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1. ÜNİTE
KAZANIMLAR
T.5.3.
OKUMA
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz, terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.
T.5.4.
YAZMA
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1

TEST - 1
1.

Çok Anlamlılık
3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

I. Hatice’nin bu konuda çok katı kuralları vardı.
II. Suna, yaptığı bu alışverişin yükte ağır ama pahada hafif olduğunu
söyledi.

A) Sabah

B) Silindir

C) Spor

D) Sokak

III. Serkan, ne söylerse söylesin düşündükleri gözlerinden okunuyordu.
IV. Ayşe, güneşten o kadar bunaldı ki
bir gölgeye sığındı.
4.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
B) II

C) III

II. Bu elbisenin rengi diğerlerine göre
daha koyu.

D) IV

III. Eskiden koyu bir cimbom taraftarıymış.

İSEM YAYINCILIK

A) I

I. Çorbayı fazla kaynatmışım, koyu olmuş.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili sözcük yay ayraç içinde verilen
anlam ile uyuşmamaktadır?

IV. Sohbet o kadar koyuydu ki saatin
farkına varmadı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “koyu” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çiğnemek” kelimesi “itibar etmemek, ayaklar altında ezmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Kayısı ağaçları bu ay tüm yapraklarını döktü. (düşürmek)

A) O kadar üzgündü ki çiğnediği lokmalar boğazından geçmiyordu.

B) Şu kalemi Alper’e uzatabilir misin?
(bir şeyi vermek için birine yöneltmek)

B) Babası herkesin içinde onun duygularını çiğneyerek yaptıklarını hiçe
saydı.

C) Ana sınıfı öğretmeni 2 - 6 yaş çocuklarına bakar. (sorumlu olmak)

C) On iki milyarlık milleti çiğneyip geçemeyeceğini anlayınca geri adım attı.

D) Bebeğin etrafını oyuncaklarla çevirdi. (bir şeyin yönünü değiştirmek)

D) Arabayı birden hareket ettirince neredeyse kediyi çiğniyordu.
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Çok Anlamlılık

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili sözcük yay ayraç içinde verilen
anlam ile uyuşmamaktadır?

6. Bana neden soğuk davrandığını anlaI
mıyorum. Hâlbuki ben onun için dün-

A) Dedem üç yıldır bizde kalıyor. (oturmak, yaşamak)

yayı tersine çevirirdim. Beni bu kadar
II
daraltmasına ve mutsuz etmesine ne
III
gerek vardı ki? Dinlediğim tüm notalar
IV
ona olan özlemimi hatırlatıyor.

B) Evi taşımamız haftaya kaldı. (ertelenmek)
C) Yangından sonra ev is içinde kaldı.
(bir şeyle kaplanmak)
D) Bu kolye bana büyük annemden kaldı.
(hayatını sürdürmek)

A) I numaralı sözcük, gerçek anlamının
dışında kullanılmıştır.
B) II numaralı sözcük, mecaz anlamda
kullanılmıştır.
C) III numaralı sözcük, “küçültmek” anlamında kullanılmıştır.
D) IV numaralı sözcük, terim anlamlıdır.

İSEM YAYINCILIK

Bu parçadaki numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7. “Kapalı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çalışma süresi sona ermek”
anlamında kullanılmıştır?

9. “Akmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “zamanın çabuk
geçmesi” anlamında kullanılmıştır?

A) Oyuncunun yargılandığı dava kapalı
duruşmayla gerçekleştirildi.

A) Eskiden buradan bir nehir akarmış.
B) Bu kumaşın iplikleri lime lime akıyor,
dikiş tutmuyordu.

B) Bodrum’da haziran ayı hem çok soğuk hem de çok kapalı geçti.

C) Onunla basket oynarken hayat akıyordu sanki.

C) Ankara’da Kızılay’ın yolları bir aydır
kapalı.

D) 23 Nisan gösterisinde öğrenciler sınıf sınıf akıyordu çıkışa doğru.

D) Kantinimiz okul saati sona erince kapanıyor.
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Çok Anlamlılık

10.

3

1

TUTSAK
ULU
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2

DİL

4

ANAHTAR KELİME

ÇABUK
YAPIT

1

2

3

4

Yukarıdaki bulmacaya sembollerle gösterilen kelimelerin eş anlamlıları yerleştirilecektir.
Buna göre, numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR KELİME” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A)

C)

A S İ L

B)

İ S L A

S İ L A

D)

A L İ S
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Çok Anlamlılık
11.
Şapka onlara
hangi sınıfta
olacaklarını söyler.

Bir gün evin her
yerinden mektup
yağmaya başlar.

İSEM YAYINCILIK

Öğrenciler
büyük bir şapka
giydiler.

Felsefe Taşı,
sahibine
ölümsüzlük ve
üstün güçler
vermektedir.

