BECERİ TEMELLİ
SORULAR

5. Sınıf
Türkçe

4. Tema
1.

Cami
Karakol
Gül Sitesi
İzmir Yolu Caddesi

İzmir Yolu Caddesi
Polis

Durak

OKUL

Otobüs
Hareket
Noktası

OKUL

Hastane

Polis

Spor
Salonu

Bir otobüs, Hareket Noktası’ndan çıkıp İzmir Yolu Caddesi üzerinden Gül Sitesi’nin yanındaki durağa gidecektir.
Buna göre otobüs, aşağıdakilerden hangisinin önünden geçmez?
A) Caminin
B) Karakolun
C) Okulun
D) Hastanenin

2.

• Bir şeyin yönünü değiştirmek
• Yönetmek, idare etmek
• Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek
‟Çevirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?
A) Yaşı küçük olmasına rağmen bütün evi o çeviriyor.
B) Sahildeki evlerini butik otele çevirdiler.
C) Surlar, neredeyse bütün adayı çeviriyor.
D) Soruları başını çevirmeden cevapladı.
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3. ‟Bülbül Kafeste” adlı oyunda, oyuncular el ele tutuşarak bir halka oluşturur. Bu halkaya ‟bülbül kafesi” denir. Oyuncular
arasından iki kişi seçilir ve bunlara ‟bülbül” denir. Bülbüller kafes içinde dolaşır. Oyun sırasında halkadaki oyuncular ellerini bırakarak ‟Bülbül kafeste!” der. Bu sırada bülbüller halkanın dışına çıkmaya çalışır. Halkadaki çocuklar, bülbülleri
dışarı çıkarmamak için hemen birbirlerinin elini tutar ve kafesin açık yerini kapatır. Kafesten kaçabilen oyuncular, bülbül
olmaktan kurtulup halkaya dâhil olur.
Bu metinde ‟Bülbül Kafeste” oyunuyla ilgili,
I. Kaç kişiyle oynandığı
II. Kurallarının kim tarafından açıklandığı
III. Bülbüllerin halkaya nasıl katılabileceği
bilgilerinden hangilerine yer verilmemiştir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

4. Köylünün biri, kendine ekecek bir saha açmak için tarlasındaki ayrık otlarını temizliyormuş. Bu ayrık otlarından biri,
arazinin eğiminden olsa gerek, çok bakımlı bir bağın içine düşmüş. Bağ sahibi de bunu önemsemeyip ‟Daha sonra ilgilenirim.” diye düşünmüş. Bir süre sonra bağının her tarafı ayrık otlarıyla dolmuş. İşçi tutarak bağını otlardan temizletmiş.
Toprağın derinliklerine kök salan otları temizletirken aklına şu atasözü gelmiş: ‟- - - -”
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Bugünkü işi yarına bırakma.
C) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
D) Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
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5.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

Bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri
geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için
“Atıklar Hayat Buluyor” projesi kapsamında
“Ben Atık Değilim” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Bu haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Nerede?

B) Kim?

C) Ne?

D) Niçin?

6. ‟Nereden gelirse gelsin; dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten... Gelsin de
nereden gelirse gelsin! Bir ‟Hişt hişt!” sesi gelmedi mi fena! Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanlar!...” diyen bir yazarın aşağıdakilerin hangisinden uzak durmak istediği söylenebilir?
A) Şehir yaşantısından
B) Sevgisizlikten
C) Anlaşılmamaktan
D) Yalnızlıktan
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7. Çocukluğunun geçtiği kasabaya dönmek Taha’yı duygulandırmıştı. Mezun olduğu ilkokul, hâlâ yerinde duruyordu.
Karşıdan karşıya geçtiği bu okul geçidinde, hız kurallarına uymayan bir araç yüzünden en yakın dostu Yusuf’la zamanında büyük bir tehlike atlatmışlardı. Etrafı seyrederek gittiği için yoldaki çalışma uyarısını görmemişti. Evine giden bu
kıvrımlı yol, sola tehlikeli bir şekilde dönüyor; ondan sonra ip gibi uzayıp gidiyordu.
Buna göre Taha’nın, mezun olduğu okuldan evine giderken karşılaşmış olabileceği levhalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)

OKUL
BÖLGESİ

OKUL GEÇİDİ

OKUL BÖLGESİ
AZAMİ HIZ SINIRI

YOL ÇALIŞMASI

SOLA TEHLİKELİ VİRAJ

YAYA GEÇİDİ

AZAMİ HIZ
SINIRI

YOL ÇALIŞMASI

SOLA DÖNÜLMEZ

KONTROLSÜZ
KAVŞAK

SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ

KONTROLSÜZ
KAVŞAK

SOLA TEHLİKELİ VİRAJ

B)

