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Ön Söz
Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,
Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.
“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine öğretim programlarında benimsenen
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.
“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, okul müfredatını destekleyici, çoktan seçmeli
test tekniğini geliştirici beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru
tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri
uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınavlara hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli
bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi verimin alınması için öncelikle konuların
eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi önerilmektedir. Böylece MEB tarafından
yapılan çeşitli sınavların düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri yoklayan
sorulardan en verimli sonuç elde edilecek ve bireyler, hedeflenen seviyeye ulaşmış
olacaktır.
Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması
dileğiyle…
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1. BÖLÜM

SÖZCÜKTE ANLAM
Sözcüğün Anlamı - Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam
Eş ve Zıt Anlam - Eş Sesli Sözcükler - Somut ve Soyut Anlam Yabancı Dillerden Alınan Sözcükler
İkileme - Deyim - Atasözü
Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
Beceri Temelli Sorular

KAZANIM TESTİ
Sözcüğün Anlamı - Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam - I

Test 01
1.

4. Aşağıda bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir:

“Çekilmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde
karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
A)

Son günlerde koyunun
sütü çekildi.

Yok olmak

B)

Yalnızlık bir yaştan sonra
hiç çekilmiyor.

Katlanmak, tahammül
etmek

C)

Bir işten, bir görevden
Düşman şiddetle
kendi isteğiyle
saldırınca askerler ovaya
ayrılmak
çekildi.
Yük taşıyan adama yol
Kendini geriye veya
vermek için kenara çekildi.
bir yana çekmek

D)

1. Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir
emek karşılığında elde edilen para, getiri
2. Mecazi anlamda çok üzülmek
3. Bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından
en küçük birimi
4. Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya
olumsuz, kötü sonuç
1.

�

�

2.
3.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir yere çık-

�

4.

maya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar
dizisi” anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır?

�

Yukarıda anlamları verilen sözcükler bulmacaya
yerleştirildiğinde “�, �, �, �” sembolleriyle belirtilmiş kutulardaki harfler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Kaldırımın boyu neredeyse dizime kadar geliyordu.
B) Çatıdan inmek sandığı kadar kolay olmayacaktı.
C) Dağcı, irili ufaklı taşlara basarak tırmanışını gerçekleştiriyor.
D) Evden yola inmek kolay olsun diye iki merdiven
yaptırdı.

A) A - N - Ü - R

B) A - T - Ü - K

C) Y - B - K - Ç

D) T - R - S - N

5. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili
özel ve belirli bir anlamı olan sözcüklere “terim” denir. Örneğin, “doğru” sözcüğü, “iki nokta arasındaki
en kısa çizgi” anlamında bir matematik terimidir.

3. Hırs sözcüğünün sözlük anlamlarından biri de “sonu
gelmeyen istek, aşırı tutku”dur.

Bu açıklamaya göre,

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “hırs” sözcüğü verilen anlamına uygun kullanılmıştır?

Bir beste notalarla, bir hikâye cümlelerle, cümleler
II
I

A) Hırsın yüzünden kalkıp bir bardak su içmeye bile
üşeniyorsun.

ise sözcüklerle oluşturulur. Peki, sözcükler nasıl
oluşur? Türkçede sözcükler, eklerle türetilir. BöyleIII

B) Yeteneği yok ama şöhret hırsı sayesinde resimde
ilerlemeye başladı.

ce dil zaman içinde zenginleşir.
IV

C) Hırsı bırak, senin de bir şeyler başarabileceğine
inan artık.

metnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
terim anlamıyla kullanılmamıştır?

D) Hırsına kapılmadığı için bu zor durumu da kimseyle tartışmadan atlattı.

5. Sınıf Türkçe

A) I
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B) II

C) III

D) IV

Sözcüğün Anlamı - Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam - I

Test 01

6. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek an-

9. Çiçekler arasında yürüyordum. Sonunda güneş

lam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

ışığının toprağı az çok aydınlattığı bir yere geldim.
Birkaç saat sonra bir baş darbesiyle toprağı yardım
ve yapraklarımı karşılamaya gelen ışığa sıcacık gülümsedim.

