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1. 

KİTAPLARDA İNDİRİMNARTEST’TEN 2020’YE ÖZEL 
DEV KAMPANYA

14-27 Ocak Tarihleri 
Arasında Kitap Günlerini 

Kaçırmayın!

Kampanya 190 sayfanın üzerindeki Nartest Soru Bankası, tamamı yeni nesil sorulardan oluşan 
Nar Tanesi Paragraf Soru Bankası ve 12’li Türkçe Denemesi’nde geçerlidir.

İndirim oranları yayınevinin bayilerine göre değişiklik göstermektedir.

Bu metne göre aşağıdaki müşterilerden hangisinin kampanyadan yararlandığı kesin olarak söylenir?

A) Ali, 14 Ocak 2020’de 192 sayfalık Nartest Soru Bankası satın almıştır.

B) Mustafa, 20 Ocak 2019’da 12’li Türkçe Deneme satın almıştır.

C) Emin, 13 Ocak 2020’de Nar Tanesi Paragraf Soru Bankası satın almıştır.

D) İrem, 19 Ocak 2020’de 6. Sınıf Türkçe Yaprak Test satın almıştır.

TÜRKÇE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

5. SINIF
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2. Bir baba, pazar günü iki çocuğunu voleybol ve futbol kurslarına götürecektir. Kursların saatleriyle ilgili bilgiler 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Futbol Voleybol

Küçük çocuk 10.00-12.00 12.00-13.00

Büyük çocuk 12.00-14.00 10.00-11.00

Her iki çocuğu da kursta iken arkadaşıyla sohbet etmeye gitmek isteyen baba hangi saatleri seçmelidir?

A) 10.00-11.00 ya da 12.00-13.00

B) 10.00-11.00 ya da 13.00-14.00

C) 11.00-12.00 ya da 12.00-13.00

D) 12.00-13.00 ya da 13.00-14.00
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3.               İrem’in 1. Sınav Notları

Türkçe Matematik Fen Bilimleri

82 91 77

Bu bilgilere göre,

100

Türkçe Matematik Fen Bilimleri

Notlar

Dersler

100

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Notlar

Dersler

100

Türkçe Matematik Fen Bilimleri

Notlar

Dersler

I. II.

III.

grafiklerinden hangileri İrem’in 1. sınav notlarına ait olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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4.  ✎ Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak 

 ✎ Konaklamak

 ✎ Değeri düşmek

“İnmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?

A) Yağmurdan duvar inmiş

B) Altın fiyatları indi.

C) Samananbarı köyünün en büyük ve gösterişli evine inmişlerdi.

D) Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç’e indi.
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5. Mert, cep telefonunda ekran kilidi olarak bir desen oluşturur ve deseni unutmamak için bir kâğıda “Sol üstten 
başlayarak elini kaldırmadan ‘L’ harfi çiz.” notunu yazar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mert’in deseni çizerken üzerinden geçtiği rakamlardan biri değildir?

A) 1 B) 7 C) 6 D) 9
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6.          Başları büyük ve tüylüdür. Kuyrukları kısa olmakla beraber, kanatları enli ve uzundur. Bir 
kısmının kanat açıklığı, bir adam boyuna ulaşır. Serçe kadar küçük olanları da vardır. Gagaları 
kıvrık, pençeleri keskin, kanca tırnaklı ve döner parmaklıdır. Kuvvetli pençeleri adeta avına 
kenetlenir. Baykuşlar tam bir sessizlik içinde avlanır. Bütün vücudu yumuşak ve ince tüylerle 
kaplıdır. Tüyler, uçuş sırasında tabii bir susturucu gibidir. Uçuş esnasında kanatlarının “pırpır” 
sesi duyulmaz. İri gözleri, başlarının yanında değil önündedir. Aşırı büyüklükteki gözleri, göz 
oyuğunda hareket edemez. Araba farı gibi yuvalarında sabittir. Baykuşlar boynunu 270 dere-
ce çevirerek panoramik bir görüş sağlayarak çevresini kontrol edebilir. Dişi baykuş erkek-
lerinden daha iri olup, 2-10 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 30-40 gündür. Yumurtadan 
çıkan yavruların göz ve kulakları kapalıdır. Yavruların yuvada kalma süresi farklıdır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) Sayısal Veri B) Benzetme C) Karşılaştırma D) Tanım
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7. Mecaz anlam, bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamından ilgi veya benzetme sonucunda uzaklaşarak kazan-
mış olduğu yeni anlamlara verilen addır. Yani sözlükte ilk sırada gelen anlamın dışında kalan, genellikle soyut 
bir anlam taşıyan ve gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak ortaya çıkan anlamlara denir. 

Bu bilgiye göre aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Toplantıya zamanında yetişemezsem yandım. B) Son sınavdan düşük not alınca cesareti kırıldı.

C) Evin perdesini aralayıp yağan karı seyretti. D) Dışarıda keskin bir plastik kokusu var.



8

8. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere öznel cümleler denir. Doğruluğu 
ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değiştiği için öznel yargılar kanıtlanamaz.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi özneldir?

A) Livaneli’nin  ilk  kitabı 192 sayfadan oluşuyor. B) Eser, 3 perde hâlinde tiyatroya uyarlanmış.

