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TÜRKÇE  DERSİ  4-D  SINIFI  1.DÖNEM  1.YAZILI  SORULARI 
 
 
Adı:.............................................................  
Soyadı:.....................................................   No:................... 
 
 
 Emre, çok zeki ve bir o kadar da meraklı bir çocuktu. Sürekli babasının aletlerini 
alarak evdeki bozulan eşyaları tamir etmeye çalışırdı. Kendi tasarladığı icatları yapmak en 
büyük eğlencesiydi. 
       Bu konuda onun en büyük destekçisi ve yardımcısı babasıydı. Emre, sürekli 

mucitlerin hayat hikayelerini okuyordu. En çok Edison’un hayatını okurdu. 
       Edison’un elektriği icat ederken sürekli çalışması nedeniyle gözlerinin yandığını da 
okuduğu kitaplardan öğrenmişti. Ampulü icat edene kadar yüzlerce başarısız deneme 
yaptığını da yine aynı kitap yazıyordu.  
 
NOT: İlk  4  soruyu  metne göre yanıtlayanız. 
 
S-1. Hangisi Emre’nin özelliklerinden biridir? 
a- Hep televizyon izlemesi 
b- Çok meraklı ve zeki olması 
c- Derslerinde başarısız olması 
d- Arkadaşlarıyla kavga etmesi 
 
S-2. Edison’un gözleri neden yanmış? 
    c- Çok kitap okuması 
    b- Sürekli çalışması 
    c- Çok televizyon izlediği için 
    d- İyi beslenmediği için 

 
S-3. Yukarıdaki metinden hangisi çıkarılamaz? 
    a-Mucitler araştırmacı ve meraklı kişilerdir. 
    b-Başarmak için çok çalışmak gerekir. 
    c-Bütün çocuklar bilim adamı olmalıdır. 
    d-Başarısızlıklar karşısında pes edilmemelidir. 
 
S- 4- Emre'nin en büyük destekçisi ve yardımcısı kimmiş? 
a- Edison  b- Mucitler 
c- Öğretmeni  c- Babası 
 
 
 
ALDIĞI  NOT: ................................................... 
 



 
 
 
 
S-5-Yukarıdaki kelimeleri alfabetik sırlamada en sonda  hangi kelime olur? 

 a-Furkan   b- fırtına 
 b- fiyat   d- fatura  
 
 
 
S-6- Hangisinde ünlü seslerin tamamı verilmiştir? 
a-   a - e - ı - i - b - ö - u - ü 
b-   a - e - ı - i - o - ö - u - ü 
c-    b-c-ç-d-f-g-ğ-h-j-k-l-m-n-p-r-s-ş-t-v-y-z 
d-   m--u-h-a-m-m-e-d 
 
 
 
S-7- Hangi kelime büyük ünlü uyumuna uymuyor? 
 a- okulumuz   b- haritada 
 c- sporcular   c- sürekli 
 
 
 
 
S-8- ”Ayy (  ) Elimi kestim (  ) Doktor çağıralım mı (  )  

Yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri  
konmalıdır? 
A.)  ( . )   ( ? )   ( . )  B.)  ( ! )  ( ? )  ( . )  
C.)  ( ! )   ( . )   ( ? )  D.)  ( . )  ( ! )  (? ) 
 
 
 
S-9- "Ahmet, markete gittiği için okula geç kaldı." cümlesinde aşağıdaki soruların 
hangisinin cevabı yoktur? 
a- Kim    b- Nereye 
c- Nasıl   d- Niçin 
 
 
 
 
S-10-  Hangi cümlede ünlü düşmesi olmamıştır? 
a- Meryem'in burnu kanadı. 
b- Atakan omzunu incitti.  
c- Öğretmen resmimi çok beğendi. 
d- Babam bana "Akıllı Kızım " dedi. 



 
 
S-12- Hangi cümlede hece sayısı daha fazladır? 
a- Ailece evde sürekli kitap okuyoruz. 
b- Bugün trenle durmadan hızlıca dolaştım. 
c- Bilgisayarda ders çalışmak iyidir. 
d- Dört kardeş sporla ilgileniyorlarmış. 
 
 
S-13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde satır sonuna sığmayan kelime doğru yazılmıştır? 
a- Bugün ailece birlikte gideceğimiz o- 
kula gittik. 
b- Nilay, bugün yeni görev yapacağı il- 
kokula gitti. 
c- Biraza daha sabredersen onlarda in- 
ecekler. 
d- Yeni aldığım elbiseyi hemen te- 
rziye götürdüm. 
 
 
S-14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime 
vardır? 
a- Dün akşam elektriğimiz gitti. 
b- Iraz koşarak okula gitti. 
c- Bu sınava çok çalıştım. 
d- Telefonumu tamirciye götürdüm. 
 
 
S-15 Hangi cümlede noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? 
A) Zeynepler dün İstanbul'dan geldiler. 
B) Sınava ne kadar çalıştın? 
C) Ağır mı ağır bir yük taşıyordu? 
D) Pazardan elma, muz ve nar aldım. 
 
 
S-16- Hangi iki kelime eş anlamlıdır? 
a- okul - mektep      b- başlamak- bitirmek 
c- okumak - yazmak      c- sevgi - saygı 
 
 
 
17 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” nin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?  
 

A) Misafirler geldi mi?  
B) Bu olaydan senin haberin yokmuydu?   
C) Yediğiniz yemek lezzetli mi?  



D) Hakan’ın nerede oturduğunu biliyor musun?   
 
 
S-18- Aşağıdaki atasözlerinin  hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmamıştır? 

a- Tok, açın halinden anlamaz. 
b- Su büyüğün, sus küçüğün. 

c- Damlaya damlaya göl olur. 
d- İyi dost, kötü günde belli olur. 
 
 
S-19- Hangi kelime hecelerine doğru ayrılmıştır? 
a- il - ko - kul 
b- ak - şam - üs - tü 
c- ha- nım - e - li 
d- de - niz - al - tı 
 
 
S-20- Aşağıda cümlelerin hangisinin sonuna   soru işareti kullanılır? 
a- Suyun berraklığı insana huzur veriyor 
b- Kitap okumak düşünme yeteneğimizi geliştirir 
c- Pazardan neler aldınız 
d- Misafirlere kahve ikram ettik 
 
 
 
NOT:  HER  SORU  5  PUANDIR. 
Soruları cevapladıktan sonra mutlaka, 
tekrar kontrol ediniz. 

 
 
HEPİNİZE  BAŞARILAR  DİLERİM 
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