Buna göre,
Köy yaşamını ele alan romanlar yazan usta kalem
I
II

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,

Çorum ağzını eserlerine ustaca yedirmiş; genellikle
İç Anadolu şehirlerinin toplumsal sorunlarına değinIII
IV

I. “Çiçek” sözcüğü, mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
II. “Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan
fiziksel enerji” anlamında bir sözcük kullanılmıştır.

miştir.
metnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

III. “Sıcacık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

D) IV

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

7. “Yetişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yetmek, yeter olmak, kâfi gelmek” anlamında kullanılmıştır?

10. “Askerden gelince bakalım bir yere yerleştirebilecek
miyiz?” cümlesinde geçen “yer” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz yola çıkalım, Ahmet bize yetişir.
B) Balkondan sarkıttığı sepet üçüncü kata yetişmiyor.

A) Gezinilen, ayakla basılan taban

C) Hesabımdaki para ay sonuna yetişecek gibi.

B) Geçim sağlamak için çalışılan iş yeri

D) Berrin uzadıkça ablasına yetişti.

C) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
D) Durum, konum, vaziyet

8. • İki gündür bu işin peşinden koşuyorum.
• Akşamdan beri ben koştum, biraz da onlar yorulsunlar.

11. Sevgi sessiz bir çocuktu. Kendini dünyada olup bi-

I
ten her şeyden sorumlu hissederdi. Bu yüzden de
II
etrafındaki olaylara karşı her zaman duyarlıydı. MaIII
hallede yapılan haylazlıklarda onun bir parmağı olIV
madığını herkes bilirdi.

• Köpeğin arkamdan geldiğini görünce koşmaya
başladım.
“Koşmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Hayvanı çekeceği arabaya, sabana vb.ne bağlamak
B) Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek
C) Kovalamak, üstüne düşmek, izlemek

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

D) Bir işle çok ilgilenmek, koşuşturmak

A) I
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B) II

C) III

D) IV
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KAZANIM TESTİ
Sözcüğün Anlamı - Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam - II

Test 02
1.

• Bir sözcüğün sözlükte geçen ilk anlamına “gerçek anlam” denir.
• Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.
• Bir bilim, meslek ve sanat dalıyla ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere “terim anlamlı sözcük” denir.
Bu tanımlara göre “boğaz” sözcüğünün,
I. Onun kadar boğazına düşkün birini daha görmedim.
II. Boğazında tarif edemediği garip bir ağrı vardı.
III. Gemilerin boğazdan geçmesine izin verilmedi.
cümlelerinde kazandığı anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)

Gerçek
I

Mecaz
II

Terim
III

B)

II

I

III

C)

II

III

I

D)

III

II

I

2. Aşağıdakilerin hangisinde görselle ifade edilen sözcük altında verilen anlamla uyuşmamaktadır?
B)

A)

Biriktirmek: Bir şeyi ölçülü kullanarak
artırmak, tasarruf etmek

Sermek: Kurutmak için asmak

C)

D)

İzlemek: Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek

Serpmek: Bir şeyi dağılacak biçimde
dökmek, saçmak

5. Sınıf Türkçe
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Sözcüğün Anlamı - Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam - II

3.

Gerçek
I.

Beni bu konuda aydınlatmanıza çok sevindim.

II.

Dişime kanal tedavisi yaptırmak istiyorum.

III.

Gücünün yettiği kadar hızlı adımlarla odadan ayrıldı.

Mecaz

Test 02

Terim

�
�
�

IV. Dedesinin keskin bakışları ona çevrilmişti.

�

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerinin gösterildiği bu tablonun hangi satırında yanlışlık yapılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

4. “Akmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)

Nehrin suyu
bugün daha
bulanık
akıyordu.

B)

C)

Tamir
ettirmesine
rağmen
yağmurda
dam yine aktı.

Zaman hızla
aktı, saat nasıl
on oldu hiç
anlamadım.

D)

Bu yaylada
çeşmeden
sular buz gibi
akar.

