SINIF

5

KURUMSAL DENEME
SORU KİTAPÇIK NUMARASI

2 1 9 200 5 3
TOPRAK

3A
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI
SOYADI
SALON NO.

SIRA NO.

A

kitapçýðý

TÜRKÇE TESTÝ
Bu testte 15 soru vardýr. Süre 25 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn TÜRKÇE TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

Bu metinden "tarla ardıcı" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Beslenmek için sürekli yer değiştirir.
B) Ağacı bol veya çalısı olan yerlerde yaşarlar.
C) Kuyruğu, gövdesine göre daha uzundur.
D) Kışın park ve bahçelerde görülür.

3. Aralarında anlamca karşıtlık bulunan sözcükler zıt an-

2. Bu kitabı zevkle okudum ve arkadaşıma önerdim.

lama sahiptir. "Güzel-çirkin, yukarı-aşağı, genç-yaşlı" sözcükleri zıt anlamlıdır.

A) Parkta oynayan çocuklar aralarında şakalaşıyor.
B) Öğretmenimin tavsiye ettiği oyun setinden aldım.
C) Annem, misafirlere kurabiye ve kek ikram etti.
D) En yakın dostunu doğum gününe çağırmayı unutmuş.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Bu bilgiye göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yay ayraç içinde
yanlış verilmiştir?
A) Çok hâlsiz, bu yüzden kutuyu kaldıramaz. (Dinç)
B) Sık ağaçlarla kaplı bir ormandayız. (Seyrek)
C) Bu çölde vahşi hayvanlar da var. (Uysal)
D) Zeliha, çok tertipli bir çocuktur. (Dağınık)
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4.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Bu görselde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiddet içeren filmler, çocuklar için olumsuz örnek oluşturmaktadır.
B) Şiddet, başka bir şiddetin ortaya çıkmasına yol açar.
C) Kavga ve gürültünün en büyük nedeni bilgisizliktir.
D) Çocuklar, için en güzel örnek anne ve babalarıdır.

5. Bir eylemin, gerçekleşme amacıyla birlikte verildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde amaç-sonuç ilişkisine yer verilmiştir?
A) Bugün Türkiye genelinde hava yağışlı olacak. Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
B) Karadeniz ve Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçılar, yaklaşık 3 bin kasa hamsi yakaladı. Hamsiyle dolup taşan teknenin sahibinin mutluluğu yüzünden okunuyordu.
C) Van'ın Çatak ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, aldıkları robotik kodlama eğitiminin ardından çeşitli projeler
tasarladı. Matematik Öğretmeni Aysel İnce, çocukların üreten bireyler olmaları için çalıştıklarını söyledi.
D) Adana'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi ekipler yaptı.
2
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6.

Aşağıdakilerden hangisi "gözlük" ile ilgili bu iki metinden çıkarılabilecek ortak bir sonuçtur?
A) Gözleri koruması
B) Göz çevresini tamamen kaplaması
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

C) Kar ve buz parçalarının etkisini en aza indirmesi
D) Işığın zararlı etkilerini yok etmesi

7. Kâğıt, yüzlerce yıldır bizim için vazgeçilmezdir. Söz gelimi okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler ve not almak ya
da ödevlerimizi yapmak için kullandığımız defterler kâğıttan yapılır; - - - - .
Bu metnin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) kâğıdın bulunmasından önce insanlar kil tablet, tahta, yaprak ve kemik gibi malzemelerin üzerine yazı yazıyorlardı
B) dergilerin verdiği ekler, posterler, oyun alanları ve kartların ham maddesi kâğıttır
C) yere bir şey döküldüğünde ya da bir yer kirlendiğinde hemen kâğıttan üretilmiş havluyla sileriz
D) evimizin duvarlarını kaplayan duvar kâğıtları, posta kutumuza bırakılan faturalar da kâğıttan yapılır

8. Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar!
Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgürlüğüne düşkün oldukları için kuşları kafeste tutmak zordur.
B) Zarar görmemek için zamanında tedbir alınmalıdır.
C) Bir insanı özgürlükten mahrum bırakmak en büyük kötülüktür.
D) Kuşların evi kafesler değil, gökyüzüdür.
5. SINIF / TÜRKÇE TESTi
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9. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarının yeni kitabındaki pratik tarifler hem mutfakta işinize yarayacak hem de matematik çalışmanızı sağlayacak. Örneğin enfes Pizza Pi’yi hazırlarken bir yandan farklı malzemeler seçip bir yandan da
pizzanın yarıçapını ve çevresini hesaplayabilirsiniz. Tatlı olarak sunabileceğiniz keki süslemek ya da tangram kurabiyeleri şekillendirmek size yeni geometri bilgileri kazandırabilir.
Bu metinde anlatılan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
B)

C)

D)

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A)

10. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Çocuklardan Atatürk'e Mektup” adlı bir yarışma düzenlenecektir. Yarışma
şartları şunlardır:
✹ Yarışmaya 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
✹ Eserlerin başka bir yarışmaya gönderilmemiş veya daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
✹ Eserler, başka bir eserden esinlenip yazılmamalıdır.
✹ Eserler, el yazısıyla yazılmalıdır.
Bu şartlara göre aşağıdakilerden hangisi bir eserin söz konusu yarışmaya kabul edilmesini engellemez?
A) Bir yayınevinden ödül almış olması
B) Elektronik ortamda yazılması
C) Eserde ünlü birine ait bir sözün yer alması
D) Eserin bir lise öğrencisine ait olması
4
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

2. veren
3. balta

A) Kamp ateşini on bir yaşındaki bir çocuk yaktı.

