
TÜRKÇE  - TEST  3 
BEYAZ SİNCAP 

 Dün yazlıktaki evin bahçesinde çay içi-
yordum. Dikkatimi ağaçtaki yuvasından  hızla 
inip tekrar ürkek bir şekilde ağaçtaki yuvasına 
doğru çıkmaya çalışan  küçük beyaz bir sincap 
çekti. Ürkek olması onu daha bir şirin yapmıştı. 
Kızım Ayşegül ona doğru bir fındık attı. Sincap 
ürkek bir şekilde gelerek alıp yuvasına götür-
dü. Ayşegül sonra birkaç tane daha fındık attı. 
Sincap onları da alıp yuvasına götürdü. Artık 
sincabın ürkekliği kalmamıştı. Fındık almak için 
yanımıza kadar geliyordu. 

 Aşağıdaki ilk 3 soruyu şiire göre cevaplayınız. 

1. Nerede çay içiyormuş?

A) Balkonda B) Bahçede
C) Mutfakta

2. Dikkatini ne çekmiş ?

A) Beyaz bir sincap  B) Beyaz bir kuş
C) Beyaz bir fare

3. Ayşegül sincaba ne  atmış ?

A) Fıstık B) Ceviz C) Fındık

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük
sıralamasında “ domates“  kelimesinden
sonra gelir ?

A) dosya B) doktor C) dilek

5. “Fatma toplamış kümesteki bütün yu- 
murtaları.“   cümlesini kurallı hale getir-
mek için cümlenin sonuna hangi kelime
gelmelidir?

A) kümesteki    B) toplamış    C) Fatma

6. ağaç – Aytaç – Boncuk – kaşık - nar
Edirne – kapı – Avrupa – keçi - Fırat

    Yukarıda kaç tane özel isim vardır? 

A) 4 B) 5 C) 6

7. “aslanağzı “  kelimesi aşağıdakilerden han- 
   gisinde doğru bir şekilde hecelerine ayrıl- 
   mıştır ?

A) as-lan-ağ-zı B) asl-an-ağ-zı
C) as-la-nağ-zı

8. Aşağıdakilerden hangisi zıt (karşıt) anlamlı
kelimeler değildir?

A) ucuz - pahalı B) tatlı - acı
C) sözcük - kelime

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ünlüleri
tamamen incedir ? .

A) kadife    B)  matematik   C)  düzenli

10. Aşağıdaki  kelimelerden hangisi doğru ya- 
    zılmıştır ?

A) eşki B) film C) kirbit

11. “Taner  sınıfımızın en hızlı koşanıdır.“
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin yeri- 

    aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümlenin 
 anlamı değişmez  ? 

A) süratli B) yavaş
C) iyi
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