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1. 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının TÜRKÇE test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

TÜRKÇE A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Ver�len görselden hareketle aşağıdak� �fadelerden hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Göbekl�tepe, son yıllarda b�rçok z�yaretç�y� kend�s�ne çekmekted�r

B) Göbekl�tepe'dek� kalıntılar dünyanın en esk� tapınak kalıntılarıdır.

C) UNESCO Dünya M�ras L�stes�'nde Türk�ye'den Göbekl�tepe dışında l�steye kayıtlı başka alanlar da vardır.

D) Göbekl�tepe'de farklı boyutlarda çeş�tl� eserler bulunmuştur.

Yaşlı b�r ç�ft evde tereyağı yapar ve adam geç�mler�n� 

sağlamak �ç�n karısının yaptığı tereyağlarını her gün 

bakkala götürüp satar. Bakkal �se onların tereyağlarını 

h�ç tartmaya gerek duymadan satışa çıkartır. B�r gün 

bakkal bu tereyağları tartmaya karar ver�r. 1 k�logram 

olması gereken yağ 900 gram çıkar. Bakkal karşılaştı-

ğı sonuç karşısında öfkeden del�ye döner. Ertes� gün 

tereyağ üret�m� yapan yaşlı ç�ftç� yen�den bakkala 

g�der. Bakkal ç�ftç�y� karşısında görür görmez, “B�r 

daha sen�nle alışver�ş yapmayacağım. H�le yaptın ve 

tereyağların 900 gram geld�.” der. Yaşlı adam utanır ve 

ez�l�p büzülerek, “B�z�m teraz�m�z yok, fakat s�zden al-

dığımız 1 k�loluk şeker� ağırlık olarak kullanıyoruz.” 

d�ye yanıtlar. Bakkal utancından kızarır ve hemen mah-

çup b�r şek�lde özür d�ler.

Bu parçada anlatılan durumu en �y� �fade eden ata-

sözü aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

B) Ne ekersen onu b�çers�n.

C) Çamur at �z� kalsın.

D) Doğru b�l�nmey�nce eğr� b�l�nmez.

- Uzun zamandır İtalyanca kursuna g�d�yor.

- Hoşça kalın yolunuz açık olsun.

- Ona güle güle demek �ç�n geld�m.

- Ev�m�z�n yen� üyes� hoşgeld�n.

Yukarıdak� şek�llerden yazımı yanlış yapılan cüm-

le çıktığında şekl�n yen� görüntüsü hang�s� olur?

A) B)

C) D)
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I8-30 metre çapında, 
dünyanın en esk� tapınak
kalıntıları 

Dış�şler� Bakanlığı, Şanlıurfada’dak� Göbekl�tepe arkeoloj�k alanının, B�rleşm�ş M�l-

letler Eğ�t�m, B�l�m ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya M�ras L�stes�’ne g�rmes�yle 

Türk�ye’n�n söz konusu l�steye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseld�ğ�n� duyurdu.

İLK KEZ 1965'TE FARK EDİLEN GÖBEK-

LİTEPE’DE BUGÜNE KADAR GÜN 

YÜZÜNE ÇIKARILAN BAZI ESERLER:
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5. 6. 

4. 

TÜRKÇE A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

33

Yukarıdak� grafiğe göre aşağıdak� b�lg�lerden hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Anneler günü ve babalar gününde hed�ye olarak en çok TV ve ses s�stemler� terc�h ed�lm�şt�r.

B) Öğretmenler gününde cep telefonu en çok terc�h ed�len 3. hed�ye olmuştur.

C) Bu günlerde alınan hed�yeler�n % 49,27 s� kred� kartı �le yapılmıştır.

D) Bu günlerde hed�ye olarak en az ç�çek terc�h ed�lm�şt�r.
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Öğretmenler Günü, Anneler Günü ve Babalar Günü E-T�caret Hacm�n�n Mal ve H�zmetlere Göre 

Dağılımı(%)

Babalar Günü

Anneler Günü

Öğretmenler Günü

Yukarıdak� etk�nl�kte cümleler anlam �l�şk�ler�ne 

göre �şaretlenecekt�r. Doğru �şaretlenen her cümle 

�ç�n 5 puan ver�leceğ�ne göre etk�nl�ğ� yukarıdak� 

g�b� tamamlayan b�r öğrenc� kaç puan alır?

A) 10                 B) 15                C) 20                 D) 25

K�tabına su döküldü d�ye 
üzüldü.

Sana çok kızdığı �ç�n buraya 
gelmeyecek.

Yorgun olmasaydım s�z�nle 
gel�rd�m.

Konuşma yapmak üzere 
kürsüye çıktı.

Çayını tazeleyey�m d�ye 
bardağını aldım.

CÜMLE
Neden

Sonuç

Amaç

Sonuç

Koşul

Sonuç

Toplumun temel� a�led�r. A�ley� oluşturan b�reyler�n �y� ol-
ması toplumu, toplumun �y� olması da b�rey� etk�lemek-
ted�r. Anne ve babalara çocukları eğ�tme ve yönlend�r-
me sorumluluğu düşmekted�r. Çocuğun eğ�t�m�nde en 
öneml� kurum a�led�r.

A�le çocuğun topluma uyum sağlama aşamasındak� �lk 
basamaktır. A�le b�reyler� ve çocuğun b�rb�rler�yle olan 
etk�leş�mler�, çocuğun a�le ve toplum �ç�ndek� yer�n� be-
l�rlemes�nde öneml� rol oynamaktadır.

Aşağıdak� görsel ve başlıklardan hang�s� bu metn�n 
konusu �le doğrudan �l�şk�lend�r�leb�l�r?