4. meyve

B) Resmi daha iyi görebilmeniz için 3'er adım geriye gitmelisiniz.

5. ağaca
Numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir
cümle oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?

C) Bana olan borcunun 45 bin lirasını ödeyecekmiş.
D) Arkadaşım Suzan, her yıl 3.600 sayfa kitap okuyormuş.

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

14. 1. Yolda taşa takılınca ayağını burkmuş.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

2. Teyzesinin evine gitmez olmuş, ayağını kesmişti.
3. Saat dokuz olmadan Bolu'ya ayak bastık.
4. İçeri girmemek için ayak diriyordu.
"Ayak" sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

12. Noktanın kullanım yerlerinden bazıları şunlardır:
✹ Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
✹ Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
✹ Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
✹ Genel ağ adreslerinde kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yukarıdaki açıklamalardan herhangi birini örneklendirmez?
A) Ülkemizin nüfus yoğunluğu fazla olan 5. şehri Bursa'dır.
B) Muayeneden sonra Dr. Ali Bey, bize birtakım ilaçlar tavsiye etti.
C) Bugün sozluk.gov.tr adresinden bazı sözcüklerin
anlamına baktım.
D) Uçak 15.30'da kalktığına göre alana bir saat sonra iniş yapar.
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15. Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan eklere, yapım eki
denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki (sözcük türeten ek) almıştır?
A) Annem bana ve kardeşime siyah eldiven almış.
B) Büyükbabam, bulgur pilavını çok sever.
C) Cenk, görgü kurallarına dikkat eden biridir.
D) Bahçe kapısını açıp içeri girdik.
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Bu testte 15 soru vardýr. Süre 30 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn MATEMATÝK TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.
1. Musluk

2. Musluk

Dakikada 4 gram
su damlatıyor.

Dakikada 2 gram
su damlatıyor.

İçinde 12 gram
su var.

Boş kova

Yukarıda verilen birinci musluk her bir dakikada 4 gram, ikinci musluk ise her bir dakikada 2 gram su damlatmaktadır. Musluklar aynı anda su damlatmaya başladığında birinci musluğun altına boş bir kova, ikinci musluğun altına ise içinde 12 gram su bulunan bir kova konuluyor.
Buna göre kaçıncı dakikanın sonunda kovalarda biriken su miktarları eşit olur?
A) 6

B) 7

C) 8

3.

Ece Hanım ile eşi Kamil Bey mutfaklarının duvarlarını
boyayacaktır.
Ece Hanım boyanacak yüzeyin 1 'ini, Kamil Bey ise
4
7 'sini boyamıştır.
16
Buna göre ikisinin boyadıkları kısımların toplamı,
boyanacak yüzeyin kaçta kaçıdır?

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

2.

6

5. SINIF

B) 10 'u
16

C) 11 'i
16

9

6

6

15

15

10

6

15

14

14

25

49

Murat yukarıdaki tabloda 3 'e denk olan kesirlerin bu5
lunduğu kutucukları mavi renge boyuyor.
Çağla ise tabloda 2 'ye denk olan kesirlerin bulun7
duğu kutucukları kırmızı renge boyuyor.
Buna göre tabloda boyanmayan kaç tane kutucuk kalmıştır?
A) 1

A) 9 'u
16

D) 9

B) 2

C) 3

D) 4

D) 12 'si
16
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4.

123 santimetre

Bir kurbağa her zıplayışında 123 santimetre ilerlemektedir.
Buna göre kurbağa 209 defa zıpladığında kaç santimetre ilerler?
A) 3567

B) 23 187

C) 25 707

6.

Ali Öğretmen akıllı tahtada kullanmak için Yanıt Yayıncılık'ın sitesinden doküman indirmektedir.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde verilen gösterge dokümanın kaçta kaçının indiğini göstermektedir.
Buna göre Ali Öğretmen dokümanın yüzde kaçını indirmiştir?
A) 25

B) 30

C) 35

D) 40

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

5.

3
‘ü tüketiliyor.
5

KAHVE

KAHVE

A

A

220 gram

148 gram

Dolu bir kahve kavanozu tartıldığında kütlesinin 220
gram olduğu görülüyor.
Kahvenin 3 'ü tüketildikten sonra kahve kavanozu tek5
rar tartıldığında kütlesinin 148 gram olduğu görülüyor.
Buna göre kahvenin tamamı tüketilip boş kavanoz tartıldığında kütlesi kaç gram olur?
A) 80

5. SINIF / MATEMATiK TESTi

D) 27 505

B) 90

C) 100

D) 120
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7.

9.

1 kg
5

Selma'nın kumbarasında bir miktar parası vardır. Babası, Selma'ya kumbarasında bulunan paranın iki katı
kadar para vermiş, Selma da bunun tamamını kumbarasına atmıştır.

