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1. Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde etkili olduğu 
kabul edilmiş psikolojik bir kavramdır. Algıda se-
çicilik kuramına göre kişinin algılama sistemi şekil 
ve zemin arasında ayrım yapar. Bu kurama göre 
dikkatin yoğunlaştığı kısım şekil, diğer yüzeyler 
zemindir. Kısacası çevrede bulunan uyarılardan, 
olaylardan ya da nesnelerden bir ya da birkaçına 
dikkati yöneltmektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıda seçi-
cilik için bir örnek olamaz?

A)   B) 

C)   D) 

2. Aşağıdaki grafikte bir kütüphanede bulunan kitap 
türleri ve sayısı verilmiştir.

Kitap Sayısı

Kitap
TürüMasal Fabl Şiir Öykü

35

30

25

20

15

10

5

0

Bu grafikte verilen bilgilere göre aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Fabl kitaplarının sayısı şiir kitaplarının yarısıdır.

B) Çocukların en az sevdikleri tür, öyküdür.

C) Masal ve öykü kitaplarının toplam sayısı şiire 
eşittir.

D) Şiir kitapları masal kitaplarından fazladır.
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3. Üçgen, daire, yıldız ve kareden oluşan bir kodlama 
sisteminde "A, L, M, E" harfleri aşağıdaki gibi gös-
terilmiştir:

A  ■ ●

L ■ ● 

M ■ ●

E  ■

Buna göre aşağıdaki dört harfli kelimelerden 
hangisi "■●■●■■●" şeklinde kodlanır? 

A) Elma B) Alem

C) Amel D) Meal

4. Pınar, Gizem, Tuğba, Ada ve Muzaffer adlı kişiler 
hafta sonu sinemaya ya da tiyatroya gideceklerdir. 
Bu kişiler ve gittikleri yerlerle ilgili bilinenler şunlar-
dır:

  • Herkes sadece bir etkinliğe katılacaktır.
  • Üç kişi sinemaya, iki kişi tiyatroya gidecektir. 
  • Pınar ve Gizem’in gidecekleri yer farklıdır.
  • Tuğba ve Ada aynı yere gideceklerdir.

Buna göre hangisi kesinlikle tiyatroya gitmiştir?

A) Muzaffer B) Pınar

C) Gizem D) Tuğba

5. Öznel anlatım; kişisel düşünce içeren, kanıtlana-
mayan yargılardır. Nesnel anlatım ise doğruluğu 
herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir yargı-
lardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
öznel anlatıma yer verilmiştir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901’de 

Şehzadebaşı’nda doğdu.

B) Ömer Seyfettin'in en beğenilen eseri Kaşağı'dır.

C) Cemal Süreya, ilk şiir denemelerine ortaokulda 
başlamıştır.

D) Attila İlhan'ın "Ben Sana Mecburum" kitabı 1960 
yılında basılmıştır.
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7. (I) Kelebek; vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü 
renklerle örtülü, çok sayıda türleri olan böceklere 
verilen genel addır. (II) Vücutları kiremit dizilişi şek-
linde renkli gözle zor görülebilen pullarla örtülüdür. 
(III) Kelebeklerin yaşam süreleri ortalama 24 saat-
tir. (IV) Bazı türlerinin bu süreden daha az yaşaya-
bildiği bilinmektedir. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede tanıma yer verilmiştir.

B) II. cümlede benzetmeye yer verilmiştir.

C) III. cümlede öznel bir yargıya yer verilmiştir.

D) IV. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir.

8. En az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbi-
riyle örtüşen; birbirine benzeyen ya da karşıt yönle-
riyle zayıflık, üstünlük, eşitlik vb. belirterek kıyasla-
yan cümlelere karşılaştırma cümleleri denir.