Çocuğun yet�şmes�nde 
uyum

Çocuğun yet�şmes�nde 
a�le

Mutlu çocuk yet�şt�rme Çocuğun yet�şmes�nde 
kural koyma

A) B)

C) D)
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D�ğer sayfaya geç�n�z.
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

TÜRKÇE

3

8. 

10. 

7. 

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

9. 
1. METİN

MARS

Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü sıradak� ge-

zegend�r. Büyüklüğü yaklaşık Dünya’nın yarısı ka-

dardır. Yüzey�nde bulunan dem�roks�tten dolayı kızı-

lımsı görülür ve bu sebeple "Kızıl Gezegen” olarak 

da b�l�n�r. İnce b�r atmosfer� olmasına rağmen hayat 

yoktur. Yüzey�nde yanardağlar, boş düzlükler ve kra-

terler bulunur, bu nedenle Mars’ın yüzey� Dünya yü-

zey�ne benzer. Ayrıca dönme per�yodu ve mevs�m dö-

nemler� Dünya’nınk�ne çok benzer. Phobos ve De-

�mos �s�ml� doğal �k� uydusu vardır.

2. METİN

VENÜS

Güneş’e yakınlık bakımından �k�nc� sıradak� geze-

gend�r. Çoban Yıldızı olarak da b�l�n�r. Uydusu ve hal-

kası yoktur. Büyüklük açısından Dünya �le benzerl�k 

gösterd�ğ�nden "Dünya’nın �k�z�” olarak da adlandırı-

lır. Atmosfer�nde bulunan yoğun karbond�oks�t gazı 

yüzünden sera etk�s� çok fazladır. Venüs d�ğer geze-

genler�n aks�ne doğudan batıya doğru döner. Kend� 

eksen� etrafındak� dönüşünü 243 günde tamamlar. 

Kalın atmosfer tabakası güneş ışınlarını yansıttığın-

dan Venüs parlak b�r gezegen olarak görülür.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu met�nler�n ortak yönle-

r�nden b�r� değ�ld�r?

A) Açık ve anlaşılır d�l kullanılmıştır.

B) Kurgusal unsurlara yer ver�lm�şt�r.

C) Nesnel cümleler kullanılmıştır.

D) B�lg�lend�r�c� met�nlerd�r.

Bu bahar yalnız mesut günler 
taşımaktadır.

Hayat zorlu b�r yolculuk olsa da 
pes etme.

B�r masal g�b� uçtu geçt� seneler.

Sırtını hep umuda yasla.

gün-ler

yolcu-luk 

D Y

sene-ler

yas-la

I

II

III

IV

Yukarıdak� cümlelerde geçen sözcükler ek�ne ve kö-

küne doğru ayrıldıysa tabloya “D” yanlış ayrılmışsa 

“Y” yazıldığına göre oluşacak görüntü aşağıdak�-

lerden hang�s�d�r?

I

II

III

IV

D Y

I

II

III

IV

D YA) B)

I

II

III

IV

D Y

I

II

III

IV

D YC) D)

K�lo vermeye çalışırken d�yet�n�z s�ze özel olmalıdır. 

D�yet yapmak başlı başına zor b�r �şt�r. Başkaları �ç�n ha-

zırlanmış d�yetler, tek bes�nden oluşmuş d�yetler k�lo 

vermey� sağlayab�l�r…………….. bu d�yetlerden sonra 

k�loların s�ze yen�ler�yle ger� döndüğünü görürsünüz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdak�lerden han-

g�s�n�n get�r�lmes� uygun olmaz? 

A) Halbuk�      

B) Oysak�       

C) Ancak       

D) Üstel�k

1. Masadak� evraklar her tarafa dağılmıştı.
2. Yaşlı adam ölünce a�le dağıldı.
3. Bu bölünmeyle sarsılan grup b�r süre sonra dağıldı.

Yukarıdak� cümlelerde “dağılmak” sözcüğü farklı 
anlamlarda kullanılmıştır. Buna göre, aşağıdak�-
lerden hang�s�nde anlam özell�kler� doğru ver�lm�ş-
t�r?

                 1                        2                       3
A) gerçek  mecaz  gerçek
B) mecaz  mecaz  gerçek
C) gerçek  mecaz  mecaz
D) mecaz  gerçek  gerçek



4 D�ğer sayfaya geç�n�z.

SOSYAL BİLGİLER

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının SOSYAL BİLGİLER test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

    

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

2. 3. 

1. 

    

Buna göre Sosyal B�lg�ler ders�n�n Sel�n'e katkısı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Yardımlaşma duygusu gel�şm�şt�r.

B) Tar�h b�l�nc� gel�şm�şt�r.

C) Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır.

D) B�rl�k ve beraberl�k duygusu gel�şm�şt�r. 

Ortaokul öğrenc�s� olan Sel�n, okuldan ev�ne dönerken yol kenarına bırakı-

lan çöpler�n kokusunu alır. Mahalles�ne yaklaştıkça kokunun g�derek arttı-

ğını fark eder. Bu durum karşısında üzülür ve Sosyal B�lg�ler ders�nde öğ-

rend�ğ� b�lg�ler aklına gel�r. Konuyla �lg�l� beled�yeye d�lekçe yazarak çöp so-

rununun ortadan kaldırılmasını sağlar.

İlkokul b�r�nc� sınıfa başlayacağı �ç�n erkenden uyanan 

Barkın, kahvaltısını yaptıktan sonra anne ve babasıyla 

okula g�tt�. Okulunu, öğretmen�n� ve arkadaşlarını çok 

sevd�.

Buna göre Barkın'ın okuldak� rolü aşağıdak�lerden 

hang�s�d�r?