5. İnsanların titizliğin ve temizliğin farkına varmalarına kadar bütün bir tarih boyunca yemek yerken eller kullanıldı.
I
Tabii bunun da bir adabı vardı. Yemek yerken kullanılan parmak sayısı o kişinin statüsünü gösteriyordu. Normal
II
III
insanlar beş parmağını kullanırlarken asiller üç parmağını kullanıyor ancak yüzük parmağını kesinlikle kullanmıyorIV
lardı.
Bu metindeki altı çizili sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir:

• Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz
• Töre, yol yordam
• İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların
her biri
• Soylu
Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisi metinde bu anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?
A) I

B) II

C) III
9

D) IV

5. Sınıf Türkçe

KAZANIM TESTİ

Eş ve Zıt Anlam - Eş Sesli Sözcükler - Somut ve Soyut Anlam Yabancı Dillerden Alınan Sözcükler - I

Test 03
1.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

Ağacın dallarında, zıt ve eş anlamlı bazı sözcükler
verilmiştir.

cükler arasında eş seslilik ilişkisi yoktur?
A) Seni yatımızda kaptan olarak göreceğiz.
Sert rüzgâr nedeniyle bütün ekinler yattı.
B) Haftaya cumaya kadar bütün uçaklar dolu.
Bu dağ keklik, karga ve güvercin dolu.

el
yabancı

C) Soluk ışık nedeniyle net göremiyordum.

sonbahar

Etraf sessizdi, soluk alışı bile duyuluyordu.
D) Halk dilinde bu çiçeğe günebakan denir.

gevşek

kol

güz

Dilindeki yara konuşmasına engel oluyordu.

sıkı

4. Restorasyon çalışmaları bütün hızıyla sürerken bir
kişi antipatik davranışlarıyla çalışanları rahatsız ediyordu. Yeni jenerasyondan genç bir insandı. Onu
nazik bir dille uyardım.

Ağaçtaki zıt ve eş anlamlı sözcükler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
A) Güz

B) Kol

C) Yabancı

D) Gevşek

Türkçeye henüz yerleşmemiş yabancı sözcüklerin
yerine Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır.

Yukarıdaki metin bu açıklamaya göre yeniden
yazıldığında yeni metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi yer almaz?

2.

Sözcük

Eş Anlamlısı

Tutsak

B) Sevimsiz

C) Kuşak

D) Çağ

Özgür
Irak

Tenha

Zıt Anlamlısı

A) Yenileme

Yakın

5. Cumhuriyetten sonra yurdumuzda farklı konular

Issız

hakkında en çok konuşma yapmış olan kişi Selim
Sırrı Tarcan’dır. Radyoda yaptığı konuşmalar derlenmiş ve “Radyo Konferanslarım” adıyla üç cilt
hâlinde yayımlanmıştır. Bu eser, edebiyatımızın en
orijinal mahsullerindendir.

Bu tablonun doğru bir biçimde tamamlanabilmesi için “çiçek, kelebek, yaprak”la gösterilen yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu metinde, aşağıdaki sözcüklerden hangisinin
anlamdaşı yoktur?

A)

Hür

Mesafe

Boş

B)

Esir

Uzak

Boş

C)

Köle

Ara

Kalabalık

A) İsim

B) Vatan

D)

Esir

Uzak

Kalabalık

C) Millet

D) Yapıt

5. Sınıf Türkçe
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Eş ve Zıt Anlam - Eş Sesli Sözcükler - Somut ve Soyut Anlam Yabancı Dillerden Alınan Sözcükler - I

6. Aşağıda bir bulmaca verilmiştir.

Test 03

8. • I ve II. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi
bulunmalıdır.
1

• I ve III. sözcükle arasında eş anlamlılık ilişkisi
bulunmalıdır.

2

Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre sıralanmıştır?

3
4

İmkân - Eş anlamlı
Sığ - Zıt anlamlı
Tanık - Eş anlamlı

1

2

3

A)

Savaş

Barış

Soğuk

B)

Ağır

Hafif

Sıcak

C)

Neşe

Keder

Sevinç

D)

Bayat

Taze

Nefret

Yitirmek - Zıt anlamlı
Bu sözcükler bulmacaya sırasıyla soldan sağa
doğru yerleştirildiğinde numaralanmış alanlardaki harfler aşağıdakilerden hangisi olur?
A) K - E - T - M

