
 

 
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE 

MATERYAL GELİŞTİRME 

FACEBOOK GRUBU 

Ali Çağlar KALE 

Mustafa CAN 

Özlem ERGİN 

ETKİNLİK PAZARI 

5. Sınıf Kazanım Değerlendirme 

Sınavı 

 

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı 

çizili sözcüklerden hangisi terim 

anlamlıdır? 

A) Sınıfımızın perdesi rengârenkti. 

B) Her gün bir saat spor yapmak çok 

faydalıdır. 

C) Bugün Türkçe dersinde yapım ekini 

öğrendik. 

D) Öğretmenimizle beraber tiyatroya gittik.  

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt 

anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmıştır? 

A) Dostun attığı taş, baş yarmaz. 

B) Kötü insanların varlığı iyi insanların 

değerini hatırlatıyor. 

C) Bunca yıldan sonra onu gördüğüme 

çok sevindim. 

D) Yaşamın devam ettiği yerde 

umutsuzluğa yer yoktur. 

 

 

Ali ile Ahmet yarın akşam Ankara’ya 

gidecekler. 

3. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yoktur? 

A) Kim?  B) Nasıl? 

C) Ne zaman? D) Nereye? 

 

4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı 

çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi 

(eş seslisi) yoktur? 

A) Komutan, yüz kadar askerle bu tepeyi 

savundu.  

B) Ekmek alması için küçük kızı fırına 

saldı. 

C) Çocuğun saç tıraşını çok beğendim.  

D) Kolu kırıldığı için okula gelemedi.  

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık 

yapılmıştır? 

A) Ameliyatı Dr. Hasan Bey yapmış. 

B) Maç pazar günü 19:00’da 

oynanacakmış. 

C) Sınıfımız son deneme sınavında 2. 

oldu. 

D) Düğümüz 12.08.2019 tarihinde olacak.   

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

eylem amacıyla birlikte verilmiştir? 

A) Seni bu işe bulaştırdığım için özür 

dilerim. 

B) Annesini özlediği için memleketine 

döndü. 

C) Erken uyudum çünkü çok yoruldum. 

D) Bahçe kapısını kapatmak için dışarı 

çıktı. 
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7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 

sonuna soru işareti getirilemez?  

A) Onu ne zaman kaybettiğimi 

hatırlamıyorum 

B) Yarın saat kaçta yola çıkacaksınız 

C) Benim de toplantıya katılacağımı sana 

kim söyledi 

D) Dün sabah okula neden geç geldin 

 

 

 

Bir adam vardı bir zamanlar 

Soba gibiydi gözleri 

Sımsıcak bakardı insanlara 

Isıtırdı yürekleri  

                          Ali Çağlar Kale 

8. Yukarıdaki şiirde yer alan söz sanatı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Benzetme  B) Abartma 

C) Kişileştirme D) Konuşturma 

 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 

kişisel görüş içermektedir? 

A) Elif, bir ayda tam altı kitap okudu. 

B) Öğretmenimizin önerdiği kitap çok 

hoştu. 

C) Bilim insanları küresel ısınmanın 

sonuçlarını tartışıyor. 

D) Kitapta, iki kız kardeşin yaşam 

mücadelesi anlatılıyor.  

 

 

 

 

 

Hasan Öğretmen, öğrencilerinden             

“değerini ve önemini kaybetmek,  söz 

dinlememek ve önem vermemek, çok 

sevinmek” anlamlarına gelen deyimler 

bulmalarını istemiştir.  

Öğrencilerden, 

Melisa: Ağzı kulaklarına varmak, 

Can: Gözden düşmek, 

Nazan: Kulak asmamak, 

Hayri: Diş bilemek  

deyimini bulmuştur. 

10. Buna göre hangi öğrenci yanlış bir 

deyim bulmuştur?  

A) Melisa   B) Can 

C) Nazan   D) Hayri 

 

 

Küçük bir çocukken bisiklet süremezdim. 