A) Oyuncu 

B) Öğrenc�

C) Çocuk

D) Öğretmen 

Sümerler Z�ggurat den�len büyük tapınaklar �nşa etm�ş-

lerd�. Z�gguratlar okul, gözlemev� ve tarım ürünler�n�n 

saklandığı depolardı. Sümerler bu yüksek yapılarda ge-

zegenler� ve yıldızları gözleml�yorlardı.

Yukarıdak� b�lg�lere göre Sümerlerle �lg�l� aşağıda-

k�lerden hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Tarımla uğraşmışlardır.

B) Komşularıyla savaş hal�nded�rler.

C) B�l�msel araştırmalar yapmışlardır.

D) M�mar� eserler �nşa etm�şlerd�r.
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

5. 6. 

4. 

Buna göre kültürel farklılıklara neden olan unsur aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Eğ�t�m sev�yes�

B) Gel�r düzey�

C) Ekonom�k faal�yetler

D) D�nî �nanışlar

Kültürel özell�kler� oluşturan unsurlardan b�r� de yemeklerd�r. Ülkem�zde 

mısır tarımının fazla olduğu Karaden�z Bölges�nde ekmek yapımında 

mısır unu kullanılır. İç Anadolu bölges�nde �se buğday fazla yet�şt�ğ� �ç�n 

genell�kle ekmek yapımında buğday unu kullanılır.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� bayram kutla-

malarındak� değ�ş�m�n sebeb� olab�l�r?

A) İlet�ş�m araçlarının yaygınlaşması

B) İnsanlarının b�rb�r�ne olan sevg�s�n�n artması

C) Ulaşım araçlarının gel�şmes�

D) İnsanların boş vak�tler�n�n fazla olması

Kültürel özell�kler�m�z� oluşturan ögelerden b�r� el sanat-

larıdır.

Aşağıdak�lerden hang�s� el sanatlarına örnek ola-

rak göster�lemez?

Geçm�ş Dönem Günümüz

Bayramlarda akraba-

lara g�d�l�r, büyükler�n 

eller� öpülür ve küçük-

lere harçlık ver�l�rd�.

Bayramlaşma törenler� 

genell�kle telefon gö-

rüşmes�, kısa mesaj ya 

da görüntülü konuşma 

�le yapılmaktadır.

 Ç�n�c�l�k Oymacılık

Bakırcılık Horon

A) B)

C) D)

SOSYAL BİLGİLER
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

8.

7. 9.

10. · Akarsu yatağının aşındırarak oluşturduğu yüzey şek-

l�d�r.

· Karalardak� çukurlarda b�r�km�ş durgun sulardır.

· Çevres�ne göre alçakta kalmış akarsu ve vad�ler�n 

der�n olmadığı düzlüklerd�r.

Ver�len tanımlar eşleşt�r�ld�ğ�nde aşağıdak�lerden 

hang�s�n�n cevabı yoktur?

F�z�k� har�talarda yer şek�ller�, akarsular vb. b�lg�ler çe-

ş�tl� renkler ve s�mgelerle göster�l�r. Türk�ye fiz�k� har�tası 

�ncelend�ğ�nde ülken�n doğusunda kahvereng� tonla-

rın fazla olduğu görülür.
 

Bu durum aşağıdak�lerden hang�s�n� göster�r?

A) Den�zler�n varlığı

B) Yükselt�n�n fazla olması

C) İkl�m�n sıcak olması

D) Nüfusun yoğun olması 

Vad� Göl

Ova Ada

A) B)

C) D)

Çığ, eğ�ml� yamaçlarda tutunamayan kar kütles�n�n yu-

varlanarak büyümes�yle meydana gel�r. Genell�kle eğ�-

m�n ve kar yağışının fazla olduğu bölgelerde görülür.

Buna göre aşağıdak� bölgelerden hang�s�nde çığ 

afet� daha fazla görülür?

A) Akden�z Bölges�

B) Ege Bölges�

C) İç Anadolu Bölges�

D) Doğu Anadolu Bölges�

I.   Su kaynaklarının yeters�z olması

II.  Tarıma elver�şl� araz�ler�n olması

III. Ulaşımın gel�şm�ş olması

IV. İkl�m koşullarının elver�şl� olması

Ver�lenlerden hang�s� veya hang�ler� “b�r yer�n yer-

leş�m bölges� olarak seç�lmes�nde” etk�l� olan fak-

törler arasında değ�ld�r?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) I ve IV

D) I,II ve III

SOSYAL BİLGİLER
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

2. 

1. 

Bu metne;

I.   “S�z�n �lâhınız b�r tek �lâhtır. O'ndan başka �lâh yoktur. O, Rahmân'dır, Rahîm'd�r.”

(Bakara sures�, 163. ayet)

II.  “O'nun h�çb�r ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların �lk�y�m.”

(En'âm sures�, 163. ayet)

III. “Allah, bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan b�r kısmı karnı üzer�nde sürünür, k�m� �k� ayak üzer�nde yürür, k�m�s� 

dört ayak üzer�nde yürür…”

(Nûr sures�, 45. ayet)

ayetler�nden hang�ler� örnek göster�leb�l�r?

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

Yüce Allah'ın en öneml� özell�ğ� b�r ve tek olmasıdır. O'ndan başka h�çb�r �lah olmadığı �ç�n, sadece O'na 

kulluk ed�lmel�d�r. O'nun tek olması hem sayı bakımından tek olmasını hem de her yönüyle b�r ve tek olması 

demekt�r. Bu sebeple yüce Allah öyle b�r varlıktır k� hem h�çb�r varlığa benzemez hem de O'nun eş� ve benze-

r� yoktur.