C) Yazar, bu romanında mülteci sorunlarını anlatıyor. D) Duygusal filmler herkesi çok etkiler.
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9.                       
İşi başından aşkın, çok meşgul insanlar kendilerine gösterilen kırgınlıkların 
farkında olmayabilirler. Onun için çok meşgul insanlara derdimizi kendimiz 
söylememiz gerekir. Buna benzer durumlarda şu atasözümüz ‘’----------------‘’ 
kullanılır.

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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10. 
Hımbıl oyunu grup hâlinde oynanır. Kaç kişi oynayacaksa o sayıda meyve grubu oluşturup isim-
leri küçük kâğıtlara kişi sayısı kadar yazılır. Sonra bu kâğıtlar karıştırılıp oyunculara dağıtılır. Oyun-
cular ellerinde aynı meyve grubunu biriktirmeye çalışırlar. Sıra ile her seferinde bir meyve değiş-
tirilir. Aynı meyve grubunu elinde ilk tamamlayan kişi ‘’Hımbıl’’ diyerek elini ortaya koyar. Eli en 
üstte kalan hiç puan alamaz. En çok puan toplayan oyunu kazanır.

Bu metinde “Hımbıl” oyunuyla ilgili,

 I. Kaç kişiyle oynandığı

 II. Oyunun nasıl oynandığı

 III. Oyunun nasıl sonlandığı

bilgilerinden hangilerine yer verilmemiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III.
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11.  • İzmir’de bulunan Kızlarağası Hanı 1744’te Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır.

 • Ana vatanı İran olan Van kedisi  çoğu iklime ayak uydurabilir.

 • Komşumuzun yeni köpeği Limon, çok havlıyordu.

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.
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12. Yapım ekleri, eklendiği sözcüklerin anlamını değiştirerek yeni sözcükler oluşturur.

Bu açıklamaya göre aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

A) Masadaki tuzluğu bana uzatır mısın?

B) Ağacın dallarında çiçekler açmıştı.

C) Bahçedeki odunları babamlar kırdılar.

D) Aldığım madalya okulda ses getirdi.
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13.      

Kişileştirme, insana ait özel-
likleri, insan dışındaki canlı 
veya cansız varlıklara aktaran 
mecazlı anlatım tekniğidir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A) Ay suda bestelerken en güzel şarkısını, 

  Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı.

B) Deniz gibiydi gözleri,

  Sonsuzluğunda kaybolduğum.

C) Ey suyun sesinden anlayan bağlar, 

  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

D) Bütün kusurumu toprak gizliyor, 

  Merhem çalıp yaralarım düzlüyor.
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14.       

İkinci hecesinde dar 
ünlü (ı, i, u, ü) bulunan 
bir sözcüğe dar ünlü 
ile başlayan bir ek 
geldiğinde sözcüğün 
ikinci hecesindeki dar 
ünlü düşer. 

Bu açıklamaya göre, 

Gönlüme(I) sevginin doğduğu(II) yerde

Açtım ellerimi seni çağırdım(III)

Gecenin güneşi(IV) boğduğu yerde

Açtım ellerimi seni çağırdım.

dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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15.         Genellikle halk tarafından oluşturulan, sözlü 
olarak kuşaktan kuşağa anlatılan ve olağa-
nüstü olaylarla süslenmiş, gerçek dışı olay-
ların anlatıldığı anlatı türüne masal denir. 
Masallarda anlatılan olaylarla birlikte dinle-
yici düşsel bir yolculuğa çıkarılmaktadır. Her 
ne kadar olağanüstü olaylar anlatılsa da 
gerçek olayları ele alan örnekleri de bulun-
maktadır. Diğer türlerden ayrılan en önem-
li özelliklerden biri anlatılanların gerçek 
olduğu yönünde bir inandırma kaygısının 
olmamasıdır. Bu türde olayın geçtiği yer ve 
zaman kesinlikle belli değildir.

Bu bilgilere göre

I.  Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altını 
olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözü-
ne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı 
kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış.

II.  Bir zamanlar yaşlı bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu oğlan yiğit mi yiğitmiş. Gözü hiçbir şeyden yılmaz-
mış. Ava çıkmayı da çok severmiş. Günlerden bir gün delikanlı ormana avlanmaya gitmiş. Gitmiş ama yaşlı 
babasının içine bir ateştir düşmüş. Bütün gün “Ya aslanın biri oğlumu parçalarsa?” diye düşünmüş durmuş. 
Akşam olmuş; genç yiğit avdan dönmüş. Yaşlı adam kuşkularını oğluna anlatmış.

III.  Karakoyun otluyormuş. Bir ara başını kaldırmış. Bir de ne görsün? Çoban da sürü de görünürlerde yok! O 
sırada aç bir kurdun üstüne geldiğini görmüş. Çok korkmuş. Kurdun gözleri parlıyormuş.

      Koyun “Selam” demiş kurda.

Kurt dişlerini gıcırdatmış:

    -  Selam; sen burada ne arıyorsun? Biliyorsun ki bu dağlar benim. Seni şimdi yiyeyim de gör!