(I) İnsanlar, toprağı ekip biçmeye başlamalarıyla eş 
zamanlı olarak yabani hayvanları evcilleştirmeye 
de başladılar. (II) Yabani koyunlar, keçiler, domuz-
lar ve sığırlar binlerce yıl boyunca avlanmıştı. (III) 
Bir süre sonra çitlerle çevrili alanlara kapatıldılar. 
(IV) Belki de bu işi hayvanları daha kolay yakala-
mak amacıyla avcılar başlatmıştı. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde karşılaştırma vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

6. 
• Orhan Pamuk, 7 Haziran 1952’de İstanbul’da doğdu. 
• Birçok edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
  kazanarak bu ödülü alan en genç kişi oldu. 
• Kitapları altmış üç dile çevrildi, yüze aşkın ülkede yayımlandı.

• 1979 yılında ilk romanı olan “Karanlık ve Işık” ile katıldığı Millet 
Roman Yarışması’nda birincilik ödülünü Mehmet Eroğlu ile 
paylaştı. Bu romanı 1982 yılında “Cevdet Bey ve Oğulları” adıyla 
yayımlandı.
• 1983 yılında bu kitapla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne layık görüldü.

Bu bilgilerden hareketle,

 I. Kitapları birçok ülkede yayımlanmıştır.

 II. Yazar, ikinci romanıyla 1983’te ödüle layık görülmüştür.

 III. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan en genç kişidir.

numaralı yargılardan hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.

Mozaik Yayınları
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9. Söyleyenin kendi beğenisini, duygusunu veya dü-
şüncesini içeren; doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden 
kişiye değişen cümlelere öznel cümleler denir.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öz-
nel bir yargı yoktur?

A) Kelimelerin büyülü bir dünyası var. Bu, öyle bir 
dünya ki ona doğru bir yolculuğa çıktığınızda ke-
limeler sizi yavaş yavaş kendine doğru çekmeye 
başlıyor.

B) Etkileyici cümleler kurabilmek, güzel yazmak 
için oldukça önemlidir. Ancak daha önemli olan, 
anlatmak istenilenlerin doğru iletilmesidir.

C) Öyküleme, bir olay veya durumun kişi, yer ve 
zaman gösterilerek anlatılmasıdır. Öykülemeye 
olay metinlerinde çok rastlanılır. 

D) Hüzün de sevinç de insana özgüdür. Hüzün 
buluta, sevinç rüzgâra benzer. Hüzün, bizi güç-
süzleştirdiği; sevinç ise kuvvetimizi artırdığı için 
sevinçli olmayı isteriz.

10. Bütün medeni ülkelerde aynı şikâyet: Okumuyoruz. 
Kitaplar çoğaldıkça okuma sevgisi azalıyor. Ama 
yine de birçok kişi için okuma bir hastalık. Böyle-
leri incelemek, düşünmek, dinlemek, eğlenmek 
için okumaz; okumak için okur. Ne sanat heyecanı 
ararlar ne zekâlarını geliştirme emelindedirler. Çok 
okurlar, ellerine geçeni okurlar. Sabırsızdırlar, sırt-
larından bir yük atmak isterler sanki. Okuduklarını 
reddetmek veya tartışmak ihtiyacını duymazlar. Ki-
tap kapanır kapanmaz içindekiler unutulur. En bü-
yük zevkleri kitap değiştirmektir.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Okuduğumuz kitap bizi hayata hazırlamalı, oku-
nan her kitap bizim yaşantımıza ışık tutmalıdır.

B) Okuyucu hayatı boyunca ne kadar fazla kitap 
okursa hayatı da o derece iyi tanır. Ne okudu-
ğumuzdan ziyade ne kadar çok okuduğumuz 
önemlidir.

C) Okumanın amacı kitabın bütününü anlamaktır. 
Çok fazla okumak için çabuk okuyanların, oku-
duklarından bir şey kazanma amaçları yoktur.

D) Çocukluktan başlayarak getirilen yaşantılar ve 
davranış özellikleri, etkin bir okur olma açısın-
dan oldukça önemlidir.

