
 

 

 

1.             

Yukarıdaki görselleri adlarına göre sözlük  

sırasına koyarsak en sonda hangisi yer alır? 

A.                B.   

                          C.     

 

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde “ten” hecesi 

yoktur? 

A. Tencere       

B.  Paten 

C. Teneffüs     

 

 

 

3. Zeynep kendine, resimli bir sözlük yapacaktır. 

Aşağıdaki varlıklardan hangisi Zeynep’in 

sözlüğünde diğerlerinden önce yer alır? 

A.           B.  

                          C.           

 

 

 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

hece sayısı diğerlerinden farklıdır? 

A. Babam yarın iş nedeniyle İzmir’e gidecek. 

B.  Sonbaharda havalar biraz soğumaya başladı. 

C. Yazın en sevdiğim meyvelerden biri çilektir. 



 

 

 

 

 
5. “L” sesinden önce ve sonra gelen 

sesler hangi seçenekte doğru olarak 

verilmiştir? 

            

A.     J         M      

B.     K        N 

C.     K        M      

 

6. Hangisinde satır sonuna sığmayan 

sözcüklerin yazımı ile ilgili hata yapılmıştır? 

A.            B.  
 

 
 
 
 
 
 
 

               C.     

 

 

 

 

     “ Hızlı tren ile üç saatte İstanbul’a ulaştık. 

7.  Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine 

aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin 

anlamında bir değişme olmaz? 

A.  Yavaş   B.   İyi  C.   Süratli 

 

 

   “Esir, yıl, hane, uygun, sene, tutsak, münasip” 

 
8. Yukarıdaki sözcüklerin eş anlamları 

eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

A.  Hane 

B.    Esir 

C.   Münasip 

 

 

L  

        masa- 

ların 

            kit- 

aplar 

 

        tence- 

renin 

 



 

 
 
9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin adı tek 

heceden oluşmaktadır? 

A.    B.    C.   

 

 

 dar – geniş     ihtiyar - genç 

 alçak – yüksek    odun - kömür 

10. Yukarıdaki sözcük eşleştirmelerinden 

hangilerinde karşıt (zıt) anlam ilişkisi vardır? 

A.  

B.  

C.  

 

 

    

 

 
11. “Düşümde arkadaşlarımla denizde 

keyifle yüzdük.” cümlesindeki altı çizili  

sözcükler için aşağıdakilerden hangisi  

söylenebilir? 

A.  Sesteş (eş sesli) karşılıkları vardır. 

B. Zıt anlamlı karşılıkları vardır. 

C. Mecaz anlamlıdır. 

 

 

 

12. Anlam ilişkisi yönünden aynı olan sözcükler 

verilmiştir. Soru işareti olan yere hangi kelime 

gelmelidir? 

A. Ücretsiz       B. Pahalı      C. Kalitesiz      

 

 

Ödül 

Ceza 

 

Ucuz 

? 



 

 

 

    

 

13. Yukarıdaki görselleri verilen varlıklardan 

hangisi sözlük sırasına göre ikinci 

sırada yer alır? 

A.          B.        C.   

 

 

“kafes, kalem, ............, kaza” 

14. Kelimeler alfabetik olarak sıralanmıştır. 

Noktalı yere hangi kelime gelmelidir? 

A.  kan          B. kazı 

                          C. kader     

 

 

 

Talha’nın bu başarısına gıpta ediyorum. 

 

 

 

 

15. Yukarıdaki cümlede kullanılan altı çizili 

sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden  

hangisidir? 

A. İmrenme 

B. Şaşkınlık 

C. Kıskançlık 

 

 

 

 “Arkadaşım Buğra’yı affettim.” 

16. Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi 

getirilirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? 

A.  cezalandırdım    B. bağışladım 

   C. azarladım     



 

 

 
17. Aşağıdaki görsellerden hangisi “fıkra“ 

kelimesinin çağrışımıdır? 

A.             B.  

         C.           

 

 

18. “Kalabalık”, “eğlence”, “güzellik” kelimelerinin 

hepsindeki kalın ve ince ünlü harfleri toplarsak 

nasıl bir sonuç ortaya çıkar?  

A.  4 kalın, 6 ince ünlü harf vardır.  

B. 6 kalın, 4 ince ünlü harf vardır.  

C. 3 kalın, 5 ince ünlü harf vardır.  

 

 

 

* Alfabemizin yirmi üçüncü harfi ile başlar.  

* İki ince sesli harf yan yanadır.  

19. Yukarıda verilen kurallara uygun olan kelime 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A.  saat  

B.  şair  

C.  şiir 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin 

hangisi yandaki görselle 

ilişkilendirilemez? 

 

A.  Süt o kadar sıcaktı ki dilim yandı. 

B. Dilimin üzerinde minik yaralar çıktı. 

C. Yabancı dil öğrenmeye başladım. 

 



 

 
 
21. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adı üç 

heceden oluşmaktadır?  

A.               B.  

                          C.   

 

 

22. Aşağıdaki kelime - heceleme eş-

leştirmelerinden hangisi doğrudur?  

A. sütlüce  süt - lüc - e  

B. balıkçı  bal - ık - çı  

C. komşuluk  kom - şu - luk  

 

 

 

 

“Mert’in suçlu olduğunu gösteren bir delil 

bulamadık.” 

23. Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine 

hangisinin kullanılması cümlenin anlamını 

değiştirmez? 

A. kanıt  

B. unsur  

C. araç 

 

24. Alfabemizle ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A.  29 harften oluşmuştur. 

B. Türkçede en çok 4 harften oluşan hece vardır. 

C. q, w, x harfleri alfabemizde bulunmaktadır. 

 



Sevgili ÖĞRETMEN ve VELİLERİMİZ; 

Deneme Sınavına Teşekkür Mahiyetinde 

Sosyal  Medya Hesaplarımızı Beğenirseniz Çok 

Mutlu Oluruz. 

Aşağıdaki Linklerden Bizlere Ulaşabilirsiniz. 

www.ilkokulevim.com 

www.instagram.com/ilkokulevim 

www.facebook.com/ilkokulevim 

www.facebook.com/groups/272489210266407/ 

t.me/ilkokulevim 
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