B) A - R - H - L

C) N - D - İ - A

D) L - E - N - M

9. Aşağıdaki bulmacada bazı sözcükler yer almaktadır. Bulmacada yer alan bu sözcüklerin zıt anlamlılarının bulunması istenmektedir.
K

R

Ş

L

İ

K

İ

H

A

O

A

Y

D

I

N

L

I

K

N

R

U

I

P

Z

E

R

Ğ

U

Y

K

H

J

L

R

Ç

Ş

Ş

Y

A

Ş

A

M

İ

I

L

M

E

R

F

Ğ

V

T

N

Ç

Bu açıklamaya göre,

A

S

I

U

D

D

O

S

T

Geçmişi düşündüğümde bir hüzün çöker gönlüme.
I

K

B

S

G

Ü

N

D

Ü

Z

7. Beş duyu organıyla algınabilen varlıkları karşılayan
sözcükler somut, beş duyu organıyla algılanamayan
kavramları karşılayan sözcükler soyut anlamlıdır.

Buna göre bulmacada geçen sözcüklerin zıt anlamlılarının en çok bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Çocukluğumun o neşe dolu günlerini özlemle anaII
III
rım. En çok da bütün arkadaşlar bir araya gelip
uçurtma uçurduğumuz günleri özlerim.
IV

A) Ölüm insanın en derin sızısıdır.

metnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
anlam özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?

B) Aşağı tarafta sakince bekledi.

A) I

D) Susmak sakin bir çığlık gibidir.

B) II

C) III

C) Karanlık bir gece, düşman geri döndü.

D) IV
11

5. Sınıf Türkçe

KAZANIM TESTİ

Eş ve Zıt Anlam - Eş Sesli Sözcükler - Somut ve Soyut Anlam Yabancı Dillerden Alınan Sözcükler - II

Test 04
1.

2. I. Butonlara teker teker basıp final aşamasına gel-

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

meye çalışıyordu.

A) Kötümser değil iyimser ol

II. Fikirler düşünen insanlarla birlikte yaşar, geleceğe taşınır.

Dünya böyle güzelleşir

III. Sepetin üstündekileri alınca alttaki çürükler ortaya çıktı.

İyilik yap ki iyilik bul
Kim kazanmış kötülükten

IV. Dışarı çıkıp oynamak için halamın gelmesini
bekliyorum.

B) Yorgun düştü yaşlı kalbim
Hiç bilmez ki nasıl sevdim

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Ben eylülde gönül verdim
Eylül geldi, o gelmedi

A) I. cümlede yabancı dillerden dilimize geçmiş sözcükler kullanılmıştır.

C) Yokuşlar kaybolur çıkarız düze
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze

B) II. cümlede soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.

Sapan taşlarının yanında füze

C) III. cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada bulunmaktadır.

Başka âlemlerle farkımız bizim

D) IV. cümlede eş sesli bir sözcük vardır.

D) İçimiz bir açık bir kapalı
Yollarımız hep tıkalı
Ne zaman bahtımız döner
Elbet bir bilen olmalı

3. Aşağıda verilen görselleri karşılayan sözcükler hangisinde eş sesli olacak biçimde kullanılmamıştır?
A)
• Bu yat kiralama işini bir kez daha düşünelim.
• Bütün gün çok yorulduğu için akşam erkenden yatmış.

B)
• Babaannem birkaç yıldır diz ağrısı çektiğini söylüyordu.
• Kitaplarını etraftan topla ve raflara güzelce diz.

C)
• Çocuk, odanın ortasına kurulu çarşaftan bozma asma salıncağın içinde uyuyordu.
• Çamaşırları asma işini bana bırak, sen mutfağı topla.

D)
• Ayakkabının bağı çözülmüş ama sen hâlâ bağlamadan koşuyorsun.
• Bu bağın üzümlerinin tadı bir başkadır, tadına doyum olmaz.

