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İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız.

1-Sabahleyin en erken kalkan kimdir?
A) Öğretmen                 B) Öğrenci                   

C) Annesi

2-Şiirin 2. kıtasındaki eş sesli kelime 
hangisidir?

A) Bu                          B) Kalp                       
C) Dolu

3-‘’Kalbiniz sevgiyle dolu’’ tümcesinde 
altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisi-
dir?
A) Yürek                     B) Hasret                       

C) Gönül

4-Şair bu şiiri hangi duygu içerisinde 
yazmıştır?
A) Okul sevgisi              
B) Çalışma sevgisi                
C) Öğretmen sevgisi

5- Aşağıdakilerden hangisinin adı alfa-
bemizin 8. Harfi ile başlamaktadır?

a.    b.   c. 

6-Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır?
A) Yular                      B)Güler                     

C) Güller

7- Hangi cümlede  ‘’MENDİL’’ kelime-
sinin özelliğini bildiren bir sözcük yok-
tur?
A)  Onlara mendil salladım.          
B)  Yanınızda sürekli temiz mendil bu-
lundurun.
C)  Arkadaşımın beyaz mendilini çok 
beğendim.

10-“ aşağı - yukarı   ” arasında bir 
anlam ilişkisi vardır. Aşağıdaki sözcük 
gruplarının hangisinde aynı ilişki vardır?
A) okul - mektep              
B) yoksul - fakir               
C) siyah - beyaz 

11- ‘’ Ali ( ) Eren ( ) Özge ve Okan  
bugün okula geldiler mi ( )’’ tümcesinde 
(  ) yerine hangi noktalama işaretleri 
konulmalıdır?

A)  ( , ) ( , ) ( . )          
B)   ( , ) ( , ) ( ! )     
C)  ( , ) ( , ) ( ? )
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Türkçe Değerlendirme

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sabahleyin en erken,                     
Her zaman seversiniz,
Yataktan kalkan benim.               
Bilgiler verirsiniz.

Okuluma koşarken,                       
Kalbiniz sevgiyle dolu,
Günaydın öğretmenim.                
Biricik öğretmenim.                                    
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12-“Bu biberler çok acıymış.” cümlesin-
de altı çizili sözcük yerine hangisi geti-
rilirse cümlenin anlamı tam tersi olur?
 A) sert   B) tatlı  

C) tuzlu

13-“kilolu” sözcüğünün sesli harfleri 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?
A) i, o, l   B) k, o, u  

C) i,o, u

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin so-
nuna soru işareti (?) getirilmelidir?

A) Ödevlerini eksik yapmışsın
B) Ödevini neden yapmadın
C) Ödevime annem yardım etti

15- Aşağıdakilerden hangisi hecelerine 
doğru ayrılmıştır?

A) Sar-ı-göl     B) Ar-t-vin  
 C) A-da-na

16-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi 
hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A- Ha-re-ket
B- Ren-k-le-ri
C- İr-kil-mek

17-“ İki hafta önce cam kırıldı.” cümle-
sinde eylem olan sözcük hangisidir?
A-kırıldı
B-cam
C-önce

18-“Sarı çiçeği ona verir misin?” cüm-
lesinde hangi sözcük varlığın rengini 
bildirmektedir?
A) çiçeği
B) sarı
C) ona

19-Hangi sözcük grubu anlam ilişkisi 
yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) zengin-fakir
B) arka-ön
C) ev-hane

20-Hangi cümlede bir duygu ifade 
edilmektedir?
A) Denize düşünce çok korktum.
B) Doğum günüme on bir ay varmış.
C) Doktorlar,ameliyatta beş saat kal-
mışlar.

21-“Hasta olmuştum ......... yine de işime 
gittim.” cümlesindeki noktalı yere hangi 
sözcük gelirse anlamlı olur?
A) çünkü
B) ama
C) gibi

22- Hangisi anlamlı ve kurallı bir cüm-
ledir?
A) Bizi tanımadı içeri giren adam.
B) Giydiği elbise ona yakıştı.
C) Üzülmüştü takımı yenildiği için.
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