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5. Sınıf 1. Yazılı Soruları

TÜRKÇE

m
ar

at
on

 y
ay

ın
cı

lık
    

m
ar

at
on

 y
ay

ın
cı

lık
    

m
ar

at
on

 y
ay

ın
cı

lık
    

m
ar

at
on

 y
ay

ın
cı

lık
    

m
ar

at
on

 y
ay

ın
cı

lık
    

A.	 Aşağıda	verilen	çoktan	seçmeli	soruları	cevaplayınız.	(10 x 5 = 50 puan)

1.	 •	 Bu	yaptıkları	birçok	zarara	yol	açmıştı.

	 •	 Yapılan	her	şeye	burun	kıvırıyordu.

	 •	 Maaşına	zam	gelince	gülleri	yarılmıştı.

	 •	 Kardeşim	ağaçtan	düşünce	kaşı	açıldı.

	 Aşağıdaki	 sözcüklerden	 hangisi,	 verilen	
cümlelerde	deyim	oluşturmamıştır?
A)	yol	 	 	 B)	burun

C)	gül	 	 	 D)	kaş

2.	 Hikâyeler;	yaşanmış	ya	da	yaşanabilecek	olay-
ların	 kurgulanması	 ile	 oluşan	 eserlerdir.	 Hikâ-
yelerde	olay,	yer,	zaman	ve	kişiler	olmak	üzere	
dört	öge	bulunur.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	bu	ögelerin	tümü-
ne	yer	verilmiştir?
A)	Bahçede	 çalışırken	birden	 yağmur	bastırdı.	

Yaz	yağmurlarının	böyle	sürprizler	yapması-
na	alışmıştık.	Hasan	amca	derme	çatma	bir	
çadır	yaptı.	Hepimiz	onun	altına	girip	yağmu-
run	geçmesini	bekledik.	

B)	Aceleyle	eve	girdi.	Çok	telaşlıydı.	Annesi	Se-
miha	Hanım’dan	bir	miktar	para	aldı.	Tekrar	
sokağa	 fırladı.	 Yaptıklarına	 anlam	 vermek	
çok	 zordu.	 Bir	 dükkâna	 girdi,	 birkaç	 paket	
atıştırmalık	aldı.	

C)	Saat	on	olmuştu.	Henüz	gelen	giden	yoktu.	
Oturup	beklemeye	devam	etti.	Derin	düşün-
celere	daldı.	Tepesinde	beliren	bir	karaltıyla	
irkildi.	 Başını	 kaldırdı.	 Kenan’daki	 şaşkınlık	
yerini	sevince	bıraktı.

D)	Avluda	oturuyoruz.	Cemal	dede	bize	ürkütü-
cü	hikâyeler	anlatıyor.	Can	kulağıyla	onu	din-
liyoruz.	 Ben	 korkmamış	 gibi	 davranıyorum,	
Selin	 korktuğunu	 itiraf	 ediyor.	 Cemal	 dede	
heyecanla	devam	ediyor	hikâyeye.

3.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 virgülün	
kullanım	amacı	diğerlerinden	farklıdır?
A)	Yastık,	 çarşaf	 ve	 yorganı	 yatağın	 üzerine	

koydu.

B)	Bir	yolunu	bulun,	elimizdekinden	de	olmaya-
lım.

C)	Ona	 yaklaşmak,	 bir	 şeyler	 söylemek	müm-
kün	değildi.

D)	Bağırtılar,	havlamalar,	makine	uğultuları	bir-
birine	karışıyor.

4.	 Şimşek,	 bir	 bulut	 kümesi	 aşırı	 elektrik	 yüklen-
diğinde	 gerçekleşir.	 Elektrik	 boşalırken	 akımın	
geçtiği	yerde	kırık	çizgi	biçiminde	bir	ışık	parlar.	
Atmosferde	her	saniye	yaklaşık	yüz	şimşek	ça-
kar.	Şimşek,	bulut	 tabanı	ve	yeryüzü	arasında	
gerçekleşirse	 yıldırım	 olarak	 adlandırılır.	 Yıldı-
rımların	 çoğu	 denizlere	 ve	 okyanuslara	 düşer.	
Ayrıca	şimşek	ve	yıldırım	genellikle	kümülonim-
bus	adı	verilen	bulutlarda	görülür.

