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1. Meydandaki insanların hepsi birbirine yar-
dım ediyordu.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin eş an-
lamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan B) Tarla

C) Arazi D) Orta

2. Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi an-
lam ilişkisi yönünden diğerlerinden fark-
lıdır?

A) baş - şemsiye

B) ayak - ayakkabı

C) göz - gözlük

D) el - eldiven

3. ▲ Yaptığı her şeyi gelişigüzel yapar.

■ Karşısındakini önemle dinliyordu.

★ Arabayı sakince otoparka park etti.

● Baştan savma yaptığı ödevi verdi.

Şekillerle verilen cümlelerin hangilerin-
de altı çizili kelimeler kullanıldıkları cüm-
lelere benzer anlamlar katmıştır?

A) ■ – ★ B) ▲ – ●

C) ● – ■ D) ■ – ▲

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili kelime eş sesli (sesteş) bir kelimedir?

A) Ne kadar güzel bir gül.

B) Gazete gelmedi mi?

C) Alışveriş biraz sıkıcıydı.

D) Küçükken buralara gelmezdi.

5. 

21

43

Yolda bulduğu 
parayı hemen
karakola
götürdü.

Onu
bulduğumda
yarı baygın
hâldeydi.

Koca çarşıyı
bu küçük tokayı
bulmak için mi 
dolaştın?

Arşimet, 
suyun kaldırma
kuvvetini 
bulmuştur.

Karınca hangi yuvaya giderse “bulmak” 
kelimesinin diğerlerinden farklı anlamda 
kullanıldığı bir koloniye katılmış olur?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kazan-
mak” kelimesi “yenmek, galip gelmek” an-
lamında kullanılmıştır?

A) Piyangoda kazanmaktan çok kaybet-
mek vardır.

B) Ekmeğimizi kazanmak için çabalamalıyız.

C) Onun dostluğunu kazanmak önemli.

D) Hiçbir savaşın kazananı olmaz.

1. ÜNİTE
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5. Sınıf

7.  

 – Büyüklerden büyük, yiğitlerden yiğit ba-
bacığım! İzin verirsen senden bir dilekte 
bulunacağım! 

  Kıvançla karşılık vermiş babası:

 – Hay hay yavrum! Yeryüzündeki tek ev-
ladımsın. Hem ümidim hem sağ kolum-
sun! İstediğin şeyi söyle, yerine getir-
mezsem bana da padişah demesinler!

Bu metindeki altı çizili kelimeler yerine 
sırasıyla hangi kelimeler gelebilir?

A) Merak etmek - ilgi - heyecan

B) Tatil yapmak - arzu - öfke

C) Müsaade etmek - emir - kızgınlık

D) Müsaade etmek - istek - övünç

8. 1. Bu büyük tarlayı parselleyip sattı.

2. Domates satmak yetenek işidir.

3. Sattıklarının vergisini zamanında verir.

4. Kendini ağırdan satmayı bilirdi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “sat-
mak” kelimesi diğerlerinden farklı anlam-
da kullanılmıştır?

A) Yalnız 1. B) 1 ve 2.

C) Yalnız 4. D) 1 ve 4.

9. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamı 
olan bir kelime yer almamaktadır?

A) Zorlu yollardan gelen yolcu nerede?

B) Mavi gözlerini açarak bakmış herkese.

C) Ahmet, öğretmeninden özür dilemez. 

D) Kocaman ve ıssız bir evmiş burası.

10. 

Elimdeki sepeti 
“misafir” kelimesinin

eş anlamlısının yazılı 
olduğu peteğe
 götürmeliyim.

Arı elindeki sepeti hangi kovana götür-
melidir?
A) B)

C) D)

konak

seyahat yolcu

konuk

11. uygarlık değer deprem

hata yoksul sarsıntı

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş 
anlamlısı tabloda yoktur?

A) Medeniyet B) Kıymet

C) Yanlış D) Kimsesiz

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlamlı Kelimeler / Kelimeler Arası Anlam İlişkileri
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2

1. 1
a

 a. fiil
 b. öykü
 c. yer

d.  olasılık
 e. deneyim
 

b

c

d

e

2 3 4 5 6 7

Yukarıdaki kelimelerin eş anlamlıları tab-
loya yazıldığında tablonun 4. sütununda 
hangi harfler yer alır?
A)  B)  C)  D)L

K

M

T

C

 E

Â

E

İ

R

 M

Y

K

M

Ü

 Y

T

E

K

İ

2. Bir kırlangıç dünyayı geze dolaşa

Çok şeyler öğrenmiş.

