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TÜRKÇE
1  Cümlelerdeki altı çizili sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştirin.

 
a

b

c

d

e

Bahçemizdeki kırmızı çiçekler açmış.

Yeni fikirlere açık olalım.

Şiirin dizeleri bizi duygulandırdı.

Bu doğayı kirletmeye hakkımız yok!

Trafik sorunları şehirleri yaşanılmaz hâle getirdi.

tabiat

kent

al

düşünce

mısra

2              

Birbirlerinin kardeşidir doğanın sözcükleri,

Uyumlu yaşarlar kendi kanlarınca.

Örneğin bir gül sever baba gibi gülcükleri.

Boyuna şakalaşır ağustos böceğiyle karınca.           

  

Özdemir ASAF (Benden Sonra Mutluluk)

 

 a) Verilen dörtlüğün ana duygusu nedir?

 b) Verilen dörtlükte birbirlerinin kardeşi olan nedir? 

3   Aşağıda verilen duygusal ifadelerin sonuna “ ”, abartılı ifadelerin sonuna “ ” sem-
bollerini çizin.  

• Yemek yemediğimden midem sırtıma yapıştı. (     )

• Mültecilerin zor şartlardaki yaşamı hepimizin içini acıtıyor. (     )

• Üniversiteyi kazanınca sevinç çığlıkları attı. (     )

• Ağabeyimle kırk yılda bir telefonlaşırız. (     )

• Yıllardır görüşmediği halasını görünce gözyaşlarını tutamadı.(     )

4   Verilen sözcükleri zıt anlamlarıyla eşleştirin. 
 

a b c d eyaşlı çalışkan zor ileri savaş

geri tembel genç kolay barış

d

e

a

b

c

Kardeş gibi mutlu olabilmemiz için uyum içinde yaşamamız gerekir.

Doğanın sözcükleri

d b a c e
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5  Verilen sözcükleri kullanarak anlamlı ve kurallı bir cümle yazın. 

 

 
yoksundur gözler renk yeşiligörmeyen zevkinden

6  Aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazın. 

(    )  Sebep-sonuç ilişkili cümlelerde “çünkü, bu nedenle, bunun sonucunda” gibi ifadeler yer alır.

(    )  Konuşma yaparken aklımıza gelen her şeyi anlatabiliriz.

(    )  Görgü kurallarına ve değerlere uygun bir konuşma doğru konuşmadır.

(    )  Dinleme yaparken başka şeylerle de ilgilenebiliriz.

(    )  Konuşmalarımızı özetlerken "özet olarak, böylece, son olarak, kısacası vb." ifadeler  

kullanırız.

7  Verilen cümlede yay ayraçlara uygun noktalama işaretlerini getirin. 

(    )Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır(    ) kötülük(    ) ilgisizlik ve tembellik(   ) (    )

8  Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını cümleden bularak altını çizin. 
Numarasını yazın. 

 

 
1 cevap 2 değer 3 birey 4 hikâye 5 fikir 6 sual

Hepimizin kişi olarak ayrı bir öyküsü vardır. Kıymet verdiğimiz çocuklarımız aklımızdan 

geçen sorulara yanıt bulabilir. Yeter ki biz, onların düşüncelerine saygı göstermesini bilelim.

9  1  demir işleyen ışıldar

2  yerden inceldiği kopar ip

3  tutmaz yosun yuvarlanan taş

4  yıkılır ağaç kökünden

Yukarıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini kurallı cümle haline getirip 
“çalışmanın önemini” vurgulayanları yazın.  

Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden yoksundur.

D

Y

D

Y

D

3 4

6 1 5

2

“                 :        ,            .        ”

1 - İşleyen demir ışıldar.

3 - Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
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10  Verilen cümleleri düşüncenin akışını değiştirecek şekilde tamamlayın. 

• Tiyatroya gidemedim ama 

• Okula erken gitmeliyim yoksa 

• Tatilden erken dönerim ancak 

• Yağmurda ıslandı, buna rağmen 

11  Cümlelerde boş bırakılan yerleri “farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerle” doldurun. 

 
çünkü oysa örneğin ancak

• Sınavlardan yüksek not alabiliyorum    çok çalışıyorum.

• Ben Ali'yi bekliyordum   o sinemaya gitmiş.

• Kitaplarımın çoğunu babam hediye etmiştir.   Küçük Prens.

• Alışveriş yapmayı severim    indirim zamanlarını beklerim.

12  Aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazın. 

 Kısaltmalarda ve sıra sayılarını bildirirken nokta kullanılır.

 Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konulur.

 Gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasında virgül kullanılır.

 Özel adlara gelen çekim ekleri iki nokta ile ayrılır.

