BECERİ TEMELLİ
SORULAR

5. Sınıf
Türkçe

7. Tema
1.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 1963’ten
bu yana organize ettiği tur 8 etaptan oluşuyor.

DÜNDEN BUGÜNE
CUMHURBAŞKANLIĞI
BİSİKLET TURU

2016

KUMLUCA

2008

Bu yıl ilk kez sahil şeridinden
çıkılıp yurdun iç kesimlerine de
gidilecek.

Organizasyon, 2008’den
bu yana TRT’ den yapılan
naklen yayınlarla 153 ülkeye
ulaştırılıyor.

1963

İlk olarak ‘‘Marmara
Turu’’ adı altında
düzenlend�.

1965-1967

Türk�ye Turu’’ adı altında
yapıldı.

1968

‘‘Cumhurbaşkanlığı
B�s�klet Turu’’ adını
aldı.

Bu afişte sözü edilen etkinlikle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Ne zaman biteceğine
B) Tarihçesine
C) Düzenleniş amacına
D) Kimin düzenlediğine
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2. Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünün batısında, Hisarlık adı verilen tepede yer alan Troya Antik Kenti
Karamenderes ve Dümrek Çaylarının döküldüğü bereketli bir bölgede kurulmuş. Yıllar içerisinde Karamenderes
Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla denizden uzaklaşarak iç bölgelere taşınmış. Savaşlar, doğal afetler ve denizden uzaklığı
dolayısıyla giderek göç veren ve kısa süre sonra tamamen terk edilen Troya, sahip olduğu tarihî zenginliği yüzyıllarca
saklı tutmuş. Tevfikiye köyü ise Troya’nın kültür mirasının en yoğun görüldüğü yer olarak dikkat çekmeye başlamış.
Bu metinde Troya Antik Kenti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Günümüzdeki konumuna
B) Sahip olduğu doğal güzelliklere
C) Kurulduğu yere
D) Göç verme sebeplerine

3. Bir bankada havale yaptırmak, para çekmek, hesap açtırmak ve fatura yatırmak için sıraya girmiş dört kişiyle ilgili bilinenler şunlardır:
• Para çekmek isteyen kişinin önünde başkaları da vardır.
• Fatura yatırmak isteyen kişi, sıranın ne başında yer alır ne de sonunda.
• Havale yaptırmak isteyen kişinin arkasında hiç kimse yoktur.
Bu bilgilerden hareketle hangi iki kişinin kuyrukta art arda sıralandığı söylenemez?
A) Havale yaptırmak isteyen - Para çekmek isteyen
B) Fatura yatırmak isteyen - Hesap açtırmak isteyen
C) Hesap açtırmak isteyen - Havale yaptırmak isteyen
D) Para çekmek isteyen - Fatura yatırmak isteyen

4. Kanıksama; çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olma, alışma durumudur.
Buna göre aşağıdaki konuşmalardan hangisinde kanıksama anlamı vardır?
A) ‒ Bu yaz İstanbul’a gidecek misiniz?
‒ Sanırım yine Kayseri’ye gideceğiz.
B) ‒ Yine bağ evinde mi toplanacaksınız?
‒ Akrabalar genelde orada toplanıyor. Bizim için en mantıklısı bu.
C) ‒ Vakit geç oldu, bize artık müsaade. Her şey için teşekkür ederiz.
‒ Rica ederim. Lafı bile olmaz.
D) ‒ Cadde çok gürültülü. Nasıl uyuyacaksın?
‒ Beni artık etkilemiyor.
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5.

Bu görselde verilen mesajı en iyi anlatan söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç, meyvesinden biIinir; yaprağından değiI.
B) Beşikten mezara kadar ağaca muhtacız.
C) Çiçekler, ağaçların gözü; kuşlar dilidir.
D) Kuru ağacın meyvesi oImaz.

6.

• Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır
sonuna kısa çizgi (-) konur.
• İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur.
• Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakılmaz.
• Kesme işareti (’) satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır, ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.
Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde satır sonundaki sözcük bölünmesi doğru gösterilmiştir?
A) ……………………………………………………………....................……………………………………….….…………..olarak işlenmiştir.
B) ………………………………………………………………...........................…………………………….…………..…. zirai ilaçlardır.
C) ………………………………………………………….......................……………………..……………………..….Malatya’ya gidiyorum.
D) …………………………………………………………………..........................……..…..……………………….……….. başeserlerden biridir.
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KÖMÜR
(Taş Kömürü - L�ny�t)

PETROL

DOĞAL GAZ

NÜKLEER ENERJİ

HİDROELEKTRİK

GÜNEŞ ENERJİSİ RÜZGÂR ENERJİSİ JEOTERMAL ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

YENİLENEMEYEN ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR (ALTERNATİF) ENERJİ KAYNAKLARI

Bu görselden,
I. Yenilenemeyen enerji kaynakları hava kirliliğine sebep olabilir.
II. Yenilenebilir enerji kaynakları daha çok kullanılmaktadır.
III Yenilenemeyen enerji kaynakları toprağın altından çıkarılmaktadır.
çıkarımlardan hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.