11. Bilgisayar ve internet bağımlılığı, tüm dünya için 
yeni bir kavramdır. Bilgisayar ve interneti aşırı kul-
lanmak isteğinin önüne geçilememesi bağımlılığın 
en büyük sebebidir. İnternet bağımlılığı, psikolojik 
bozuklukları da beraberinde getirmektedir. Özellik-
le depresyon, dikkat bozukluğu gibi durumlara se-
bep olmaktadır. Psikolojik bozuklukların yanı sıra 
ciddi sağlık problemleri de meydana gelmektedir. 
Gözlerde yanma, boyunda ağrı ve sertleşme, elde 
uyuşukluk, bel ve sırt ağrıları gibi durumlar özellikle 
sık görülen problemlerdir. 

Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Bilgisayar ve internet bağımlılığı çağımızın en 
büyük problemidir.

B) Bilgisayar ve internet bağımlılığı, ruhsal ve fizik-
sel rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

C) Bilgisayar bağımlılığı, psikolojik problemleri de 
beraberinde getirir.

D) Çocuklar, sosyal medya ile sosyal ortamlarından 
uzaklaşmışlardır.
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12. 16. yüzyılda Türk halıları altın çağına erişti. Saray 
ve camilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok miktar-
da halı dokundu ve Osmanlı mimari sanatının izleri 
halılarda görüldü. Bu dönemde iki tür halı dokun-
maktaydı. Bunlar, saray ve Uşak halılarıydı. Saray 
halıları, Osmanlı sarayında sanatkârlar tarafından 
dokunan halılardır. Bu halılar, Anadolu halıların-
dan farklı olarak "sine" denilen İran düğümü ile do-
kunmuştur. Saray halılarının renk ve desenlerinde 
başlangıçta İran etkileri hâkimken zamanla bunlar 
Anadolu'ya özgü bir karakter kazanmıştır. Lale, 
sümbül, karanfil ve nar çiçekleri gibi bu devirde Os-
manlı sanatının ana teması olan natüralist desenler 
halılarda da kendini göstermiştir.

Bu metinde anlatılmak istenen asıl düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk halıları, saray ve camilerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak için dokunmuştur.

B) Türk halıları, Osmanlı mimarisinin etkisinde kal-
mıştır.

C) Saray ve Uşak halısı olmak üzere iki tür Türk ha-
lısı vardır.     

D) Saray halılarında pek çok ulusun kültürlerini 
yansıtan renk ve desenlere yer verilmiştir.

13. İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Özlem B) Sevgi

C) Kaygı D) Umut

14. Gerçek anlam, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı-
na denir. Mecaz anlam ise bir sözcüğün ilgi veya 
benzetme sonucu kazandığı yeni anlamdır. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış 
verilmiştir? 

A) Yanakları kuruydu ama gözleri yaş dolmuştu. 
(gerçek)

B) Eski dostunun dükkânında acı kahvesini yudum-
luyordu. (mecaz)

C) Toplum kurallarını bilmeyen ham bir adamdı. 
(mecaz) 

D) Kitabı okuyabilmek için odadaki ışık yeterliydi. 
(gerçek)

15. Bir kelime kendi başına bir anlam içerirken bir baş-
ka cümlede kullanıldığında farklı bir anlam kazana-
bilir. Buna çok anlamlılık denir.