Bu met�nde yüce Allah'ın daha çok hang� sıfatı üze-

r�nde durulmaktadır?

A) Rahman                       

B) Basar                        

C) Sem�                       

D) Kudret

Göz, en öneml� organlarımızdan b�r�s�d�r ve b�r-

çok karmaşık yapıya sah�pt�r. San�yede on m�l-

yondan fazla b�lg� parçası alma ve anında �şle-

me kapas�tes�ne sah�p olan göz yüce Allah'ın 

b�zlere verd�ğ� büyük b�r n�mett�r.

Gözümüzü b�rçok farklı yapı �le yaratan yüce 

Allah'ın, bu mükemmel organı b�zlere sunması 

O'nun b�zden daha �y� görme özell�ğ� olduğu-

nun kanıtıdır. Kur'an'da da zaten yüce Allah her 

şey� sınırsız göreb�ld�ğ�n� b�zlere b�ld�rmekted�r.

Hac �badet�, �nsanların b�rl�k ve beraberl�ğ� açısından 

büyük öneme sah�pt�r. Her Müslümanın bu �badet� öm-

ründe b�r kez yer�ne get�rmes� farz kılınmıştır. Bu �bade-

t�n yapılab�les� �ç�n yeryüzünde yapılmış �lk ev olarak 

kabul ed�len Kâbe’n�n z�yaret ed�lmes� gerekmekted�r. 

Kâbe bu yönüyle İslam d�n�nde öneml� b�r yere sah�pt�r. 

Kur’an’da bu ev �ç�n yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

“Gerçek şu k�, �nsanlar �ç�n yapılmış olan �lk ev, âlemlere 

b�r h�dayet ve b�r bereket kaynağı olan Mekke’dek� 

evd�r.” 

         (Âl-� İmrân sures�, 96. ayet)

Met�nde bahsed�len bu yapının �nşa ed�lmes�;

I.   Hz. İsma�l (a.s.)

II.  Hz. İbrah�m (a.s.)

III. Hz. Zeker�ya (a.s.)

peygamberlerden hang�s� �le �l�şk�lend�r�leb�l�r?

A) Yalnız I    B) Yalnız III 

C) I ve II    D) II ve III

3. 
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

5. 6. 

4. 

Bu met�n aşağıdak� ayetlerden hang�s� �le destekleneb�l�r?

A) “(Onlara şöyle den�r:) “İşte bu, s�ze (dünyada) vaad ed�lmekte olan şeyd�r. O, her tövbe eden, O'nun emr�n� gözeten �ç�n, 

görmed�ğ� hâlde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelm�ş b�r kalp �le gelen k�mseler �ç�nd�r.”

(Kâf sures�, 32-33. ayetler)

B) “Güzel b�r söz ve bağışlama, peş�nden gönül kırma gelen b�r sadakadan daha hayırlıdır…” 

(Bakara sures�, 263. ayet)

C) “Ey �man edenler! Çalışıp ürett�ğ�n�z malların ve s�z�n �ç�n yerden çıkardığımız ürünler�n �y�, tem�z ve helâl olanından 

Allah yolunda harcayın.”

(Bakara sures�, 267. ayet)

D) “Ey �man edenler! Kend�n�z, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyh�ne de olsa, Allah �ç�n şah�tl�k yaparak adalet� t�t�zl�kle 

ayakta tutan k�mseler olun…”

(N�sâ sures�, 135. ayet)

Yüce Allah, yarattığı tüm varlıklara karşı şefkat ve merhamet sah�b�d�r. Bu sebeple yarattığı varlıklar �ç�n dün-

yada b�rçok n�met yaratmıştır. Müslümanlara da ah�rette b�rçok n�met vereceğ�n�, onları sonsuz b�r yaşam 

olan cennette ödüllend�receğ�n� b�ld�rm�şt�r.

“Oruç, sayılı günlerded�r. S�zden k�m hasta, ya da yol-

culukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka gün-

lerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler �se b�r yoksul do-

yumu fidye ver�r. Bununla b�rl�kte, gönülden k�m b�r �y�l�k 

yaparsa (mesela fidyey� fazla ver�rse) o kend�s� �ç�n 

daha hayırlıdır. Eğer b�l�rsen�z oruç tutmanız s�z�n �ç�n 

daha hayırlıdır.”

         (Bakara sures�, 184. 

ayet)

Bu ayetten oruçla �lg�l� aşağıdak� yargılardan hang�-

s�ne ulaşılamaz?

A) İnsanların zorluk çekt�ğ� bazı durumlarda kaza ed�-

leb�l�r.

B) Yer�ne get�r�lmes� gereken ve günler� bel�rl� olan b�r 

�badett�r.

C) B�l�nçl� olarak bozulduğu vak�t ceza olarak daha 

fazla tutmak gerek�r.

D) Oruç tutamayacak k�mseler�n buna karşılık b�r yok-

sulu doyurması gerek�r.

Hayal ett�ğ� okulda okumak �steyen Mert, başarılı olmak 

�ç�n el�nden gelen gayret� göster�r. Fakat b�l�r k� ne kadar 

da gayret etse başarıyı verecek olan sadece yüce 

Allah’tır. Bu sebeple hem özenle ders çalışır hem de 

Allah’a sam�m�yetle dua eder.

B�r gün yüce Allah’a, “Allah’ım eğer d�led�ğ�m okulu ka-

zanırsam sen�n rızan �ç�n oruç tutacağım. Senden ha-

yırlı olan neyse onu talep ed�yorum.” şekl�nde dua eder. 

Çalışmasının ve duasının sonucunda d�led�ğ� okulu ka-

zanır.

