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TÜRKÇE

1. Teknoloji, hayatımıza sayısız faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte, teknoloji kullanımı 
üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir. Ürünleri kullanırken ölçüsüz ve 
sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybedebilir ve diğer insanlarla, ailemizin üyeleriyle ciddi 
sorunlar yaşayabiliriz.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı ", , , " simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

  Sıkıntı veren durum, dert.

  Yarar.

  Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği.

  Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesinin bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olması.
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1 2 3 4ANAHTAR SÖZCÜK:
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 Numaralanmış kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK" bölümüne yerleştirildi-
ğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 A) C) D)B)K I N A G I N A G A Y E R U L O
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Numaralanmış sözcüklerin eş anlam-
lıları aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?

I II III

A) toplum kara amaç

B) halk toprak hedef

C) ulus vatan vazife

D) ulus sınır sorumluluk

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
“diri” sözcüğü “solmamış, pörsüme-
miş” anlamında kullanılmıştır?

 A) Yaşına göre oldukça diri bir adam-
dı.

 B) Bu mevsimde çiçeğin yaprakları 
hâlâ diriydi.

 C) Yemeği yeteri kadar pişirmemişsin, 
fasulyeler diri kalmış.

 D) Annem ölüden değil, diriden kork-
mamız gerektiğini söylerdi.

4. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan söz-
cüklere eş sesli sözcükler denir. Örneğin 
"mevsim" anlamına gelen "yaz" sözcü-
ğü ile "yazmak" anlamına gelen "yaz" 
sözcüğü eş seslidir.

 Buna göre, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcüğün eş ses-
lisi yoktur?

 A) Özgürlük, en büyük zenginliktir.

 B) Bu çayın kenarında piknik yapmaya 
karar verdik. 

 C) Yüzündeki ben hayatının şansı oldu.

 D) Kara kaşlı, kara gözlü bir çocuktu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı 
çizili sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?

 A) Ay ışığı, küçük koyu pırıl pırıl aydınla-
tıyordu.

 B) Karşı kıyıya geçer geçmez bana el 
salladı.

 C) Günün sıcağını dağıtıyor hafif bir 
meltem.

 D) İri, siyah gözlerini kalın kaşlarıyla kal-
dırdı.
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6. Cümlede açık olarak söylenmediği 
hâlde, cümlenin anlamından veya 
cümledeki bazı ifadelerden çıkarıla-
bilen anlama örtülü anlam denir. Ör-
neğin "Okuldaki toplantıya annem de 
katıldı." cümlesinden, toplantıya başka 
kişilerin de katıldığı anlamı çıkarılır.

 Buna göre, aşağıdakilerin hangisin-
de örtülü anlam yoktur?

 A) Bugün de neler yaptığını anlatmadı 
bize.

 B) Babama bir saat hediye ettim.

 C) Teyzemler de akşam yemeğine ge-
lecek.

 D) Geziye gelenler arasında o da var-
dı.

7. Sözcükler; cümle içinde gerçek, me-
caz veya terim anlama gelecek şekil-
de kullanılır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ta-
şımak" sözcüğü mecaz anlamda kul-
lanılmıştır?

 A) Her birimiz ikişer torba taşıyacağız.

 B) Adam, bu ağır çuvalı dinlenmeden 
taşıdı.

 C) Törende kullanılacak eşyaları salo-
na taşıyın.

 D) Gönlümde, ifade edemediğim duy- 
gular taşıyorum. 

8. I. Bu kazağı senin için aldım.

 II. Bebek ağladığı için onu kucağına 
aldı.

 III. Kansızlık sorunu yaşadığı için ilaç 
kullanıyor.

 IV. İş bulabilmek için İstanbul'a gitti 
genç adam.

 Numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

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

9. İş yapabilme gücüne enerji diyoruz. 
İnsanların iş yapabilmek için kullandık-
ları ilk enerji kaynakları, kasları olmuş-
tur. Daha sonra insanlar, hayvanların 
kas gücünden yararlanmışlardır. Ancak 
hem insan hem hayvan yorulunca za-
man kaybı olduğundan insanlar, sürekli 
enerji sağlayan yeni enerji kaynakları 
aramaya başlamışlar. İlk olarak akar-
suların önüne çark koymuşlar. Daha 
sonra rüzgâr gücünden yararlanmış ve 
yel değirmenleri kullanmışlar. Zamanla 
bunlar da yeterli olmayınca makineler 
yaparak günümüzdeki teknolojiye ulaş-
mışlar.