5. Sınıf Türkçe

12

Eş ve Zıt Anlam - Eş Sesli Sözcükler - Somut ve Soyut Anlam Yabancı Dillerden Alınan Sözcükler - II

Test 04

4. Anonsta yabancı bir dil kullanıldığı için söylenenleri anlayamamıştım. Şaşkınlık içinde sağa sola bakıyor, çok az
I

II

bildiğim İngilizceyle tabelaları anlamaya çalışıyordum. İyi bir gün değildi benim için. Yurda döndüğümde yeni bir
III
IV
hedefim vardı: Bir dil öğrenmek.
V
Bu metindeki numaralanmış sözcükler;

1

• I. sözcüğün Türkçe karşılığı,

1

• II. sözcüğün eş anlamlısı,

2

• III. sözcüğün zıt anlamlısı,

2

3

4

5

6

3

• IV. sözcüğün eş anlamlısı,
• V. sözcüğün eş anlamlısı

4

bulmacada soldan sağa doğru yerleştirilecektir.

5

Buna göre sözcükler doğru şekilde yerleştirildiğinde 4. sütundaki harfler aşağıdakilerden hangisi olur?
A)

U

B)

C)

Y

D

D)

U

İ

S

L

A

M

A

A

Ü

Ö

T

K

A

E

K

Ş

Ç

5. Saat ikide öğle yemeğine oturulana dek ortalık sessizdi; yemekte birdenbire oğlanların ormana gittiği anlaşıldı. Çay
I

II

da oğlanlar olmadan içildi. Akşam yemeğine oturulduğunda anneleri endişe içindeydi hatta ağlıyordu. Geceleyin
III
köye gidip çocukları aradılar, yüce Tanrı, nasıl da karıştı ortalık!
IV
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili,
• I. sözcüğün zıt anlamlısı “sesli”dir.
• II. sözcük eş seslidir.
• III. sözcüğün eş anlamlısı “kaygı” sözcüğüdür.
• IV. sözcüğün eş anlamlısı “büyük, ulu”dur.
açıklamalarından kaç tanesi doğrudur?
A) 1

B) 2

C) 3
13
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Test 05
1.

• I ve II numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır.

4. Bir sözcüğün eş anlamlısı, onun cümledeki kullanı-

• II ve III numaralı sözcükler anlam bakımından
birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır.

Buna göre “Sanatçının son ürünü büyük beğeni
topladı.” cümlesindeki “ürün” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir?

mına göre değişiklik gösterir.

Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?
I

II

III

A)

Yorgun

Bitap

Dinç

B)

Yavaş

Hızlı

Süratli

C)

Cesur

Korkak

Çekimser

D)

Kızgın

Sakin

Öfkeli

A) Anıt

B) Eser

C) Mahsul

D) Eşya

5. • Pantolon hâlâ nemli, pantolon ne zaman kurur?
•

2. Ağaç ev, özgür ev

•

Aramızda bir sır bu

1
Bu sene bir yaş daha aldığım için mutluydu.
2
Kuru yapraklar rüzgârda savruluyordu.
3

Yukarıda, yapraklı dalların arasında

Bu cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerle ilgili,

Ne kadar da huzurlu

I. 1 ve 3. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin
karşıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Köşk

B) Kök

C) Tutsak

II. 1 ve 3. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

D) Giz

III. 1 ve 2. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

3. Aşağıda bir bulmaca verilmiştir.

IV. 2. sözcük eş seslidir.

	

yargılarından hangileri doğrudur?

1

2
3

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

4

Cevap - Eş anlamlı

6. Ne güzel işte bir yıl daha almışsın

Yaramaz - Zıt anlamlı

En güzel çağına daha yeni basmışsın

Biçim - Eş anlamlı

Mutlu yıllar, umutlu yıllar

Geçmiş - Zıt anlamlı

İyi ki doğdun, iyi ki varsın

Bu sözcükler bulmacaya soldan sağa doğru yerleştirildiğinde numaralanmış alanlardaki harfler
aşağıdakilerden hangisi olur?

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Y - U - K - E		 B) Y - A - T - E

A) Ne de olsa

B) Ne mümkün

C) S - L - K - E		 D) Y - E - K - M

C) Ne çare

D) Ne mutlu

5. Sınıf Türkçe
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7. • Gençken pek çok şehir gezdik.

Test 05

8. Öğrenim sürecini tamamlamış, sonunda mühendis
olmuştu. Şimdi daha zor bir süreç başlamıştı: Alanıyla ilgili bir iş bulmak. İş ilanlarını günü gününe takip ediyordu. İstenen dokümanları hemen hazırlıyor
ve başvuruda bulunuyordu. Mülakatlara çağrıldığında bütün sorulara tebessümle cevap vererek hoş bir
izlenim bırakmaya çalışıyordu. Sonunda isteği oldu
ve büyük bir şirket tarafından işe kabul edildi.

