
1. Hangi sözcüğün yazımında kesme 
işareti  (‘) yanlış kullanılmıştır?
A)Türkiye’li         B)Türkiye’nin         C) 
Trabzon’dan

2.  “çay” sözcüğü hangi cümlede farklı 
anlamda kullanılmıştır?
A)Babam çay içiyor.       
B)Çayda yüzmeyi çok seviyorum.
C)Öğretmenimiz çay içmeyi hiç sevmez.

3. Aşağıdakilerden hangisi “al elma” 
yerine kullanılabilir?

A) sarı elma            B) yeşil elma        
C) kırmızı elma

4.Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki 
kelimelerde aynı heceler vardır?

A)konak-koruk       B)üzüm-kavun       
C)çanta-defter

5.Alfabemizin 27.., 6. ve 21. harfleri-
ni sırayla yazarsak hangi kelime ortaya 
çıkar?
A)zor     B)her      C)ver     
 
6.  “Kiraz meyvesini çok severim.” cüm-
lesinde kaç ünlü harf vardır?
A) 12  B)14  C)10

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonu-
na soru işareti konulmalıdır? 
A) Tatilde nereye gittiniz    
B)          Okullar referandum nedeniyle geç açıldı                                                                       
C) Merve sınıf arkadaşlarını çok seviyor

8.  “1. ile 2. sözcük arasında zıt anlam-
lılık, 1. ve 3. sözcük arasında      eş an-
lamlılık vardır.” Yukarıdaki açıklamaya 
uygun şık hangisidir? 
A)siyah-kara-beyaz    
B)siyah-beyaz-kara      
C)kara-siyah-beyaz

9. Hangi cümle 15 heceden oluşmak-
tadır?
A)Yurdumuzun en yüksek dağı, Ağrı 
Dağı’dır. 
B)Ülkemizin en uzun ırmağı, Kızılırmak’tır.
C)Türkiye’nin en büyük gölü, Van Gö-
lü’dür.

10. Seçeneklerin hangisinde birden çok 
varlıktan söz ediliyor?
 A) masal              B) defterler     

C) okul

11. Hangisi dört heceli bir sözcüktür?
A) Karabağlar      B) spor C) süper

12. Hangi cümlede “Kim?” sorusunun 
cevabı yoktur?
A) Annem yemek pişiriyor.       
B) Kardeşim top oynuyor.
C)Ne güzel resim yapıyor. 

13. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangi-
sinde varlığın durumunu belirten bir ke-
lime vardır?
A) kötü çocuk       B) uzun kavak  

C) sarı kamyon 
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14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin 3. 
hecesinde k sesi vardır?
A)kasaba      B)makası   C)babalık 

15. Hangi cümlede yanlış yazılmış bir 
sözcük vardır? 
A)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.      
B) Karabağlar, izmirin ilçesidir.                                                           
C)Atatürk Barajı en büyük barajımız-
dır.

16.Aşağıdakilerden hangisi tek heceli-
dir?
A)sporcu   B)iki   C)semt

17. Aşağıdakilerden hangisi sadece 
ünlü harflerden oluşmuştur?

A)a,e,k,i               B)e,ı,o,u                
C)ö,ü,u,h

 
18. Hangi özel isim yanlış yazılmıştır?

A)İstanbullu             B)Batuha’nın          
C)İrandan 

19. “Yüzeceğim” sözcüğünün zamanı 
nedir?

A)gelecek(yarın)       B)geçmiş(dün)      
C)şimdiki(bugün)

20. Hangi sözcük yanlış hecelenmiştir?
A)kır-mı-zı-lı            B)kır-mız-ı-lı        

C)kır-ma-ya-lım

21. “bin” sözcüğü hangi cümlede farklı 
anlamda kullanılmıştır?
A)Ata binerken çok kötü düştüm.                                                                                 
B)Köyde, dayımın katırına bindim.                                                                                                                      
C)Babam ,amcama bin TL borç verdi.

22. Aşağıdakilerden hangisi diğer iki-
sinden farklıdır?

A) iyi-kötü   B)çalışkan-tembel     
C)öğrenci-talebe

23. “Çantamı ucuza aldım.”diyen Di-
dem, ne demek istiyor?
A)Çanta için çok para harcadığını söy-
lemek istiyor.
B)Çanta için az para harcadığını anlat-
mak istiyor. 
C)Çantayı bedavaya aldığını ifade 
ediyor.

24. Hangi cümlede varlığın biçimini 
belirten bir sözcük vardır?
A)Hızlı arabamı kim aldı?                                                                        
B)Babamın mavi gömleğini ne yaptınız?                                                               
C)Bahçemizdeki köşeli masayı nereye 
kaldırdınız?

25.  “Bu gece evde maç seyredecek. 
” cümlesine göre aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?
A)Kim seyredecek?     
B)Ne zaman seyredecek?  
C)Nerede seyredecek?

26.  “yaz” kelimesi hangi cümlede 
farklı anlamda kullanılmıştır?
A)Bu yaz sıcak geçti.  
B)Kalemim niye yazmıyor?                                            
C)Yaz tatilinde çok oyun oynadım. 

27. Hangisinde varlığın rengini belirten 
bir sözcük vardır?
A) kaliteli ayakkabı       
B)  mor kalem    
C) yuvarlak top
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