5. sınıf öğrencileri Aycan, Volkan ve Demir; Harry Potter serisinin kitaplarını okumuşlardır. Sınıfta sunmak üzere arkadaşlarına romanın içeriğiyle ilgili bir proje hazırlamışlar
ve sunumda yukarıdaki görselleri kullanmışlardır. Sunumun sonunda öğretmenleri yeni
işledikleri konuya da dikkat çekmek için sınıfa bir soru yöneltmiştir. Öğretmen, sınıftan
bayraklarda gördükleri cümlelerde “kazandırmak” anlamına gelen bir sözcük kullanıldığını söylemiş ve öğrencilerden bu sözcüğün geçtiği bayrağı bulmalarını istemiştir. İlk
önce doğru bayrağı bulan öğrenci, sunumu hazırlayan Volkan olmuştur.
Buna göre, Volkan hangi bayrağı bulmuştur?
A)

B)

C)

5
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1.

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
4. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler
arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

I. Antrenman → Alıştırma
II. Branş → Bilgilendirme
III. Dubleks → İki katlı

A) Parantez - Ayraç

IV. Full → Tam

B) Doruk - Zirve

Yukarıdaki numaralanmış yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı
yanlış verilmiştir?
A) I

B) II

C) III

C) Rastlantı - Tesadüf
D) Cimri - Cömert

D) IV
5. ● Bir yazı doğru kelimeler seçildiğinde
anlamlı olur.

2.
İlayda

Meltem

● Bana en büyük hediye, senin eve
gelmendi.

Furkan

Yusuf

Kuru

El

Bu öğrencilerden hangisi sesteş (eş
sesli) sözcüklere yanlış örnek vermiştir?
A) İlayda

B) Meltem

C) Yusuf

D) Furkan

İSEM YAYINCILIK

Çay

Yol

3.

● Sağlıklı olmanın yolu doğru beslenmekten geçer.

● Doğru yanıt vermek için iyi düşünmelisin.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı (eş anlamlısı) değildir?
A) Sürpriz

B) Sözcük

C) Sıhhat

D) Cevap

6. Gelsen artık neye yarar
I
Ben ben değilim artık
II
Bir el uzatsan neye yarar
III
Kalpler kararmış artık
IV

I. Rüya → Düş
II. Vasıta → Araç
III. Vücut → İnsan
IV. Zıt → Karşıt
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamdaşı yanlış
verilmiştir?

Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış
sözcüklerden hangisinin eş seslisi
yoktur?

A) I

A) I

B) II

C) III

D) IV
6

B) II

C) III

D) IV
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Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
7.

I.
uzak
kısa

III.
zor
istek

uzun

II.
çirkin

yakın

dilek
güç

zayıf

IV.
büyük
kötü

9. Bir yangın ormanından püskürmüş
genç fidanlardı,

şişman

Güneşten ışık yontardı sert adamlardı.

güzel

(Attilâ İlhan)

iyi

Bu dizelerde geçen “sert” sözcüğü
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

küçük

A) Zıt anlamlısı vardır.
B) Eş anlamlısı yoktur.
C) Eş seslisi vardır.
D) Terim anlamlı bir sözcük değildir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

İSEM YAYINCILIK

Yukarıdaki numaralanmış yoncalardan hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

10. Kucak açarsın herkese

8. ● I numaralı sözcüğün sesteşi vardır.

Bu dost, şu düşman demeden

● II ve III numaralı sözcükler eş anlamlıdır.

İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden

● III ve IV numaralı sözcükler zıt anlamlıdır.

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere
göre sıralanmamıştır?
I
A) yüz
B) el
C) yol
D) gül

II
iri
fakir
kocaman
fayda

III
büyük
yoksul
küçük
yarar

A) Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

IV
küçük
zengin
büyük
zarar

B) Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.
C) Sesteşi olan bir sözcük kullanılmıştır.
D) Anlamdaş sözcükler bir arada kullanılmıştır.
7
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Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

11.

Doğası gereği ağır hareketleri vardır.

İSEM YAYINCILIK

Bu soğukta bu kadar ince kazak mı
giyilir?

Parfümün kokusu enfes.

Yukarıda yer alan minyonların bir tanesi nicel anlama gelen sözcüğün bulunduğu bir
cümle söylemektedir.
Buna göre, hangi minyon nicel anlamlı sözcüğün bulunduğu cümleyi söylemektedir?
A)

B)

C)

8

D)
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Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
12.
Sırtındaki ağır çantayla zar zor
yürüyordu.

İSEM YAYINCILIK

Cimri insanlardan her zaman uzak
durmalıyız.

Okula yırtık ayakkabılarla gidip
geliyordu.

Babamın benimle ilgili yüksek
idealleri vardır.

Nitel ve nicel anlamlı sözcüklerin bulunduğu bu cümlelerde kaç tane nitel anlamlı
sözcük kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

9

D) 4

Kalıplaşmış ve Kalıplaşmamış
Söz Grupları

TEST - 3
1. “Kaçan balık büyük olur.” atasözünü
söyleyen kişi hangi duygu içerisindedir?

4. ★ Evi nasıl toparlayacağımızı düşündüğümüz anda annem “Haydi bakalım, birlikten kuvvet doğar.” diyerek
bizi yüreklendirdi.

A) Umutsuzluk

■ Ben hep yanındaydım, sen de sınava çalışmama yardım etsen n’olur
ki? “Bugün bana, yarın sana.”

