………………… İLKÖĞRETİM OKULU 5/B SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILISI
Adı Soyadı : …………………………………

Aldığı Puan:

BABAMIN MEKTUBU
Oğlum,
Dün akşam, öğretmeninin evinden dönerken pencereden seni gözlüyordum. Bir bayana
çarptın. Sokakta yürürken daha dikkatli ol. Evde nasıl ölçülü davranıyor, her hareketine dikkat
ediyorsan, sokakta da öyle olmalısın.
Yolunun üzerinde yere atılmış bir ateş, yanan bir kibrit görürsen onu söndür. Ufacık bir
umursamazlığın bir felakete neden olabilir.
Sana yol soran, adres soran birine yardımcı olmaya çalış. Kimseye gülme, kimseyle alay
etme. Sokaktakilere karşı saygılı ol. Bir ulusun terbiyesi, kişilerin sokaktaki davranışlarıyla anlaşılır.
İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
ŞIKLI SORULAR 4’ER PUAN, SON SORU 8 PUANDIR.
S1) Çocuk yolda yürürken kime çarpmış?
A. Bir çocuğa

B. Babasına

C. Bir arkadaşına

D. Bir bayana

S2)Aşağıdakilerden hangisi, babasının çocuğa verdiği öğütlerden değildir?
A.Sokaktaki hareketlerine dikkat etmelisin.

B.Sokaktakilere gülümse.

C.Kimseyle alay etme.

D. Sokaktakilere karşı saygılı ol.

S3)Babası, çocuğa niçin bu mektubu yazmıştır?
A. Oğlunu özlediği için

B. Oğlunun başarısını kutlamak için

C. Oğluna öğüt vermek için

D. Oğlunun nasıl olduğunu öğrenmek için

S4)Babası, çocuğa ufak umursamazlığın neye neden olabileceğini söylüyor?
A. Bir felakete

B. Bir kazaya

C. Üzülmesine

D. Öfkelenmesine

S5)Babasına göre bir ulusun terbiyesi nasıl anlaşılır?
A. Kişilerin evdeki davranışlarından
C. Kişilerin oyundaki davranışlarından

B. Kişilerin okuldaki davranışlarından
D. Kişilerin sokaktaki davranışlarından

S6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ soğuk” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A. Soğuk havalarda kalın giysiler giymelisin.
C. Dün akşam bana çok soğuk davrandı.

B. Terliyken soğuk su içmiyorum.
D. Soğuk çorbayı içemedim.

S7)“Bana suratını asma biraz gül.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle
aynı anlamda kullanılmıştır?

A)Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş.

B)Gülleri suladın mı?

C)Sen gülünce güzelleşiyorsun.

D)Etrafta çok güzel güller var.

S8) Aşağıdaki kelimelerden hangisine (-lik, -lık) eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz?
A) çift

B) kitap

C) sus

D) bağımlı

S9) “Hava karanlıktı,dışarı çıktım. Serin bir esinti ile ürperdim.Şafak söktü, cırcır böcekleri ötmeye
başladı. Çevre aydınlandıkça, kuş cıvıltıları çevreyi sardı.” Bu parçada, hangi duyumuzla
ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir ?
A) Görme
B) İşitme
C) Dokunma
D) Tatma
S10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aman” kelimesi, cümleye “bıkkınlık” anlamı
katmıştır?

A) Aman, hep aynı şeyleri konuşuyor!

B) Aman, bu ne güzel şeymiş böyle!

C) Aman, yanına yaklaşmayın, bugün sinirli!

D) Aman, buradan geçerken dikkat edin!

S11)“Ah,vatan! Bir gidebilsem. Havasını, suyunu , doğal zenginlik ve güzelliği ile dost ve
akrabamın sıcak ilgisini bir hissetsem!.................” cümlesinde üzerinde durulan duygu
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Özlem

B) Şaşkınlık

C) Sevgi

D) Pişmanlık

S12) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır ?
A)Emeksiz yemek olmaz.