OKUL
BÖLGESİ

C)

OKUL GEÇİDİ

OKUL BÖLGESİ
AZAMİ HIZ SINIRI

OKUL
BÖLGESİ

D)

YAYA GEÇİDİ

OKUL BÖLGESİ
AZAMİ HIZ SINIRI
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8. ‟Bahar” sözcüğünün kendine has bir çekiciliği vardır. Bu sözcük yalnızca tabiat, kırlar, bahçeler, ağaçlar için değil insanlar için de kullanılır. Örneğin insanlar için ömrünün baharında denir.
Bu parçadaki altı çizili sözle insanın hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Tecrübesizliği
B) Gençliği
C) Verimliliği
D) Güvenilirliği

9. Bilim insanları, yeni bir gök cismi keşfetti. ‟FarFarOut” adı verilen cisim, Güneş sisteminde şimdiye kadar keşfedilenler
arasında Güneş’e en uzak gök cismi olma özelliğini taşıyor. Aynı bilim insanları, geçtiğimiz yıl da iki gök cisminin keşfini
duyurmuştu.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine kesinlikle ulaşılır?
A) Güneş’e ‟FarFarOut”tan daha uzak gök cisimleri vardır.
B) Keşfedilen her gezegene bilim insanları tarafından isim verilmektedir.
C) ‟FarFarOut”u keşfeden bilim insanları yalnızca gezegen keşfi için çalışmaktadır.
D) Güneş sisteminde çok sayıda gök cismi bulunmaktadır.

10. Filmler; insanların acılarını, sevinçlerini, hayallerini anlatan yapıtlardır. Filmin türü ne olursa olsun, izleyen hiç kimse
‟Sonunda ne olacak acaba?” sorusunu sormadan edemez. Etkili bir sonla bitmeyen filmlerin seyircide oluşturduğu hayal
kırıklığını birçok sinemasever bilir. Süslü afişlerin uyandırdığı merak, filmin sonunda bomboş bir duyguya dönüşür bazen. Hatta ‟Keşke hiç gelmeseydik!” sözleriyle salonların terk edildiği de olur. Eğer bir film insanın kalbine dokunuyorsa,
ruhunu okşuyorsa zihinlerdeki tazeliğini hiçbir zaman yitirmez.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Bazı filmler izleyiciye pişmanlık ve hayal kırıklığı yaşatır.
B) Çarpıcı afişlerin kullanıldığı filmler daha çok izleyici çeker.
C) İnsanların duygularına hitap eden filmler kalıcıdır.
D) İzleyicilerin bir filmin nasıl biteceğini merak etmesi kaçınılmazdır.
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11. Aşağıda, kumaşların etiketlerinde yer alan ütü sembolleri, sıcaklığa karşı hassas kumaştan dayanıklıya doğru sıralanmıştır.

ÜTÜ SEMBOLLERİ

● Viskon kumaşlar
● Naylon kumaşlar
● Polyester kumaşlar

● İpek kumaşlar
● Yün kumaşlar

● Keten kumaşlar
● Pamuklu kumaşlar

*Karışımlı kumaşlarda en hassas olan kumaşın ütü sembolü dikkate alınmalıdır.

Ayşe, Burak, Ceyda ve Demir’in aldığı kıyafetlerle ilgili bilinenler şunlardır:
• Ayşe, ipek gömlek almıştır.
• Burak, yün ve pamuklu karışımı bir kazak almıştır.
• Ceyda, pamuklu etek almıştır.
• Demir, naylon kumaştan bir pantolon almıştır.
Bu bilgilere göre kişilerin kıyafetlerindeki ütü sembolleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Ayşe

Burak

Ceyda

Demir

A)

B)

C)

D)
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12. Ay’a yolculuk için tasarlanan ‟Mavi Ay” adlı uzay aracı geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. (I) Üç yıldır geliştirilen aracın
2021’de ilk uçuşunu yapması hedefleniyor. (II) Mavi Ay’ın, sıvı hidrojenle çalışan motoru sayesinde 6,5 ton yükü Ay yüzeyine taşıyabileceği düşünülüyor. (III) Ay’a ilk insanlı seyahat 1969 yılında gerçekleşmiştir. (IV) ‟Mavi Ay” ile Ay’a seyahat etmek isteyen insanlar şimdiden sıraya girmiş durumda.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

13. Penguenler,
• Dişleri olmadığı için yiyecekleri yutar.
• En büyük türü imparator penguendir.
• Uçamaz ama yaklaşık 1,5 metre yükseğe zıplayabilir.
• Karada yavaş hareket eder ama suda çok hızlı yüzebilir.
• Soğuk bölgelerde yaşayan penguenler sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha iri yapılıdır.
Bu bilgilerden hareketle penguenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ağızda öğütme işlemi gerçekleştirmez.
B) Hem sıcak hem de soğuk yerlerde yaşayan türleri vardır.
C) Suda karadakine göre hızlı hareket eder.
D) Avını yakalama konusunda çok ustadır.

