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1. Bir fabrikada üretilen sütler 1Lt’lik şişelere doldu-
rulmaktadır. Şişe sütler 24 lü olarak kolilerle toptan 
olarak satılmaktadır. 

 Market işleten Hasan Bey 124 koli süt almıştır. 
Buna göre Hasan Bey’in toptan aldığı süt kaç şi-
şedir?

A) 2400        B) 2480      C) 2880       D) 2976

 

2. Telefonunun şarjı tam dolduktan sonra kullanmaya 
başlayan Öykü 117 dakika sonra batarya seviyesi-
nin görseldeki gibi olduğunu görmüştür.

 Buna göre Öykü tam dolu batarya ile telefonunu 
kaç dakika kullanabilir?
A) 360 B) 312 C) 195  D) 150

3. 

A

B
C

D

E

 

 Şekildeki noktaları kullanarak bir köşesi D nok-
tası olan ikiz kenar üçgen çizmek isteyen Özlem 
hangi noktaları kullanmalıdır?
A) A ve B  B) B ve E

C) A ve C  D) A ve E

4. Alış veriş fişlerinde güvenlik gerekçesi ile kredi kartı 
numaralarının bazı bölümleri gizlenmektedir.

  
 

**** **** 65322727

toplam                                     365,0 TL

toplam kdv                                       3,6

 Görselde kart numarasının bir kısmı gizlenmiş-
tir. Kart numarasında okunabilen sayı ile ilgili 
verilenlerden hangisi doğrudur?

Milyonlar
Bölüğü

Binler
Bölüğü

Birler
Bölüğü

A ) 65 032 727
B ) 65 322 727
C ) 650 322 727
D ) 653 227 270

5. 1275 Kg kömürü 25 Kg’lık torbalara doldurmak 
isteyen Abdullah Bey kaç tane torba kullanmalı-
dır?
A) 51 B) 48 C) 45  D) 42
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6. 42
18  kesrine denk kesirler elde etmek isteyen 

Doruk aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

A) 7
3  B) 7

6  C) 14
6   D) 21

9

7.     

       
 Yukarıda çizilen üçgenlerden hangisi yoktur?

A) Dik üçgen

B) Çeşitkenar üçgen

C) Eşkenar üçgen

D) Geniş açılı üçgen

8. Kibrit çöpleri ile oluşturulan örüntünün ilk 3 adımı 
verilmiştir.

 

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

 Buna göre örüntünün 8. adımdaki çöp sayısı 
kaçtır?

A) 34 B) 41 C) 48  D) 54

9. A B E

F

C

D

G

H
K

L

M

N

 Yukarıda verilen doğru parçalarından hangileri  
birbirine paraleldir?
A) [EF]  // [CD]

B) [MN]  // [GH]

C) [AB]  // [GH]

D) [MN]  // [CD]

10. 

A
F K

LB

DC
E

G

     

              
           
 Yukarıda kareli kağıtta verilen [KL] doğru parça-

sına eşit uzunlukta kaç tane doğru parçası çizi-
lebilir?

  A) 2           B) 3         C) 4          D) 5
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11. A C

O

B D 
           
 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi noktaların O 

noktasına göre konumlarından biri değildir?
A) 2 br yukarısının 3 br solu

B) 2 br aşağısının 4 br solu

C) 2 br yukarısının 2 br sağı

D) 2 br aşağısının 3 br solu

12. 

 

        

         

II.

III.

IV.

I. A B

K L

M N

F D

[BA

[KL]

[MN]

[DF

 Yukarıdaki şekillerden kaç tanesinin sembolle 
gösterimi doğrudur?
A)1           B) 2          C) 3             D) 4

13. Mehmet 40 TL parasının %35’ini harcamıştır.
Buna göre Mehmet’in kaç TL’si kalmıştır?
A)14            B)16         C)26                D) 36

14. Reyhan almak istediği bir  ürünün marketlerdeki bi-
rim fiyatlarını not almıştır.

A   
MARKETİ

B   
MARKETİ

C  
MARKETİ

D
MARKETİ

3/8  TL 0,327 TL 0,33 TL 7/20 TL

 Buna göre Reyhan hangi marketteki ürünü en 
hesaplı bir şeklide alır?

A) A              B) B           C) C                 D) D

15. 

    
 Yukarıda şekille modellenen kesir aşağıdakiler-

den hangisine eşit değildir?
A)0,04         B)%40

C)2/5         D)0,400

16. Yavuz arkadaşının doğum günü için iki farklı he-
diye almıştır.Hediyelerden birini 22,10 TL’ye,i-
kincisini 17,65 TL’ye almıştır.Kasiyere 50 TL ver-
diğine göre kaç TL para üstü alır?

A) 1,25                              B) 10,25

C) 20,25                            D) 39,75
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17.  125
7  kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakiler-

den hangisidir?
A) 5,6  B) 0,56

C) 0,056  D) 0,0056 

18. Alper harçlığının 7
1 sini ilk gün,  14

3 ’ünü ikinci gün 
harcamıştır.

 Buna göre Alper harçlığının kaçta kaçını harca-
mıştır?
A) 14

4                             B) 14
5

C) 21
4                                D) 28

5

19. Halil amca bahçesinde yetiştirdiği lahanaların 11
3 ’ini 

39 kg olarak tartmıştır.
 Buna göre Halil amcanın bahçesinde yetiştirdiği 

lahanaların toplam ağırlığı kaç kg’dır?
 

A) 33                    B) 133

C) 143   D) 429

20. 
A
B
C
D

F

 
     
            

        

 
 Bağlamayı çalarken kullanılan küçük parçaya mız-

rap denir.Bağlamadan sesin güzel ve net çıkması 
için mızrap’ın tellere dik vurulması gerekir.

 Bunun için bağlamanın F noktasına mızrabı vur-
mak için hangi nokta ile birleştiren doğru parça-
sı boyunca vurmalıdır?

A) A               B)B            C) C                D)D

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz
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1. Görselde Güneş’in yapısını gösteren bir model ve-
rilmiştir. Model üzerinde Güneş’in katmanları sem-
bollerle gösterilmiştir.

 







	 Sembollerle	 gösterilen	 katmanlar	 hangi	 seçe-
nekte	doğru	olarak	verilmiştir?

  

A) Çekirdek Işık küre Renk küre
B) Taç küre Işık küre Çekirdek
C) Işık küre Renk küre Çekirdek
D) Taç küre Çekirdek Işık küre

2. Ay’ın Dünya’dan tamamen aydınlık olarak görüldü-
ğü evre dolunay evresidir. 

	 Dolunay	evresinde	Dünya,	Güneş	ve	Ay’ın	bir-
birlerine	göre	konumları	hangi	seçenekteki	gibi	
olur?(		Dünya,		Güneş,		Ay)

 
A) B)

C) D)

3.	 Ay’a	giden	bir	astronot,		
 I. Tozla kaplı bir yüzey
 II. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının az 

olması
 III. Yağmurlu bir hava

	 Ay	 üzerindeyken	 yukarıda	 verilen	 durumlardan	
hangileri	ile	karşılaşabilir?	
A) Yalnız I  B) Yalnız II         

C) I ve III  D) I, II ve III

4. Aşağıda bir canlı grubuna ait özellikler verilmiştir.
 1. Yumurtayla çoğalır.
 2. Yavru bakımı yoktur.
 3. Hem deri hem akciğer solunumu yapabilir.

	 Özellikleri	verilen	canlı	aşağıdakilerden	hangisi	
olabilir?
A) Yılan  B) Palyaço balığı

C) Kurbağa  D) Papağan

5. İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde 
tespit edilen, yavaş yavaş bütün dünyaya yayılan ve 
maalesef ülkemize de sıçrayan Korona virüsüne ait 
bir görsel aşağıda verilmiştir.

 

	 Bu	 virüs	 ile	 ilgili	 aşağıdaki	 ifadelerden	hangisi	
yanlıştır?
A) Bu canlılar ancak mikroskop yardimi ile görüle-

bilir.

B) Hijyen kurallarına uymak, vücudumuzu bu canlı-
lardan uzak tutmak için önemlidir.

C) Bu canlılar havada, suda, toprakta ve canlı vü-
cudunda yaşayabilir.

