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Bu testte 20 soru vardır. Önerilen süre 40 dakikadır.

1.

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Triatlon yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinin farklı mesafelerdeki hâlini bir arada barındıran keyifli bir
spordur. İlk triatlon 24 Eylül 1974’te Kaliforniya’da San Diego TrackandField Club tarafından Mission
Bay’da düzenlenmiştir. Triatlon, atletizm antrenmanlarının pistlerde yapılma zorluklarına alternatif olarak
oluşturulmuştur. Standart bir triatlon; yüzme ile başlar, bisiklet ile devam eder ve koşu ile sonlanır. Her
etap arasında sporcular geçiş alanlarında kıyafetlerini değiştirirler. Sporcular, triatlonlara bireysel olarak
ya da takım hâlinde katılabilirler. Triatlonun yaş gruplarına göre yapılan tek spor olması onu cezbedici
bir hâle getirmiştir.

1.

Bu metinden triatlonla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Birden fazla sporun bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
B) Atletizm sporunun katı kurallarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
C) Kişi tek başına yarışabileceği gibi grup içinde de yarışabilir.
D) Popüler bir spor olmasında yaş gruplarına ayrılmasının payı vardır.

2.

Bu metinde anlatılanlardan hareketle triatlon sporunu ifade eden görsel aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B)

C)

İşleyen Zeka Yayınları

A)
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D)

1.
3.

5.

Genellikle Kuzey Amerika’nın doğusunda görülen zebra çatal kuyruklu kelebek, geçtiğimiz günlerde Sivas’ta görüldü. Beyaz üzerine
siyah çizgili kanatlarıyla ve kanat uçlarındaki
kuyruğa benzer yapısıyla bu kelebek, dikkat
çeken bir görüntüye sahip. Bu kelebeğe ülkemizde çok nadir rastlanıyor.

A) Moskova’ya “Beyaz Başkent” adının verilmesinin kökeni Orta Çağ’da, Rusya’nın en
ünlü kale kompleksi olan, tarihi XII. yüzyıla dayanan Kremlin’den geliyor. Orijinal
Kremlin’in duvarları ahşaptan yapılmıştı ve
kolayca ateş alıyordu. Çıkan yangınlar nedeniyle kaleyi tekrar tekrar inşa ettirmekten
bıkan dönemin Moskova prensi, ahşap yerine kireçtaşı ve beyaz mermer kullanılmasını emreder. Kremlin’in parıldayan beyaz
taşları sadece birkaç yüzyıl dayanır ama
adı kalır.

Bu metinden hareketle zebra çatal kuyruklu
kelebekle ilgili,
I. Ana vatanının Kuzey Amerika olduğu
II. İlgi çekici bir görünümünün olduğu
III. En az rastlanan kelebek türlerinden biri olduğu
yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?
B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık on sekiz km
uzaklıktaki Örencik köyü yakınlarında bulunan
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nda yapılan kazı
çalışmaları hızla devam ediyor. Uygarlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirecek
Göbeklitepe’nin geçmişi, günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Hitit,
Lidya, Sümer gibi Mezopotamya uygarlıkları
ve Maya uygarlığı Göbeklitepe’den binlerce yıl
sonra ortaya çıktı.
Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından
hangisine uyulmamıştır?
A) Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin kısaltmasında nokta kullanılmaz.
B) Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde vb. sözler küçük harfle
başlar.

B) İçinde yaşadığımız çağ, insanın açgözlülüğünü kamçılıyor. Kişi ancak başkalarından
güçlü olmak suretiyle ayakta kalabileceğine
inanıyor. Böylece insan, kendi durumunun
iyiliğine başkalarını göz ucuyla süzdükten
sonra kanaat getiriyor.
C) Kayseri’de bulunan Yamula Barajı kıyısında
bir çobanın bulduğu fosilden sonra bölgede
kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı çalışmalarının sonucunda 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline ait kemikler bulunduğu belirtildi. Bölgede
daha önce zürafa, at, fil ve gergedana ait
fosillere de rastlanmış.

İşleyen Zeka Yayınları

4.

A) Yalnız I.

Aşağıdakilerden hangisi olay aktarımı yapılan bir metinden alınmıştır?