 Satır sonuna sığmayan sözcüklerden sonra uzun çizgi kullanılır.

13  Verilen harflerden on tane sözcük oluşturup yazın.  
 

R A K N A H A B R A
 
 1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 

Öğrenci yorumu

Öğrenci yorumu

Öğrenci yorumu

Öğrenci yorumu

Bahar Kara Karnabahar Kaba Baraka

Kan Nar Araba Hakan Kar 

D

D

Y

Y

Y

çünkü

Örneğin

ancak

oysa
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14  Günler geçiyor, yaz bitiyordu. Sonbahar yaklaşıyordu; ufuktaki gün batımının renkleri değişi-

yor, havada hafif bir serinlik hissediliyordu.
 Kırlangıçlar hazırdı. Yola çıkma zamanı gelmişti. Çünkü göçmen kuşlar soğuğa dayanamaz-

dı. Hazırlıklarını tamamladılar. Liderleri komut verdi.
 “Yolculuk başlasın.” dedi. Bu komutla bizim küçük kırlangıç da sürüye katıldı.
 
 Verilen metnin türünü yazın. 

15  Aşağıda yay ayraç (   ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazın. 

• Eyvah(   ) anahtarımı kaybettim (   ) 

• Proje ödevim için makas(   )  yapıştırıcı(   ) sim ve boya kalemi gerekli(   ) 

• Hafta sonu kütüphaneye gidelim mi(   ) 

• Eğer dediklerin doğruysa(   ) 

• Ablam(   )  mavi elbisesi(   )  siyah ayakkabıları ve gümüş küpeleri ile güzel görünüyordu( ) 

16   Aşağıdaki cümlelerde “de” nin yazımı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazın. 

 Buca da çok şirin bir ilçemizdir.

 Yeni yapılan ev de annemler oturacak.

 İzmir’e gidersen Kemeraltı Çarşısı’nada uğramalısın.

 Neslişah da okula kardeşiyle gidecek.

 Sırada unutulan mektuplar bulundu.

17  Aşağıdaki yay ayraçlara uygun noktalama işaretlerini getirin. 

 Poyraz ile Güneş(    ) bir gün sıkı bir iddiaya girmişler(    ) Poyraz(    ) (    )Ben insanlara iste-

diğimi yaptırırım(    )(    ) demiş(    )

Fabl

  ,                                        !

                               ,          ,                                                .

                                                ?

                               ...

   ;          ,            .
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Y
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D
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..

“

”
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18  Aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazın.

 Sucu sözcüğü “-cu” yapım ekini almıştır.

 “Okula her gün aynı yoldan giderim.” cümlesinde altı çizili sözcük hâl eki almıştır.

 “Yazlıkçı” sözcüğü aldığı eklerle anlamını iki defa değiştirmiştir.

 “Simitçi” sözcüğü çekim eki almıştır.

 “Camsız” sözcüğü “-sız” ekini almasına rağmen anlamı değişmemiştir.

19  

Şarkılar söyler

İlkbaharda bülbüller

Gül yaprağına

 Yukarıda verilen şiirde kullanılan söz sanatı nedir?

20  
 

gerdan - lık

çiçek - lik

evci - lik

diz - lik

kalem - lik

-lık, -lik

“-lık, -lik” eki hangi sözcüğe getirildiğinde ikinci 
kez sözcüğün anlamı değişmiştir? Yazın.  

21  Verilen sözcükleri isim kök ve fiil kök olarak gruplayın. 
 

Çözüm Kitapçık İşsiz Gülüş

Koşu Evcil Öğrenciler Güzellik İzci

İsim Kök Fiil Kök

D

D

D

Y

Y

Kişileştirme

Ev - ci - lik
        1     2

Güzellik

İzci

Evcil

Koşu

Öğrenci

Çözüm

İşsiz

Kitapçık

Gülüş
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24  Aşağıdaki akademik beceri sorusunu yanıtlayın.  
           

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

1 saat kitap 
okuma

1 saat konu 
tekrarı

2 saat TV, 
müzik vb.

2 saat kitap 
okuma

1 saat test 
çözme

1 saat konu 
tekrarı

2 saat genel 
tekrar

2 saat kitap 
okuma

1 saat TV, 
müzik vb.

1 saat kitap 
okuma

1 saat test 
çözme

2 saat TV,
sinema vb.

1 saat konu 
tekrarı

1 saat test 
çözme

1 saat kitap 
okuma

 Hasan: Haftanın 1, 2 ve 5. günü programa uymamıştır.

 Meryem: Haftanın 1. ve 3. günü programa uymamıştır.

 Elif: Haftanın 2, 3 ve 4. günü programa uymuştur.