D) Bu canlı grubu antibiyotik ilaçların yapımında 
kullanılabilir.
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6.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bitkilerin	 sınıflandırıl-
masında	kullanılan	bir	özelliktir?
A) Fotosentez yapma

B) Üreme yapma

C) Yaprağa sahip olma

D) Çiçeğe sahip olma

7. Ali özdeş cisimler ve dinamometre kullanarak aşa-
ğıdaki ölçümleri yapmıştır.

 

15 N ?

	 1.	 ölçümde	 dinamometre	 15	 N	 gösterdiğine	
göre,	2.	ölçümde	dinamometre	kaç	N	göstermiş-
tir?
A) 5 N  B) 10 N

C) 15 N  D) 20 N

8.	 Kuvvetin	özellikleri	 ile	 ilgili	aşağıda	verilen	 ifa-
delerden	hangisi	yanlıştır?
A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan 

araç dinamometredir.

B) Ağaçtaki elmanın yere düşmesinin sebebi yer 
çekimi kuvvetidir.

C) Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araçlarda esnek 
olmayan maddeler kullanılır.

D) Kuvvetin büyüklüğü Newton birimiyle ifade edilir 
ve “N” harfi ile gösterilir. 

9. Araçların yıllık bakımlarında periyodik olarak motor-
larına yağ katılır. Bu yağ sayesinde motor parçaları-
nın aşınması engellenir.

 

	 Buna	 göre	 hangi	 seçenekte	 verilen	 uygulama	
yukarıdaki	örnek	ile	benzerlik	göstermez?

 A) Kapı menteşelerini yağlamak

B) Buzlu yollara kum serpmek

C) Kızak tahtalarını cilalamak

D) Dalgıç kıyafetlerini pürüzsüz yapmak

10. Eşit kütledeki özdeş cisimler farklı büyüklüklerdeki 
K, L ve M balonlarına asılıp aynı yükseklikten, aynı 
anda aşağıya bırakılıyor. 

 

K
L

M

	 Balonların	 yere	 inme	 sürelerinin	 büyükten	 kü-
çüğe	 doğru	 sıralaması	 hangi	 seçenekte	 doğru	
verilmiştir?
A) M-K-L

B) M-L-K

C) L-K-M

D) K-L-M
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11. Yemeklerde kullandığımız çatal bıçakların üretimin-
de önce çelik eritilir, sonra uygun kalıplara dökülür 
ve soğutularak şeklini alması sağlanır.

 

	 Bu	işlemle	ilgili;
 I. Çelik erirken ısı almıştır.
 II. Çeliğin eritilmesi işleminde çelik katı halden 

sıvı hale geçmiştir.
 III. Çelik kalıplara döküldükten sonra ısı vererek 

katı hale geçmiştir.
	 verilen	ifadelerden	hangileri	doğrudur?

A)  Yalnız I  B) I ve II

C) II ve III  D) I, II ve III

12. Aşağıda maddelerdeki hal değişimlerinin numara-
landırılarak  gösterildiği bir görsel verilmiştir.

 

3 4

1 2

	 Görseldeki	değişimler	sırasında	meydana	gelen	
ısı	alışverişleri	hangi	seçenekteki	gibidir?

 
Isı Alarak 

Gerçekleşenler
Isı Vererek

Gerçekleşenler
A) 1, 2 3, 4
B) 1, 3 2, 4
C) 3, 4 1, 2
D) 2, 4 1, 3

13. Sıcaklıkları 30°C ve 50°C olan kütleleri eşit özdeş 
iki sıvı verilmiştir. Sıcaklığı 35°C olan K cismi önce 
1. kaptaki sıvının içine atılıyor. Daha sonra K cismi 
1.kaptan alınarak 2. kabın içine atılıyor.

 

I II

K
35 ⁰C

30 ⁰C 50 ⁰C

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?
A) K cismi 1 numaralı kaptaki sıvıdan ısı almıştır.

B) K cismi 2 numaralı kaptaki sıvıya ısı vermiştir.

C) Deneylerin sonunda K cisminin ve 1 numaralı 
kaptaki sıvının sıcaklığı eşit olur.

D) Deneylerin sonunda K cisminin sıcaklığı başlan-
gıç sıcaklığından fazla olabilir.

14.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 sıvıların	 genleşme	 ve	
büzülme	özelliğinden	yararlanılarak	yapılan	bir	
araçtır?
A) Sıcak hava balonu

B) Termometre

C) Gravzant halkası

D) Termostat

15. Aşağıdaki düzenekte bir gölge olayı gösterilmiştir.
 

	 Perde	üzerinde	oluşan	gölgenin	boyunu	büyüt-
mek	için;
 I. Işık kaynağı cisme yaklaştırılmalıdır.
 II. Cisim perdeye yaklaştırılmalıdır.
 III. Cisim ışık kaynağına yaklaştırılmalıdır.

	 verilen	işlemlerden	hangileri	tek	başına	yapılabilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve III  D) I, II ve III
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16. Aşağıda bir ışık ışının izlediği yol gösterilmiştir.
 

30⁰
	 Yansıyan	ışının	aynayla	yaptığı	açı	30⁰	olduğuna	

göre,	ışının	gelme	açısı	kaç	derecedir?
A) 30  B) 45

C) 60  D) 90

17. Işığın bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen 
maddelere yarı saydam maddeler denir. 

 

I-Yağlı kağıt II-Gözlük camı III-Buzlu cam

IV-Tahta V-Hava VI-Tül perde

	 Buna	göre	tablodaki	maddelerden	hangileri	yarı	
saydam	maddelere	örnektir?
A) I – II – III 

B) I – III – VI 

C) III – V – VI

D) II – III – VI

18. Selin içi boş, eğik bir boruyla karşısındaki masada 
bulunan mum alevine bakıyor ancak mum alevinin 
ışığını göremiyor.

 

	 Selin’in	mum	alevinden	yayılan	ışığı	görememe-
sinin	nedeni	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Işığın doğrusal yayılması

B) Işığın her yöne yayılması

C) Işığın bir enerji türü olması

D) Işık ışınlarının boşlukta yayılması

19.	 Aşağıdakilerden	hangisi	saf	maddeler	için	ayırt	
edici	bir	özellik	değildir?
A) Buharlaşma sıcaklığı  

B) Donma sıcaklığı     

C) Kaynama sıcaklığı     

D) Erime sıcaklığı

20	 Aşağıdaki	 seçeneklerin	 hangisinde	 verilen	 yü-
zey	örneklerinin	tamamı	ışığın	dağınık	yansıma-
ya	uğradığı	yüzeylerdir?

I II III

A) Durgun su Cilalanmış 
tahta Ayna

B) Bulanık su Çizilmiş ayna Buruşturulmuş 
alüminyum folyo

C) Dalgalı su Duvar Düzgün 
alüminyum folyo

D) Kırılmış ayna Eskimiş kaşık Cilalanmış tahta

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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1. 

Kök; bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı, 
en küçük parçasıdır. İsim ve fiil kökü olmak 
üzere ikiye ayrılır.

Bilgi Kutucuğu

 Cumhuriyet Dönemi’nde, demir yolları damar gibi 

Anadolu’ya yayıldıkça Anadolu’nun yüzüne kan 

geliyordu.

I

II III IV

	 Numaralanmış	 kelimelerden	 hangisinin	 kökü,	
türüne	göre	diğerlerinden	farklıdır?
A) I  B) II                             

C) III  D) IV

2. İnsanların bu dünyada mutlu olabilmeleri için çeşitli 
başarılar elde etmesi gerekir. Başarıları  elde etme-
nin tek yolu  zamanı iyi değerlendirerek çalışmak, 
çabalamaktır. Zamanını iyi değerlendiremeyenler, 
istediklerini elde edemezler. Çünkü her başarı önce 
emek, azim ve fedakârlık ister. Bir öğrencinin başa-
rılı olması için okuluna ve derslerine önem vermesi; 
okuldan sonra da ders çalışmaya, kitap okumaya, 
kendisini geliştirmeye devam etmesi gerekir. Tüm 
bunları yapan öğrenci şüphesiz ki başarıyı elde 
edecek, böylece mutluluğu da yakalamış olacaktır. 

	 Metni	okuyan	Ali	başarmak	ve	sonucunda	mutlu	
olmak	için	bazı	çalışmalar	yapmaya	karar	verir.	

