
75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIFLAR TÜRKÇE 1. DÖNEM 3. YAZILISI
Adı Soyadı; Sınıfı; No; Puanı;

Başarılar...
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı işaretleyiniz. 
1. “Ağız kıpırdatılmaz, kalem ve parmakla takip edilmez. Sessiz olunmalıdır. Oturma kurallarına 
dikkat edilmelidir. En hızlı okuma yöntemidir.”
Yukarıda anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sesli okuma B. Sessiz okuma C. Yazma D. Dinleme

2. “ Geliyordumki arabanın sıçrattığı yağmur sularıyla sırılsıklam oldum.”
Cümlesindeki yazım hatası nedir? 
A. “Sırılsıklam” sözcüğü atılmalıdır. 
B. “Yağmur” sözcüğü büyük harfle başlamalıdır. 
C. “Geliyordumki” sözcüğünde ki ayrı yazılmalıdır.
D. “Araba” sözcüğü en başta olmalıdır. 
 
3. “Kitabımı, defterimi alıp Hakanlara ders çalışmaya gittim.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı bulunmaz? 
A. Ne B. Ne zaman C. Kim D. Neden

4. kazandı  ve  Türk milleti  yaparak  Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk  dayanışma ve işbirliği  
1 2 3 4 5      6 7

Yukarıdaki sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle yaptığımızda sözcük sırası nasıl olur? 
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B. 5, 6, 7, 4, 2, 3, 1
C. 3, 5, 2, 6, 4, 7, 1 D. 6, 2, 3, 5, 7, 4, 1

5. atasözü his etmek şair diğer yanlız teşekür
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi doğru yazılmıştır? 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 
ve özetle sonra sonucunda önce

6. Katıldığım satranç turnuvası ........................ ikinci oldum. 
7. Kitapları okumak sadece seslendirmek değildir ................. okuduklarımızı anlamalıyız. 
8. ........................ çalışmalı sonra sınavda başarılı olmayı beklemeliyiz. 
9. Burçak dolabını karıştırdı ......................... bulduğu bütün eski fotoğrafları sıraya koydu.
10. Şiiri yazmalı ........................ okumalıyız. 

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.
11. Aşağıdaki sözcüklerin anlamdaşlarıyla 
eşleştiriniz. 

Değerli Mısra
Sınav Şahıs
Kişi Kıymetli
Dize İmtihan

12. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını bulun. 
Güzel Usta
Dost Dış
İç Çirkin
Acemi Düşman



D. Aşağıdaki metni okuyarak okuduğunuz metin hakkında sorulan sorulara kısa cevaplar yazınız. 
             İyi bir okuyucu, yazarla iş birliği yapmayı bilen okuyucudur. Yazarla iş birliği yapmak, 
onun söylediğini kavramak demektir. Kuşkusuz bu da kolay bir iş değildir. Sabır ister, alışkanlık 
ister. Okuma sanatı da kolay kolay öğrenilemez. Bunu ünlü Alman yazarı Goethe şöyle belirtir; 
“Okuma, sanatların en zor olanıdır. Ben bu işe seksen yılımı verdim. Yine de okuma sanatını tam 
anlamıyla öğrendiğimi söyleyemem.” 
              Kitaplar, bilgilerin saklayıcısıdır. Bilgileri geleceğe kitaplar aktarır. Bir özdeyişte de 
şöyle deniyor: “Kitaplar bugünle gelecek arasında bilgi köprüleri kurar.” Ne var ki bu köprüden 
geçebilmek ondan yararlanabilmek için okuma sanatını iyi bilmek gerekir. Bu da gerçekten 
sanatların en zor olanıdır. 
                                                                                               www.dersizlesene.com adresinden alındı. 

13. Yazarla iş birliği yapmak ne demektir? 
...................................................................................................................................................................................
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14. Yazarla iş birliği yapmak için neler yapmak gerekir? 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
15. “Kitaplar bugünle gelecek arasında bilgi köprüleri kurar.” özdeyişiyle ne anlatılmak isteniyor?
...................................................................................................................................................................................
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16. Yazarın okuma sanatını öğrenememesinin nedeni nedir? 
...................................................................................................................................................................................
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E. Aşağıdaki boşluğa aşağıdaki konulardan biri ile ilgili bir yazı yazınız. 
Okurken uyulması gereken kurallar Milli kültürümüz
Matematik problemi çözerken neler yapabiliriz. Noktalama işaretleri 
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