Bu durumda Mert'�n hang� orucu tutması gerek�r?

A) Ramazan orucu                                         

B) Kefaret orucu

C) Kaza orucu                                          

D) Adak orucu      
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8. 10. 

7. 

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Aşağıdak� davranışlardan hang�s�n�n doğrudan bu 

ayete göre şek�llend�ğ� ?söylenemez

A) Kötü söz ve hareketlerden uzak durmak

B) İbadetler� özenl� ve sam�m�yetle yer�ne get�rmek

C) İy�l�k yapmaya özen göster�p �nsanlarla �y� geç�n-

mek

D) Evrendek� düzenden hareketle Allah'ın b�r olduğu-

nu anlamak

Çalışma odasına bu şek�lde b�r pano hazırlayan b�r 

k�msen�n aşağıdak� kavramlardan hang�s�n� yaz-

ması beklenmez?

A) İmsak    B) F�tre 

C) Sahur    D) İftar

9. Evrende mükemmel b�r düzen ve planın olması, yaratı-

cının b�r ve tek olmasının kanıtıdır. Z�ra bunun aks� b�r 

durum olması sonucunda bu düzen ve uyum ortadan 

kalkacaktır. Her b�r Müslümanın bunu kabul ed�p �nan-

ması tevh�t �nancının da b�r gereğ�d�r.

Aşağıdak� ayetlerden hang�s� bu metn� destekler n�-

tel�kted�r?

A) “… Şüphes�z Allah, gücü her şeye hakkıyla yeten-

d�r.”

                    (Bakara sures�, 109. ayet)

B) “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu 

(nasıl) tekrarladığını görmed�ler m�? Şüphes�z bu, 

Allah’a göre kolaydır.”

        (Ankebût sures�, 19. ayet)

C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka �lahlar olsay-

dı kes�nl�kle �k�s�n�n de düzen� bozulurdu.”

           (Enb�ya sures�, 22. ayet)

D) “…De k�: H�ç b�lenlerle b�lmeyenler b�r olur mu? 

Doğrusu ancak akıl sah�pler� bunu düşünüp 

anlar.”

             (Zümer sures�, 9. ayet)

“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın b�ld�ğ�n� görmü-

yor musun? Üç k�ş�n�n g�zl� konuştuğu yerde dördün-

cüsü mutlaka O’dur. Beş k�ş�n�n g�zl� konuştuğu 

yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok 

olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka 

O, onlarla beraberd�r. Sonra kıyamet günü onlara 

yaptıklarını haber verecekt�r. Doğrusu Allah, her şey� 

b�lend�r.”

      (Mücâdele sures�, 7. ayet)

“Ramazan ayı, �nsanlar �ç�n b�r h�dayet rehber�, doğru 

yolun ve hak �le batılı b�rb�r�nden ayırmanın apaçık del�l-

ler� olarak Kur’an’ın kend�s�nde �nd�r�ld�ğ� aydır.”

          (Bakara sures�, 185. ayet)

“Ey �man edenler! Oruç s�zden önce gel�p geçm�ş 

ümmetlere farz kılındığı g�b� s�ze de farz kılındı. Umulur 

k� (kötülükten) korunursunuz.”

          (Bakara sures�, 183. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdak�lerden hang�s�ne değ�n�lme-

m�şt�r?

A) Orucun Ramazan ayında tutulması gerekt�ğ�ne

B) Kutsal k�tabımızın b�zlere yol göster�c� olmasına

C) Allah'ın (c.c.) orucu �nsanlara kes�n b�r d�lle emret-

mes�ne

D) Öncek� toplumların da oruç �badet�nden sorumlu tu-

tulduğuna

Ramazan Programı

Gece vakt�nde kalkılır ve ye-
mek yen�r.

Havanın aydınlanmaya 
başlamasıyla yeme �çmeye 

son ver�l�r.

Özenle tutulan oruç akşam 
vakt�n�n gelmes� �le 
tamamlanmış olur.

D�ğer sayfaya geç�n�z.
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

İNGİLİZCE

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İNGİLİZCE test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

2. 

1. 

    

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Answer the quest�ons 1-2 accord�ng to the chart below.

NAME Greg Al�sha Beth Dan Hanna

NATIONALITY Br�t�sh Ind�an Canad�an Ital�an German

FAVOURITE

SUBJECTS
P.E Geography Maths

Soc�al

Stud�es
Sc�ence

H�! I am Steve. I am from the UK. I love do�ng exper�ments and do�ng sports w�th my classmates. Here I share my fr�ends’ 

favour�te subjects and nat�onal�t�es.

Accord�ng to the chart, wh�ch of the follow�ng �s INCORRECT?

A) One of Steve’s fr�ends �s from the UK.

B) Al�sha l�kes work�ng on maps of the countr�es.

C) One of them l�kes do�ng exper�ments.

D) Greg and Beth love numbers and solv�ng problems.

Wh�ch subjects does Steve l�ke?

A) P.E. and Maths

B) Sc�ence and Soc�al Stud�es

C) P.E. and Sc�ence

D) Maths and Soc�al Stud�es
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

4. 5. 

3. 

İNGİLİZCE A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Name: T�mothy

Surname: Brown

Country: Belg�um

Nat�onal�ty: French

Age: 15

Favour�te subjects: Art and P.E.

Accord�ng to the ID card above, wh�ch of the 

follow�ng quest�on DOES NOT have an answer?

A) Where �s she from?

B) What �s her nat�onal�ty?

C) How old �s she?

D) Wh�ch subjects does she hate?

Hosp�tal Zoo Pharmacy

Book 

fa�r C
�n

e
m

a

B
a
ke

ry

S
ch

o
o
l

Amusement park

Theatre

Tour�st: Excuse me, how can I get to the ...............?

