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1 5. Sınıf

1. Mehmet beyin banka şifresini değiştirmesi gerekmekte-
dir. Oluşturacağı şifre için aşağıdaki koşullar aranmakta-
dır.

• 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 han-
gisi olabilir?

A) 11abc*                                  B) 1a5b7?      

C) !1a86?                                  D) 76a45b?c

2. 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.

4.
-Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtil-
diği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.
-Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple ya-
pıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-sonuç) 
cümleleri denir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç, 
sebep-sonuç  ilişkisi bakımından diğerlerinden farklı-
dır?

A) Sokakta üşüdüğü için sıcak bir yere sığındı..

B) Üzülmüştü çünkü arkadaşları ona kızdı.

C) Yarışmaya katılabilmek için yoğun çalışıyordu.

D) Yağmur yağdığı için mutlu olmuştu şemsiyeciler.

3.
•    Adana’da ilkbahar mevsimi çok güzel geçer.
•    Ada Türkçe dersinde en yüksek notu aldı.
•    Barış Manço ülkemizin en iyi sanatçısıdır.
•    Okulumuz yeşil renge boyanmış.

Yukarıdaki verilen cümlelerden kaç tanesi nesnel anla-
tım cümlesidir?

A) 1                 B) 2                  C) 3                        D) 4
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5. Mehmet, patika yoldan çamurlara bata çıka ilerliyordu. 
Geç kalmamak için acele etmesi gerekiyordu. Yağmur 
tekrardan etkisini de arttırmaya başlamıştı çünkü. Yalnız 
kalmak onun için tehlikeli olabilirdi. Alışık olmadığı bu du-
rum, içinde korkuya da neden olmuyor değildi. Ne vardı ki 
arkadaşlarından ayrı dolaşmaya! Kendi kendine söylenip 
duruyordu Mehmet. Yağmur yağdıkça daha hızlı gitmeye 
çalışıyordu. Ama olmuyordu. Ayakkabıları da buna uygun 
değildi. Yolun sonuna yaklaştığını, arkadaşlarına kavuştu-
ğunu hayal ediyordu yürürken. Bir an durdu. Bir ses duyar 
gibi olmuştu. Arkadaşlarının “Mehmet” diye bağırdığına 
emin oldu. Sesin geldiği yöne doğru adımlarını büyüterek 
yürüdü. Arkadaşlarına kavuşmuştu sonunda. Korkudan 
gözyaşlarını tutamıyordu…
                     
Yukarıda verilen metinde hikâye unsurlarından hangi-
sine yer verilmemiştir?

A) Yer (mekan)

B) Zaman

C) Kişi

D) Olay

6. Anadolu’nun geleneksel seyirlik oyunları arasında 
cirit oyunlarının yeri büyüktür. Cirit oyunları, bir eğlen-
ce, bir yiğitlik ve çeviklik gösterisi, aynı zamanda bir atlı 
spordur. Türkler, bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya’da 
başlatmışlar; yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdürerek 
Selçuklularla birlikte Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu yüzden 
cirit oyunlarının Anadolu’da en azından 900 yıllık bir tarihi 
vardır. Güreş gibi, cirit de milli ve geleneksel bir ‘ata sporu’ 
sayılır. Cirit oyunu Türk yiğitlerinin binicilikteki hünerinin, 
çevikliğinin, cesurluğunun sembolü olmuştur.
                   (Türkçe ders kitabı-Mehmet Önder)

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine 
kesin olarak ulaşılamaz? 

A) Cirit oyunu bir eğlence unsurudur.
B) Cirit oyununu Selçuklular başlatmıştır.
C) Güreş oyunu da ata sporu sayılır.
D) Anadolu’da birden fazla seyirlik oyun vardır.

  Şekerlik Doktorluk?

?  Canlı   Tuzlu   Sütlü

    Yıllık   Şekerlik Doktorluk?

?  Canlı   Tuzlu   Sütlü

    Evsiz    Susuz ?

7.

Yukarıdaki şekillerde kelimeler aldıkları yapım eklerine 
göre grup oluşturmuşlardır. 

Buna göre boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelme-
lidir?

 
       
 

A) Günlük         -        Renkli          -       Tatsız

B) Günlük         -        Kitaplık         -       Tatlı

C) Sanatçı        -        Mavili    -        Halsiz

D) Susuz          -        Tatlı              -        Gençlik
  

Ünsüz

8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde farklı bir 
anlam ilişkisi vardır?

A) Yaşlı – Genç                            B) Az – Çok                       

C) Hayat – Yaşam                        D) Cömert - Cimri    
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9. Seksek,  çocukların hem sokaklarda hem de kapı önle-
rinde oynayabildikleri oyunlardan biridir. Bu oyunu sade-
ce kızlar değil, erkekler de kendi aralarında ve kızlarla 
beraber oynayabilmektedir. Seksek oynamak için öncelikle 
görseldeki gibi seksek oyun sahası oluşturulur. Oyuncu-
lar, çizili alanların içine sırayla yassı bir taş ya da kiremit 
parçası atarlar. Eğer taş çizili alanların dışına düşer ya da 
çizgiye denk gelirse, taş atma sırası öbür oyuncuya geçer.
Atış başarılıysa oyuncu tek ayağı üzerinde sekerken, taşı 
bu ayağıyla iterek bütün boşluklardan geçirmesi gerekir.
Eğer öbür ayağı yere değer ya da boşlukların arasındaki 
çizgilere basarsa yanar ve sırasını kaybeder.Oyun aslında 
iki tur halinde oynanır, başlarken 1’den 8’e doğru atarak 
ilerleyip ikinci turda ise 8’den 1’e doğru geri gidilir. Seksek 
oyununun farklı bir türünde ise taş veya kiremit atıldıktan 
sonra karelere isabet ederse oyuncu taşın bulunduğu 
karenin üstünden atlar, dönüşte çizgilere değmeden de 
taşı geri alır.

Bu paragraftan “seksek” oyunu ile ilgili bilgilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Kızların ve erkeklerin ayrı ayrı ya da birlikte oynayabile-
ceklerine.

B) Oyun sırasında hangi şartlarda kazanılıp kaybedilebile-
ceğine.

C) Oyunun birden fazla türde çocuklar tarafından oynana-
bileceğine.

D) Oyuncunun bütün kutucukları tek ayak üstünde geçme-
si gerektiğine.

10. Gün olur alır başımı giderim,
      Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
      Şu ada senin bu ada benim,
      Yelkovan kuşlarının peşi sıra
      (…..)
      Gün olur, başıma kadar mavi,
      Gün olur başıma kadar güneş
      Gün olur, deli gibi..
                                                   Orhan Veli Kanık

Yukarıdaki şiirde altı çizili kelimenin anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yanından               B) Ardından  

C) Önünden                        D) Karşısından

CEVAP ANAHTARI:

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