D) Koyunlar yıkanmış, tertemiz olmuştu. İki
gözü karalı kuzu bir avuç su idi. Saliha ona
sarılıp kokladı. Sanki yavrusunu alır gibi
kucakladı. Öptü, öptü… Murat’la Daye’nin
gözleri yaşarmıştı. Bir çocuk nasıl sevinir,
Saliha’nın o anki hâli öyle idi.

C) Saat, para tutarı, ölçü, istatistiki verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.
D) Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme
işaretiyle ayrılır.
6

5. Sınıf Türkçe

1.
8.

6.

Türkçe öğretmeni, öğrencilerden aşağıdaki
özelliklere uygun bir şiir bulup sınıfta okumalarını ister.
•• 

Tüm dizelerde eşit sayıda hece olmalıdır.

•• 

Dize sonlarında ses benzerliği bulunmalıdır.

•• 

Benzetme sanatına yer verilmelidir.

Aşağıdaki şiirlerden hangisi Türkçe öğretmeninin istediği tüm özelliklere uygundur?
A) Ağlasam sesimi duyar mısınız
Mısralarımda
Dokunabilir misiniz
Gözyaşlarıma, ellerinizle
B) Bir uçağım olmalı benim
Binip üstüne binip üstüne
Şu dünyayı gezmeliyim
Gidip Akdeniz kıyılarına
C) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak

Bu afişten söz konusu konferansla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kimler tarafından organize edildiğine

D) Hayran olarak bakarsınız da
Hülyanızı fetheder bu hâli
Beş yüz sene sonra karşınızda
İstanbul fethinin hayali

B) Kimlerin katılabileceğine
C) Hangi tarihlerde yapılacağına

7.

İskandinav ülkelerinden çıkan işlerin özel bir
havası var.

İşleyen Zeka Yayınları

D) Konusunun ne olduğuna

9.

Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istenirse baştan ikinci cümle
hangisi olur?
A) Okçuluk yarışmalarını düzenlemek amacıyla 1931’de Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA) kuruldu.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin eş seslisi
aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

B) 1972’den bu yanaysa okçuluk sporu Yaz
Olimpiyat Oyunları’nda yer alıyor.

A) Eve var, oradan poşetleri kapıp gel.

C) Okçuluk, 1930’dan itibaren dünya çapında
yapılan bir spor dalı hâline geldi.

B) Nerede var ülkemizdeki bu güzellikler?

D) 1933’ten bu yana da her iki yılda bir Dünya
Okçuluk Şampiyonası düzenleniyor.

C) Kim var kim yoksa çağırmış düğüne.
D) Ne var, biraz daha sakin olsan?
5. Sınıf Türkçe
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1.
10. •

Düz bir yere yaymak

•• 

Kurutmak için asmak

•• 

Göstermek amacıyla asmak veya yaymak

12. Yapay uydular, kuş bakışı görüşe sahip olduklarından tek seferde yeryüzünde geniş bir
alandan bilgi toplayabilir. Ayrıca bir yapay uyduyla gök cisimlerini yeryüzünde olduğundan
daha iyi gözlemleyebiliriz. Çünkü uydular atmosferin üzerindedir. Bu sayede atmosferin,
görüntüyü bozucu unsurlarından uzaktadır.

“Sermek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde verilen anlamlarından herhangi
biriyle kullanılmamıştır?
A) Bir sürü fotoğraf çıkarıp masanın üzerine
serdi.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap vermektedir?

B) Misafirliğe gelen komşulara çeyizini serdi.

A) Yapay uydular neden önemlidir?

C) Çamaşırları ipe serip ocağı yakmaya koyuldu.

B) Doğal uydularla yapay uyduların farkı nedir?

D) Ninem bu mevsimde dama üzüm sererdi.

C) Dünya’nın çevresinde ne kadar yapay uydu
bulunmaktadır?
D) Atmosferdeki gazlar yapay uydulara zarar
verir mi?

I. Doğa fotoğrafçıları yaşamlarının büyük bir
bölümünü doğada geçirirler. Çok özel araçlar kullanan bu fotoğrafçılar, doğada yön
bulma ve kampçılık gibi konularda da bilgi
sahibidir. Bazı hayvanların fotoğrafını çekerken onları ürkütmemek için kendilerini ve
araç gereçlerini gizler, sessizce beklerler.