B)Çiğnenmeden yutulmaz.

C)Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

D)Bugünün işini yarına bırakma!

S13)
“Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?” şeklindeki sorulara, “Kitap okurum,müzik
dinlerim,gezerim....vs.” diye cevap verenler yok mu? Okumayı, sadece boş zamanlarda yapılan bir
iş olarak görmek, hangi akla hizmettir acaba ? Halbuki okumak, günlük yaşantımızın bir parçası
olmalı. Parçanın ana fikri, hangi seçenekte verilmiştir ?
A) Okuma, müzik dinleme ve gezme önemlidir.

B) Okumanın hayatımızda önemi yoktur.

C) Sadece boş zamanlarda değil,her zaman okumalıyız.

D) Boş zamanlarda kitap okumalıyız.

S14) Aşağıdaki kelimelerden hangileri, eş anlamlı değildir?
A) Şans-Talih

B) Siyah-Kara

C) Özlem-Hasret

D) Kader-Keder

S15) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde zıt anlamlı kelime verilmemiştir?
A) Küçük-büyük

B)Uzun-kısa

C) Dar-geniş

D) Şişman-ince

S16) “-küçük-saçlarını-sokuyor-şekile-şekilden-Zeynep” sözcükleriyle anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci sözcük hangisi olur?
A)Zeynep

B)küçük

C)saçlarını

D)şekile

S17)Aşağıdaki ifadelerden hangisi nesnel(kişiden kişiye değişmeyen) bir yargı içerir?
A)Basketbol oynamak çok zevkli.

B)Arkadaşımın üzerindeki elbiseyi çok beğendim.

C)T.C.’nin ilk cumhurbaşkanı M.Kemal Atatürk’tür.

D)Çikolatalı pastaya bayılırım.

S18) “Bir şeyi yapmayı çok istemek, arzulu olmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
a- ) etekleri tutuşmak
b- ) can atmak
c- ) burnu havada olmak
d- ) canına tak demek
S19)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade yoktur?
A. Minik kediyi görünce içi cız etti.

B. Birinci olunca gözyaşlarını tutamadı.

C. Akşama kadar hiç dinlenmeden yürüdü.

D. Fareyi görünce gözlerine inanamadı.

S20)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?
A. Gece gündüz demeden ders çalışıyordu .
C. Öğle 12.00’ye kadar miskin miskin uyudu.

B. Arabayla 120 km hızla gittik.
D. Düğün için fırından 100 ekmek aldım.

S21) “Bu kiraz ağacının meyvesi…………………………” Yukarıdaki tümce, aşağıdakilerden
hangisi ile tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur?
A. nefis kokuyordu.

B. karpuz kadardı.

C. bal gibidir.

D. çok tatlıdır.

S22)Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade yoktur?
A. Bu elbiseyi almaya parası yetmedi.
C. Sınav notunu okurken heyecanlandı.

B. Küçük kuşun halini görünce çok üzüldü.
D. Sürpriz doğum günü partisi çok mutlu etti.

S23) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “önem belirten sözcük” yazınız.
( özellikle, en iyisi, en kötüsü,daha kötü ,en az )
a-Bu ülkenin kalkınmasını (…en az …) ben de senin kadar istiyorum.
b- Ormanları yok etmekten (daha kötü) hata olamaz.
c- Sağlığımız için (…en kötüsü …) dengesiz beslenmedir.
d-Kahvaltıda sebze yemeyi, (özellikle.) domatesi çok severim.
S 24 ) Aşağıdaki cümleleri farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerle eşleştiriniz. (8 puan)

Araç kullanırken çok dikkatliydi ama
Ankara’ya otobüsle veya

1
2

Telefonla konuşmayı sevmediğini söylerdi ancak 3
Gözlüğünü takmıştı fakat
Telefona ya da

4
5

telefonunu hep yanında taşırdı. 3
uzaktaki yazıyı okuyamadı.
öndeki araca çarptı.
kapıya bak.
trenle gidebiliriz.
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5
2