     Koyun hemen bir oyun düşünüp kurtulması gerektiğini anlamış.

metinlerinden hangileri masaldan alınmış olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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1. Aşağıda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Tehlike Harita-
sı”na yer verilmiştir:

Verilen haritayı incelediğimizde;

 I. Kocaeli, Erzincan ve Bingöl deprem tehlikesinin yüksek olduğu şehirlere örnek verilebilir.

 II. Karaman, deprem tehlikesinin düşük olduğu şehirlerimizdendir.

 III. İç Anadolu Bölgesi’ndeki deprem tehlikesi Ege Bölgesi’ne göre daha fazladır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

5. SINIF
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2. 
Bilimsel etik, yapılan araştırmalarda bilimsel değerlere bağlı kalmaktır. Bir araştırmada yapılan alıntıları 
kaynakça bölümünde göstermek, alıntıları çarpıtmadan, aslına uygun olarak vermek, konuyla ilgili gerçek 
ve doğru bilgiler paylaşmaktır.

Buna göre;

 I. Mehmet Bey’in hazırladığı doktora tezinde yararlandığı eserlerin adını kaynakça bölümünde yazması

 II. Aslı’nın proje ödevini hazırlarken faydalandığı kaynaktaki metnin aslına sadık kalması

 III. Bilimsel bir metin hazırlayan Doktor Asya Hanım’ın alıntı yaptığı eserdeki yazarın sözlerini kısaltarak kullan-
ması

örneklerinin hangilerinde bilimsel etiğe uygun bir davranış sergilenmemiştir?

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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3.          

Bu bilgilere göre;

 I. Ülkemizde koruyucu aile sayısı sürekli artmaktadır.

 II. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 6 binin üzerindedir.

 III. Ülkemizde çocuklara karşı duyarlı aileler bulunmaktadır.  

gibi yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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4. Türkiye’de görülen iklim çeşitlerine göre tarımsal ürünler de çeşitlilik gösterir. Karasal iklimde en fazla soğuğa 
dayanıklı tahıllar yetiştirilirken Akdeniz ikliminde turunçgiller, zeytin, pamuk, tütün gibi ürünler; Karadeniz ikli-
minin görüldüğü yerlerde ise mısır, fındık, tütün, çay, pirinç gibi bol yağış isteyen ürünler yetiştirilir. Tarımsal 
faaliyetlerin görüldüğü yerlerde de buna bağlı olarak ……………gibi meslekler yaygındır.

Yukarıda boş bırakılan bölüme hangi seçenekteki meslek adının yazılması uygun olmaz?

A) Çiftçilik B) Ziraat mühendisliği  C) Tarım işçiliği D) Endüstri mühendisliği
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5. İlkçağ Uygarlıklarından;

 ✏ Hititler savaş arabaları,

 ✏ Frigler “Fibula” adı verilen demir çengelli iğneler,

 ✏ Urartular yapmış oldukları Şamran Kanalı ile ünlüdür. 

Bu bilgilerden hareketle İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gös-
terdiği söylenemez?

A) Hukuk B) Madencilik C) Tarım D) Askeri
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6. Safranbolu Evleri, Karabük ilinde yer alan tarihî bir mekândır. Safranbolu Evleri’nin tavanında ahşap oymacılı-
ğının incelikleri görülür.

Yukarıda bahsedilen ahşap oymacılığı aşağıdaki kültürel unsurlardan hangisi ile ilgilidir? 

A) Resim B) Sanat C) Tarih D) Edebiyat 
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7. 

Benim yaşadığım Karadeniz Bölgesi’nde yerleşmek için düzlükler azdır. Bu nedenle biz de 
yamaçlarda bulduğumuz düzlüklerde tarlalarımızı açar ve evlerimizi buralara yaparız. O yüz-
den evlerimiz birbirinden uzak ve dağınıktır. Bölgenin bu özellikleri nüfusunun az olmasına 
neden olmuştur. Samsun’da bulunan liman, Bafra ve Çarşamba Ovaları; tarım, ticaret ve sana-
yi faaliyetlerini artırmıştır. Bu durum da Samsun’un nüfusunu artırmıştır. Ayrıca Zonguldak’ın 
nüfusu taş kömürü yataklarının bulunmasıyla nedeniyle artmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak;

 I.  Yeryüzü şekilleri; Karadeniz Bölgesi’ndeki yerleşmeyi ve ekonomik faaliyetleri etkilemiştir.

 II.  Nüfus ve yerleşme üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır.

 III.  Zonguldak’ın nüfusunun artmasında madencilik faaliyeti etkili olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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8. 

1

3 2

4

Körfez         :   Denizin, karanın içine doğru 
sokulduğu büyük girintilerdir.

Ada                 :   Etrafı sularla çevrili kara 
parçasıdır.

Göl    :   Kara üzerinde bulunan 
çukurların zaman içinde 
suyla dolması sonucu oluşan 
yeryüzü şeklidir.

Yarımada:   Üç tarafı sularla çevrili, bir 
tarafı karayla bağlantılı 
yeryüzü şeklidir.

Yukarıda açıklaması verilen yeryüzü şekilleri ile harita üzerindeki numaralı alanlar eşleştirildiğinde 
hangi seçenek doğru olur?