13. •

II. Fotoğrafçılığın en teknik alanlarından biri
olan su altı fotoğraflarını çekmek başlı
başına bir uğraş, eğitim, bilgi ve deneyim
ister. Su altı fotoğrafçıları genellikle denizlerde ve göllerde yaşayan canlı türlerinin,
su altındaki kayaçların, mağaraların ve arkeolojik kalıntıların fotoğraflarını çekerler.
III. Bu fotoğrafçılık dalında, modern binalardan
tarihî yapılara kadar her türlü mimari eserin
fotoğrafı çekilir. Mimari fotoğrafçılıkta en
önemli nokta, fotoğrafı çekilen yerin mimari
özelliklerini en doğru şekilde aktarmaktır.
IV. Fotoğrafçılığın meslek olarak ortaya çıkışı
19. yüzyıla kadar gitse de fotoğraf makinelerinin kullanımı 20. yüzyılda yaygınlaştı.
Hızlı gelişen teknoloji, fotoğraf makinelerinin boyutunu ve özelliklerini değiştirdi.

B) II.

C) III.

•• 

Aklı takılmak

•• 

Yüreği kabarmak

A) Bir şeye, bir duruma merhamet etmek
B) Zihni sürekli bir şeyle meşgul olmak
C) İçi sıkıntı ile dolup derin soluk alma ihtiyacı
hissetmek
D) Çok telaşlanmak
14. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül
kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu
işleviyle kullanılmıştır?
A) Esin; Derya, Ecrin ve Filiz gibi bu okulu tercih edecekmiş.
B) Roman, sanatlı bir dille yazılır; makalede
daha sade bir dil tercih edilir.

Numaralanmış metinlerin hangisinde fotoğrafçılığın türlerinden herhangi birisi ele
alınmamıştır?
A) I.

Etekleri tutuşmak

Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden
herhangi birinin açıklamasını vermemektedir?

İşleyen Zeka Yayınları

11.

C) Ankara, Kayseri İç Anadolu’da; Mersin,
Adana Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.

D) IV.

D) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

8

5. Sınıf Türkçe

1.
15.

I. Metin
Yağmur ormanları; ortalama sıcaklığın 20-25 derece arasında olduğu, tüm yıl boyunca yağmurun çok
yağdığı, nemli ve sıcak bir biyomdur. Tropikal ve ılıman olmak üzere iki tür yağmur ormanı vardır:
Tropikal yağmur ormanları Ekvator’a yakındır, ılıman yağmur ormanlarıysa Ekvator’un kuzey ya da
güneyindeki serin, deniz kıyısındaki bölgelerde bulunur. Yağmur ormanları yeryüzünün yaklaşık yüzde 6’sını kaplar. Buna rağmen dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası burada yaşar ve
atmosferdeki oksijenin yaklaşık yüzde 40’ını yağmur ormanları üretir.
II. Metin
Tundra ‘‘ağaçsız ova” anlamına gelir. Yılın büyük bölümünde donmuş hâlde bulunan toprak tabakası
nedeniyle tundralarda neredeyse hiç ağaç bulunmaz ve tundralar en soğuk biyomlardan biridir. Ortalama sıcaklığın 0 derecenin altında olduğu kışlar, uzun ve karanlıktır. Tundralar çok az yağış alır.
Çöllerin çoğundan daha az yağış almalarına rağmen yerler ıslaktır çünkü düşük sıcaklıklar suyun
buharlaşmasını azaltır.
Tundra ve yağmur ormanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine her iki metinde de değinilmiştir?
A) Dünyada kapladıkları alana
B) Hangi canlılara ev sahipliği yaptıklarına
C) Hangi yarım kürede görüldüklerine

