
5.SINIF SEVİYE 
BELİRLEME SINAVI

 (SBS)
(4.SINIFTAN, 5.SINIFA GEÇENLER İÇİN)

www.yeninesilturkce.com



TÜRKÇETÜRKÇE

11 www.yeninesilturkce.comwww.yeninesilturkce.com

5.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

A) Ece    B) Emre
C) Ceyda   D) Yiğit

5) Aşağıda Atatürk’le ilgili verilen bilgiler nasıl 
eşleştirilmelidir?

Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kuca-
ğına alıp sevmiş, sonra da bunu adet edinmiş, 
her gün danayı kucağına alıp taşırmış; sonunda 
buna o kadar bağlanmış ki dana büyüyüp kosko-
ca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşı-
yabilmiş. Bu hikayeyi kim uydurduysa, ………….
ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlatmış 
olacak. Gerçekten …………….. pek yaman bir 
hocadır ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş, sinsi 
sinsi içimize ilk adımını atar; başlangıçta kuzu 
gibi sevimli, alçak gönüllüdür ama, zamanla, 
oraya yerleşip kökleşti mi, öyle azılı, öyle aman-
sız bir yüz takınır ki kendisine, gözlerimizi bile 
kaldırmaya izin vermez...

1)  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi keli-
meler getirilmelidir?

A) Uykusuzluğun- uyku
B) Alışkanlığın-alışkanlık
C) Kötülüğün-kötülük
D) Hırsızlığın-hırsızlık

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı.
B) Okulumuzun bahçesine fidan dikmek için 
çalışma başlattık.
C) Arkadaşımın kedisi aşağı yukarı on gündür 
kayıpmış.
D) Pikniğe gitmek için sabah erkenden yola 
çıktık.

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım 
yanlışı yapılmıştır?

A) 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.
B) 22.08.2010 tarihinde Ankara’ya taşındık.
C) T.C. kimlik numarası herkeste farklıdır.
D) Okulumuzda 4.üncü sınıflar için etkinlik yapıl-
dı.

4) Yukarıda dört çocuk, noktalama işaretinin 
kullanımıyla ilgili bilgiler vermiştir. Hangi Çocuk 
yanlış bir bilgi vermiştir?

Ece: Metinlerde karşılıklı konuşmalardan 
önce uzun (konuşma)çizgi kullanılır.

Ceyda: Özel adlara gelen ekleri ayırmak 
için tırnak işareti kullanılır.

Emre : Soru eki -mı,-mi,-mu.-mü 
kelimeden ayrı yazılır.

Yiğit: Adreslerde ilçe, il arasına 
eğik çizgi konur.

1.Atatürk’ün doğduğu yer a.Nutuk

2.Atatürk’ün eserlerinden 
biri

b.Samsun

3.Atatürk’ün gittiği ilkokul c.Selanik

4.Atatürk’ün  Kurtuluş 
Savaşı’nı başlattığı şehir

d.Mahalle 
mektebi

1 2 3 4
A b a c d
B c b d a
C a d c d
D c a d b
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5.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
6) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Sıcacık bakışları içimi ısıttı. 
B) Misafir geleceği için annem tatlı yapmış.
C) Buzdolabındaki yemekler bozulmuş.
D) Kedim Maviş’e ılık süt verdim.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin 
yerini tutan sözcükler kullanılmıştır?

A) Birileri, bize güven vermek istiyor. 
B) Sınıfımızı bu sene yeniden boyayacağız. 
C) Kardeşim, cebindeki bozuklukları çıkardı.
D) Mahallenin bakkalına yeni oyuncaklar gelmiş.

8) Bazı sözcükler isimlerin önüne gelerek onların 
rengini, şeklini, durumunu, sayısını, yerini belirtir. 
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde 
böyle bir durum söz konusudur?

A) Sen, onu hiç tanımamışsın kardeşim.
B) Büyük bir ev satın almayı düşünüyorum.
C) Elmanın yeşilini seviyorum.
D) Ahmet Bey, okulumuza yeni geldi. 

İki adım attı, üçüncü adımda durdu. Ellerini cep-
lerinde gezdirmeye başladı. Unuttuğu bir şey 
vardı. Asansörden inen komşusu Metin’le selam-
laştı. Arabanın anahtarını bulamayınca suratını 
astı. Kendine ceza verir gibi 4.kata merdivenle 
çıkmaya başladım.

9) Yukarıdaki metinde hikaye unsurlarından 
hangisi kullanılmamıştır?

A) Yer    B) Kişi
C) Olay   D) Zaman

Gözlerini kapattı, rüzgarlara karşı süzülüyordu. 
Annesiyle birlikle ilk göç yolculuğuydu. 

-Anne, ne zaman sıcak ülkelere varacağız.
- Yolumuz daha var, yavrum.