• Yurt dışında rehber olarak görev aldım.
• İki yüzyıl boyunca bu topraklara hükmetmiş.
• Uslu bir çocuk ol ve tüm derslerine iyi çalış.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Genç” sözcüğünün zıt anlamlısı “ihtiyar” sözcüğüdür.

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,
• “Doküman” sözcüğünün Türkçe karşılığı “belge”
dir.

B) “Rehber” sözcüğü eş seslidir.
C) “Yüzyıl” sözcüğünün eş anlamlısı “asır” sözcüğüdür.

• “Tebessüm” sözcüğünün yerine “gülümseme”
sözcüğü getirilebilir.

D) “Uslu” sözcüğünün eş anlamlısı “akıllı” sözcüğüdür.

• Birden fazla eş sesli sözcüğe yer verilmiştir.
• Birden fazla soyut anlamlı sözcük vardır.
• “Cevap” sözcüğünün eş anlamlısı “yanıt”tır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

9.

Buzun yoğunluğu sıvı hâldeki suyun
yoğunluğundan düşüktür.
Dolayısıyla su donarken hacmi artar
yani genleşir. Göl ve deniz gibi büyük su
kütlelerinin bulunduğu yerlerde buz kütlelerinin
suyun üzerinde yüzmesinin nedeni bu durumdur.

!
Bu görseldeki sözcüklerle ilgili,
I. “Hâl” sözcüğünün eş anlamlısı “durum”dur.
II. Eş sesli bir sözcüğe yer verilmiştir.
III. Terim anlamlı sözcükler vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II
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Test 06
1.

Bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. “Bu hayatta düşmek de kalkmak da var.” cümlesinde “düşmek
ve kalkmak” sözcükleri zıt anlamlıyken; “Geçen yılbaşında kar yağdı ama bu sene yağmaz.” cümlesindeki “yağmak
ve yağmamak” sözcükleri zıt anlamlı değil birbirinin olumsuzudur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirinin olumsuzu olan sözcükler ve zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Neşe, keder gelir gider; mutsuz doğar mutlu yaşarız.
B) Biliyorsun az çok, görüyorsun her şeyi, öğreniyorsun kendini.
C) Gel desen gelemem, sev desen sevemem, yap desen yapamam.
D) Düşlerim var, benim hayallerim var, inadına gerçeğin.

2. Aşağıdaki öğrenciden kutulardaki soruları “doğru” veya “yanlış” olarak cevaplaması ve cevapları doğruysa “D”,
yanlışsa “Y” oklarını takip etmesi istenmektedir.
“Az veren candan çok veren
maldan!” cümlesinde iki farklı
zıt anlamlı sözcük grubu vardır.

D

1

Y

2

“Kötülükler, yapılan iyiliklerle yok
edilir.” cümlesinde hem zıt
anlamlı hem soyut anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmıştır.

D

3

Y

4

“Kâinat” sözcüğünün Türkçe
karşılığı “evren”; “animasyon”
sözcüğünün Türkçe karşılığı ise
“canlandırma”dır.

D

5

Y

6

Bir sözcüğün gerçek
anlamından uzaklaşarak cümle
içerisinde kazandığı somut
anlama “gerçek anlam” denir.

D

7

Y

8

D
Okul ve mektep
sözcükleri eş
anlamlıdır.
Y

D
Bir sözcük söylendiğinde
aklımıza gelen ilk anlamına
“gerçek anlam” denir.
Y

“Sınıf defterini masanın
gözüne sakladım.”
cümlesinde “göz”
sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır.

