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TÜRKÇE
5. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Verilen parçada ağaçkakanların yaşam sürelerine değinilmemiştir.  Cevap C.

2. Parçadaki ilk cümle tanım ve nesnel yargıdır. ‘’Solucab gibi’’ ifadesi benzetme iken parçada karşılaştırma yoktur. 
Cevap C.

3. Parçaya göre ağaçkakanların çiftçiler tarafından kovulmasının sebebi ağaçların kurumalarına sebebiyet verme-
leridir. Cevap A.

4. Parçadaki altı çizili cümlede virgül, eş görevli kelimeleri ayırmaktadır. Cevap B.

5. Parçada mamutların farklı kıtalarda yaşadığı belirtilmiştir. Cevap B.

6. Parçanın anlam bütünlüğüne göre boş bırakılan yerlere gelmesi gereken deyimler A seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap A.

7. Grafikteki bilgilerden B seçeneğindeki bilgiye ulaşılabilir. Cevap B.

8. Verilen şiire hakim olan tema Türkçe sevdasıdır. Cevap A.

9. Parçada tasvir edilen çay bardağı klasik, ince belli çağ bardağıdır. Cevap C.

10. Verilen bilgilere göre doğru sıralama c seçeneğinde verilmiştir. Cevap C.

11. D seçeneğindeki en güzel ifadesi cümleye nesnellik katmıştır. Cevap D.

12. B seçeneğinde ‘’Kurtuluş Savaşı’’ yanlış yazılmıştır. Cevap B.

13. Boynum, göğsüne, ömrünü sözcüklerinde ünlü düşmesi vardır. Cevap C.

14. Baykuş, bay ve kuş sözcüklerinden oluşmuş ve yapım eki almamıştır. Cevap C.

15. Parçada belirtilen proje tüm Türkiye’de hayata geçirilmemiştir. Cevap B.
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SOSYAL BİLGİLER

5. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

 KİTAPÇIK CEVAP AÇIKLAMA

A B 

1 9 A

Aslı Hanım, farklı gruplar içinde farklı rollere girdiği için I. öncüldeki bilgi doğrudur. 
Erken kalkamayıp işe geç kalması sorumluluğunu yerine getiremediğini gösterdiği için 
II. öncüldeki bilgiler doğrudur. Parçada Aslı Hanım’ın teyze veya hala olması ile ilgili 
bir açıklama yapılmadığı için III. Öncüldeki bilgi tam olarak doğru değildir. Bu nedenle 
sorunun doğru cevabı I ve II yani Cevap A olur. 

2 4 B
Mısırlılarla Hititler arasında Kadeş Antlaşması imzalanması diplomatik bir olay olduğu 
için sorunun doğru cevabı B seçeneği olur. 

3 10 D
Harita ve üzerindeki görseller incelendiği zaman bütün öncüllerdeki bilgilerin doğru 
olduğu görülmektedir. Sorunun doğru cevabı D olur. 

4 8 C

1. görselde verilen kerpiç ev olup bu ev tipi Karasal iklimin hüküm sürdüğü alanlarda 
daha yaygındır. 2. görselde verilen ahşap ev olup daha çok ormanlık alanların yoğun ve 
Karadeniz ikliminin hâkim olduğu alanlarda yaygındır. 3. Görselde verilen taş evler ise 
daha çok Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygındır. Doğru cevap C olur.  

5 7 A

Görseldeki kişilerin verdiği bilgilere bakılarak yorum yapıldığında I ve II. öncüllerdeki 
bilgilerin doğru olduğu örülmektedir. III. öncül ise doğru olmayan bir bilgi içermektedir. 
Çünkü ülkemizin tüm kıyı kesimlerinde farklı tarım ürünleri yetiştirilir. Örneği çay serin 
bir iklimin hâkim olduğu Doğu Karadeniz kıyılarında yetişirken oldukça sıcak bir iklimin 
hüküm sürdüğü Akdeniz kıyılarında yetiştirilemez. Doğru cevap A olur. 