Mr. Sm�th: Go stra�ght ahead and turn r�ght �nto B�g Avenue. It �s between the bakery and theatre.

Wh�ch of the follow�ng completes the d�alogue above?

A) C�nema                                     B) Hosp�tal                                      C) Zoo                                           D) School

HERE

BIG AVENUE

J�m:   Hello! Where �s Danny? I want to talk to h�m  

about the summer hol�day.

Sally: H�, He �s not here. He and h�s fr�ends are at the  

…………. They want to watch a soccer match.

Wh�ch of follow�ng completes the blank?

A) theatre                                      B) hotel

C) restaurant                                D) stad�um
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7. 

6.

İNGİLİZCE A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Wh�ch of the follow�ng sentences �s FALSE accord�ng to the �nformat�on above?

A) He gets up at quarter to seven �n the morn�ng.

B) He has breakfast at twenty past n�ne.

C) He goes to the sports centre at twenty to five.

D) He always has d�nner at quarter past s�x.

Andy's Day

Wh�ch of the follow�ng sentences �s INCORRECT for Tom’s da�ly rout�ne?

A) He has breakfast at seven o’clock.

B) He goes to sleep on the sofa at two o’clock.

C) He goes for a walk and has d�nner at e�ght o’clock.

D) He plays �n the garden at five o’clock.

My pet’s name �s Tom. Here �s h�s da�ly rout�ne.

D�ğer sayfaya geç�n�z.
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

9. 10. 

8. 

İNGİLİZCE A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

My name �s Al�ce. I enjoy board games l�ke ………….. 

My s�ster and I do not l�ke outdoor games.

Wh�ch one �s su�table for the blank?

A) cycl�ng                                        B) chess

C) hopscotch                                   D) cl�mb�ng

Ann: H�! Do you want to play hopscotch?

Beth: Well, I’m sorry but I don’t l�ke �t. What about play�ng marbles?

Ann: It sounds n�ce but I don’t know how to play �t.

Beth: Don’t worry. If you want, …………………………

Ann: Thanks.

Wh�ch of the follow�ng completes the conversat�on?

A) You l�ke play�ng hopscotch l�ke me.

B) I don’t l�ke marbles.

C) I can help you to play �t.

D) I play marbles very well.

Accord�ng to the conversat�on, ………………….....

A) Ann doesn’t want to play marbles.

B) Beth and Ann don’t l�ke hopscotch.

C) Ann doesn’t know how to play marbles.

D) Beth can play marbles and hopscotch very well.

Answer the quest�ons 8-9 accord�ng to the d�alogue g�ven below.
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1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATİK test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

MATEMATİK

    

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

    

2. 3. 

1. 

Tuşlu telefonlarda b�r harf yazmak �ç�n harfin bulunduğu rakama, harf o tuşta 

kaçıncı sırada �se o kadar basılmaktadır.

Örneğ�n: Yandak� görselde ver�len telefona “KADER” yazıldığında basılan 

tuşlar �le “ beş yüz ell� �k� m�lyon üç yüz otuz üç b�n yed� yüz yetm�ş yed�” sayısı 

oluşmaktadır.

Buna göre, bu telefonda “ERTAN” yazıldığında oluşan doğal sayının b�nler bölüğündek� rakamların sayı değer-

ler� toplamı, m�lyonlar bölüğündek� rakamların sayı değerler� toplamından kaç fazladır?

A) 7                                                B) 8                                                C) 9                                                D) 10

24
24

8
3

40

Yukarıda ver�len kartlar üzer�ne kes�rl� �fadeler yazmak-

tadır.

Bu kartlarda yazan kes�rl� �fadeler b�rb�r�ne denk ke-

s�rler olduğuna göre,      +      +      �şlem�n�n sonucu 

kaçtır?

A) 80                B) 85                C) 88                D) 96

Ahmet aldığı mob�lyaları 12 eş�t taks�tle ödeyecekt�r.

Mob�lyanın fiyatı 3660 ₺ olduğuna göre, b�r taks�t tu-

tarı kaç ₺ d�r?

A) 300             B) 305             C) 310             D) 315 
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MATEMATİK A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

5. 6. 

4. 

Hülya hanım g�tt�ğ� alışver�ş merkez�n�n otoparkından çı-

karken kapanı fark edemey�p dört last�ğ�n� patlatmış ve 

bu dört last�ğ� yen�lemeye karar verm�şt�r.

B�r last�k fiyatı 548 ₺ olduğuna göre, toplam ne 

kadar ödem�şt�r?

A) 2092           B) 2182           C) 2192           D) 2202

B�r su fabr�kasında sütler 2,5,8,25 l�trel�k ş�şelere doldurularak satılmaktadır.

Al� market� �ç�n 2 l�trel�k ş�şelerden 62 tane, 5 l�trel�k ş�şelerden 80 tane, 8 l�trel�k ş�şelerden 42 tane ve 25 l�trel�k ş�şeler-

den 20 tane satın almıştır. Al� ş�şeler� boyutlarına göre aldığı su m�ktarını hesaplamak �ç�n z�h�nden �şlemler yapmıştır.

Buna göre, aşağıdak�lerden hang�s� Al�’n�n yaptığı �şlemlerden b�r� olamaz?

A) 62 x 2 = 124 B) 80 x 10 = 800

     800 : 2 = 400 

C) 62 x 2 = 124

     124 x 2 = 228

D) 20 x 100 = 2000

    2000 : 4 = 500 

2 l�tre 5 l�tre 8 l�tre 25 l�tre

B�nler Bölüğü      : 

B�rler Bölüğü      : 

M�lyonlar Bölüğü : 

Beş yüz otuz dört

İk� yüz y�rm� altı

Yed� yüz yed�

Bölüklere ayrılmış olarak ver�len doğal sayı aşağı-

dak�lerden hang�s�d�r?