 Batuhan: Haftanın 1, 2, 4 ve 5. günü programa uymuştur.

 Bu bilgilere göre kitap okumaya en çok kim ya da kimler zaman ayırmıştır? 

22  Aşağıda verilen sözcüklerin köklerini bulup yazın. Çeşidini işaretleyin. 

 Sözcük Kök İsim Kökü Fiil Kökü

deftersiz

sadelik

konuşturuyor

sözcük

sorular  

görecek

23    Verilen ipuçlarından yola çıkarak şifrelenmiş sözcükleri bulun. 

Sesli harflerin üçüncüsüdür.

M'den sonraki harftir.

Sessiz harflerin ilkidir.

Arı sözcüğünün ortasındaki harftir.

Ş harfidir.

Alfabenin ilk harfidir.

Sessiz harflerin üçüncüsüdür.

Alfabenin on beşinci harfidir.

HARFLERİN ŞİFRESİ 

Elif ve Batuhan

defter

sade

konuş

söz

sor

gör

Ç B a a r rışa l ı ş a n
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1.   
Sorunlarla başa 

çıkmayı 
öğrenmelisin.

Aslı Bartu

Hava 
aydınlanırken 
evden çıktık.

 Yukarıdaki öğrencilerin cümlelerinde 
geçen “çıkmak” sözcükleri ile ilgili han-
gi seçenekte verilenler doğrudur?

 Bartu’nun Cümlesi    Aslı’nın Cümlesi

A) Gerçek anlamlı Mecaz anlamlı

B) Gerçek anlamlı Gerçek anlamlı

C) Mecaz anlamlı Mecaz anlamlı

D) Mecaz anlamlı Gerçek anlamlı

                                                                  

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılma-
mıştır?

A) Ağlarım, hatıra geldikçe güldüklerimiz.

B) Başarı size gelmez, siz ona gidersiniz.

C) Projeye başlayıp başlamamakta karar-
sızım.

D) Duyduklarıma üzülsem mi sevinsem 
mi bilemedim.                

3.         A K Ö T Ü M

Y A Ş A M E

O C  K D O K

L A  P İ N T

E Ü K Y Ö E

S K A R A P

 Ben 1990’ların başından beri harıl harıl 
hikâye yazardım. Hayatım boyunca ro-
mana hiç el sürmemiş bir sanatçıydım. 
Köylerde maddi durumu iyi olmayan, ki-
tap alamayan çocuklara ulaşmak için yol-
lara düşerdim. Bir gün  köy okullarında 
yaşadığım ve hissettiğim şeyleri  herkesin 
okuması gerektiğini düşünerek şu eliniz-
de tuttuğunuz harikalar yaratan romanı 
yazdım.

 Yukarıdaki metinde geçen altı çizili söz-
cüklerden hangisinin eş anlamlısı bul-
macada yoktur?

A) düş  B) hikaye         

C) hayat  D) okul                            

                                

4. Aşağıdaki görsellerden hangisi diğer-
lerine göre daha genel anlamlıdır?

A) B)

C) D)
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5.  
parfüm elektrik

yazı

hava

büyüteç

 Kutucuklarda yer alan sözcüklerin ortak 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zıt anlamlı olmaları

B) Somut anlamlı olmaları

C) Eş anlamlı olmaları

D) Soyut anlamlı olmaları          

                                             

6.  Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikile-
melerin hangisi yansıma sözcükten tü-
remiştir?

A) Arkadaşımla sepet sepet ıvır zıvır taşı-
dık.

B) Şırıl şırıl akan derenin yanında uyuya-
kaldı.

C) Çocuğun gözleri her zamanki gibi ışıl 
ışıldı.

D) Küçük kız odasını iki saat içinde pırıl 
pırıl yaptı.                                    

7.        

 Yukarıda verilen görsellerle deyimler 
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Eli ayağına dolaşmak

B) Daldan dala konmak

C) Dirsek çürütmek

D) Açık kapı bırakmak                       

8.          

Görseli verilen deyimin anlamı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)  İşleri yolunda giden, şansı açık

B)  Asılsız haber yaymak

C) Çok istemek, arzu etmek

D) Bir kabahatinden ötürü bir kenarda ses-
sizce oturmak                                                  

9.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Her 
işin yapılması için uygun olan bir zaman 
vardır.” anlamında kullanılmıştır?

A) Demir tavında dövülür.

B) Vakit nakittir.

C) Sakla samanı, gelir zamanı.

D) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.                                                   

10.      

 Karikatürü verilen atasözü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ağaç yaşken eğilir.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Ne ekersen onu biçersin.

