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Türkçe Soruları
1) “Sabah erken kalkarım.”cümlesinde fiilinzamanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şimdiki zaman

B) Geçmiş zaman

C) Geniş zaman

D) Gelecek zaman

2) “ Çalışmak” fiilinin geniş zaman ikinci tekil şahsa göre çekimlenişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çalışırsın
C) Çalışıyorsun

B) Çalıştın
D) Çalışıyor

3) Aşağıdaki fiillerden hangisi geçmiş zamandır?
A) Yazdılar
B) Okuyorlar
C) Bakarlar

D) Oynarlar

4) Aşağıdaki cümlelerin fiillerinden hangisinin kişisi farklıdır?
A) Evde kalıyoruz.
B) Çiçek topladık.
C) Avluda oturuyorlar.

D) Radyo dinliyoruz.

5) Aşağıdaki fiillerden hangisi 3. Tekil kişiye göre çekimlenmiştir ?
A) Gülüyorum
B) Gülüyorsun
C) Gülüyor
D) Gülüyoruz

İşlemecilik, insanın süsleme arzusundan doğan çok eski bir sanattır. İnsanların renkli
ipler kullanarak bezlere yaptıkları motiflerdir. İşleme, saraylarda her eşyaya
uygulanmış, halk arasında da yayılmıştır. Eskiden gelin olacak kızların en değerli
çeyizlerini el işlemeleri oluştururdu. Bu el işlemeleri bazı düğünlerde, düğün günü
bir köşede sergilenirdi.

6) Yukarıdaki parçadan hangisi çıkarılamaz ?
A)
B)
C)
D)

İşleme sanatı,sarayda doğmuş ve halka yayılmıştır.
İşleme sanatı, insanın süsleme arzusundan meydana çıkmıştır.
İşlemeler, bir zamanlar gelinlik kızların en önemli çeyizleriydi.
İşlemelerin düğünlerde sergilendiği de oluyordu.

7) Aşağıdakilerin hangisinde, ünsüz yumuşaması olmamıştır ?
A)
B)
C)
D)

Annemin pişirdiği yemeği her zaman severek yerim.
Akşamki haberlerde Koronavirüs ile ilgili geniş açıklamalara yer verildi.
Tabağı yanlışlıkla kırdım.
Elektrikler kesilince şehir karanlığa büründü.

8) Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıralamaya dizildiğinde hangisi sondan ikinci sırada olur ?
A) Bal

B) Bardak

C) Barkot

D) Baraj

9) Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmamıştır ?
A)
B)
C)
D)

Arkadaşımla dün telefonda konuştuk.
Sınıfta kaç öğrenci var?
Bu güzel söze, okuduğum bir kitapta rastlamıştım.
Salgın hastalığın yayılmasını önlemek için evde kalmalıyız.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’ na uymayan sözcük
vardır?
A)
B)
C)
D)

Okumayı çok severim.
Okulumu özledim.
Evde ailemle birlikte güzel vakit geçiriyorum.
Bir süre daha dışarıya çıkmayacağız.

11) “ Böyle arkadaşı ……………” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa kişinin iyi
biri olmadığı anlaşılır?
A) Öp de başına koy

B) Mumla ararsın C) El üstünde tut D)Düşman başına versin

12) “ Bilgi yarışmasına, bizim okul da katılacak.” cümlesinde, topluluk ismi olan sözcük
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi

B) Yarışma

C) Biz

D) Okul

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfattır?
A) Son okuduğum kitap çok güzeldi.

B) Yeşil bir vadide dere akıyordu.

C)Yol oldukça genişti.

D) Evin kapısı kapalıydı.

14) Aşağıdaki kelimelerin sonunda süreksiz sert ünsüz bir harf bulunduğu halde, hangisine
ünlüyle başlayan bir ek getirilirse ünsüz yumuşaması olur?
A) Hayat
B) Kek
C) Bisiklet
D) Renk

15) En çok sıfat tamlaması bulunan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Yaşlı teyze pencereden sokağa bakıyordu.
Siyah saçları ve yeşil gözleri vardı.
Çocuk otuz sayfa okuyup kitabı neredeyse bitirmişti.
Balıkçı, her yıl bu zamanlarda masmavi denize açılırdı.

16) “ Arızalı saatim tamir edildi.” cümlesinde altı çizili sıfatın türü nedir?
A) İşaret sıfatı
B) Soru sıfatı
C) Niteleme sıfatı
D) Belgisiz sıfat

17) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklılık
gösterir?
A) Savaş - barış
B) Yüzyıl - asır C) Güz - sonbahar
D) Adale – kas

18) Aşağıdakilerden hangisi “ kim” sorusunun cevabı olamaz?
A) Ahmet
B) Mahallede
C) Ablası
D) O

19) “ Hale, kırmızı elbisesini giyip güzel danslar yapmak için sahneye çıktı.” cümlesinde altı
çizili olan sıfatların türü nedir ?
A) Niteleme sıfatı
B) Belirtme sıfatı
C) Unvan sıfatı D) Sıfat değildirler.

20) Aşağıdakilerden hangisi somut değildir?
A) Rüzgar
B) Işık
C) Ses
D) Rüya