	 Bu	 metne	 getirilebilecek	 en	 uygun	 başlık	
aşağıdakilerden	hangisidir?
A)	Yağış	Türleri

B)	Yıldırım	Düşmesi	

C)	Hava	Olayları

D)	Şimşek	ve	Yıldırım

5.	 Aşağıdaki	 dizelerin	 hangisinde	 kişileştirme	
yapılmıştır?
A)	Ufuk	ufuk	uçtum	daldım	derine,

	 Sen	öğrettin	çoban	kimdir,	sürü	ne?

B)	Korkuysa	şapkasını	her	zaman,

	 Kapkara	bir	dala	asar.

C)	Biz	iyiye	iyi,	güzele	güzel	dedik,

	 Masallardan	çekerdik	mısraları	tülbent	gibi.

D)	Dilimde	sabah	keyfiyle	yeni	bir	umut	türküsü,

	 Kar	yağmış	dağlara,	bozulmamış	ütüsü.
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6.	 Bizi	olumsuz	etkileyen	duygu	ve	düşünceleri	so-

mutlaştırmak,	atılabilecek	ilk	adımlardan	biridir.	
Böylece	bu	duygu	ve	düşünceleri	kendimizden	
bağımsız	 olarak	 değerlendirebiliriz.	 Onlara	 bir	
ad	 verirsek,	 renklerini	 ya	 da	 görünüşlerini	 ta-
nımlayabilirsek	kontrol	edilebilir	olduklarını	an-
layabiliriz.

	 Bu	parçada	asıl	anlatılmak	istenen	aşağıda-
kilerden	hangisidir?
A)	Kaygıları	 kontrol	 edebilmek	 o	 kadar	 kolay	

değildir.

B)	İnsanı	 etkileyen	 birçok	 olumsuz	 duygu	 ve	
düşünce	vardır.

C)	Duygu	 ve	 düşüncelere	 nesnel	 bir	 yaklaşım	
sergilenmelidir.

D)	Kaygıları	kontrol	edebilmek,	onları	somutlaş-
tırmaktan	geçer.	

7.	 I.	 En	çok	görüldüğü	yer	ise	Kuzey	Amerika’dır.

II.	 Bir	 hortumun	oluşması	 birçok	 hava	 koşulu-
nun	bir	arada	olmasına	bağlıdır.	

III.	Hortum,	şiddetli	fırtınalarda	görülür.	

IV.	Bu	koşullar	oluştuğunda	fırtına	bulutunun	al-
tında	girdap	diye	bilinen	ve	hızla	dönen	hava	
kütlesi	oluşur.		

	 Numaralanmış	cümlelerle	anlamlı	bir	parag-
raf	oluşturulmak	istenirse	sıralama	aşağıda-
kilerin	hangisi	olur?
A) III - II - IV - I B) II - IV - III - I 

C)	II	-	III	-	I	-	IV	 D)	III	-	I	-	II	-	IV

8.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	işin	ol-
ması,	bir	koşula	bağlıdır?
A)	Dünya	kadar	işin	arasında	bir	bu	eksikti.

B)	Madenciler	gün	ağarmadan	yollara	düştü.

C)	Hava	açarsa	çocuklarla	alışverişe	çıkalım.

D)	Sıkılmamak	için	yanına	bir	kitap	alabilirisin.

9.	 Konya’nın	Çumra	 ilçesine	 bağlı	 Türkmenkara-
hüyük’te	MÖ	9	ve	7.	yüzyıllar	arasında	var	ol-
duğu	 düşünülen	 bir	 krallığa	 ait	 izler	 bulundu.	
Konyalı	bir	çiftçinin	sulama	kanalında	üzerinde	
farklı	 şekiller	 olan	 bir	 taş	 parçası	 bulmasının	
ardından	Chicago,	Oxford	ve	Çukurova	Üniver-
siteleriyle	Ankara’daki	İngiliz	Enstitüsü	ortak	bir	
araştırmaya	 başlamıştı.	 Araştırma	 sonucunda	
bu	şekillerin	aslında	Anadolu’nun	en	eski	dille-
rinden	biri	olan	Luvi	dilinde	yazılmış	bir	yazı	ol-
duğu	ve	metinde	Frig	Kralı	Midas’ın	yenilgisinin	
anlatıldığı	 tespit	edildi.	Detaylı	 incelemenin	ar-
dından	Frig	Kralı’nı	yenen	kişinin	Kral	Hartapu	
olduğu,	Kral	Hartapu’nun	krallığının	başkentinin	
de	Türkmenkarahüyük	olduğu	anlaşıldı.	Ancak	
arkeologlar	Kral	Hartapu	ve	hükmettiği	krallıkla	
ilgili	henüz	çok	fazla	bir	bilgiye	sahip	değil.

