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5. Sınıf 
Türkçe

8. Tema

1.  

Bu görselin yer aldığı bir afişte aşağıdakilerden hangisinin kullanılması beklenmez?

A) Hayat Avuçlarımın İçinde
B) Bir Fidan Bir Yaşam
C) Ağaç Yoksa Toprak Yok
D) Su Hayattır Hayat Güzel

2.  1938’de Macar sanatçı ve gazeteci Lazio Biro kardeşiyle birlikte tükenmez kalemi icat etti. Biro adını verdikleri kalemde 
mürekkep, kalemin içindeki hazneden, kalemin ucunda serbestçe hareket eden bir bilyenin üzerine akıyordu. Daha sonra 
tükenmez kalemlerde kullanılmak üzere, havayla temas eder etmez kuruyan özel bir mürekkep üretildi. Bu mürekkep saye-
sinde kalem, çok yüksekte bile akmadığından ilk kez İngiliz Hava Kuvvetlerinde kullanılmıştı.

Bu metinle ilgili,

I. Koşul-sonuç cümlesi kullanılmıştır.

II. Eylemin gerçekleştirilme amacını ifade eden cümle vardır.

III. Bir eylemin nedenini belirten cümleye yer verilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3.  Özveri (fedakârlık), bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeç-
mektir.

Buna göre,

I. Az veren candan, çok veren maldan.

II. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

III. Az eli aşta gör, çok eli işte gör.

atasözlerinin hangilerinde özveri anlamı vardır?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

4.  Kadıncağız, oğlu ve hasta eşi için yıllardır didinip duruyordu. Kimseler onun şikâyetlendiğini görmezdi. Onun gücü, ya-
şama ve ailesine olan sevgisindendi. Oğlu büyüyen, eşi günden güne şifa bulan kadının gel zaman git zaman bir kızı 
olmuştu.

Bu paragrafta altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Her planladığı ha deyince olsun istiyordu.
B) Kısa bir zaman diliminde bu işi bitirmeliyiz.
C) Epeyce zaman sonra, yaptığı hatanın farkına vardı.
D) Ha bugün ha yarın derken iki yıldır oyalıyor adamı.
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5.  

Gıda Kazanım Hiyerarşisi

Dünya Gıda Günü, Beslenme 
ve Besin Savurganlığını 

Önleme Haftası

İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
(Önlenememiş gıda fazlasını gıda bankaları, dernek ve 

vakıflara bağışla.)

Kaynağında Azaltım
(....)

Hayvanları Besle
(....)

Endüstriyel Kullanım
(....)

Gübreleştirme
(....)

Arazi Doldurma/
Yakma

(Kalan atıkları arazi 
doldurma ya da 

yakma yolu 
ile imha

 et.)

Çok Tercih Edilen

Az Tercih Edilen

Bu görselde boş bırakılan yerlere başlıklara uygun cümleler yazılacaktır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu boşluklardan herhangi birine yazılamaz?

A) Gıda fazlası oluşumunu kaynağında önle.
B) Sokak hayvanlarını beslemede sağlıklı hazır mama kullan.
C) Atık yağları, endüstride kullanılmak üzere geri dönüşüme kazandır.
D) Atıkları besin değeri yüksek gübre üretiminde kullan.
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6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguyu yansıtmaz?

A) Akşam yediğimiz o nefis kurabiyeleri kim yaptı acaba? (Kaygı)
B) Yıllardır gurbette çalışmaktan gidemediği memleketi burnunda tütüyordu. (Özlem)
C) Dün akşamki milli maçın son dakikalarında tüm ülke hop oturup hop kalkmıştı. (Heyecan)
D) Bana karşı bu kadar kırıcı olabileceğini hiç düşünmemiştim. (Sitem)

7.  İyi ki böyle öyküler yazılıyor, derken buluyorum kendimi. Böyle öyküler yazılıyor da başka türlü insanların ve hayatların 
mümkün olduğunu hatırlıyoruz. 