6 6 B
Heyelanın en çok Karadeniz Bölgesinde görülmesinin nedeni eğimin ve ortalama yağış 
miktarının çok fazla olması olduğu için sorunun doğru cevabı B olur. 

7 2 D
IV numaralı bölümdeki bilgi doğruluk değeri taşımaz. Çünkü internetten elde edilen 
her bilginin doğru olmadığını düşünmeli ve bu bilgileri başka kaynaklardaki bilgiler ile 
karşılaştırmalıyız. Sorunun doğru cevabı D olur. 

8 3 D
Yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bilgilerin tartışılmasına izin vermemek bilim insan-
ların özellikleri arasında yer almaz. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D olur. 

9 5 B
Bu parçada verilen bilgilerden sadece “Alışverişe başlamadan önce ihtiyaç listesini oluş-
turmuşlardır.” bilgisi alışverişte uygulanması gereken doğru bir yöntem değildir. Doğru 
cevap B olur. 

10 1 C

Okul yapmak – Eğitim
Hastane açmak – Sağlık
Polis ve jandarma – Güvenlik
Hakim ve savcı – Adalet
Eşleştirme yukarıdaki gibi yapıldığında doğru cevap C olur. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Soruda metin ile ilgili olarak Allah’ın yaratma sıfatına değinilmiş ve şıklardan da hangisinin bu anlamı içeren bir 
ayet barındırdığının bulunulması istenmiştir. Bu mana da d şıkkında vardır. Cevap D 

2. İhlas suresinden hareketle verilen yargılardan Allah’ın alîm yani her şeyi bilen olduğu anlamına ulaşılamaz.  
Cevap D

3. Oruç ayeti verilmiş ve bu ayetten verilen yargıların tamamı çıkarılır. Hiçbir madde konu dışında kalmamaktadır. 
Cevap C

4. Hz. Muhammed’ten günümüze miras olarak kalan mübarek hırkası örfümüzde ve kültürümüzde önemli bir 
yer iştigal etmiştir. Bu emanete karşı herkesin gerekli önemi ve tedbiri göstermesi gerekir. Dolayısıyla verilen 
bilgilerin tamamı doğrudur.  Cevap D 

5. Verilen üç maddenin ortak sonucu güzel ahlak kavramıdır. Cevap C

6. Metinde kişinin kazancının helal ve temiz olmasının gerekli oluşu vurgulanmıştır. Buna aykırı olan tutum ve 
davranışların yasaklığı da belirtilmiştir. Bu anlamı destekleyen durum ise a şıkkındaki hadiste geçmektedir. 
Cevap A

7. Lokman (a.s.)’ın öğütleri arasında adalet ilkesi geçmemektedir. Cevap B 

8. Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında verilen metinden Hz. Hatice ile evlendiği ya da herhangi bir bayan ile evlen-
diği anlamı olmadığı için a şıkkının sorusunun da cevabı bulunmamaktadır. Cevap A

9. Oğuz’un, Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında edindiği bilgilerin tamamına ulaşılır. Cevap D

10. Bu şıkta yer alan bilgi Hz. Muhammed’in aile hayatında asla görülemez.  Cevap B 
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İNGİLİZCE
5. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Metin içerisinde fen bilgisi ve tarih derslerinden bahsedilmektedir. A seçeneğinde beden eğitimi dersi görseli, 
B seçeneğinde matematik dersi görseli ve D seçeneğinde coğrafya dersi görseli verilmiştir. C seçeneğinde fen 
bilimleri dersi görseli var ve yanında da mutlu yüz emojisi olduğundan doğru cevap olmuş olur. 

2. Sally eczanenin kütüphanenin arkasında olduğunu söyleyerek yanlış bir yorumda bulunmuştur. Brad fırının 
kütüphanenin ve eczanenin arasında olduğunu söyleyerek yanlış bir ifade kullanmıştır. Nancy fırının kütüpha-
nenin önünde olduğunu söyleyerek yanlış bir ifade kullanmıştır. Robin eczanenin fırının karşısında olduğunu 
söyleyerek doğru bir yorumda bulunmuştur. Doğru cevap D olur. 

