HASAN ÖNDER

DENEME- 1

TÜRKÇE

5.
SINIF

• Bu testte 15 soru bulunmaktadır.
• Önerilen süre 30 dakikadır.

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.
Öğretmen adımı okuyunca çok heyecanlandım.
Haritadan iki ilin uzaklık farkını görebildik
Çocuk başına aldığı darbeyle yere yığıldı.
Nefes alıp vermesi güçleşince doktora götürdük.

Anahtar sözcük
3
2
1
4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde
aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) K A F A

B) S A K A

C) M A S A

D) K A L E

2. Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere “zıt anlamlı kelimeler” adı verilir. Bu sözcükler
birbirinin tam tersi anlamı verecek şekilde kullanılırlar. Örneğin,
• uzak - yakın
• bulanık - berrak
• kirli – temiz
• ileri - geri
Buna göre “Yeni açılan dükkânda satılan ürünler diğerlerinden daha ucuz görünüyor.”
cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaliteli

B) Pahalı

C) Şiddetli
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9. Kişiden kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilir yargılara “nesnel yargılar” denir. Nesnel yargılı
cümlelerde kişisel görüş yoktur.
Buna göre,
I. Esra, arkadaşlarının ve öğretmeninin tavsiyesi ile resme yönelir ve ressam olmaya karar
verir.
II. Liseden sonra güzel sanatlar fakültesine gider ve oldukça başarılı bir öğrenci olur.
III. Daha ikinci sınıftayken resim yarışmalarına katılarak büyük başarılara imza atar.
IV. Okulu üstün başarıyla bitirir bitirmez hem öğretmenliğe başlar hem de özel bir kurs
merkezi açar.
cümlelerin hangisinde “nesnel” bir anlatım vardır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

10. Teknoloji, günlük yaşama girdiğinden beri sağladığı kolaylıkların yanında bir dizi problemleri de beraberinde getirdi. Teknoloji çocuklar arasındaki iletişimi neredeyse sıfıra indirdi.
Çocuklar bir araya geldiklerinde konuşmak yerine telefon veya tablet ekranına gömülüyor.
Aile içinde iletişim de kopmuş durumda. Anne ve babalar çocuklarından çok TV önünde
zaman geçiriyor. Ben buna karşıyım. İnsanlar birbirlerine bakmıyor, gülümsemiyor. Ne zaman
birbirimizle samimi sohbetler ettiğimiz günlere ulaşacağız.
Aşağıdakilerden hangisi yazarın olmasını istediği durumla ilgili bir görseldir?
A)

B)

C)

D)
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• Bu testte 15 soru bulunmaktadır.
• Önerilen süre 30 dakikadır.

1. “Türkiye’nin doğal güzellikleri” konulu ödev hazırlamak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini bu ödevinde kullanamaz?
B)

A)

Ayasofya Cami-İstanbul

Gökpınar Gölü - Sivas

Bizans Devrinde İstanbul’un en
büyük kilisesi iken fetihten sonra
şehrin Ulucamii haline getirilen
ve etrafında zamanla bir külliye
teşekkül eden mabettir.

Gökpınar Gölü tabii güzelliği
bakımından Gürün’ün olduğu kadar
ülkemizin de nadide yerlerinden
biridir. İlçe merkezine 10 kilometre
uzaklıktadır. Suyu tatlı, berrak ve
temizdir. Öyle ki bazı kısımların
derinliği 17-20 metreyi bulduğu
halde içine atılan küçük bir cismin
tabana kadar çöküşü ve tabandaki
duruşu net olarak izlenebilmektedir.

C)

D)

Pamukkale Travertenleri

Peri Bacaları-Göreme

Akan sulardan kalan karbonat
mineralleri ve kent kaplıcalarını
kapsayan Pamukkale Travertenleri,
Menderes Nehri'nde bulunmaktadır.
Hem Türkiye'nin hem de Denizli'nin
sembolü durumda olan bu doğal
alanda çıkan su kaynaklarının
içindeki karbondioksitin uçması ve
su içerisindeki kalkerin çökmesi
ile kristalleşmiş olan travertenler,
mucizevi bir güzelliği sahiptir.

Göreme, özellikle yedinci ve
on üçüncü yüzyıllar arasında,
baskılardan kaçan Hristiyanların
yerleşmesi nedeniyle Hristiyanlığın
önemli bir merkezi haline gelmiştir.
Volkanik tüflerden oluşan peri
bacaları ile birlikte yüzyılların
birikiminin buluştuğu bu doğal
ve kültürel miras, Dünya Miras
Listesi'nde yer almaktadır.
17
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10. Bir durumun veya olayın gerçekleşmesinin, başka bir durum ya da olaya bağlı olduğunu
ifade eden cümlelere koşul sonuç cümleleri denir. Şart sonuç cümleleri olarak da adlandırılır.
Koşul sonuç cümlelerinde iki bölüm bulunur:
• Birinci bölümde koşul yargısı bulunur.
• İkinci bölümde o şarta bağlı olarak ortaya çıkan sonuç vardır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşul" söz konusudur?
A) Her şey ilk önce suyun, havanın ve toprağın değişimiyle başlar ama orada kalmaz çünkü
İstanbul’dur bu.
B) Üniversite için İstanbul’a gidersem oradaki tarihî yerlerin tamamını gezeceğim.
C) Şimdi kalbi ve ruhu; kirli ümitler, hırslar, aslında değersiz olan istekler ve sebepsiz kararsızlıklarla yaralıdır.
D) Ömer’in çocukluğu, on beş saniye önce görülmüş değerli bir rüya gibidir.

11.

1 dakikada en çok kelime okuma yar şmas
.....................

