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                     OTOBÜSTE
 Otobüsün arka tarafında yer bulun-
caya kadar üç k�ş�n�n ayağına bastım. Her 
sefer�nde de dönüp "Affeders�n�z." demey� 
�hmâl etmed�m. Sıkıntıdan alnımda ter 
damlacıkları büyümüştü ama düşmeden 
durab�lecek b�r konuma geleb�lm�şt�m. B�r 
"Ohhh!" çek�p ter�m� mend�l�mle s�lmeye 
koyuldum. Otobüsümüz, âdeta k�l�tlenm�ş 
olan bu şeh�r trafiğ�nde güçlükle yol alıyordu.  
Her durup kalkışta b�r�n�n üzer�ne yıkılmamak 
�ç�n d�şler�m� sıkıyor, tutunduğum dem�re 
sank� parmaklarımı geç�r�yordum. Gözüm 
koltuklardan b�r�ne �l�şt� b�rden. On on �k� 
yaşlarında b�r çocuk kucağındak� okul 
çantasıyla upuzun oturuyordu. Bunca 
yaşlının güçlükle ayakta durab�ld�ğ� otobüste, 
küçük b�r çocuğun böyle kayıtsızca oturması
ayıbıma g�tm�şt�. Böyles� utanç ver�c� 
görüntülerle son yıllarda daha çok yüz yüze 
gel�yordum ama bu görüntülere alışamı-
yordum b�r türlü. Toplumda her çocuk ben�m 
çocuğumdu sank� ve onlardak� saygı 
noksanlığı onlardan çok ben�m ayıbımdı. Bu 
duygularla durduğum yerde ufaldığımı 
h�ssett�m.

1. Met�ndek�   altı ç�z�l� kel�me grubunun 
cümleye kattığı anlam hang�s�nde vardır?

A) Düzenl� çalışması sayes�nde dersler�nde epey 
yol kat etm�şt�.
B)G�tt�kler� pazarda kalabalıktan �lerlemeler� 
zorlaşmıştı.
C)Ülkem�z�n gel�şm�şl�k sev�yes�n�n artmasında 
eğ�t�m öneml�d�r.
D) Günlerd�r �şler� b�t�rmeye çalıştı ama b�r arpa 
boyu yol alamadı.

2. Otobüstek� k�ş�n�n utanmasına sebep 
olan ned�r?
A) Toplu taşıma araçlarının çok kalabalık 
olması
B) Otobüste yaşlılar �ç�n özel oturma  
yerler�n�n olmaması
C) Genç nes�llere bazı değerler�n eks�k 
ver�lmes�
D) Şeh�rlerdek� trafik sorununa çözüm 
bulunamaması

3. Met�nde koyu ver�lm�ş kısmın yer�ne 
geleb�lecek en uygun dey�m hang�s�nde 
kullanılmıştır?
 
A) Sank� yer yarıldı da �ç�ne geçt�, tokamı b�r 
türlü bulamıyorum.
B) Ardı ardına yaptığı hatalar gözümden 
düşmes�ne sebep oldu. 
C) Onu öyle görünce sank�  yer yarıldı da 
yer�n d�b�ne geçt�m.
D) Söyled�kler� karşısında “Küçül de ceb�me 
g�r.” ded�.

1, 2, 3 ve 4. soruları “Otobüste” 
metn�ne göre cevaplayınız.

4. Tabloda ver�len cümlelerde mecaz 
a n l a m l ı  s ö z c ü k l e r � n  b u l u n d u ğ u 
kutucuklar s�yaha, gerçek anlamlı 
sözcükler�n bulunduğu kutucuklar beyaza 
boyanacaktır. Buna göre tablonun son 
hâl� nasıl olur?

1-Ter�m� mend�l�mle 

s�lmeye çalıştım.

2-Yıkılmamak �ç�n 

d�şler�m� sıkıyorum.

3-Tutunduğum dem�re 

sank� parmaklarımı 

geç�r�yordum.

4- Böyles� utanç ver�c� 

görüntülerle daha çok 

yüz yüze gel�yordum.

A) B)

C) D)
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5. “Masalı h�kâyeden ayıran temel özell�k, 
masalın gerçek dışı ögeler �çermes�d�r.”