3. Bu soruyu çözerken tabloda verilen görsellerin karşılıklarını bilmemiz gerekir. Yönergede hangi cümle Rose 
adlı kişiye ait olabilir denmektedir. O zaman seçeneklerden yola çıkarak tabloda Rose adlı kişiye ait yerleri ince-
lememiz gerekir. A seçeneğinde dama oynayamam fakat puzzle yapabilirim demektedir. Yani diğer seçenekle-
re bakmadan A seçeneğinin doğru olduğunu tespit edebiliriz. Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

4. Soruyu çözmek için metin içerisinde geçen saat dilimlerinin altını çizelim. Yönerge hangi saat dilimi metin içe-
risinde verilmemiştir noktasını sorgulamaktadır. Bu doğrultuda C seçeneği doğru cevap olur.

5. Soruyu çözmek için konuşmaların içerisinde geçen sağlık problemlerini bilemiz gerekir. İlk konuşmada April 
midesinde ağrı olduğunu söyler ve Fred doktora gitmesi gerektiğini söyler. İkinci konuşmada David diş ağrısı 
olduğunu ve Bernice diş doktoruna gitmesini tavsiye eder.  Üçüncü konuşmada Kevin boğazının ağrıdığını 
söyler ve Mark da ağır şeyler kaldırması gerektiğini söyler. Yani yanlış bir tavsiyede bulunur. Sorunun doğru 
cevabı C olur. Dördüncü konuşmada Jane kızamık olduğunu söyler ve Samuel ilacını alması gerektiğini söyler. 

6. Seçenek seçenek ilerleyerek hangi sorunun cevabının metin içerisinde verilmediğini bulmamız gerekir. ‘’They 
are fantastic.’’ cümlesi A seçeneğinde sorulan sorunun cevabıdır. B seçeneğinde sorulan sorunun cevabı metin 
içerisinde yoktur çünkü korku filmlerini sevmediğini belirtmiştir. Yani doğru cevap B olur. ‘’Garfield is a lazy 
and funny character in the movie.’’ cümlesi C seçeneğinde sorulan sorunun cevabıdır. ‘’Garfield is my favourite 
animation.’’ cümlesi de D seçeneğinde sorulan sorunun cevabı olur.

7. Bu soruyu da çözömek için seçenek seçenek ilerlememizde fayda var. A seçeneğinde Emily adlı kişinin doğum 
günü Mart ayında sonra gelen aydadır denmektedir. Karşılıklı konuşma içerisinde Emily ‘’It’s on 13th April.’’ 
doğum gününü bu şekilde vermiştir. Yani diğer seçeneklere bakmadan doğru cevabın A olduğunu tespit ede-
biliriz. 

8. Karşılıklı konuşma içerisinde 3 tane boşluk var. Birinci boşluktan önce bir soru sorulduğunu görürüz. Yani bu 
boşluğa gelecek seçenek bu sorunun cevabını karşılamalıdır. C seçeneğinin bu sorunun cevabı olduğunu söy-
leyebiliriz. İkinci boşluktan önce gelen cümlede Frederic ‘’Doğum günüme hoş geldin.’’ demektedir. Yani bunun 
karşılığı da B seçeneğinde verilmiştir. Üçüncü boşluktan önceki boşlukta Daniel ‘’Görüşürüz, Vicky.’’ der. Bu boş-
luğa da A seçeneğinde verilen ‘’Kendine iyi bak!’’ anlamına gelen ifade uygun olur. Sorunun doğru cevabı D 
seçeneği olur.

9. Verilen görseli dikkate alarak soruyu çözmemiz gerekir. Görsel tırmanma aktivitesini temsil ettiğinden B seçe-
neği sorunun doğru cevabı olur.