Yavru leylek, heyecanla kanatlarını çırpıyor, geç-
tiği yerleri merakla seyrediyordu.

10) Bu parça, aşağıdaki metin türlerinden han-
gisinden alınmış olabilir?

A) Fabl   B) Hikaye
C) Masal   D) Gezi yazısı

Uzun zamandır gitmeyi düşündüğü köye, anı-
larına gitmeye karar vermişti. Köyün girişindeki 
dere kenarındaki gölgelikte durdu. Yumuşak 
çimlerin üzerine uzandı. Kuşların cıvıltılarını uzun 
zamandır ilk kez bu kadar net duyuyordu. 

11) Bu parçada aşağıdaki duyuların hangisiyle 
ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A) Dokunma   B) Görme
C) İşitme   D) Koklama

Türkiye turumuza sende bizimle gelir misin? 
               1         2
Düşün ki hayatının gezisini yapacaksın. 
        3
Hayallerindeki maceraya kavuşmaya ne dersin? 
        4

12) Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi-
sinde bir yazım yanlışı vardır?

A) 1    B) 2
C) 3    D) 4
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16) Aşağıdaki tabloda bazı deyimler ve bu de-
yimlerin kullanıldığı cümleler verilmiştir. Hangi 
örnek kullanım yanlıştır?

Deyimler Cümleler
A Kendini 

toplamak
“O olaydan sonra kendini 

toplamayı başardı.”
B Arkadan 

vurmak
“Tam sırtını dönmüştü ki 
topu arkadan vurdular.”

C Dili damağına 
yapışmak 

“Sıcak havalarda dili damağı-
na yapışmıştı.”

D Takıp 
takıştırmak

“Nişanlısıyla buluşmadan 
önce takıp takıştırmıştı.”

Kişinin davranışları, yaptıkları nasılsa çevresin-
den de benzer davranışlar görür. Davranışlar 
ve eylemler iyiyse çevresinden de iyilik görür. 
Davranışları kötüyse çevresinden de kötülük gö-
rür.  Atalarımız böyle durumlar için …………….. 
atasözünü kullanmıştır.  

17) Yukarıdaki boşluğa hangi atasözü getiril-
melidir?

A) Ağaç yaşken eğilir.
B) Herkes ne ederse kendine eder.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Kimsenin ahı kimsede kalmaz. 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
neden-sonuç anlamı vardır?

A) Saz çalmayı öğrenmek için kursa yazıldı.
B) Yıl sonunda takdir alırsan bisiklet alırım sana.
C) Soğuk su içtiği için bademcikleri şişmiş.
D) Arabayla geçen hafta kaza yapmış.

I. Geceden hazırladığım kahvaltımı yaptım.
II. Arabama binip, güneşle birlikte yolculuğa 
başladım. 
III. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde 
uyandım.
IV. Güneşin sıcaklığını bahçe kapısını aralarken 
hissettim.

13) Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

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

Kitaplar bizi yolculuğa çıkaran eşsiz kaynaklardır. 
Belki gezmek için paramız, zamanımız ve diğer 
imkânlarımız olmayabilir. Bu zamanlarda bizi yol-
culuklara çıkaran kitaplara sıklıkla başvurabiliriz. 
Onların yanı başımızda olması her an bir mace-
raya çıkma anlamına gelir. 

14) Yukarıdaki metnin konusu nedir?

A) Okumanın kişiyi geliştirmesi
B) Kitapların, insanlara ödüller kazandırması
C) Kitapların, insanları seyahate çıkarması
D) İnsanları tanımak için kitap okumanın önemi

Dağın tepesinde gökyüzündeki bulutların dağıl-
dığı an, parlayan yıldızlar görünüyordu.

15) Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?

A) Ne zaman    B) Ne
C) Nerede   D) Nasıl
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Köyde göreve ilk başladığımdan yaşlı bir amca ile tanışmıştım. Yaşı epey vardı. Sabahın erken saatin-
de kalkar, hayvanlarını otlatmaya götürür, ağılın temizliğini yapar, kış için odun kırar, bağ bahçedeki 
meyve ve sebzeleri toplardı. Günün hiçbir vaktinde boş durduğunu görmezdim. 

19)  Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kibirli     B) Gayretli
C) Vurdumduymaz    D) Alçak gönüllü

Yukarıdaki tabloda Ali, Ayşe ve Metin’in 3.4. ve 5.sınıfa giderken boylarının uzunlukları verilmiştir. 

20)Bu bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bir değerlendirme yapılmıştır?

A) 3.sınıfa giderken Metin ve Ayşe’nin boyları aynıdır.
B) 4.sınıfa giderken Ali ve Metin’in boyları eşittir.
C) Ali’nin boyu üç yılda 30 cm uzamıştır. 
D) Ayşe üç yıl içerisinde Metin’den daha çok uzamıştır. 
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