	 Metne	göre	Ali’nin	yapacağı	çalışmalardan	han-
gisi	onu	mutluluğa	götürmez?
A) Rehber öğretmenine giderek bir çalışma progra-

mı hazırlamak

B) Plan doğrultusunda kararlı, istekli ve düzenli 
çalışmak

C) Okuldan eve geldikten sonra sadece ders çalış-
mak

D) Zamanının bir kısmını da  okuyarak geçirmek

3.	 Kekik: Güneşli yerleri 
seven, genellikle çorak 
topraklarda ve dağlık yer-
lerde yetişen  bir bitkidir. 
Boyları 15 - 40 cm arasın-
dadır. Çiçekleri geriye doğru çan şeklinde;  pembe, 
eflatun veya  beyaz renktedir.  Anadolu ve  Trakya’da 
çok yetişir. Mayıs-eylül aylarında çiçek açan, çok 
dallı, odunsu ve küçük çalımsı bir bitkidir. Yaprakları 
1 cm kadar uzunlukta ve kısa saplıdır. Memleketi-
mizde 37 kekik türü bulunmaktadır. Kekiğin sarımsı 
renkte uçucu bir yağı vardır. Sabah içilen kekik çayı 
gün boyu zindelik verir. Soğuk algınlığı, nezle, bo-
ğaz ağrıları ve kuru öksürüğün atlatılmasında yararlı 
olur.

 Metinde	hangi	sorunun	cevabı	yoktur?
A) Kekiğin sağlığa  faydaları nelerdir?

B) Hangi aylarda çiçek açar ve çiçekleri hangi renk-
tedir?

C) Hangi toprakta ve nasıl bir ortamda yetişir?

D) Hasadı hangi aylarda yapılmaktadır?

4. 

Kurgu, gerçeğin zihinde yeniden şekillendiri-
lerek anlatılmasıdır. Anlatılanlar masallarda 
olduğu gibi hayal ürünü olabilir. Ya da televiz-
yonda yayımlanan diziler gibi gerçekte yaşan-
mış veya yaşanabilecek bir durumun, bir olayın 
değişmiş hâli de olabilir.

Bilgi Kutucuğu

	 Verilenlerden	yola	çıkarak	hangi	seçeneğin	kur-
gu	olduğunu	söyleyebiliriz?
A) Hava durumunu sunan spiker, önümüzdeki gün-

lerde hava sıcaklığının yükseleceğini ve yalancı 
bahar yaşayacağımızı söyledi. 

B) İlimizde Kızılay’ın başlattığı Kan Bağışı Kam-
panyası büyük ilgi gördü. Bağışçı olmak isteyen-
ler uzun kuyruklar oluşturdu.

C) Yapılan bir araştırma sonucuna göre spor yapan 
çocukların, bedensel ve ruhsal olarak daha sağ-
lıklı olduğu belirlendi.

D) Elindeki kitabı bırakıp hızla pencereye koştu. 
Gelen bu gürültünün kaynağını anlamak için 
cama yapıştı ve etrafı kolaçan etti.
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5. Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

	 Altı	çizili	dizedeki	ifadeyi	en	iyi	anlatan	seçenek	  
hangisidir?
A) Ülkemizin her yanı hayvanların ve bitkilerin 

doğal yaşam alanı olmalıdır.

B) Şehirlerde yalnız hayvanlar için yaşam alanları 
oluşturulmalıdır.

C) Yaşadığımız yerlerdeki parklarda oyun aletleri 
çoğaltılmalıdır.

D) Bitkiler ve hayvanlar sadece dağlarda varlıkları-
nı sürdürmelidir. 

6. Musa emmi çevrenin en çalışkan insanıydı. Herke-
sin imrenerek baktığı bahçesinin yerini yıllar önce 
çok az paraya almıştı. Burası dağ, bayırdı o zaman. 
Bu arazinin kimse yüzüne bile bakmamıştı. Musa 
emmi gece gündüz, yaz kış demeden çalışmıştı. 
Taş kırmış, kök sökmüştü. Kuyular kazmış, sular çı-
kartmıştı. Her cins has meyve fidanı dikmişti. Kısa 
sürede yeşertip meyveye durdurmuştu. Herkesin 
hayran hayran baktığı bir bahçe olmuştu.

	 Bu	metni	en	iyi	anlatan	atasözü	hangisidir?
A) Bugünün işini yarına bırakma.
B) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

7.  Bir yapıya konmayan taşları ben taş saymam. 

 Kitaba eğilmeyen başları ben baş saymam. 

 Okumadan yazmadan geçen ömrü yaş saymam.

 Kitaplar geleceğin ışıklı bir yoludur.

 Kitaplar yükselişin kanadıdır, koludur.

 Evrenden habersizdir kitapsız kalan insan.

 Çok okuyan çok bilir, yarını parlak olur.

 Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

	 Şiirin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Kitap okumanın çocuk eğitimindeki yeri 

B) Kitap okumanın kültürümüze katkısı

C) Kitap okumanın sanata katkısı

D) Kitap okumanın önemi

8. Soru sormakla başlar ilk bilinçlenme. Sorularla çev-
resini, insanları, dünyayı keşfeder çocuk. Neler sor-
maz ki... Ver karşılığını verebilirsen. Zamanla eğitim 
ve öğretimle sorular derinleşir. Yanıtlamak güçleşir.

	 Metnin	ana	fikri	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Anne ve babalar çocukların sorularına bıkma-

dan cevap vermelidir.
B) Çocukların gittikçe zorlaşan soruları karşısında 

hazırlıklı olmalıyız.
C) Çocuklar sürekli sorar, öğrenir; büyüdükçe soru-

ların kalitesi artar.
D) Öğrenciler anlamadıklarını öğretmenlerine he-

men sormalıdır.

9. (I) Eflatun Cem Güney, 1896 yılında, Hekimhan’da doğ-
du. (II) Geleneksel halk hikâyelerimizi ve masallarımızı 
hem derledi hem de  yazdı. (III) Yüksekokulu Sivas’ta  
bitirdikten sonra, Konya Öksüzler Yurdu’na Türkçe öğ-
retmeni olarak tayin oldu ve  Anadolu’nun birçok yöre-
sinde öğretmenlik yaptı.(IV) Öğüt gazetesinde görev 
yaparken bir taraftan da aydınlar tarafından çok beğe-
nilen İrşat dergisini çıkardı. 

	 Numaralanmış	 cümlelerden	 hangisi	 öznel-
lik-nesnellik	yönünden	farklıdır?
A) I  B) II

C) III  D) IV

10. Bu grafik Ayşe’nin bir hafta boyunca her gün kaç 
sayfa kitap okuduğunu gösterir.
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	 Grafikle	ilgili	verilenlerden	hangisi	yanlıştır?
A) Ayşe, çarşamba günü cumartesi gününe göre 

daha az kitap okumuştur.
B) Hafta sonu okuduğu sayfaların toplamı perşem-

be günü okunan sayfalardan fazladır. 
C) Ayşe’nin pazartesi ve cuma günleri okuduğu 

sayfa sayısı aynıdır.
D) Ayşe’nin salı ve cuma  günü okuduğu sayfaların 

toplamı en az okuduğu günden  80 sayfa daha 
fazladır.
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	 11,	12	ve	13.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	ce-
vaplandırınız.

 Burdur ilinin Ağla-
sun ilçesine bağlı 
Mamak köyünde 
toprak kap üretimi 
köyün kuruluşun-
dan beri varlığını 
sürdürmektedir. 19 

ve 20. yy.da  en verimli çağını yaşamıştır. 1970’li 
yıllara kadar köy halkının yoğun olarak sürdürdüğü 
bir faaliyet olan çömlekçilik, bu tarihten sonra yavaş 
yavaş terk edilmiştir. Bugün halen geleneksel yön-
temlerle üretilen ve sadece iki kişi tarafından sürdü-
rülmeye çalışılan çömlekçilik, gün geçtikçe önemini 
kaybetmektedir. Ne yazık ki şu anda yok olma aşa-
masındadır. Diğer geleneksel el sanatlarımız gibi 
çömlekçilik de teknolojiye yenik düşmüştür. Oysa 
kültürümüzü oluşturan bu gibi değerlerimizi gelecek 
kuşaklara tanıtarak onların yaşamasını sağlamak 
kırsaldaki üretim faaliyetlerini destekler. Bunlar ya-
şarsa kültürümüz yaşar. Biz yaşarız.

11.	 Metne	 göre	 yazar	 neyden	 şikâyet	 etmekte-
dir?	
A) Mamak köyünde çömlekçilik bir zamanlar asıl 

geçim kaynağı imiş.

B) Diğer geleneksel el sanatlarımız gibi çömlekçilik 
de günümüzde yok olmak üzeredir.

C) Mamak köyünün  kuruluşundan beri  çanak ve 
çömlek atölyeleri varlığını sürdürmektedir.

D) Köyün toprak yapısının çömlekçiliğe elverişli 
olmamasından dolayı üretim azalmıştır. 