Yukarıdaki terazinin üzerine küçük su şişesi konulup
tartıldığında kütlesinin 1 kilogram olduğu görülüyor.
5
Bu şişenin yanına büyük bir şişe daha konulup tartıldığında ikisinin toplam kütlesi 17 kilogram geliyor.
20

Selma, fotoğrafçılık ile ilgilenmekte ve fiyatı 126 TL
olan yukarıdaki kitabı satın almak istemektedir. Bunun

Buna göre büyük su şişesinin kütlesi kaç kilogramdır?

için kumbarasına içindeki paralara ek olarak 13 gün
boyunca her gün 3 TL para atması gerekmektedir.

A) 23

B) 26

C) 28

D) 29

A) 3
5

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Buna göre Selma'nın kumbarasında babası para
vermeden önce kaç TL vardı?

17 kg
20

B) 13
20

C) 7
10

D) 3
4

10.

8.
I.

II.

I

II

III

IV

2,715 cm

2,73 cm

2,729 cm

2,699 cm

III.

Yukarıdaki kesirlerin hangilerinin karşısında verilen yüzdelik gösterimler doğrudur?

Yukarıda bir masanın üzerinde bulunan kalemlerin
arasındaki aralıklar I, II, III ve IV ile gösterilmiştir.

A) Yalnız III

B) I ve II

Bu aralıkların uzunlukları yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi aralık diğerlerinden daha geniştir?

C) II ve III

D) I ve III
A) I

8

5. SINIF / MATEMATiK TESTi

B) II

C) III

D) IV
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11.

Pasta 3 eş parçaya bölünüyor.

Aydın

Burcu

Tülay pastasını
7 eş dilime bölüyor.

Burcu pastasını
6 eş dilime bölüyor.
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Aydın pastasını
5 eş dilime bölüyor.

Tülay

Aydın, Tülay ve Burcu bir pastaneden yaş pasta aldıktan sonra bunu üç eş parçaya bölerek aralarında paylaşıyorlar. Aydın kendi payını 5 eş dilime, Tülay 7 eş dilime, Burcu 6 eş dilime böldükten sonra her biri birer dilim yiyor.
Buna göre Aydın, Tülay ve Burcu'nun yedikleri pasta miktarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Aydın > Burcu > Tülay

B) Burcu > Aydın > Tülay

C) Tülay > Aydın > Burcu

D) Aydın > Tülay > Burcu

5. SINIF / MATEMATiK TESTi
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12.

14.

Baca deliği
? metre

1,27 metre

2,213 metre

Şömine

A
B
C

Yukarıdaki şekilde bir yangına müdahale eden A, B ve
C ile gösterilen itfaiye araçları gösterilmiştir. Bu araçların üçü de birbirinin aynısı olup yangına su tankları
dolu olarak gelmişlerdir.

Yukarıdaki şöminenin üst kısmının zeminden yüksekliği 1,27 metredir. Bu şömine için açılmış olan
baca deliğinin üst kısmının zeminden yüksekliği ise
2,213 metredir.

A) 0,943

B) 0,94

C) 0,953

D) 0,96

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Buna göre baca deliğinin üst kısmı ile şöminenin
üst kısmı arasındaki mesafe kaç metredir?

A aracı deposundaki suyun % 48'ini, B aracı ise deposundaki suyun 0,6'sını kullanmıştır. C aracının kullandığı su miktarı A aracından fazla, B aracından azdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi C aracının deposundaki suyun kaçta kaçını kullandığını gösteren ifade olabilir?
A) 4
10

B) 16
25

C) 46
100

D) 28
50

15. Hülya 100 sayfalık bir kitabın 60 sayfasını okumuş-

13.

tur.
Buna göre Hülya'nın okuduğu kısmın % sembolü
ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen ondalık gösterimde basamak değeri 1 'dan küçük olan rakamların sayı değerle10
ri toplamı kaçtır?
A) 3
10

B) 6
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C) 7

A) % 6

B) % 40

C) % 60

D) % 100

D) 13
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Bu testte 15 soru vardýr. Süre 30 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1. Saf bir sıvı madde ısı aldığında sıcaklığı yükselebilir. Sıcaklık belli bir değere ulaştığında sıvı madde kaynamaya başlar. Kaynamaya başladığı bu sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Saf sıvı maddelerin tamamı kaynarken sıcaklıkları sabit kalır.

Şekildeki gibi bir ısıtıcı ile düzenli olarak ısıtılan saf sıvının sıcaklığı, belirli aralıklarla ölçülüp tabloya kaydediliyor.
Zaman (dakika)

5

10

15

20

25

30

Sıcaklık (°C)

20

40

60

80

80

80

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Kaynama sıcaklığına ulaşıncaya kadar sıvının sıcaklığı artmıştır.
B) Sıvı 80 °C sıcaklıkta kaynamaya başlamıştır.
C) 20 ile 30 dakikaları arasındaki buharlaşma 5 ile 20 dakikaları arasındaki buharlaşmadan daha yavaştır.
D) Madde; 5, 10 ve 15. dakikalarda aynı fiziksel hâlde bulunur.

2. Birbirine temas ettirilen sıcaklıkları farklı olan mad-

3. Öğretmen Yeşim Hanım, fen bilimleri laboratuvarın-

deler arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan
maddeye aktarılır. Isı aktarımı maddelerin sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder.

da loş ortam oluşturduktan sonra masanın üzerine
yanan bir ampul yerleştiriyor. Daha sonra üç öğrenciye pipet verek pipetlerden ampule bakmalarını istiyor. Öğrenciler pipetleri aşağıdaki şekillerde kullanarak ampule bakıyor.