8.

l.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Bu sorunu çözmek amacıyla bir tasarım firması 6-12 yaşlarındaki çocuklar için büyüyüp küçülebilen bir bisiklet
tasarlamış.

ll. Farklı yaşlardan kullanıcıların boyuna göre ayarlanabilen bu bisiklet sizinle birlikte büyüyor.
lll. Çözüm ya yeni bir bisiklet almak ya da bisikletinizi dirsekleriniz dizlerinize çarpa çarpa kullanmaya devam etmektir.
lV. Çocukken boyunuz uzar, uzar; sonunda bir gün bisikletiniz küçük gelmeye başlar.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) ll - l - lll - lV

B) ll - lV - lll - l

C) lV - l - lll - ll

D) lV - lll - l - ll
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I. Su, bulaşık makinesine girer ve ısıtıcının üzerinden geçerek ilerler. Böylece suyun sıcaklığı yükselir. Bir elektrik
motoru, sıcak suyu makinenin içindeki borulara pompalar. Bu borular, biri üstte biri altta bulunan döner püskürtücülere bağlıdır.
II. Sıcak su, püskürtücüler yardımıyla sepetlere yerleştirilmiş bulaşıkların her yerine temas eder. Yıkama işleminin
belirli bir aşamasında deterjan kutusu otomatik olarak açılır ve deterjan, makinenin içine yayılır.
III. Su, bulaşıkların üzerinden geçtikten sonra makinenin dibinde birikir. Burada ısıtıcı tarafından yeniden ısıtılır ve
motor aracılığıyla püskürtücülere tekrar pompalanır.
IV. Yıkama işlemi bittiğinde, gider filtresinin kapağı otomatik açılır ve kirli su, makinenin dışına pompalanır. Ardından
bulaşıklar deterjansız suyla bir kez daha yıkanır, durulanır.
Numaralanmış metinlerin hangisinde su tasarrufu ile ilgili bilgiye yer verilmiştir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

10. Çinlilerin “uzun duvar”, “mor sınır”, “dünya ejderi” gibi isimler verdiği yapının bizdeki ismi Çin Seddi’dir. 2011’de yapılan
ölçümlere göre duvarın uzunluğu 21. 200 km’dir. Birbirinden bağımsız yüzlerce duvardan oluşan yapının haritasını çıkarmak için yaklaşık beş yıl çalışılmış. Yapımı MÖ 220’lerde başlayan Çin Seddi’nin bazı bölümleri zamanla yıkılmış, yıkılan yerler 1950’lerde onarılmıştır. Eskiden savunma amacıyla inşa edilen duvarlar şimdilerde binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
Bu metinden Çin Seddi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Yapımı 1950’lere kadar sürmüştür.
B) Zamanla asıl işlevini yitirmiştir.
C) Günümüzde Çin’e turizm geliri sağlamaktadır.
D) Ölçümünün tamamlanması zaman almıştır.
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11. Hamur için gerekli malzemeleri bir kâseye koyarak yoğurun. Bu hamurdan yumruk büyüklüğünde toplar yapın.
Yağladığınız fırın tepsisine bu topları yerleştirin ve üzerini nemli bezle örterek bir saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış fırında 190 derecede bunları pişirin.
Bu metnin görsel anlatımı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)

B)

C)

D)
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12. Çevremizdeki insanlara saygılı ve nazik davranmanın onları mutlu ettiği hepimizin bildiği bir gerçek. Bununla beraber
başkalarına nazik davranmanın kendi sağlığımıza da faydalı olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Bu konuyla ilgili yapılmış birçok araştırma var. Columbia Üniversitesi araştırmacıları, nazik davranmanın kan basıncımızı düzenlediğinden
ve bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğinden bahsetmiş. Başka bir araştırmadaysa 140 kişiyle çalışılmış. Bu kişilerden 4
hafta boyunca diğer insanlara karşı nazik davranmaları istenmiş. Sonuçlarsa oldukça şaşırtıcı olmuş! Katılımcılar bu deneyimin sonucunda insanlarla olan etkileşimlerinden daha fazla keyif aldıklarını belirtmişler.
Bu metnin anlatımıyla ilgili,
I. Soru sorularak okuyucunun dikkati çekilmeye çalışılmıştır.
II. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
III. Uygun geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmiştir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