 Ayça, bu b�lg� ışığında b�r masal 
yazmak �stemekted�r. Buna göre Ayça, 
yazısının �çer�s�nde hang�s�n� kullanırsa 
metn� masal özell�ğ� taşır?

A) Şato
B) Orman
C) Kurbağa
D) Per�

6.  Ayl�n, rüyasında den�z�n ortasındak� 
b�r  salda tek başına kürek çekt �ğ�n� 
görmüştür.
 Nereye g�deceğ�n� b�lmeden �lerlerken 
ansızın b�r fırtına çıkmış ve onun zor durumda 
kalmasına sebep olmuştur. Bu sırada sudan 
b�r yunus çıkmış ve Ayl�n'e korkmamasını, 
kend�s�yle den�z ülkes�ne gel�rse güvende 
olacağını söylem�şt�r. Ayl�n yunusun tekl�fin� 
kabul ed�p suya atladığı anda uyanmıştır.

 Ayl �n rüyasında gördükler�n� 
defter�ne aktarmıştır.Yazısının türü 
hang�s� olab�l�r?

A) Masal
B) Fabl
C) H�kâye
D) Haber Yazısı

7.  Bazen tek başımıza �şler�m�z� yapab�lmek 
�ç�n gücümüz yeterl� olmaz. Bazı konularda 
her ne kadar çırpınıp mücadele de etsek b�r 
destek ararız. Böyle durumlarda “Had� b�r el 
atın bu �şe!” der, yükümüzü paylaşırız. Belk� 
de b�ze dağ g�b� görünen b�r �ş� halled�ver�r�z 
hemencec�k , böylel �kle �ç�m�z ısınır 
çevrem�zdek�lere.

 Metn�n konusu ned�r?

A) Paylaşmanın önem�
B) Yardımlaşmanın faydası 
C) Mücadele etmen�n sonucu
D) İlet�ş�m�n hayatımızdak� yer�

8.

 Yukarıdak� söz sanatının özdeş� 
(aynısı)  hang�s�nde vardır?
    
A) Haksızlıklar karşısında aslan kes�l�rd�.
B) Kuş g�b� süzülmek �sterd� gökyüzünde.
C) Dalı kırılan fidan da çocuklar g�b� ağlar.
D) Karınca g�b� çalışıyordu tarladak� �şç�ler.
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Var var �ken,
yok yok �ken...
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ÇOCUK

Çocuk baş tacımızdır,
Ş�fa �lacımızdır,

Tükenmez gücümüzdür
Çocuk ev�n şenl�ğ�,

Yurdun egemenl�ğ�…

En yüce dağımız o,
En güzel çağımız o,
Varımız, yoğumuz o,
Çocuk ev�n şenl�ğ�,

Yurdun egemenl�ğ�…

 Ş��rde aşağıdak� kel�melerden 
hang�s�n�n eş anlamlısı yoktur?

  A) Sene
  B) Neşe
  C) Hâk�m�yet
  D) Vatan 

10. Sem�ha, Türkçe defter�nde noktalama 
�şaretler� �ç�n renkl� kalem kullanmayı seven 
b�r öğrenc�d�r. Sem�ha'nın her b�r noktalama 
�şaret� �ç�n kullandığı renk değ�şmemekle 
b�rl�kte şu şek�lded�r:

 Sem�ha, sayfasının bu bölümünde 
sadece mav� ve pembe renkler�n olmasını 
�sted�ğ�ne göre hang� seçenektek� cümley� 
defter�ne yazmalıdır?

A) Kardeş�n bu kadar büyük görünmes�ne 
rağmen 3 (      ) sınıfta mı okuyor (     )
B) Vah vah (     ) şu yaşında böyles�ne 
büyük sorumluluklar almak zorunda kaldı 
yavrucak (     )     
C) Türkçe (     ) Matemat�k ve Görsel 
Sanatlar ödevler�n� yapmayı unutmazsın 
değ�l m� (     )
D) Yaşasın(     ) Gece gündüz demeden çalış-
mamın karşılığında sınavı kazanmışım (     )
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Nokta:

V�rgül:

Ünlem:

Soru İşaret�:

. Kırmızı

Mav�

Yeş�l

Pembe

,
!
?