1 2 3 4

A) Ada Göl Yarımada Körfez

B) Yarımada Körfez Ada Göl

C) Yarımada Körfez Göl Ada

D) Yarımada Ada Körfez Göl
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9. 
Proje ödevimi yaparken Genel Ağ'dan yararlandım.  Tek bir siteden aldığım bilgi ile yetinmeyip, elde 
ettiğim bilgileri farklı kaynaklardan kontrol ettim. Daha önceden güvenirliğini test ettiğim siteleri 
ziyaret ettim. Araştırma yaparken resmî sitelere ait olan sayfaları tercih etmeye dikkat ettim. Araştırma 
sonucu elde ettiğim bilgilerin eski bilgi mi yoksa güncellenmiş bilgi mi olduğunu kontrol edip, elde 
ettiğim bilgileri diğer sitelerdekilerle karşılaştırdım. 

Yukarıdaki bilgileri veren öğrenci hakkında;

 I. Genel Ağı doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmıştır. 

 II. Bilgi karşılaştırması yapmış, güvenlik sorunu olmayan siteleri kullanmıştır. 

 III. Araştırmasındaki bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmıştır. 

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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10. Prof. Dr. Stephen Hawking, Albert Einstein’dan sonra dünyanın en önemli teorik fizikçisi olarak gösteri-
len, İngiliz profesördür. 1960’ların başında tüm kas hareketlerini durduran bir hastalığa yakalanmasına 
rağmen çalışmalarına devam etmiştir. Kara deliklerle ilgili teorileri ve kuantum fiziği alanındaki çalışmala-
rıyla tanınan Hawking’in kitapları, 40 dile çevrilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak Stephen Hawking hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zorluklar karşısında pes etmeden çalışmalarına devam etmiştir.

B) Yaşadığı sağlık sorununun üstesinden gelebilecek bir çözüm yolu bulmuş ve çalışmalarını yarıda bırakmamıştır. 

C) Sadece fizik alanı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 

D) Eserleri sayesinde evrensel bir kişilik olmuştur.
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1.      

Hz. Muhammed (s.a.v.) her 
konuda olduğu gibi aile içi 
iletişim konusunda da bizle-
re örnek olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisini Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi davranışına örnek olarak gösteremeyiz?

A) Çocuklarının fikirlerine önem verirdi.

B) Aile bireylerine işlerinde yardım ederdi.

C) Ailesine yeterince zaman ayırmazdı.

D) Çocukları arasında ayrım gözetmezdi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

5. SINIF
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2.     

 I. Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almak.

 II. Ağzımızda lokma varken konuşmak.

 III. Yemeği başkalarını rahatsız etmeden yemek.

 IV. Yemeği oturarak yemek.

Yukarıda verilen davranış örneklerinden hangisi yemek adabına uygun bir davranış değildir?

A) I B) II C) III D) IV
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3.    
Selamlaşmak hem bir nezaket kuralı hem de 
İslam dininin toplumda yaygınlaşmasını iste-
diği bir davranıştır.

Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Selamlaşmak insanlar arasında nefreti artırır. 

B) Selamlaşmak bir nezaket kuralıdır.

C) İnsanlar selamlaşarak sevgisini ve saygısını göstermiş olur.

D) Selam karşılıksız bırakılmamalıdır.
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4. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan bir davranıştır?

A) Uyumak

B) Unutarak su içmek

C) Abdest almak

D) Bilerek yemek yemek
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5.  ☞ Namazlarda oturduğumuz zaman okunan bir duadır.

 ☞ Selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet gibi anlamlara gelir.

 ☞ İçeriğinde Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki konuşma vardır.

Öncüllerde hangi duanın özellikleri verilmiştir?

A) Fatiha suresi B) Tahiyyat duası C) Yemek duası D) İhlas suresi
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6.    
Hz. Muhammed (s.a.v.) daha doğmadan baba-
sını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında 
dedesini kaybetti. Bunun üzerine onu amcası 
Ebû Talip büyüttü. Ebu Talip geçimini ticaret-
le sağlıyordu. Amcasının yanında çocukluk ve 
gençlik dönemini yaşayan Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de ticaretle uğraştı. Yaptığı her işte 
doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke’de 
güvenilir anlamına gelen “el-Emin” denilirdi.

Verilen parçadan Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini çıkaramayız?

A) Ticaret ile geçimini sağlamıştır.

B) Küçükken annesini kaybetmiş, hem yetim hem de öksüz kalmıştır. 

C) Zengin olduğu için kendisine “el-Emin” denilirdi.

D) Kendisiyle amcası ilgilenip onu büyütmüştür.
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7.    

Sosyal medyada paylaştığımız 
bilgilerin kimsenin mahremiyeti 
zedeleyecek nitelikte olmaması-
na dikkat etmeliyiz. Paylaştığımız 
bilgilerin doğruluğundan emin 
olmalıyız. Yalan, kötü söz ve iftira-
dan sakınmalıyız.

Paragraf, aşağıdaki görgü kurallarından hangisinden bahsetmektedir?

A) İletişim ve konuşma adabı

B) Sofra adabı

C) Selamlaşma adabı

D) Yemek adabı
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8. Hz. Davud kendisine kutsal kitap verilen resul peygamberlerdendir.

Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud’a Allah (c.c.) tarafından verilen kutsal kitaptır?

