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Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
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Okuduğunu Anlama

Ücretsizdir.

TÜRKÇE TESTİ

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden
hangisi anlam ilişkisi yönünden
diğerlerinden farklıdır?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?

A) Erken – Geç
B) Taze – Bayat
C) Gerçek – Hakiki

A) Kaç tane daha sandviç hazırlayalım ( )
B) Filmin saat kaçta başlayacağını bilmiyorum ( )
C) Gelirken iki ekmek alır mısın ( )

4. İnsanın her zaman insana ihtiyacı
vardır. Büyük felaketlerde farklı milletler birbirine yardıma koşar. Hastayken ailemize ihtiyacımız olur.
Bazen komşumuzun kapısı yardım
istediğimiz kapıdır.
Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

2. • Şiddetli rüzgâr fidanları söktü.
• Tamirci, çamaşır makinesinin
parçalarını söktü.
• Okumayı ilk önce o söktü.
• Yabanî otları elleriyle söküp temizledi.
Bu cümlelerde “sökmek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 2
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B) 3

A) Yardımlaşan toplumlar daha
zengin olur.
B) Milletler felaketlerde birbirine
yardım eder.
C) Yardımlaşma, insan hayatının
vazgeçilmezidir.

C) 4

2
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5. İçe kapanık, oyun oynamayı sevmeyen, dört yaşında konuşmaya
başlayan, utangaç, hazırcevap,
soruya soru ile karşılık veren bir
çocuktu. Çok talihsiz bir çocuk
gibi mi geldi size? O zaman bu
çocuğun ünlü dâhi Albert Einstein
olduğunu söyleyelim.
Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
A) Kırk tilki gelip ormana dadanmış.
B) Annem bulgurdan bir aş pişirdi.
C) Taşları yığarak bir engel yaptılar.

A) Einstein’ın Buluşları
B) Dâhi Bir Çocuk
C) Çocuk Gelişimi

8.

A) Akşam yemeğine siz de gelir
misiniz?
B) Bunu ona anlatma mı istiyormusun?
C) Tahlil sonuçlarını senmi alacaksın?

tudem

Doğru Yanlış

1. K ö p e ğ i n i n
adını Köpük
koymuş.
2. Yeni evleri
Deniz
mahallesindeymiş.
3. Doğum günü Mart
ayındaydı.

6. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

yanında

Cümle







Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı olup olmadığı yanlış işaretlenmiştir?
A) 1

3

B) 2

C) 3
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Ünlü golfçü, turnuvadan büyük bir para kazanır. Eve dönerken yanına bir kadın gelir. Ölmek
üzere olan çocuğunun tedavisine
para gerektiğini söyler. Golfçü,
kazandığı paranın yarısını bu kadına verir. Ertesi hafta bir görevli,
ona otoparktaki kadının aslında
bir sahtekâr olduğunu ve hasta
bir çocuğunun olmadığını söyler.
Ünlü golfçü çok sevinir, “Demek
ölmek üzere olan bir çocuk yok,
bu aldığım en güzel haber.” der.

11. Kadın, golfçüden ne istemiştir?
A) Çocuğunun tedavisi için para
vermesini
B) Çocuğuna da iyi golf oynamayı
öğretmesini
C) Kendisiyle fotoğraf çektirmesini

(9, 10 ve 11. soruları metne göre
yanıtlayın.)

9. Golfçü, görevlinin söylediklerine neden sevinmiştir?
A) Parasının diğer yarısını vermediğinden
B) Ölecek kadar hasta bir çocuk
olmadığından
C) Sahtekâr kadın bir haftada yakalandığından
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna “…ama bunun için
vakti yoktu” ifadesi getirilebilir?
10. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün gün çalıştığından yorulmuştu ………...........................
B) Bu sergiyi gezmek istiyordu
……………...............................
C) Burada sadece elişi ürünler satılıyordu ……...........................

A) İşini iyi yapanlar ödül kazanır.
B) Her yalan bir gün ortaya çıkar.
C) Dünyada sağlıktan daha önemli bir şey yoktur.
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13. 1. gelmişti
2. ama
3. sonbahar
4. sıcaktı
5. havalar
Numaralanmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

15. Gençler, yaşlılarla ilgi alanlarının
ortak olamayacağına inanıyor. Onların çağına ayak uyduramadıklarını düşünüyor, onlarla konuşmaktan sıkılıyor oysaki ........................
Bu metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) yaşlıların tecrübelerine her çağda ihtiyaçları var.
B) yaşlılar teknolojiyi anlamakta
zorlanabilirler.
C) bir zamanlar o yaşlı insanlar da
gençti.

A) 3 – 5 – 2 – 4 – 1
B) 3 – 1 – 2 – 5 – 4
C) 5 – 3 – 1 – 2 – 4

14. Aşağıdakilerin hangisinde ( ) ile
belirtilen yere iki nokta (:) getirilemez?
A) Küçük kız şarkı söylüyordu ( )
— Benim bir bez bebeğim var!
B) Çantasına iki şey koydu ( ) cüzdan, telefon.
C) Çamaşırları topladı ( ) katlayıp
yerleştirdi.
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