Atalarımız ne demiş:

“Bir şeyler kalır çok görenin kafasında.”

Yukarıdaki dizelerde geçen “kalır” keli-
mesi hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Konaklamak, konmak

B) Oturmak, yaşamak

C) Sınıf geçememek

D) Unutmamak, zihinde yer etmek

3. “Meslektaşlarım, kim bilir beni ne kadar bil-
gisiz ve toy bulacaklardı?” cümlesindeki 
“toy” kelimesi hangi anlamdadır?

A) At yavrusu B) Acemi

C) Korkak D) Yaramaz

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “temiz” 
kelimesinin karşıtı, mecaz anlamda kul-
lanılmıştır?

A) Büyüklerimize her zaman saygı göster-
meliyiz.

B) Bu adamların kirli yüzüyle karşılaştık.

C) Kirli çamaşırları makineye atmadın mı?

D) Karşılaşılan güçlükler onu yıldırmadı.

5. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hem 
terim hem de gerçek anlamda kullanıla-
maz?

A) perde B) korner

C) devlet D) binbaşı

6. 
Ayça, “karanlık” kelimesinin
mecaz anlamda kullanıldığı
eve gidip arkadaşıyla oyun 

oynayacaktır.

Buna göre Ayça, aşağıdaki evlerden 
hangisine gitmelidir?

  

  

  

Karanlıktan
çok korkuyor.

A) B)

C) D)

Karanlıkta iş
yapamazsın.

Karanlık
işlere bulaşmış.

Her yeri
karanlık kaplamış.

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlamlı Kelimeler /
 Kelimeler Arası Anlam İlişkileri
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5. Sınıf

7.  

Bağa girdim bağ budanmış,
Bağa bülbül dadanmış.

Ahmet

Nilay

Efe

Tuğçe

Baba oğluna bir bağ
bağışlamış; oğul babaya
bir salkım üzüm vermemiş.

Bunca güzellere bağlandım
kaldım,
Ne bir vefa aldım ne fayda-
landım.

Bağa bak üzüm olsun,
yemeye yüzün olsun.

Yukarıdaki çocuklardan hangisi “bağ” 
kelimesini diğerlerinden farklı anlamda 
kullanmıştır?

A) Ahmet B) Nilay

C) Efe D) Tuğçe

8. “Yol” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde 
“genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağ-
lamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeri-
di” anlamında kullanılmıştır?

A) Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu 
sordu.

B) Onları çaresiz bırakma yolunda hızla 
ilerliyoruz.

C) Vücudumuzu geliştirmenin en iyi yolu 
düzenli spordur.

D) Bu yolda çok emek harcadılar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı kelime kullanılmamıştır?

A) Verilen cümledeki deyimi bulunuz.

B) Bahçedeki ağaçları budadık.

C) Notaları ezberlememişsin.

D) Bugünkü ameliyatı zormuş.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime-
lerden hangisi eş sesli değildir?

A) Ailesini göremeyince yüzü düştü.

B) Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını 
döker.

C) Her yaz dedemlere gitmeyi âdet hâline 
getirdim.

D) Bu gece düşümde yaşlı bir adama yar-
dım ediyordum.

11. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi 
eş sesli bir kelimedir?

A)  B) 

 Bilgisayar      Ayna

C)   D) 

            Saz               Jüpiter 

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili keli-
menin zıt anlamlısı yoktur?

A) Uzun kış gecelerini ocak başında geçi-
rirdik.

B) Tatlı  tatlı konuşalım ki anlaşmazlık 
olmasın.

C) Kara bulutlar dağın başını sarmış.

D) Baba ve oğul karanlıkta el ele yola 
koyuldular.

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlamlı Kelimeler / Kelimeler Arası Anlam İlişkileri
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5. Sınıf

3Deyimler ve Atasözleri

1 ve 2. soruyu aşağıdaki atasözlerine 
göre yanıtlayınız.

 1. Önce düşün sonra söyle.

