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1 5. Sınıf

Yukarıdaki grafiği inceleyen Uğur aşağıdaki sonuçlar-
dan birini yanlış çıkarmıştır. Uğur hangi sonuca yanlış 
varmıştır? 

A) Kitap ve dergi okuyanların toplamı radyo dinleyenlerden 
azdır.

B) Televizyon izleyenlerin oranı okuyanlardan fazladır.

C) Dergi ve kitap okuma oranı gazete okuma oranının 
yarısıdır.

D) Dergi okuma oranı en düşük yüzdeliğe sahiptir.

1.  

2.  İnanmak… Bir işi yapabilmek için gerekli olan ilk anah-
tar diyebiliriz  bu kelimeye. İnsan bir şeye inandığı zaman 
onun için önemli bir engeli ortadan kaldırmış demektir. Ama 
bu istenilen başarı için tek başına yeterli değildir tabiî ki 
de. İnsanların inandığı şeyi gerçekleştirebilmesi için  ge-
reken diğer anahtarlar  çalışmakta gizlidir. Yapabileceğine 
inandığın bir işi gerçekleştirmek istiyorsan mutlaka bunun 
için çalışmalısın. Durmadan ve umutsuzluğa kapılmadan. 
Başarı ancak bu iki kavramın kol kola gezmesiyle gerçekle-
şir. Başarmak için inanmalı ve çok çalışmalısın bu hayatta. 

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce 
hangisidir?

A) Başarmanın tek yolu o işi yapabileceğine inanmaktır.

B) İnanmak ve başarmak arasında hiçbir ilişki yoktur.

C) İnandığı yolda çok çalışan insanlar başarıya ulaşırlar.

D) İnanmak çalışmaktan daha önemli bir anahtardır.

3.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-
si gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Her zaman büyük düşünmek gerekir.

B) Babamı çiğneyip gidemem, dedi.

C) Bu hayatta çok çile çekmişti.

D) Aldığı karpuzu eve kadar taşıdı.

5.    
• Kişileştirme: İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara 
insana ait özellik verilmesine denir.

Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinde 
kişileştirme söz sanatı yoktur?

A) Akşam olunca yıldızlar mutluluktan parlıyordu.

B) Çok kızmıştı rüzgar yeryüzündeki canlılara.

C) Gökyüzü kara bulutlarla kaplanmıştı.

D) Ağaçlar sabah olunca dans etmeye başladı.

4.  Cümlelerde bir düşünceden başka bir düşünceye geçi-
leceğini ifade eden söz ve sözcük gruplarına geçiş ifadeleri 
denmektedir. Bu ifadeler kendisinden önceki anlamın de-
ğiştiğini ifade ederler. Bir düşünceden başka bir düşünceye 
geçişi sağlar.

Yukarıdaki açıklamadan hareketle “ Milli takım kazan-
mak için elinden geleni yapmıştı……………………………
karşı takımla berabere kalmaktan kurtulamadı.” cümle-
sinde aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangi-
sinin kullanılması uygun olmaz?

A) fakat                                      B) ama

C) buna rağmen                         D) ya da
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6.  Deyimler dilimizi en güzel şekilde ifade eden te-
mel araçlarımızdandır. Mecazlı anlatım yoluyla birçok 
durumu deyimlerle ifade edebiliriz. “ Bir konu üzerinde 
çok düşünmek anlamında………………………………; 
çok kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek anlamında 
.…………………………………..; birisinin güvenini kaybet-
mek anlamında……………………………………… deyimi-
ni kullanırız.
 
Bu açıklamaya göre, yukarıda boş bırakılan yerlere 
aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun 
değildir?

A) Etekleri tutuşmak                  B) Küplere binmek

C) Gözden düşmek                    D) Kafa patlatmak

7.
Virgülün kullanıldığı yerlerden bazıları şunlardır:
•  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
•  Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcükleri ve sözcük 
   gruplarının arasına gelir.
•  Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanı-
    lır.
•  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi be
    lirtmek için kullanılır.

Buna göre hangisinde yukarıdaki özelliklerden birini 
örnekleyen bir cümle kullanılmamıştır?

A) Çayından bir yudum almış, hızlıca merdivenlerden 
inmişti.

B) Dürüstlük, yardımlaşma, hoşgörü en önemli değerleri-   
mizdir.

C) Sevgi, sevgi, sevgi ancak o kurtarır mahvettiğimiz 
dünyayı.

D) Sen de bizimle mendil kapmaca oynamalısın, diyordu-
Zeynep

9.      
• Yaşanmış ya da yaşanabilecek olay anlatılır.
• Bir olay yazısıdır.
• Kişi, yer ve zaman bellidir.

Yukarıda özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hikaye           B) Masal          C) Fabl           D) Destan

8.
Mustafa: Türk Tarih Kurumu bu konuda bilgi vermiş.
Kemal: Tarih dersinde Dumlupınar Savaşı konusunu anla-
tacağım.
Atilla: Türk milleti olarak çalışkan, doğru olmalıyız.
Metehan: Öğretmen Dünya kadar ödev vermişti.

Öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede büyük 
harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Mustafa       B) Kemal         C) Atilla         D) Metehan
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CEVAP ANAHTARI:

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

10.   

Yukarıdaki görselden hareketle her gün iki saat yüzen Mehmet’le ilgili hangi sonuca varılamaz?

A) Kalp hastalıklarına yakalanma riski diğer insanlara oranla daha azdır.

B) Kol ve bacak kasları yüzmeye başladıktan sonra daha fazla gelişmiştir.

C) Yüzmeye başladıktan sonra eklemlerinde ağrı hiç kalmayacaktır.

D) Zihinsel ve ruhsal olarak kendini daha iyi hissetmeye başlamıştır.

İSKELET
Kemik sağlığını korur.

Y

KASLAR
Abdominallerinizi kollarınızı ve bacakları-
nızı güçlendirir.

ZİHİN
Ölü beyin hücrelerini yeniler.

DAVRANIŞ
Zihinsel sağlığınızı ve ruh halinizi 
iyileştirir..

EKLEMLER
Eklemlerdeki sıkışmaları 
azaltır.

YÜKSEK TANSİYON
Kan basıncınızı ve tansiyonunuzu düşük 
tutmaya yardımcı olur.

ŞEKER HASTALIĞI
Glikoz seviyenizi olması gereken seviyede 
tutar.

BEL KISMI
Saatte 500 kalori yakmanızı sağlar.

İSKELET
Kemik sağlığınızı güçlendirir.

ESNEKLİK
Kaslarınızı güçlendirir.

YAŞAM SÜRESİ
Araştırmaya göre erken ölümleri 
%50 oranında azaltır.

KALP
Kalp hastalıkları riskini azaltır.

ASTIM
Akciğerlerinize güç kazandırır.