Bu cümledeki altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Ne de olsa
B) Ne mutlu
C) Ne çare 
D) Ne mümkün

8.  Çin baykuşunun boyu yetmiş santimetre, ağırlığı yaklaşık dört kilogramdır. Tıpkı deniz kartalları gibi, bir balık gördü-
ğünde suya dik dalarak balığı yakalar. Çin, Mançurya, Kore ve Japonya’nın hemen her yerinde görülen bu baykuşun 
özellikle Hokkaido Adası’ndaki sayısı giderek azalmıştır. Yeterli önlemler alınmazsa yakın bir gelecekte, bu canlı türü de 
pandalar gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu metinde “Çin baykuşu’’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Nesillerinin neden tükendiğine
B) Hangi bölgelerde yaşadığına
C) Fiziksel özelliklerine

D) Nasıl avlandığına
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9.  Emir, Fatih, Gökhan, Hasan ve Ilgaz adlı beş arkadaş tebeşirle yere çizdikleri dairenin içine misketlerini yuvarlamaya 
çalışıyor. Misketi ortadaki yuvarlağa en yakın olan kişi oyunun galibi, en uzak olan ise oyunun sonuncusu olacaktır.

Oyunun son durumu ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Fatih’in misketi ortadaki yuvarlağa Hasan’ın misketinden yakın, Emir’inkinden uzaktır.

• Ilgaz’ın misketi ortadaki yuvarlağa Emir’in misketinden yakın, Gökhan'ınkinden uzaktır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yarışmanın galibi Emir’dir.
B) Ilgaz yarışmanın ikincisidir.
C) Gökhan yarışmanın üçüncüsüdür.

D) Hasan yarışmanın dördüncüsüdür.

10.  Süslü bir su kuşu olan bahriler, yavrularını büyük bir özenle büyütür. Bahrilerin en önemli özelliklerinden biri yavrularını 
sırtlarında taşımalarıdır. Yavrularının görünümü, yetişkinlerinkinden farklıdır. Mesela başlarındaki tüyler, tıpkı zebra gibi 
siyah beyaz çizgilidir. Bahriler, ilkbahar ve yaz aylarını daha çok deniz kenarındaki sulak alanlarda ve göllerde geçirir. 
Yuvalarını buralardaki sazlıklara yapar. Kışınsa daha korunaklı bölgelerdeki sulak alanlara giden bahri kuşları çoğunluk-
la balık avlayarak beslenir.  

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? 

A) Tanımlama
B) Benzetme
C) Karşılaştırma
D) Örneklendirme
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11.        

hazırlamaktayız.

Uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi bir dünya 
dili olarak öğretmekte, bu çerçevede gerekli her türlü eğitim-öğretim materyallerini hazırlamaktayız.

DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ
2009 yılından bugüne yurt dışındaki Yunus Emre Enstitülerinde yaklaşık 50.000 öğrenci Türkçe öğrenmiştir. 
Bu sayı, kültür merkezleri dışında gerçekleştirilen kurslar, Enstitünün girişimleriyle yürütülen Türkçenin seçmeli 
ders olarak öğretimi ve Türkoloji Projesi kapsamında sağlanan desteklerle yaklaşık 100.000’e ulaşmaktadır.

Sertifikalı 
Eğitmen

En az 30 m² 
Sınıflar

Tematik 
Dil Afişleri

Etkileşimli 
Tahtalar

Hedef Kitleye
Uygun Ders

Materyali

U Düzeni
Sınıflar

8 - 6 
Kişilik sınıflar

       

Bu metinde sözü edilen kurumla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Eğitimde görsel unsurların kullanıldığına
B) Türkçe eğitimi verilen öğrenci sayısına
C) Öğretimin çeşitli araç gereçlerle desteklendiğine
D) Yurt dışında Türkçe eğitimi veren ilk kurum olduğuna
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12.  Keloğlan’ın ağacın dibinde otlayıp geviş getiren, sakalını sallayıp meleyerek tırnağıyla yeri eşeleyen siyah bir keçisi 
varmış. Keloğlan; kırlara gider, ot toplar, sonra da onları omuzlayıp eve getirirmiş. Birazını keçisine verir, kalanını da sat-
mak için dama yığarmış.  

Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimlemeden yararlanılmıştır.
B) Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.
C) Zaman unsuru belirgin değildir.
D) Benzetmelerle anlatım zenginleştirilmiştir.

13.  Aşağıdaki tabloda bazı koyun türlerinin özellikeri verilmiştir.

Dağlıç Malya Kıvırcık Merinos

Yayılma Alanı İç Batı Anadolu Orta Anadolu
Trakya, Marmara, 

Kuzey Ege
Orta Anadolu

Süt Verimi 57 kg 35 kg 83 kg 70 kg

Yapağı (Koyun 
tüyü) Verimi

2,3 2,7 1,5 3,8

Bu bilgilere göre “dokuma” alanında yatırım yapmak isteyen Elif Hanım ile “süt ürünleri” üretmek isteyen Kübra Hanım 
en yüksek verimi elde etmek için hangi koyun türlerini beslemelidir?

Elif Hanım    Kübra Hanım 

A) Dağlıç        Merinos

B) Merinos Kıvırcık

C) Kıvırcık Malya

D) Malya Dağlıç

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Depoya giren kamyonların bilgilerini önündeki deftere tek tek işliyordu. (Hesapları, kayıtları düzenli olarak tutmak 
veya gereken yere aktarmak)

B) Bunu saymıyoruz, bu akşamki misafirliğiniz çok kısa oldu. (Geçer tutmak)
C) İstanbul’daki eski stat ne büyük ve önemli maçlar gördü. (Sahne olmak, geçirmek)
D) Parası çıkışmadığı için istediği kitabı alamadan döndü. (Bir yaşa erişmek, ulaşmak)
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15.  

Konuklarımız için önemli bilgiler ve otelemizde sunulan hizmetler:

Cunda Uygulama Otelimize Hoş Geldiniz

Otelimiz Lâle Adası’nda bulunmaktadır. Ayvalık merkeze 4 km, Cunda Adası’na 5 km 
uzaklıktadır. Cunda Adası ve Ayvalık merkez arası ulaşımı, ana yol üzerinde bulunan dolmuş 
tipi araçlarla ve belediye otobüsleri ile sağlayabilirsiniz.
Pazartesi ve çarşamba günleri ada gezisi, perşembe ve cumartesi günleri tekne turu 
düzenlenecektir.
Herhangi bir yiyeceğe alerjisi olan misafirlerimizin resepsiyona bilgi vermeleri gerekmektedir.
Tam pansiyon uygulaması: Kişi başı 120 TL
   * Açık büfe kahvaltı (07.15 - 10.00)
   * Açık büfe öğle yemeği (12.15 - 14.00)
   * Açık büfe akşam yemeği (19.00 - 21.00)
Odalara yiyecek ve içecek çıkarılmaması gerekmektedir.

1.

2.

3.
4.

5.

Bu metinden hareketle söz konusu maddelerin ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretlen-
miştir?

A) Maddeler
1. 2. 3. 4. 5. 

Ulaşım ✔

Etkinlik ✔

Otel Kuralları ✔

Ücretlendirme ✔

Sağlık ✔

        B) Maddeler
1. 2. 3. 4. 5. 

Ulaşım ✔

Etkinlik ✔

Otel Kuralları ✔

Ücretlendirme ✔

Sağlık ✔

C) Maddeler
1. 2. 3. 4. 5. 

Ulaşım ✔

Etkinlik ✔

Otel Kuralları ✔

Ücretlendirme ✔

Sağlık ✔

        D) Maddeler
1. 2. 3. 4. 5. 