Bu açıklamaya göre "ağır" sözcüğü,
  • Kadın ağır adımlarla mahalleye doğru ilerliyor-

du.
  • Elimdeki poşetler ağır olduğu için yoruldum.
  • Kapıyı açar açmaz bizi ağır bir duman karşıladı.
  • Ağır bir yemeğin ardından çay iyi gider.

cümlelerinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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16. Kelebeklerin bilinen tam 150.000’den fazla türü bulunmaktadır. Türkiye’de ise 380 kelebek türünün yaşadığı, 
bunların bir kısmının endemik olduğu biliniyor. Bir kelebeğin ağzı yoktur. Hortuma benzeyen iki uzvu vardır. Tat 
alma duyusu ayaklarında olan kelebeklerin besin maddesi nektardır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları "■, ▲, ●, " simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak 
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

● Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan

▲ Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız ve burun bölümü

a b c d e f g

●

▲

■



■ Meyvenin özü

 Organ

Buna göre, bulmacanın "B" sütununda aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) n

t

t

v

 B) n

o

k

v

 C) n

o

e

ü

 D) n

o

e

z

Mozaik Yayınları

17. Aşağıdaki görsellerde yer alan hayvanların adı sözlük sıralamasına göre konulursa baştan üçüncü sırada 
hangisi yer alır?

A)        B)  

C)        D)  
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18. Terim anlam, bir sözcüğün bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan 
anlamıdır.

Aşağıda bazı sözcüklerin terim anlamları verilmiştir:

  • Perde: Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri.
  • Hücre: Bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi.
  • Doğru: İki nokta arasındaki çizgi.
  • Gol: Maçlarda topun kaleye sokulmasıyla kazanılan sayı.

 I. Tarif ettiğim yol, doğru bizim köye gider.

 II. İzlediğimiz oyunun ilk perdesi bitti.

 III. Canlıların vücudu hücrelerden oluşur.

 IV. Maçta kalecinin yediği goller tarihe geçti.

Buna göre numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Mozaik Yayınları

19. Bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasına kök denir. Varlıkları, nesneleri, kavramları karşılayan 
köklere isim kökü; varlıkların yaptıkları işi, oluşu ve durumları karşılayan köklere ise fiil kökü denir.

Sözcük Kök İsim Kökü Fiil Kökü

I. simitçi simit ✓

II. büyücü büyü ✓

III. gülücük gül ✓

IV. yollar yol ✓

Buna göre tablodaki numaralanmış sözcüklerin hangisinin kökü yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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20.    
Işıkta Yolculuk Duraklar Sözlük

Bu sözcüklerde yer alan çekim ve yapım eklerinin sayıları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) 
Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

         B) 

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

C) 

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

         D) 

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki

Işıkta

Yolculuk

Duraklar

Sözlük

0 1 2 3

Yapım eki

Çekim eki
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21. İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen söz-
cüğe ‘‘gövde’’ denir.

Ne vakit bir yaşamak düşünsem 

Bu kurtlar sofrasında belki zor 

Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden 

Ne vakit bir yaşamak düşünsem 

Sus deyip adınla başlıyorum 

İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi 
gövde hâlindedir?

A) Gizli B) Ellerimizi

C) Adınla D) Kurtlar

22. I. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin.

 II. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.

 III. Bir ısıtır, bir üşütür; bir ağlatır, bir güldürür.

 IV. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.

Bu şiirdeki numaralanmış dizelerde yer alan altı 
çizili sözcüklerden hangileri yapım eki almıştır?

A) I ve II. B) I ve III.

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

23. I. Temizlikçi: Temiz (isim kökü) –lik (yapım eki) –ci 
(yapım eki)

 II. Bitkinlik: Bit (isim kökü) –gin (yapım eki) –lik (ya-
pım eki)

 III. Çocuklardan: Çocuk (isim kökü) –lar (çekim eki) 
–dan (çekim eki)

 IV. Sonsuza: Son (isim kökü) –suz (yapım eki) –a 
(çekim eki)

Numaralanmış kelimelerden hangisinin ek ve 
kök bilgisi yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.



K
A

M
P

 -
 1

K
A

M
P

 -
 1

Mozaik Yayınları
12

5. Sınıf Mozaik Kamp Sömestir

TÜRKÇE

24. Yapım eki, isim veya fiil kök ya da gövdelerine eklenerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten ektir. 

+ Cİ

SİMİTÇİ

=

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi herhangi bir yapım eki almamıştır?