 2. Ağacı kurt, insanı dert yer.

 3. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

 4. Çok konuşan çok yanılır.

1. Numaralanmış atasözlerinden hangileri 
yakın anlamlıdır?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 4. 

C) 2 ve 3. D) 3 ve 4.

2. “Öfkeyle kalkan zararla oturur.” atasözü 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde örnek-
lenmiştir? 

A) Bir anlık sinirle onca laf söylediğime 
pişman oldum. 

B) Ben de herkes gibi olan biteni merakla 
seyrediyordum. 

C) Annem kimi zaman bana kızmakta haklı.

D) Şirketin kârı, geçen yıla göre epey art-
mıştı.

3. 1. göz ardı etmek

2. gözden düşmek

3. göz gezdirmek

4. göz atmak

Numaralanmış deyimlerden hangileri 
anlamca birbirine yakındır?

A) 1 ve  2. B) 1 ve 4.

C) 2 ve 3. D) 3 ve 4.

4. 

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

Aşağıdakilerden hangisi bu atasözünü 
örnekleyen bir durumdur?

A) Birçok farklı şeye sahip olmak her za-
man olumlu sonuç vermez. 

B) Bir konu üzerinde söz söyleyen çok 
olursa sonuca ulaşmak güç olur.

C) İnsanlar farklı fikirler üzerine tartışarak 
sonuca ulaşırlar. 

D) İnsanın bilmediklerini öğrenmesi için 
farklı kaynaklara ihtiyacı vardır. 

5. Kaba bir benzetme oldu biliyorum ama ---- 

Bu cümle anlam akışına göre aşağıdaki 
atasözlerinden hangisiyle tamamlanabilir? 

A) güvenme varlığa düşersin darlığa. 

B) veren eli herkes öper. 

C) teşbihte hata olmaz.

D) geç olsun da güç olmasın. 

6. “Huy” kelimesi aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde bir deyim içinde yer almamıştır?

A) Bu huyundan vazgeçsen çok iyi olacak.

B) Son zamanlarda önüne gelen her şeyi 
tekmelemeyi huy edindi.

C) Ali, huyu huyuna suyu suyuna uygun bir 
arkadaş bulmuş.

D) Çocuğun iki günde huyu suyu değişti.
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5. Sınıf

Deyimler ve Atasözleri

7. 1. Azıcık aşım ağrısız başım.
2. Fazla mal göz çıkarmaz.
3. Acele işe şeytan karışır.
4. Birlikten kuvvet doğar.

Numaralanmış atasözlerinden hangileri 
karşıt anlamlıdır?
A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3. D) 3 ve 4.

8. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kurdu-
ğu cümlede deyim kullanmamıştır?

A)

C)

B)

D)

Bütün gece 
gözümü 

kırpmadan 
çalıştım.

Gezip tozmak 
istiyorum bütün 
tatil boyunca.

Benim yerime 
geçmek için her 
şeyi yaparlar.

Öykünün bu 
bölümünde 

olaylar 
karmaşıklaştı.

Oğuz

Serap Murat

Selda

9. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz 
neylesin.

Aşağıdakilerden hangisi bu atasözünü 
örnekleyen bir durumdur?
A) Kardeşimi çalışması için hep uyarıyo-

rum ama kardeşim beni dinlemiyor. 

B) Poğaçanın hamuruna biraz daha tuz 
katmak gerekliymiş. 

C) Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde 
yaşadığını unutma. 

D) Paylaşıldıkça çoğalan güçlü duygular-
dan biridir sevgi. 

10. Çivi çiviyi söker.

Havlayan köpek ısırmaz.

Et tırnaktan ayrılmaz.

Her kuşun eti yenmez.

Yukarıdaki atasözlerinden hangisi aşa-
ğıdakilerden herhangi biriyle eşleştirile-
mez?

A) Güç bir şey, güçlü bir şeyle yenilir.

B) Bağırıp çağıran kişi saldırıda bulunmaz.

C) Zorbalığa karşı çıkılmaz.

D) Çok  yakın insanların arasını hiçbir şey 
bozamaz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi atasözü 
değildir?

A) Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.

B) Korkunun ecele faydası yoktur.

C) Taşıma su ile değirmen dönmez.

D) Benim yüzümü kara çıkarmaz. 

