
 

 

 
 

 SALİH ÖZENÇ 

TÜRKÇE GENEL DEGERLENDIRME TEST NO:02 

“Patlıcanlar, salatalıklardan daha 

kısa kalmışlar.” 
1) Yukarıdaki altı çizili kelimenin zıt 

anlamlısı hangi cümlede geçmektedir? 

A) Ayşe teyzemi uzun zamandır 

görmüyordum. 

B) Bahçedeki elma ağacının gövdesi çok 

kalınlaşmış. 

C) Çitlerin arası dar olduğu için tavuklar 

geçemedi. 

 

 

2) Aşağıdaki resimlerden hangisinin ismi 

sözlükte en önce gelir? 

           
A)                B)                       C) 

 

 

Özlem aldığı kelemleri bana hediye etti. 

3) Yukarıdaki cümle ile ilgili verilen bilgiler 

den hangisi yanlıştır? 

A) Kalemler çoğul bir kelimedir. 

B) Hediye kelimesinin eş anlamlısı 

mükafattır. 

C) Özlem ismi 6 harften oluşmaktadır. 

 

 

 
4) Yukarıdaki resim ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İsmi 7 harften oluşmaktadır. 

B) İsmin içinde üç ünlü harf vardır.             

C) İsmin içinde üç ünsüz harf vardır. 

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel 

isimlerin yazılışıyla ilgili bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Mustafanın en sevdiği oyuncağı konuşan 

arabasıdır. 

B) Özlem pikniğe Ezgi ile birlikte gitti. 

C) Salih’in kolu top oynarken kırılmış. 

 

 

6) “Murat gülmeyi seven ve sukutura 

binmeyi çok seven bir çocuktur.” 

    Buna göre aşağıdaki çocuklardan hangisi 

Murat olabilir? 

     
          A)                    B)                  C) 

 

 

attı  Ahmet   kemik  köpeğe 

7) Yukarıdaki karışık olarak verilmiş 

kelimelerin düz cümle hali hangisidir? 

A) Ahmet köpeğe attı kemik.               

B) Ahmet attı kemik köpeğe.                

C) Ahmet köpeğe kemik attı. 

 

 

 
8) Yukarıdaki resim ile ilgili hangi cümle 

yanlıştır? 

A) Çocuk oyuncaklarıyla oynuyor. 

B) Çocuk kedisiyle oynuyor. 

C) Kedi çocuğun oyuncaklarıyla oynamasını 

izliyor.  



 

 

 
 

 SALİH ÖZENÇ 

TÜRKÇE GENEL DEGERLENDIRME TEST NO:02 

9) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı 

yanlıştır? 

A) Kaplumbağa     B) Televizyon     C) yogurt 

 

 

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha az 

kelimeden oluşmaktadır? 

A) Yağmur okul arkadaşı Burçin ile evlerinin 

yanındaki parkta oyun oynadı. 

B) Yalın çok kötü hastalanmış. 

C) Yavuz yeni doğan kızına Ece adını verdi. 

 

 

11) Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

hecelerine doğru ayrılmıştır? 

A) Pat – lıc - an 

B) Bis – ik - let 

C) U – çurt - ma 

 

 

12) Aşağıdaki resimlerdeki meyvelerin 

isimlerini yazarsak hangisinin ismini çoğul 

yazmalıyız? 

                   
           A)                      B)                 C) 

 

 

13) Aşağıdaki resimlerdeki eşyaların hangisi 

daha fazla harften oluşmaktadır? 

  
          A)                     B)                  C) 

  

 

14) Alfabemizin yedinci harfi hangisidir? 

A) G                  B) F                 C) E 

 

Mediha’nın en çok istediği şey yavru bir 

kedisi olmasıydı. Babası Mediha’ya iyi bir 

karne getirirse kediyi alacağını söyledi. 

Karneler günü gelmiş ve Mediha karnesini 

almıştı. Çok heyecanlıydı karnesine baktı, 

bütün dersleri çok iyiydi. Eve koşarcasına 

vardı. Akşam babası eve geldiğinde karne 

sini ona büyük bir sevinçle gösterdi. Babası 

karneyi görünce çok mutlu oldu. Ertesi gün 

yavru bir kedi aldılar. Mediha kedisine 

Pamuk adını verdi.  
(15,16,17,18. Soruları okuma parçasına göre cevaplayınız.) 

 

15) Mediha’nın en çok istediği şey neydi? 

A) Yavru bir kedi. 

B) Yavru bir köpek. 

C) Karne almak. 

 

 

16) Babası hangi şartla ona kedi almayı söz 

verdi? 

A) İyi bir karne getirmesi koşuluyla. 

B) Akıllı durması koşuluyla. 

C) Odasını toplaması koşuluyla. 

 

 

17) Babası karneyi görünce yüz ifadesi nasıl 

olmuştur? 

 
           A)                   B)                   C) 

 

 

18) Mediha kedisine ne isim koymuştur? 

A) Minnoş        B) Pamuk      C) Boncuk 

 

 