9. 11.

ASROBOT:
 Bu sev�ml� oyuncak önüne çıkan 
engellerden sakınarak etrafta gez�n�yor. 
Harekete geçt�ğ�nde çevres�ne kızılötes� 
ışınlar gönder�yor. Robotun rotasında 
herhang� b�r engel varsa ışınlar nesneye 
çarpıyor ve oyuncağın alıcısına ger� dönüyor. 
Nasıl yarasalar ses çıkarıp ses dalgaları 
ağaçlara çarparak ger �  döndüğünde 
karşısına ne çıktığını b�l�yorsa Astrobot da bu 
şek�lde yönünü değ�şt�r�yor.

KAMİGAMİ:
 Kam�gam�ler �n vücut parçaları , 
or�gam� (katlama) tarzında sağlam plast�kten 
yapıldı. B�r uygulama kablosuz şek�lde 
motorlarını çalıştırıyor ve böylece etrafta 
gez�neb�l�yorlar. Tasarımcılar Kam�gam�ler�n 
donanımını bacakları gerçek b�r böcekm�ş 
g�b� hareket edecek şek�lde tasarladı. 
Böcekler koşarken altı bacağından üçünü 
da�ma yere koyar.Kam�gam� de aynı şek�lde 
koşuyor.Bu takl � t  etme teknoloj �s �ne 
b�yobenzet�m den�yor. Yunusların yüzme 
tekn�kler�n� takl�t eden yüzücüler g�b�…

 Hang�s� bu �k� oyuncağın ortak 
özell�kler�nden b�r�d�r?
A) Yapımında b�yobenzet�mden yararlanıl-
ması
B) Dayanıklı plast�k malzemeden üret�lmeler�
C) Önler�ne çıkan engeller� algılamaları
D) Çevreler�ne kızılötes� ışınlar yaymaları
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12.

   HER YERDE EŞİTLİK

 Görsel ve başlığın kullanıldığı 
metn�n konusu hang�s� olab�l�r?

A) M�ll� mücadelen�n kadın kahramanları
B) Eğ�t�m s�stem�m�z�n güncel sorunları 
C) Atatürk'ün kızların eğ�t�m�ne verd�ğ� önem
D) Atatürk'ün akılcılık ve b�l�msell�k anlayışı

13.  ATATÜRK'ÜN BAŞARI İLKESİ   
  Amer�kalı gazetec� b�r gün Atatürk'e:
 - İşler�n�zde nasıl başarılı oluyorsunuz, 
d�ye sormuştu. Atatürk şu cevabı verd�:
 -Ben b�r �şte nasıl başarılı olacağımı 
düşünmem. O �ş� başarmama neler engel 
olab�l�r, bunları düşünürüm. Engeller� ortadan 
kaldırdın mı �şler kend� kend�ne yürür.

 Metne göre Atatürk'ün sözünde asıl 
anlatılmak �stenen ned�r?

A) Başarı yolundak� en büyük engel ön 
yargılarımızdır.
B) Sürekl� mazeret üretmek başarısızlığı 
telafi edemez.
C) Başarılı olmak �ç�n çok çalışmak ve 
fedakârlık yapmak gerek�r.
D) Karşımıza çıkan sorunları çözersek 
başarıya rahatça ulaşab�l�r�z.

14. Aşağıda ver�len grafikte erkek ve kız 
öğrenc�ler�n gün �çer�s�ndek� akt�v�teler� 
ver�lm�şt�r.

Bu grafiğe göre hang�s� söyleneb�l�r?

A) Erkek öğrenc�ler�n telev�zyon �zleme 
süreler� �le kız öğrenc�ler�n b�lg�sayar oynama 
süreler� eş�tt�r.
B) Kız öğrenc�ler�n k�tap okuma süreler� erkek 
öğrenc�ler�n k�tap okuma süreler�nden azdır.
C)Kız öğrenc�ler�n k�tap okuma ve b�lg�-
sayarla oynama süreler� erkek öğrenc�lere 
göre daha fazladır.
D) Erkek öğrenc�ler�n yemek süreler� daha az 
olduğundan b�lg�sayarla oynamak �ç�n 
fazladan vak�tler� olmuştur. 