13. Vücuttaki tüm kaslar gibi beyniniz de güçlü ve sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar. Bu sebeple zihnin diri tutulmasında egzersizler çok önemlidir. Kitap okumak, yapboz ve satranç gibi çeşitli oyunlar oynamak zihin için faydalı
egzersizlerdir.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
B) Örneklemeye başvurulmuştur.
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
D) Karşılaştırma yapılmıştır.
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14.
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Yukarıdaki grafik 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin spor etkinliklerine katıldığı gün sayısını yıllara göre göstermektedir.
Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) 2018 yılında tüm sınıf seviyelerinde katılım en üst düzeye ulaşmıştır.
B) 8. sınıfların katıldığı gün sayısı bazen artarken bazen azalmıştır.
C) 2017 yılında tüm sınıf seviyelerinde katılım düşmüştür.
D) 6. sınıf öğrencilerinin en az katılım gösterdiği yıl 2016’dır.

15. Türkçede sert ünsüzle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir kelimeye “c, d, g” ünsüzlerinden biriyle başlayan ek getirildiğinde ekin
başındaki ünsüzün sertleşerek sırasıyla “ç, t, k” ye dönüşmesine, ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış kelime vardır?
A) Yağmur sonrası ortaya çıkan koku, topraktaki bakterilerden kaynaklanır.
B) Koku almaçları aracılığıyla kokladığımız maddelerle ilgili beynimize bir sinyal gönderilir.
C) Büyük kütüphanelerdeki eski kitapların kendine özgü bir kokusu bulunur.
D) Çiçek özleri ve hayvansal yağlar kullanılarak yapılan hoş kokulu ürünlere parfüm denir.
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16.

ÖDÜL

Türk�ye B�r�nc�ler�
Yurt Dışı Kültür Gez�s�yle
Ödüllend�r�lecek

BAŞVURU
LİSE VE ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ
GRUPLAR 3 KİŞİLİK
OLACAKTIR.

Son Başvuru Tar�h�: 13 Şubat 2019

Yarışma Tar�h�: 20 Şubat 2019

Başvurular:
Gençl�k Merkezler�, Gençl�k ve Spor İl Müdürlükler� ve Yurt Müdürlükler�

Bu afişte sözü edilen yarışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Soruların hangi dallardan seçileceğine
B) Jürinin kimlerden oluştuğuna
C) Kimlerin katılabileceğine
D) Bilginin nereden alınacağına

17. Bir şeyi başarmak istiyorsan öncelikle kendini motive etmelisin. Bu da genellikle hayatında önemli bir duygusal olay
meydana gelirse gerçekleşir. - - - - o duygusal olay başarmak istediğin hedefe odaklanıp çaba göstermek için itici güç
olur.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Başka bir deyişle

B) Oysaki

C) Son olarak

D) Aksi takdirde
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18. Teşbih, aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetmeye denir. Benzetmede benzeyen ve kendisine benzetilen vardır.
Buna göre,
Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
şiirinde geçen aşağıdaki benzetme unsurlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Benzeyen : tarih
Kendisine benzetilen : destan
B) Benzeyen : nehirler
Kendisine benzetilen : gazi
C) Benzeyen : dağlar
Kendisine benzetilen : kahraman
D) Benzeyen : taş
Kendisine benzetilen : yakut

19.

• “Hadi bakalım, ben senin büyüğünüm!” diyerek bana elini uzattı.
• — Neyin var dede, bir şeye mi canın sıkıldı?
• Kitaplar eskiyince onarılır, korunur / Özenle açılarak dikkatlice okunur
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin işlevi değildir?
A) Yan yana yazılması gereken durumlarda dizelerin arasına eğik çizgi konur.
B) Konuşma cümlelerinin başında uzun çizgi kullanılır.
C) Başka bir kimseden ya da yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde verilir.
D) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “evet, peki” gibi kelimelerden sonra virgül kullanılır.
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20. Farklı köylerden üç çocuk, o devrin en bilge adamının ilminden faydalanmak için Bilgelik Evi’ne önce ulaşmaya çalışır.
Anne babalar, çocuklarını diğerlerinden üstün olsun diye kendi ustalık ve hünerleriyle yola hazırlar. Bu üç çocuğun yolda
aldıkları ilk ders şu olur: Güçlerini birleştirirlerse ustalık ve hünerleri daha değerli olacaktır.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir olay, nedeniyle verilmiştir.
B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) Şarta bağlı bir durum söz konusudur.
D) Bir eylemin hangi amaçla yapıldığı belirtilmiştir.

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