A) 534 226 707                             B) 707 226 534

C) 226 534 707                             D) 707 534 226 



16 D�ğer sayfaya geç�n�z.

MATEMATİK A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

8. 

7. 

150 cm

120 cm

240 cm

Mehmet usta, yukarıda ver�len 150 cm uzunluğundak� mav�, 120 cm uzunluğundak� kırmızı, 240 cm uzunluğundak� sarı bo-

rulardan, mav� borunun      ’nu, kırmızı borunun     ’�n�, sarı borunun    ’�n� kest�kten sonra uç uca b�rleşt�rerek aşağıdak� 

şekl� oluşturmuştur.

3

10

2

5

5

8

Buna göre, Mehmet ustanın uç uca ekled�ğ� boruların uzunluğu kaç sant�metred�r?

A) 159                                            B) 213                                            C) 243                                            D) 267 

3 5

2

4

6 2

3

Aşağıda üslü sayı elde etmek �ç�n tasarlanan �k� farklı çark ver�lm�şt�r.

Yukarıda ver�len çarklardan üslü sayı oluşturulurken 1.çark üslü sayının tabanını, 2.çark üslü sayının kuvvet�n� göstermek-

ted�r.

Her �k� çark da b�rer defa döndürüldüğünde elde ed�leb�lecek en büyük üslü sayı �le en küçük sayının toplamı kaç-

tır?

A) 133                                            B) 180                                            C) 220                                            D) 256

1. ÇARK 2. ÇARK
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MATEMATİK A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

10. 

9. 

1

4

6

20

4

10

?

Buna göre, ver�len da�relerde en üstte yer alan da�reye yazılacak kes�rl� �fade aşağıda ver�lenlerden hang�s�d�r?

A)                                                   B)                                                     C)                                                  D) 

Aşağıda ver�len da�relerde amaç, yan yana �k� da�re �ç�nde ver�len sayıyı toplayıp bu �k� da�reye temas eden üsttek� da�reye 

sonucu yazmaktadır.

5

4

6

5

23

20

13

10

TAKIM ELBİSE AYAKKABI

L mağazası

M mağazası

150 ₺

120 ₺

60 ₺

? ₺

Yukarıdak� tabloda �k� farklı mağazadak� ürün fiyatları ver�lm�şt�r.

Erdem, 2 takım elb�se ve 3 ayakkabı almak �ç�n bu �k� mağazadan b�r�n� terc�h edecekt�r.

Erdem bu �k� mağazadan herhang� b�r�nden alışver�ş yaptığında aynı ücret� ödeyeceğ�ne göre, M mağazasından 

ayakkabı kaç ₺’den satılmıştır?

A) 70                                               B) 80                                               C) 90                                               D) 100
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FEN BİLİMLERİ

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının FEN BİLİMLERİ test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z. 

A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

2. 3. 

1. 

Aşağıda ver�len fotoğrafta Ne�l Armstrong'un 1969 yı-

lında Ay'a basması sonucu oluşan ayak �z�n� göster-

mekted�r. Günümüzde �se çek�len fotoğraflarda da ayak 

�z�n�n h�ç bozulmadan kaldığı görülmekted�r.

Buna göre, ayak �z�n�n bozulmadan kalmasının se-

beb� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A) Ay'ın yüzey�n�n oldukça sert b�r tabaka �le kaplı 

olması

B) Ay'da rüzgâr ve yağmurun olmaması sebeb�yle 

yüzeydek� toz tabakasının sab�t kalması

C) Ay'ın atmosfer�n�n Dünyanınk�nden daha kalın 

olması

D) Ay’da herhang� b�r canlının yaşamaması

Arda, evler�n�n balkonuna kurduğu b�r teleskopla bell� 

zaman d�l�mler�nde Ay’ı gözlemlemekted�r. Arda, gök-

yüzüne baktığında Ay'ı şek�ldek� g�b� gözleml�yor.

Buna göre, Arda yaklaşık 14 gün sonra tekrar gök-

yüzüne baktığında Ay'ı nasıl gözlemler?

Ver�len b�lg�ler �le �lg�l�;

Aşağıda m�kroskob�k canlılara a�t bazı b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Gözümüzle ya da büyüteçle baktığımızda göremed�ğ�m�z canlı-

lara m�kroskob�k canlılar den�r. M�kroskob�k canlıları ancak m�k-

roskop yardımıyla göreb�l�r�z. M�kroskob�k canlılar, ölü b�tk� ve 

hayvan kalıntılarını parçalayarak toprağa karışmasını sağlar. 

Böylece hem çevren�n tem�z kalmasını hem de toprağın m�neral-

ler bakımından zeng�nleşmes�n� sağlarlar.

Ömer

Arda

Am�ne

Büşra

M�kroskob�k canlıları büyüteçle göre-

b�l�r�z.

M�kroskob�k canlılar canlı kalıntıları-

nın parçalanmasıyla oluşur.

M�kroskob�k canlılar çevren�n tem�z 

kalmasında rol oynar.

M�kroskob�k canlılar topraktak� m�ne-

raller�n azalmasına sebep olur.

yorumları ver�len öğrenc�lerden hang�s� doğru b�lg� söylem�şt�r?

A) Ömer   B) Am�ne   C) Arda    D) Büşra

Ne�l Armstrong



19 D�ğer sayfaya geç�n�z.

5. 6. 

4. 

