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   Türkçe - 5                                                                                                                                                        Test - 2 
Yaprak Test 

  Adı Soyadı:                                                                                                   Sınıf/Şube:                  Okul No: 

  

 1 ve 2. soruları aşağıdaki metinlere göre cevaplandırınız. 

Ötücü Kuğu: Avrupa’nın ve Asya’nın kuzeyinde görülür. Ülkemizde de yaşar. Boyu 150 cm’dir. Ayaklarındaki 
perdeler yalnızca ön üç parmaklarını kaplar. Arkada yer alan dördüncü parmakları perdeyle bağlantılı değildir. 

Gümüş Martı: Avrupa’da, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da görülür. Ayaklarındaki perdeler yalnızca ön üç parmağını 
kaplarken arkada yer alan dördüncü parmakları perdeyle bağlantılı değildir. Boyu 60 cm kadardır. Ülkemizde de 
yaşamaktadır. 

 

1. Hangisi, iki canlının da ortak yönlerinden birisi 
değildir? 

A) Her ikisinin boyunun 50 cm’den fazla olması 

B) Avrupa ve Kuzey Amerika dışında yaşamaması 

C) Türkiye’de de yaşam alanlarının bulunması 

D) Arka parmaklarının perdeyle bağlantısının 
olmaması 

 

  
 
 
 

2. Hangisi, iki metne göre de doğrudur?   

A) Kurguya dayalı metinlerdir. 

B) Kişisel görüşlere yer verilmiştir. 

C) Olay yazılarındandır. 

D) Kanıtlanabilir ifadeler bulunmaktadır. 
 

  
 
 
 

3. Altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi 
meydana gelmiştir? 

A) Zamanı verimli kullanmak gerekir. 

B) Ders çalışmaktan beynim yandı.  

C) Bitirdiği ödevleri sisteme yükledi. 

D) Okumayı ve düşünmeyi seviyorum. 
 

  
 
 
 

4. 1938’de dolma kalemlerin pabucu dama atıldı. Çünkü 
Macar gazeteci Biro, tükenmez kalemi geliştirdi. 
Tükenmez kalemlerin bulunuşu, kalem dünyası için 
bir devrim niteliği taşır.  

Bu parçada altı çizili deyimle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kıymetini bilmeyerek karşısındakine haksızlık 
yapmak 

B) Kendisinden üstün bir şeyin çıkmasıyla gözden 
düşmek 

C) Olduğundan daha bir konuma gelmek 

D) Daha sonra kullanmak üzere saklanmak 
 

5. Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi 
gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Afyon’dan otobüse binecek. 

B) Bizi oldukça sıcak karşıladı. 

C) Boş işlerle uğraşma artık! 

D) Otobüsü kaçırırsak yanarız. 
 

  
 
 

6. Ne cezveyi köpürdetebildim ne kahveyi 
höpürdetebildim. 

Bu cümleyi söyleyen biriyle ilgili hangisi 
söylenebilir? 

A) Cezveyi köpürdetmiş ama kahveyi 
höpürdetememiş. 

B) Cezveyi köpürdetememiş ama kahveyi 
höpürdetmiş. 

C) Cezveyi köpürdetmiş, kahveyi de höpürdetmiş. 

D) Cezveyi köpürdetememiş, kahveyi de 
höpürdetememiş. 

 

  
 
 

7. Prof. Dr. Sacide Alsoy ALTINKAYA ve öğrencileri son 
zamanlarda biyoplastik alanında yapılan çalışmalara 
bir yenisini ekledi. Biyoplastikler, bitkisel yağlar ya da 
mikroorganizmalar gibi yenilenebilir biyolojik 
kaynaklardan elde edilen plastiklerdir. Altınkaya ve 
ekibi de peynir altı suyu tozunu ve mısır proteinini 
birleştirerek esnek, dayanıklı ve yenilenebilir bir 
biyoplastik ambalaj geliştirdi. Altınkaya, doğaya zarar 
veren petrol bazlı plastik ürünlere alternatif olması 
bakımından bu yeni ambalajın büyük önem taşıdığını 
belirtti. 

Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılamaz? 

A) Biyoplastik alanında daha önce başka bilim 
insanları tarafından da araştırmalar yapılmıştır. 

B) Bu yeni ambalajın petrol bazlı plastik ürünlerin 
kullanımını artırması beklenmektedir. 

C) Altınkaya ve ekibi bu biyoplastik ambalajı 
geliştirirken farklı maddelerden faydalanmıştır. 

D) Türk bilim kadınları, bilimsel bilgi birikimine 
katkıda bulunmaya devam etmektedir. 
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8. Kirpikleri nergis çiçeği 
Kaşları kâtip kalemi 
Annesinin biricik meleği 
Uyusun yavrum ninni. 

İlk iki dizedeki söz sanatının benzeri hangisinde 
vardır? 

A) Başucumdaki kırmızı pabuçlar bana el sallıyordu 
sevinerek. 

B) Dereler, baharın en sevilen şarkılarını söylüyor 
dağa taşa. 

C) Yüzünde beliren utanma hâli kırmızı güller gibi 
açılıvermişti. 

D) Ağustos böceği sanatını ilerletmiş, artist olup 
konser vermiş. 

 

  
 
 

9. Altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz 
yumuşamasının örneği vardır? 

A) Gelen iş tekliflerini reddettim. 

B) Ömrümde görmedim böyle bir şeyi. 

C) Kalemimin ucu yine kırıldı. 

D) Beni bir tek sen anlıyorsun. 
 

  
 
 
 

10. 

 Metinlerle ilgili söylenenlerden hangileri doğrudur? 

I. İkisinde de kahramanlar insan dışı varlıklardır. 
II. Her iki metin de tekerlemeyle başlamıştır. 

III. İlk metin fabl, diğer metin masal türündedir. 
IV. İkisinde de benzetme sanatına örnekler vardır. 

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

  

11. 

 
Ali, sınıf arkadaşlarıyla grup olarak mesajlaşmak için bir 
uygulama kullanmaktadır. Bu grupta paylaşılan bir haberin 
doğruluğunu sorgulamak için aşağıdakilerden hangisini 
yapması beklenir? 

A) Haberi hazırlayan kişilerin gerçekliğini sorgular. 

B) Başlığın abartılı olmasına dikkat etmez ve hemen 
İnternet sayfasına gider. 

C) Haberi sonuna kadar okur fakat yayınlandığı tarihe 
dikkat etmez. 

D) Haberin başka kaynaklarda da paylaşıldığını 
araştırma gereği duymaz. 

 

  
 
 
 

12. Yapım ekleri sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam 
kazanmasını sağlayan eklerdir. 

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
yapım eki yoktur? 

A) Utangaç çocuk yavaşça yanımıza yaklaştı. 

B) Gözümü açtığımda karşımda karlı dağları gördüm. 

C) Ona her zaman saygı gösterdim. 

D) Gençler her akşam bu parkta buluşurdu. 
 

 
 
 

“Kelebek ve uğurböceği bir gün salyangoza; 
“Sevgili arkadaşımız!” demişler. “Hani evim renkli 
olsun diyorsun ya, biz çaresini bulduk. Ressam olan 
bir tırtıl var. Seni ona götürürsek eğer, evini 
rengârenk boyar.” 
Salyangoz buna çok sevinmiş. “Ne duruyoruz! 
Hemen gidelim.” demiş. Böylece düşmüşler yola. 
Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen 
tırtıl, boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya 
başlamış… 
 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, 
memleketin birinde bir uçurtma varmış, göklerde 
salına salına uçar, bulutlarla yarışırmış.  
Günlerden bir gün yine böyle göklerde uçarken 
aşağıya bakmış; yerde çalıdan çalıya uçan bir 
kelebek görmüş. Göklerden bağırmış: 
“Hey, kelebek! Bana bak bana, bak nasıl göklerde 
kuşlar gibi uçuyorum. Tıpkı kuşlar gibi, değil mi?” 
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