Aşağıdaki grafikte K, L, M ve N maddelerinin ilk sıcaklığı ile son sıcaklıklarının karşılaştırılması verilmiştir.
Sıcaklık (°C)

II

III

IV

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

: İlk sıcaklık
: Son sıcaklık

I

Eslem

Madde

Eylem
Ekrem

Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangileri arasında ısı alışverişi gerçekleşmiş olabilir?

Buna göre hangi öğrenciler ampulü görebilir?

A) I ve II

B) II ve III

A) Yalnız Ekrem

B) Yalnız Eylem

C) III ve IV

D) I ve IV

C) Ekrem ve Eylem

D) Eslem ve Eylem
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4. Maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına genleşme, ısı vermesi sonucu hacimlerinin azalmasına büzülme denir. Katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerde genleşme ve büzülme görülür. Oda sıcaklığında (25 °C) boyları eşit olan K, L ve M metalleri (Şekil - 1) 80 °C sıcaklıktaki ortama getirildiğinde boylarının karşılaştırması aşağıdaki gibi (Şekil - 2) oluyor.
Ortam sıcaklığı 80 °C

Ortam sıcaklığı 25 °C
K

K

L

L

M

M

Şekil -1

Şekil - 2

Buna göre,
I. Farklı cins maddelerin genleşme miktarı birbirinden farklıdır.
II. K metalinin genleşme miktarı, L ve M metallerinin genleşme miktarından fazladır.
III. Metaller 5 °C sıcaklıktaki ortama bırakılsaydı K metalinin uzunluğu, L ve M metallerinin uzunluğundan fazla olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

5. Bir öğrenci, farklı cisimleri ölçüm çubukları eşit boy-

6. Bölme sayısını, her bir bölmeye karşılık gelen değer

da olan K, L, ve M dinamometrelerine bağlıyor. Dinamometrelerdeki uzama miktarları aşağıdaki gibi oluyor.

ile çarparsak o dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değerini hesaplamış oluruz.

20 N

16 N

M

9N

Buna göre dinamometrelerin ölçebilecekleri en
büyük kuvvetler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

12

K

L

M

A)

100 N

40 N

60 N

B)

50 N

40 N

30 N

C)

50 N

40 N

60 N

D)

25 N

20 N

30 N

5. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi
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L

K

Aşağıdaki tabloda K, L ve M dinamometrelerine ait
bazı özellikler verilmiştir.
Dinamometre

K

L

M

Bölme sayısı

10

10

5

Bir bölmeye karşılık
gelen kuvvet değeri

2N

1N

2N

Tabloya göre ,
I. Bölme sayısı eşit olan tüm dinamometrelerin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri eşittir.
II. Bir bölmesi aynı kuvvet değerine karşılık gelen dinamometrelerin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri eşittir.
III. Bir bölmesi aynı kuvvet değerine karşılık gelen
farklı bölme sayısına sahip dinamometrelere asılan özdeş cisimler farklı sayıda bölmenin uzamasına neden olur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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7. Bir yüzeye çarpan ışının yansımasında gerçekleşen durumları yansıma kanunları ile ifade edebiliriz.
En önemli yansıma kanunları şunlardır:
I. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.
II. Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
III. Yansıtıcı yüzeye dik olarak gelen bir ışın, kendi üzerinden geri yansır.
Aşağıda iki farklı yüzeye ait görsel verilmiştir.

K

L

Durgun su yüzeyi

Buruşturulmuş alüminyum folyo

Buna göre K ve L yüzeylerine gönderilen ışınların gelme açıları ile yansıma açıları aşağıdakilerden hangileri olabilir?
L Yüzeyi
Yansıma açısı

Gelme açısı

Yansıma açısı

A)

40°

40°

50°

50°

B)

40°

40°

50°

60°

C)

40°

30°

40°

40°

D)

50°

60°

60°

40°

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

K yüzeyi
Gelme açısı

8. Mehmet, karton kutunun tabanını türü bilinmeyen bir madde ile kapladıktan sonra kutu içerisine farklı renklerde lazer
ışığı gönderiyor.

Lazer
Lazer

Işın

Işınların kutu tabanından yansıdıktan sonra izledikleri yollar
aşağıdaki gibi oluyor.

Işın

Karton kutu

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet'in kutunun tabanını kapladığı madde pürüzlü bir yüzeye sahiptir.
B) Kutunun tabanındaki madde cisimlerin görüntüsünü oluşturamaz.
C) Kutunun tabanındaki madde keçe veya zımpara kağıdı olabilir.
D) Kutunun tabanına kaplanan madde ışığı yansıma kanunlarına göre yansıtmamıştır.
5. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi
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9. Cisimle temas ettigi yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti yüzeylerin pürüzlü veya kaygan olma durumlarına göre değişir. Cisimler, halı, keçe, kum, toprak, çim ve
zımpara kağıdı gibi pürüzlü yüzeylerde zor hareket eder. Girinti ve çıkıntı miktarı az olan cam, buz, porselen, mermer, beton, fayans, kuşe kağıt gibi yüzeylerde cisimler daha kolay hareket eder.
Bir öğrenci şekildeki K, L ve M yüzeylerini kullanarak dört farklı yol tasarlıyor.
K yüzeyi

L yüzeyi

M yüzeyi

Bir öğrenci dinamometre bağladığı özdeş cisimleri bu yollarda sabit süratle hareket ettiriyor. Cisimlere bağladığı dinamometrelerdeki uzama miktarları aşağıdaki gibi oluyor.