	 Bu	metinde	sözü	edilen	krallıkla	ilgili	olarak	
aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?
A)	Nasıl	keşfedildiğine

B)	Kiminle	savaştıklarına	

C)	İlk	kralının	kim	olduğuna	

D)	Başkentinin	neresi	olduğuna

10.	 I.	 Çocuklar	Maraş	dondurmasına	bayıldılar.
II.	 Okan	Bey,	Bayburt	sokakta	oturuyormuş.

III.	Türkçe,	 dünyanın	 birçok	 yerinde	 konuşul-
maktadır.

IV.	Ağrı	Dağı’nın	zirvesi,	yaz	kış	karlı	olur.

	 Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	büyük	
harflerin	kullanımıyla	 ilgili	bir	yazım	yanlışı	
yapılmıştır?
A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV
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B.	 Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizili	kelime	gerçek	anlamda	ise	ilgili	kutucuğa “G”,	mecaz	anlamda	ise	

“M”	yazınız.	(5 x 2 = 10 puan)

C.	 Aşağıda	yer	alan	cümleleri	“DOĞRU”	veya	“YANLIŞ”	olarak	değerlendirip	(	3	)	işareti	ile	belirtiniz.
 (5 x 2 = 10 puan)

DOĞRU YANLIŞ

1.	 Yazılışları	aynı,	anlamları	farklı	olan	kelimelere	eş	sesli	sözcükler	denir.

2.	 “Hasret”	sözcüğünün	eş	anlamlısı	“gurbet”	sözcüğüdür.

3.	 “Karanlık”	sözcüğünün	zıt	anlamlısı	“aydınlık”	sözcüğüdür.

4.	 “Akıllı”	sözcüğünün	zıt	anlamlısı	“akılsız”	sözcüğüdür.

5.	 “Baş”	sözcüğü,	sesteşi	olan	bir	sözcüktür.

1. Diğer	arkadaşlarına	göre	biraz	sönük	kalıyordu.

2. Bardağı	kırdığımı	duyunca	çok	üzüldü.

3. Hava	serin	olduğundan	hırkasını	giydi.

4. Kızgın	olduğu	için	çekinerek	yanına	sokuldum.

5. Onun acı	sözlerine	katlanamayıp	odama	gittim.
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F.	 Aşağıdaki	metinde	yay	ayraçla	gösterilen	yerlere	uygun	noktalama	işaretlerini	getiriniz.
 (5 x 2 = 10 puan)

D.	 Aşağıdaki	cümleleri	uygun	ifadelerle	tamamlayınız.	(5 x 2 = 10 puan)

“Bir	sanat	eserini	oluşturmak	ne	çetin	iştir!”	cümlesindeki	altı	çizili	kelimenin	eş	anlamlısı	

........................tür.
1

“Gözünden	akan	yaşlar	sel	oldu.”	cümlesindeki	söz	sanatı	...........................dır.4

“İyi	ki	bu	cennet	vatanda	yaşıyoruz.”	cümlesindeki		söz	sanatı	...........................dir.3

“Dolu	arabalara	zarar	vermişti.	”	cümlesinde	...........................	kelimesi	eş	seslidir.2

Kendisinden	sonra	açıklama	yapılacak	cümlenin	sonuna	...........................	konur.5

E.	 Aşağıdaki	deyimlerle	anlamlarını	eşleştiriniz.	(5 x 2 = 10 puan)

Göz	açtırmamak1 Çok	konuşarak	başkalarının	söz	söylemesine,	konuşması-
na	engel	olmak

a

Burnu	büyümek2
Darlığa,	sıkıntıya	dayanmak,	katlanmakb

Çenesi	durmamak3 Başka	bir	iş	yapmasına	vakit	veya	imkân	vermemekc

Ağız	açtırmamak4 Gereksiz	yere	sürekli	konuşmakd

Dişini	sıkmak	5 Kibirlenmek,	büyüklenmeke

Niçin	dikkatimizi	toplamakta	güçlük	çekeriz(	)	Bunun	

pek	çok	nedeni	vardır(	)	fizyolojik	ve	genetik	etken-

ler(	)	sağlıklı	olmayan	beslenme	alışkanlıklarımız(		)		

uykusuzluk	(		)	stres…