FEN BİLİMLERİ A5. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Haber metn�nde bahsed�len örnekten yola çıkılarak,

I.   Canlıların yaşayab�leceğ� fanuslar yapılab�l�r.

II.  Gece ve gündüz arasındak� zaman çok olmasından dolayı, gece ve gündüz süreler� düzenleneb�l�r.

III. Ay şartlarına uyum sağlayab�lecek canlıları aya götürüleb�l�r.

ver�len çalışmalardan hang�ler� yapılab�l�r?

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

Harvard Ün�vers�tes�'nden Dr. Av� Loeb konuya �l�şk�n yaptığı açıklamada, 

"NASA’nın Artem�s programı kapsamında 2024'e kadar Ay'da sürdürüleb�l�r b�r 

üs kurmak �ç�n sondaj mümkün olab�l�r. Örneğ�n, çeş�tl� yöntemler keşfetmek ve 

tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız g�b� ay yüzey�n�n altında hayat arayışın-

da der�nlere �nen robotlar, ağır mak�neler kullanab�l�r�z” �fadeler�n� kullandı.

HABER

https://www.hurr�yet.com.tr/

Met�nden hareketle Güneş �le �lg�l�;

I.   Dünya’ya en yakın yıldız Güneşt�r.

II.  Güneş’�n yapısının büyük b�r çoğunluğu helyum ga-

zından oluşmuştur.

III. Güneş’te meydana gelen patlamaların ses� Dün-

yamıza kadar ulaşır.

ver�len b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II   

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

Bulutsuz b�r gecede gökyüzüne baktığımızda sayısız 

parlak noktalar görürüz. Bu parlak noktaların çoğunu 

yıldızlar oluşturur. Bu yıldızlardan sadece b�r�s� olan 

Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. Güneş'�n yapısı 

gazlarda oluşmuştur. % 71 H�drojen, % 26,5 Helyum, 

% 2,5 d�ğer gazlardır. Güneş'te meydana gelen patla-

malar sayes�nde etrafa çok fazla enerj� yayılır.

Şapkalı mantarlar, b�tk�ler g�b� top-

rağa bağlı canlılardır. Şapkalı man-

tarların v�tam�n ve prote�n bakı-

mından bes�n değer� yüksekt�r 

ancak bazı şapkalı mantarlar ze-

h�rl�d�r. Zeh�rl� ve zeh�rs�z mantar-

ları ayırmak zordur. Bu nedenle do-

ğada bulduğumuz şapkalı mantarları kes�nl�kle tüket-

memel�y�z. Mantar zeh�rlenmeler� konusunda 114 nu-

maralı ulusal zeh�r danışma merkez�nden b�lg� alab�l�r�z.

Buna göre, şapkalı mantarlar �le �lg�l� aşağıdak� �fa-

delerden hang�s� doğrudur?

A) Doğada organ�k bulunan her mantarı tüketeb�l�r�z.

B) Kültür mantarı, zeh�rl� olmayan ve yen�leb�len man-

tarlardır. 

C) Bütün şapkalı mantarlar zeh�rl�d�r.

D) B�tk�ler g�b� kök, gövde ve yaprakları vardır.
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9.

10. 

B�tk� Yaprak 

bulundurma

Kend� 

bes�n�n�

 üretme

Ç�çek 

bulundurma

X

Y

Z

Ömer, dedes�n�n köyünde bulunan bahçes�nde gezer-

ken gördüğü bazı b�tk�ler�n özell�kler�n� not ederek aşa-

ğıdak� tabloyu hazırlar.

Buna göre, tablo �ncelend�ğ�nde aşağıda ver�len �fa-

delerden hang�s� yanlıştır?

A) X b�tk�s�, bahçede bulunan suyun olduğu yerde yet�-

şen eğrelt� otu olab�l�r.

B) Y b�tk�s�, bahçede yet�şen sebzeler�n yanında bulu-

nan mısır olab�l�r.

C) Z b�tk�s�, bahçede bulunan su b�r�k�nt�s�ndek� su yo-

sunu olab�l�r.

D) X, Y ve Z b�tk�ler� aynı grupta bulunab�l�r.

B�r d�namometreye farklı ağırlıklar asılarak uzama m�k-

tarlarını gösteren grafik aşağıda göster�lm�şt�r.

Buna göre, bu d�namometreye 60 N ağırlığında b�r 

c�s�m asıldığında kaç cm uzama olur?

A) 12 

B) 14 

C) 16 

D) 18

Uzama m�ktarı (cm)

Kuvvet (N)
0 5 10 15 20

1

2

3

4

Aşağıda ver�len d�namometreler�n her b�r bölmes� 2 N’a 

karşılık gelmekted�r.

Buna göre, düzeneklerde bulunan K,L ve M c�s�m-

ler�n�n ağırlıkları arasındak� �l�şk� ned�r?

A) K > L > M   B) L > M > K   

C) M > L > K   D) K > M > L

Buna göre, ver�len olaylarda oluşan sürtünme kuv-

vetler�n�n yönü aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru 

ver�lm�şt�r?

Taner, çekmecey� kend�ne
doğru çek�yor.

D�lek, market arabasını �ler�
doğru �tt�r�yor.

A)

B)

C)

D)

Taner D�lek

B�lg�: C�s�mlere etk� eden sürtünme kuvvet�, c�sm�n ha-

reket�ne zıt yönlü b�r kuvvett�r. Ancak dönen c�s�mler�n 

sürtünme kuvvet� yönü �le hareket yönü aynıdır.

Aşağıda Taner ve D�lek’e a�t bazı olaylar ver�lm�şt�r. 

Sınavınız b�tt�
Cevapları kontol ed�n�z.
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