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1 5. Sınıf

3.    Günümüz çocuklarının evlerde bilgisayar ve televiz-
yonla vakit geçirmesinden dolayı unutulmaya yüz tutmuş 
geleneksel çocuk oyunlarımızdan biri de mendil kapmaca-
dır. Genellikle okulda öğretmenin ya da oyunu bilen birinin 
hakemliğinde oynanan bir oyundur. Ancak bu oyun, okul 
bahçesinde olduğu gibi günlük hayatta açık alanlarda ya 
da sokak aralarında da oynanabilir. Oyun başlarken ço-
cuklar eşit iki gruba ayrılır, arada belli bir mesafe bırakarak 
karşılıklı olarak yerlerini alırlar. Her oyuncunun rakibi karşı-
sındaki oyuncudur. Bu iki grubun tam ortasında bir çocuk 
elinde mendille durur. Hakemin işaretiyle birinci sıradaki 
çocuklar mendili alıp kendi gruplarının bulunduğu yere 
rakibine yakalanmadan mendili kaçırmaya çalışır. Eğer 
rakibine yakalanmadan mendili kaçırırsa rakip oyuncu 
kazanan grubun tarafına geçer. Mendili eline alan oyun-
cu rakibi tarafından yakalanırsa bu durumda yakalayan 
kazanmış olur. Yakalanan oyuncu karşı takımın saflarına 
katılır. Tüm oyuncular birer kez yarıştıktan sonra takımla-
rın bulunduğu yerdeki oyuncular sayılır. En çok oyuncusu 
olan takım yarışmayı kazanmış sayılır.

Mendil kapmaca oyunu ile ilgili,

I. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarından 
biri olduğu
II. Sadece oyun sahasının olduğu yerlerde oynanabileceği
III. Oyunun bir kez oynandıktan sonra tekrar hangi şartlar-
da oynanabileceği
IV. Oyunun galibinin nasıl belirlendiği

bilgilerinden hangilerine yer verilmemiştir?

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) II. ve III.

D) II. ve IV.

1.   Noktanın kullanıldığı yerlerden bazıları şunlardır:
 
• Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
• Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.
• Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır.
• Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıların 
arasında kullanılır.

Buna göre hangisinde yukarıdaki özelliklerden birini 
örnekleyen bir cümle kullanılmamıştır?

A) Semih’in doğum günü kutlaması 17.10.2019 Perşembe 
     günü yapılmış.

B) Bu hafta Akhisarspor’un maçı 20.45’te başlayacakmış.

C) Prof. Dr. Aziz SANCAR Nobel Ödülünü alan bilim ada-
     mımızdır.

D) Son açıklamalara göre Yalova’da 130.000 kişi yaşıyor  
     muş.

KELİME KÖK

Parasız Para

Balıkçı Balık

Tuzlu Tuz

Güzellik Güz

Yukarıdaki tabloda kelimeler ve kökleri yer almaktadır.

Buna göre tabloda hangi kelimenin kökü yanlış göste-
rilmiştir?

A) Para              B) Balık          C) Tuz              D) Güz 

2.
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4.     2017 yılında 10 dakikalık bir film yılın en iyi kısa filmi 
seçilmiş ve gösterime girmiş. Filmi merak edip izlemeye 
büyük bir kalabalık gelmiş. Seyirciler salona girmiş ve film 
oynamaya başlamış. Fakat filmde bir gariplik varmış.
 Filmin başlamasından 6 dakika geçmesine rağmen 
ekranda hep aynı sahne varmış. Kamera açısı sadece bir 
odanın tavanını gösteriyormuş. 7. dakikada aynı sahnede 
bir değişiklik olmadan geçince, seyirciler şikâyet etmeye 
başlamışlar ve bazı seyirciler zaman kaybettiklerini söyle-
yerek salondan ayrılmak istemişler. Aniden kamera açısı 
tavandan yere inmiş ve omurilik felçli tamamen yatağa 
mahkûm bir çocuk görünmüş. Ekranda şu cümle yazılıy-
mış : “Bir engelli çocuğun hayatının her saatinde gördüğü 
sahnenin sadece 8 dakikasını size sunduk ve siz buna 8 
dakika bile katlanamadınız. Hayatınızın her saniyesinin 
kıymetini bilin ve şükredin.”

Bu hikâyenin unsurları hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

A) Olay     : Seyircilerin omurilik felçli bir çocuğun
                   filmini izlemesi 
     Yer        : Sinema salonu
     Zaman  : 2017 yılı
     Kişiler   : Seyirciler

B) Olay      : Felçli çocuğun filme çekmesi
     Yer        : Sinema salonu
     Zaman  : 2017 yılı
     Kişiler   : Çocuk ve ailesi

C) Olay      : Seyircilerin omurilik felçli bir çocuğun 
                    filmini izlemesi
     Yer        : Çocuğun evi 
     Zaman  : 2017 yılı
     Kişiler   : Seyirciler

D) Olay     : Çocuğun hastalanması 
     Yer       : Sinema salonu
     Zaman : 2017 yılı
     Kişiler  : Seyirciler

5.  Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru yol 
almıştı. Yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden, ağır 
bir yük kalkmış gibi ferahladılar: 
— Çocukcağız Arabistan'da rahat eder. 
Dediler, hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış 
olanların uydurma neşesiyle, fakat gönülleri isli, evleri-
ne döndüler.

       Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da 
ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla 
halasının yanına, Filistin'in ücra bir kasabasına gönde-
riliyordu.

       Hasan vapurda eğlendi; gırıl gırıl işleyen vinçle-
re, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak 
çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değişti-
rilirken çalman kampanaya bakarak çok eğlendi. Beş 
yaşında idi; peltek, şirin konuşmalarıyla de güvertede 
yolcuları epeyce eğlendirmişti.

                                                                                     (…)

 Yukarıda verilen metin aşağıdaki yazı türlerinden  
hangisine örnektir?

A) Masal                                B) Hikaye (öykü)

C) Şiir                                    D) Fabl

6.  Fiillerin olumlu-olumsuz biçimleri zıtlık oluşturmaz. Zıt 
anlam oluşturması için farklı bir sözcüğün olması gerekir. 
Kısacası bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir. “ Bu 
merdivenden inmek de çıkmak da zordur.”cümlesinde 
“inmek ve çıkmak” sözcükleri zıt anlamlıyken; “Dün okula 
gelmedi ama bugün gelmişti.” Cümlesindeki “ gelmek ve 
gelmemek” kelimeleri zıt anlamlı değil birbirinin olumsuzu-
dur.

Bu açıklamaya göre aşağıda verilen cümlelerin hangi-
sinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Böylesine zor bir sınavda bu kadar kolay hatalar yap-
     mamalıydın.

B) Tutsaklığa alışmış milletler asla özgür olamaz.

C) Eğer geçmişimizden ders almazsak geleceğimizin nasıl 
     olacağını bilemeyiz.
D) Onun için bazı şeyler yapmıştık ancak o bizim için hiçbir 
     şey yapmadı.
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7.  Günümüzde uzmanların çocuklar için en büyük tehdit 
olarak adlandırdıkları konuların başında “ teknoloji bağım-
lılığı” gelmektedir. Önceden çocukların sokak oyunlarıyla 
akşama kadar vakit geçirdikleri gözlemlenirken; günümüz-
de ise çocukların tabletlerle, bilgisayarla, telefonlarla ka-
palı ortamlarda bireysel vakit geçirdiği dile getirilmektedir. 
Bu durumun bu neslin sosyal ilişkiler konusunda ileride de 
sıkıntılar yaşayacağı belirtilmektedir. Çocukluğunu sokak-
larda geçiren 90’lı yılların çocuklarının hayatta daha mutlu 
oldukları gözlemlenirken, günümüz çocuklarının daha 
mutsuz ve içine kapanık olduğu gözlemlenmiştir.

         Buna göre, kendi çocuğunun sosyal problemler 
yaşamamasını, arkadaşlık ilişkilerinin daha sağlıklı 
gelişmesini, mutlu bir birey olmasını isteyen bir aile 
aşağıdaki görsellerdeki hangi aileyi örnek almamalı-
dır?
                                                                                   
A)                                          

B)

                                                     
                                                                                                         

 
C)                                       

D)

8. 
 • Benzetme: Sözü daha etkili bir duruma getirmek 
için, aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, 
benzerlik bakımından güçsüz olanı nitelikçe üstün olana 
benzetmektir.

 • Kişileştirme:  İnsana ait özelliklerin insan dışındaki 
varlıklara verilmesine kişileştirme denir.

 Buna göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde di-
ğerlerinden farklı türde bir söz sanatı kullanılmış-
tır?

A) Sarardı bulutlar gözleri kanar, 
Toprağın yoldaşı taş bile yanar, 
Karınca somunu zehire banar, 
Düş kırık doğada kırlar ağladı. 

B) Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik; 
İşte yakalandık, kelepçelendik! 
Çıktınız umulmaz anda karsıma, 
Başımın tokmağı indi başıma. 

C) Bekliyordu sanki her yalı, 
Yolumu gözlüyordu sanki her camda bir baş, 
Durgun sular, başı boş bıraktığım sandalı 
Yalıların önünden geçirdi yavaş yavaş... 

D) Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz. 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, 
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz.
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9. Büyük harflerin kullanımda dikkat edilmesi gereken 
bazı hususlar şunlardır:

• Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı 
sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, 
göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle 
başlar.
• Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında 
geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri 
büyük harfle başlar.
• Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük 
harfle başlar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda-
ki kurallara uyulmamasından kaynaklanan bir yazım 
yanlışı yapılmıştır?

A)  Onun hastalığının tedavisi için Selim Bey’e gidebilirsi- 
 niz.

B)  Çanakkale boğazından geçmeye çalışan düşman  
 gemileri hüsrana uğradı.

C)  Türk Dil Kurumu yaptığı çalışmalarla son döneme dam
     ga vurdu.

D)  Bu sene de Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriler çok 
 beğenildi.

       Ali         Batuhan     Cemil    Doğukan   Erkan
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Yukarıda özellikleri verilen tabloda 5 kişinin bir yılda oku-
duğu kitap sayısı verilmiştir.   
     
 Buna tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfta en az kitap okuyan kişi Ali’dir..

B) Doğukan ve Erkan eşit sayıda kitap okumuştur.

C) Batuhan, Cemil’den daha fazla kitap okumuştur.

D) Ali ve Batuhan toplamda Doğukan’dan daha az kitap 
     okumuştur.

10.

CEVAP ANAHTARI:

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


