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D E R S Öğrencilerimizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönem 
Çalışmalarını Değerlendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.

5. Sınıf

ORTAK AKIL DENEMESİ-IV

Stres insanın savunma mekanizmasıdır. İnsan başa çıkamayacağını düşündüğü bir tehditle yüz yüze gelince bey-
ni bazı sinyaller gönderir. Vücudunuz alarm durumuna geçer. Kişinin nefes alış verişi hızlanır, vücut ısısı yükselir, 
kalbi daha hızlı çarpmaya başlar. Bu aslında vücudumuzun bizi tehlikeye hazır etme biçimidir. Sanılanın aksine 
stres düşmanımız değildir yalnız her şeyin olduğu gibi stresin de fazlası zarardır. Araştırmalara göre stresin az bir 
derecesi bizim motive olmamız için gereklidir. Karşımıza çıkan şeyi tehdit olarak görmezsek, onu aşmak için bir 
çaba da göstermeyiz. Dolayısıyla stresin belirli bir miktarı aslında yararlıdır ve başarıya ulaşmamızı kolaylaştırır. 
Lakin fazlası düşüncelerimize ve davranışlarımıza zarar verir. Uzun vadede vücuda da zarar verir. Kronik stres 
kalıp hastalıklara sebep olur. Tamamen stressiz bir insan da herhangi bir şeyi başarmak için gerekli motivasyona 
sahip olamayacaktır. Bu durum da kişinin yerinde saymasına sebep olur. Bu yüzden stresimize orta yolu bulmayı 
öğretmeliyiz.

İlk iki soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

I. Nefes alış verişimiz hızlanır.
II. Ne yapacağımızı bilemeyiz.
III. Vücut ısımız yükselir.
IV. Vücudumuz alarm durumuna geçer.
V. Kalbimiz daha hızlı çarpmaya başlar.

Yukarıdakilerden kaç tanesi “stres”  ortaya çıktı-
ğında vücudumuzda görülen değişikliklerdendir?
A) 2               B) 3                C) 4                D) 5

Metindeki altı çizili sözcüğünü anlamını öğren-
mek isteyen Gülay, TDK’nin sözlüğünü açtığından 
hangisiyle karşılaşır?

A) Amaçlanan davranışa yönelirken bireye güç ver-
me, hedefe yoğunlaştırma, isteklendirme
B) Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar 
hoş görme durumu 
C) Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse
D) Bir şeye duyulan istek

Bu coğrafyayı yurt tuttuğumuz ilk günden bugüne 
binlerce şehidimin kanı toprağa düştü. Yaşadığımız 
coğrafyanın kodları bunu gerektiriyor. Bir kenara 
çekilmek, sinmek ve yaşananları görmezlikten gelmek, 
altındaki halının kayması anlamına gelir. Kanla sula-
nan bu topraklardan vazgeçmemiz mümkün değildir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Bu topraklar için çok şehit verdik.
B) Memleketimiz cennet gibidir.
C) Yaşananları görmezden gelmemeliyiz.
D) Bu topraklardan vazgeçemeyiz.

Tilki çok acıkmış ve bir bağa girmiş. İştah açıcı üzümler-
den yiyerek karnını doyurmak istemiş. Ancak bir türlü 
yetişip de o güzelim üzümlerden yiyememiş. Bu sefer de 
"Önemli değil canım, nasıl olsa hepsi ekşiydi.” demiş. 

 Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Tilkilerden bazılar üzümleri beğenmeyebilir.
B) Ekşi üzümler tatlı üzümlerden daha lezzetlidir.
C) Hiçbir zaman kimsenin malını izinsiz almamalıyız.
D) Kişi elde edemediği şeyi beğenmiyormuş gibi görünür.

İbrahim İnan Şirin

Nuran Salar Kalhan

Nuran Salar Kalhan

Eyüp Hayta

Eyüp Hayta

"Rüya, ödevlerini hep üstünkörü yapardı."

Yukarıda cümlede geçen üstünkörü sözcüğünün 
cümleye kattığı anlam aşağıdaki hangisinde var-
dır?  

A)Dans etmeyi özverisi sayesinde öğrendi. 
B)İnsanoğlunun gayesi yaşamak olmalıdır.  
C)Büfeye kadar yürümeye üşeniyordu.       
D)Arkadaşım işlerini yaparken hç özenmezdi.

Yaşar Ulukanoğlu
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D E R S Öğrencilerimizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönem 
Çalışmalarını Değerlendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.

5. Sınıf

ORTAK AKIL DENEMESİ-IV

Güneşi çocuklardan öğrenin
Ağzı, burnu, kaşı, gözü
Güler hep dağ doruklarında
Kuşları çocuklardan sorun
Her biri güneşten daha kocaman.
               Gönül DURANOĞLU

Yukarıdaki şiirin üçüncü dizesinde geçen altı çizili 
sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde vardır?

A) Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir 
denizcilik bilgisinin faydası ne?
B) Uzun tırmanışın sonunda zirveye ulaşmayı sadece biz 
başarabildik.
C) Gemi enkazlarını bulmak için denizlerin dibini tarayan 
ekibin son keşfi bilim adamlarını bile şaşkınlığa uğrattı.
D) Dağ doruğu gibi yüce, pembemsi bir kaya yükseldi 
iskelemizde.

Bu görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Çocuklar işçi olarak çalıştırılmaktadır.
B) Kâğıt toplayarak geçimini sağlayan insanlar vardır.
C) Kadınlar, erkeklere işlerinde yardım etmektedir.
D) Yoksul insanların yaşadığı bir mahalleye ait görsel-
dir.

Fatih: Arkadaşım rahatsızlandığından okula geleme-
mişti, ben de onu ziyaretten geliyorum.
Muhsin: Teyzem yeni aldığı arabasıyla beni gezdiri-
yordu, sizi görünce burada inmek istedim.
Yasin: Annem öğle yemeği için masayı hazırlamıştı, 
sizinle birlikte yiyeceğimi söyleyerek evden çıktım.

Aşağıdaki ifadelerin hangisi Fatih, Muhsin ve Ya-
sin’in bahsettikleri durumlardan biri için kulla-
nılmaz?
A)Afiyet olsun.                      B)Kolay gelsin.
C)Allah şifa versin.              D)Güle güle kullan.

Bu sakin öğle vakti… Mevsim taze, gün ılık,
Bir dersten çıkmış kadar içimde bir ferahlık.
Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi,
Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi.
Şu yosun tutmuş çeşme, her bir taş servilikten,
Bana bahsediyorlar en sonsuz iyilikten.

Yukarıdaki şiirin altı çizili dizelerinde hangi söz 
sanatı kullanılmıştır?

A) Benzetme                                     B) Abartma
C) Kişileştirme                                 D) Konuşturma 

İnsanlar beklerler ki arkadaşları onların hatırı için 
onların sevdiğini sevsin, sevmediğini sevmesin. Oysa 
bu, arkadaşın ölümü demektir. Hatta bazen kendilerine 
numara yapmasını isterler, “En azından benim için se-
viyor görünsün.” derler. Yani sevdikleri onlar için yalan 
söylesin isterler. Oysa sevgi dürüstlüktür, sevdiğinin 
karşısında kendisi olabilmektir. Sevgi karşıdakinin 
kendi toprağında büyümesine ve gelişmesine izin ver-
meyi gerektirir. O kendisi olsun ki iki kişinin sevgisin-
den yeni güzellikler ortaya çıksın.

Bu parçanın anahtar sözcükleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) sevgi-hatır-arkadaş
B) dürüstlük-sevgi-güzellik
C) saygı-sevgi-insan
D) arkadaşlık-sevgi-dürüstlük Yaşar Ulukanoğlu

Aycan Altuntaş

Necla Kavlak

Emel Canpolat Oğuzhan

Merve Meryem Köstek
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5. Sınıf

ORTAK AKIL DENEMESİ-IV

Aşağıdaki öğrencilerin kurduğu cümlelerin hangi-
sinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A)                     Şirin’i bulmak için dağları deldi Ferhat.

   

B)                    Kardeşini bu cehennemden kurtarmak
                         uğruna her şeyi yaptı.

C)                     Timur, sokakta kavga ettiği için eve         
                         gitmek istemedi.

D)                      Onun sadece sınıf geçme maksadıyla 

Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple ya-
pıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-so-
nuç) cümleleri denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı 
bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) Kapıdan içeri giren kişi kim
B) Neden böyle yapıyor bilmiyorum
C) Bana sebebini söyleyecek misin
D) Niçin dün buraya gelmedin

Seneye sınava gireceğim için daha planlı çalışmaya 
karar verdim(1) Bir program hazırlayarak hafta 
içi Türkçe (2) Sosyal (3)hafta sonu Matematik (4) 
fen çalışacağım (5) Bu şekilde çalışıp hedeflediğim 
liseye girmek istiyorum(6)

Yukarıdaki paragrafta yay ayraç ile belirti-
len yerlerden hangisine noktalı virgül ko-
nulmalıdır? 
A)2                     B)3                  C)4                 D)5

Bu uçsuz bucaksız ordunun küçük bir eri olarak sana 
cesaret dilerim. ………….. senin silahın, sınıfın ise bölü-
ğün olsun. Savaş alanı tüm yeryüzü, hedef ise insanlı-
ğın uygarlığıdır. Hiçbir zaman korkak bir asker olma 
Enricocuğum.