 Bu metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) İnsanların ve hayvanların kas gücü

 B) Geçmişten günümüze enerji kay-
nakları

 C) Hayvanların evcilleştirilmesi süreci

 D) Makinelerin teknolojiye bağlı olarak 
gelişmesi
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10. Kapadokya, peribacalarıyla ünlü bir 
yöremizdir. “Kapadokya” sözcüğünün 
anlamı, “güzel atlar ülkesi”dir. Bu yöre, 
doğanın ve tarihin dünyada en güzel 
bütünleştiği yerdir. “Kapadokya” yöresi 
Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, De-
rinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden 
oluşur. Bu yöredeki peribacaları, altmış 
milyon yıl önce çevredeki yanardağlar-
dan püsküren lavlarla oluşmuştur. Her yıl 
on binlerce turist, peribacalarını görmek 
için ülkemize gelir. Kapadokya’da in-
sanların çoğu, kayalara oyulmuş evler-
de yaşar. Kadınların eli hiç boş durmaz. 
Renk renk yünlerden hırkalar, çoraplar, 
eldivenler örer; bunları turistlere satarlar. 
Ayrıca gün boyu, yörelerine gelen turist-
lerle ilgilenirler. 

 Kapadokya ile ilgili,

 I. Doğa ve tarihin iç içe olduğu bir 
yerdir.

 II. Peribacaları ile ünlü bir yerdir.

 III. Halı ve kilim dokumacılığında geliş-
miştir.

 IV. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
koruma altına alınmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabi-
lir?

 A) I ve II. B) I ve III.

 C) II ve IV. D) III ve IV.

11. (I) İtalya’nın turistik kentlerinden biri olan 
Venedik, kanallar kenti olarak da bilinir. 
(II) Bu kentte 170 kanal ile bu kanalları 
birbirine bağlayan toplam 400 köprü 
bulunur. (III) Turistleri gezdiren gondol-
lar bu köprülerin altından geçer. (IV) Bu 
gezi sırasında eminim ki turistler muhte-
şem dakikalar yaşıyorlardır.

 Bu parçada geçen numaralanmış 
cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır?

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

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
altı çizili sözcük, sözcüğün anlamını 
değiştiren bir ek almıştır?

 A) Çekirgelerin bir mevsimlik ömrü var-
dır.

 B) Ekin kargaları çoğunlukla toprağı 
eşeleyip yiyecek bulur. 

 C) Yavru kedi, çamura bata çıka kö-
pekten kaçıyordu.

 D) Kambur balinalar şarkı söylerken 
başlarını aşağıda, kuyruklarını yuka-
rıda tutar.
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13. Bambu, buğdaygiller ailesinden bir 
grup bitkinin adıdır. Binden fazla türü 
olan bu bitkinin bazı türleri, yüz otuz yıl 
kadar yaşayabiliyor. Bambuların baş-
ka bir özelliği de bazı türlerinin çok hızlı 
uzamalarıdır. Öyle ki günde bir metre 
kadar uzayanları vardır. Bambuların 
uzunlukları türe bağlı olarak 10 cm ile 
50 m arasında değişebilir. Bambular 
daha çok tropikal bölgelerde yaşayan 
çiçekli bitkilerdir.

 Bu parçada "bambu" ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

 A) Çiçekli bir bitki olduğuna

 B) Bazı türlerinin çok hızlı uzadığına

 C) Uzun ve ince yaprakları olduğuna

 D) Ortalama kaç türü olduğuna

14. I. Öncelikle bu soruları cevaplayınız

 II. Şair, bu şiirinde kime sesleniyor

 III. Afife Jale’nin hayatını anlatan bir su-
num hazırlayınız

 IV. Tat ve koku alma duyuları arasında 
sıkı bir ilişki vardır

 Numaralanmış cümlelerden hangisi-
nin sonuna farklı bir noktalama işare-
ti getirilmelidir?

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

15. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yer-
lerle ilgili bazı kurallar verilmiştir:

 • Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, semt 
vb.) büyük harfle başlar.

	 	 Uyarı:	Özel	ada	dâhil	olmayıp	tam-
lama	kuran	şehir,	il,	ilçe,	belde	vb.	
sözcükler	küçük	harfle	başlar.

 • Yer adlarındaki ilk isimden sonra ge-
len ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz 
vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 
harfle başlar.

 • Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan 
birleşik kelimelerde sadece özel 
adlar büyük harfle başlar.

 Bu kurallara göre,

 I. Dükkânda en çok İngiliz Anahtarı 
dikkatimi çekerdi.

 II. Van gölünün etrafını dolaşmayı hep 
istiyordum.

 III. Ünlü ozan, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 
doğup büyümüş.

 IV. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gezi 
düzenlenmiş.

 cümlelerinden hangilerinde yazım yan-
lışı yapılmıştır?

 A) I ve II. B) I ve III.