A)  B)  C)  D) 

         Kitapçı           Gözlük        Kuşlar          Süpürge

Mozaik Yayınları

25.  

Başlık Yolcu Kana- Başla-

Yapım
Eki

Yapım
Eki

Yatak Bilge

I. II.

III.

Yapım
Eki

Buna göre numaralanmış yerlere gelebilecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I. II. III.

A) Susuz Sula Çocuklar

B) Kuraklık Arabada Dalgıç

C) Türkçe Çoğal Yazı

D) Balta İncel Çalışkan
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26. Topluma ve devlete karşı hak ve sorumluluklarını 
bilen gerektiğinde kullanabilen, ülke sorunlarına ilgi 
duyan kişilere etkin vatandaş denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin vatan-
daşın sergileyeceği davranışlarından biri ola-
maz?

A) Sorunlarını, dilekçe hakkını kullanarak yetkili 
makamlara bildirmek

B) Seçim zamanı geldiğinde oy kullanmak

C) Günlük hayatta toplumsal kurallara uymak

D) Bireysel amaçları için çaba göstermek

27. 

5. sınıfın yaz tatilinde ailesi ile birlikte denize giden 
Elif, yere çöp atanları yere çöp atmamaları için sü-
rekli uyarmış ve yerdeki çöplerin toplanmasında 
belediye görevlilerine yardımcı olmuştur.

Buna göre Elif’in davranışları, sosyal bilgiler 
dersinin katkılarından hangisine örnek gösteri-
lebilir? 

A) Ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerini öğrenme-
ye

B) Çevreyi koruma bilincini elde etmeye

C) Haklarımızın ve sorumluluklarımızın bilincinde 
olmaya

D) Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın önemi-
ne

28. 

Türkiye'de 28 Temmuz 2021'den bu yana 53 ilde 
aşırı sıcaklar, sabotaj, ihmal ve dikkatsizlik nede-
niyle çıkan 270 orman yangınından 267'si kontrol 
altında alındı. Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Ay-
dın'da ise Bozdoğan'daki orman yangınlarını sön-
dürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarda 8 kişi 
hayatını kaybetti. Binlerce hayvan telef oldu, orman 
ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle 
döndü. (Genel ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Bu metne göre olaylar ile ilgili,

 I. Çok boyutlu olduğu,

 II. Ortaya çıkmasında birçok faktörün etkili olduğu,

 III. Maddi ve manevi kayıplara neden olduğu

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

SOSYAL BİLGİLER
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29.  

Sakarya’da şiddetli dolu yağışı gerçekleşmiştir. 
Yağış sonrası birçok araç zarar görmüştür. Araç-
ları zarar gören kişiler araçlarını tamir ettirmek için 
tamirciye götürmüştür. Tamirciler de bu durumdan 
memnun olmuştur.

Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bir olayın birden çok nedeni olabilir.

B) Olaylar belli aralıklarla meydana gelir.

C) Olaylar herkesi aynı şekilde etkilemez.

D) Olayların sonucu her zaman olumsuzdur.

30. Toplumdaki belli bir amacı gerçekleştirmek için ku-
rulan ve genel olarak devletle ilişkisi bulunan grup-
lara resmî kurum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi resmî kuru-
ma örnek gösterilemez?

A)       B)  

 Beyşehir Devlet         Atatürk Ortaokulu
 Hastanesi

C)       D)  

 Kaş Kaymakamlığı             Ses Tiyatrosu

31. 
Merhaba ben Ela. Atatürk 
Ortaokulu'nda 5. sınıf öğren-
cisiyim. Her gün okula abim-
le birlikte gidiyorum. Okulda 
derslerimi dinleyip teneffüs-
lerde arkadaşlarımla güzel 
vakit geçiriyorum. Okul çıkışı 
belirlenen saatte yüzme kur-
suna gidiyorum. Eve geldi-
ğimde de annem ve babamla 
vakit geçiriyorum.