12.	 Metinde	altı	çizili	olan	“yaşamak”	sözcüğü	han-
gi	seçenekte	metindeki	anlamıyla	kullanılmıştır?
A) Balıklar suda yaşar onun için denizlerimizi kirlet-

memeliyiz.

B) Köyde yaşamak kolay değildir; çalışmak ister, 
alın teri ister.

C) Milli değerlerimiz hep yaşayacak, onları hiç 
unutmayacağız.

D) Balkan Savaşı’nın bütün acılarını yaşamış bir 
ailenin kızıydı.

13.	 Metinde	 geçen	 “çömlekçilik”	 kelimesiyle	 ilgili	
verilen	bilgilerden	hangisi	doğrudur?
A) Hiç yapım eki almamıştır.

B) Birden fazla yapım eki almıştır.

C) Bir tane yapım eki almıştır.

D) Kelimenin kökü fiil köküdür.

14. Türkçe Öğretmeni bugünkü dersinde büyük harfle-
rin kullanıldığı yerleri anlattı. Kurallardan dört tane-
sini tahtaya yazdı:
  Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adla-

rında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, 
sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

  Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi 
büyük harfle başlar. 

  Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar: 
  Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, 

saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük 
harfle başlar.

 Bu kurallarla ilgili öğrencilerin örnek vermelerini is-
tedi:

 Ali: Arkadaşım Yunus Emre Mahallesi’nde oturuyor.
 Asya: Kardeşim İngilizce öğrenmek için kursa yazıldı.
 Arif: Dr. Ahmet Bey 25 Nisan’da konferans verecek.
 Ayla: Cumhuriyet Bayramı yeni okulumuzda kutla-

nacak.
	 Hangi	öğrencinin	verdiği	örnek,	öğretmenin	tah-

taya	yazdığı	kurallarla	ilgili	değildir?

A) Ali  B) Asya

C) Arif  D) Ayla

15. İnsanların isteklerine daha küçük yaşlardan itibaren 
mantıklı sınırlar çizilmezse onlar büyüdükleri zaman 
evvela olmayacak şeyleri ister. Sonra da yapama-
yacakları şeyleri istemekten kendilerini alamazlar. 
Çocuklarınızın bedbaht olmasını istemezseniz on-
ları daha küçük yaşta elde edebilecekleri şeyleri is-
temeye alıştırınız. (Bedbaht: Talihsiz)

	 Metinde	hangisinin	örneği	vardır?
A) Amaç-sonuç 

B) Sebep-sonuç 

C) Koşul-sonuç 

D) Abartma 
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16. Öğretmen öğrencilere öğrendiğimiz edebi türlerin 
özelliklerini söyleyin, demiştir. Her öğrenci farklı bir 
türün özelliğini söylemiştir:

 Ayşe: Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan 
olaylar anlatılır.

 Selma: Olağanüstü olaylar anlatılır. Mutlu sonla bi-
ter ve iyiler her zaman kazanır.

 Turgut: İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellik-
ler verilir, okuyucuya ders vermek amaçlanır.

 Kadir: İlgi çekici olayları, televizyon, gazete gibi kitle 
iletişim araçları aracılığıyla halka duyurmak amacıy-
la yazılan yazılardır.

	 Öğrencilerden	hangisi	hikâye	türünün	özelliğini	
söylemiştir?
A) Ayşe  B) Selma      

C) Turgut  D) Kadir

17. Yıllar boyu insanoğlu Ay’da olup bitenleri merak etti. 
Zaten bugün bildiklerimizin, öğrendiklerimizin çoğu 
bu merak duygusundan kaynaklanıyor. Her gece Ay 
gökyüzünden insanoğluna göz kırpıyordu. Ancak 
hiç kimse oralarda başka canlıların yaşayıp yaşa-
madığını bilmiyordu.

	 Metinle	ilgili	verilenlerden	hangisi	doğrudur?
A) Sadece kişileştirme vardır.

B) Sadece benzetme vardır.

C) Hem kişileştirme hem de benzetme vardır.

D) Ne kişileştirme ne de benzetme vardır.

18. Bu anlatacaklarımı kulak ardı etmeyin. Tek başını-
za ormanda dolaşmayın. Yanınızda yetişkinler bile 
olsa kaybolma olasılığınız var. Ormanda geziye çı-
karken yanınızda yeterli su, enerji verecek çikolata 
gibi yiyecekler, soğuğa ve yağmura karşı giyecek, 
güneşten koruyacak şapka ve yönünüzü bulmada 
yardımcı olacak pusula olsun. 

	 Altı	çizili	deyimin	anlamı	hangi	seçenekte	doğru	
verilmiştir?
A) Söylenenleri dikkate almak

B) Söylenenlerden ders çıkarmak

C) Söylenenleri duymaya çalışmak

D) Söylenenleri belli etmeden dinlemek

19. Atatürk Ortaokulu Gezi Kulübü farklı illere gezi 
düzenleme kararı aldı. Doğa güzellikleri ve yeşi-
li sevenler için Rize’ye, tarihi eserleri görmek için 
İstanbul’a,  Akdeniz’de  tekne turuna katılmak için 
Antalya’ya ve iklimin etkisiyle oluşmuş doğal güzel-
likleri görmek için Nevşehir’e gidilecektir.

 Rize ve  İstanbul’a  birinci dönem,  Antalya ve Nev-
şehir’e ikinci dönem gidilecektir. Her iki  dönemde 
de  hangi ayda,  nereye gidileceği  şehirlerin adları-
nın alfabetik sırasına göre yapılacaktır. Öğrencilerin 
rahat bir ortamda gezmeleri    hava şartlarına dikkat 
edileceği bunun için birinci dönem ekim ve kasım 
aylarında, ikinci dönem ise nisan  ve mayıs ayların-
da yapılması kararlaştırıldı.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	olarak	
söylenebilir?
A) Tarihi eserleri görmeye kasım ayında gidilecek-

tir.

B) Tekne turu mayıs ayında yapılacaktır.

C) Doğal yollarla oluşmuş güzelliklerimiz  nisandan 
sonraki ayda görülecektir.

D) Ormanları, dağları ve göllerimizi  görmeye  ekim 
ayında gidilecektir.

20.	 Yay	ayraç	içerisindeki	noktalama	işaretlerinden	
hangisi	yanlış	kullanılmıştır?
A) Tren yağmurlu bir günde  saat 09 (:)15’te kalktı. 
B)  Fırtınadan(,) soğuktan ve karanlıktan etkilen-

dim.
C) Aydın(-)İzmir yolu bu ay  tamamlanacakmış.
D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri (!) 

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Duygu KARADAŞ Fatma Banu DENİZ

İsmail GÖK  Selda YILMAZ

Selma AYAZ  Sevgi TOKA
 
        Hasan AYYILDIZ
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1. Mezopotamya’da kurulmuş olan Sümerler, Asurlar 
ve Babiller, Anadolu ile yoğun ticari faaliyetlerde bu-
lunmuşlardır. 

	 Bu	 durumun	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ortam	
hazırladığı	savunulabilir?	
A) Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında 

kültürel etkileşime 

B) Anadolu’nun siyasi öneminin azalmasına 

C) Mezopotamya’da kurulan uygarlıkların Anado-
lu’yu istila etmelerine 

D) Anadolu’nun ticari öneminin azalmasına

2. Ali 5.sınıfı takdir belgesi alarak bitirmiş ve ailesi ile 
birlikte 7 günlük Karedeniz turuna katılmıştır. Yaz 
tatili bitmiş, Ali 6. sınıfa başlamıştır. Okulun ilk günü 
sosyal bilgiler öğretmeni “Yazın nerelere gittiniz, 
hangi doğal ve tarihi varlıkları gördünüz?” diye sor-
muştur.

	 Öğretmenin	 sorusuna	 parmak	 kaldırarak	 söz	
hakkı	 alan	Ali’nin	 hangi	 cevabı	 vermesi	 bekle-
nir?
A) Trabzon — Sümela Manastırı

B) Adıyaman — Nemrut Dağı Heykelleri

C) Bursa — Uludağ

D) Denizli — Pamukkale Travertenleri

3. Geçmişte evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler 
yapılmaktaydı. Günümüzde ise insanların gürültü-
den rahatsız olmaması için düğün salonlarında yak-
laşık 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır. 

