
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz günlerde Bartın( )ın  

Amasra ilçesinde bir maden kazası 

oldu( )Bu elim patlama tüm halkımızı  

derinden sarstı( ) 

 

1)  Yukarıdaki metinde  yay ayraç ile   

belirtilen yerlere hangi noktalama 

işaretleri gelmelidir?  

 

a)  (?) (.) (.)              b)  (!) (‘) (.) 

c) ( ’) (.) (.)               d)  (.) (.) (.) 
 

 

2)Aşağıdakilerden hangisinde virgül 

farklı görevde kullanılmıştır?  

a) Aslı,Mete ve Eymen kardeştirler. 

b) Dün bizim eve Kerem,Sadık ve Eslem 

geldi. 

c) Yavuz kalktı, yatağını topladı,yüzünü 

yıkadı ve  sonra kahvaltı yaptı. 

d) İbrahim Türkçe,sosyal ve fenden  100  

puan aldı 

3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 

 
A) Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili 

olduğundan çok stratejik bir ülkedir. 

B) Havalar soğuduğu için kazak 

giymeliyiz. 

C) Güneş doğudan doğar, batıdan batar. 

D) Çok iyi çalıştığım için 100 puan aldım. 
 

 

4)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tüm 

sesli harfleri kalın ünlüdür?  
 

a) kiraz                    b) simit    

c) akrobat               d) mikrafon 
 

 

5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi 

alfabetik sıralamada en sonda yer alır? 

 

 

 a) Kaan         b) Kamil     

 c) Kasım       d) Koray 

 

HARF ,HECE VE KELİME BİLGİSİ  GENEL TEKRAR  TÜRKÇE 



Dünyanın en 
çok bor madeni 
çıkarılan ülkesi 

Türkiye’dir. 
Türkiye, dünya bor 
madeninin yaklaşık 

yüzde 70’ini   
barındırıyor. Bor 

madeni en çok 
temizlik ve cam 

sanayinde 
kullanılıyor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6)Yukarıda verilen yazının türü 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

 

A) Masal           B) Fabl 

C) Şiir              D) Bilgilendirici metin 
 

7)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hem 

eş seslisi hem eş anlamlısı vardır? 
 
 a) muallim    b) talebe    

 c) kara      d) rüzgar      
 

8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz 

yumuşamasına uğramıştır?  

 

 

 a) kamyonum      b) saatim   

 c) topum            d) çorabım 
 

9) Aşağıdaki şıklardan hangisinde terim 

anlamlı sözcük vardır? 

 

A) Her şey bitti dediler ama öyle olmadı. 

B) Mete’nin vurduğu şut Tunahan’ın eline 

çarptığı için hakem penaltı verdi. 

C) Tunahan buna çok itiraz etti. 

D) Karar değişmedi. 
 

10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı 

çizili olan sözcük, gerçek anlamda 

kullanılmıştır?  

A)  Öğretmen zamandan çalmayın diye 

uyardı. 

B)  Şüphelendiğim için içime kurt düştü. 

C)  Bu kadar acı bir olaya nasıl 

dayanabiliyorsun? 

D)  Bu bardağın içi gerçekten boş 

 

                Halil SÜNGÜ 