14. Matematik bölümünde öğrenciyken tahtada iki soru gördüm ve ödev olduklarını düşündüm. Çözümünü aramaya koyuldum. Birkaç gün sonra çözümlerini profesöre getirdim. Profesör çok şaşırmıştı. Bu soruların ev ödevi olmadığını, dünyanın önde gelen matematikçilerinin dahi çözümlerini bulamadığı iki ünlü problem olduğunu söyledi. Birkaç gün içinde
ikisini birden çözebildiğime inanamıyordu. Eğer biri bana onların çözülememiş problemler olduğunu söyleseydi sanırım
onları çözmeyi denemezdim bile.
Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön yargılar, insanın başarıya ulaşmasını engeller.
B) Zor işleri başarmak için beklenenden daha fazla çalışmak gerekir.
C) Kendine yapabileceğin en büyük kötülük öz güvenini kaybetmektir.
D) Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.
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15.

Aşağıdakilerden hangisi bu karikatürde anlatılmak isteneni en iyi ifade eder?
A) Dayanışma
B) Doğa sevgisi
C) Yaşama sevinci
D) Çaresizlik

16.

I. sanatçılar kırılmış seramikleri
II. yaşanmışlığın izlerini taşıyan
III. kintsugi tekniğini kullanan
IV. altın ve gümüş ile birleştirerek
V. eserler ortaya çıkarırlar
Numaralanmış sözlerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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17.

Güçlü olmak istersen söz ustası ol
Dil, yiğit elinde kamçı gibidir
İyi konuşan daha merttir iyi dövüşenden
Hiçbir güç tutamaz sözün yerini
Söz yönlendirir iyiye de, kötüye de insanı
Bu şiirden,
I. Kullanmayı bilen kişi için söz önemli bir güçtür.
II. Söz, hem iyiliğin hem de kötülüğün yolunu açabilir.
III. Başarılı olmak için sözü doğru kullanmak gerekir.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

18. 1996’da kuş gözlemciliği ile tanışan sanatçı, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde dört yüze yakın kuş türü fotoğraflamış; kuş fotoğrafları konusunda hatırı sayılır bir arşiv oluşturmuştur. Bu alanda edindiği deneyimleri birçok kişiyle
paylaşmış, çevresindekilerin doğal yaşama bakışını değiştirmiştir. Kuş gözlemciliği ile başlayan doğa tutkusu, daha sonra kelebek gözlemciliğiyle devam etmiş hatta bu konuda yaptığı çalışmaları bir kitapta toplamıştır. Geçtiğimiz günlerde,
arazi gezilerinin birinde fotoğrafladığı bir çiçeği tanımlama çabası, çiçeğin yeni bir tür olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuş gözlemciliğini belli bir bölgede yoğunlaştırdığı
B) Doğayla ilgili farklı merakları olduğu
C) Çalışmalarıyla pek çok kişiyi etkilediği
D) Yeni bir çiçek türü bulduğu

19. Yapım ekleri, eklendiği sözcüklerin anlamını değiştirerek yeni sözcükler oluşturur.
Bu açıklamaya göre,
Korku bir kokudur ki karışmış bu havaya
I

II

Ve sükût bir çığ gibi büyüyen düşüncedir
Şimdi her kımıldanış usulca, sessizcedir
III
Bir torba tutmuş gibi boşlukta bir el güya
IV
dizelerinde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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20. • Bursa’da bulunan Koza Han 1491’de Sultan II. Bayezit tarafından yaptırılmıştır.
• Ana vatanı Uzak Doğu olan Japon gülü ılıman iklimlerde yetişebilir.
• Komşumuzun yeni muhabbet kuşu Boncuk, bir türlü susmuyordu.
Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur?
A) Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.
B) Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
C) Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.
D) Saray, köşk, kale vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

21. Satın aldığımız kekler, kurabiyeler ve pastalar neden evde yaptıklarımızdan daha tatlı olur? Hazır portakal suları niçin
evde sıktığımız portakal suyundan daha canlı renktedir? İşte buna benzer soruların tek bir yanıtı var: Gıdalara eklenen
katkı maddeleri. Peki, gıda katkı maddeleri nelerdir ve gıdalara neden katkı maddeleri eklenir?
Bu metinde,
I. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerin sonuna iki nokta (:) konur.
II. Anlamca birbirine bağlı cümleleri ayırmak için virgül (,) konur.
III. Soru eki veya sözü içeren cümlelerin sonuna soru işareti (?) konur.
kurallarından hangilerinin örneği vardır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