A) Kur’an-ı Kerim B) İncil C) Tevrat D) Zebur
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9.    
Ramazan’a özgü ibadetlerden biri de fıtır 
sadakasıdır. Ülkemizde buna daha çok 
………….. denmektedir. Hz. Peygamber 
dinen zengin sayılan Müslümanlardan 
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları 
kimseler için bu sadakadan vermelerini 
istemiştir.

Verilen paragrafta boş bırakılan kısma aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Nisab B) Fitre C) Mikat D) Mahya
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10. En güzel isimler Allah’a (c.c.) aittir. Bu isimleri Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinden öğre-
niriz.

Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üsve-i Hasene

B) Hatemü’l Enbiya

C) Esmâ-i Hüsnâ

D) Hilful Füdul
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1. The students in Class 5/E prepare some posters about their favorite classes. One of the students prepares the 
posters below.

My Favorite Classes

Marie :  I dislike art and social studies, but I like physical education.

Kylie :  My favorite classes are music, English and information technology.

Bran :  I love physical education, social studies and art. 

Donald :  Maths, science and English are my favorite lessons. 

Whose posters are they?

A) Marie’s B) Kylie’s C) Bran’s D) Donald’s

İNGİLİZCE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

5. SINIF
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2.     

2

1

3

4

Which of the following DOES NOT complete one of the blanks in the puzzle?

A) headache B) cough C) fever D) tootache
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3. 

Josh ✖ ✔ ✖

Bella ✖ ✔ ✔

Cindy ✔ ✖ ✖

Drake ✖ ✖ ✔

According to the table, ____________ .

Choose the best option to fill in the blank.

A) two people like doing origami

B) Josh dislikes hopscotch, but Bella likes it

C) Cindy and Drake love playing tic-tac-toe

D) Drake enjoys playing hopscotch
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4. The pictures below show Pedro’s daily routines.

Pedro _____________ .

Choose the best option to complete the sentence.

A) has breakfast at quarter past nine

B) does his homework at quarter to five

C) goes to school at ten past ten

D) watches TV at a quarter to four
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5.                    

Mrs. Brown

Jackson

Dorothy

Felicia Tom

Rick Rebecca

Which of the following is CORRECT according to the picture?

A) Felicia is in front of Tom.

B) Tom is opposite Dorothy.

C) Mrs. Brown is next to Rebecca.

D) Rick is between Dorothy and Rebecca. 
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6.  

Ca
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Green Road

Bookshop Library School

Toyshop Museum Pharmacy

Post O�ce Hospital

Police Station
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m
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Ba
ke

ry

You’re Here

Tracy : How can I go to the ___________?

Jack : Go straight ahead and take the second left. It’s opposite the muesum.

Choose the best option to complete the conversation according to the map.

A) hospital B) post office C) library D) school
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7. Benjamin : ______________?

Matilda : No, I don’t. They are frightening. 

Benjamin : ________________?

Matilda : I like comedies. They are funny.

Benjamin : __________________?

Matilda :  I don’t like them. I think they are boring. 

Which question DOES NOT complete the conversation?

A) What do you think about fantasy films

B) Do you like horror movies

C) What is your favorite type of movie

D) What is the movie about
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8.     

Liam Kate

Paul
Jack

 I. I have a toothache. I should see a dentist.

 II. I have an earache. I shouldn’t listen to music.

 III. I have a sore throat. I should drink lukewarm water.

 IV. I have a stomachache. I should stay in bed and take my medicine.

Choose the CORRECT option to match the names with the sentences according to the pictures.

A) Liam III / Kate I / Paul IV / Jack II

B) Liam I / Paul II / Kate III / Jack IV

C) Liam IV / Paul III / Kate I / Jack II

D) Liam I / Paul IV / Kate II / Jack III
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9. Ricky is a maths teacher at a secondary school. He teaches four classes in the 5th Grade. Look at the number 
of students in each class.

Class 5 / A ➟ six boys – fourteen girls

Class 5 / B ➟ ten boys – twelve girls

Class 5 / C ➟ twelve boys – eight girls

Class 5 / D ➟ ten boys – eighteen girls

How many students does he teach in total?

A) Eighty-four B) Seventy-eight C) Ninety D) Thirty-three 
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10.      

Zoe

I’m a twelve-year old student 
from England. I live in 
London with my parents. My 
house is between a bakery 
and a pharmacy. I speak 
English and Spanish. I love 
science because I’m good at 
doing experiments. I don’t 
like art and music. I can play 
chess and ride a horse. They 
are my favourite hobbies. I 
can’t swim or play tennis. 

Which question DOES NOT have an answer?

A) When does she play chess?

B) What is the name of her country?

C) Where is her house?

D) What is her favorite class?
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1. 

3 1 0 6 9 9 4 2 5

Evindeki altınların güvende durması için bankadan bir kasa kiralayan Süleyman Bey’e bankadan dokuz haneli 
bir kasa şifresi veriliyor.

Kiralanan kasanın şifresinin okunuşu “Yedi yüz doksan altı milyon dört yüz elli bin doksan sekiz” dir.

Kasaya altınlarını koymak için bankaya giden Süleyman Bey kasanın üzerindeki şifreyi yukarıdaki gibi görüyor. 

Her bir basamaktaki rakamın bir arttırılması veya azaltılmasıyla bir “klik” sesi duyan Süleyman Bey 
kasayı açması için en az kaç “klik” sesi duyması gerekir?