 C) II ve III. D) III ve IV.
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SOSYAL BİLGİLER

1. 2003 yılında İyonlar ile ilgili yapılan kazı 
çalışmalarında kütüphane kalıntıları 
bulunmuştur.

 Bu gelişme, İyonlar ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine doğrudan kanıt 
gösterilebilir?

 A) Hukuk alanında çalışmalarda bu-
lunduklarına

 B) Bilime önem verdiklerine

 C) Dokumacılık alanında ilerlediklerine

 D) Toplumsal barışa önem verdiklerine
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Yukarıdaki şemada Ardahan ili ile ilgili 
bazı bilgilere yer verilmiştir.

 Şemaya bakılarak Ardahan ili ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

 A) Göç verir.

 B) Nüfus azdır.

 C) Ahşap evler yaygındır.

 D) Ekonomik faaliyetler gelişmemiştir.

3. Ülkemizin dört bir yanı doğal varlıklar ve 
tarihî eserlerle doludur. Doğal varlıklar 
doğanın etkisiyle, meydana gelmiştir. 
Tarihî eserler ise insanların geçmişte 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yap-
tıkları eserlerdir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
ülkemizdeki tarihî eserler arasında 
gösterilebilir?
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4. Herhangi bir olayın birden fazla nede-
ninin ya da sonucunun olmasına olay-
ların çok boyutluluğu denir. 

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerin han-
gisinde bir olayın çok boyutluluğu 
söz konusudur?

 A) Dün akşam mahallemizde meyda-
na gelen trafik kazasının sebepleri 
arasında yolun kaygan olması, şo-
förün aşırı hız yapması, trafik levha-
larının yetersiz olması gösterilebilir.

 B) Sınıftaki arkadaşlarımdan en çok Ali, 
Osman ve Kenan ile iyi anlaşabili-
yorum.

 C) Kısa boylu futbolcular, uzun boylu 
futbolculara göre daha başarılıdır-
lar.

 D) Bugün çok mutluyum; annem bana 
doğum günü hediyesi alarak oyun-
cak, babam ise kitap aldı.

5. Karasal iklimde;

 • Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve 
kar yağışlı geçer.

 • Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşe-
ren yaz sıcaklıklarıyla kuruyan otlar-
dan oluşan bozkırlardır.

 Buna göre, karasal iklimin görüldüğü 
bir yer ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi kesinlikle söylenemez?

 A) Kerpiçten yapılan evler görülebilir.
 B) Buğday üretimi vardır.
 C) Yaz ve kış mevsimi arasındaki sıcak-

lık farkı fazladır.
 D) Kağıt fabrikaları yaygındır.

6. Hava ve çevre koşulları sebebiyle 
toprak; akarsular ve rüzgâr tarafın-
dan aşınarak taşınır. Bu sırada ve-
rimli topraklar kaybedilir. Ormanla-
rın yok edilmesi, aşırı otlatma gibi 
insan faaliyetleri bu afetin etkilerini 
artırır.

Bu afet ülkemizde yağışın yetersiz 
olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde daha etkili 
olmaktadır.

 

 Yukarıdaki bilgiler hangi doğal afet 
ile ilgilidir?

 

Erozyon

Deprem

Sel

Çığ

B)

A)

C)

D)
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7. Merhaba, adım Adem. Okulumu-
zun basketbol takımının oyuncusu-
yum. Arkadaşlarımla antrenman-
lara düzenli olarak katılırım. Oyun 
sırasında rakip oyunculardan gelen 
topları karşılarım. Takımın başarısı 
için çaba gösteririm.

 Adem, konuşmasında aşağıdakiler-
den hangisinden söz etmiştir?

 A) Okuldaki haklarından

 B) Takımdaki sorumluluklarından
 C) Sınıftaki  rollerinden
 D) Takımdaki haklarından

8. Türkiye fiziki haritasında aşağıdakiler-
den hangisi mavi renk ile gösterilir?

 A) Konya Ovası
 B) Bey Dağları
 C) Van Gölü
 D) Obruk Platosu

9. 
Hititler

İlk Çağ'da
Anadolu'da

Kurulan
Uygarlıklar

...............

............... ...............

 Şemada boş bırakılan yerlere aşa-
ğıdaki uygarlıklardan hangisi yazıla-
maz? 

 A) Asurlar B) Frigler

 C) Lidyalılar D) Urartular

10. 

I.
İnternet uzaktaki insanların 
birbirleriyle iletişime geçmesi-
ne fırsat tanır.

II.
İnternetten ulaşılan her bilgi 
doğrudur.

III.
İçeriği güncel olmayan inter-
net siteleri güvenilir bilgi ver-
meyebilir.

 Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

 A) I ve II.  B) I ve III.