12.  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Kafası  çalışmak → Aklı, zekâsı yerinde 
olmak

B) Karnı zil çalmak → Çok acıkmış olmak

C) Maya çalmak → Mayayı bulunduğu 
yerden almak

D) Yerden yere çalmak → Çok hırpalamak
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5. Sınıf

4

1. Babam - alışkanlığından olacak - her sene 
köye gitmekten hiç vazgeçmezdi.

Bu cümledeki kişinin karakter özelliğini 
yansıtan atasözü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Üzüm üzüme baka baka kararır.

B) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

C) Can çıkar huy çıkmaz.

D) Armut dibine düşer.

2. 
       Atasözü                  Anlam         

1. Hazıra dağlar da-
yanmaz.

Sonuca ulaşma-
dan sevinmemeli.

2. Her işin başı sağlık. Eldekiler bir gün 
biter.

3. Her koyun kendi 
bacağından asılır.

Önemli olan doğ-
ru karar vermek.

4. Dereyi görmeden 
paçaları sıvama.

Herkes yaptıkla-
rından sorumlu-
dur.

Yukarıdaki numaralanmış atasözleri kar-
şılarındaki anlamlarla eşleştirildiğinde 
hangisi dışta kalır? 

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

3. 1. Yalnız taş  duvar olmaz.

2. Damlaya damlaya göl olur.

3. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

4. Ayağını yorganına göre uzat.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi an-
lamca yakındır?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3. D) 3 ve 4.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili deyim açıklamasıyla birlikte verilme-
miştir?

A) Yerinde duramıyor ki o, durmadan sağ-
dan sola atlıyor, kıpırdıyor.  

B) Bizim çocuk kitaplara pek meraklı, onla-
rı gözü gibi sakınıyor.

C) Avrupa’dan getirdiğimiz kumaşlar beğe-
niliyor, rağbet görüyor. 

D) Değerini, onurunu kırmaya çalışıyorlar, 
küçük düşürüyorlar seni. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 
yanlış kullanılmıştır?

A) Bütün mahallenin ağzında çalkalanan, 
hırsızı nasıl yakaladığımızdı.

B) Kolay iş isteyen herkes benim kapımı 
çalıyor.

C) Köpeğini kaybeden Yiğit, üzüntüsünden 
küplere bindi.

D) Komşularla geç vakitlere kadar çene 
çalarlardı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili deyim açıklamasıyla birlikte verilmiş-
tir?

A) Halamın büyük oğlu bu yaz bir yuva 
kuruyor.

B) Gereksiz yere konuşuyor, lafı uzatıp 
duruyorsun.

C) Bu işin üstesinden gelebileceğimi düşü-
nüyorum.

D) Bunun için ayağına kapanmamı bekle-
miyorsun sanırım?
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Deyimler ve Atasözleri

5. Sınıf

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili söz, deyim olarak kullanılmamıştır?

A) Damlaya damlaya göl olur, diye boşa 
söylememişler.

B) Başın sıkıştığında değil her zaman ara 
büyüklerini.

C) Benim hâlimden anlayan bir kişi var: 
Ayça.

D) İnsanların fikirlerine saygı duymak gere-
kir.

8 ve 9. soruyu aşağıdaki metne göre 
yanıtlayınız.

(1) Mikroskoplar bulunduktan sonra hasta-
lıkların tedavisi konusunda önemli adımlar 
atıldı. (2) Çünkü insanları hasta eden bak-
teriler ve virüsler, gözle olmasa da mik-
roskopla artık görülebiliyordu. (3) Onların 
davranışlarını analiz etmek, yayılımlarını 
gözlemlemek önemliydi. (4) Belki de hasta-
lıklar artık tarihe karışacaktı.

8. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) 1. cümlede, adım atmak ifadesi deyim-
dir.

B) 2. cümlede, göz kelimesi gerçek anlam-
da kullanılmıştır.

C) 3. cümlede, onlar kelimesi soyuttur.

D) 4. cümlede, deyim kullanılmıştır.