16. Çocuklar, bazı insanları mesleklerinden ibaret
sanır. Özellikle de öğretmenleri... Ailesinde,
çevresinde öğretmenlik yapan yakını olmayan
çocuklar, anaokulu ya da ilkokul öğretmenini
diğer insanlar gibi hayal etmez genelde. Onun
da özel bir hayatı olduğunu, herkes kadar
acıktığını, üşüdüğünü veya bazen aklına eseni
yaptığını düşünmez. Okul, onunla yeni tanışan
çocuk için bambaşka bir dünya; öğretmense o
dünyanın kopmaz parçasıdır. Bu yüzden dışarıda, gerçek hayatta onunla ilk defa karşılaştığında afallayıp kalır.
Bu metinden hareketle,
I. Öğretmen, çocuğun hayatının önemli bir
parçasıdır.
II. Öğretmenler, özel hayatlarını mesleklerine
göre düzenlemelidir.

İşleyen Zeka Yayınları

D) Bulundukları bölgenin iklim ve yağış özelliklerine

C) I ve III.

D) I, II ve III.

5. Sınıf Türkçe

A) Araştırma yapma konusunda oldukça istekli olduğu
B) Hayatında radikal değişiklikler yaptığı
D) Alanında yeni buluşlara imza atmayı amaçladığı

yargılarından hangileri çıkarılabilir?
B) Yalnız II.

Bu metinden Aziz Sancar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

C) Mesleğini isteyerek ve severek seçtiği

III. Öğretmen bir yakını olan çocuklar, daha
gerçekçi bir öğretmen düşüncesine sahiptir.
A) Yalnız I.

17. İyi bir öğrenci olan Aziz Sancar, ilk ve ortaöğrenimini başarıyla tamamlar. Canlıların ve insan
bedeninin işleyişine büyük ilgi duyar. Üniversitede tıp okumaya karar verir. İstanbul’a gider,
yıllar sonra Mardin’e döndüğünde artık bir tıp
doktorudur. Mesleğini yapmaya başlar. Ancak
bir süre sonra yalnızca mevcut bilinenleri uygulayarak geçecek bir hayatın kendisine göre
olmadığını anlar. O; araştırmacı olmak, tıp ve
temel bilimler alanlarında henüz bilinmeyenleri
keşfetmek ister.
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1.
18. Aşağıdaki metinlerin hangisinde keşif ve icatların doğadan esinlenerek ortaya konduğu ile ilgili
bir örneğe yer verilmiştir?
A) Bilim insanları, kuşların gagalarındaki bazı hücrelerin pusula işlevi gördüğünü ve bu durumun kuşların uzun ve karmaşık rotalarda yaptıkları yolculuklarda yön bulmalarına yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat yakın zamanda yapılan bir araştırma, kuşların yönlerini kolaylıkla bulabilmesini sağlayan şeyin gözlerinde bulunan bir protein olduğunu gösterdi.
B) Toz olarak bilinen küçük parçacıklar, özellikle bazı sanat eserleri, elektronik cihazlar ve uzay araçlarında büyük sorun yaratıyor. Bir grup araştırmacı, tozu uzaklaştırmak için özel bir plastik geliştirdi.
Araştırmacılar bunu yaparken “geko” olarak bilinen küçük bir kertenkelenin ayağındaki tüylerin ucundaki saçaklardan esinlendiler. Bu saçaklar elektrik alanı oluşturarak tozları çekiyor. Böylece ister bir
elektronik cihazın isterse bir heykelin üzerinde bulunan ve başka yöntemlerle uzaklaştırılması zor ve
çok küçük boyutlardaki tozları temizlemek çok daha kolay oluyor.
C) Dünyanın birçok yerinde bulunan “kırlangıçkuyruklar” yaklaşık 560-600 türe sahip bir kelebek ailesidir.
İsimlerini, bazı türlerin kanatlarının altındaki kuyruğa benzer uzantılardan alırlar. Çoğunlukla tropik bölgelerde yaşarlar. Kanatları genellikle parlak siyah, mavi ve yeşil renkte olup üzerlerinde sarı, turuncu,
kırmızı, yeşil ve mavi benekler bulunur. Bu renkler, dişi ya da erkek olmalarına ve mevsime göre değişebilir. Birçok türü kanat şekillerini, renklerini ve desenlerini zehirli kelebek türlerine benzeterek avcılarını
korkutur.
D) Eskiden beri insanlar tarafından değerli bir mücevher olarak kullanılan doğal incilerin çoğunun kaynağı denizde yaşayan istiridyelerdir. İstiridyeler yumuşakçalar ailesinde yer alan, denizde yaşayan
kabuklu canlılardır. İncinin istiridye içerisinde oluşması aslında istiridyenin bir çeşit kendini koruma
mekanizmasının sonucudur. Kabuklarının arasından içine giren bir kum tanesi ya da herhangi bir
parçacık, istiridye tarafından yabancı madde olarak algılanır. İstiridye kendini korumak için bu yabancı maddeyi “incinin annesi” adı verilen sert, katı, güçlü ve parlak yapıdaki sedef mineraliyle sarmaya
başlar. Zaman geçtikçe daha çok sedef ile kaplanan bu yabancı madde en sonunda parlak ve sert bir
taşa dönüşür. İşte bu taşa inci denir.

