
"Olgun"' kelimesinin zıt anlamlısı hangi

cümlede kullanılmıştır?

A) İri şeftalileri sepete koydu. 

B) Şişmanların karnı d o y s a da gözü 

doymaz. 

C) Ham elma yeşil olur. 

D) Ondan bu kadar olgun davranış bek

lemiyordum. 

A) birçok 

C) bazı 

B) bütün 

D) biraz 

r Türk çocuğu atalarını tanıdıkça 

daha büyük işler yapmak için ken

dinde kuvvet bulacaktır. 

Atatürk'ün yukarıdaki vecizesi hangi 

konuyla ilgilidir? 

A) Ülke ekonomisi 

C) Çocuk eğitimi 

B) Adalet 

D) Askerlik 

"Uçak - kuş" kelimeleri arasındaki an-

lam ilişkisi, aşağıdakilerden hangi ikili 

arasında vardır?

A) Pencere - göz B) Yol - deve

C) Gemi - balık D) Radyo - ses

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kör"
kelimesi "görme engelli" anlamında kulla
nılmıştır?

A) Onların evi kör sokağın sonundadır.

B) Koridorda bir kör kandil yanıyordu.

C) Kör noktada kalınca arkadan gelen
arabayı göremedi.

D) Zavallı kör adamı karşıdan karşıya ge
çirdi.

1 
Çuvalın ağzını tutunca çuvalı rahat

ça doldurduk. 

2 
Nefesi burnumuzdan almalı, ağzı

mızdan vermeliyiz. 

3 
Köprünün ağzı, kaza dolayısıyla tı

kandı. 

4 
Fincana ağzına kadar çay koyunca 

döküldü. 

"Ağız" kelimesi yukandaki cümlelerin 

hangilerinde yakın anlamda kullanıl

mıştır? 

A) 1*4 B ) 2 * 3 C ) 3 * 4 D) 2 * 4 

"Tanıdığım birtakım insanlar et yemiyor

lar. " cümlesinde, altı çizili sözcüğün yeri

ne aşağıdakilerden hangisi getirilirse an

lam bozulmaz?

5. SINIF TÜRKÇE TARAMA TESTİ
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"Bulmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde "icat etmek" anlamıyla kulla
nılmıştır? 

A) Yol bozuk olduğu için köye varmamız
akşamı bulur.

B) Sanatçının yeni romanını çok sürükle
yici buldum.

C) Öğretmen, Ali'ye: "İnterneti kim buldu,
biliyor musun?" dedi.

D) Kaybettiğini sandığı kalemini okuldaki
dolabında buldu.

Kara gömleğin çıkar üstünden de 

1 

Ak elbiselerinle gez artık. 

2 

Kara günlerin bittiğini sez de 

3 

Haydi kendine gel tez artık. 
4 

Yukarıdaki dizelerde geçen hangi kelime 
gerçek anlamı dışında da kullanılmıştır9 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

"Silmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Hizmetçi, mobilyaların üzerini sildi. 

B) Defterine yazdığı tüm yazılan sildi. 

C) Bizim okulun takımı rakip takımı saha

dan sildi. 

D) Temiz bir kâğıt mendille alnının terini 
sildi. 

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi 

gerçek anlamda kullanılmamıştır? 

A) Üzerinde siyah bir elbise vardı. 

B) Herkesin içinde soğuk bir şaka yaptı. 

C) Güneşin ışıkları içeriye vuruyordu. 

D) Halı saha maçında dişim kırıldı. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sarmak' 

sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Dumanlar bütün şehri sardı. 

B) Robotlara merak sardı. 

C) Paketi güzelce sardı. 

D) Battaniyeyle v ü c u d u n u sardı. 

"Sınavda kopya çekerseniz "

Öğretmenin cümlesi, aşağıdakilerin
hangisiyle tamamlanırsa cümlede bir
deyim kullanılmış olur?

A) canınızı okurum.

B) kızarım.

C) üzülürüm.

D) kâğıdınızı alırım.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel 

görüş belirtmez? 

A) 5. sınıf konuları, 4. sınıftan zormuş. 

B) 4. sınıf öğretmenimiz daha duygusal

dı. 
C) 3. sınıfta sorulan sorular üç seçenek

liyken 4. sınıfta dört seçenekli oldu. 

D) 5. sınıfa göre 4. sınıfımızın yeri çok gü

zeldi. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı

laştırma yapılmıştır? 

A) Arkadaşlarım içinde yüz puan alan 
sadece bendim. 