10. Karşılıklı konuşma içerisinde seçeneklerde verilen bütün görsellerden bahsedilmektedir. Ancak soru yönerge-
sine odaklandığımızda Sandy adlı kişinin sevdiği aktivitenin sorgulandığını görürüz. Sandy bu cümleyle 
‘’Chess is my favourite.’’ diyerek sevdiği aktivitenin hangisi olduğunu belirtmiştir. Yani sorunun doğru cevabı C 
seçeneği olur.
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MATEMATİK
5. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. 

3 2

5 42 9

8 0

Kartlarından üç tanesi yan yana getirilerek elde edilebileck altı basamaklı en büyük sayı

805432 olup, 29 yazılı kart kullanılmamıştır.

Cevap: B

2. 

Yağmur Yağmur Yağmur

1. atış
Toplam: 20 Puan

2. atış
Toplam: 16 Puan

3. atış
Toplam: 15 Puan

Ahmet Ahmet Ahmet

2. atışta Ahmet ve Yağmur  ikisi de beyaz bölgeye atış yapmışlar ve toplam 16 puan almışlardır. Demek ki 
Beyaz bölgenin puanı 8 dir. 1. Atışta Ahmet beyaz bölgeye isabet ettirdiğinden 8 puan alır, Yağmur yeşil böl-
geye isabet ettirdiğine göre, toplamda da 20 puan aldıklarından yeşil bölgenin puanı 20 – 8 = 12 dir. 3. Atışta 
Ahmet yeşil bölgeden 12 puan aldığına göre, toplam puanda 15 olduğundan bordo renkli bölgeye isabette 
elde edilecek puan 15-12=3 tür. Buna göre, Yağmur’un toplam puan 12 + 8 + 3 = 23 ve Ahmet’in toplam puanı 
8+8+12=28 dir. O halde Ahmet’in puanı Yağmur’un puanından 28  – 23 = 5 fazladır.

Cevap: C

3. 

1. adım 2. adım 3. adım 4. adım

...

Her bir adımda yıldız sayısı bir önceki adımdan 4 fazladır. Buna göre, verilen örüntüdeki yıldız sayısı,

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,.. şeklinde olup 10. Adımdaki yıldız sayısı 37 dir. 37 nin 5 ile bölümünden kalan ise 2 
dir.

Cevap: C
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4. Can ile Mert, 72  kg ve Can ile Buket 32 kg’dir. 

49 – 27 = 22 olduğundan Mert’in kütlesi Buket’in 
kütlesinden 22 kg fazladır.

Cevap: D

5. 
18. sıra

2. sıra

1. sıra

Sinemadaki toplam koltuk sayısı  18 × 24 = 432 dir. 
Beş farklı gösterimde ise bu filmi en çok 

432×5=2160  kişi setretmiştir.

Cevap: D

6. 

23,35¨ 35,75¨ 17,25¨

23,35 + 35,75 + 17,25 = 76,35

olup 100 – 76,35=23,65 dir.

Cevap: B

7. Adet

Madeni paranın
türü

10
20
30
40
50
60
70
80

10
 k

r.

25
 k

r.

50
 k

r.

1 
¨

10 × 40 = 400 kr. olup  400 kr. = 4  dir.

25 × 80 = 2000 kr. olup 2000 kr.=20  dir.

50 × 20 = 1000 kr. olup 1000 kr. = 10  dir.

1 × 40 = 40  dir.

Buna göre, toplam para 4 + 20 + 10 + 40 = 74 ’dir.

Cevap: C

8. 420 nin ‘i demek 
420

3
 = 140 sayfa demektir. 140 

sayfa günde 14 sayfa okuyarak 10 günde bitirilir. 

Geriye 420 – 140 = 280 sayfa ise günde 40 sayfa 

okuyarak
420

3
 = 7 günde bitirilir. Yani, Tarık oku-

duğu kitabı 10+7=17  günde bitirmiştir.

Cevap: C
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A
9. 