Bu metinden gökkuşağıyla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?
A) Eski insanların, oluşumuyla ilgili araştırma
yaptıkları

20.

İşleyen Zeka Yayınları

19. Ebemkuşağı, ala kuşağı, eleğimsağma...
Gökkuşağının birçok adı var. Gökkuşağı tarih
boyunca insanların dikkatini çekmiş ve çeşitli
efsanelere, öykülere konu olmuş. Farklı kültürlerde gökkuşağının gökyüzüyle yeryüzü arasında bir köprü olduğuna inananlar da olmuş
gökkuşağının bittiği yerde altın olduğuna inananlar da.

B) Farklı kültürlerde değişik şekillerde isimlendirildiği

1

2

4

5

3

Yukarıda; bir sitede oturan Ahmet, Berrin,
Cengiz, Dilek ve Esra’nın evlerinin birbirlerine
olan konumu verilmiştir.
Bu kişilerin evlerinin konumları ile ilgili bilinenler şunlardır:
•• 

Cengiz, Esra dışındaki diğer kişilerle komşudur.

•• 

Ahmet’in evi, Esra ve Dilek’in evlerinin arasındadır.

Buna göre Berrin’in evi numaralanmış yerlerin hangisindedir?

C) Edebî eserlerde konu olarak işlendiği
D) Ortaya çıkışının, bereket ve zenginlik getirdiğine inanılması

A) 2
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B) 3

C) 4

D) 5
5. Sınıf Türkçe

Bu testte 20 soru vardır. Önerilen süre 40 dakikadır.

1.

4.

“Bugünün işini yarına bırakma.” atasözünde
olduğu gibi kimi atasözleri sadece gerçek anlamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili kelimeler zıt anlamlı değildir?
A) Sıcak bir günde yola çıkmakla sanırım iyi
yapmadık.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinin hangisinin sadece gerçek anlamlı olduğu söylenemez?

Misafirlere ikram edilen çorba oldukça soğuktu.

A) At yiğidin yoldaşıdır.

B) Arkadaşlarınızı iyi insanlardan seçmeniz
çok önemlidir.

B) Akıl, akıldan üstündür.

Kötü olaylar yaşasa da insan, toparlanmayı
bilmelidir.

C) Al malın iyisini, çekme kaygısını.
D) Ağaç, yaprağıyla gürler.

2.

2.

C) Katı bir kalbin, kimseye öğreteceği bir şey
yoktur.
Yumuşak huylu bir insan olan dedem, çevresinde sevilirdi.

1998 yılında yapımına başlanan Uluslararası
Uzay İstasyonu (ISS) Dünya’nın çevresinde
dolanan bir laboratuvar.

D) Hayatımda artık beyaz bir sayfa açacağım.
Elbisenin üstünde siyah bir leke vardı.

“Dolanmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
5.

A) Akşama kadar dolandık ama kendimize uygun bir ev bulamadık.
B) Ağabeyim, iş bulmak için dolandı aylarca.
C) Arkadan dolanıp uzaktan gözetleyecekti
çeşmeyi.

3.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme
sanatına yer verilmemiştir?
A) Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu’yu,
Bir baştan başa selâm götürür.
B) Dinle yolcu, bu ses onun sesidir,

İşleyen Zeka Yayınları

D) İp iyice dolandığından bizi epey uğraştırdı.

