2014–2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU
5-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
ADI – SOYADI:
1. "Gölge" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda
kullanılmıştır?
A) Kardeşim ağacın gölgesinde serinliyor.
B) Tehlikeyi sezince babasının gölgesine sığınır.
C) Bazı bitkiler gölgeden hoşlanırlar.
D) Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer.

12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ısrarla sürekli bir şey istemek”
anlamına gelmektedir?
A) Söylediği şarkılarla herkesin gözüne girdi.
B) Sevincinden ağzı kulaklarına vardı.
C) Dünden beri başımın etini yedi.
D) Kocaman uçakları görünce ağzı açık kaldı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek
anlamda kullanılmıştır?
A) Çok para kazanınca burnu büyüdü.
B) Annem tatili burnumdan getirdi.
C) Kazada burnum kırıldı.
D) Köyüm burnumda tütüyor.

13. “Yaşlı adam yaramaz çocuğa bir ders vermek istemiş.”
cümlesinin
öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) yaramaz çocuğa
B)
yaşlı
adam
C) bir ders
D) istemiş

3. “ tuttu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek
anlamıyla kullanılmıştır?
A) İpin ucundan sıkıca tuttu.
B) Asiye işin ucundan tuttu.
C) Ezgi’yi araba tuttu.
D) Bu iş çok iyi tuttu.
4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir?
A) Öğretmene boş gözlerle bakıyordu.
B) Ayşe’nin uykusu kaçtı.
C) Kırık camı hemen değiştirdik.
D) Çocuk kitapları okumaya bayılıyorum.
5. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri anlam ilişkisi yönünden
diğerlerinden farklıdır?
A) Enli – geniş
B) Arı - saf
C) Aç – tok
D) Kaygı – tasa
6. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin içerdiği anlam diğerlerinden
farklıdır?
A) Göze gelmek B) Göz gezdirmek
C) Göz atmak
D)Gözden geçirmek
“Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.”
7.Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ilgi
B) yarın
C) nerede
D) ama
8. “Çalışıyorum diyorsun ancak başaramıyorsun.
O hâlde çok …………” cümlesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile
tamamlanabilir?
A) başarılısın
B) iyi çalışmıyorsun
C) başarıyorsun
D) çalışıyorsun
9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Esirgemek = yönetmek B) Gaye = amaç
C) Şifahane = hastane
D) Lisan = dil
10.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ticaretle
A)Dost ile ye,iç,alışveriş etme.
B)Dostluk başka alışveriş başka.
C)Korkak tüccar ne kâr eder ne zarar.
D)Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

ilgili değildir?

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz ifade taşımaktadır?
A) Gittiğimiz yeri bir türlü hatırlayamadım.
B) İstersen sen de oturabilirsin.
C) Bu yemeği Aylin mi yapmış?
D) Bilgisayarı kapattın mı?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Öğrenciler derslerine sıkı çalıştılar.
B) Zavallı çocuk ne yapacağını bilemedi.
C) Öğretmen sınıfa aniden girdi.
D) Ayşe korkuyla bağırdılar.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Senin bu işi başaracağına adım gibi eminim.
B) Evlerinin önünden geçen yola doğalgaz borusu döşediler.
C) Toplantıya katılan konuşmacı çok güzel konuştu.
D) Şiir okuyan insanlarda edebiyat zevki gelişir.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
A) Beş dakikada dağın zirvesine çıktık.
B) Beni üzen şey arkadaşımın sözünde durmaması oldu
C) O kadar çok ağladı ki göz yaşları sel olup aktı.
D) Hay Allah senden razı olsun; ne iyi etinde geldin.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.
B) Elma ve şeftali yaz meyvesidir.
C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.
D) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı.
18. Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalıyız?
A)Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C) Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
D) Bağırarak konuşmalıyız.
Türküler söyler gelince bahar
Yaza, kışa hazırlık yapar.
Ağaçların da var yürekleri
Ağaçlar tıpkı bizler gibi.
19. Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baharın gelmesinden duyulan sevinç
B) Ağaç sevgisi
C) Yaşama sevinci
D) İnsan sevgisi
“Her şey bir hayalle başlar. Günümüzde kullandığımız birçok
teknolojik ürün, yıllar önce sadece bir hayaldi. Şimdi bize hayal
gelenler, gelecekte sıradan şeyler haline geleceklerdir.”
20.
Yukarıdaki
paragrafta
aşağıdakilerden
hangisine
değinilmemiştir?
A) hayal etmenin önemine
B) her hayalin bir gün gerçekleşebileceğine
C) hayallerin bir sınırının olduğuna
D) birçok teknolojik ürünün bir hayalle başladığına

Bir alakarga varmış. Öteki alakargaların hepsinden daha büyükmüş.
Onun için kendini çok beğenip hepsini de hor görmeye başlamış.
Karakargaların arasına gitmiş. Onlarla oturmak istemiş. Ama
karakargalar "Senin şeklini de sesini de beğenmedik." demişler.
Sonra da kovmuşlar. Dönüşte alakarga güvercinlere rastlamış.
Onlara imrenip "Ben de güvercinim." diye aralarına girmiş. Ilk
günler hiç ötmemiş. Güvercinler de ne bilsinler. Onu da
kendilerinden sanıp ses çıkarmamışlar. Ama bir gün alakarga
yanılmış. Bir bağırayım demiş. O zaman hilesi meydana çıkmış.
Güvercinler, "Güvercinin böyle bağıranı olmaz." deyip alakargayı
kovmuşlar. Alakarga ne yapsın? Yine alakargaların arasına dönmüş.
Bu kez de onlar istememiş.
21,22,23 ve 24. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