D) Akıl yaşta değil baştadır.                
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11. Aşağıdaki cümlelerde parantezle ( ) 
belirtilen yerlerin hangisine nokta (.) 
getirilmelidir?

A) Yazarın yeni kitabı ne zaman çıkacak-
mış ( )

B) Sabah 8( )15 vapuruna bineceğiz.

C) Eyvah, dilim yandı ( )

D) Pazardan elma ( ) muz ve mandalina 
aldık.              

     

 

12. ➣ Soru anlamı taşıyan sözcük ya da 
cümlelerin sonunda soru işareti kulla-
nılır.

    ➣  Doğruluğundan emin olunamayan bil-
gilerin yanında parantez içinde soru 
işareti kullanılır.

       

 Soru işaretinin kullanımıyla ilgili veri-
len bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinin yazımında bir yanlışlık ya-
pılmıştır? 

A) Beni neden aramadığını anlamış deği-
lim?

B) Adınız?

C) Yunus Emre 13. yy’ da (?) yaşamıştır.

D) Yarınki ödevlerini bitirdin mi?                          

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pa-
rantez ( ) olan yere virgül (,) getirilmeli-
dir?

A) Herkes onun kırmızı ( ) elbisesini çok 
beğendi.

B) Yarışmada 2 ( ) olmuş.

C) Sen de mi ( ) beni anlamadın?

D) Ey ( ) bu vatan için çarpışan yiğitler!                    

14. İnsanın yaşadıklarını paylaşmadan ede-
mediği anlar vardır ( ) Bir dost ( ) böyle 
zamanlarda tarif edilemez bir değer kaza-
nır. Ama duygular her zaman anlatılmaz 
ki ( ) Hele o insan yazarsa hiç yazmadan 
durabilir mi ( )

  Bu metinde parantez ( ) olan yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretle-
rinden hangileri getirilmeldir?

A)  (,) (,) (…) (.)  B) (,) (;) (.) (!)

C)  (.) (,) (…) (?) D) (.) (,) (!) (…)                     

15. Aşağıdakilerden hangisi virgülün (,) 
görevlerinden biri değildir? 

A) Eş görevli sözcükleri ve sözcük grupla-
rını ayırmada kullanılır. 

B) Anlam karışıklığını önlemek için kulla-
nılır. 

C) Hitap bildiren sözcüklerden sonra kul-
lanılır.

D) Sıra sayı bildiren rakamlardan sonra 
kullanılır.      
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16. ➣ Büyük harfle yapılan kısaltmalara ge-
tirilen eklerde kısaltmanın son harfinin 
okunuşu esas alınır.

 ➣ Küçük harfle yapılan kısaltmalara ge-
tirilen eklerde ise kısaltmanın okunuşu 
esas alınır.

 Verilen bilgilere göre aşağıdaki cümle-
lerin hangisinde kısaltmaların yazımıy-
la ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)  Biletimizi dün akşam THY’dan aldık.

B) TBMM’den gelen haberler sevindiriciydi.

C) Alm.dan yüksek bir not almayı başar-
dım.

D) Çantadaki meyveler iki kg’dan fazladır.                                   

17. ➣ Bulunma durum eki olan “–de” kendin-
den önceki sözcüğe bitişik yazılır.

	 ➣ Bağlaç olan “de” ise sözcükleri ya da 
cümleleri birbirine bağlar ve ayrı yazı-
lır.

 Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “de” nin yazımı doğrudur?

A) Çocuklar sadece parkta değil sınıftada 
oyun oynarlar.

B) Zeynep de senin gibi bisiklet sürüyor.

C) Ev de mi oturalım, dışarı mı çıkalım?

D) Doğrusu onunda haklı olduğu yerler var.                        

18. Aşağıdakilerin hangisinde “mi” cümle-
ye zaman anlamı katmıştır?

A) Şirin mi şirin bir kız seni sordu.

B) Kardeşine görevlerini hatırlattın mı? 

C) Akşam oldu mu dinleneceğim.  

D) Seni bekleyen biri mi var?                        

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı 
yazılması gereken “ki” bitişik yazılmış-
tır?

A) Damdaki kedi yere düşünce hepimiz 
korktuk.

B) Vazodaki çiçekler ne yazıkki solmuş.

C) Öyle bir geçer zaman ki anlamazsın.

D) Mademki istemiyorsun öyleyse durma, 
git.            

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı-
ların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapıl-
mıştır?

A) Annem bugün otuz altı yaşına girdi.

B) Heyecandan merdivenleri 2’şer 2’şer 
çıktı.

C) Komşumuzun oğlu 8. sınıfa gidiyor.

D) Dizide II. Murat dönemi anlatılıyor.                      


