C) kulak

7. “Atatürk çocukları çok seven bir insandı” cümlesindeki hangi sözcük, 
sözlükte en sonda yer alır?

 A) İnsandı B) seven C) çocuk

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sözcük sıralaması doğrudur?

 A) balık, balon, bardak, balıkçı
 B) mutlu, muz, mum, Murat
 C) yüksek, yün, yürüyüş, yüzme
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1. 

Sınav
Ulus
uzak
Yoksul         

ırak
imtihan
cümle
millet
Fakir

 Yukarıdaki sözcükler eş anlamlarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda 
kalır?

 
 A) cümle B) ulus C) fakir

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde anlam ilişkisi diğerlerinden fark-
lıdır?

 
 A) Dar-geniş B) yeni-eski C) okul-mektep

3. “Benim ablam çok şişman” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine 
hangisini kullanırsak cümlenin anlamı değişir?

 A) tombul B) zayıf C) kilolu

4. “melek, meslek, mektep, mendil, mektup”  sözcüklerini sözlük sırası-
na koyduğumuzda hangi sözcük en sonda yer alır?

 A) meslek B) mektep C) melek

5. Aşağıdaki harflerden hangisi  alfabemizde  p ile z arasında yer al-
maz?

 A) v B)  s C) ö

TEMA DEĞERLENDİRME - 2
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TEMA DEĞERLENDİRME - 2

6. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?

 A) siyah-kara B) acı-tatlı C) acemi-usta

7. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

 A) yetenek B) hatıra C) bayrak

 
8. “Düşüncelerimi açıkça söyledim” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş 

anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) cümle B) fikir C) akıl

9. “yaş” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kul-
lanılmıştır?

 A) Genç kız kırmızı bir elbise giymişti.
 B) Islak zeminde kaydı.
 C) Kuru yapraklar yerlere dökülmüştü.

10. “savaş – barış “ sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük 
ikililerinden hangisi arasında yoktur?

 A) çalışkan-tembel B) düş-rüya C) yavaş-hızlı

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hem eş hem zıt anlamlısı vardır?

 A) gece B) yaşlı C) cümle
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ETKİNLİK - 1
CÜMLE BİLGİSİ

3. TEMA: ERDEMLER

OYUNCAKÇI AMCA

                                         
 
 Oyuncakçı amca,                         Ne olursun oyuncakçı amca,
 Ne çok oyuncakların var;              Bundan böyle bizlere,
 Top, tank, tüfek, tabanca...           Oyuncak tüfekler yerine,
 Gövdem titriyor,                              Ak yelkenli bir gemi,
 Onlara bakınca!                             Bir de süslü bebekler getir,
                                                                Unutma emi?
        
                    Sonra oyuncakçı amca,
                   Senden aldığım tüfekleri,
                   Bozarak onlardan kuş yaptım,
                     Bana kızmazsın değil mi?
                                                                                     Abdulkadir BULUT

OYUNCAKÇI

 
 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Oyuncakçı amca hangi oyuncakları satıyormuş?
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………… 

2  Çocuk oyuncakçıdan neler getirmesini istiyor?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………..
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ETKİNLİK - 1

3  Çocuk oyuncakçıdan aldığı tüfekleri ne yapmış?
 …………………………………………………………………………………… 
 ……...................................................................................………………....

4  Aşağıdaki cümleleri uygun sandıklarla eşleştirelim.

 

DÜŞÜNCE

HABER

DUYGU

Kitap okumak çok yararlıdır.

Ece bize geleceği için çok heyecanlıyım.

Ders çalışmadığı için başarılı olamadı.

Seni gördüğüme çok sevindim.

Pazar günü pikniğe gideceğiz.

İstanbul çok güzel bir şehir.

Kuşlar bahçedeki ağaca yuva yapmış.

Yaşasın,dedem gelmiş!

Parka gitmek istemiyorum.

5  Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım?