Sinsi adımlarla akşam yürüyor.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Birbirine bağlı olaylar anlatılmıştır.

C) Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı,

B) Olağanüstü ögelerle gerçek ögeler iç içedir.

Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı.

C) Zaman ve mekân ögelerine yer verilmiştir.

D) Bir bakışı vardı Esma’nın,

D) Kişi kadrosunu birden fazla insan oluşturmuştur.

Kavak yaprakları gibi pırıl pırıl.

5. Sınıf Türkçe

Hattie, her gün okuldan çıktıktan sonra annesi gelip onu alıncaya dek amcasının oyuncak
dükkânında ona yardım eder. Günlerden bir
gün, nereden çıktığı belli olmayan bir kedi,
dükkâna gelerek vitrine kurulur. Hattie’nin koyduğu adıyla Kıvrık’ın oraya yerleşmeye geldiği
her hâlinden bellidir, öyle de olur. Kıvrık’ın gelişinden itibaren pek işlek olmayan dükkânda
işler de açılır. Onu vitrinde görenler içeri girip
oyuncak almaya başlar önce sonra oraya buraya saklanmış, el yapımı eşsiz kutular, tam
da o kutuya ihtiyaç duyan çocuklarla buluşmaya… Theo amcanın dükkânı, bir tür çocuk cenneti hâline gelmiştir. Ta ki Hattie Kıvrık’ı evine
götüren kadar.
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2.
6.

Yukarıda bir haber metnine ait görseller verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu haber metninin başlığı olmaya en uygundur?
B) Serinleten Su Sporları

C) Yüzme Şampiyonası Başladı

D) Kürekler Spor İçin Çekildi

Bazı grafik çeşitleri şunlardır:
Çizgi grafiği: Toplanan bilgilerin yatay ve dikey eksenlerdeki kesişimlerini çizgi yardımı ile birleştirilmesinden elde edilen grafik çeşididir. Çizgi grafikleri, araştırılmak istenen konudaki değişimleri ve gidişatı
gösterir ve ileriki durumlar için kestirimde (tahminlerde) bulunulmasına olanak sağlar.
Sütun grafiği: Verilenlerin grafik üzerinde sütunlarla gösterildiği grafiktir.
Daire grafiği: Eldeki verilerin grafik üzerinde daire dilimleri biçiminde sunulmasına denir. Değişkenlerin
bir bütün içerisindeki oranları, yüzde veya merkez açı ölçüleri gösterilerek hazırlanır. Her bir dilimin içine
veya dilimin yakınındaki bir yere, o değişkenin adı ve yüzdelik dilimi yazılır.
Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen grafik çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?
A)

C)

Spor
Meslek Lisesi
Lisesi %10
%20
Anadolu
Lisesi
Fen
%40
Lisesi
%30

B)

İşleyen Zeka Yayınları

7.

A) Spor Yap, Sağlık Bul

D)

Ağırlık
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Ali
Yıllar

Veli

Seda Cem

Metin

İsim

Üretim Miktarı

2003
2004
2005
2006
2007
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5. Sınıf Türkçe

2.
8.

I. Metin
“Kırmızı Ringa”, sadece çocuk kitapları arasında değil, uzun zamandır okuduğum her çeşit kitap
arasında özellikle anlatımıyla en özgün olanlarından biriydi. Çünkü tam 24 sayfa boyunca sadece
bir parkı resimlerle anlatan kitap ancak 25. sayfadan itibaren bize hikâyelerini anlatmaya başlıyor.
Bir kırmızı ringa balığının gezindiği bu kitapta o kadar çok öykü var ki! Bunların bir kısmı anlatıcı
tarafından aktarılsa da geri kalanlar bize bırakılıyor. Yani önce izleyici, sonra okur, en sonunda ise
aktif okur oluveriyoruz.
II. Metin
Sanatçının hemen her köşeye kaktüs, ağaç, çiçek, yaprak, kedi, inek, fil, balık gibi doğadan bir figür
kondurduğu ince çizimleriyle bezeli “Pasta Kamyonu” adlı eseri bir etki yaratacak türden. Kapakta
içindeki türlü türlü pastayı görme imkânı sunan ve dört tarafı açık sevimli pasta kamyonu, okuru
âdeta peşinden sürüklemeye hazırlanıyor. Yazar, bir önceki eserde olduğu gibi okura birbirinden
lezzetli hikâyeler anlatmayı sürdürüyor.
Aşağıdakilerden hangisi her iki eserin, metinlerde anlatılan ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Aynı türde kaleme alınmaları
B) Etkileyici bir anlatıma sahip olmaları
C) Görsellere yer vermeleri
D) Kahramanlarının hayvanlardan oluşması