A
Burak

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6

Başlangıç 
Noktası

Burak’ın verilenlere göre, 4 nolu çıkıştan çıkış yapabileceği yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Cevap: C 

10. 
A B

3
4

Soruda verilenlere göre, A ya karşılık gelen kesir, B’ye karşılık gelen  kesrinden küçüktür.  Seçeneklerde verilen

7
8

 > 
3
4

 = 
6
8

 

5
6

 ile 
3
4

 kesirlerini karşılaştırdığımızda,  
5
6

 = 
10
12

 > 
3
4

 = 
9

12
 

5
8

 ile 
3
4

  kesirlerini karşılaştırdığımızda,  olabilir.   
5
8

 < 
3
4

 = 
6
8

 oabilir. 

11
12

 ile  
3
4

  kesirlerini karşılaştırdığımızda, 
11
12

 > 
3
4

 = 
9

12
 

Cevap: C

11. 

 40 x 7 = 280

 9 x 7 = 63

 280 + 63 = 343

40 × 7 + 9 × 7 = (40 + 9) × 7 = 49 × 7 = 343 tür.

Cevap: B
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12. 

kapı
kapı

Dolu Boş

44 kişilik otobüste 27 koltuk doludur. 44 sayısının %75’i demek 44 x 
75

100
  = 44x 

3
4

 = 33 tür. Demek ki otobü-
se  33 – 27 = 6 yolcu binerse otobüsün %75 i dolu olur.

Cevap: A

13. Fil 6374 kg’ın yüzlüğe yuvarlanmış şekli 6400 kg

Zürafa 2144 kg’ın yüzlüğe yuvarlanmış şekli 2100 kg

Aslan 976 kg’ın onluğa yuvarlanmış şekli 980 kg

Keçi 124 kg’ın onluğa yuvarlanmış şekli 120 kg

Maymun 76 kg’ın onluğa yuvarlanmış şekli 80 kg olup bunların toplamı; 

6400 + 2100 + 980 + 120 + 80 = 9680 kg’dır.

Cevap: C

14. 78 kg kuru fasulye 3 kg’lık torbalara paketlendiğinde toplam 78÷3=26 paket elde edilir. Bir paket 40 ¨’den 
satıldığına göre, bu satıştan 40 × 26 = 1040 ¨  Bakkalın karı ise, 40 × 26 = 1040 ¨  dir.

Cevap: B

15. 
80 cm

50 cm

Pano bir dikdörtgen olduğundan alanı; 80 × 50 = 4000 cm2' dir. Bir resmin alanı ise, 15 × 8 = 120 cm2 dir. Bir 
birine eş dikdörtgen şeklinde 6 resim olduğundan bu altı resmin alanları toplamı  6 × 120 = 720  cm2 olur.

Bu da panonun yüzde 
720 ×  100

4000
 = 18’i demektir.

Cevap: B
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FEN BİLİMLERİ
5. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Zeynep’in ilk gözleminde Ay ilk dördün evresindedir.  Bu evreden sonra Ay’ın ulaştığı ilk evre dolunay evresidir.  
Buna göre, Zeynep’in ilk gözleminden sonra çektiği ilk fotoğrafta Ay, dolunay evresinde olabilir.

Cevap B.

2. Dünya, kendi ekseni etrafında dönme, Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Ay kendi ekseni etrafında dön-
me, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Bunun yanı sıra Güneş de kendi ekseni etrafında dönme hareketi 
yapar. Bu nedenle Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketinin hatasız bir şekilde temsil edilmesi için, 
Zeynep de kendi etrafında dönme hareketi yapmalıdır.

Cevap C.  

3. Tencere kapağında oluşan minik su damlacıkları, tencerede kaynayan suyun buharın, tencere kapağına ısı 
vererek yoğuşması sonucu oluşur. Kış aylarında pencere camlarının buğulanması yoğuşmaya örnektir.  

Cevap B.

4. Hâl değişimi süresince sıcaklık sabit kalır. Buna göre, sıvının kaynayıp buharlaşmaya başladığı sıcaklık değeri, 
sıcaklığın değişmediği 56 °C ‘dir. 

Cevap D.