 C) II ve III.  D) I, II ve III.
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

1. “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü 
Allah israf edenleri sevmez.”

 (A’râf suresi, 31. ayet)

 Bu ayeti kendisine ilke edinen kişiden 
aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 A) Zamanı boşa harcaması

 B) Sofradan arta kalan yemek ve ek-
mekleri değerlendirmesi

 C) Elektriği ve suyu tasarruflu kullan-
ması

 D) Eskiyen ev eşyalarını tamir ettirmesi

2. Hamile olanlar, yolculuğa çıkacak kim-
seler ve hastalar mazeretleri ortadan 
kalkıncaya kadar oruç tutmazlar (I). Tu-
tamadıkları oruçları daha sonra kaza 
ederler (II). Sürekli sağlık sorunu olan 
kimseler ve yaşlılık nedeniyle hiç oruç 
tutamayacak durumda olan kişiler ise 
fitre verirler (III). Bunlar oruç ibadetinde 
sağlanan kolaylıklardır (IV).

 Bu parçada numaralandırılmış cüm-
lelerden hangisi yanlıştır?

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

3. I. İnsanları kötü alışkanlıklardan ve 
huylardan uzaklaştırması

 II. İnsana, sabır ve zorluklarla müca-
deleyi öğretmesi

 III. Manevi tarafının insanlara mutluluk 
ve huzur sağlaması

 Yukarıdakilerden hangileri orucun 
yararları arasında gösterilebilir? 
A) Yalnız I.   B) I ve II.

 C) II ve III.  D) I, II ve III.

4. "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka 
ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düze-
ni bozulurdu..."

 (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
 Bu ayetin verdiği mesaj aşağıdakiler-

den hangisidir?
 A) Allah her şeyi bilir.
 B) Allah vardır ve birdir. 
 C) Allah her şeyi görür.
 D) Allah sürekli yaratmaktadır.
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5. Allah’a inanmak iman esaslarının bi-
rincisidir. Allah’a inanan kişi, kendisini 
sürekli görüp gözeten bir yüce yaratı-
cının bulunduğunu bilir. Yaptıklarından 
sorumlu olduğunun ve bir gün hesap 
vereceğinin farkındadır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
Allah’a inanan bir insandan beklen-
mez?

 A) İnsanların kalbini kırması 
 B) Herkese sevgiyle yaklaşması
 C) Başkalarına zarar vermekten kaçın-

ması
 D) Dürüst olması

6. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de inananla-
rın dualarına karşılık vereceğini bizlere 
bildirmiştir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cüm-
le ile anlamca doğrudan ilişkilendirile-
bilir?

 A) “De ki: (kulluk ve) yalvarmanız olma-
sa, Rabb’im size ne diye değer ver-
sin? ...”

(Furkan suresi, 77. ayet)
 B) “... Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da 

iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru!...”

(Bakara suresi, 201. ayet)
 C) “... Bana dua edin, duanıza cevap 

vereyim...”
(Mü’min suresi, 60. ayet)

 D) “... Rabb’im! Bağışla, merlamet et. 
Çünkü sen merhamet edenlerin en 
hayırlısısın!”

(Mü’minûn suresi, 118. ayet)

7. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, 
"Ben ancak güzel ahlakı tamamla-
mak için gönderildim." buyurmuştur. 
Allah (c.c) da Kur'an-ı Kerim'de, Hz. 
Peygamber'e (s.a.v.) hitaben, "Muhak-
kak ki sen yüce bir ahlak üzeresin." bu-
yurarak onun güzel ahlakından övgüyle 
söz etmiştir. Hiç şüphesiz, güzel ahlaklı 
bir insanın başkalarıyla ilişkilerinde en 
çok dikkat etmesi gereken hususlardan 
biri de nezaket kurallarına uymaktır.

 Bu paragraftan hareketle aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

 A) Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlak 
sahibi bir insandır. 

 B) Nezaket kurallarına uymak ahlaklı 
olmanın gereklerindendir.

 C) İbadetleri düzenli olarak yapmak in-
sanı güzel ahlak sahibi yapar.

 D) Güzel ahlak sahibi olmak toplumsal 
ilişkilerde önemli bir role sahiptir.
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ADİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DS / 5

8. "Rabb'imiz! Bize dünyada da iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem 
azabından koru. Rabb'imiz! Beni, an-
nemi, babamı ve bütün müminleri he-
sap gününde bağışla."

 Verilen anlam aşağıdakilerden han-
gisine aittir?

 A) Tahiyyat duası 
 B) Rabbena duaları
 C) Salli-barik duaları
 D) Sübhaneke duası

9. Selamlaşma ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

 A) İslam'a göre selamlaşma ifadesi 
yalnızca "selamünaleyküm"dür.