Buna göre Ela ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Rollerin gerektirdiği sorumlulukları yerine getir-
mektedir.

B) Bulunduğu gruplara göre farklı rollere sahiptir.

C) Rollerinin hepsini doğuştan kazanmıştır.

D) Okulda edindiği bazı haklar vardır.

32. 

I
Okul 

eşyalarını 
korumak.

II
Temiz bir
çevrede

yaşamak.

III
Sınıf

başkanı
olmak.

Bu diyagramda verilen örnekler aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Sorumluluk Hak Rol

B) Sorumluluk Rol Hak

C) Hak Sorumluluk Rol

D) Rol Sorumluluk Hak
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33. Üçpınar Ortaokulu öğrencileri 20 Kasım Çocuk Hakları Günü için aşağıdaki pankartı hazırlamışlardır.

   

I. Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir.

II. Çocukların da çalışma hakkı vardır.

III. Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır.

IV. Her insan 18 yaşına kadar çocuktur.

Buna göre pankartın amacına uygun olması için kaç numaralı sloganın pankarttan çıkarılması gerekmek-
tedir?

A) I B) II C) III D) IV

34. 
Benim adım Zain. Lübnan’ın Bey-
rut şehrinde doğdum. Küçük yaş-
tan itibaren ailem beni çalıştırıyor. 
Her gün sokaklarda çeşitli ürünler 
satarak para kazanıyor ve kazancı-
mı aileme veriyorum. Okul çağına 
geldiğimde aileme okula başlamak 
istediğimi ve bir şeyler öğrenmek 
istediğimi söyledim ama ailem 
buna izin vermedi. 

Buna göre Zain ile ilgili;

 I. Herhangi bir işte çalışma hakkını kullanmıştır.

 II. Eğitim alma hakkından mahrum bırakılmıştır.

 III. Ailesi tarafından hakları koruma altına alınmış-
tır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II B) I ve III

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

35. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan Çocuk Hakla-
rına Dair Sözleşme’nin 38. maddesinin bir kısmı şu 
şekildedir:

Taraf Devletler, onbeş yaşından küçüklerin 
çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun 
olan bütün önlemleri alırlar.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi bu 
maddenin uygulandığına kanıt olarak gösterile-
bilir?

A) Afganistan’da 17 yıl süren savaştaki askerlerin 
%35’i 15 yaşın altındadır.

B) Suriye’deki savaşta yaklaşık 12 bin çocuk ölmüş 
veya yaralanmıştır.

C) Suriye'deki iç savaştan dolayı çocuklar kamplar-
da koruma altına alınmıştır.

D) Dünyada savaş ve çatışma nedeniyle evlerini 
terk etmeye zorlanan 50 milyona yakın çocuk 
bulunmaktadır.

Mozaik Yayınları
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

36. Sınıfta birden fazla öğretmen olsaydı farklı kurallar 
olurdu. Öğrenciler hangi öğretmeni dinleyeceğini, 
hangisinin kurallarına göre hareket edeceğini bile-
mez ve sınıfta bir kargaşa hakim olurdu. Aynı şe-
kilde evrende birden fazla yaratıcı olmuş olsaydı, 
evrendeki düzen bozulurdu. 

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı niteliğindedir?

A) Allah (c.c.) kainattaki tüm bu nimetleri kimler için 
yaratmıştır?

B) Allah (c.c.) tüm bu şeyleri neden yaratmıştır?

C) Allah’ın (c.c.) bir olduğunu nasıl anlarız?

D) Allah’ın (c.c.) insanları yaratmadaki amacı ne-
dir?

37. "Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece 
ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren 
yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gök-
ten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği 
ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı 
yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre 
hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirme-
sinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice de-
liller vardır."

(Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiğine vurgu yapılmıştır.

B) Allah’ın (c.c.) evreni bir imtihan dünyası olarak 
yarattığına değinilmiştir.

C) Allah’ın (c.c.) varlığına dair deliller sunulmuştur.