5. Şekil 1’de dinamometreye 60 N değerinde bir kuvvet uygulandığında dinamometre üç bölme uzamıştır. Buna 
göre dinamometrenin her bir bölmesi 60/3=20 N’u gösterir. Şekil 2’de dinamometre beş bölme uzadığına 
göre, uygulanan kuvvetin değeri 20x5=100 N bulunur.

Cevap D.

6. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde etki ederek hareketi zorlaştıran bir kuvvettir. Sürtünme etkisiyle hareketli 
cisimler yavaşlar ve bir süre sonra durur. Aynı ilk hızla serbest bırakılan araçlar sürtünmenin az olduğu yolda 
fazla, sürtünmenin fazla olduğu yolda ise az yol alır. Buna göre yüzey sürtünmelerinin sıralaması Y > X > Z 
şeklinde olur. 

Cevap A.

7. Şekil 1’deki balon içerisindeki gaz Şekil 2’de genleşmiş, Şekil 3’te ise büzülmüştür. Katı, sıvı ve gaz maddeler ısı 
aldıklarında genleşip, ısı verdiklerinde büzülürler. Balon, yanan kalorifer üzerine bırakıldığında ısı alarak gen-
leşmiş; soğuk balkona konulduğunda ise ısı vererek büzülmüş olabilir.

Cevap C.

8. Özellikleri verilen canlı sürüngenler arasında yer alır. Yılan, timsah ve su kaplumbağası sürüngendir. Ancak 
solucan omurgasız canlılar arasında yer alır ve sürüngen değildir. 

Cevap A.
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9. Işığı iyi geçiren maddelere saydam, ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam, ışığı geçirmeyen madde-

lere opak madde denir.

K camında odanın içi bulanık göründüğüne göre; K camı yarı saydam, 

L camında odanın içi net göründüğüne göre; L camı saydam, 

M camında odanın içini görünmediğine göre; M camı opaktır. 

Cevap B.

10. Isı sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında aktarılan enerjidir ve ısının akış yönü sıcak maddeden soğuk mad-
deye doğrudur. L kabına eklenen suyun sıcaklığı (50 °C), kaptaki suyun sıcaklığından (30 °C) fazla olduğu için 
kaptaki sudan ısı almaz; tersine kaptaki suya ısı verir.

Cevap D.

11. Normal, yüzeye 90° açı yapacak şekilde çizilen hayali çizgidir. Gelen ışının normalle yaptığı açı gelme açısı yan-
sıyan ışının normalle yaptığı açı ise yansıma açısıdır. Işık ışınları gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde 
yansır.  Normalin yüzeyle yaptığı açı 90° olduğuna göre, a açısı 90 – 60 = 30°’dir ve b açısına eşittir.

Cevap A.

12. Işık kaynağının önüne opak bir cisim konulduğunda cismin arka tarafında oluşan karanlık bölgeye gölge denir. 
Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe azaldıkça gölge boyu büyür. Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe 
arttıkça gölge boyu küçülür. Buna göre, Mehmet ellerini ışık kaynağına yaklaştırırsa daha büyük bir gölge elde 
eder.

Cevap C.

13. Biyoçeşitlilik çevrenin korunmasını, doğal yaşamın dengede kalmasını ve ekonominin iyileşmesini sağlar. 
Ancak tarım ve eczacılığın birbirine göre önemi etkilemez.

Cevap C.

14. Toprağına pil gömülen bitkinin gelişememesinin sebebi, pilin sebep olduğu toprak kirliliğidir. Buna göre, 
Eren’in yapmış olduğu denyden  “Çevreye bırakılan atıklar toprağın verimliliğini düşürebilir.” çıkarımı yapılabilir.

Cevap B.

15. Heyelan, toprağın büyük kütleler hâlinde yer değiştirmesiyle oluşur. Yer kabuğu üzerinde bulunan verimli top-
rağın rüzgâr, su vb. nedenlerle aşınıp taşınmasına ise erozyon denir. Buna göre heyelanın tanımı yanlış veril-
miştir.

Cevap C.