 B) Selamlaşma toplumda sevgi ve 
saygıyı artırır. 

 C) Selamlaşarak karşımızdaki insanlara 
verdiğimiz değeri ifade etmiş olu-
ruz.

 D) Selamlaşma insanların birbirlerine 
söz veya davranışlarıyla esenlik dile-
meleridir.

10. "Eğer bir yerde üç kişi iseniz, kalabalı-
ğa karışmadıkça ikiniz ötekini bırakarak 
gizli bir şey konuşmasın. Çünkü bu, onu 
üzer."  

 (Müslim, Selâm, 26, 27, 28)

 Bu hadiste vurgulanan konu aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) İslam dini bütün gizli işleri yasakla-
mıştır. 

 B) İletişim kurallarına uygun davranıl-
ması gerekir.

 C) Kalabalık dışında insanlar rahatça 
dedikodu yapabilirler.

 D) İnsanlar birbirlerini üzecek konuşma-
lar yapmamalıdırlar.
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İNGİLİZCE
A

5. SINIF DS / 5

1.  I get dressed after 
breakfast. 

 What does she do after breakfast?

 

A)

C)

B)

D)

2. 

An animation
Madagascar

April 21

 

When is the film?

 A) On April 21.
 B) It is an animation.
 C) I think it is funny.
 D) Its name is Madagascar.

3. He‘s a strong movie 
character.

 Choose the correct picture.

 

A)

C)

B)

D)
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AİNGİLİZCE

5. SINIF DS / 5

4. Sue Jack Linda

Which one is FALSE?

 A) Linda likes doing origami. 

 B)  Jack loves playing chess.
 C)  Jack and Linda like playing blind 

man’s buff.
 D) Sue likes playing dodgeball. 

5. 

Cindy Sue

Emma Jack

 You should see a dentist.

Who is the suggestion for?

 A) Cindy B) Sue

 C) Emma D) Jack

6. I. I must buy a red pencil. Can I go to 
the stationery?

 II. Bye!

 III. Yes, you can.

 IV. Thank you. See you mum!

 What’s the correct order of the 
dialogue?

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

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

5. SINIF DS / 5

7-10: For these questions, choose the 
best option to fill in the blanks.

7. 
Can we play
chess?

_____________.
I don’t like board
games.

 A)  OK 

 B)  It is my favorite game

 C)  I’m sorry, but we can’t

 D)  Yes, I can

8.  Joseph : - - - -?

 Steve : I play computer games or 
read a book.

 A) What do you do in the evenings

 B) Do you like reading a book

 C) What do you have for beakfast

 D) What time do you come back home

9. Paul : - - - -?

 Jack : I love cycling.

 A) How about cycling
 B) Do you like riding a bike
 C) When do you go cycling
 D) What’s your favorite exercise

10. Alice: Do you like art?

 Batty: - - - -. Music is my favorite.

 A) Yes, I do

 B) No, not really

 C) I like drawing pictures

 D) I am good at art
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MATEMATİK
A

5. SINIF DS / 5

1. Yeni oluşturulan bir siteye 4 tane apart-
man yapılmaktadır.

 1. Apartmanın 30
64

 'u

 2. Apartmanın 3
8

'ü

 3. Apartmanın 11
16

 'i

 4. Apartmanın 13
32

 'ü

 bitmiştir.

 Yukarıdaki bilgide verilen kesirler, kü-
çükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

 Buna göre baştan 2. sıradaki kesir 
ile baştan 3. sıradaki kesrin toplamı 
kaçtır?

A) 5
8

 B) 
3
4  C) 

7
8  D)1 3

32

2. 

      

 Yukarıda modellenen ondalık göste-
rim ile ilgili, aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğrudur?

 A) Tam kısmında en büyük rakam var-
dır.

 B) Okunuşu “iki tam binde yirmi dokuz” 
şeklindedir.

 C) Modellenen ondalık gösterim 
0,129’dur.

 D) Ondalık gösterimdeki rakamların 
basamak değerleri 1  0,2  0,09 
şeklindedir.

3. 

 Burak, doğum günü pastasını yukarıda-
ki gibi 5 eşit parçaya bölüyor. Burak, bu 
parçalardan 1 tanesini tabağa koyup 
kendisi yiyor. Burak'ın pastada yediği 
kısım; önce kesir, sonra ise ondalık gös-
terim ile ifade edilecektir.

 Buna göre, bu ondalık gösterimin 
sayı doğrusunda gösterilişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

 

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

A)

B)

C)

D)
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A MATEMATİK

5. SINIF DS / 5

4. 
11 12 13

4,35 4,36 4,37

 Sayı doğruları üzerinde verilen bilgi-
lere göre  –  farkı kaçtır?

