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1 5. Sınıf

1.  Yapım eki eklendiği kelimenin anlamını değiştirip yeni 
sözcük yapar. 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi 
yapım eki almıştır?

A) İlk insanlar tarımla birlikte yerleşik hayata geçmiştir.

B) İnsanlık tarihinde yazının önemi büyüktür.

C) İnsan var oldukça sanat olmaya devam edecektir.

D) İlk insanlar hayatlarını mağarada yaşıyorlardı.

2.   Virgülün kullanıldığı yerlerden bazıları aşağıda veril-
miştir:

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur.
• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve 
teşvik bildiren ifadelerden sonra konur.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki kurallardan her-
hangi birini örnekleyen kullanıma yer verilmemiştir?

A) Kitap okumadığın için anlamakta zorlanıyorsun, 

    demişti arkadaşım.

B) Sevgiyi, huzuru, mutluluğu onunla yaşamaya

     başlamıştı.

C) Hayır, bundan sonra onun yüzünü dahi görmek 

     istemiyorum.

D) Genç, doktorun yanına yaklaşıp rahatsızlığını 

     anlatmaya başladı.

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı 
ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Okulların kapanmasına oniki gün var.

B) Geçen gün 24’üncü kitabımı bitirdim.

C) Sabah kahvaltısında ikişer yumurta yedik.

D) Dersimiz sabah saat 08.50’de başlıyor.

4.  • Sonunda ders verme amacı güden yazılardır. 
• Genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur. 
• Bu edebi türde dünyaca bilinen belli başlı yazarlar      
  Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır.

 Yukarıda özellikleri verilen metin türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 

A) Masal

B) Öykü

C) Fabl

D) Destan
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5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim 
cümlenin anlamına uymamaktadır?

A) Akşam yemeğini çok yediği için yüreği ağzına geldi.

B) Hep aynı şeyleri söylemekten dilimde tüy  bitti. 

C) Bütün gün yürüdüğü için ayaklarına kara sular inmişti.

D) Dünyaca ünlü bir doktor olmak için çok dirsek çürüttü.

6.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş 
anlamlısı yoktur? 

A) Küçükken çok kitap okurdum.

B) Hasta olduğu için okula gelmedi.

C) Maça kırmızı formasıyla gitmişti.

D) Babam duygusunu belli etmezdi.

7.  Asude Öğretmen söz sanatları ile ilgili aşağıdaki ör-
nekleri tahtaya yazmıştır. 

1. Fatma keçi gibi inatçı bir öğrencidir.
2. Bulutlar ağlıyor, güneş onu teselli ediyordu.
3. Boş sokakta yürüyordu Aslı Zehra.
4. Elma gibi yanakları vardı. 

Sırasıyla dört öğrenci bu örneklerle ilgili görüşlerini 
belirtmiştir.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin 
görüşleri yanlıştır? 

A) Zeliha: 1.cümlede benzetme sanatı vardır.

B) Zeynep: 2.cümlede kişileştirme sanatı vardır.

C) Zübeyde: 3.cümlede kişileştirme sanatı yoktur.

D) Züleyha: 4.cümlede benzetme sanatı yoktur.

Türkiye’de Okuma ve İzleme Oranları

Dergi okuma oranı

Kitap okuma oranı

Gazete okuma oranı

Radyo dinleme oranı

Televizyon izlemeoranı

%  4

%  4,5

%  22

%  25

%  94

Yukarıdaki grafiği inceleyen Uğur aşağıdaki sonuçlardan 
birinde yanlış bir yargıya varmıştır.

Uğur, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bir 
yargıda bulunmuştur? 

A) Kitap ve dergi okuyanların toplamı gazete 
     okuyanlardan azdır.
B) Televizyon izleyenlerin oranı okuyanlardan 
     fazladır.
C) İzlemek okumaktan keyifli gelmektedir.
D) İnsanlar okumayı radyo dinlemeye tercih etmektedirler.

8.



3

Türkçe

5. Sınıf

Kazanım Tarama Testi

Ya
lo

va
 Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

M
er

ke
zi

CEVAP ANAHTARI:

1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-C, 6-A, 7-D, 8-D, 9-B, 10-A

9.  Teknolojinin hayatın her alanına işlemesi ile artan enerji tüketimi, doğal kaynaklar için büyük bir tehlike oluşturmaya 
başladı. Bugün artık her evde yer alan beyaz eşyalar bilinçli kullanılmadığı takdirde enerji ve su israfına yol açıyor. Gün-
lük hayatta uygulanabilecek pratik yöntemler ile enerji ve su israfını azaltmak mümkün. Birkaçını söyle sıralayabiliriz: 

• Cihazlar üzerindeki enerji etiketleri dikkatli incelenerek, en düşük enerji tüketen A+ ürünler seçilmeli.
• Buzdolabının dondurucu veya gövde kapısı açık bırakılmamalı
•Direkt güneş ışığı alan yerlere, radyatör ve fırın yanlarına buzdolabı konmamalı. Bu durum buzdolabının soğutma görevi 
için daha fazla enerji harcamasına sebep olur.
• Çamaşır makineleri genellikle yüzde 75 dolulukta tam kapasite güç harcadığı için enerji ve su israfı yapmamak adına 
makinenin tam dolu olmasına dikkat edilmeli.
• Bulaşıklar elde değil makinede yıkanmalı. Makineler elde yıkamadan daha az su harcamaktadır.
• Bulaşık makinelerinin tam dolması beklenmeli ve uzun sürmesine rağmen en tasarruflu program olan ECO modu tercih 
edilmeli.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkan bir kişi çevre koruması adına neyi yaparsa bu bilgilerle çelişir? (uyuşmamakta-
dır)?

A) Çamaşır ve bulaşıklarını makine tam dolmadan çalıştırmamaya dikkat eder.

B) Kısa sürede bitirip tasarruf etmek için bulaşıklarını normal modda yıkamaktadır.

C) Enerji etiketlerine dikkat ederek cihaz almaktadır.

D) Sık sık buzdolabının kapağını açmamakta ve kapağı açık bırakmamaktadır.

10.  Neler düşünürdüm neler! İmtihanların başlayacağı günleri hayal ederdim çoğunlukla. Okuma dersinden korkulur mu 
hiç? Güzel bir mayıs günü, imtihan odasına girecektim; öğretmenim beni güler yüzle karşılayacaktı. Talihime çıkan par-
çayı okuyacaktım. Ben okurken dışarıdan kuşlar ötüşecek, yeni yapraklanmış ağaçların sallandıkları görünecekti. Bahar 
yemişlerini satan satıcıların sesleri bağrışmaları duyulacaktı. Öğretmenlerim okuduğum parçayla ilgili sorular soracak. 
Ben hemen cevap verecektim.  Sonra “Yeter” diyecekler, imtihan odasından uçar gibi çıkacaktım. Okuma kitaplarımdaki 
son parçalara baktıkça bunları düşünürdüm.

Yukarıdaki anlatımı yapan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okuma sınavından korktuğu

B) Sık sık hayal kurduğu

C) Özgüvenli olduğu

D) Bahar günlerini sevdiği