D) Allah’ın (c.c.) insanları uyarmak için peygamber-
ler gönderdiğinden bahsedilmiştir.

38. Bir binayı onu yapan ustasız, bir kitabı onu yazan 
yazarsız ve bir resmi onu yapan ressamsız düşü-
nemeyiz. Ortada bir eser varsa mutlaka onu yapan 
birileri vardır. Tıpkı bunun gibi içerisinde bulundu-
ğumuz evrendeki bu mükemmel düzen, denge ve 
ahenginde bir yaratıcısı vardır. Bilinen ve bilinme-
yen tüm varlıkların bir var edicisi ve yaratıcısı oldu-
ğu gibi.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) İnsanların yaratılmasındaki amaç onların imti-
han edilmek istenmesidir.

B) Evrendeki bu mükemmel düzenin bir yaratıcısı 
vardır.

C) Evrendeki her şey tesadüfen ortaya çıkmıştır.

D) Yaratılmış olan her şeyin bir amacı ve görevi 
vardır.

39. "Ey bütün varlıklara şefkat ve merhametiyle mua-
mele eden Allah’ım! Bana ve aileme hem dünyada 
hem ahirette merhamet et!"

Bu şekilde dua eden bir kimse için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm olduğunu bil-
mektedir.

B) Allah’ın (c.c.) kimseye muhtaç olmadığını bil-
mektedir.

C) Allah’ın (c.c.) ezeli ve ebedi olduğunu bilmekte-
dir.

D) Allah’ın (c.c.) evreni mükemmel bir düzen içeri-
sinde yarattığının farkındadır.
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40. Yüce Allah her şeyi duyar, görür ve bilir. Allah (c.c.) 
inancı bizlere birçok hakikati öğretir. Yüce Allah bi-
zim her şeyimizi bilir. Neye ihtiyacımız olduğunu en 
iyi O bilmektedir.

Bu metinde Allah’ın (c.c.);

 l. İlim,

 ll. Semi,

 lll. Basar

sıfatlarının hangilerinden bahsedilmiştir?

A) Yalnız l B) l ve ll

C) ll ve lll D) l, ll ve lll

41. "Allah’a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır ko-
nuşsun ya da sussun. Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden kimse komşusuna ikram etsin. Allah’a 
ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ik-
ramda bulunsun"

(Hadis-i Şerif)

Bu hadise göre Müslümanlarla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Komşularını gözetmelidirler.

B) Misafirlerine ikramda bulunmalıdırlar.

C) Birbirleriyle yararlı şeyler hakkında konuşmalı-
dırlar.

D) Bir karar almadan önce istişare yapmalıdırlar.

42. İslam dini duaya büyük önem vermiştir. Dua, hiçbir 
kimseye, zamana ve mekâna ihtiyaç duymaksızın 
kulun Allah’tan (c.c.) dilemesi ve istekte bulunma-
sını ifade eder. Dua için önemli olan kişinin samimi 
olması ve içtenlikle Rabbine yönelmesidir.

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişki-
lendirilebilir?

A) "Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, alçak 
sesle sabah akşam rabbini zikret, gafillerden 
olma!"

(A’raf suresi, 205. ayet)

B) "Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz 
durun ki rahmete nâil olasınız."

(A’raf suresi, 204. ayet)

C)  "(Şeytanların dostları olan inkârcılara gelince) 
dostları onları azgınlığa sürükler. Onlar da az-
gınlıktan hiç geri durmazlar."

(A’raf suresi, 202. ayet)

D) "Takvâ sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir 
saptırıcı fikir doğduğunda O’nu düşünüp hemen 
gerçeği görürler."

(A’raf suresi, 201. ayet)



K
A

M
P

 -
 1

K
A

M
P

 -
 1

M
oz

ai
k

Ya
yı
nl
ar
ı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Mozaik Yayınları
18

5. Sınıf Mozaik Kamp Sömestir

43. "Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, 
ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! 
Zira ben âlemlerin rabbi olan Allah’tan korkarım."