 A) 6, 852 B) 6,942

 C) 7,042 D) 7,942

5. Hatice Öğretmen, öğrencilerine ke-
sirleri yüzde sembolü ile ifade etmeyi 
daha eğlenceli bir şekilde öğretmek 
için 100’lük tablolar ile oyun kartları ha-
zırlıyor. Hatice Öğretmen, bu oyun kart-
ları ile sınıfta yarışma yapıyor.

 Yarışmanın Kuralları:
 – Tahtaya bir öğrenci çıkarılacak.
 – Öğrenci oyun kartlarından 4 tane 

seçecek.
 – Oyun kartındaki 100’lük tabloda 

modellenen kesir, yüzde sembolü 
ile tahtaya yazılacak.

 – Doğru cevap için 10 puan, yanlış 
cevap için 0 puan verilecektir.

 A) B)

C) D)

A) B)

C) D)

A) B)

C) D)

A) B)

C) D)
%42

%62

%72

%60

 Yukarıda, İsa’nın yarışmadaki sorulara 
cevapları verilmiştir.

 Buna göre İsa, yarışmadan kaç puan 
almıştır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
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AMATEMATİK

5. SINIF DS / 5

6. Bir markette cevizler çuvaldan çıkarılıp 
poşetlere doldurulmuştur. Her bir poşet 
tartıldıktan sonra, üzerine miktarları ya-
pıştırılmıştır. Didem, aşağıdaki cevizler-
den birini satın almıştır. Didem'in satın 
aldığı ceviz; tartım miktarları küçükten 
büyüğe doğru sıralandığında, 3. sırada 
yer alan cevizdir.

 Buna göre Didem’in satın aldığı ceviz 
aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)

B)

C)

D)

4,494 kg

4,449 kg

4,49 kg

4,9 kg

7. 72
240

Yüzde sembolü

Ondalık 
gösterime 
dönüştürelim

ile yazalım

 

 Yukarıda verilen bilgilere göre aşağı-
daki eşitliklerden hangisi doğrudur?

 A)  = %40 B)  = %60

 C)  = 0,3 D)  = 0,36

8. Murat, test kitabındaki soruların 35
36

 'ini 

çözmüştür. Murat, cevap anahtarın-
dan çözdüğü soruların doğruluğunu 
kontrol etmiştir. Kontrol sonrasında Mu-
rat, test kitabındaki soruların 5

18
 'ini yan-

lış çözdüğünü görmüştür.

 Buna göre Murat, test kitabındaki so-
ruların kaçta kaçını doğru çözmüş-
tür?

A) 
5
9   B) 

23
36 C) 

2
3   D) 25

36

vatis
New Stamp



18

A MATEMATİK

5. SINIF DS / 5

9. Birim kesirler sayı doğrusunda ...... ile 
....... arasındadırlar. Birim kesirlerde 
paydası büyük olan birim kesrin değeri 
daha ............ . Birim kesre .......... kesri-
ni örnek verebiliriz.

 Yukarıdaki cümleleri doğru tamam-
lamak için noktalı yerlere, sırasıyla 
hangi seçenekte verilenler yazılmalı-
dır?

 A) 1 / 2 / büyüktür / 1

 B) 0 / 1 / küçüktür / 2
3

 C) 0 / 1 / büyüktür / 1
2

 D) 0 / 1 / küçüktür / 1
2

10. 

72 TL

 Emre'nin 180 TL parası vardır.

 Buna göre Emre, parasının kaçta kaçı 
ile yukarıdaki pantolonu alabilir?

 A) 2
15

 B) 2
5

 C) 3
4

 D) 5
6

11. Çağrı'nın 73 TL parası vardır. Çağrı,  
32 TL' ye kendisine evde beslemek için 
bir kuş almak istiyor. Çağrı, geriye kalan 
parasını zihinden aşağıdaki gibi hesap-
lıyor:

 

           73 – 32
1. Adım: 73-10-10-10-2
2. Adım: 63-10-10-2
3. Adım: 53-10-2
4.Adım:43-2 =41

 I. Yapılan işlem ve bulunan sonuç 
doğrudur.

 II. Onar onar eksiltme yöntemi kullanıl-
mıştır.

 III. Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma 
yöntemi kullanılmıştır.

 Buna göre yukarıda verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

 A) I ve III. B) Yalnız I.

 C) I ve II. D) Yalnız II.
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AMATEMATİK

5. SINIF DS / 5

12. Kantinci Mustafa Amca tost yapmak 
için ekmekleri aşağıdaki gibi bölüyor.

 

 Mustafa Amca,  bölmüş olduğu bu 
parçalardan 3 tanesini tost yapıp satı-
yor. 

