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Test 1

 

 

(A�a��daki ilk üç soruyu, yukar�daki met-
ne göre cevaplay�n�z.)

1. Murat, babas�n�n tayininin ç�kt���n� 
nerede ö�renmi�tir?

A) Kasabada
B) Okulda
C) �ehirde

2. Murat için a�a��dakilerden hangisi 
söylenemez?

A) �çine kapan�k bir çocuktur.
B) Seneye ikinci s�n�fta okuyacakt�r.
C) Yeni ortamlara zor al��an bir ço-

cuktur.

3. Olay�n geçti�i zamana uygun 
görsel a�a��dakilerden hangisi-
dir?

A)

B)

C)

4. 

Seda Mine Korcan

 

Yukar�daki ö�rencilerin isimlerinin 
alfabetik olarak do�ru s�ralan��� han- 
gi seçenekte verilmi�tir?

 A) Seda - Korcan - Mine

B) Mine - Seda - Korcan
C) Korcan - Mine - Seda

5. A�a��daki sözcüklerin hangisinde 
üç sesli (ünlü) harf vard�r?

A) saatçi 
B) trende
C) ailemiz
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�LKOKUL
2. SINIF

6. 

1. k, e, l, i, ç 2.

3.

A�a��daki ö�rencilerden hangisi Öz- 
lem Ö�retmen'in bu iste�ini yerine 
getirememi�tir?

A)

B)

C)

çekiç

7. 

 
Yukar�daki kelimelerden hangisi, 
sözlük s�ras�nda en önde yer al�r?

A)  kek B)  küpe C)  kay�k

8. Hangi cümlenin yaz�m�nda daha 
fazla harf kulan�lm��t�r?

A) �n�aatta i�çiler çal���yordu.
B) Miray kitab�n� evde unutmu�.
C) Kar çok güzel ya��yordu.

9. A�a��daki varl�klardan hangisinin a- 
d�, sözlük s�ras�nda di�erlerinden 
sonra gelir?

A)

B)

C)

10. 
UNRJ

 

Yukar�da verilen harflerden hangi-
leri "P" harfinden sonra gelir?

A)

B)

C)

U

N

N

R

R

J

11. A�a��daki cümlelerde alt� çizili söz-
cüklerden hangisinin tüm ünlü harf- 
leri kal�nd�r?

A) Annem bana beyaz bir gömlek 
ald�.

B) Gülay çok güzel voleybol oynuyor.
C) Ben çiçekleri sulamay� seviyorum.
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12. 

 Çetin'in tahtaya yazd��� harfleri bi-
rer defa kullanarak hangi sözcü�ü 
olu�turamay�z?

A)  KALE B)  KULE C)  KEL

13. 
çanta cüzdan kemer

 

Yukar�daki kelimelerin sözlükteki 
s�ralan��� nas�ld�r?

A) cüzdan - çanta - kemer
B) kemer - cüzdan - çanta
C) cüzdan - kemer - çanta

14. 

1 2 3

Hangi varl���n ad�nda daha çok 
harf vard�r?

A)  1 B)  2 C)  3

15. 

okul

bilezik

köpük

 

Ö�retmeni Asl�'da tabloyu sadece 
kal�n ve ince ünlülerin bulundu�u ke-
limelerle doldurmas�n� istemi�tir.

 Buna göre, sembollerle gösterilen 
yerlere hangi kelimeleri yazmas� 
gerekir?

������������������������ �    
            –––                  –––

A) bak�r  sincap
B) kirac�  elma
C) yoku�  müzik

16. A�a��daki varl�klardan hangisinin 
ad�nda bulunan ünlülerin tümü in- 
ce ünlülerdir?

A) B) C)B) C)C

17.  
g, k, l, z, m, d, e, i

 Yukar�daki harflerle, a�a��daki var-
l�klardan hangisinin ad�n� yazama-
y�z?

A)    B)     C) 