D

Y

Buna göre bu öğrenci tüm soruları doğru cevapladığında ulaşacağı son cevabın numarası aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) 1

5. Sınıf Türkçe
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3. Yoga, insanı yaptığı her şeyle birleştiriyor. Bu bir-

4. Ülkü Tamer 20 Şubat 1937’de Gaziantep’te doğdu.

leşme sayesinde yaptığımız her şey bir yük olmaktan çıkıyor. Yük olan şeyleriyse yaşamımızdan çıkarmayı öğreniyoruz. Bence hayatımızda bir arada
yürütmemiz gereken şeyler için anahtar cümle şu:
“Enerjimizi emen, yaşam yolculuğumuza hizmet etmeyen şeyleri bırakabilmek.”

1958 senesinde Robert Kolejini bitirdi. Buradan mezun olduktan sonra oyunculuk, yayıncılık ve çevirmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesinde Gazetecilik
Enstitüsünü okudu ve 1964 ile 1968 yılları arasında
özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra ise çevirmenlik işiyle ilgilendi.

Bu metinle ilgili,

Bu metinde geçen aşağıdaki sözcük çiftlerinden
hangileri eş anlamlıdır?

I. Eş sesli bir sözcük kullanılmıştır.
II. “Yaşam” sözcüğünün eş anlamlısına yer verilmiştir.

A) Kolej-Enstitü

B) Okumak-Mezun olmak

C) Tiyatro-Oyunculuk

D) Yıl-Sene

III. Zıt anlamlı sözcükler aynı cümlede kullanılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

5. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki görsellerin hangisinde zıt anlamlılık ilişkisinden söz edilemez?
A)

B)

C)

D)
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1.

İkileme - Deyim - Atasözü - I
4. • Çaresizlik

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine
özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeklerine
“deyim” adı verilir.

• Etkileşim
• Açgözlülük

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen kavramlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) Bazı kilimler insanın ayağını kaydırıyor.

A) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

B) Elini taşın altına koyup toprağı karıştırdı.

B) Denize düşen yılana sarılır.

C) Tehlikeyi fark edince ayağını denk aldı.

C) Atılan ok geri dönmez.

D) Yaz sıcağında sinek avlayan gece rahat uyur.

D) Körle yatan şaşı kalkar.

2. Aşağıdakilerden hangisi “Her gün baklava börek

5. Sen gelmezsin bir türlü

yense bıkılır.” atasözünün iletisiyle çelişmektedir?

Dertlerim türlü türlü
Nice dertleri çektim

A) İnsan sevdiği işi bulursa yaşamının sonuna kadar
onu zevkle yapabilir.

Bu başka türlü
Bu dizelerdeki altı çizili ikilemenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

B) Değişiklik herkesin hoşuna gider.
C) Bir elbiseyi çok beğeniyorsunuz diye her gün giyemezsiniz.
D) Bu romana bayılmıştım ama dönüp bir kez daha
okumam.

A) iyi kötü

B) çeşit çeşit

C) eğri büğrü

D) yalan yanlış

6. O dönemleri hatırlamak istemiyorum ama madem

3. Bir kez gönül yıktın ise

Elin yüzün yumaz değil

sordunuz söyleyeyim: Bütün şehir cadı kazanı gibi
kaynıyordu. İnsanlar birbirine güvenmiyor; kıtlık,
yokluk kol geziyordu bütün şehirde. Bütün bunlar
düşmanı İzmir’de denize dökünce son buldu.

Bu dizelerdeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Bu metindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birini tutum ve davranışlarıyla mutlu etmek

A) Çok üzülmek

B) Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak

B) Derin bir özlem duymak

C) İnsanın iç sıkıntısını gidermek, iç açmak

C) Kargaşa içinde olmak

D) Kendine yakıştırmadığı bir şeye razı olmak

D) Şaşkınlık içinde olmak

Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi

5. Sınıf Türkçe
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Test 07

7. 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu görselde verilmek istenen mesajla ilgili değildir?

8.

A) Birlikten kuvvet doğar. 		

B) Sakla samanı gelir zamanı.

C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) Yalnız taş duvar olmaz.

10. İnsanoğlu için çalışmak ve üretmek çok önemlidir.

I.

Onun cebi deliktir, borç olarak
beş kuruş bile vermez.

II.

Kömürü taşıdım ama canım da
burnuma geldi.

Bu atasözlerimize de yansımıştır. Örneğin, tembel
tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır anlamında “İşleyen demir ışıldar.” atasözünü kullanırız.

III.