9. Bu metindeki altı çizili sözün cümleye 
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) çözümlemek B) toplamak

C) çoğaltmak D) eksiltmek

10 ve 11. soruları Barış Manço’nun Nane 
Limon Kabuğu isimli şarkısından alınan 
aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Nane Limon Kabuğu
Eski adamlar doğruyu söylemiş. 
Bir çiçekle bahar olmaz.
Kişi kendini bilip sağa sola sormalı
Can pazarı bu oyun olmaz.
Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü
Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca
Bana gel beni dinle iyi yaz
Defteri kalemi al iyi yaz
Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın 
aman!
Ha ha, ha ha ha! İçine hatmi çiçeği biraz 
çörek otu katasın aman!
Ha, ha, ha, ha, ha! Bin derde deva geliyor, 
biraz daha sabret güzelim
Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Hapşuu!
Çok yaşa!
Sen de gör,
Rahat ve iyi yaşa...

10. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde ge-
çen deyimler arasında gösterilemez?

A) Can pazarı B) Şifayı kapmak

C) Bin derde deva D) Biraz tarçın

11. Şarkıda geçen “Bir çiçekle bahar olmaz.” 
sözüyle anlatılmak istenen hangisi ola-
bilir?

A) Küçük bir güzellikle doyurucu sonuç elde 
edilemez.

B) Bahçede yetiştirilen çiçeklerin renk uyu-
muna dikkat edilmelidir.

C) Baharın belirtisi yalnızca çiçeklerin aç-
ması değildir.

D) İnsan elindekiyle yetinmeye çalışmalı 
başkasının elindekilere göz dikmemeli-
dir.
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5. Sınıf

Söz Sanatları 5

1. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, 
Bir dakika araba yerinde durakladı. 
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...

...

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı... 
Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları, 
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...   

…

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Şiirde aşağıdaki varlıklardan hangisi ki-
şileştirilmiştir?

C) D)

A) B)

2. 
(1) Bugün sabah pencereme 
vuran yağmur damlalarıyla 
uyandığımı zannettim. (2) O sı-
rada pencereme konan, perişan 
vaziyette bana bakan bir ser-
çeyi fark ettim. (3) Zavallı kuş 
neredeyse ölmek üzereymiş. 
(4) Arkasından gelen dev gibi 
kartalı görünce neden pencere-
me konduğunu anladım.

Öğretmenin tahtaya yazdığı numaralan-
dırılmış cümlelerin hangisinde bir ben-
zetme yer almaktadır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

3. (1) Dağlar uzaklarda kaldı. (2) Birbirine yas-
lanan efe dağlar. (3) Karanlık yavaş yavaş 
üzerlerine çöküyor. (4) Vakit geçiyor, yıldızlar 
pırıl pırıl gökte. (5) Koyu lacivert gökte dağlar 
artık birer heybetli ihtiyar.

Yukarıda numaralandırılmış cümlele-
rin hangilerinde dağlar başka varlıklara 
benzetilmiştir?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 5.

C) 2 ve 5. D) 3 ve 4.

4. Gözleri gün ışığı

Saçları ipekten şal

Ne çok özledim seni

Yeter artık, yanıma gel

Bu şiirdeki benzetilen ve benzeyen kav-
ramları aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
  Benzetilen Benzeyen

A) göz gün ışığı
  saç ipek şal

B) gün ışığı  göz
  ipek şal saç

C) gün ışığı saç
  göz ipek şal

D) özlemek ipek şal
  gün ışığı son

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ben-
zetme yapılmamıştır?

A) Küçük şekerleri andıran tuşlar vardı 
kapıda.

B) Bulutların yumuşak dokusunu tabloya 
yansıtmış.

C) Kapının önünde aslana benzeyen bir 
kapak vardı.

D) Su gibi rahat bir içimi vardı bu içeceğin.
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Söz Sanatları

5. Sınıf

6. 
(1) Bu sabah gördüğüm rüya-
nın etkisiyle erkenden uyan-
dım. (2) Pencereden dışarıya 
baktım ki dağları kara bulutlar 
kaplamış. (3) Önce içime biraz 
korku düştü. (4) Daha sonra 
dev gibi bulutların dağılışını 
görünce rahatladım.