B) Bir litre suyu bir dikişte içti. 

C) Öğretmenimizi çok neşeli gördüm. 

D) Şehrin yeşillendihlmesi projesi görü
şüldü. 
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I. toprakları 

II. Türkiye'nin 

III. en göze batan 

IV. dünyanın 

V. bölgesidir 

Yukarıdaki kelimeler nasıl sıralanırsa an

lamlı ve kurallı bir cümle olur? 

A) II • I • IV • III • V 

B) I • II ' V • III • IV 

C) IV • I • II • III • V 

D) II • V • IV • III • I 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru 
anlamı yoktur? 

A) Maça kaç kişi gittiniz 

B) Maça gittiler mi, bi lmiyorum 

C) Dün maça mı gittiniz 

D) Aliler hangi maça gittiler 

Ne çabuk geçiyor yıllar İşte bir eğitim yı
lı daha başladı. Her yeni eğitim-öğretim 
yılında bir çekidüzen verme özeni belirir 
içimizde. Bu sene yeni bir öğrenci o lma, 
yeni ve verimli bir hayat tarzı tutturma he
vesi kaplar hepimizi. Ancak, gelecekle il
gili ciddi olarak hedefi o lmayan birisi 
bunları u y g u l a m a y a geçiremez, sadece 
düşüncesinde kalır. 

Yukarıdaki paragraf ın ana düşüncesi 
aşağıdakılerden hangisinde verilmiştir? 

A) Yıllar, göz açıp kapayıncaya kadar 
çabuk geçer. 

B) Okullann her açılışında bu yıl daha 
başarılı olacağımızı düşleriz. 

C) Yeni öğrenci olanlar, hevesle okula gi

derler. 

D) Gelecekle ilgili hedefi o l m a y a n kişiler, 
verimli ve başarılı olamazlar. 

Şairin kimi şiirlerinde tek bir satır benzet
me sanatı bile bulamazsınız. O kadar ya
lın, o kadar sadedir. Sevgilinin gözlerinin 
etkisinde yazılmış "Gözlerin" şiirinde bile 
"Koyu menekşeye çalan" ifadesinden 
başka 

Parça, aşağıdakilerden hangisiyle ta
mamlanmalıdır?

A) sonunda tıp eğitimini tamamlamış ve 
doktor olmuştur. 

B) çiçeklere âşık olduğunu söylediği baş
ka romanını bulamazsınız. 

C) tek bir satır benzetme sanatı bulamaz
sınız. 

D) bu değerli insanın, genç yaşta vefat et
tiğini biliyor muydunuz? 

Bir öğlen vakti Kadıköy vapurundan in
dim. Tam karşıda, ilkokul çağında ve her 
hâlinden müthiş yoksulluk, dehşet ve aç
lık fışkıran bir çocuk vardı. Tavuk kebapçı
sının vitrininde dönen piliçlere kaldırım ta
rafından bakıyordu. Bakmıyordu, ca-
mekân ötesinden lades kemiğini bile göz
leriyle sıyırıyordu. 

Parçada, aşağıdaki hangi konu işlen
miştir? 

A) yorgunluk B) tokluk 

C) cesaret D) açlık 

Acı biberler, söz konusu olduğunda onla
rı yalnızca uzaktan izlemekte yetiniriz.(l)
Bunun nedeni de küçücük bir tanesini bi
le yediğinizde yemek borunuzdan mide
nize dek içinize yaydığı yanma hissidir.(2)
Bu yüzden acı biber yiyebileıı insanlara
şaşıyorum.(3) Tüm bunların yanında ka
nın yoğunluğu çok önemlidir.(4)

Yukarıdaki paragrafta anlatımın akışını
bozan cümle, hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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Üzüntü ve sıkıntı, kişiyi sosyal hayattan 
uzaklaştırır. İnsanın enerjisini azaltır. Ayrı
ca kederli şekilde dolaşmak çevremizde
ki insanların da olumsuz etkilenmelerine 
sebep olur. 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisin
den bahsedilmektedir? 

A) Üzüntünün insan zihnini etkilediği 

B) Üzüntünün zararları 

C) Üzüntünün giderilmesi 

D) Üzüntünün toplumda çoğaldığı 

I. Sadece biz değil, bütün köy halkı yok
suldu. 

II. Evler toprak damlıydı ve kerpiçten ya
pılmıştı. 

III. Köyümüz yirmi beş, otuz hanelikti. 

IV. Babam ağabeyimle birlikte tarlada ça
lışırdı. 

V. Yaz, kış üzerimde bir entari, tozlu yol
larda, dere kenarlarında dolaşırdım. 

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf 
oluşturulsa hangi sıra izlenmelidir? 