Ulaşım ✔

Etkinlik ✔

Otel Kuralları ✔

Ücretlendirme ✔

Sağlık ✔
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16.  (I) Amerika ve Avustralya’da yapılan bir araştırmada bu kıtalarda yaşayan kara çaylak, ıslıkçı çaylak ve kahverengi do-
ğan gibi yırtıcı kuş türlerinin orman yangınlarını yaydığı belirlendi. (II) Bu kuşlar yeni tutuşmuş küçük dal parçalarını yan-
gın bölgesinden alıp yangının erişmediği bölgelere bırakıyor. (III) Bu durum Avustralya yerlilerince binlerce yıldır bilinen 
bir gerçek. (IV) Böylece yangından kaçan küçük hayvanları kolayca avlayabiliyor.

Bu parçanın anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

17.  Özdemir Asaf’ın önemli bir özelliği, şiirlerinin bir kısmında “ünlü daralması (Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki 
zaman çekiminde, söyleyişte de yazımda da a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur. Örnek: izle - yor → izliyor)” yokmuş gibi 
davranmasıdır. 

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Özdemir Asaf’a aittir?

A) Doğdum Ardanuç’ta Lengether köyda
 Havası çok hoştur derman bin derda
 Alabalıklar çimar dereda
 Çoruh Nehri'ni na çok özledım

B) Sana gitme demeyeceğim
 Gene de sen bilirsin
 Yalanlar isteyorsan yalanlar söyleyeyim
 İncinirsin

C) Erbaa’ya deriz Erek
 Kapı kilidine firek
 Uzun ağaçlara cerek
 Derler bizim köyümüzde

D) Ne yana baktıysam bana yabancı
 Yitirdim kalbimde olan inancı
 Dolu yüreğimde bir tuhaf sancı
 Dolaşmıyor artık kanım be gurbet
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18.  Çay tiryakilerini Anadolu’nun her bölgesinde görebilirsiniz. Çayı içmek için sadece belirli özelliklere sahip bardakları kul-
lanırlar. Tercih ettikleri bardakların bazı özellikleri şunlardır: 

• Baş kısmı daha geniş, ortaya doğru daralan bir yapıda olmalıdır. 

• Keskin çizgilerle daralmamalıdır.

• Üzerinde herhangi bir detay olmamalıdır. 

Buna göre bir çay tiryakisinin tercih edeceği bardak aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B) 

C)  D) 

19.        •  Teşhis (Kişileştirme): İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler yükleme sanatıdır.

•  Teşbih (Benzetme): Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetme sanatıdır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde her iki sanat da örneklenmiştir?

A) Görmedin sen bizim mavi suları
 Karlar eriyince kırar yuları
B) Âlem çiçek olsa arı ben olsam
 Dost dilinden tatlı bal bulamadım
C) Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur
 Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur
D) Hamdolsun her yanın bereket dolu
 Cennette bir yeşil meydan gibisin



Cevap anahtarına ulaşmak

için karekodu okutunuz.

8. Tema

Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

20.  Büyük harflerin kullanıldığı bazı yerler şunlardır:

• Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz.

• Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

• Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

• Cadde, sokak, meydan, bulvar... adlarında geçen; cadde, sokak, meydan, bulvar kelimeleri büyük harfle başlar.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) Türkçe dersinin ikinci sınavı 25 Mayıs Cuma günü yapılacak.
B) Bu hafta Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanını bitireceğim.
C) Yeni taşındığımız ev 19 Mayıs mahallesinde yer alıyor.

D) Arkadaşlarımızla beraber Şavşat Kalesi’ne doğru yürüdük.

21.  Ekmek sözcüğü ile dilimizde pek çok deyim vardır. Örneğin çalışıp para kazanılan, geçim sağlanan iş yeri anlamında - - - -, 
en zor işleri bile yapıp geçimini sağlayacak beceride olmak anlamında - - - -, kendisi kazanmayıp başkalarının kazancı ile 
geçinen kimselerin durumunu anlatmak için - - - - deyimlerini kullanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) ekmeğini taştan çıkarmak
B) ekmek parası
C) ekmek elden su gölden
D) ekmek kapısı


