
5. sınıf türkçe denemesi

 Bu testte 20 soru vardır
 Sınav süresi 40 dakikadır

Adı & Soyadı   :...........................................
Sınıf & Şubesi :...........................................
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1. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çe-
lişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı ve-
rilir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde söz-
cüğün karşıt anlamlısı yanlış verilmiştir?

A) En-genişlik

B) Kolay-zor

C) Kaybetmek-bulmak

D) İleri-geri

2. Aşağıdakilerden hangisinde “asılmak”
sözcüğü “Sonuna kadar mücadele etmek”

anlamında kullanılmıştır?

A) Hemen küreklere asıldı, yarışı kazandı.

B) Sınavı kazananların listesi duvara asıl-

mış.

C) Küçük, annesinin koluna asıldı.

D) İşi sonuna kadar asıldı ve halletti.

3. Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçek-
leştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç
cümleleri denir. “ Daha iyi bir okul kazan-
mak için çok çalışıyor.” cümlesinde çok ça-
lışmanın amacı daha iyi bir okula girmek
olarak verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde amaç-sonuç

cümlesi kullanılmıştır?

A) Sen gelmedin diye toplantıyı iptal ettik.

B) Ona daha iyi bakayım diye uğraşıyorum.

C) Sorular zor olduğundan sınavı yetiştire-

medim.

D) Böyle tepkisiz kalırsan ne anlamı var?

4. Bebekler çiçeği insanlığımızın;

Güllerin en hası, en goncası.

Sarışın bir ışık parçası kimi,

Kimi kapkara üzüm tanesi.

(Ataol Behramoğlu)
Bu dizelerde bebekler aşağıdakilerden
hangisine benzetilmemiştir?

A) Çiçek B) Gül

C) Güneş D) Üzüm

5. Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluş-
muş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözle-
re atasözü denir. Atasözleri çoğunlukla me-
caz anlamlıdır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sa-
dece gerçek anlamlı bir atasözü kullanıl-

mıştır?

A) Terzi kendi söküğünü dikemez.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Mum dibine ışık vermez.

D) Dost ile ye içi, alışveriş etme.

6. Şimdi tarlalarda güneş vardır
Karlar donmuştur otların uçlarında
Artık akşamları dinlenemem,
Başım avuçlarımda

Cahit KÜLEBİ
Bu şiirde ağır basan duygu hangisidir?
A) Memleket sevgisi B) Özlem

C) Pişmanlık D) Korku
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7. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu
veya beğenisini içeren cümleler öznel cüm-
lelerdir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden
kişiye göre değiştiği için öznel yargılar ka-
nıtlanamaz.

Aşağıdakilerden hangisinde açıklamada

verilen cümle çeşidi örneklenmiştir?

A) Annesinin çok güzel şarkı söylediğini

söyledi.

B) Türkiye’nin en büyük şehri Ankara’dır.

C) Onun şiirlerinde yalnızlık teması çok iyi

işlenmiş.

D) Ders çalışmak isteyen çocuklar kütüp-

haneye gitti.

8. Aşağıdakilerin hangisinde olay birinci
kişi ağzından anlatılmıştır?
A) Hayvanları bıraktığı yerde bulamamıştı.

Suya gitmişlerdir diye düşünerek dağın
eteğindeki çeşmeye doğru yürümeye
başladı.

B) Balık mevsiminin sonları gelmişti. Bu se-
ne balıkçılar çok memnundu. Geçen se-
ne bir günde tuttukları balıkları bu sene
iki saatte tutmuşlardı.

C) Odun deposuna yaklaşınca bizi kangal
köpekleri karşıladı. Hepsi de çok büyük
ve gençti. Babam, etrafımızı saran hay-
vanlara hiç aldırış etmeden yürümeye
başladı.

D) Sabah erkenden iş yerine geldi. Sekre-
teri gelmeden çayı demledi, ortalığı to-
parladı, kahvaltı hazırladı. Bugün ayrı bir
çalışma isteği vardı.

9. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle
başlar fakat akrabalık adı olup lakap veya
unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harf-
le başlar.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden han-
gisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ahmet Amca mahallenin sevilen bir ki-

şisiydi.
B) Bugün Ayşe halamlara gideceğiz.
C) Mahallede Dayı Kemal olarak bilinirdi.
D) En sevdiğim şey Ayşe ablayla yolculuk

yapmaktı.

10. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime
ve kelime gruplarının arasına virgül (,) ko-
nur. “Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı 
güller hayal ederim.” cümlesinde virgül bu 
amaçla kullanılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kul-
lanımı bu açıklamanın bir örneği değil-
dir?
A) “Geldim, gördüm, yendim.” sözünü sü-

rekli tekrar ederdi.
B) Elindeki çantaya defter, kitap, kalem, sil-

gi koymuştu.
C) Yoldakilere, oturanlara, bekleyenlere sa-

taşırdı hep.
D) Yapılacak, uğraşılacak o kadar çok iş

var ki bu yıl.