15. “Ayşe, kardeş�n�n dağıttığı oyuncakları 
her gün toplardı.” cümles�ndek� altı ç�z�l� 
kel�meler�n arasındak� anlam �l�şk�s� 
hang�s�nde vardır?

A)Haklıyla haksızı b�rb�r�nden ayırmak 
gerek�r.
B)Ablamızın s�nemaya g�tmes�ne �z�n 
ver�l�rken b�ze ver�lmez.
C)Huzurlu �nsanların huzursuzluktan 
beslend�kler�n� söyleyemey�z.
D)Sabah erkenden gel�p gece ev�ne g�tt�.
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18. Öğretmen�m�z b�z� çocuk sanıyor. Tamam, 
aslında çocuğuz ama onun hayal ett�ğ� kadar 
da çocuk değ�l�z. Bugün b�ze yabancılardan 
şeker, pasta almamamız; tanımadığımız 
�nsanlar b�z� b�r yerlere götürmek �sterse 
reddetmem�z gerekt�ğ�n� anlatıyor. B�ze ne 
�kram ederlerse ets�nler, “Hayır!” deme-
l�ym�ş�z. Bunu bebekler b�le b�l�r…
 Çocuk neyden ş�kâyet etmekted�r?
 
A)İsted�kler� yerlere g�dememeler�nden
B)Yabancılardan pasta kabul ed�lmeme-
s�nden
C)Söyled�kler� her şeye “ Hayır!” den�lme-
s�nden
D)B�r şey b�lmed�kler�n�n zanned�lmes�nden

16. 1)Sokak hayvanları zor koşullarda 
yaşamaya çalışıyorlar. 2)Artan yemekler� 
çöpe atmak yer�ne onlara verel�m. Özell�kle 
sıcak havalarda b�r kap suyumuzu onlarla 
paylaşalım. 3)Hayvanlara ez�yet etmek çok 
yanlıştır, bu şek�lde davranan arkadaş-
larımızı uyaralım. 4)Baktığımız hayvanları 
düzenl� besleyel�m, onların aşılarını zama-
nında yaptıralım. 5)Kuşların, karıncaların 
yuvalarını bozmayalım. 6)Hayvanları 
korkutmayalım. 7)Soğuklarda onlara 
kartondan evler yapalım. 8)Hayvanlara 
�ht�yaç duydukları sevg�y� verel�m.
 
 Numaralandır ı lmış cümleler �n 
hang�ler�nde hayvanlara karşı yapılan 
olumsuz davranışlar bel�rt�lm�şt�r?

A) 1 - 3 - 5
B) 3 - 5 - 6
C) 4 - 3 - 6
D) 2 - 5 - 7

19. Hang�s�nde altı ç�z�l� sözcük sesteş 
değ�ld�r?

A)Bahar aylarında a�lece kıra g�tmey� 
severlerd�.
B)Boz topraklar b�le bahar gel�nce yeş�le 
boyanır.
C)Atları sevmes�n�n en öneml� sebeb� 
dostluklarıydı.
D)Ondak� bu hayvan sevg�s� küçük yaşlardan 
ber� vardı. 

17. Hang�s�nde d�ğerler�nden farklı b�r 
anlatıcı kullanılmıştır?

A) Ahmet atı tuttu, at uysaldı; üstüne b�nd�, 
aşağılara sürdü.
B) Akşam yemeğ�nden sonra gardırobun 
üstünden mektup kutularını �nd�rd�m.
C)Kayık sağa sola sallarken den�z�n üstüne 
fırlamış yüzen kürekler� gördüler.
D)Alacakaranlık basarken köprüye gelme-
den sözcünün hemen sol tarafında oturarak 
hayvanları �zled�.
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20. (I)İnsanlar yüzyıllar boyunca odun, 
kömür, tezek g�b� doğal yakıtlar kullan-
mıştır.(II)Ancak bunlar kadar b�l�nmeyen 
yakıtlar da vardır.(III)Yareta, Güney Amer�ka 
dağlarında yet�şen küçük, parlak, yeş�l b�r 
b�tk�d�r.(IV) Kolay tutuşab�ld�ğ� �ç�n yerl� halk 
tarafından yakıt olarak kullanılır.