B) Güvensizlik
C) Pişmanlık

▲ Okula bir kütüphane kurabilmek için
çabaladığımız o günlerde Müdürümüz “Bir elin nesi var, iki elin sesi
var.” diyerek katılım sağlamayan kişilere bir mesaj verdi.

D) İsteksizlik

2. İnsanın gözünden yaş gelmesi, kalbinde bir acıya veya ruhunda bir üzüntüye
sebep olacak bir sıkıntı ile olur. Bu; gerçek, samimi ve içten olmalıdır. Gözden
akan yaş bunun sadece göstergesidir.
“----” atasözü bu tarz durumlar için söylenmiştir.

A) Öz ağlamayınca göz ağlamaz.

İSEM YAYINCILIK

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

● Bu tekerlekli sandalyeyi arkadaşına
satın alabilmek için yaz boyunca “İşleyen demir ışıldar.” dedi ve hiç durmadan çalıştı.

B) Göz görmeyince gönül katlanır.

Sembollerle gösterilmiş cümlelerde
geçen atasözlerinden hangi ikisi aynı
anlama gelmektedir?
A) ★, ▲

B) ■, ●

C) ▲, ●

D) ■, ★

C) Ağlayanın malı, gülene hayretmez.
D) Ağlar gözden, sahte sözden sakın.
5. Cahit Sıtkı Tarancı yazdığı şiirlerle zamanı aşan, bugün bile okurken anı yaşatmayı başaran bir şair olmuştur.

3. Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerinde sadelik, şiir sandalyesinin dördüncü ayağı
olmuştur.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümlede altı çizili söz grubunun
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcı ve hâlâ okunabilen

A) Kendine has, özgün bir tarzı olması

B) Sade bir dille yazan

B) En önemli parçalarından biri olması

C) O zamanı yaşatabilen

C) Sürükleyici olması

D) Güncelliğini koruyan

D) Zamanı aşacak nitelikte olması
10
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Söz Grupları

TEST - 3
8. Aşağıdakilerden hangisinde “davranış ve yetenekleriyle beğeni kazanmak”
anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

6. Annem yıllarca halının altına süpürdüğü sorunlarını bugün babamın yüzüne
vurdu.
Bu cümlede altı çizili söz grubunun
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin
hangisinde vardır?

A) Sınavdan nasıl bu kadar yüksek not
aldığını anlamak için biraz ağzını
aradım.

A) Söylediğim hiçbir sözü doğru hatırlamıyor ve umursamıyordu.

B) Okula gidene kadar ayaklarıma kara
sular indi.

B) Sorunlarını görmezden gelip erteleyerek onlardan kurtulamazsın.

C) Sonunda aldığı notla annesinin gözüne girmişti.

C) Sonuca ulaşamadığın konulara farklı açılardan da bakmayı denemelisin.

D) Karnesindeki notlarıyla tüm derslerle baş ettiğini ailesine gösterdi.

7.

1. Etekleri zil
çalmak
2. Deliye dönmek
3. Aynı kapıya
çıkmak
4. Baş eğmek

a. Aynı kafadan
olmak
b. Havalara uçmak
c. Ateş püskürmek
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D) İnsan bazen sorunlarını çözerken
doğru yaptığını zannederek yanlış
yolu seçebilir.

2-c

2-c

3-a

3-d

4-d

4-a

C) 1 - d

D) 1 - a

2-c

2-c

3-a

3-b

4-b

4-d

B) Ufak tefek dediğin bu kadın, koca
evi bir saatte temizliyor.

D) Eğri büğrü kâğıt parçalarından bu
afişi nasıl hazırladı?

Bu deyimlerden aynı anlama gelenler
eşleştirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi doğru olur?
B) 1 - b

A) Bu kadar zaman geçti, Arda’dan ses
seda çıkmadı.

C) Sabahtan beri burada abur cubur yiyorum ama kimse umursamıyor.

d. Boyun eğmek

A) 1 - b

9. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi
oluşturan sözcüklerin ikisi de anlamsızdır?

10. Aşağıdakilerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Hemen haber uçurun babama, sınavı kazandım.
B) Onun böyle bir şeyi söyleme yetkisi
yok, haddine mi düşmüş?
C) Sofraya oturup sevdiği şeyleri görünce ölçüyü kaçırır.
D) Bu hayat zaten zor, özü sözü bir dost
ile karşılaşmak daha da zor.
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Kalıplaşmış ve Kalıplaşmamış
Söz Grupları

TEST - 3
11.

Kötüler benim karşımda akla
karayı seçer. Onlara hiçbir
zaman fırsat tanımam.
Dünyada barış ve huzur olması için
elimden geleni yaparım. Bu konu
açık kapı bırakılacak bir konu değil.

Tüm kötüleri al aşağı
edebilecek yeteneğe
sahibim.
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Pelerinim ve asamla
iyilerin emrine amadeyim.

Yukarıdaki kahramanlardan hangisi “birini bulunduğu mevkiden, yerden indirmek” anlamında bir deyim kullanmıştır?
A)

B)

C)
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D)