Buna göre,
I. L yüzeyinde oluşan sürtünme kuvveti, K ve M yüzeylerinde oluşan sürtünme kuvvetinden fazladır.
II. L yüzeyinin pürüzlülüğü, K ve M yüzeylerinin pürüzlülüğünden fazladır.
III. M yüzeyi porselen, L yüzeyi zımpara kağıdı olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

10. Tabloda hal değişimleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

11. Islak saçlarımız bir süre sonra kendiliğinden kurur.
Saçlarımızdaki suyun buharlaşma süresi diğer bir
ifadeyle saçlarımızın kuruma süresi hava sıcaklığına
göre değişir. Sıcak havalarda saçlarımız daha çabuk
kururken soğuk havalarda daha geç kurur. Ancak suyun kaynaması farklı bir durumdur. Bir ısıtıcı üzerine
koyduğumuz su 100 °C sıcaklığa ulaşınca kaynamaya başlar.

Maddenin ısı almasıyla Sonucunda madde gaz
gerçekleşir.

hâle geçer.

Sıvı maddelerde meydana gelir.

Her sıcaklıkta gerçekleşir.

Şekil – 1

Buna göre tabloda yapılan işlem aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Buharlaşma ve kaynama olayları ile ilgili ortak
özelliklerin boyanması
B) Kaynama olayı ile ilgili özelliklerin boyanması
C) Buharlaşma olayı ile ilgili özelliklerin boyanması
D) Erime olayı ile ilgili özelliklerin boyanması
14
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Tablodaki bazı özelliklerin yazılı olduğu kutular boyandığında Şekil – 2'deki görünüm oluşuyor.

Şekil – 2

D) I, II ve III

Yukarıda buharlaşma ve kaynama olayları ile ilgili bir
parça verilmiştir.
Yalnızca parçaya göre,
I. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama belirli sıcaklıkta gerçekleşir.
II. Sıcaklık arttıkça buharlaşma olayı daha hızlı gerçekleşir.
III. Kaynama sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici bir
özelliktir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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14. Ekmek ve salça ile yapılan besinlerin bozulma dene-

evresinde görülmüştür. Aynı ay içerisinde aşağıda
verilen K, L ve M ana evreleri de gözlemlenmiştir.

K

L

kitapçýðý

yinde ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.

M

Yukarıda gösterilen evrelerin yaklaşık olarak gözlemlenme tarihi aşağıda verilenlerden hangisindeki gibi olabilir?

Günler

Kuru
ekmek

Nemli
ekmek

Kapalı
kapta
salça

Açık
kapta
salça

1.

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

5.

-

Küflendi

-

-

7.

-

-

Küflendi

Yapılan deneyden;
K evresi

L evresi

M evresi

A)

8 Aralık

15 aralık

29 aralık

B)

15 aralık

8 Aralık

29 aralık

C)

29 aralık

15 Aralık

8 Aralık

D)

8 Aralık

29 aralık

15 aralık

I. Meyve ve sebzelerin kurutulması mantarların besinler üzerinde gelişme ve çoğalmasını önler.
II. Mantarların gelişme ve çoğalması için besin ve
hava gereklidir.
III. Mantarlar ılık ortamlarda yaşar.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

13. Aşağıda bir tohumun toprağa ekilmesinden sonra
bitkinin oluşması, gelişip tohum içeren meyve üretmesi sürecinde gerçekleşen evreler verilmiştir.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

15. Bir öğrenci farklı hayvan resimlerini kullanarak aşağıdaki gruplandırmayı yapıyor.
1. GRUP

2. GRUP

Kaplumbağa

Kaplan

Tohum

Balina

Yılan
Solucan
Timsah

Gösterilen bitkinin hayat döngüsü incelenerek;
I. Büyüme ve gelişme sürecinde gövdesindeki dal
ve yaprak sayısı artar.

Yarasa

Öğrencinin yaptığı gruplandırmayla ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

II. Bitki büyürken kök ve gövdenin uzaması birbiri
ile orantılı olur.

A) Hem 1. hem de 2. grupta bulunan canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alır.

III. Bitkide gövde kalınlığı artarsa yaprak sayısı da artar.

B) Akciğer ile solunum yapan canlılar her iki grupta-

yorumlarından hangileri söylenebilir?

C) Doğurarak çoğalma ve yavruyu süt ile besleme
1. gruptaki canlıların ortak özelliğidir.

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

5. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

D) I, II ve III

da bulunur.

D) Sürünen her canlı sürüngen olmadığı için 1. grupta hatalı canlı yerleştirmesi vardır.
Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ
Bu testte 10 soru vardýr. Süre 15 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

Bu görseller ait olduğu yeryüzü şekli ile eşleştirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
A) Körfez

B) Boğaz

C) Akarsu

3.

Yukarıdaki haritada ülkemizde bir güne ait hava durumu sembollerle gösterilmiştir.
Bu haritaya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Yukarıda Türkiye'nin iklim haritası verilmiştir.
Bu haritaya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ülkemizde yayılma alanı en fazla olan iklim, Akdeniz iklimidir.