Öğretmenin tahtaya yazdığı numaralan-
dırılmış cümlelerin hangisinde bir “ben-
zetme” yer almaktadır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

7. Gönlümü çekse de yârin hayali
Aşmaya kudretim yetmez cibali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgârın önüne katılmışım ben

Yukarıdaki dizelerde benzetilen ve ben-
zeyen kavramları aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

       Benzetilen                Benzeyen        
A) yolcu kuru yaprak

B) gönül yar
C) kuru yaprak yolcu
D) rüzgar katılmak

8. (1) Hemen aşağı inip İsmail’in nerede oldu-
ğunu sordum. (2) Kardeşimin evde olma-
dığını söylediklerinde kendimi evin dışına 
zor attım. (3) Her zamanki gibi çayın ke-
narındaki ceviz ağacının altında olacağını 
biliyordum. (4) Deli gibi koşarak Karaçay’ın 
kenarına vardığımda İsmail’i cevizin altına 
oturmuş, çenesini dizlerine dayayarak ses-
sizce çayı seyrederken buldum.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış 
cümlelerin hangisinde “benzetme” yer al-
maktadır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

9 - 11. soruları aşağıdaki metne göre ya-
nıtlayınız.

Hasan vapurda eğlendi; gırıl gırıl işleyen 
vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran  simitleri-
            (1)              (2)

ne, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı 
   (3)

sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan 
 (4)

kampanaya bakarak çok eğlendi. Beş ya-
şında idi; peltek, şirin konuşmalar ile de gü-
vertede yolcuları epeyce eğlendirmişti. Fa-
kat vapuru şuraya buraya uğrayıp bir sürü 
yolcu bıraktıktan sonra sıcak sıcak memle-
ketlere yaklaşınca bir yorgunluk almıştı.

9. Yukarıdaki metinde altı çizili kelimeler-
den hangilerinin benzetmeyle bir ilgisi 
bulunmamaktadır?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3. D) 3 ve 4.

10. Bu metindeki benzetilen ve benzeyen 
kavramları aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

        Benzeyen              Benzetilen       

A) Cankurtaran Simit

B) Simit Cankurtaran

C) Çamaşır Sandal

D) Sandal Çamaşır

11. Yukarıdaki metinde kişileştirilen varlık 
aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

A) vapur B) vinç

C) yolcu D) memleket
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5. Sınıf

A. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlı olduğunu 
tespit ederek uygun yerlere “✔” işareti koyunuz.

B. Aşağıda verilen kelimeleri, örnekte olduğu gibi önce gerçek sonra mecaz anlamıyla cümle-
de kullanınız.

Gerçek 
Anlam

Mecaz 
Anlam

Terim 
Anlam

1. Güneş’in Dünya’ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon 
km’dir.

2. Sen dünyamı aydınlatan, batmayan bir güneşsin.

3. Bulutlar güneşin önünü kapatınca bulutların gölgesi 
havayı serinletti.

4. Evin perdeleri tozlanınca annem yıkamak zorunda 
kaldı.

5. Tiyatronun ikinci perdesi oldukça heyecanlıydı.

6. Gerçekleri bir türlü görmek istemiyordu sanki gözüne 
perde inmişti.

7. Çocuğun sorduğu bazı sorular dedesini terletiyordu.

8. Yol ortasında bozulan arabayı kaldırmak için çekici 
çağırdılar.

9. Arkadaşının yaramaz ve kırıcı tavırlarına hayli bozul-
muştu.

10. Ben böyle tavırları kaldıramam diyordu.

ısınmak
21 Mart’tan sonra günlerin uzamasıyla havalar da ısınmaya başlar. Gerçek

Çocuğun masum tavırları hepimizi etkilemiş, bizim ona ısınmamızı 
sağlamıştı.

Mecaz

eğilmek
Gerçek

Mecaz

tutmak
Gerçek

Mecaz

soğuk
Gerçek

Mecaz

sıcak
Gerçek

Mecaz

kırılmak
Gerçek

Mecaz

1
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5. Sınıf

C. Aşağıda “koşmak” kelimesi farklı anlamlara gelecek şekilde cümle içinde kullanılmıştır. Bu 
anlamlardan uygun onları karşılarındaki harflerle eşleştiriniz.

D. Aşağıda verilen deyimleri ve ifade ettiği anlamları eşleştiriniz.

(   ) Ben kaçıyorum, abim de arkamdan 
koşuyor.

a. Adım atışlarını arttırarak ileri 
doğru hızla gitmek.

1.

(   ) Yok yok, dedi, akşama kadar ben koş-
tum, biraz da onlar yorulsunlar.

b. Üstüne düşmek, izlemek, ilgilen-
mek

2.