	 Aşağıdakilerden	hangisi	kültürel	unsurların	za-
man	içinde	değişmesinin	sebeplerinden	biri	de-
ğildir?	
A) Sanayileşmenin hızlanması 

B) Çevre kirliliğinin artması 

C) Göçlerle birlikte şehirlerin kalabalıklaşması

D) Teknolojinin gelişmesi

4. 
  Kış ayları ılık ve yağışlı geçer.
  Akarsular kış aylarında bol miktarda su taşır-

ken, yaz aylarında kuruyacak duruma gelir.
		 Maki adı verilen kısa boylu bitkiler yaygın ola-

rak görülür.
		 Zeytin, incir, pamuk, turunçgiller ve muz yetişti-

rilir.
	 Yukarıda	 verilen	 bilgilerden	 hareketle	 bu	 yerle	

ilgili	olarak	hangi	sonuca	ulaşabiliriz?
A) Ekonomik faaliyetleri gelişmemiştir.

B) Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir.

C) Tarım alanlarında sulama olanakları yetersizdir.

D) Kırsal kesimlerinde ahşap türü yapılar yaygındır.

5. Türkiye nüfus miktarı haritasını incelediğimizde nü-
fusumuzun bazı yerlerde fazla, bazı yerlerde az ol-
duğunu görürüz. 
Buna	göre, 
 I. Kıyı bölgeler
 II. Verimsiz tarım alanları
 III. Sanayi tesislerinin olduğu yerler 
 IV. Yüksek ve dağlık bölgeler 

	 yerlerden	hangilerinde		nüfus	fazladır?	
A) I ve II.   B) I ve III. 

C) II ve IV.   D) III ve IV.

6. 
 

Sosyal çevreni sosyal 
medya ile kısıtlama!

Bağımlı olma, 
özgür ol!

 5.sınıf öğrencisi Irmak sosyal bilgiler dersinden aldı-
ğı proje için afiş hazırlamıştır. Irmak hazırladığı afiş-
te yukarıdaki sloganları kullanmıştır.

	 Irmak’ın	 hazırladığı	 afiş,	 teknolojinin	 hangi	 yö-
nünden	bahsetmektedir?
A) Teknolojinin faydaları

B) Teknolojinin önemi

C) Teknolojinin bilinçsiz kullanımı

D) Teknolojinin gelişimi
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7.
                       

                        I
Gök gürledi, şimşekler çaktı
Etrafı kara bulutlar sardı
Bu gelen farklı bir yağmurdu
Çoştu, önüne gelen her şeyi yuttu

 
 

 

    
                      
                         II
Ormanları düşünmeden kestiler
Ne olur bu işin sonu diyemediler
Yağmur yağdı toprak yerinden oynadı
O toprağın altında çok canlar kaldı
         Muharrem ÇAKAN

 
 

	 Verilen	 şiirin	 dörtlüklerinde	 bahsedilen	 doğal	
afetlerin	doğru	sıralaması	nasıl	olmalıdır?

 
 I  II 

A) Sel Deprem
B) Erozyon Sel
C) Çığ Erozyon
D) Sel Heyelan

8. 
İnternetten doğru ve güvenilir 
bilgiye ulaşmak için nelere dik-
kat etmeliyiz?

	 Aslı	öğretmeninin	sorusuna	hangi	öğrenci	doğ-
ru	cevap	vermiştir?	
A) Bağlantı adresinde htpp:// ibaresi olmasına 

dikkat etmeliyiz. 

B) Karşımıza çıkan ilk sitedeki bilgiyi doğru kabul 
etmeliyiz.

C) Bilgileri farklı sitelerden karşılaştırarak araştır-
malıyız.

D) “com.” uzantılı internet sitelerden yararlanmalı-
yız.

9. 6. sınıf öğrencisi Meltem’e ailesi karne hediyesi 
olarak akıllı tablet almıştır. Bu duruma çok sevinen 
Meltem tabletten genel ağa bağlanmıştır.

	 Genel	ağı	ilk	kez	kullanacak	olan	Meltem	hangi	
hatayı	 yaparsa	 genel	 ağı	 güvenli	 kullanmamış	
olur?
A) Kişisel bilgilerinin tümünü paylaşmamak

B) Paylaştığı fotoğraflara dikkat etmek

C) İlgi çeken “Bedava” mesajına onay vermek

D) Gizlilik ayarlarına dikkat etmek

10. İnsanların iletişimini kolaylaştıran ilk teknik buluş 
telgraf olmuştur. Daha sonra telefon icat edilmiştir. 
Telgraf ve telefon haberleşmesi için binlerce kilo-
metre kablo döşenmiş, çok büyük paralar harcan-
mıştır. Günümüzde ise uydu haberleşmesi ve cep 
telefonunun icat edilmesiyle artık kilometrelerce 
uzunluktaki kablolara ihtiyaç azalmıştır. 

	 Bu	 bilgilere	 bakarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenebilir?	
A) Yeni buluşlar ihtiyaçların ortadan kalkmasına yol 

açmıştır. 

B) Yeni buluşlar bazı zorlukları ortadan kaldırmıştır. 

C) Telgrafa duyulan ihtiyaç zamanla artmıştır. 

D) Cep telefonu en ucuz haberleşme aracıdır.

11. Merhaba arkadaşlar! Ben Serap. Sosyal bilgiler öğ-
retmenimiz geçen hafta işlediğimiz bir konu hakkında 
araştırma yapmamızı ve edindiğimiz bilgilerle sınıfta 
arkadaşlarımıza sunum yapmamızı istedi. Aynı za-
manda araştırma sonunda, bilimsel etiğe uygun dav-
ranıp kaynakça belirtmemizi söyledi. 

	 Serap	 araştırmasında	 neden	 bilimsel	 etiğe	 uy-
gun	davranmalıdır?	
A) Annesinden ceza almamak için 

B) Eser sahibine para kazandırmak için 

C) Öğretmeninin kızmaması için 

D) Eser sahibinin emeğine saygı için
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12. Farklı sektörlerdeki üç iş insanı aşağıda belirtilen 
ham maddelerden alım yapacaklardır. 
• Yavuz Bey, petrol rafinerisi için ham petrol 
• Tuğçe Hanım, tekstil fabrikası için pamuk 
• Engin Bey, mobilya fabrikası için kereste 

	 Bu	ham	maddeleri	alabilecekleri	bölgeler	aşağı-
dakilerden	hangisinde	sıralanmıştır?	

 Yavuz	Bey Tuğçe	Hanım Engin	Bey
A) Akdeniz Karadeniz Güneydoğu 

Anadolu
B) Ege İç Anadolu Marmara
C) Güneydoğu 

Anadolu Akdeniz Karadeniz

D) Marmara Doğu Anadolu               Karadeniz

13. 

Bölgemiz ormanlık 
alanlarla doludur. 

Verimli topraklarımız-
da ormanlar oluşmuş 
geniş alanları kapla-

mışlardır.

Bölgemiz  gür 
otlaklara  sahiptir. 

AYÇA

EGEMEN DOĞUKAN

ESİN

Bölgemizin iklimi ılı-
man, yeryüzü şekilleri 

düz, su kaynakları 
yeterlidir.

Bölgemizde sanayi 
kuruluşları yaygındır. 

	 Öğrencilerin	 bölgeleriyle	 ilgili	 verdikleri	 özel-
liklere	bakacak	olursak	Ayça,	Esin,	Egemen	ve	
Doğukan’ın	yaşadığı	yerlerde	hangi	meslek	yay-
gındır?	
A) Doğukan - Avcı 

B) Egemen - Tercüman 

C) Esin - Maden mühendisi 

D) Ayça – Botanik (bitki) bilimci

14. Ülkede yaşanan salgın bir hastalıktan dolayı devlet 
tarafından alınan tedbirler kapsamında okullara ara 
verilmesi kararı alınmıştır. Bu durumdan; öğrenciler, 
öğretmenler, öğrenci velileri, okul servisleri ve okul 
idarecileri dolaylı ya da doğrudan  etkilenmişlerdir. 

	 Verilen	 bilgiye	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	
doğrudur?	
A) Bu olayın sonucu birden fazla kişiyi etkilemiştir. 

B) Bu olay öğrencileri olumlu etkilemiştir. 

C) Bu olaydan sadece öğretmenler etkilenmiştir. 

D) Bu olay sadece çalışanları etkilemiştir.

15. Azra, okul basketbol takımında hücum oyuncusu-
dur. Takım arkadaşları ile birlikte haftanın bir günü 
antrenman yapmaktadır. 

	 Yukarıda	verilen	örneğe	göre	Azra	hangi	rollere	
sahip	değildir?	
A) Öğrenci  B) Takım oyuncusu 

C) Arkadaş  D) Kardeş

16. Kağan, sabah uyandığında annesine dişinin ağrıdı-
ğını söyler. Annesi, Kağan’ı hemen Diş Sağlığı Mer-
kezine götürür. Doktor, Kağan’ın şikayetini dinleyip, 
tedavisini uygular. 