Gönül kelimesine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelimedeki “-ü” ünlüsü düşer. “Gönlü”
kelimesini “gönülü” şeklinde yazmak yazım
yanlışlığına yol açar.

10. •

Sırrını herkese söyleme, o da dostuyla
paylaşır.

•• 

Ankara, başkentimiz, sağanak yağışın etkisi altında.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı
yapılmıştır?

•• 

Tamam, bundan sonra dikkatli olunuz.

A) Omuz omuza mücadele ettiler.
B) Vatan koynunda yatan pek çok şehit vardır.
C) Bu işlerde kimsenin benim isimimi kullanmasını istemiyorum.

İşleyen Zeka Yayınları

9.

Bu cümlelerde virgül (,) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş
olan özneyi belirtmek için konur.
B) Birden fazla cümleyi ayırmak için kullanılır.
C) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri
ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

D) Resmi, duvara asıp gelen misafirlere gösteriyordu.

D) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak
ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra konur.
5. Sınıf Türkçe
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2.
11. Bağışıklık sistemimiz zayıfsa ya da hastalık
yapıcı etmenle daha önce tanışmamışsa enfeksiyon ortaya çıkar ve hasta oluruz. Hasta
olmadan önce bağışıklık sisteminin bir hastalığı tanıması mümkün. Aşı adı verilen biyolojik
maddeler ile virüs ya da bakteriler taklit edilerek
bağışıklık sisteminin antikor (bağışıklık proteini)
üretmesi sağlanıyor. Yani hastalık yapıcı etmenler vücuda girmeden bağışıklık sistemine
tanıtılıyor. Böylece hastalık etmenlerine maruz
kalındığında vücutta var olan antikorlar (bağışıklık proteinleri) devreye giriyor ve zararlı etmenler yok ediliyor. Aşılar, sadece kendimizi
değil çevremizdeki insanları da enfeksiyonlardan korumaya yardımcı oluyor. Aşılanan insan
sayısı arttıkça hastalığın bulaşması zorlaşıyor.
Böylece salgın hastalıkların yayılması engellenebiliyor hatta durdurulabiliyor.

13.
Yerliyim yerli olmasına
İlmik ilmik, damar damar
Yerliyim
Bir dilim Trabzon peyniri
Bir avuç tiftik
Bir çimdik çavdar
Bir tutam Şile bezi gibi
Dişimden tırnağıma kadar
Ressamım
Bu dizelerde şair kendisini aşağıdakilerden
hangisine benzetmemektedir?
A) Trabzon peyniri
B) Ressam
C) Şile bezi
D) Çavdar

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Aşılar hastalıkları nasıl tedavi ediyor?
B) Aşı, toplum sağlığını korumada etkili midir?
C) Bağışıklık sisteminin hastalıklardaki rolü
nedir?

14. Öğretmenimiz, kimi bölgelerde iklimin değişgenlik göstereceğini söyledi.

D) Aşılar hastalıkları nasıl önlemektedir?

Bu görselde vurgulanmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçe, dilimize giren yabancı kelimelerle
güzelleşmekte ve ilgi çekmektedir.

Bu cümledeki altı çizili kelimede aşağıda
açıklaması verilen ses olaylarından hangisine uyulmamıştır?

İşleyen Zeka Yayınları
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12.
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B) Bir dilin yabancı dillerden kelime alması, o
dilin geliştiğini gösterir.