A) 27 B) 28 C) 29 D) 30

MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

5. SINIF
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2.     

Kredi kartı ile ilgili bir işlem yapmak isteyen İbrahim Bey müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri yetkilisi 
güvenlik için 16 haneli kart numarasının son dokuz hanesinde bulunan dokuz basamaklı sayının okunuşunu 
soruyor. 

İbrahim Bey’in kartı yukarıdaki gibi olduğuna göre, İbrahim Bey aşağıdakilerden hangisini müşteri hiz-
metleri yetkilisine söylemiş olabilir?

A) Altıyüz yetmiş sekiz milyon dokuz yüz on bin iki yüz otuz dört

B) Yedi yüz seksen dokuz milyon yüz iki bin üç yüz kırk iki

C) Sekiz yüz doksan bir milyon yirmi üç bin dört yüz beş 

D) Dokuz yüz on milyon iki yüz otuz dört bin yüz yirmi iki
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3.      

135

Yukarıda verilen 3×3 lük karede her satır, sütun ve köşegendeki sayıların toplamı 777’dir.

Buna göre bu 3×3 lük kare tamamen doldurulduğunda dört köşesinde yazan sayıların toplamı kaç olur?

A) 540 B) 654 C) 838 D) 1284
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4.     

Hasan Bey’in her bir destesinde 100’ er adet 100 dolar bulunan 12 deste parası vardır. Hasan Bey bu paraları 1 
doların 6 ¨ ye alındığı bir dönemde Türk Lirasına çeviriyor.

Buna göre Hasan Bey elindeki parayla tanesi 50000 ¨ olan arabalardan en fazla kaç tane alabilir? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15
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5.      

Bir züccaciye bardakları yukarıdaki gibi her katta altındaki kattan bir eksik bardak olacak şekilde vitrine diziyor. 

Züccaciye vitrine toplam 36 adet bardak dizdiğine göre vitrinde toplam kaç kat bardak vardır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
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6.     

Yukarıdaki sarı ve mavi daireler dikdörtgen oluşturacak şekilde dizilmiştir. 

Tüm dairelerin 1
6

’i  mavi olduğuna göre kartla kapatılan dairelerin kaçta kaçı mavidir?

A) 
1
3

 B) 
1
4

 C) 
1
5

 D) 
1
6
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7.     

Ahmet bir tren yolculuğuna çıkmış ve 1 saatin  3
4

’ü kadar uyumuştur.

Ahmet toplam yolculuğunun 3
4

’ü kadar uyanık kalmışsa yolculuk toplam kaç saat sürmüştür?

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 4
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8.          
1
2

1
3 A

B

Yukarıda verilen 3x3’lük karenin her satır ve her sütununda 1
2

 , 1
3

  ve 1
4

 kesirleri birer kez yazılmıştır.

Buna göre A+B işleminin sonucu kaçtır?

A) 
5
6

 B) 
3
4

 C) 
7

12
 D) 

5
8
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9.        

24,4 ¨ 14,3 ¨ 6,1 ¨ 39,2 ¨

Altan bir oyuncak mağazasından alışveriş yapmış ve 50 ¨ değerinde hediye çeki kazanmıştır. Altan bu hediye 
çeki ile sadece yukarıda fiyatları verilen oyuncakların her birinden en fazla 1 tane alabilecektir.

Altan hediye çekini mümkün olduğunca fazla kullanmak istediğine göre en az kaç ¨ si artar?

A) 13,6 B) 5,2 C) 4,7 D) 3,5
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10. Aşağıdaki seçeneklerde yarım ve çeyrek pizza tabakları gösterilmiştir. 

Buna göre hangi seçenekte toplam 5
4

 pizza vardır?

A) 

B) 

C) 

D) 
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11.          

?

5,1 7,5
3,2

1,8

Yukarıda verilen dairelerin içerisine ondalık gösterimler yazılmıştır. 

Her bir dairenin içindeki sayıların toplamı 13 olduğuna göre soru işaretli kareye yazılması gereken sayı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6,9 B) 7,2 C) 7,4 D) 7,8
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12. 

3,125

Kamil hesap makinesinde bir A doğal sayısını bir B doğal sayısına böldüğünde sonucu 3,125 olarak buluyor.

Kamil daha sonra birbirine böldüğü sayıları unutuyor ve sadece bu sayıların ikisinin de 30’dan küçük olduğunu 
hatırlıyor. 

Buna göre B sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 7 B) 8 C) 10 D) 25
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13. Metehan bilgisayarına 150 MB’lık bir oyun indirmeye başlamıştır. 

Şu anda oyunun 30 MB’ı indiğine göre Metehan ekranda aşağıdakilerden hangisini görür?

 A) 

C) 

%20
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14.         

0
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50 60 70 80 90
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120

Benzinli bir motosiklet alan Fahri, motosikletin göstergesindeki ibre kırmızı bölgelere (100 km/saat) gelince 
motorun hararet yaptığını öğreniyor.

Buna göre Fahri motosikletiyle 70 km/saat hızla giderken hızını aşağıda verilen seçeneklerden hangisi 
gibi arttırırsa motor hararet yapar?

A) %20 B) %30 C) %40 D) %50
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15.      