(Mâide suresi, 28. ayet)

Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Kötülüğe aynı şekilde karşılık vermek gerektiğini 
vurgulanmıştır.

B) Allah (c.c.) inancı kişiyi kötülükten alıkoymuştur.

C) Sorunların konuşularak halledilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.

D) İslam’da kıskançlığa yer olmadığına vurgu yapıl-
mıştır.

44. Aşağıda Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili bazı bilgiler ve-
rilmiştir.

 l. Oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile Kâbe’yi inşa etmiştir. 

 ll. Çok küçük yaşta Allah’ın (c.c.) varlığını kavra-
mıştır.

 lll. Kur'an-ı Kerim'de ismi çokça anılan peygamber-
lerden biridir.

Bu bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) l ve ll

C) ll ve lll D) l, ll ve lll

45. 1. Kul huvalâhu ehad,

 2. Allahu’s samed, 

 3. ______________,

 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas suresinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) Fesalli li-Rabbike ve'nhar

B) Min şerri mâ halak

C) Elhamdülillahi Rabbil-âlemîn

D) Lem yelid velem yûled
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46. According to information above, who likes 
solving problems?

A) Michael B) John

C) Jennifer D) Mary

47. Which of the following is CORRECT 
according to information above?

A) Michael likes social studies and I.C.T.

B) John dislikes listening to music.

C) Jennifer dislikes solving problems.

D) Mary likes doing experiments.

İNGİLİZCE

Look at the chart below and answer the questions 46 - 47.

: Likes : Dislikes✗✓

Michael

✗
✓

Social 
Studies

I.C.T

Mary

Turkish

Science

✗
✓

John

P.E

Music

✓

✓

Maths

Jennifer

Art ✗
✓

48.     

I am
a doctor.

I am
Italian.

I am
from Italy.

I speak
3 languages.

Which of the following questions DOES NOT have an answer in the chart above?

A) Where are you from?

B) How old are you?

C) How many languages do you speak?

D) What nationality are you?

Mozaik Yayınları
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49. There is a phone conversation between Daniel and 
Matt, but the order is incorrect.

 I. Fine, thanks and you Matt?

 II. I’m OK, thanks. Do we have maths on

  Tuesday?

 III. Hi Daniel. How are you?

 IV. Oh, thanks. See you later.

 V. No, we don’t. We have maths on Friday.

According to conversation above, which 
option is in correct order?

A) III - I - II - V - IV

B) III - IV - I - V - II

C) I - II - V - IV - III

D) II - IV - I - III - V

50. Hi! I’m Chao. This is my favourite-meter. It shows 
my activities at school.

FridayThursday Wednesday Tuesday Monday

Favorite – Meter

%3

S
ol

vi
ng

 P
ro

bl
em

s

%98

D
oi

ng
 e

xp
er

im
en

ts

%95

Le
ar

ni
ng

 n
ew

 w
or

ds

%50

P
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ng
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yb
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l

%5

Li
st

en
in

g 
to

 m
us

ic

Which of the following IS NOT CORRECT 
according to the chart above?

A) Chao dislikes P.E. and science.

B) His favourite lessons are science and English.

C) He dislikes maths and music.

D) His favourite days are Tuesday and 
Wednesday.

Mozaik Yayınları

51. Look at Burcu’s timetable and answer the question.

Monday English English P.E. P.E.

Tuesday Science Science Art Maths

Wednesday
Social 

Studies
Maths Maths English

Thursday Turkish Turkish Music Science

Friday I.C.T I.C.T Art Music

I.C.T: Information and communication technology

P.E: Physical Education

Which of the following IS NOT CORRECT according to Burcu’s timetable above?
A) Burcu has got art only on Tuesday.

B) Burcu goes to school five days a week.

C) Burcu has got maths two days a week.

D) She has got twenty lessons in her timetable.