30. "Kısa" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hanginde "sıfat (ön ad)"
görevinde değildir?
A) Ayşe'ye kısa saç çok yakışmış.
B) Eteğinin boyu biraz kısa olmuş.
C) Kısa zamanda hepsi unutulur.
D) Kısa boylu ağaçları seçmişler.

21. Metnin ana karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) ala güvercin
B) alakarga
C) karakarga
D) kara güvercin

32. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
A) gözcü
B) izci
C) evcil
D) gölge

22. Metinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir alakarganın güvercinlerle ve karakargalarla olan kavgası
B) Bir alakarganın güvercinlerle olan dostluğu
C) Bir alakarganın karakargalarla çıktığı yolculukta başına gelenler
D) Bir alakarganın arkadaşlarını hor görüp başkalarıyla birlikte olma
çabası

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı kullanılmıştır?
A) Olcay, okuma yarışında birinci sıraya geçti.
B) Adam başı üçer kiraz düşüyor.
C) Pazardan iki karpuz aldık.
D) Yarım düzine kalemi olmuş.

23. Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan olayın gerçekleştiği
yer
olabilir?
A) Orman
B)
Ev
C) Okul
D) Kafes
24. Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkalarını hor görmek kötü bir davranıştır.
B) Kargalarla güvercinler arkadaş olamaz.
C) Başkalarına gereğinden fazla değer verilmemelidir.
D) Güvercinler kargalardan daha güzel hayvanlardır.
Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen olumsuz
düşünebiliriz. Ancak olumsuz düşünmeyi bir alışkanlık hâline
getirmek, bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atar.
25. Yazar, neyi alışkanlık hâline getirmenin zararlı olacağını
söylemektedir?
A) önlem almayı
B) olumsuz düşünmeyi
C) tehlikelerden korunmayı
D) tedbirli olmayı
26.“Ahlak, sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının
yapacakları kötülükleri de önlemeye çalışmaktır.” cümlesine göre
aşağıdakilerden hangisi ahlaka uygun bir davranıştır?
A) Yere çöp atan bir kişiyi uyarmak
B) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak
C) İnsanlar hakkında olumsuz sözler söylemek
D) Hayvanlara eziyet edenlere göz yummak
27. Aşağıdakilerden hangisi bileşik yapılı sözcüktür?
A) Seçmen
B) Koşan
C) Ayakkabı
D) Sinek
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime
kullanılmamıştır?
A) Ahmet, kalemi evde unutmuş.
B) Yarın, sen de okula erken gel.
C) Bunu da okursan iyi olur.
D) Çocukken bile o, çalışkandı.
29. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapım eki almış (türemiş) bir
kelime değildir ?
A) Çamlık
B) Karşı
C) Sesli
D) Örgü

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla, “kim, ne zaman, nasıl,
nereden” sorularının cevabı bulunur?
A) Ali, yazdan odun, kömür aldı.
B) Hasan, dün yorgun argın işten geldi.
C) Osman, karneyi alınca koşarak eve geldi.
D) Serkan, akşamleyin Nevşehir’den Ankara’ya gitti.

“Mühendisin bilgisayar çantası bizim evde kalmış.”
34. Cümlesinde ne tür bir tamlama vardır?
A) Sıfat tamlaması
B) Uçucu isim tamlaması
C) Belirtili isim tamlaması
D) Zincirleme isim tamlaması
35. Hangi seçenekte sözcüğün özelliği doğru verilmiştir?
A) kalem : cins, soyut, tekil
B) zil : cins, soyut, çoğul
C) Boncuk : özel, somut, tekil
D) karalar : özel, çoğul, somut
36. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamlayanı anlamca
pekiştirilmiştir?
A) Kalın tel
B) Mavimsi ceket
C) Büyücek kedi
D) Sapsarı ayva
37. "Çocuğun koca kulakları, incecik boynu, iri ve yusyuvarlak kafası
vardı." tümcesinde kaç tane sıfat vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılışı yanlıştır?
A) Evde, okulda, yolda, her yerde okurdu.
B) Önlüğündeki, leke bir türlü çıkmıyordu.
C) Annem, babam, ablam da gelecekler.
D) İçeri yavaşça girdik, üstümüz değiştirdik.
39.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” kelimeden ayrı yazılmalıdır?
A) Havalar öyle soğuduki ısınamıyoruz.
B) İşteki başarımı disipline borçluyum.
C) Arabaların sokaktaki sesleri dinmedi.
D) Akşamki partiye beraber gidelim.
40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?
A) Tatile bu arabayla mı gideceksiniz?
B) Yenimi yeni bir ev aldık.
C) Uyuyor mu uyumuyor mu belli değil.
D) Bu kitabı mı aldın?