Ahmet Bey para çekmek için yukarıda gösterilen banka ATM’sine gidiyor ve kartının şifresini tam olarak hatır-
layamıyor. 

Ahmet Bey şifresinin ilk hanesinin 9 olduğunu ve diğer basamakların 9 sayısına göre konumlarını hatırlıyor.

	 •	 2.	basamak	9	sayısının	2	birim	solunun	2	birim	yukarısındadır.

	 •	 3.	basamak	2.	basamağın	1	birim	sağının	3	birim	aşağısındadır.

	 •	 4.	basamak	3.	basamağın	1	birim	sağının	2	birim	yukarısındadır.

Buna göre Ahmet Bey’in şifresinin rakamları toplamı kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18
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1. Gökhan; Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre büyüklüklerini temsil etmek için aşağıdaki malzemelerden 
yararlanarak bir model hazırlamış ve hazırladığı modeli sınıfta arkadaşlarına sunmuştur.

Basket topu Nohut tanesi Mercimek

Aşağıdakilerden hangisi, Gökhan’ın yaptığı sunumda basket topu ile temsil edilen gök cismine ait özel-
liklerden biri değildir?

A) Çevresine ısı ve ışık yayar.   B) Kendi etrafında dönme hareketi yapar.

C) İç içe geçmiş katmanlardan oluşur.  D) Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.

FEN BİLİMLERİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

5. SINIF
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2. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaparken Dünya ve Güneş’e göre konumu sürekli değişir. Bu durumda 
Ay’ın ışık alan kısmı sürekli değişeceğinden; Ay’ın yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün gibi dört farklı ana 
evresi oluşur. Ay’ın iki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık bir haftadır. 

Ahmet,  gökyüzünü izlediği bir gecede Ay’ı aşağıdaki gibi bir ışık topu şeklinde görmüştür.

Ahmet’in gökyüzünü izlediği günün tarihi 9 Şubat 2020 olduğuna göre, 23 Şubat 2020 tarihinde Ay’ın 
görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B) C) D)
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3. Işık pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansımaya uğrar ve bu nedenle bu yüzeylerde net bir görüntü oluşur. Pürüzlü 
yüzeylerde ise ışık, dağınık yansımaya uğrar ve bu yüzeylerde net bir görüntü oluşmaz.

Aşağıdaki görselde göl üzerinde uçan flamingoların sudaki yansıması görülmektedir. 

 

Buna göre, flamingoların sudaki görüntüsünü oluşturan ışık ışınları, aşağıdaki seçeneklerden hangisin-
deki gibi gösterilir? 

A) B) C) D)

Su yüzeyi Su yüzeyi Su yüzeyi Su yüzeyi
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4. Pelin, ışık kaynağına düz bir hortumla baktığında ışığı görürken hortumu eğerek baktığında ışığı göremiyor. 
Işık kaynağının üzerine delikli bir karton kapattığında ise tüm deliklerden ışığın yayıldığını gözlemliyor.

Buna göre, Pelin’in yaptığı deneylerden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Işık kaynakları doğal ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayrılır.

B) Işık kaynağının önüne opak madde konulduğunda gölge oluşur.

C) Işık kaynağından çıkan ışık her yöne ve doğrusal olarak yayılır.

D) Işık opak maddelerden geçer, saydam maddelerden geçemez.
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5. Soğuk kış günlerinde balkona asılan ıslak çamaşırlar, yaz aylarına göre daha uzun sürse de; bir süre sonra kururlar. 

 

Buna göre, ıslak çamaşırların hava soğuk olmasına rağmen; kış aylarında da  kurumasının nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. B) Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir.

C) Buharlaşma esnasında sıcaklık değişebilir. D) Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
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6. Bilimsel araştırmalar bağırsakta yaşayan bakteri çeşitliliğinin azalması nedeniyle çeşitli hastalıklar arasında ilişki 
olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bağırsakta yaşayan bakteri çeşitliliğinin artması için probiyotik besinler ola-
rak bilinen ev yapımı turşu, kefir, boza, şıra ve yoğurt gibi insan sağlığı için yararlı gıdalar tüketilmesi gerektiğini 
belirtti.

Yukarıda verilen gazete haberinden yararlanarak mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Mikroskobik canlılar sadece canlı vücudunda yaşarlar.

B) Bağırsakta yaşayan bakteriler zararlı mikroorganizmalardır.

C) Probiyotik gıdalar içerisinde yararlı mikroorganizmalar bulunur.

D) İnsan vücudunda sadece yararlı mikroorganizmalar bulunur.
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7. Paraşütler hava direncinin artmasını sağlar ve bu sayede paraşütle atlayan sporcular yere yavaş ve güvenli 
biçimde iniş yaparlar.

Aşağıdakilerden hangisinde alınan önlem, görseldeki sporcunun yere güvenli biçimde inmesi için aldı-
ğı önlem ile benzerlik gösterir?

A) Bisiklet süren sporcuların başlarını öne doğru eğmesi

B) Uçakların burunlarının sivri biçimde yapılması

C) Kaygan zeminlerde araç lastiklerine zincir takılması

D) Yüzücülerin suya atlarken kollarını birleştirmesi
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8. Zeynep Öğretmen, öğrencilerinden görseldeki canlılara ait özellikleri belirtmelerini istemiş ve öğrencilerinden 
aşağıdaki cevapları almıştır:

Gamze:  Canlılardan biri omurgalı diğeri omurgasızdır.

