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1 5. Sınıf

1.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcüğün anla-
mını değiştiren bir ek almamıştır?

A) Evden çıktığım gibi doğruca kursuma gittim.

B) Doktor hastaya gözlük kullanması gerektiğini 
söyledi.

C) Öğretmenlere sevgi göstermem gerektiğini öğren-
dim.

D) Kalemlik kutumu okulda unutmuştum.

3.  (I) Semra Hanım olaylara sürekli iyi tarafından bakan 
birisiydi. (II) En kötü durumda dahi Polyanna gibi 
iyi bir taraf bulacak kadar pozitif biriydi. (III) Ancak 
kimsenin bilmediği bir şey vardı. (IV) O, çocukluğun-
da en kötü acıları yaşamıştı. ( V )Trafik kazasında 
annesini ve babasını kaybetmişti.

 Yukarıda verilen parçada numaralanmış cüm-
lelerin hangisiyle düşüncenin yönü değişmeye 
başlamıştır? 

A) II B) III

C) IV  D) V

2.  Bisiklet, kullanımı ve bakımı kolay bir araçtır. Çok az 
yer kaplar, bir duvar kenarına ya da apartmanın bir 
köşesine rahatça bırakılabilir. Mekanik bir karınca gi-
bidir bisiklet. Kendi ağırlığından birkaç kat fazla yükü 
taşır.

 Bu parçada bisiklet ile ilgili hangi bilgi verilme-
miştir? 

A) Bakımının kolay olması

B) Maliyetinin az olması

C) Saklamasının kolay olması

D) Ağırlığına oranla çok yük taşıması

4.  • Kitabını tatil köyünde unutmuş. 

• Arkadaşı ile sinemada film izliyor.

• Bu şehre bir daha dönmeyecekti. 

• Kardeşini evde bırakıp bakkala gitti.

 Yukarıda altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı 
yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünlü daralması

C) Ünlü (hece) düşmesi

D) Ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi)

5.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş 
anlamlısı yoktur?

A) Küçükken çok kitap okurdum.

B) Hasta olduğu için okula gelmedi.

C) Maça kırmızı formasıyla gitmişti.

D) Babam duygusunu belli etmezdi.

6.  Mehmet Beyin banka şifresini değiştirmesi gerek-
mektedir. Oluşturacağı şifre için aşağıdaki koşullar 
aranmaktadır.

• En fazla 6 karakter olmalıdır.
• En az bir harf içermelidir.
• Birbirini tekrar eden rakam kullanılmamalıdır.
• Sadece bir özel karakter kullanılmalıdır. 
   (  *  , !  ,  ?  ,  “  )

 Buna göre Mehmet beyin şifresi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A)  11abc*                 B)  1a2b3?       

C)  !1a86? D)  76a45b?c
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9.  Mustafa ve Kemal yakın arkadaşlardı. Mahallede top 
oynamaya çıkmışlar ve toprak sahada arkadaşları 
ile buluşmuşlardı. Tüm arkadaşları oraya gelmişti. 
Oyun oynayıp eve geçen Mustafa ve Kemal terlemiş-
ti. Evde anneleri onları fırçaladı. Her ikisi de banyo 
yaptı.Yemek yedi. Hem Mustafa hem Kemal kitap 
okuyup uyudu.

 Yukarıdaki anlatılan metinde hikaye (öykü) un-
surlarından hangisi yoktur?

A) Şahıs (Kişi)

B) Zaman

C) Yer (Mekan)

D) Olay

7.  Öğretmeni Yasemin’den,  “ ………………….. pazara 
gitti.” cümlesindeki  boş bırakılan yeri amaç- sonuç 
ifade edecek şekilde tamamlamasını ister.

 Buna göre Yasemin’in aşağıda tamamladığı cüm-
lelerin hangisi amaç-sonuç ifade etmemektedir? 

A) Karnı acıktığı için pazara gitti.

B) Annesini aramak için pazara gitti.

C) Çalışmak için pazara gitti.

D) Bir şeyler satmak için pazara gitti.

8.  Bumin Kağan bir olay yazısı yazmak istiyor. Olağa-
nüstü olayları ve kahramanları kullanmak istediği 
yazısında yer, zaman kavramları belli değildir. Ayrıca 
yazısına tekerleme ile başlayacaktır.

 Buna göre Bumin Kağan aşağıdaki yazı türlerin-
den hangisini seçmiştir?

A) Fabl B) Öykü

C) Anı D) Masal

Yukarıdaki etkinlik doğru tamamlığında hangi sembole ulaşılır?

A)         B)             C)    D)

      
          ‘‘Türkçe, İngilizce, Rusya’’
          Dil adları büyük harfle başlar.

     ‘‘Ege denizi, Ağrı dağı, Dicle ırmağı’’
Yer adlarından sonra gelen deniz, göl, nehir, dağ 
vb. tür bildiren ikinci isimler küçük başlar.

       ‘‘Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk’’
Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle 
başlar.

10.
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CEVAP ANAHTARI:

1-A, 2-B, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C, 7-A, 8-D, 9-B, 10-A