	 Buna	göre	Kağan	hangi	hakkını	kullanmıştır?	
A) Eğitim Hakkı  B) Sağlık Hakkı 

C) Konut Hakkı  D) Oyun Hakkı
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17. Günlerdir isteyip durduğum kazağı sonunda alabil-
dim. Çok mutluydum. Eve geldiğimde aldığım ka-
zağın kusurlu olduğunu farkettim. Tekrar mağaza-
ya gittim. Mağaza sahibi kazaktaki kusurun benim 
yanlış kullanmamdan kaynaklandığını, bu nedenle 
değişim yapamayacağını söyledi. 

	 Bu	durumda	yapmam	gereken	hangisidir?	
A) O mağazadan alışveriş yapmamak. 

B) Mağaza sahibiyle tartışmak. 

C) Tüketici Hakem Heyetine başvurmak. 

D) Mağaza sahibinin düşüncelerine hak vermek.

18. Geçmişten gelen kültür mirasını alan yeni nesil, 
yaptığı yeniliklerle kültürün gelişmesine katkı sağ-
lar. Bazı kültürel unsurlar zaman içinde yerini yep-
yeni değerlere bırakabilir. 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 duruma	 uygun	 ör-
nek	olamaz?	
A) İnsanların pazarlar yerine genel ağ üzerinden 

alışveriş yapması. 

B) Mektup yazmak yerine cep telefonundan mesaj 
gönderilmesi. 

C) Akraba ziyareti yapmak yerine görüntülü görüş-
me yapılması. 

D) Bayramlarda büyüklerin elinin öpülmesi.
 
 

19. Bir fiziki haritada yeşil renkler yükseltisi fazla olma-
yan ovalık alanları ifade etmektedir. 

	 Türkiye	fiziki	haritasında		aşağıdaki		bölgelerden	
hangisinde	 yeşil	 renklerin	 varlığına	 daha	 çok	
rastlanır?

 A) Doğu Anadolu Bölgesi 
 B) Marmara Bölgesi
 C) Karadeniz Bölgesi 
 D) İç Anadolu Bölgesi

20. 

 Konut tipleri iklime göre değişebilmektedir. Karade-
niz ikliminin görüldüğü köylerde orman varlığı fazla 
olduğu için bu yerlerde ahşap evler görülür. 

	 Bu	bilgilere	göre	verilen	hangi	ilde	ahşap	evlerin	
görülmesi	beklenir?	
A) İzmir  B) Gaziantep 

C) Erzurum  D) Rize

21. Aşağıdaki gazete haberinde iklimin insan yaşamı 
üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. 

 

Isparta’nın Aksu ilçesinin bazı köylerinde aşırı 
kar yağışından dolayı yollar kapandı. Kayma-
kamlıktan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin 
güvenliği için okullara 2 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca meteorolojiden alınan bilgiler doğrul-
tusunda hava sıcaklığının bu hafta içerisinde 
daha da düşeceği,bundan dolayı vatandaşların 
zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye 
edildi.Bunun yanında köylerde hastalanan va-
tandaşlara telefonla kaymakamlığa ulaşmaları 
halinde özel araçlarla yardıma gidileceği bilgisi 
verildi.

	 Bu	 haberde	 iklimin	 hangi	 alandaki	 etkisinden	
bahsedilmemiştir?
A ) Sağlık  B ) Eğitim

C ) Barınma  D ) Ulaşım

Havva Kaptan
İlkay Akın
Serdar Balcı

Ersin Ayvazoğlu
Fatih Erdoğan
Yalçın İnce

Tuğba Özkan

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.



ISPARTA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
KAZANIM TARAMA TESTİ

Adı-Soyadı: ............................................     Sınıf: .....     Numara: .....

İNGİLİZCE
5. sınıf

5. sınıf

Is
pa

rta
 Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

M
er

ke
zi

1

1. 

…………… I am bad at learning 
languages, but I enjoy solving 
problems. My favourite class is 
Maths.

Do you like 
English?

	 Which	of	 the	following	completes	the	dialogue	
best?
A) You’re welcome.

B) Don’t worry.

C) No, not really.

D) Yes, of course.

2. 
 

 I. Not bad, thanks. I can’t find my timetable.
  Which classes do we have today?
 II. Oh, thanks a lot.
 III. Fine, thanks. How about you?
 IV. We have double P.E., double Science, Art 

and Music today.
 V. Hi, Sandra. How are you doing?
 VI. Not at all.

	 Choose	 the	 correct	 order	 of	 the	 conversation	
above.
A) IV-III-I-V-II-VI

B) V-III-I-IV-II-VI

C) V-III-VI-I-IV-II

D) IV-V-III-I-II-IV

3. 

PHARMACY

HOSPITAL
THEATER

CAFE

CAR
 PARK

SHOPPING
MALL

HOTEL

CINEMA

SCHOOL

BAKERYGROCERYTOY
 SHOPPARK

You are here

LIBRARY

CLIFF STREET

R
O
S
E

S
T
R
E
E
T

M
A
I
N

S
T
R
E
E
T

 	 Go straight ahead. Cross the street. Go past 
the school.  It is on your left opposite the 

  cinema.
 	 Go straight ahead. Turn right into the Cliff  

Street .It is next to the grocery, opposite the 
theater.

 	 Go straight ahead. Turn right into the Cliff  
  Street .It is between the hotel and the theater.                    

	 According	 to	 the	 information	 above,	 you	 can	
NOT	go	to	the……………………
A) car park

B) bakery

C) pharmacy

D) library 

4.	 Read	the	statement	and	choose	the	correct	option.
 

You are here

swimming pool

 
I like doing sports. I can play soccer and 
basketball. I love swimming. Where is the 
swimming pool?

A) Go straight ahead. Turn left. Go straight ahead.  
It is on your left.

B) Go straight ahead. Turn right. Go straight ahead. 
It is on your left.

C) Turn left. Go straight ahead. Turn all around. It is 
on your right.

D) Turn left. Go straight ahead. Turn right. It is on 
the right.
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5. I am Efe and this is my best 
friend Pablo from Brazil. We have 
same hobbies. Our favourite 
activity is doing origami. We also 
like fishing and camping together 
at weekends.

 
	 Which	picture	is	NOT	about	the	text?
 A)

C)

B)

D)

6. 
Hi, I am Mary. My favourite game 
is ……………. . In this game, one 
child is “it”. He/she  turns  his/her 
back and counts to ten. He/she 
tries to find the other children.

	 Read	the	speech	bubble	and	choose		Mary’s	
	 favourite		game.

A) blind man’s buff

B) hide and seek

C) dodgeball

D) checkers

7. Your friend has a health problem. He 
can’t come to the school. He should 
stay at home and rest.
What do you say ?

A) Oh, dear!  Get well soon.

B) OK. See you later.

C) OK.  I’ll get it for you.

D) You’re welcome.

8. 

Jane

Kate

Judy

	 Which	one	is	CORRECT	according	to	the	table	
above?
A) Judy likes playing blind man’s buff, but she 

doesn’t like sculpting.

B) Kate hates sculpting and playing blind man’s 
buff.

C) Judy and Jane don’t like collecting stamps, but 
Kate likes it.

D) Kate loves sculpting and Jane loves it, too.

9. She is Natalie. 
She gets up at seven o’clock.
She washes her face and gets dressed. 
She has breakfast at half past seven.
She leaves home at eight.
Her classes start at half past eight.
She has lunch at school canteen at twelve o’clock.
She comes back home at ten to four p.m. 
She has a rest. She has dinner at eight p.m.
After dinner, she reads a book and then she goes 
to bed at ten o’clock.

	 Which	question	DOES	NOT	have	an	answer	 in	
the	text?
A) Where does she have lunch?

B) What time does she get back home?

C) What does she do after school?

D) What does she have for dinner?
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10. Mary :  Shall we watch a film?
 Linda :  OK. 
 Mary:    What kind of movie do you like watching?
 Linda :  I like comedies.
 Mary:    Well, I don’t like comedies. I enjoy animations.  
                    What about an animation movie?
 Linda:  That sounds great.
 Mary:   Alright. Let’s watch it.
	 What	type	of	movie	are	they	watching?
 A)

C)

B)

D)

11. 
This gift is for you 
Smurf?

Thank you very 
much. .................

 

Which	of	the	following	completes	the	speech?
A) You’re great.

B) That’s a great idea.