 Buna göre geriye kalan bütün ekmek 
sayısının, tam sayılı ve bileşik kesirle 
gösterimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A) 1 3
4

 = 13
4

 B) 3 1
4

 = 13
4

 C) 3 1
4

 = 31
4

 D) 3 1
4

 = 
7
4

 

13.    4954 TL 3182 TL  

 Süleyman Bey, yukarıda verilen cep te-
lefonu ve televizyonu almak istiyor.

 Süleyman Bey'in iki ürün için ödeyece-
ği toplam para, verilen fiyatlar en yakın 
yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edilecek-
tir. 

 Buna göre bulunan sonuç, aşağıda-
kilerden hangisi olur?

 A) 8100 B) 8200

 C) 8300 D) 8400

14.  
3

 < 8 < 
6

 
 Yukarıdaki sıralamaya göre, aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 A) 'nin alabileceği en küçük doğal 
sayı değeri 47'dir.

 B) 'nin alabileceği en küçük doğal 
sayı değeri 50'dir. 

 C) 'nin alabileceği en büyük doğal 
sayı değeri 25'tir. 

 D) 'nin alabileceği en büyük doğal 
sayı değeri 23'tür.

15. Hale, aşağıdaki çarpma işlemlerini zi-
hinden yapıyor. Hale, işlemlerden bi-
rinde; 76 ile 10'u çarpıp, bulduğu so-
nuçtan 76' yı bir kez çıkararak çarpımı 
hesaplıyor.

 Buna göre Hale bu yöntemi, aşağı-
daki işlemlerden hangisinde kullan-
mıştır?

 A) 76 x 9 B) 76 x 10 

 C) 76 x 11  D) 76 x 100
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FEN BİLİMLERİ
A

5. SINIF DS / 5

1. Dünya, Güneş ve Ay'ın yaptığı hare-
ketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

 A) Üçü de kendi ekseni etrafında saat 
yönünün tersinde döner.

 B) Ay sadece Dünya etrafında dolan-
ma hareketi yapar.

 C) Dünya, Ay'ın ve Güneş'in etrafında 
dolanma hareketi yapar.

 D) Güneş kendi ekseni etrafında dön-
me hareketi  yapmaz.

2. Aşağıda resimleri verilen hayvanlar-
dan hangisi yavrularını doğurarak 
çoğalır ve onları sütle besler?

 

A) B)

Koyun Kaplumbağa

C) D)

Kuş Timsah

3. Mehmet ışığın yayılması 
ile ilgili yandaki görseli ha-
zırlıyor. Öğretmeni görseli 
incelediğinde Mehmet’e 
görselin yanlış olduğunu 
söylüyor.

 Buna göre, Mehmet aşağıdakilerden 
hangisini yaparsa görseli doğru ha-
zırlamış olur?

 A) Okların yönünü değiştirirse
 B) Ok işaretlerini kaldırırsa
 C) Işının her yönde yayıldığını gösteren 

ışınlar çizerse
 D) Işık kaynağını değiştirirse

4. 

A B

 Birbirine temas eden A ve B cisimleri 
arasında ısı alışverişi gerçekleşiyor.

 Buna göre, bu cisimlerin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi kesinlikle fark-
lıdır?

 A) Kütleleri B) İlk sıcaklıkları 

 C) Hacimleri D) Son sıcaklıkları

vatis
New Stamp



21

AFEN BİLİMLERİ

5. SINIF DS / 5

5. 
K Halı

Asfalt 
yol

Cam

L

M

 Aynı özelliklere sahip oyuncak araba-
lar eşit kuvvetler uygulanarak harekete 
geçtikten bir süre sonra duruyor.

 Buna göre, oyuncak arabaların bu 
zeminlerde aldığı yolların (K, L ve M) 
büyüklük sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) K > M > L B) L > M > K

 C) M > K > L D) M > L > K

6. 

1

2

    

 Bir öğrenci ışık kaynağına 1. boru ile 
baktığında ışığı göremiyor. Ancak 2. 
boru ile baktığında ışığı görebiliyor.

 Bu deneyden yola çıkarak öğrenci, 
aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şabilir?

 A) Işık boşlukta yayılır. 

 B) Işık her yöne yayılır.

 C) Işık doğrusal yolla yayılır. 

 D) Işık saydam maddelerden geçer.
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A FEN BİLİMLERİ

5. SINIF DS / 5

7. • İç iskeleti vardır.

 •    Ayakları olmadığı için sürünerek ha-
reket eder.

 • Vücutları sert ve kuru pullarla kaplı-
dır.