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

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

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

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

Özçeşmeci ailesi kendi arasında bir dakikada en çok kelime okuma yarışması yapmıştır. Erol, Yasemin, Mert, Emir ve Hasan adlı kişilerin yarışma sonuçları hakkında
bilinenler şunlardır:
En az kelimeyi
Hasan okumuştur.

Mert ile Erol arasında
iki kişi vardır.

Erol, birinci
olamamıştır.

Emir, yarışmayı ikinci sırada tamamladığına göre yarışmayı kazanan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
B)

A)

Yasemin

D)

C)

Erol

Mert
21
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3. Kübizm, sanat dallarını etkileyen ve 20. yüzyılın başlarında doğmuş bir akımdır. Bu akım,
görünen şeylerin yanı sıra görünmeyen şeylerin de sanat eserlerinde kullanılmasını hedeflemektedir. Başka bir deyişle kübizm, bir şeyi doğrudan resmetmek yerine onun değişik
kısımlarının görüntülerini bir araya getirerek yeni bir tarz yaratmaktır.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi “kübizm” akımının etkisiyle oluşturulmuş bir
sanat eseri olabilir?
A)

		 B)

A)

		 B)

4.

Erol
Temizlediği
çaydanlığı
yanan ocağa
koydu.

Yasemin

Mert

Okulun alt
katındaki
sınıflar üst
kata taşınmış.

Emir

Bence böyle önemli
konuları önemsiz
gibi göstermek
doğru değil.

Yanımda oturan
teyzeyle seyahat
boyunca sohbet
ettik.

Hangi öğrencinin cümlesinde “zıt anlamlı” sözcüler kullanılmıştır?
A) Erol

B) Yasemin

C) Emir
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9. Anahtarını gizli yerlere saklamış romanları dışta tutarak ifade etmeliyim ki genel anlamda
romanda, okurun çabası ve katkısı yoktur. Roman zaten bir akış sunar okura. O akışa kapılıp
gitmek, o akış içinde kaybolmak güzeldir. Kendi küçük dünyanızdan çıkar, geniş açıyla verilmiş başka bir dünyanın içine girersiniz. Romanı elinizden bırakmadığınız sürece sizinkinden
epey farklı o başka dünyanın içinde soluk alır, orada yaşarsınız. Öykü ise sizi sürüklemez,
tersine siz öyküyü sürüklersiniz. Öykü; kapılıp gitmenizi değil, dikkatinizi ve ilginizi uyanık
tutmanızı ister. Bir başka dünyanın kapısını aralar aralamasına ama o kapıyı itip öykünün
dünyasına kendi çabanızla girmeniz gerekir. Bu çabayı göstermekten erinirseniz öykünün
kendisine ulaşamazsınız.
Bu metne göre öykü ve roman arasındaki en önemli fark nedir?
A) Romanı okumak öyküyü okumaya göre daha zordur.
B) Roman ve öykü gerçeklik yönünden ayrılır.
C) Okur, öyküde daha çok çaba sarf etmek zorundadır.
D) Romandaki karakterler bizi başka dünyalara götürür.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik
taşımaktadır?
A) Yazar, bu iki eserini otuz yaşından sonra İstanbul’dayken yazmıştır.
B) Bazı romanlarında kadınların sosyal hayat ve sosyal mesele karşısındaki tereddütlerini
ele almıştır.
C) Eserdeki çoğu olay, Abdulhamit Dönemi’nde geçmekte ve okuyucuya çok önemli bilgiler
vermektedir.
D) Savaş yıllarında yoksul düşen halkın içinde bulunduğu durum anlatılmıştır.
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• Önerilen süre 30 dakikadır.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin
(NASA) uzay aracı Perseverance, yedi aylık
yolculuğunu tamamlayıp Mars'a inişini başarıyla gerçekleştirdi.
Bir ton ağırlığındaki araç Jezero adlı kratere indi.
Kraterde milyarlarca yıl önce dev bir göl olduğu
düşünülüyor. Araç, Kızıl Gezegen'de geçirdiği süre
boyunca geçmişe ait yaşam izleri araştıracak. Perseverance'tan önceki Mars görevlerinde, daha çok
gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı.
Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların
uygun olup olmadığına bakıldı. Bu soruya artık
olumlu yanıt alınmış durumda.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■, ★, ●, ▲” simgeleriyle verilmiştir. Bu
sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
■ Biyoloji ile ilgili, dirim bilimsel.
★ Yanardağ ağzı
● Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk
▲ Herhangi bir taşıtla bir yere gidip gelme
A

B

C

D

E

F

G

H

■
★
●
▲
Buna göre "B" sütunu aşağıdakilerden hangisi gibi şekillenir?
A)

İ

B)

C)

İ

K

D)

T

R

R

A

A

Z

E

T

K

O

K

İ

İ

1

Diğer Sayfaya Geçiniz

5.

HASAN ÖNDER

DENEME- 8

TÜRKÇE

SINIF

14. Türkiye, yerkürede mevcut olan sekiz önemli gen merkezinden iki tanesini içine almaktadır
Dünyada değişik ülkelerde yetiştirilen pek çok bitki ve hayvan türünün orijinal ataları, bu
topraklardan dağılmıştır. Anadolu toprakları, insanlığı beslemede önemli katkısı olan bitki
ve hayvan türlerinin pek çoğunun yabani atalarını bağrında barındırmaktadır. Bir bakıma
Anadolu ekosistemi, doğal bir gen bankası gibidir.
Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama

B) Benzetme

C) Sayısal verilerden yararlanma

D) Tanık gösterme

15.

Bu grafikte bir firmanın 2020
yılı ticaret rakamları verilmiştir.
Aynı ülkenin 2021 yılı ticaret
rakamları ile ilgili bilinenler
şunlardır:
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