A) III • II • I • IV • V 

B) III • II • V • IV • I 

C) II • V • IV • I • III 

D) V • II • IV • I • III 

Tabloda, bir grup öğrencinin aylara gö
re okudukları kitap sayfa sayıları veril
miştir.

Sütun B eylül Q kasım flocak

Azra 96 125 132
Esra 150 175 180
Gökhan 160 175 200

Yılmaz 140 130 120
Zeynep 120 150 175

25 ve 26. soruları tabloya göre 
cevaplandırınız.

 Okumasında sürekli düşüş gösteren
öğrenci kimdir?

Bu grupta en çok kitap sayfası okuyan 

öğrenci kimdir? 

A) 

C) E s r a

Seyfi ( ) okula gittiğinde Ali ( )
İsmet ve Ülkü( )nün okulda
olmadıklarını gördü.

Y u k a r ı d a k i yay ayraçla ( ) g ö s 
teri len yerlere sırasıyla aşağıdaki lerden
hangis i get i r i lmel id i r?

A) (,), (,). (') B) (.), (,), (?)
C) (!). (,), (')           D) (?), ('), (,)

Komşu kadın ıslanmış kâğıdı hışırtıyla 
cebine koyarken "Teşekkür ederim, 
şimdi gidip diğer komşuları görmeliyim. 
Herkes olanları merak ediyor." dedi.

Paragrafta, hangi duyu organımız ile il
gili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A) Yılmaz

C) Esra

B) Zeynep

D) Azra

Azra B) Yılmaz

D) Gökhan

A) B)

C)                                    D)
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Aşağıdaki cümleler in hangis inde se-
bep-sonuç ilişkisi vardır? 

A) Atatürk bir millete kendini yeniden ta
nıma imkânı verdi. 

B) Gözler Ataya çevrilmiş, dikkatler ona 
yönlenmişti. 

C) Millî mücadele başarılı olmuştur, çün
kü Türk milleti azimli ve kararlıydı. 

D) Milletin her ferdi Millî Mücadeleye kat
kıda bulundu. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin
yerini tutan bir sözcük vardır?
A) Zor günler geçiriyoruz.
B) Sonsuz uykudan uyansam artık.
C) Ondan gizlediklerini açıklamalısın.
D) Kahramanlıkların unutulmayacaktır.

"O" sözcüğü hangi cümlede 
ismin yerini tutmak yerine 
ismi işaret etmiştir?

A) O, buraya gelmeyi kabul etmez. 

B) Yolda kalınca bize o yardım etti. 

C) O işlerle uğraşmak bana göre değil. 

D) Her yeri aradık ama onu bulamadık. 

Aşağıdaki kel imelerden hangisi türemiş
d e ğ i l d i r ?

A) istedim B) saygılı
C) insanlık                            D) havasız

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kes
me işaretinin (') kul lanımında yanlışlık 
vardır? 

A) Bu bölgede 10'u aşkın kazı yapıldı. 
B) THY'nın yeni seferleriyle dünyanın her 

yerine gidilebilir. 
C) Alpaslan 1071'de Anadolu'ya girdi. 
D) Bu dağ'ın yolu çok virajlı. 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonu-
na sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde,
sözcüğün son sesi değişir?

A) Türk             B) Beş
C) Armut          D) Top

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün 

sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar? 

A) Yarın tiyatroya gidiyoruz. 

B) Henüz oraya gitmedim. 

C) Kalem almak için dışarı çıktı. 

D) Kitap okumadığı için kızdım. 

Hangi cümlede ünlü düşmesine uğramış
bir sözcük yoktur?
A) Çocuğun ağzı yara olmuş.

B) Arkadaşımın karnı ağrıyor.

C) Bu resmi beğenmedim.

D) Gönül bize geldi.

 

Hangi cümledeki altı çizili sözcükte
ünsüz yumuşaması vardır?

A) Köpekten kaçan kedi ağaca çıktı.
B) Öğrenciler bahçede kar topu oy nadı.
C) Köpüklü su döküldü.
D) Yarış atı çok hızlı koştu.

Aşağıdaki hangi kelime yapım eki al-

mamıştır?

A) sevgili B) işçiler

C) kuyu D) okullu
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