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5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  

ADI SOYADI:                             SINIF, NO:  

 Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. 
Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerine yakın 
anlamlısı kullanılamaz. 
1.Verilen bilgiye göre aşağıdaki 
atasözlerinden hangisinde yanlışlık 
yapılmıştır? 
A. Ağacın kurdu içinde olur. 
B. Taşıma su ile değirmen dönmez. 
C. Zararın neresinden dönülse iyidir. 
D. Can boğazdan gelir. 
 

2.Aşağıdaki deyimlerden hangisi  
“ evine, yanına çok gidip gelmek “ 
anlamındadır? 
A)Kol kanat germek 
B)Kafası şişmek 
C)Kapısını aşındırmak 
D)Kılı kırk yarmak 
 
3)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 
eş seslisi(sesteşi) yoktur? 
A)Babamın saçlarına kır düşmüş. 
B) Bu yaz tatile gidemediler. 
C)  Hastalıktan dolayı yüzme çalışmalarına ara 
verildi. 
D) Kendine yeni bir ev aldı. 
 
 

• Kapıyı açıp içeri giriyorum. 

• Karla kapanan yol sonunda açıldı. 

• Tıkanan su borusunu tamirci açtı. 

• Çocuğuna sevgiyle kollarını açtı. 
 

4. Yukarıda verilen cümlelerde geçen “ 
açmak” sözcüğü kaç farklı anlamda 
kullanılmıştır? 
A) 4       B) 3        C)2         D)1 
 
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 
 
A) Eve geç geldiği için annesi çok kızmıştı. 
B) Çayını içerken derin düşüncelere daldı. 
C) Şirkette en ağır işleri bana verdiler. 
D) Gömleğini yıkadı ve ütüleyip dolaba astı. 

6.Aşağıdaki cümlelerde geçen hangi sözcük 
terim anlamlıdır? 
A) Doktor ameliyatta neşter istedi. 
B) Matematik dersini çok severim. 
C) Arkadaşına çok sıcak davrandı. 
D) Okulda tüm konular bitmek üzereydi. 
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
karşılaştırma anlamı vardır? 
A)Peyami Safa, İstanbul’da 1899 yılında 
doğmuştur. 
B)Kitabınızın konusu hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
C)Takdir etmekle övmek arasında uçurum 
vardır. 
D)Okuduğu kitabın özetini çıkarıp teslim etti. 
 
 
 8.Aşağıdakilerden hangisi sebep sonuç 
cümlesidir? 
A) Sabahları şekersiz kahve içerdi. 
B) Konuşmaları merak ettiği için kulak kabarttı. 
C) Yolculuğumuz Mersin’den başlayıp sahilden 
İzmir’e kadar devam edecek. 
D) Basketbol oynamak için arkadaşlarıyla 
buluştu. 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekçi 
anlatım yoktur? 
A) Bahçedeki kır çiçeklerini topladık. 
B) Kelebekler neşeyle dans ediyordu. 
C) İlk defa babamın köyünü görecektik. 
D) Sonunda misafirler kapıda göründü. 
 
10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç 
içinde verilen anlam ilişkisi yanlıştır? 
A) Kürsüye çıkmak için yerinden kalktı.(Neden 
sonuç) 
B) Servisi kaçırdığı için okula gelemedi.(Neden 
sonuç) 
C) Annesine hediye almak maksadıyla çarşıya 
gitti.(Amaç sonuç) 
D)Düzenli çalışan mutlaka başarır. (Şart 
sonuç)) 
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
kanıtlanabilirlik(öznel-nesnel) bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 
A)Ormanda yürüyüş yapmak insana huzur 
veriyor. 
B) Dün akşam ailece sinemaya gittik. 
C) Annemin yaptığı yemekler çok lezzetlidir. 
D) Merhametli bakışlarla çocukları selamladı. 



12. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl arasında 
aşağıda verilen noktalama işaretlerinden 
hangisi kullanılmalıdır? 
A) !            B) ?             C) /                D) - 
 
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmamıştır? 
 
A) Akşam yemeğine Ahmet Amca da gelecek. 
B) Prof. Dr. Naz Aydemir hanım da toplantıya 
katıldı. 
C) Çalıştığım okul Gökçebelen Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. 
D) Ankara’ya giderken mutlaka Tuz gölüne de 
uğramalısınız. 
 
14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
yapım eki almamıştır? 
                                                                                                             
A) Acılı ezmeyi yemeklerde çok severim. 
B) Deniz dalgalı olduğu için çok yüzemedik. 
C) Ormanlık alanda mangal yakmak yasaktır. 
D) Kilerde duran turşular bozulmuştu.   
 
15. Buna göre aşağıdaki altı çizili 
sözcüklerden hangisinin kökü farklıdır? 
 
A) Öğrenciler okula başlamayı hevesle 
bekliyor. 
B) Çocuklar sevinçle uçurtma uçurdu. 
C)Tatilde tercihimiz sessizlik ve huzur. 
D) Vergilerini düzenli olarak ödüyordu. 
    
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü 
düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? 
A)Takımın kaptanı sevinçten ağladı. 
B) Çocuğun ağzı yara olmuş. 
C) Babamın hiç vakti yokmuş. 
D)Bütün ömrü kitap yazmakla geçmiş. 
 
 

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 
benzeşme vardır? 
A)Sakla samanı gelir zamanı. 
B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 
C) Damlaya damlaya göl olur. 
D)Taşıma su ile değirmen dönmez. 
 
 
 
 
 

Mehmet Tahir Efendi, oğlu Mehmet’i de 
yanına alarak kayıt yaptırmak üzere Mülkiye 
Mektebi İdadisine götürdü. Kayıt işlemleri 
çabuk bitmişti ama bir miktar da para 
ödemeleri gerekiyordu. Ama para keselerini 
çıkarıp baktılar, yeterli paraları yoktu. Mehmet 
Tahir Efendi hiç düşünmeden cebindeki gümüş 
saate uzandı. “Oğlum bu saati satalım, böylece 
kayıt parasını ödeyebiliriz.” dedi. Mehmet 
Akif’in gözleri doldu. Ama okuldaki görevli 
kayıt parasını ertesi gün getirebilecekleri 
söyleyince saatin satılmasına gerek kalmadı.   
18. Bu metinde aşağıdaki duyuların hangisiyle 
ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? 
A) İşitme    B) Koklama  C) Dokunma  D) Görme 
 
 
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde 
kişileştirme sanatı  vardır? 
A) Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, 
tanı. 
B) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. 
C) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım. 
D) Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı  
hilâl! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.Bu iki metinde aşağıdaki  hikâye 
unsurlarından hangisi ortak kullanılmamıştır? 
A) Mekân    B) Olay    C) Şahıs    D) Zaman 
 

                                                LEYLA AYDEMİR 
                                           TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

Mehmet Akif, İstanbul’a döndükten bir 
süre sonra değişik işlerle meşgul oldu. Akif, 
şair olması vasıtasıyla Mısır Prensi Abbas 
Halim ile tanışıyordu ve dost olmuşlardı. 
Mehmet Akif, zaten 1914 yılından itibaren 
hemen hemen her kış prensin davetlisi 
olarak Mısır’a gidiyor, kışı burada geçiriyor 
sonra dönüyordu. 
 

Abbas Halim, Mehmet Akif’e çocukları için 
öğretmenlik yapması ve bunun için de kesin 
olarak Mısır’a yerleşmesi teklifinde 
bulundu. Bu teklifi kabul eden Mehmet Akif 
yanına eşi İsmet Hanım ve oğulları Tahir ve 
Ahmet’i de alarak kesin olarak bu ülkeye 
yerleşti. (1924-1936) Diğer çocukları ise 
İstanbul’da kaldı. 
 