(   ) Doru at bugün koşmayacak.
c. Bir işle çok ilgilenmek, koşuştur-
mak

3.

(   ) İki yıldır bu işin peşinden koşuyorum. d. Koşuya çıkmak.4.

(   ) Atları her sabah arabaya koşuyordu.
e. Bir işi yapması için yanına birini 
katmak, arkadaş olarak vermek

5.

(   )  Onu çarşıya gönderdim yanına da kar-
deşini koştum.

f. Hayvanı çekeceği arabaya, sa-
bana bağlamak

6.

Kişiyi, birtakım bahanelerle görevinden uzaklaş-
tırmak.

Kendini büyük biri olarak görmeye başlamak, 
başkasını beğenmemek.

Bir durum veya olay karşısında çok sevinmek.

Bir konuyu tekrar ele alacak durumda tutmak.

En küçük söz veya davranıştan alınmak.

İçten bir sevgiyle kucaklamak.

1. a

2. b

3. c

4. d

5. e

6. f

(   ) Burnu büyümek.

(   ) Ayağını kaydırmak.

(   ) Buluttan nem kapmak.

(   ) Bağrına basmak.

(   ) Açık kapı bırakmak.

(   )  Ağzı kulaklarına varmak.
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5. Sınıf

1, 2 ve 3. soruları metne göre yanıtlayınız.

Havada serbest bırakılan her cisim yere 
düşer. Bu düşmeye sebep olan da yer 
çekimi kuvvetinden başka bir şey değil-
dir. Cisimlerin ağırlığı ya da hafifliği, as-
lında yerin onları daha büyük veya daha 
az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir.

Susamak tiroit bezinin ağız yoluyla bize 
ulaştırdığı bir mesaj olup, “Sulanmaya 
ihtiyacın var.” anlamını taşımaktadır. 
Ancak bu kişisel ve psikolojik boyutları 
olan ve kişiden kişiye farklılık gösteren 
bir ihtiyaçtır. Kimi insanlar günde 2 bar-
dak su içerken, kimilerinin tükettiği su 
miktarı 2 litre olabilir.

1.

2.

1. Yukarıdaki metinlerde kullanılan altı çizi-
li kelimeler için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Her ikisi de terim anlamlı kelimedir.

B) Birinci kelime gerçek, ikinci kelime me-
caz anlamda kullanılmıştır.

C) Birinci kelimenin zıt anlamlısı vardır, 
ikinci kelimenin yoktur.

D) Her ikisinin de eş sesli kullanımı bulun-
maktadır.

2. Birinci metinde yer alan kelimelerden 
hangisinin karşıt anlamlısı bulunma-
maktadır?

A) kuvvet B) hafif

C) büyük D) az

3. Aşağıdakilerden hangisi ikinci metinde 
yer alan “Sulanmaya ihtiyacın var, anlamı-
nı taşımaktadır” cümlesindeki “taşımak” 
kelimesiyle aynı anlam ilişkisinde kulla-
nılmıştır?

A) Alışveriş paketleri market arabalarıyla 
taşınmaktadır.

B) Öğretmen Ali Bey, görev yeri değişince 
evini taşıdı.

C) Sevmek, kendisi için istediğini sevdiği 
için de istemek manasını taşımaktadır.

D) Çiçeklerin polenlerini kovana işçi arılar 
taşımaktadır.

4. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve 
duyguları güzel (çirkin) ve etkili (etkisiz) bir 
   1                      2
biçimde anlatma (anlatmama) sanatı olarak 
  3
da tanımlanır. İnsan yaşantılarını anlatan 
her metin edebiyat yapıtı değildir. Konu tar-
tışmalı olmakla birlikte asıl amacı estetik tat 
vermek (almak) değil, bilgi vermek ya da 
    4

inandırmak olan yapıtlar (teknik ve bilimsel 
kitaplar, gazete yazıları, reklam metinleri, 
propaganda yazıları vb.) genellikle edebi-
yatın kapsamı dışında bırakılır.

Yukarıdaki metinde geçen numaralan-
mış kelimelerden hangilerinin karşıt an-
lamı yay ayraç içerisinde yanlış verilmiş-
tir?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3. D) 3 ve 4.

1


