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5. SINIF TÜRKÇE TEST 1

turkcedersietkinlikpaylasimi 

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Sözcükte Çok Anlamlılık

1. “Şimdi” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin-
de “az önce, demin” anlamında kullanıl-
mıştır?
A) Şimdi kim bilir neler yapıyordur? 
B) Annen şimdi gelir, biraz bekle.
C) Şimdi size doğru geliyoruz.
D) Otobüs şimdi geçti buradan.

2. “Toplamak” sözcüğü aşağıdakilerin han-
gisinde “dağınıklıktan kurtarmak” anlamın-
da kullanılmıştır?
A) Kırlardan anneme çiçek topladım.
B) Odanı toplamadan dışarı çıkma!
C) Müdür, kız çocuklarının saçlarını topla-

masını istedi.
D) Topladığı mantarları dün sattı.

3. Radyoda yanık bir Tokat türküsü dinliyordu.
 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanmış olan
B) Duygulu, dokunaklı
C) Bıkkın, üzüntülü
D) Verimsiz, kıraç

4. Çok yaşlı sayılmazdı. Olsa olsa kırk, kırk 
beş yaşlarındaydı.

 Bu cümledeki altı çizili sözcük grubunun 
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Ancak, en fazla
B) En az
C) Tam olarak
D) Yaklaşık

5. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcük-
lerden hangisinin anlamı ayraç içinde 
yanlış verilmiştir?
A) Yeni makinemle çok net fotoğraflar çeke-

biliyorum. (Açık seçik olan, anlaşılmaz 
yeri bulunmayan)

B) 6,3 şiddetindeki depremde evimiz çok 
sallandı. (Güçlü bir şekilde sarsılmak)

C) Memleketi kavuran kıtlık yüzünden insan-
lar zor durumda kalmıştı. (Çok üzmek, 
yakmak, mahvetmek)

D) Tanıdığı birinden yardım istemeye karar 
verdi.(Daha önce görmüş olmak, ilişkisi 
bulunmak)

6. 

ALİ

AYŞE

DEFNE

KERİM

Rüzgâr önüne çıkan her
şeyi savuruyordu.

Paraları böyle savurursan 
yakında beş 

kuruşsuz kalırsın.

Rakibini tuttuğu gibi 
ringin diğer tarafına 

savurdu

Yine palavra 
savurmaya 

başlamış bizimki.

 Hangi öğrencinin kurduğu cümlede “Sa-
vurmak” sözcüğü “israf etmek” anlamında 
kullanılmıştır?
A) Ali B) Ayşe
C) Defne D) Kerim
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5. SINIF TÜRKÇE TEST 1

turkcedersietkinlikpaylasimi 

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Sözcükte Çok Anlamlılık

Cevap anahtarını
indirmek için

kodu okutunuz

7. I. Bu işten sıyırırsam sana yemek ısmarla-
yacağım.

 II. Gömleğinin kolunu sıyırıp abdest aldı.
 III. Kılıcını kınından sıyırıp havaya kaldırdı.
 Aşağıdakilerden hangisi “sıyırmak” söz-

cüğünün bu cümlelerde kazandığı anlam-
lardan biri değildir?
A) Bir şeyin üstündeki örtüyü çekerek almak 

veya açmak
B) Kurtulmak
C) Silerek üzerinde hiçbir şey bırakmamak
D) Çekerek çıkarmak

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” 
sözcüğünün anlamı ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?
A) Tartışmalarımızda annem hep kardeşimi 

tutardı. (Desteklemek, birinden yana çık-
mak)

B) Artık verdiğin sözleri tutman gerekiyor. 
(Yerine getirmek, gereğini yapmak)

C) Bu eşyalar odanda çok yer tutar.(Kapla-
mak)

D) Yakaladıkları aslanı kafeste tutuyorlardı. 
(Avlamak)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “katıl-
mak” sözcüğü “bir topluluğa girmek” anla-
mında kullanılmıştır?
A) Sokaktaki çocukların arasına katılıp ben 

de onlarla oynadım.
B) Muhtarın düşüncelerine herkes katılmış-

tı.
C) Kimse söylediklerime katılmamış, herkes 

beni yalnız bırakmıştı.
D) Yemeğe çok tuz katılmış, ben yiyeme-

dim.

10. “Taşmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-
sinde “öfke, sabırsızlık veya heyecan yü-
zünden kendini tutamamak” anlamında kul-
lanılmıştır?
A) Ocaktaki süt taşmaya başladı.
B) Eve geç gidince babam taşıp köpürdü.
C) Sel yüzünden dereler taştı.
D) İnsanlar sokaklara taşmıştı.