 Bu özelliklerin tümüne sahip canlı 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A)

C)

B)

D)

Solucan

Yılan

Kaplumbağa

Yengeç

8. I. Maddelerin esneklik 
özelliğinden yararlanı-
larak  yapılır.

 II. Kuvvet ölçmek için 
kullanılır.

 III. Ölçtüğü kuvvet arttık-
ça, gösterdiği değer 
azalır.

 Görselde verilen ölçüm aracı ile ilgili 
yukarıda verilenlerden hangileri doğ-
rudur?

 A) I, II ve III. B) II ve III.

 C) I ve III. D) I ve II.

9. Aşağıda her bir bölmesi 3N’ı gösteren 
özdeş dinamometrelerle K, L ve M ci-
simlerin ağırlıklarının ölçümleri verilmiş-
tir.

 

K
K

M

L
M

 Buna göre K, L ve M cisimlerinin dina-
mometrelere uyguladıkları kuvvetler 
seçeneklerin hangisinde doğru veril-
miştir?

K L M
A) 3 6 9
B) 6 3 9
C) 6 9 3
D) 9 3 6
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AFEN BİLİMLERİ

5. SINIF DS / 5

10. 1

2

K K

 Yukarıdaki K cismi, farklı büyüklükteki 
paraşütlere bağlanarak eşit yükseklik-
ten serbest bırakıldığında, 2 numaralı 
paraşütün yere daha önce indiği göz-
leniyor.

 Buna göre;

 I. 1. paraşüte uygulanan hava direnci 
daha fazladır.

 II. Hava direnci, havanın cisme uygu-
ladığı ve cismin hareketine ters yön-
de etki eden kuvvet türüdür.

 III. Paraşütün hava ile etkileşen yüzeyi 
arttığında, yere inme süresi de artar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 A)  Yalnız I. B)  I ve III.

 C) II ve III. D) I, II ve III.

11.
Birimi nedir? Enerji çeşidi midir?

1 Kalori Evet

2 °C Hayır

 Mert, 1 ve 2 numaralı kavramlarla ilgili 
tablodaki soruları yukarıdaki gibi ce-
vaplıyor.

 Buna göre, 1 ve 2 yerine yazılması 
gereken kavramlar aşağıdakilerden 
hangisidir?

1 2

A) Sıcaklık Isı

B) Isı Sıcaklık

C) Sıcaklık Yoğuşma

D) Yoğuşma Sıcaklık

12. Yandaki görselde verilen 
gravzant halkasının topu hal-
kadan rahatlıkla geçebilmek-
tedir. 

 Gravzant halkasının topunun halka-
dan geçmemesi için;

 I. Halka ısıtılmalı,

 II. Top ısıtılmalı,

 III. Halka soğutulmalı

 işlemlerinden hangileri tek başına ya-
pılmalıdır?

 A) Yalnız I. B) Yalnız II.

 C) I ya da III. D) II ya da III.
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A FEN BİLİMLERİ

5. SINIF DS / 5

13. Maddelerin katı hâlden sıvı hâle 
geçmesine erime denir.

Erime ve donma 
sıcaklığı, saf mad-
deler için ayırt 
edici bir özelliktir.

Maddelerin erime 
ve donma sıcak-
lıklarının bilinmesi 
malzeme seçimini 
kolaylaştırır.

D

D DY

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

Y

Y

 

 Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya 
da yanlış (Y) olduğuna karar vererek  
ok yönünde ilerlenildiğinde kaç nu-
maralı çıkışa ulaşılır?

 A)  1. çıkış B)  2. çıkış   

 C) 3. çıkış D) 4. çıkış

14. Özdeş kaplarda bulunan farklı sıcaklık-
lardaki sıvılar seçeneklerde verilmiştir.

 Kaplardaki sıvılar karıştırıldığında sıvı-
lar arasındaki ısı akışının yönü hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

 A) 
25 ˚C 60 ˚C

  B) 
70 ˚C 90 ˚C

 

 C) 
100 ˚C 75 ˚C

 D) 
10 ˚C 25 ˚C

15. ������������

� � � � �
��������

��

��

�

��

��

Madde Kaynama Sıcaklığı (°C)

X 15
Y 10
Z 25
T 20

 Hasan, laboratuvardaki bir sıvıyı ısıtarak 
belirli aralıklarla sıcaklığını ölçüyor. Elde 
ettiği ölçüm sonuçlarına göre yukarı-
daki grafiği çiziyor.

 Buna göre Hasan’ın ölçümünü yaptı-
ğı sıvı tabloda kaynama sıcaklığı ve-
rilen saf sıvılardan hangisidir?

A) X B) Y C) Z D) T
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