A) Karadeniz kıyıları parçalı bulutludur.

B) Ülkemizin kuzey kıyılarında Karadeniz iklimi görülür.

B) Akdeniz ve Ege kıyılarında hava açıktır.

C) Ülkemizin iç kesimlerinde karasal iklim görülür.

C) Ülkemizde aynı günde farklı hava olayları görülür.

D) Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi görülür.

D) Ülkemizin güney kesimlerinde karla karışık yağmur etkilidir.
16
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2.

D) Göl
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4.

1.

nti
Çat
alhöyük Antik Ke

3. M

2. Van Kalesi

4. M

i
uradiye Şelales

alabadi Köprüsü

Görsellerdeki unsurlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. Tarihî nesnedir. Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır.

B)

C) 3. Doğal varlıktır. Van ilinde bulunmaktadır.

D) 4. Tarihî eserdir. Diyarbakır ilinde bulunmaktadır.

5. Teknolojinin insan hayatına olumsuz etkileri de vardır.

6. Sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için almamız gereken bazı tedbirler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye örnek gösterilemez?

B) Uzun süre televizyon ve bilgisayar karşısında bulunan insanlarda sağlık sorunlarının ortaya çıkması
C) Sanal ortam üzerinden yürütülen iletişim tarzının yaygınlaşması sonucunda toplumsal bir varlık olan insanın yalnızlaşması ve asosyalleşmesi
D) Dünyada her geçen yıl mesafeli alışveriş (Genel
Ağ üzerinden yapılan alışveriş) sayısının artması
5. SINIF / SOSYAL BiLGiLER TESTi

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek gösterilemez?
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden bir
yetişkinin iş yapma veriminin azalması

2. Tarihî eserdir. Urartular tarafından yapılmıştır.

A) Güvenliğinden emin olmadığımız sitelerden alışveriş yapılmaması
B) Şifrelerin kolay tahmin edilebilen ardışık harf ve
sayılardan oluşturulması
C) Sanal ortamda aile fertlerinin adı, doğum yeri gibi
kişisel bilgilerin paylaşılmaması
D) Sanal ortamda kimlik numarası ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması
Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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7.

9.

UNICEF: Dünyadaki Çocukların Dörtte Biri
Savaş ve Afetlerin Gölgesinde Yaşıyor

II. Trabzon, Rize ve Giresun’un dağlık kesimlerinde
nüfusun seyrek olmasında ormanların fazlalığı etkili olmuştur.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

III. Akdeniz kıyısındaki Teke ve Taşeli Platoları karstik
arazilerin (Kolay eriyebilen kayalardan oluşan, tarıma elverişli olmayan arazi) bulunması; Tuz Gölü çevresi ise toprağın tuzlu olması nedeniyle tarıma uygun değildir. Bu alanlarda nüfus azdır.

✹ 535 milyon çocuk sağlık hizmeti ve kaliteli eğitim alamıyor. Gıdaya erişemiyor ve korunamıyor.
✹ 393 milyona yakın çocuk, acil desteğe ihtiyaç
duyulan bölgelerde yaşıyor.

Bu bilgilerde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

✹ Savaş ve çalışma ortamında yaşayan 13 milyondan fazla çocuk eğitimden yoksun.

İnternet haberi, 9 Aralık 2016
UNICEF'in verdiği bilgiye göre çocukların;

III. Beslenme ve barınma
haklarından hangilerinin ihlal edildiği söylenebilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

8. Krallıkla yönetilen Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır. Paranın icadı, ticari hayatta kullanılan takas (değiş-tokuş) usulünü sona erdirmiştir. Tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını inşa etmişlerdir.
Lidyalılar, Kral Yolu'nda yaptıkları ticaret sayesinde
zenginleşmişlerdir.
Bu açıklamadan Lidyalılar ile ilgili;
I. Dinî inançları

A) Su kaynakları

Bitki örtüsü

Toprak yapısı

B) Su kaynakları

Toprak yapısı

Bitki örtüsü

C) Toprak yapısı

Bitki örtüsü

Su kaynakları

Su kaynakları

Toprak yapısı

D)

Bitki örtüsü

10.

Einstein'in, ilkokul yıllarından itibaren en belirgin özelliği merak duyan, olayları ve olguları
sürekli sorgulayan bir
kişiliğe sahip olmasıdır.
Einstein hayatının her
anında zorluklarla mücadele etmiş, kimi zaman hatalar yaparak
başarısız olmuştur. Einstein’in “Hayatında hiç hata
yapmamış insan yeni bir şey denememiştir.” sözü
bizlere, onun yaşam felsefesini yansıtmaktadır.
Bu bilgiye göre Einstein ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

II. Yönetim şekli
III. Ekonomik faaliyetleri
konularından hangileriyle ilgili bilgi edinilebilir?

18
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II. Sağlık

II

I

✹ Şiddet sebebiyle 50 milyon çocuk yerlerinden
edildi.

I. Eğitim

I. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri kıyısında kurulan Adana; Sakarya Nehri kıyısında kurulan Sakarya, nüfusu fazla olan illerimizdendir.

A) Çevresindeki olaylara ilgi duymaktadır.
B) En büyük korkusu hata yapmaktır.

A) Yalnız II.

B) I ve III.