 Sana kalemlerimden birini ................................... etmek istiyorum. 
 Ayşe  bu sabah ................................................ gelmedi.
 Her zaman arkadaşlarımıza ................................... göstermeliyiz.
 Düşüncelerimizi özgürce …………………….. hakkına sahibiz.
 Ailemizde alınan kararlarda bizim de ………………………….. vardır.
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ETKİNLİK - 2
CÜMLE BİLGİSİ

İYİ İNSAN

Ayşe ile Ali kültürlü ve çalışkan çocuklardı.Böyle olmayı dedelerin-
den öğrenmişlerdi.Dedeleri , kütüphane memurluğundan emekli 
olmuştu.Herkese “Her fırsatta faydalı şeyler okuyun,bilgi ve kültürü-
nüzü arttırın.”derdi.Zaten kendisi bu yüzden çok sevilip sayılırdı.İki 
kardeş birbirlerine danışıp karar verirlerdi.
               Dedelerinden örnek aldıkları başka iyi huylar da vardı.Bunlar 
temiz olma,başkalarına sevgi ve saygı göstermeydi.
            Keşke herkes böyle iyi insan olsaydı.O zaman her şey ne gü-
zel olurdu.Yaşam daha da güzelleşirdi.Küçük büyük bütün insanlar 
daha mutlu olurlardı. 

Ünver ORAL

 
 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  İki kardeş dedelerinden neler öğrenmişlerdir?
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………… 

2  Dedelerinin sevilip sayılma nedeni nedir?
 …………………………………………………………………………………… 
 .……...................................................................................………………..

3  Okuduğunuz metin kaç cümleden oluşmaktadır?
 …………………………………………………………………………………… 
 ..……...................................................................................………………..
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ETKİNLİK - 2

4  Aşağıya 6 sözcükten oluşan bir cümle yazalım.
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………… 

5  Verilen görsellere uygun cümleler yazalım.

 

......................................................................................................

......................................................................................................

6  Aşağıdaki cümlelerdeki hece ve kelime sayılarını yazalım.
 Cümle (Tümce) Kelime Hece

Tunç bugün okuldan eve çok erken geldi. 7 13

Her ailede mutlaka evde iş bölümü yapılmalıdır.

Hayvanat bahçesine yarın mı gidiyoruz?

Ağaçtaki kırmızı elmalar iyice olgunlaşmış.



TÜRKÇE

372. SINIF

1.
TESTCÜMLE OLUŞTURMA

BOYNUZLARINA HAYRAN GEYİK

Bir öğle vakti, bizim geyik suda kendini seyrediyordu. Boynuzlarını 
suda çok güzel buluyordu.Ayaklarına bakınca kaşları çatıldı:
    - Ne kadar çirkin! Güzel bir başa, bu ayaklar yakışır mı,diye söylen-
di. O anda bir av köpeğinin sesiyle irkildi. Anlaşılan avcının biri peşi-
ne düşmüştü Olanca gücüyle koşmaya başladı.Ormana dalıp göz-
den kayboldu.
     Avcılar ve köpekler onu izliyorlardı. Ağaç dalları,geyiğin boynuz-
larına takılıyordu. Koşmasını engelliyordu.Boynuzları yüzünden ayak-
ları görevini yapamıyordu.Oysa beğenmediği ayaklarıydı onu kurta-
ran.Çok geçmeden yoruldu,avcı onu yakaladı.

LA FONTAINE

 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Geyiğin kaşları neden çatıldı?
 ……………………………………………………………………………………
  

2  Geyik neden yakalandı?
 …………………………………………………………………………………… 
 .……...................................................................................………………..

3  Okuduğunuz metnin konusu nedir?
 …………………………………………………………………………………… 
 ..……...................................................................................………………..
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4  Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cüm-
leler oluşturalım. Yazalım.

 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

korumak için çevreyi önemlidir geleceğimiz

dersinde kalemi resim boya kullandım

19 Mayıs Samsun’a 1919’da çıktı Atatürk

en sevdiğim benim dolmadır yemek

5. “fıstıklı, marketten, aldım, bugün,çikolata” sözcükleriyle bir cümle 
oluşturduğumuzda “fıstıklı ” kelimesi kaçıncı sırada yer alır?

 A)1 B) 2 C) 3     

6. “Babamla birlikte deniz  kıyısında ....................” sözcük dizisinin cüm-
le olması için, noktalı yere hangi  sözcük  getirilmelidir?