11. I. Polisler binanın çevresini sardılar.
 II. İnşaatın etrafını şeritle sardık.
 III. Asma, tüm çatıyı sardı.
 IV. Annem yine sarma sarmış galiba.
 Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-

de “sarmak” sözcüğü “Sarılıp tırmanmak” 
anlamında kullanılmıştır?
A) I B) II
C) III D) IV
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5. SINIF TÜRKÇE TEST 2

turkcedersietkinlikpaylasimi 

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Sözcükte Çok Anlamlılık

1. Kulak – kurak – kıraç – korku 
	 Yukarıdaki	sözcüklerin	sözlükteki	sırala-

ması	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	
verilmiştir?
A) Kulak-kurak-kıraç-korku
B) Kıraç-korku-kurak-kulak
C) Kulak-kurak-korku-kıraç
D) Kıraç-korku-kulak-kurak

2. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“numa-
ra”	sözcüğü	“hile, düzen”	anlamında	kul-
lanılmıştır?
A) Sekiz numaralı dairede amcamlar oturu-

yor.
B) Yaptığı numaralarla herkesi bezdirdi.
C) Bu ayakkabı sana bir numara büyük gel-

di.
D) Telefon numaranızı Talat’tan aldım.

3. I. Sıcak bir odaya geçip dinlendim.
 II. Kış için toz biber hazırladık.
 III. Para kesesini kuşağının arasına sıkıştır-

dı.
 IV. Sıkıntıdan patladım, nerede kaldı bun-

lar?
	 Numaralandırılmış	cümlelerdeki	altı	çizi-

li	sözcüklerden	hangisi	mecaz	anlamda	
kullanılmıştır?
A) I B) II
C) III D) IV

4. “Keskin”	sözcüğü	hangisinde	“etkili, sert” 
anlamında	kullanılmıştır?
A) Serin ve keskin rüzgârla üşüdük.
B) Keskin bir bıçakla domatesleri doğradı.
C) Keskin nişancı polisler operasyon için 

yerlerini aldılar.
D) İnce ve keskin sesiyle bir şeyler söyledi.

5. 1. Bu ay masraflar iyice kabardı.
 2. Yaptığı kek iyi kabarmıştı.
 3. Mutfaktaki kabaran parkeleri değiştirdik.
 4. Adama kabara kabara yaptıklarını anla-

tıyordu.
	 Numaralandırılmış	cümlelerin	hangisin-

de	“kabarmak”	sözcüğü	“böbürlenmek, gu-
rurlanmak”	anlamında	kullanılmıştır?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

6. “Küçük”	 sözcüğü	 aşağıdaki	 cümlelerin	
hangisinde	“daha az yaşlı olan”	anlamın-
da	kullanılmıştır?
A) Küçük! Buraya gel, diye seslendi.
B) Kendine küçük bir bahçe aldı.
C) Babam küçük kardeşimi berbere götür-

dü.
D) Küçük bir tüccar olmasına rağmen çok 
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Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Adı-Soyadı
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Sözcükte Çok Anlamlılık

Cevap anahtarını
indirmek için

kodu okutunuz

7. “İçin”	sözcüğü	aşağıdaki	cümlelerin	han-
gisinde	“hakkında”	anlamında	kullanılmış-
tır?
A) Çocukları için katlanıyordu bunca zorlu-

ğa.
B) Onun için iyi şeyler söylemiyorlar.
C) Kaybetmek istemediği için çok çalıştı.
D) Bu elbiseyi kardeşim için alıyorum.

8. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“kalem” 
kelimesi	“çeşit, tür”	anlamında	kullanılmış-
tır?
A) Kalemdeki çaycıyla iyi geçinirdi.
B) Usta kalem ölümünün yıl dönümünde me-

zarı başında anıldı.
C) Marketten üç kalem malzeme alacağız.
D) Çantasında renk renk kalemler vardı.

9. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisindeki	altı	çi-
zili	sözcüğün	anlamı	ayraç	içinde	yanlış 
verilmiştir?
A) Bozulan saati söküp tamir etmeye çalış-

tım. (Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayır-
mak)

B) Kızını ona vermek istemiyordu. (Biriyle 
evlendirmek)

C) Bana çok kötü sözler söyledi. (Kaba ve 
kırıcı)

D) Bu sıkıntıyı da başından savdı. (İstenme-
yen birini yanından uzaklaştırmak)

10. Aşağıdaki	cümlelerdeki	altı	çizili	sözcük-
lerden	 hangisinin	 anlamı	 ayraç	 içinde	
yanlış	verilmiştir?
A) Akşam olurken sofrayı kurup herkesi ça-

ğırdım. (Hazırlamak)
B) Bir sade kahve içip çalışmaya başladım. 

(Şekersiz)
C) Odamı toplayıp dışarı çıktım. (Dağınık-

lıktan kurtarmak)
D) Bir süre sahilde balık tutanları izledim. 