Mustafa:  Hareket yeteneği zayıf olan solucan sürüngenlere örnektir.

Meliha:  Kuş yumurtayla çoğalır ve yavrularını besler. 

Aylin:  Bu canlıların her ikisi de besinlerini kendileri üretemez. 

Buna göre, hangi öğrencinin verdiği cevap doğru değildir?

A) Gamze   B) Mustafa

C) Meliha    D) Aylin
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9. Mert, bir kitabı cam zemin üzerinde hareket ettirdiğinde,  dinamometre yayındaki uzama miktarı görseldeki 
gibi olmuştur. 

Cam yüzey Kum yüzey

Dinamometre on eşit bölmeli ve ölçebileceği en büyük kuvvet değeri 10 N olduğuna göre, kitap kum 
zemine geldiğinde dinamometrenin gösterdiği değer kaç N olabilir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8
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10. Işık doğrusal bir yolla yayılırken karşısına opak bir cisim çıkarsa, opak cismin arkasında gölge oluşur. Cisim ışık 
kaynağına yaklaştıkça gölgesi büyürken ışık kaynağından uzaklaştığında ise gölgesi küçülür.

Aşağıdaki görselde bir ışık kaynağı önünde I, II ve III konumlarında bulunan özdeş toplar görülmektedir.

I II III

Buna göre, görseldeki topların gölge büyüklüklerinin sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) I > II > III B) III > II > I C) I=III> II D) I = II = III
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11. Konserve yapımında sıcak suda ters çevrilerek kaynatılan kavanozların kapakları,  
kaynar sudan çıktıktan sonra tekrar sıkılır.  Kapakları iyice sıkılan kavanozlar ters 
biçimde dizilerek soğuyana kadar beklenir. Kapakların hava almayacak şekilde 
kapatılmasıyla, konservedeki besinler mikroskobik canlılardan uzun süre koru-
nabilir.

Konserve yapımında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kavanozların kapakları genleşme ve büzülme etkisiyle sıkıca kapatılır. 

B) Ters çevrilerek kaynatılan kavanozlar büzülür ve kapaklar daha fazla sıkılabilir. 

C) Ters dizilen kavanozların kapakları soğurken genleşir ve sıkışarak hava girişini engeller.

D) Hazır olan konservelerin kolay açılması için kapaklarının soğuk su içinde büzülmesi gerekir.
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12. Aşağıdaki kaplarda bulunan farklı sıcaklıklardaki X ve Y sıvıları, geniş bir kapta birbirleri ile karıştırılıyor.

X Y

40°C 90°C

X-Y karışımı

Isı alışverişi sadece sıvılar arasında gerçekleştiğine ve sıvılar hâl değiştirmediğine göre, aşağıdaki bil-
gilerden hangisi doğrudur?

A) Isının akış yönü X sıvısından Y sıvısına doğrudur.

B) Sıcaklıklar eşitlendiğinde ısının akış yönü değişir.

C) Sıvıların son sıcaklıklarının değeri 75 °C olabilir.

D) X sıvısının sıcaklığı azalırken Y sıvısının sıcaklığı artar.
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13. Aşağıdaki görselde Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketi gösterilmiştir. 

Buna göre, görselden yararlanarak Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya, Güneş ve Ay kendi etrafında dönme hareketi yapar.

B) Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.

C) Ay, Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.

D) Ay’ın, Dünya ve Güneş etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.
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14. Işığı geçiren maddelere saydam madde, kısmen geçiren maddelere yarı saydam madde, ışığı geçirmeyen mad-
delere ise opak madde adı verilir. 

Aşağıda saydam, yarı saydam ve opak maddelere ait örneklerin bulunduğu fotoğraflar verilmiştir. 

                     a. Metal gövdeli helikopter         b. Bulutlar         c. Telefon ekranı

Buna göre, verilen örneklerin ışığı geçirme durumlarına göre eşleştirilmesi, aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?

A) Saydam a

Yarı saydam b

Opak c

 B) Saydam c

Yarı saydam a

Opak b

 C) Saydam b

Yarı saydam c

Opak a

 D) Saydam c

Yarı saydam b

Opak a
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15. Aşağıda K katısı ve L sıvısının sıcaklıklarının zamana bağlı değişimini gösteren tablolar verilmiştir.

Sıcaklık (°C) 0 2 4 6 8

Zaman (dk) 20 40 60 80 80

Sıcaklık (°C) 0 2 4 6 8

Zaman (dk) 40 60 80 80 80

   K katısı           L sıvısı

Verilen tablolara göre, K ve L maddeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) K ve L maddeleri aynı tür maddelerdir. B) K maddesinin erime noktası 80 °C’dir.

C) L maddesinin kaynama noktası 80 °C’dir. D) K ve L maddeleri 40 °C’de farklı fiziksel hâldedir.
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TÜRKÇE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A D A C D C D C A C A B A D

SOSYAL BİLGİLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B A C D A B D B D C

İNGİLİZCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C C A B D C D A C A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A D B C A D B C

MATEMATİK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A C D C C D C B C C D B B D B

FEN BİLİMLERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A B C A C C B D A A C D D A