C) Araştırmacı ve sorgulayıcı bir kişiliğe sahiptir.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

D) Yeni bilgiler öğrenmek için sürekli çalışmıştır.

5. SINIF / SOSYAL BiLGiLER TESTi
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Bu testte 10 soru vardýr. Süre 15 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1. Eski dönemlerde bir öğretmen öğrencilerden birini daha çok sever, ona ayrı değer verirmiş. Öğretmenin ona daha çok değer verdiğini gören arkadaşları bu öğrenciyi kıskanırlarmış. Bu kıskançlığı fark eden öğretmen, öğrencileri sınamaya karar vermiş.
Böylelikle neden değer verdiği öğrencinin diğerlerinden farklı olduğunu gösterecekmiş. İmtihan günü her öğrenciye bir tavuk vermiş ve bu tavukları hiç
kimsenin görmediği bir yerde kesip getirmelerini istemiş. Kısa bir süre sonra ormanın farklı yerlerine dağılan öğrenciler kestikleri tavuklarla geri dönmüş.
Ancak öğretmenin çok sevip değer verdiği öğrenci ortalıkta yokmuş. Bir süre sonra elinde kesilmemiş tavukla çıkıp gelmiş. Öğretmen ona neden tavuğu
kesmediğini sorunca şöyle demiş: "Öğretmenim, bana hiç kimsenin görmediği bir yerde kesmemi söylediniz ancak Allah'ın (c.c.) beni her yerde görüp gözettiğini bildiğimden beni kimsenin görmeyeceği bir yer bulamadım." Bunun
üzerine arkadaşları onun neden daha çok sevildiğini anlamış.
Bu hikâyeden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Allah'tan (c.c.) bir şeyleri gizlemek mümkün değildir.
B) Kıskanç insanlar Allah'ın (c.c.) her şeyi bildiğini kabul etmek istemezler.
C) İnsanlar planlı ve disipli çalışarak öğretmenin sevgisini ve başarıyı elde edebilirler.
D) Allah'ın (c.c.) en çok sevdiği kulları sorumluluklarını duyarlılıkla yerine getirenlerdir.

2. Söz ola kese savaşı,

3. "...Yiyin, için fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf
edenleri sevmez."

Söz ola kestire başı.

(A’raf suresi, 31. ayet)

Söz ola ağulu aşı,

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın
(c.c.) sevmediği bir davranışta bulunmamıştır?

Yunus Emre
Bu dizelerin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu savunulabilir?
A) Dua
B) Sofra adabı

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Bal ile yağ ede bir söz

A) Sofrada bitiremediği ekmeği çöpe atan Veli
B) Yemekten önce meyve yiyen Murat
C) Tabağına fazladan yemek alıp bitiremeyen Necla
D) İçeceğinden fazla meyve suyu alıp, içtiğinden geri kalanını döken Ahsen

C) İletişim ve konuşma adabı
D) Kültürümüzde ramazan ve oruç
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4. Ebu Hanife çarşıda dolaştığı bir gün, adamın birinin kendisini
gördüğünde utanarak başka bir yöne gittiğini görür. Adamın
bu davranışına şaşıran Ebu Hanife ona yetişerek, "Beni gördüğünüzde neden yolunuzu değiştirdiniz? Utanmanızın nedeni
nedir?" diye sorunca adam daha da mahcup olur. Ebu Hanife
iyice şaşırır, meraklanıp aynı soruyu tekrar sorar. Adam utanarak şöyle der: "Efendim sizden bir zamanlar on bin akçe borç
almıştım. İşlerim bozuldu. Sizin bana verdiğiniz borcu, parayı
toparlayıp zamanında veremedim. Beni bağışlayın, çok özür dilerim!" Adamın kaçma sebebini öğrenen Ebu Hanife derin nefes alır, rahatlar. Adama şöyle der. "Sübhanallah! Evladım biz o parayı size hediye etmiştik. Bunca zamandır seni ödeme endişesi içinde bırakıp seni rahatsız ettiğimiz
için kusurumuza bakma olur mu? Hakkını helal eder misin?"
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek bir davranış yoktur?
A) Kıskançlıktan uzak durmak
B) Başkalarına yardımcı olmak
C) İnsanlara karşı nazik davranmak
D) İhtiyaç sahibi kimseleri utandıracak davranışlardan sakınmak

5. Hz. Davud (a.s.) Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu kazan-

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kendi

mak için çok çaba harcardı. O, ibadet etmeye çok
düşkündü. Sesi güzeldi. Güzel sesiyle gün içinde Allah’ı (c.c.) zikrederdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde Hz. Davud (a.s.) Peygamberle ilgili şöyle demiştir: "Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un
orucudur. O, yılın yarısını oruçlu geçirirdi. Yüce Allah’ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud’un
namazıdır. O, gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine
uyurdu." (Müslim, Sıyâm, 190)

döneminin en hayırlı kadını Meryem’dir. Hatice de
kendi döneminin en hayırlı kadınıdır.”

Bu hadisten Hz. Hatice (r.a.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşidir.
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Bu metne göre Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 20)

B) Günlük ibadetlerine düşkündür.
C) Çevresine yararlı, iyi bir kadındır.
D) Ticaretle uğraşan, zengin bir hanımdır.