 A) geçip B) yürüdük C) tuttuk

7. “Damlaya damlaya …………….olur.” atasözünün tamamlanması için 
noktalı yere hangi sözcük getirilmelidir?

 A) göl B) iyilik C) su
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CÜMLE TÜRLERİ
ETKİNLİK - 3

1  Aşağıdaki devrik cümleleri kurallı cümle haline getirelim.
 
 Kokar burcu burcu güller  ........……………………………………………
 Öter dallarda bülbüller. ...............…………………………………….
 Açar menekşe, sümbüller. ………………………………………………….
 Koyunlar yayılır kıra,    …………………………………………………
 Dağlar uzar sıra sıra,   ………………………………………………….
 Sular can verir çayıra,    …………………………………………………

2  Aşağıdaki cümleleri sebep sonuç ilişkisini belirten ifadelerden uygun 
olanları ile tamamlayalım.

 

bu yüzden için çünkü dolayısıyla

 
 Televizyonu yakından izliyordu ...................... gözleri bozuldu.
 Yardım ettiğin ...................... teşekkür ederim.
 Terliyken su içti ...................... hasta oldu.
 Çok mutluyum ...................... yarın dedem geliyor.

3  Boşlukları doldurarak örnekteki gibi olumsuz cümleler kuralım.
 
 Kuşlar konuşamaz.                            Karıncalar ………………….
 Balıklar ……………………                 Filler ………………..………..
 Koyunlar ……………………               Kediler ………………………
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ETKİNLİK - 3

4  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan söz veya söz gruplarına yanıt 
olacak soru cümleleri yazalım.

	 •Yarın sinemaya gideceğiz.
 ……………………………………………………………………………………
	 •Babamla	resim yaptık. 
 ……………………………………………………………………………………
	 •Çilekleri	pazardan aldık.
 ……………………………………………………………………………………

5  Aşağıdaki cümlelerde karşılaştırma yapılmış olanları  işaretleyelim.

  Bugün hava dünden daha sıcak.
  Karpuzu kavun kadar sevmiyorum.
  Ali de Ayşe de çok çalışkan.
  Adana da Antalya’ya benzer olarak sıcak.
  Seda Emel gibi sarışın.

6  
Üçgen biçiminde iki yüzü de masmavi kağıtla kaplıydı. Kuyruğuna 
gökkuşağı renklerinde püsküller takmışlardı. Yeşil bir ipi vardı. Rengi 
masmavi gökyüzünün rengine karışmış uçuyordu.

 

 Yukarıda betimlemesi yapılan varlığı kutu içine çizelim.
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1. Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapılabilir?

 A) manavdan – kiraz – şeftali
 B) tanedir – yılda – mevsim-dört 
 C) acı – dost – söyler

2.     

 
 
 “ boyunca – ağustos - bütün – böceği-şarkı - yaz – söylemiş” Yanda-

ki sözcüklerden anlamlı cümle oluşturursak baştan üçüncü sözcük 
hangisi olur? 

 A) şarkı B) söylemiş C) bütün

3. “Kerem, çalışkan olduğu kadar da saygılı bir çocuktur.” cümlesinde 
hangi sorunun cevabı yoktur?

 A) Kim B) nasıl C) ne zaman

4. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir?

 A) Ağacın yaprakları rüzgarda sallanıyordu.
 B) Erkenden gitmiş yine okula
 C) Kuşlar sıcak ülkelere göç ediyorlar.

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi olmadan cümle yapamayız?

 A) gittik B) babamla C) sinemaya

TEMA DEĞERLENDİRME - 3
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TEMA DEĞERLENDİRME - 3

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu bildirmektedir?

 A) Babaannem geldiği için çok mutluyum.
 B) Yarın benim doğum günüm.
 C) O elbiseyi hiç beğenmedim.

7.  ”Her sabah erken kalkar, kahvaltı   ……………………………..” cümle-
sindeki boşluğu hangi sözcükle tamamlarsak, olumlu cümle olur?

