
1-“İnsanlarımız” kelimesinin hecelerine 
doğru olarak ayrılmış hali hangi seçe-
nekte verilmiştir?
A) in-san-la-rı-mız                         
B) in-san-lar-ı-mız              
C) in-san-lar-ımız

2- Yakup: Dün okula gidemedim çünkü 
............... Yakup’un cümlesi aşağıdakiler-
den hangisi ile tamamlanabilir?
A) geçen yıl kitaplarımı kaybettim.      
B) yemek çok lezzetli olmuş.    
C) kendimi hiç iyi hissetmiyordum.

3- Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde 
“çoğul” kelime kullanılmıştır ?
A ) Çantama kitabımı koydum .         
B ) Ali güzel şiirler yazıyor.  
C ) Sen ödevini yapmadın mı ?

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisine di-
ğerlerinden farklı bir noktalama işareti 
konulmalıdır?
A) İmdat, yardım edin
B) Çekilin, arabanın freni tutmuyor
C) Hangi rengi seviyorsun

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep 
sonuç cümlesi değildir?
A) Elektrikler kesildiği için mum yaktık.
B) Başım ağrıdığı için erken yattım.
C) Ağaçlara kuşlar yuva yapmış.

6- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş 
sesli  bir sözcüktür ?

A) taşıt              B) mum                       
C) şiş 

7- “O gün simitçi çok mutluydu. Çünkü 
bütün simitlerini satmıştı. Kalan simiti 
de kendisi azar azar yedi.” Metninde 
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur.
A) Nerede  B) Kim C) Nasıl

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
karşılaştırma yapılmıştır?     
A) Hala yatak odasından çıkmıyor.
B) Sabahleyin, biraz yorgunluk hissettim. 
C) Elmaların en güzelini seçti.

9- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
sırasıyla “yeni, büyük, uzun” sözcükleri-
nin karşıt (zıt) anlamları verilmiştir? 
A) eski - kısa - yakın 
B) sağlam - kocaman - geniş 
C) eski - küçük - kısa 

10- Aşağıdakilerden hangisinin eş an-
lamlısı vardır?
A) telefon             B) eldiven             

C) ev

11- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
diğerlerinden farklıdır?
A) mektep - okul
B) kitap - kitaplık
C) gece - gündüz

12- “Sabah çay yerine süt veya ........”
Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle 
devam ettirebiliriz?
A) peynir beslenmemiz için önemlidir.
B) içmek çok faydalıdır.
C) meyve suyu içebilirsin.
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13- Deniz çok temiz, ama ................”
Cümlesinin devamı, aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?
A) Çok soğuk olduğundan üşüyorum.
B) Dibindeki taşlar ayağıma batıyor.
C) Çok güzel yüzüp eğleniyorum.

14-Çarşamba günü sinemaya ............
tiyatroya gideceğiz.”
Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?
A) veya           B)ama        C.ancak

15- “........................çünkü oyunda mızıkçılık 
yapıyorsun.”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cüm-
lelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Bahçede oynamak ister misin?
B) Seninle oyun oynamaktan hoşlanıyo-
rum.
C) Seninle oynamak istemiyorum.

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
sebep-sonuç ilişkisi  yoktur?
A) Sınavı kazanmak için çok çalışıyor.
B) Annem en sevdiğim yemeği yapmış.
C) Okula geç kaldığından koşuyor.

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
karşılaştırma yapılmıştır?
A) Aslı Ceren’den daha uzun boyludur.
B) Hande, Gülsüm’ün ablasıdır.
C) Sabahleyin erkenden kalktım.

18- “Heyy    bana   bakın” cümlesinin  
sonuna  hangi noktalama  işareti   ko-
nulmalıdır ?
 A) Nokta     B) Ünlem     

C ) Soru işareti

19. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde   
yazım yanlışlığı  vardır ? 
A) Şule, kedisi  Minnoş ‘a   süt  
vermeyi  asla  unutmaz.                                                                           
B) Herkes   eşyalarını  dışarı  çıkarsın.                       
C) Dün  okulda  neler oldu  biliyormu-
sun?

20- “ Çok fazla ödevim var. “ diye 
cevap veren birine aşağıdaki sorular-
dan hangisi sorulmuş olabilir?
A) Ne yapıyorsun?    
B) Neden bizimle gelmiyorsun?  
C) Nereye bakıyorsun?

21- Bugün onunla görüşmedim. “ cüm-
lesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?
A) Ne zaman? B) Neden? C) Kiminle?

22- Aşağıdaki  kelimelerden  hangisi-
nin yazılışı  yanlıştır?
 A) kırşehir      B) Almanya    

C) Van  Gölü

23- “Hepimizin yuvası güzeldir. Aile-
mizle birlikte orada yaşarız. Yuvamızda 
mutlu olur, orada neşelenip eğleniriz. 
Üzüntü ve kederlerimizi de yuvamızda 
yaşarız.”
Metnin konusu için hangisi doğrudur?
A) Duygular ve yuvamız.
B) Aile büyüklerimiz.
C) Neşeli olduğumuz yer.
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