C) Here you are.

D) Enjoy it.

12. 
August

12

	 When	is	your	sister’s	birthday?
A) It is on the second of August.

B) It is on the twentieth of August.

C) It is on the twelfth of August.

D) It is on the twenty-second of August.

	 Answer	 the	 questions	 13	 and	 14	 according	 to	
the	information	below.

 

12:00-15:00
Monday-Thursday

15:00-16:00
Tuesday-Thursday

12:00-16:00
Saturday-Tuesday

 Alice: Shall we go to the movie theatre? 
 Tom	: OK. 
 Alice: What types of movies do you like? 
 Tom : I like action movies. 
 Alice: Let’s watch Avengers on Red Cinema,  

       then.

13.	 What	time	is	“Avengers”	on?	
A) At 5:00 o’clock in the afternoon

B) At 12:00 o’clock at noon.

C) At 3:00 o’clock in the afternoon 

D) At 4:00 o’clock in the morning 

14.	 When	can	Alice	and	Tom	go	to	the	movie	theatre?	
A) On Monday 

B) On Saturday 

C) On Sunday 

D) On Tuesday

15. Beth: Dad, I must call Sally to ask something 
about her birthday party.    ………………………..
Dad: Yes, of course.
Beth: Thank you, dad. I love you so much.
Dad: Not at all, dear.

	 Which	of	 the	following	completes	the	dialogue	
best?
A) What can I do for her?

B) Can I use your mobile phone?

C) Do you need anything?

D) Would you like to throw a party?
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16. 

She has a cut on her finger.

 What	does	she	need?

A) A hot water bottle

B) Lemon and mint tea

C) A glass of water

D) A plaster

17. 
 Oh, dear! What’s the 
matter w�th you?

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

 I feel cold and terr�ble. 
What should I do?

	 Which	of	the	following	completes	the	
	 conversation?

A) You shouldn’t carry heavy things.

B) You should have cold drinks.

C) You should stay in bed and rest.

D) You shouldn’t listen too much music.

18.  
35
52

?
+

     

	 What	is	the	answer?
A) Fifty three

B) A hundred

C) Eighty seven

D) Seventy eight

19. 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Maths Science English Turkish I.T

Maths I.T English Turkish Social 
Studies

Music I.T Maths English Social 
Studies

Art P.E Maths English Turkish

Turkish Social 
Studies Science Art Turkish

 

	 Which	of	 the	following	is	CORRECT	according	
to	the	timetable?
A) We have double Maths and double English on 

Wednesday. 

B) We have double P.E and Science on Tuesday. 

C) We have double Maths and English on Thursday

D) We have double I.T and Social Studies on 
Friday.

20. 

I usually go to bed  ………… 
at night.

A) at ten past two

B) at two past ten

C) at quarter past two

D) at ten past ten

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.
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1. Ramazan On Bir ayın sultanıdır. Bu ayı değerli kılan 
nedenlerden birisi Kur’an’ın bu ayda vahyedilmeye 
başlanmasıdır. Ayrıca bu ay içinde bin aydan daha 
hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi yer alır. Hz. 
Muhammed “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan 
umarak Kadir Gecesini değerlendirirse geçmiş gü-
nahları bağışlanır.” buyurmuştur. Ramazan ayına 
sağlıklı bir şekilde ulaşan, gerekli şartları taşıyan 
Müslümanların bu ayda oruç tutmaları farzdır. Ayın 
sonunda kutlanan kurban bayramı Allah’ın Müslü-
manlara hediyesidir.

	 Ramazan	ayı	 ile	 ilgili	 verilen	bilgilerden	hangi-
sinde	yanlışlık	yapılmıştır?
A) Kur’an’ın bu ayda vahyedilmesi

B) Kurban bayramının kutlanması

C) Farz olan orucun tutulması

D) Kadir gecesinin bulunması

2. Konuşma adabına uygun davranmanın ilk şartı doğ-
ru sözlü olmak, yalandan uzak durmaktır. Konuşur-
ken kırıcı olmadan, kötü sözler kullanmadan derdi-
mizi anlatmalıyız. Topluluk içinde kulaktan kulağa 
konuşmaktan kaçınmalıyız. Günlük hayatta konuş-
malarımıza nasıl dikkat ediyorsak sosyal medyada-
ki konuşmalarımıza da dikkat etmeliyiz. Yalan, iftira, 
küfür, hakaret içeren cümleler kurmamalıyız.

	 Selim	 arkadaşlarına	 iletişim	 ve	 konuşma	 ada-
bıyla	 ilgili	 bir	 metin	 hazırladı.	 Metnin	 sonunu	
verilen	 seçeneklerden	 hangisiyle	 tamamlarsa	
konuşma	adabına	uygun	olmayan	bir	bilgiyle	ta-
mamlamış	olur?
A) Sosyal medyada yazdıklarımızdan ve paylaştık-

larımızdan sorumluyuz.

B) Her ortamda ailemizi temsil ettiğimizi unutma-
malı, terbiyemizi yansıtmalıyız.

C) Sanal ortam da olsa bu tür yanlış ifadelerden 
kaçınmalıyız.

D) İnsanlar bizi tanımadıkları için istediğimiz şekil-
de yazabiliriz.

3. 
  Göklerin ve yerin yaratılması
	 Gece ve gündüzün oluşumu
	 Rüzgâr ve bulutların hareket etmesi
	 Gemilerin denizlerde yüzmesi
	 Yağmurla toprağın canlanması 

 Tüm bunlar evrendeki düzene işaret eden örnekler-
dir. 

	 Verilen	 bilgilerden	 çıkarılabilecek	 en	 kapsamlı 
sonuç	hangisidir?
A) Rüzgâr ve bulutların hareketi düzenin bir parça-

sıdır 

B) Gece ve gündüz oluşumu Allah’ın varlığının 
delillerindendir

C) Kuruyan toprak yağmurla hayat bulur 

D) Evrende bir düzen vardır

4. 

Rıza

Tuna

Umut

Taha

Hz. Lokman oğluna verdiği 
öğütlerle tanınır

Tıp ilmiyle uğraşmış bilge bir 
kişidir

Kur’an’da kendi adında sure 
bulunmaktadır.

Hz. Lokman balığın karnından 
dua ederek kurtulmuştur

Selim

Ahmet

Ali

Mehmet

	 Hz.Lokman	 hakkında	 bilgi	 veren	 öğrencilerden	
hangisi	yanlışlık	yapmıştır?
A) Ahmet

B) Selim

C) Ali

D) Mehmet
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5. Mekke’de Kureyş kabilesinin en asil kadınların-
dan olan Hz. Hatice, ağır başlı güzel ahlaklıydı. Bu 
yüzden kendisi temiz, saf anlamına gelen ‘Tahire’ 
olarak anılırdı. Mekke’de ticaretle meşgul olan Hz. 
Hatice kendisine gelen evlilik tekliflerinin tümünü 
reddetmiştir. Ticari bir takım faaliyetler neticesinde 
Peygamber efendimizi tanımış ve onun dürüst bir 
insan olduğunu anlayınca onunla evlenmek istemiş 
ve Peygamberimize evlilik teklifini Meysere ile gön-
dermiştir.

	 Bu	durum	Hz.	Hatice’nin	Peygamberimizle	olan	
evliliğinde	hangi	hususa	önem	verdiğini	göster-
mektedir?
A) Ticaretle meşgul olan bir insan olmasına

B) Dürüst ve ahlaklı olmasına

C) Mekke’nin ileri gelenlerinden biri olmasına

D) Çalışkan bir insan olmasına

6. Peygamberimizin oğlu İbrahim henüz On Sekiz ay-
lıkken hayata gözlerini yummuş, bu durum Peygam-
berimizi çok üzmüş ve göz yaşlarını tutamamıştır. 
Bunun üzerine sahabilerden bazıları, sen de mi ağ-
lıyorsun deyince Peygamberimiz şöyle demiştir;

 ‘Bu merhamettendir. Zira göz ağlar, kalp hüzünlenir. 
Ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söy-
leriz. Ey İbrahim biz senin aramızdan ayrılışından 
dolayı çok hüzünlüyüz.’