11. "-cı" eki aşağıdaki sözcüklerin hangisi-
ne farklı bir anlam katmıştır?
A) dondurmacı B) çaycı
C) derici D) yorucu
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12. Mehmet Bey, kızları İkra ve Feyza ile oğ-
lu Ertuğrul’a hediye olarak bebek, kitap ve-
ya müzik kutusu almayı düşünmektedir. Ki-
me hangi hediyeyi aldığıyla ilgili bilinenler 
şunlardır:

• Ertuğrul’a kitap almamıştır.
• Kızların birine bebek almıştır.
• Feyza’ya müzik kutusu almamış

tır.
Verilenlere bilgilere göre aşağıdakiler-
den hangisi kesin doğrudur?
A) İkra’ya bebek almamıştır.
B) Feyza’ya kitap almıştır.
C) Aynı hediyeden iki çocuğuna almıştır.
D) Ertuğrul’a müzik kutusu almıştır.

13. Eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiş-
tiren, onlardan yeni anlamlı sözcükler türe-
ten eklere yapım eki denir.
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcük-
lerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Buraya uzun zamandır yağmur yağma-
dı.
B) Sandalyenin bir ayağı kırılmış.
C) Rüzgâr, başlığımı alıp götürdü.
D) Ninem, bilge bir insandı.

14. Sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en kü-
çük parçasına kök denir. 
 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ha-
lindedir?
A) durgun B) gözüm
C) bilim D) soru

15.Doğa fotoğrafçısı Yiğit Mürsel, Sivas mer-
kezde doğa yürüyüşü yaptığı sırada nadir
görülen bir vaşak gördü. Mürsel, nesli tü-
kenmekte olan hayvanı cep telefonu ile gö-
rüntüledi. Görüntülerde çevreyi gözleyen
vahşi kedinin kendine özgü sesler çıkarttı-
ğı görüldü. Bir süre Mürsel tarafından cep
telefonu ile görüntülenen vaşak, daha son-
ra koşarak bulunduğu alandan ayrıldı.

Metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haber yazısı
B) Fabl
C) Masal
D) Hikaye

16.Sanat ve edebiyat yapıtının amacı faydalı
olmaktır. Topluma hiçbir faydası olmayan,
topluma yol göstermeyen eserler bence fay-
dasız eserlerdir. Sanat eserinin amacı top-
lumun şekillenmesine yardımcı olmaktır. Sa-
nat eseri toplumu eğitebildiği, yönlendirebil-
diği ölçüde başarılıdır.
Böyle düşünen biri aşağıdakilerden han-
gisini söylemiş olamaz?
A) Sanatın ve edebiyatın amacı toplumu

şekillendirmektir.
B) Sanat eseri topluma faydası ölçüsünde

başarılıdır.
C) Sanat eserleri toplumu yönlendirmede,

eğitmede kullanılmalıdır.
D) Sanatın amacı estetik güzelliğe ulaşmak,

sanat yapmaktır.
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17. Metnin ana düşüncesini en iyi karşıla-
yan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyilik eden iyilik bulur.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) Aslan yattığı yerden belli olur.
D) Gülme komşuna, gelir başına.

18. Metindeki altı çizili cümleyle aslanın han-
gi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Cesur
B) Merhametli
C) Lider
D) Gözü tok

19. Metnin son bölümündeki “hakkından gel-
mek” deyiminin metne kattığı anlam aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) İşini kolayca halletmek
B) Zor bir işi başarı ile sona erdirmek
C) Bir şeyi ağzıyla koparmaya çalışmak
D) Bir güçlük karşısında birlikte hareket et-

mek

20.Hangisi metinden ulaşabileceğimiz yar-
gılardan biri olamaz?
A) Karşılaştığımız güçlükler karşısında sa-

bırlı olmalıyız.
B) Ne kadar güçlü olursak olalım dikkatli ol-

malıyız.
C) Zor durumda kalan insanlara iyilik etme-

liyiz.
D) Sıkıntıya düştüğümüzde ortalığı ayağa

kaldırmalıyız.

17-20. soruları metne göre cevaplayınız.

 ASLAN İLE FARE
...

Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;
Bir de bakmış pençesinde fare,
Aslan, aslan yürekliymiş o gün,
Kıymamış canına, bırakmış yere.
Boşuna gitmemiş bu iyiliği.
Kimin aklına gelir,
Farenin aslana iyilik edeceği?

Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.
Günün birinde aslan
Biraz çıkayım derken ormandan,
Düşmüş bir tuzağa,
Ağlar içinde kalmış;
Kükremiş durmuş boşuna;

Bereket, fare usta yetişmiş imdada;
Bu iş kükremekle değil,
Kemirmekle olur demiş.

Başlamış incecik dişlerini işletmeye
Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır.
Bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır?
Sabır, biraz da zaman 
Güçten, öfkeden daha yaman.

La Fontaine Masalları (Çev. Sabahattin Eyüboğ-
lu)
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5. SINIF TÜRKÇE DENEMESİ CEVAP ANAHTARI 

SORU CEVAP 

1. A 

2. D 

3. B 

4. C 

5. D 

6. B 

7. C 

8. C 

9. A 

10. A 

11. D 

12. D 

13. B 

14. B 

15. A 

16. D 

17. A 

18. B 

19. B 

20. D 
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