 A) yapmam  B)  hazırlamam C) yaparım

8. “Peynir ve yumurta gibi insan sağlığına faydalı ve yararlı besinleri tü-
ketmeliyiz” cümlesinde hangi sözcüğün çıkartılması cümledeki an-
lamı değiştirmez?

 A)  sağlık B) besinleri C) faydalı

9. “Başarılı olamadım, çünkü…………………….” cümlesindeki boşluğu 
aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? 

 A) Annem  istedi
 B) Erken çalıştım
 C) Çok çalışmadım

10. “Sevil öğretmen sana ……………..verdi” cümlesinde noktalı yere 
hangi sözcük gelirse, cümle  soru anlamı taşır?

 A) hediye B) ödev C) ne
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1.
TESTBÜYÜK HARF  KULLANIMI

4. TEMA: DOĞA VE EVREN

KUTUP AYILARININ DÜNYASI

     Kutup ayıları Kuzey Kutbu’nda yaşar. Burası buzlarla kaplı olduğu 
için onları soğuktan korumaya yarayan kalın, beyaz renkli bir postla-
rı vardır. Postlarının altındaki yağ tabakası da onları soğuktan korur.
         Sonbaharda dişi kutup ayısı karın içinde bir delik açar.Bunu iri 
pençeleriyle başarır. Birkaç ay sonra bebeği doğar. Genellikle iki yav-
rusu olur. Bu yavrular ilkbahara kadar karın içinde kalır. Böylece teh-
likelerden korunurlar. Yavrular yeterince büyüyünce , anneleri onları 
dış dünyayla tanıştırır. Anne, yavrularına nasıl besin bulacaklarını öğ-
retir. Anne yavrularına yüzmeyi de öğretir. Yavrular yorulunca anne-
lerinin sırtına çıkar. Yavrular yaklaşık iki yıl anneleriyle kalır. Bu sürenin 
sonunda yaşamlarını kendi başlarına sürdürmeye başlarlar.

BİLİM VE ÇOCUK (Kısaltmıştır.)

 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Kutup ayıları soğuktan nasıl korunuyor?
 ……………………………………………………………………………………

2  Kutup ayıları karın içine neden delik açıyorlar?
 …………………………………………………………………………………… 
 .……...................................................................................………………..

3  Yavrular kendi yaşamlarını sürdürmeye ne zaman başlıyorlar? 
…………………………………………………………………………………… 
 ..……...................................................................................……………….
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4. Aşağıda verilen satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisinin yazı-
lışı doğrudur?

 A) …………… bilgis- B) …………… karyo- C) …….pap-
       ayar                           la                                atya

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde satır sonuna sığmayan sözcük 
yanlış yerden bölünmüştür?

 A)  Bu yıl ilko-                 B) Gördü-    C)  Parka gider-
           kula başlıyorum.       klerime çok şaşırdım.        ken gördüm.

6. Büyük harf kullanımıyla ilgili aşağıdaki çocuklardan hangisinin söy-
lediği yanlıştır?

       
 

Özel isimler her zaman büyük harfle yazılır.

Mina

Yiğit

Oya

Cümleler büyük harfle başlar.

Ay ve gün adları her zaman büyük harfle yazılır.

 A) Oya  B) Mina C) Yiğit 
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NOKTALAMA İŞARETLERİ                                               

AĞACIM

  Mahallemizde                                  Güzel ağacım!
  Senden başka ağaç olsaydı          Sen kuruduğun zaman,
  Seni bu kadar sevmezdim.             Biz de inşallah
  Fakat eğer sen                                 Başka mahalleye taşınmış oluruz.
  Bizimle beraber
  Kaydırak oynamasını bilseydin
  Seni daha çok severdim.
           Orhan Veli KANIK

 
 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.

1  Şair şiirde kime seslenmektedir?
 ……………………………………………………………………………………
  

2  Şair ağacı ne yapsa daha çok severmiş?
 …………………………………………………………………………………… 
 .……...................................................................................………………..

3  Şiirin konusu nedir?
 …………………………………………………………………………………… 

 ..……...................................................................................……………….