Bu cümlede boş bırakılan yere anlam akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)Kitaplar                      B)Arkadaşların      
C)Dergiler                      D)Gazeteler

Bazı hayvanlar yılın belli zamanlarında uzun bir 
yolculuğa çıkar. Yılın çoğunu geçirdikleri yerden 
ayrılır ve başka bir yere giderler. Bir süre gittikleri 
yerde kalırlar. Sonra da geldikleri yere geri dönerler. 
Bu uzun yolculuklara “göç” denir. Göç denince birçok 
kişinin aklına ilk önce kuşlar gelir. Özellikle de leylek-
ler…. Leylekler ve başka pek çok kuş ilkbahar ayında 
ülkemize göç ederler. Fazla besin bulamadıkları, çok 
sıcak olan yerlerden ükemize göç ederler. Bu kuşların 
arasında şu türler de vardır: sarıasma, uzunbacak, 
çütre, kocagöz, ebabil...
Yalnızca kış aylarını ülkemizde geçiren kuşlar da 
vardır. Bu kuşların yılın diğer zamanlarında yaşadık-
ları yerler ülkemize göre çok soğuk olur. Kışın bizim 
ülkemiz onların yaşadıkları yerlerden daha sıcak-
tır. Onlar da soğuktan korunmak için ülkemize göç 
ederler. Sütlabi,  tarakdiş, fiyu, altıngöz bunlara örnek 
verilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi yukardaki paragrafa en 
uygun başlık olabilir?
A)Kuş Cenneti’ nde Kuş Gözlemi
B)En Uzağa, En Yükseğe… 
C)Uzun Bir Yolculuk:  Göç
D)Yumurta, Yavru, Genç, Yetişkin

Paylaşırsa dost  paylaşırmış
İnsanın derdini,sevincini
Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör
Hangi kapıyı çalsan kimsecikler yok
Hangi omuza dokunsam yabancı çıkar

Yukarıdaki dörtlükte ağır basan duygu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hayal kırıklığı                                            B) Sevgi  
C) Gerçek dostluğa duyulan özlem          D) Pişmanlık

Hüseyin Polat

Hülya Yıldız Alğan Derya Kabarik Yiğit

Yakup Karakoç

Yeliz Bingöl

Ümit Şen
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5. Sınıf

ORTAK AKIL DENEMESİ-IV

Leylek, sanki doktorun dedikle-
rini anlamış gibi başını salladı. 
Kendisiyle ilgilenip, sahiplenen 
doktorun sözünü dinledi.

Leyleğin bir bacağı kırıktı. Durumu gören doktor yürü-
yüşten vazgeçti. Leyleğin bacağını sardı, onunla konu-
şup durumun ciddiyetini anlattı. Bir ay boyunca hareket 
etmemesi gerektiğini, onu kendisinin besleyeceğini 
söyledi.

Doktor Namık Bey, bir sabah 
erkenden yürüyüşe çıkmıştı. 
Tam bahçe kapısının önünde,  
yere boylu boyunca uzanmış, 
yaralı bir leylek ile karşı kar-
şıya geldi.

Yukarıdaki sembollerin içindeki parçalar bir 
yazının giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir. Buna 
göre bir paragraf oluşturmak için sembollerin 
sıralanışı nasıl olmalıdır?

"Arkadaşlar, dostlar, birbiri ile tanış olanlar zamanla 
birbirlerinden uzak düşmüş olabilirler. Hatta zamanla 
görüşme umudu azalır, birbirleri ile hiç görüşemeye-
cekleri düşüncesine kapılırlar. Fakat aradan ne kadar 
zaman geçmiş olursa olsun, birbirlerinden ne kadar 
uzak düşmüş olurlarsa olsunlar bir gün bir yerlerde 
karşılaşma, görüşme, oturup konuşma olanakları 
daima vardır."

Bu düşünceyi en iyi ifade eden atasözü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sabır acıdır, meyvesi tatlı.
B)Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Dost kara günde belli olur.
D) Bugünün işini yarına bırakma.

Sporu kalp-damar dolaşımını geliştirir. Kalbin pom-
paladığı kanı artırır. Kalbin çalışma ritmini düzenler. 
Kalp rahatsızlıklarının oluşma riskini azaltır. Tansi-
yonu da kontrol altında tuttuğu gibi tansiyon riskini 
de azaltır. Sporla vücut sıcak kalır böylece de deride 
kan akışı artar. Kandaki yoğunlaşmayı azaltır. Oksije-
nin akciğerlerden kana geçmesini artırır. Baş ağrıla-
rından kurtulma yollarındandır.  

 Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?
A)Spor yapmanın faydaları 
B)Sağlıklı olmanın yolları
C)Sporun kalbe etkileri
D)Ağrılardan kurtulma yolları

-Sözlükte kelimelerin yazımı rastgele değildir. 
Sözlükte kelimeler sıralanırken alfabedeki sırasına 
bakılır. Kelimelerin ilk harflerine bakılır, hangisi 
alfabede önce geliyorsa o harfle başlayan kelime 
daha önce yazılır.
 -Kelimelerin ilk harfleri aynı olduğu zaman ikinci 
harflerinin alfabedeki sırasına dikkat ederiz. Hangi 
kelimenin ikinci harfi daha önce alfabede yer alı-
yorsa o kelime daha önce yazılır.

Görseldeki varlıkların adlarını sözlük sırası-
na göre sıraladığımızda sonuç nasıl olur?

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

Adeviye Alcıl

Ümit Şen
Haydar Yorul

Oya Çetin
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