Tüm arkadaşlarım hatta ağabeyim bile 

sürerdi, bir ben süremezdim. Düşerim diye 

korkardım. Annem beni bisiklete bindirir, 

bir eliyle de bisikleti tutardı. Ancak bir defa 

bırakacak oldu mu basardım çığlığı. Sonra 

bir gün düşündüm. Bu şekilde nereye 

kadar gidecekti ki. Ne olursa olsun bisiklet 

sürmeyi öğrenmeye karar verdim. Her gün 

çalıştım, pes etmeden çalıştım. Bazen 

düştüm, canım acıdı ama hiç yılmadım. 

Sonun iyi bir bisiklet sürücüsü oldum.  

11. Bu metnin ana düşüncesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bisiklet, kullanılması zor öğrenilen bir 

araçtır. 

B) Bisiklet sürmek her çocuk için zevklidir. 

C) Mücadele edilirse zor görünen işler bile 

başarılır. 

D) Bazı şeyleri başarmak için yardım 

almak gereklidir.  
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Yeryüzünde bulunan su damlacıkları önce 

buharlaşarak gökyüzüne çıkar. 

Gökyüzünde hava aşırı derecede 

soğuktur. Buharlaşarak gökyüzüne çıkan 

bu su damlacığı kristal bir görünüm 

kazanır, yani kristalleşir. Sonra da üşüyen 

bu su damlacığı biraz ısınmak için kar 

olarak yeryüzüne iner. 

12. Bu metnin konusu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Karın oluşumu 

B) Soğukların etkisi 

C) Suyun önemi 

D) Küresel ısınma 

 

 

 

Karagöz, insan şekillerinin çubuklara 

takılarak beyaz bir perde üzerinde hareket 

ettirildiği bir oyundur. Beyaz perdenin 

üzerine bu şekillerin gölgeleri yansıtıldığı 

için gölge oyunu adı da verilir. Oyun, 

Karagöz ve Hacivat arasında geçen komik 

konuşmalardan oluşur. Bununla beraber 

kelime oyunları, danslar ve hareketler de 

oyunun önemli bir parçasıdır. Oyunda 

Hacivat ve Karagöz dışında Kayserili, 

Beberuhi, Laz, Çelebi gibi karakterler de 

yer almaktadır. Karagöz oyunu eskiden 

evlerde, kahvehanelerde, köy 

meydanlarında oynatılmaktaydı. 

13. Bu metinde aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yoktur? 

A) Karagöz oyununun başka bir adı var 

mıdır? 

B) Karagöz oyununda yer alan karakterler 

nelerdir? 

C) Karagöz oyunu nasıl ortaya çıkmıştır? 

D) Karagöz oyunu eskiden nerelerde 

oynanırdı? 

 

(14. ve 15. soruları aşağıdaki metne 

göre cevaplayınız.) 

İlkbahar ve yaz akşamlarında çalılıkların 

arasında dolaşırken karanlığın içinden 

garip bir çığlık sesi duyarsınız. Bu büyük 

ihtimalle çobanaldatanın ötüşüdür. Bütün 

gün fundalıkların arasında gizlenen ya da 

uyuklayan bu kuşlar, akşam karanlık 

basınca hareketlenerek böcek avlamaya 

çıkarlar. Yetmiş iki türü olan bu gece 

kuşları, Yeni Zelanda ve bazı Pasifik 

adaları dışında dünyanın her yerinde 

yaşar. Çobanaldatan gece kuşu olduğu 

için gece kelebeği ve güve gibi böceklerle 

beslenir. Bu kuşlar yazları Avrupa’ya ve 

Asya’nın batısına, kışları ise Afrika’ya göç 

ederler.  

 

14. Bu metinden çobanaldatan kuşuyla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Yaz mevsiminde Avrupa ve Asya’nın 

batısına gider. 

B) Gündüzleri hareketsiz durup geceleri 

avlanır. 

C) İlkbahar ve yaz akşamlarında öterler. 

D) Yeni Zelanda’ da bolca yaşarlar.  

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 

metinde yer alan altı çizili cümleyle 

anlamca özdeştir? 

A) Biber ve domates toplamak için 

bahçeye indi. 

B) Evde yemek olmadığı için lokantaya 

gitti. 

C) Seni görmek üzere Erciş’e geliyor. 

D) Çocuk ağlarsa bana hemen haber ver.  
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