A) Sert ünsüzle biten bir kelimeye (f, s, t, k, ç,
ş, h, p) yumuşak ünsüzle (b, c, d, g) başlayan bir ek getirildiğinde bu yumuşak ünsüzler sertleşerek “p, ç, t ve k”ye dönüşür.
B) Türkçede iki heceli bazı kelimeler ünlü ile
başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki
dar ünlü düşer.
C) Düz-geniş ünlü ile biten kelimeler “-yor” ekini aldığında kelimenin sonundaki “a” veya
“e” sesi daralarak “ı, i, u, ü” seslerinden birine dönüşür.
D) “p, ç, t, k” sert ünsüzleri ile biten kelimeler,
ünlü ile başlayan bir ek aldığında kelimenin
sonundaki bu sert ünsüzler yumuşayarak
“b, c, d, g, ğ” ye dönüşür.

C) Türkçe kelimelerin İngilizceymiş gibi yazılması dilimizin doğal yapısını bozmaktadır.
D) Gençlerin yabancı kelimelerle iletişim kurması kuşak çatışmasına yol açmaktadır.
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5. Sınıf Türkçe

2.
15. Web sitelerinde sürekli olarak gördüğümüz adreslere “alan adı” (domain) ismi verilmektedir.
Bu alan adlarının sonlarında “.com”, “.net”,
“.gov” vb. alan uzantıları yer almaktadır. Bu
alan adlarının anlamları şöyledir:
•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

17.
Öğrenci evi
Devlet yurdu
Özel yurt
Aile yanı

.com: Ticari ve genel konularda kullanımı
söz konusu olan bir uzantıdır. Akılda daha
kolay kalmasından dolayı en çok tercih edilen uzantıdır.

Yukarıda, bir şehirdeki üniversite öğrencilerinin
barınma durumuyla ilgili bir grafik verilmiştir.

.net: Network kelimesinin kısaltılmasıdır.
Örgütlenme ve ağ anlamında da kullanılmaktadır. “.com” uzantısının dolu olmasından dolayı tercih edilebilir.

Bu grafikten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Özel yurtta kalan öğrencilerin sayısı ailelerinin yanında kalanlardan fazladır.

.org: Organizasyon kelimesinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Kelime anlamından
anlaşılacağı gibi genelde yapılacak olan bir
organizasyon için alınan bir uzantıdır.

B) Öğrenci evinde kalan öğrenci sayısı özel
yurtta kalan öğrenci sayısından fazladır.
C) Ailesinin yanında kalan öğrencilerin az olması, şehirde okuyan öğrencilerin çoğunun
şehir dışından geldiğini göstermektedir.

.gov: Resmî daireler, hükûmet kurumları ve kuruluşları tarafından kullanılan uzantıdır. Bunlar haricinde kullanımı söz konusu
değildir.

D) Devlet yurdunda kalan öğrenciler, özel yurtta kalanlardan çoktur.

.edu: Eğitim amacı ile kurulmuş olunan üniversite, kolej vb. kurumların kullanmakta oldukları uzantılardır.

18. Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem
uydusu olan RASAT, sekiz yıldır Dünya’nın yörüngesinde dolanarak görüntü almaya devam
ediyor. Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırmalar Kurumu) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü mühendisleri tarafından tasarlanıp büyük ölçüde ülkemizde üretilen RASAT,
17 Ağustos 2011’de Rusya’daki Yasny Fırlatma Üssünden uzaya fırlatılmıştı.

A) .edu - .com

B) .org - .gov

C) .net - .com

D) .edu - .gov

16. Baba ( ) istediği kadar çocuğuna uyuması gerektiğini söylese de çocuğun cevabı hep aynı
oluyor ( ) “Uyumayacağım işte ( )”

İşleyen Zeka Yayınları

5. sınıf öğrencisi Utku’nun “Türkiye’nin Gölleri” konusunda hazırlayacağı bir ödev için
aşağıdaki alan adlarından hangilerinde yapacağı araştırmaların diğerlerine göre daha
güvenilir olduğu söylenebilir?

Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (;) (…)

B) (,) (:) (!)

C) (,) (:) (…)

D) (;) (;) (!)

5. Sınıf Türkçe

Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanmaktadır?
A) Devlet adları büyük harfle başlar.
B) Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle
başlar.
C) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
D) Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının
kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük
olarak yazılmasıyla yapılır.
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