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Максимальное количество баллов -100 

Время выполнения – 120 минут 

 

8. SINIF TÜRKÇE OLIMPİYAT SORULARI 

 

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) herkez 

B) yalnız 

C) tramvay 

D) öğrenci 

2. «Merdivenleri hızlı çıktığı için 

düştü» cümlesinin fiili (eylemi) 

hangisidir? 

A) hızlı 

B) merdivenleri 

C) düştü 

D) için 

3.  -cı, - ci, -cu , -cü eki hangi 

kelimede yanlış kullanılmıştır? 

A) futbolcu 

B) postaçı 

C) eczacı 

D) şarkıcı 

4. Cümleyi tamamlayınız. 

Ablam salataya bir soğan... 

A) ezdi 

B) doğradı 

C) kırdı 

D) pişirdi 

5. Adliyede savunma yapıyor. 

A) polis 

B) tamirci 

C) hemşire 

D) avukat 

6. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin 

ilk harfi büyük yazılır? 

A) Sokak 

B) Yemek 

C) Trabzon 



D) Köpek 

7. Aşağıdaki tümcelerde bulunan 

kelimelerden hangisinde sert sessiz 

yumuşaması yoktur? 

A) Çocuğun saçlarını çok kestin 

B) Kedinin kuyruğu kapıda kısıldı 

C) Dostluğunuzu beğendim 

D) Kıskançlıktan kendini bitiriyor 

8. Aşağıdaki kelimelere sesli harfle 

başlayan bir ek getirildiğinde 

hangisinde hece düşmesi görülmez? 

A) ağız 

B) burun 

C) kulak 

D) alın 

 

9. Karnı zil çalmak anlamına gelen 

deyim hangisidir? 

A) bozulmak 

B) acıkmak 

C) yemek yemek 

D) kırılmak 

10. Aşağıdakilerin hangisi Yalın hâlde 

bir sözcüktür? 

A) tahtaya 

B) tahtada 

C) tahta 

D) tahtayı 

11. Boşlukları uygun eklerle 

doldurunuz. 

Otobüs durağı... gideceğiz 

Üniversite... döneceğim 

Kütüphane...gideceksin 

Tiyatro...gideceksiniz 

A) na/den/ye/ya 

B) na/ye/den/ye 

C)ya/ye/yi/ya 

D) da/den/ye/ye 

12. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi 

yanlıştır? 

A) havuç – turuncu 

B) nar - beyaz 

C) salatalık - yeşil 

D) limon – sarı 

13. Diyaloğu tamamlayınız. 

-Sultan Ahmet Camisi ...? 

-Sultan Ahmet Camisi İstanbulʼda 

A) nereye 

B) nereden 

C)nerede 

D)neyle 

14. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 

A) 8:25 – Saat, sekizi yirmi beş 

geçiyor. 

B) 17:45 – Saat, altıya çeyrek var. 



C) 14:10 – Saat, ikiye on var. 

D) 11:20 – Saat, on biri yirmi geçiyor.  

15. Annenin kız kardeşine ne denir? 

A) dayı 

B) nine 

C) teyze 

D) hala 

16. Aşağıdakilerin hangisinde 

pekiştirme sıfatı yok? 

A) apacı biber 

B) kıpkırmızı karpuz 

C) masmavi gök 

D) temiz sınıf 

 

17. Makedonya’nın başkenti 

neresidir? 

A) Üsküp 

B) Priştine 

C) Paris 

D) Abuja 

18. Hangisinde zıt anlamlı kelimeler 

yoktur? 

A) iyi – kötü 

B) güzel – yakışıklı 

C) temiz – kirli 

D) açık – kapalı 

19. Elbise ile Giysi sözcükleri 

arasındaki anlam ilişkisi 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) soru – cevap 

B) mektep - okul 

C) savaş – barış 

D) gidiş – dönüş 

20.  Baleye Deniz ile gittim 

cümlesinin söyleyen kişiye aşağıdaki 

sorulardan hangisi sorulmuştur? 

A) Baleyi beğendin mi? 

B) Baleye ne zaman gittin? 

C) Baleye kiminle gittin? 

D) Baleye saat kaçta gittin? 

 

Metni dinleyiniz. Aşağıdaki 

cümlelerden doğruları “D”, 

yanlışları “Y” şeklinde işaretleyiniz. 

Doğru (D) /  Yanlış (Y) 

 21) 1990´lı yıllarda Irak hayat için 

çok uygundu.(     )  

22) Zana ve Dana ilk kez Süpermen´i 

bir filmde gördüler. 

23) Zana ve Dana küçük bir evde 

yaşıyorlar. 

24) Kardeşler Süpermen´in gücüne 

inanıyor. 

25) Kardeşlerin paraları yok, bu 

nedenle yola çıkmıyorlar.  