A) İradesine hâkim bir insandır.
B) İbadet dışında başka bir iş yapmamıştır.
C) Allah'a (c.c.) karşı sorumluluklarını bilir.
D) Allah'a (c.c.) kulluk konusunda duyarlıdır.
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9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Leyla Hanım

şartlardan değildir?

aşağıdaki ayeti tahtaya yazmış ve öğrencilerden
ayetle ilgili düşüncelerini sormuştur:

A)

B)

"Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen
Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.”
(Mü’minûn suresi, 91. ayet)

Zengin olmak

Sağlıklı olmak

C)

D)

Öğretmenin sorusunu bazı öğrenciler şöyle cevaplamıştır:
Şakir: Allah'ın (c.c.) oğlu olmadığını belirtmektedir.
Murat: Allah'tan (c.c.) başka ilahın olmadığını vurgulamaktadır.
Ayla: Birden fazla Tanrı olması durumunda bunun bir
karmaşaya sebep olacağını hatırlatmaktadır.
Esra: Allah'ın (c.c.) inanç ve ibadet konusunda duyarlı olanları ödüllendireceğini anlatmaktadır.

Akıl sahibi olmak
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Ergen olmak

Buna göre hangi öğrencilerin düşünceleri doğrudur?
A) Şakir ve Murat'ın
B) Murat, Ayla ve Esra'nın
C) Şakir, Murat ve Ayla'nın
D) Şakir, Murat, Ayla ve Esra'nın

8. "Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar."
(Bakara suresi, 186. ayet)
Bu ayetten;
I. Dua, gizlilik içinde ve hüzünle yapılmalıdır.
II. Allah (c.c.) insanın yalvarışlarına cevap verir.
III. Allah (c.c.) ile iletişim kurmada dua etkili bir yöntemdir.

10. ✹ Oruca başlama vaktidir.
✹ Tan yerinin ağarmasıyla birlikte orucun yasaklarının başladığı zamandır.
✹ Yatsı namazının vaktinin çıkıp, sabah namazının
vaktinin girdiği andır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

Bu bilgiler oruçla ilgili kavramlardan hangisine
aittir?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

A) Mukabele

B) İftar

C) II ve III.

D) I, II ve III.

C) Sahur

D) İmsak
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Bu testte 10 soru vardýr. Süre 15 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn ÝNGÝLÝZCE TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3. Danny: What's the matter with you, Mark?

1 - 3: FOR THESE QUESTIONS, CHOOSE THE
BEST OPTION TO FILL IN THE BLANKS.

Mark:

I have the flu.

Danny: Oh, dear! - - - -!

1.

A) Get well soon
B) I feel tired
C) You're welcome
D) You don't need medicine

John
Nick: What's wrong, John?
John: Look! I have a - - - -.

4.

A) pain in my back
B) toothache
C) sore throat
D) broken arm

2. Oliver:

II.

III.

IV.

Let's go hiking after school!

Pamela: But I hate hiking.
Oliver:

I.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Nick: You shouldn't drink cold water!

Okay. - - - -?

Pamela: Yeah, I love it. I can count from 1 to 20
and then try to find you.
A) What is your favorite activity

Hi! My name is Miranda. I like watching movies.
My favorite movies are dramas. I like sad films.
I think they are interesting. What about comedies or
horror films? No! I dislike them. Look! My favorite
film is on TV now. Have you got a tissue? It's so sad!
Which picture shows Miranda now?

B) Can you play marbles

22

C) Do you like swimming

A) I

B) II

D) What about playing hide and seek

C) III

D) IV
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7. Look at Tom, sick in bed.

ANSWER QUESTION 5 ACCORDING TO THE

He didn’t do what his doctor said.

TABLE BELOW.

He has a cough. His throat is sore.
MAX

Now he has fever, a headache, and more.

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Which illness is NOT mentioned in the song?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

A)

✓
✓

5. Which one is WRONG about the table above?
A) Max brushes his teeth every day.
B) Max plays basketball once a week.
C) Max watches TV twice a week.

B)
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

D) Max reads books only at weekends.

C)

6.

D)

Which one is WRONG about the picture above?
A) The bakery is behind the cinema.
B) The library is next to the greengrocer.
C) The butcher is opposite to the cinema.
D) The greengrocer is between the cinema and the
library.
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ANSWER THE QUESTIONS (8-10) ACCORDING TO THE TEXT BELOW.

My sister, Sandy likes love films. She always
watches them. Her favourite film is “Love
Story“. I never watch love films. I think they
are very boring. I like detective films most.
They are exciting, because there're lots of
actions. I never watch TV in the morning. I
also watch sports programme.
Peter
Mum likes music programmes. The pop group she likes most is the Jonas Brothers.
I like them, too. I sometimes watch “Hits of the Week“ with her.
My brother Alex only watches the news. He says it's very interesting. He doesn´t
like the other programmes. My second brother, Ted loves westerns. He thinks
Native Americans, cowboys, and horses are wonderful.

8. Which picture is NOT mentioned in the text?
A)

C)

A) Alex
B) Peter
C) Ted
D) Sandy

D)

10. Which question does NOT have an answer in

- - - - likes watching detective films, but he/she
doesn't like love films.

the text?
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

9.

B)

A) Which films does Sandy like?
B) What does Peter's mother watch?
C) Whose favourite TV programme is
about cowboys?
D) What time does Alex watch the news?
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