Ben her gün işe gitmek için böyle
taban tepiyorum.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki atasözlerinden
hangisi çalışkanlık ile ilgili değildir?

IV.

İki çocuk ekmek elden su gölden
kıt kanaat geçiniyorlar.

A) Emek olmadan yemek olmaz.
B) Akan su yosun tutmaz.
C) Demir, tavında dövülür.

Buna göre bu cümlelerin hangi ikisinde deyimler
anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve IV

D) III ve IV

D) Zahmetsiz rahmet olmaz.

9. Kaç zamandır tatlı yemiyorum diye üzülüyordum.

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han-

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

gisi cümleye “baştan savma bir biçimde, üstünkörü” anlamını katmıştır?

A) Epeydir onu buralarda görmemiştim.

A) Şimdiye kadar planımız tıkır tıkır işledi.

B) Çok zamandan beri, bu sokaktan yürümemiştim.

B) Tam olarak ne istediğini tane tane anlattı.

C) Geçtiğimiz yaz şehrin bu kalabalığı yoktu.

C) Çekmecedeki ıvır zıvırları ayıklasam iyi olacak.

D) Çoktandır eski mahallemize gitmemiştim.

D) Yarım yamalak bir ödev hazırlamak istemedim.
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Test 08
1.

İkileme - Deyim - Atasözü - II
3. 1880’lerde seyahatlerine son verip çocuk ve okul

Atasözleri, geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren,
toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir.

hayatını konu edinen eserlere kendini büsbütün
kaptıran yazarın uzun süre üzerinde çalıştığı, asıl
şöhretini getirecek “Çocuk Kalbi” 15 Ekim 1886 tarihinde yayımlandı. Kendi oğlunun bir deftere günü
gününe yazdıklarından esinlenerek kaleme aldığı bu eser, kısa bir sürede çok büyük bir başarıya
ulaştı, enine boyuna incelendi, pek çok dile çevrildi;
nesilden nesile okunan bir çocuk kitabı oldu.

Buna göre “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.” atasözü, aşağıdaki durumlardan hangisi
üzerine söylenebilir?
A) Uzun zamandır görüşemeyen iki insanın bir
araya gelmesi

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen ikilemelerin anlamlarından biri değildir?

B) Farklı düşünen iki insanın sonunda aynı fikirde
uzlaşması

A) Çok ince ayrıntıları ile, eksiksizce, enikonu

C) Yüksek yerlerde yaşayan insanların birbiriyle haberleşmesi

B) Kuşaktan kuşağa, kuşaklar boyunca
C) İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli

D) Bir ortamın çok kalabalık olması

D) Tam vaktinde, her gün, gününde, tam gününde

4. • Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder.
• Deveden büyük fil var.
• Büyük balık küçük balığı yutar.
Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerindeki “büyük” sözcüklerinin anlamlarından birini karşılamaz?

2. • İnceden inceye gözden geçirmek
• Eksiğinin veya küçük düşürücü durumunun anlaşılmamasını sağlamak

A) Söz sahibi, yetkili

B) Güçlü

C) İri

D) Ünlü

• Bir davranışla birden çok yararlı sonuca ulaşmak
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan
herhangi birini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?

5. Hafta sonu odasının duvarlarını boyayacaktı Elif ancak tek başına bu işin ---- imkân yoktu. Bir müddet
çare aradıktan sonra en yakın arkadaşı Ayşegül’den
yardım istemeye karar verdi. Hemen Ayşegül’ün yanına gitti. Ayşegül memnuniyetle kabul etti yardım
etmeyi. ---- bütün odayı akşam olmadan boyamayı
başardılar. Elif’in mutluluğu ----.

A) Elbiseye alıcı gözüyle bakınca hiç de fena durmadığını anladı.
B) Günlerce kitap okuyarak açığını kapatmaya çalışıyordu.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş
bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

C) Bayram sabahı annem bizi giydirip kuşatıp fotoğrafımızı çekti.
D) Hem yarışmadan hem de babamdan ödül alınca
bir taşla iki kuş vurmuş oldum.

5. Sınıf Türkçe
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A) El ele vermek

B) Yüzünden okunmak

C) Altından kalkmak

D) El atmak