 Numaralandırılmış cümleler�n 
hang�s�nde sebep-sonuç �l�şk�s� vardır?

A)I   B)II
C)III   D)IV
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23. Sel�n, kardeşler�ne baktığı �ç�n kend� 
eğ�t�m� hep b�r adım ger�den gel�yordu.
 Altı ç�z�l� kel�men�n cümleye kattığı 
anlam hang�s�nde vardır?

A)Doktor, hastaya �y�ce bakmak �ç�n öksür-
mes�n� �sted�.
B)Yurttak� öğrenc�lere nöbetç� öğretmenler 
bakıyordu.
C)L�mana bakan penceres�nden den�z görü-
nürdü.
D)Her tarafa baktım ama kalem�m� bula-
madım.

22.

 Görsel le  ver � lmek �stenen � let � 
hang�s�d�r?

A)Çocuklar, büyükler�n yaptıklarını takl�t eder.
B)Davranışlarımızla çocuklara örnek 
olmalıyız.
C)Çocukluk, h�çb�r yaşta �nsanı terk etmez.
D)Çocuklar, eğlenerek daha çabuk öğren�r.

25. (1)“Satrançta büyük ustalar en �y� hamley� 
nasıl buluyorlar?” d�ye merak edenler�n�z ya 
da peş peşe sıraladıkları müth�ş hamlelere 
şaşıranlarınız vardır.(2) Gelecekte onlar g�b� 
olab�lmek her satranç oyuncusunun düşler�n� 
süsler. (3)Pek�, bu nasıl mümkün olacak? 
Çok bas�t!(4) Onlar, s�z�n yaşlarınızdan 
�t�baren düzenl� b�r şek�lde çalışmaya 
başlayarak kend�ler�n� gel�şt�rd�ler.

 Metn�n ana fikr�ne en yakın olan 
cümle hang�s�d�r?
A)1   B)2
C)3   D)4

5. SINIF / TÜRKÇE

21.        GERİ DÖNÜŞÜMCÜ TIRTIL
 İspanya'da b�r arıcı, tırtılların naylon 
poşet yed�ğ�n� fark ett� ve bu b�lg�y� b�l�m 
�nsanları �le paylaştı.Yapılan araştırma 
sonucunda tırtılların salgıladıkları özel b�r 
enz�mle naylonu çok hızlı b�r şek�lde yok ett�ğ� 
anlaşıldı.Üstel�k bunu yaparken tırtıllar da 
zarar görmüyor.Bu keş�f sayes�nde doğadan 
yüzlerce yıl yok olmayan o baş belası naylon 
poşetlerden kurtulmanın yolu da bulunmuş 
oldu.
 Bu haber metn�nden hang�s� 
çıkarılamaz?

A) Tırtıllar sayes�nde poşet kullanımını 
sınırlamaya gerek kalmamıştır.
B) Tırtıllar poşetler� yok ederken kend�ler� 
bundan olumsuz etk�lenmez.
C) Tırtılların poşet yeme özell�ğ� tesadüfen 
fark ed�lm�şt�r.
D) Tırtılların doğaya öneml� b�r katkı yapması 

beklenmekted�r.

24. Yaz sonlarıydı. Bir yandan İngiliz askerler 
sınırlarımızı yokluyor bir yandan da casuslar 
ve asiler cephe gerisine sızıp kendi elleriyle 
tren ve ulaşım yollarını bozuyordu. B�r gün 
haber geld�. Yakınlarda b�r köy as�ler 
tarafından ateşe ver�lm�şt�. Çok sayıda yaralı 
olduğu da söylenm�şt�. Sıhhıyec�ler ve b�r 
bölük askerle köye g�tt�k…

 Met�nde hang� sorunun cevabı 
bulunmamaktadır?

A)Tren ve ulaşım yollarını k�mler bozmuştur?
B) Ateşe ver�len köye k�mler g�tm�şt�r?
C) Ölü sayısı hakkında ne söylenm�şt�r?
D)Olay hang� mevs�mde gerçekleşm�şt�r?
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