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5. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI 

AD/SOYAD: 
SINIF/NUMARA: 
 
1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz 
anlamlı değildir? 
A) Dışarıda acı bir soğuk olması gezmemizi 
engelledi. 
B) Babamın sert bakışları beni yerime oturttu. 
C) Hayatı seversek her şeye bakışımız değişir. 
D) Arkamdan film çevirmişler, haberim olmamış. 
 
2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş 
seslisi(sesteşi) yoktur? 
A) Bahçedeki gülleri özenle suladı. 
B) Bu yaz Covit19 salgını sebebiyle tatile 
gidemediler. 
C) Salgın hastalıktan dolayı yüzme çalışmalarına ara 
verildi. 
D) Ülkemizde dört mevsim yaşanır. 
 
3. “Ara sıra arkadaşlarla buluşup basketbol 
oynuyoruz.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün 
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde 
vardır? 
A) Her sabah mutlaka yürüyüşe çıkar. 
B) Tatlılardan yalnız künefeyi severim. 
C) Kimi vakit bizim dükkâna uğrar, soluklanırdı. 
D) Kesinlikle sınavdan iyi bir not bekliyorum. 
 
4. 
 

➢ Sevinç ve heyecandan taşkın hareketlerde 
bulunmak 

➢ İnandırıcı olmayan, oyalayıcı ve avutucu 
sözler söylemek 

➢ Bir iş için gereken parayı ödemek, gideri 
karşılamak 

➢ Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi 
kenara itmek 

Yukarıda anlamları verilenler aşağıdaki deyimlerle 
eşleştirildiğinde hangi deyim boşta kalır? 
A) Kabına sığmamak 
B) Rafa kaldırmak 
C) Rahat yüzü görmemek 
D) Masal okumak 
 
5. Aşağıdakilerden hangisinin kökü yanlış 
verilmiştir? 
 
A) Yazıcı                         Yazı 
 
B) Saatçi                         Saat 
 
C) Avcı                             Av 
 
D) Gözlükçü                    Göz 
 

 
6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım 
eki almamıştır? 
A) Sütlü kahveyi çok severim. 
B) Deniz dalgalı olduğu için çok yüzemedik. 
C) Ormanlık alanda mangal yakmak yasaktır. 
D) Balıklar sürü şeklinde yüzüyor. 
 
 
7. Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. 
Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerine yakın 
anlamlısı kullanılamaz. 
Bu bilgiye göre aşağıdaki atasözlerinden 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 
A) Ağacın kurdu içinde olur. 
B) Taşıma su ile değirmen dönmez. 
C) Zararın neresinden dönülse iyi olur. 
D) Sakla samanı gelir zamanı. 
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
anlamı yoktur? 
A) Kış bu sene daha şiddetli geçti. 
B) Ağabeyim benden uzundur. 
C) Ekmek almak için evden çıktı. 
D) Sınıfın en çalışkanı Naz’dır. 
 
9. (I)Güler bir yüz, tatlı dille tamamlandığı zaman, 
insana bütün kapılar açılır. (II)Gerçekten dilin 
açamayacağı kapı, çözemeyeceği düğüm yoktur. 
(III)Tatlı dilli insanların ağzından çıkan tüm 
sözcükler güzeldir. (IV) Bu yüzden” Tatlı dil yılanı 
deliğinden çıkarır.” atasözü böyle kişiler için 
söylenmiştir. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
ana fikir olmaya en uygun cümledir? 
 
A) I              B) II              C) III               D)IV 
 
 
10. Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı 
bildiren ifade kullanılmamıştır? 
A) Öğretmen ödevimi beğendi ama en yüksek notu 
vermedi. 
B) Yazıcı almak istiyorum yalnız hangisini alacağımı 
bilmiyorum. 
C) Özür diledi fakat aynı hataları hâlâ yapıyor. 
D) Kitap okuyarak kendini geliştirmeye başladı. 
 