	 Peygamberimizin	oğlu	İbrahim’in	vefatı	üzerine	
göstermiş	olduğu	tavırdan	hangisi	çıkarılamaz?
A) Peygamberimizin evlat sevgisi

B) Peygamberimizin başına gelen sıkıntılara karşı 
sabrı

C) Peygamberlerin de imtihan  olabileceği

D) Peygamberimizin oğlunun vefatına dayanama-
yıp isyan ettiği

7. 
 * Zor durumda kalınca Allah’ın yardımını istemek için
 * Yaratıcımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi 

göstermek için
 * Dünya ve ahiret nimetlerine kavuşabilmek için 
 * Hata ve günahlarımızın affedilmesi için
 * Hastalandığımızda şifa bulmak için

	 İfadelerini	kullanan	Nisa,	kendisine	sorulan	han-
gi	soruyu	cevaplamıştır?
A) Dua etmek önemli midir?

B) Nasıl dua etmeliyiz?

C) Niçin dua etmeliyiz?

D) Duada neler istenir?

8. Peygamber Efendimiz;  “Müminlerin iman bakımın-
dan en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin 
en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davra-
nanınızdır.” buyurarak eşine iyi davranmanın güzel 
ahlakın göstergelerinden biri olduğunu vurgulamış-
tır. Aynı şekilde ev işlerinde ailesine yardımcı ol-
muştur. Kendi söküğünü dikmiş, hayvanların sütünü 
sağmıştır. 

	 Bu	durum,	aile	hayatında	bize	hangi	hususta	ör-
nek	oluşturur?
A) Ailede eşlerin birbirlerine karşı olan tutumlarında

B) Dede ve torun ilişkilerinde

C) Anne baba ve çocuk ilişkisinde

D) Yakın akrabalarla olan ilişkilerde

9. 
	 Oruca başlama vakti
	 Orucun bitiş vakti
	 Oruç için gece yemek yeme zamanı
	 Ramazanda verilen vacip sadaka

	 Ramazan	ayı	ve	oruçla	ilgili	kavramlar	hangi	se-
çenekte	doğru	olarak	sıralanmıştır?
A) İftar-imsak-sahur-fitre

B) İmsak-iftar-sahur-fitre

C) Sahur-imsak-iftar-fitre

D) İmsak-sahur-fitre-iftar

10. 
 I. “Diş kirası” Ramazanda misafire verilen değeri 

gösterir
 II. Minareler arasına asılan mahyalar, görsel şöle-

ni tamamlar
 III. “ Tekne orucu” çocukların oruçla tanışmalarını 

sağlar
 IV. Ramazan manileri ve Ramazan davulu bu aya 

has güzelliklerdendir.
	 Verilen	bilgilerden	kaç	 tanesi	kültürümüzde	ra-

mazan	 ve	 oruçla	 ilgili	 geleneklerimize	 örnek	
gösterilebilir?
A) 1  B) 2

C) 3  D) 4
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11. Mekkeli gençlerden biri olan Ebu’l-As Peygambe-
rimizin kızlarından biri olan Zeynep’le evlenmek 
istemiş ve Peygamberimizden Zeynep’i istemiştir. 
Bunun üzerine Peygamberimiz kızı Zeynep’in fikrini 
alarak karar vermiştir.

 Aynı şekilde Hz. Ali de Peygamberimizin kızı Fatı-
ma’yı istediğinde Hz. Fatıma’nın görüşünü alarak 
olumlu cevap vermiş ve kızı Fatıma’yı Ali ile evlen-
dirmiştir.

	 Bu	 durum	 Peygamberimizin	 aile	 içi	 ilişkilerde	
daha	çok	neyi	benimsediğini	göstermektedir?
A) Aile bireylerinin fikirlerine önem verdiğini

B) Kızlarını herkesten daha çok sevdiğini

C) Aile ile ilgili kararları sadece kızlarına danışarak 
verdiğini

D) Kızlarının evlilik kararlarını kimseye danışma-
dan verdiğini

12. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
 1. De ki: O Allah birdir.
 2. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye 

muhtaç değil)’dir.
 3. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 4. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

	 İhlas	suresinin	anlamını	okuyarak;
 I. Bir ve tek olduğu
 II. Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
 III. Doğmamış ve doğurmamış olduğu
 IV. Evreni yoktan var ettiği 

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?
A) I-II-III  B) II-III                

C) III-IV  D) I-II 

13. Peygamber Efendimiz bir gün torunlarını kucağına 
almış onlarla oynuyor ve şakalaşıyordu. O sırada 
Temimli Akra b. Hâbis isimli bir sahabi onları izliyor-
du. Dede ile torunu arasındaki bu durumu şaşkınlık-
la karşıladı ve “Benim on çocuğum var ama hiçbi-
rini öpmedim.” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) bunun 
üzerine “Allah senin kalbinden merhamet (acıma) 
duygusunu söküp almışsa, ben ne yapayım?’’ dedi 
ve “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” bu-
yurdu.

	 Bu	 durum	 Peygamberimizin	 torunlarıyla	 olan	
ilişkisinde	hangi	davranışının	ön	plana	çıktığını	
gösterir?
A) Ciddiyet ve disiplin

B) Disiplin ve sevgi

C) Sevgi ve merhamet

D) Empati ve saygı

14. 
Semi

Tekvin

BasarKudret

	 Şekilde	yer	alan	Allah’ın	isimleri	ile	seçenekler-
de	verilen	anlamlar	eşleştirildiğinde	hangisi	dı-
şarda	kalır?
A) Allah her şeyi duyar.

B) Allah her şeyi görür.

C) Allah her şeyi bilir 

D) Allah her şeyin yaratıcısıdır

15. Çalışma ortamında, yolda, sokakta, okulda, sosyal 
hayatta uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu 
kurallara nezaket kuralları denir.  

	 Verilen	seçeneklerden	hangisi	nezaket	kuralları-
na	uyan	bireyin	davranışlarına	örnek	gösterile-
mez?
A) Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanmaz

B) Hastalanan komşusunu ziyaret eder

C) Öğretmeniyle karşılaşınca hal hatır sorar

D) Kopya çeken arkadaşına destek olur



Isp
ar

ta
 Ö

lçm
e D

eğ
er

len
di

rm
e M

er
ke

zi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B.

5. sınıf

Kazanım Tarama Testi

4

16. Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:
 – İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu? 

Resûl-i	Ekrem:
 “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese 

selâm vermendir” buyurdu. (Buhârî, Îmân 20;)
	 Verilen	 	 Hadis-i	 Şerif	 selamlaşmanın	 ne	 kadar	

önemli	olduğunu	bizlere		hatırlatmaktadır.	Buna	
göre	 seçeneklerden	 hangisi	 selamlaşmanın	
önemine	örnek	gösterilemez?
A) Sınıfa gelince arkadaşlarımıza selam vermek

B) Konuşmadığımız kişiye selam vermemek

C) Yolda karşılaşınca öğretmenimize selam vermek

D) Eve girince evdekilere selam vermek

17. 
 ( ) Farz olan oruç Ramazan Ayında tutulur.
 ( ) Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. 
 ( ) Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu 

aydadır.
 ( ) Oruç hem beden hem de malla yapılan bir 

ibadettir.
		 Ramazan	ayı	ve	oruçla	ilgili	verilen	bilgileri	doğ-

ru	ya	da	yanlış	şeklinde	sıralarsak	seçenekler-
den	hangisine	ulaşabiliriz?
A) D-D-D-Y

B) D-D-Y-D

C) D-Y-D-Y

D) Y-Y-D-D

18. 
	 Hükümdar ve peygamberdi
	 Güzel sesiyle Zebur’u okurdu
	 Yılın yarısını oruçlu geçirirdi
	 Zırh yaparak geçinirdi

	 Verilen	özellikler	hangi	peygambere	aittir?
A) Hz. Îsâ 

B) Hz. Mûsâ

C) Hz. Dâvud

D) Hz. Sâlih

19. 
 I. Allah’ın görmek için göze işitmek için kulağa 

ihtiyacı yoktur
 II. Allah sonsuz ve sınırsız bilgisiyle olacakları 

önceden bilir
 III. Allah bir şeyin olmasını istediğinde ona ol der, 

o da olur
 IV. Allah bizlere şah damarımızdan daha yakındır

	 Verilen	bilgilerden	hangileri	doğrudur?
A) I-II- IV

B) II-III-IV

C) I-II-III

D) I-II-III-IV

20. 

Rıza

Tuna

Umut

Taha

Besmele çekerek yemeğe başlarım

Tabağıma yiyebileceğim kadar 
yemek alırım 

Tabağımda kalan yemekleri çöpe 
atarım

Sağ elimle yerim, ağzımda lokma 
varken konuşmam

	 Sofra	adabına	uygun	olmayan	yanlış	bilgi	hangi	
öğrenciye	aittir?
A) Rıza  B) Tuna

C) Taha  D) Umut

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.
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Mehmet YILDIRIM
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