(Elde bulundurmak)

11. “Uymak”	sözcüğü	hangisinde	“renk ve bi-
çim bakımından birbirine uygun düşmek” 
anlamında	kullanılmıştır?
A) Bu ayakkabılar ayağıma uydu.
B) Kurallara uymak zorundasın.
C) Kravat ceketine uymuş.
D) Sen de bize uymalısın.
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5. SINIF TÜRKÇE TEST 3

turkcedersietkinlikpaylasimi 

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Sözcükte Çok Anlamlılık

1. “Süzmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “dikkatle bakmak” anlamında 
kullanılmıştır?
A) Turşunun üstünde kalan tortuları süzdü.
B) Yarısı kısık gözleriyle düşman siperleri-

ni süzüyordu.
C) Her pazartesi süt alır, süzer ve kaynatır-

dı.
D) Yan masada oturan adam bizi süzüyor-

du.

2. I. Yolu açmak için taşları kırmak gerekiyor.
 II. Soğuk hava ormandaki vahşi hayvanla-

rı kırmış.
 III. Rekabet başlayınca fiyatları biraz daha 

kırdılar.
 IV. İki gündür esen lodos bile nemi kırama-

dı.
 “Kırmak” kelimesi yukarıdaki cümlelerde 

kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) I  B) II
C) III  D) IV

3. “Çekmek”  kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam-
da kullanılmıştır?
A) Kasanın yanındaki market arabalarını 

çektiler.
B) Sahneyi açmak için sandalyeleri çektik.
C) Arabayı otoparka çekip geleceğini söy-

ledi.
D) Halıyı kenara çekerek altını temizledi.

4. 
Alçalıp eski durumuna 

dönmek.

Bir taşıt veya binek hay-
vanından yere basmak.

Bir yerden başka bir yere 
gitmek, varmak.

Dağ, tepe vb. yüksek bir 
yerden gelmek. 

I.

II.

III.

VI.

 Örnekler:
 Kışın ormanda aç kalan kurtlar köye in-

diler.
 Hızlı adımlarla yürüyerek kasabaya indi.
 Kolundaki şişlik iki güne kalmaz iner.
 Üç günlük yolun ardından akşamüstü şeh-

re indi.
 “İnmek” sözcüğü örnek cümlelerde yuka-

rıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılma-
mıştır?
A) I B) II
C) III D) IV

5. “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “gaye, uğur, maksat” anlamların-
da kullanılmıştır?
A) Bu yoldan gidersen problemi çözebilir-

sin.
B) Yolunda gitmeyen işler yüzünden sinir-

liydi.
C) Bu yolda her şeyini feda etmeye hazırdı.
D) Yolun ne zaman biteceğini bilmiyorduk.
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Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI
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Sözcükte Çok Anlamlılık
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indirmek için

kodu okutunuz

6. “Aç” kelimesi aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “çok istekli, hevesli” anlamlarında 
kullanılmıştır?
A) Sofradan aç kalkacak kadar da acele de-

ğil işimiz.
B) Ne kadar aç bir adam öyle değil mi?
C) Onun bilgiye aç tavrını hepimiz seviyor-

duk.
D) Uyumadan bir şeyler atıştırıp aç yatma-

maya çalışırım.

7. “Yüksek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “Aksak eşekle yüksek dağa çı-
kılmaz.” atasözündeki anlamıyla kullanıl-
mıştır?
A) Bugün yüksekokula kaydını yaptıracak.
B) Bu kadar yüksek ağaçlara nasıl çıkıyor-

sun?
C) Yüksek gerilim hattı yeraltından gidecek.
D) Bizim milletimizin karakteri yüksektir.

8. I. Buradaki bütün işlere ben koşuyorum.
 II. Sabahları erken kalkıp parkta koşuyo-

rum.
 III. Koşmak, en sık yapılan sporlardan biri-

dir.
 IV. Maçtan önce ısınmak için koşuyoruz.
 “Koşmak” kelimesi kaç numaralı cümlede 

diğerlerinden farklı bir anlamda kullanıl-
mıştır?
A) I B) II
C) III D) IV

9. “Canlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde diğerlerinden farklı bir anlamda 
kullanılmıştır?
A) Bu akşam canlı müzik dinlemeye gidiyo-

ruz.
B) Canlılar özelliklerine göre kategorilere 

ayrılır.
C) Buradaki canlı hayatı çok çeşitlidir.
D) Bitkiler canlı hayatının önemli bir parça-

sıdır.



CEVAP ANAHTARI

1. ÜNİTE - SÖZCÜKTE ANLAM

TEST-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D B B A A C C D A B C

TEST-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D B D A D C B C D D C

TEST-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B D C B C C B A A

TEST-4

TEST-5

TEST-6

TEST-7

TEST-8

TEST-9

TEST-10

TEST-11

TEST-12

DS-1

DS-2

DS-3

DS-4

DS-5

DS-6


	5. sınıf 1. test
	5. sınıf 2. test
	5. sınıf 3. test
	cevap anahtarı