 
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti 
yanlış kullanılmıştır? 
A) Ahmet’in sınav sonucu açıklandı. 
B) Mersin’li olduğunu hep söylüyordu. 
C) Kitabının 2’nci baskısı yapıldı. 
D) Van’da uzun yıllar çalıştım. 
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başladı. 
Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış 
sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır? 
A)1        B) 2          C) 3          D) 4 
 
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal bir 
ifadedir? 
A) Deprem haberine hepimiz çok üzüldük. 
B) Dedem bize askerlik anılarını anlattı. 
C) Evde genelde bilgisayar oynuyor. 
D) Çocuğun burnu kanadı. 
 
 
14. Bir gölde annesi ile birlikte küçük bir kara balık 
varmış. Bu balık yaşadığı yerden çok sıkılmış ve yeni 
yerler görmek istiyormuş. Annesi ona başka bir yer 
olmadığını söylüyormuş balık bunu dillendirdikçe 
etraftan duyanlar olmuş ve onu dışlamaya 
başlamışlar. Kara balık annesini de geride bırakarak 
yaşadıkları gölden ayrılmış.  Yüzdükten sonra bir 
derenin akıntısına karışarak uzaklara yol almış. 
Bu paragrafta hikâye unsurlarından hangisi 
kullanılmamıştır? 
A) Kişi     B) Olay     C) Yer    D) Zaman 
 
15. “Boğaç, o kadar güçlüydü ki taşı sıksa suyunu 
çıkarırdı.” cümlesinde hangi söz sanatı 
kullanılmıştır?                
A) Benzetme                 B) Kişileştirme   
C) Abartma                   D) Konuşturma 
 
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekçi 
anlatım yoktur? 
A) Bahçedeki kır çiçeklerini topladık. 
B) Kuşlar heyecanla dallara şarkı söylüyor. 
C) İlk defa köye gidecektik. 
D) Sonunda misafirler kapıda göründü. 
 
 
 
 
 
 

 
17. İki kurbağa güle oynaya kırlarda gezerlerken içi 
süt dolu bir kovaya düşmüşler. Kurbağalardan biri 
hemen paniğe kapılır ve “Artık buradan kurtulmam 
olanaksız.” diye düşünerek kendini bembeyaz 
sütün içine bırakır. Zavallı kurbağacık çaresizce dibe 
doğru çöker ve boğulur. İkincisi ise “Belki 
kurtulurum. Ama sonuçta boğulsam da 
çırpınacağım, direneceğim.” der. Dediği gibi de 
yapar kurtulma umuduyla sürekli hareket etmeye 
başlar. Bu çabaları sonunda süt yağ bağlar. 
Umutsuzluğa kapılmayan kurbağa da oluşan yağ 
tabakalarından birinin üzerinde kalarak kurtulur. 
Bu parçanın metin türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Fabl   B) Hikâye   C) Haber yazısı   D) Mektup 
 
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel değildir? 
A) Mersin sahil şeridiyle herkesi büyülüyor. 
B) Aylin’in güzelliği dillere destan olmuştu. 
C) Baran çok efendi, saygılı bir öğrencidir. 
D) Kitabının yirminci baskısı yapılmış. 
 
19.  Baş koymuşum Türkiye’min yoluna 

Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm 
Asırlardır kıratımı suladım 
Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m. 

Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Yaşama coşkusu        B) Vatan sevgisi 
C) Hayat sevinci              D) Doğa sevgisi 
 
20. Sakarya’nın Geyve ilçesinin temizliğinden 
sorumlu işçiler çöplere atılmış kitapları toplamaya 
yedi ay önce başladı. Okunabilecek durumda olan 
kitapların bakımı yapılarak kitaplar konu 
başlıklarına göre bölümlerine ayrıldı. İşçilerin mola 
zamanlarını değerlendirdikleri kütüphanede dört 
bin yirmi kitap bulunuyor. Depoda bekleyen 
kitapların da bakımı yapıldıktan sonra kütüphaneye 
kazandırılması için çalışılıyor.   
 
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 
A) Temizlik görevlileri çöpten kitap topluyor. 
B) Çöpten toplanan kitaplara bakım yapılıyor. 
C) İşçiler mola zamanında kütüphanede oluyor.  
D) Depoda bekleyen kitaplar öğrencilere 
gönderiliyor. 
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