2.
TEST



46 2. SINIF

4  Aşağıdaki cümleleri soru cümlesi haline getirerek tekrar yazalım.

 Pazardan elma ve portakal aldı.
 …………………………………………………………………………………
 Eve servisle gidecek.
 …………………………………………………………………………………
 Bütün gün parkta oynadın.
 ……………………………………………………………………………………

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki olan -mi yanlış yazılmıştır?

 A) Duvardaki resmi gördünmü?
 B) Bize mi geliyorsun?
 C) Elbisemi beğendiniz mi?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mi soru eki cümleye istek anlamı 
vermiştir?

 A) Okula geç mi kaldın?
 B) Bana dondurma alır mısın?
 C) Dedem uçakla mı geliyor?

7. Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin sonuna nokta konmalıdır?

 A) Baleyi çok seviyorum.
 B) Ne zaman geleceksiniz
 C) Of, yine mi sen               

8. “Kasabadaki evleri sokakları su basmıştı” cümlesinde, hangi kelime-
den sonra virgül konmalıdır?

 A) kasabadaki B) evleri  C) sokakları



472. SINIF

ETKİNLİK - 1
NOKTALAMA İŞARETLERİ

1  Aşağıdaki bulmacayı çözelim.

1. Konuşma cümlelerinin başında olurum.

2. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden ayırırım.

3. Özel isimlere getirilen ekleri ayırırım.

4. Sevinç, şaşkınlık gibi duyguları belirten cümlelerin sonunda olurum.

5. Cümlede eş görevli sözcükler arasına konurum.

6. Soru cümlelerinin sonuna konurum.

7. Cümle sonlarında kullanılırım.

8. Hitap sözcüklerinden sonra kullanılırım.

9. Tarih yazarken gün, ay ve yılı belirten rakamlar arasına konurum.

8

6
2

1

7

3

4

9 5
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ETKİNLİK - 1

UÇURTMA

Havalar ısınmış( ) her yer yemyeşil olmuş( ) bahar gelmişti( ) Bütün
çocuklar kırlara koşmuş( ) uçurtma uçuruyorlardı( ) Eren ve Kerem 
de bir uçurtma yapmaya karar verdi( ) Uçurtma yapmak için anne-
lerinden uçurtma malzemesi istediler( )
Eren mavi( ) Kerem ise sarı bir uçurtma yapmak istiyordu( ) Hemen 
işe koyuldular( ) İki saat sonra uçurtmaları hazırdı( ) Eren( ) in uçurt-
ması göklerde süzülmeye başlamış fakat Kerem ( ) in uçurtması tüm 
çabalarına rağmen uçmuyordu( ) 
Çünkü ona kuyruk yapmayı unutmuştu( )

Sevil KÖYBAŞI

2  Hikayedeki boşluklara uygun noktalama işaretlerini yerleştirelim.

3  Metindeki olay hangi mevsimde yaşanıyor?
 ……………………………………………………………………………………
  

4  Uçurtmalarını ne kadar sürede tamamlamışlar?
 …………………………………………………………………………………… 

 .……...................................................................................………………..

5  Kerem’in uçurtması neden uçmuyormuş?
 …………………………………………………………………………………… 

 ..……...................................................................................……………….



492. SINIF

1. 
Satır sonuna sığmayan kelimelerin devamı
olduğunu belirtmek için kullanılır.

Nur

 
 

 Nur hangi noktalama işaretinden söz etmektedir?

 A) Ünlem B) Kesme işareti C) kısa çizgi

2. Aşağıdaki sözcüklere gelen eklerden hangisi doğru ayrılmıştır?

 A) Oya’lar B) Adana’lı C) Kemal’den

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi konuşma çizgisiyle başlayabilir?

 A) Hoş geldin sevgili Karagözüm!
 B) Yağmur yağacakmış.
 C)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

4. “Dağ dağa kavuşmaz ( ) insan insana kavuşur( )” atasözünde sıra-
sıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

 A) ünlem, nokta B) virgül , nokta C) virgül,ünlem

5. Kişi adlarına getirilen ekleri ayırmak için hangi noktalama işaretini 
kullanırız?

 A) kısa çizgi B) virgül C) kesme işareti

TEMA DEĞERLENDİRME - 4


