
OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “TÜRKÇE” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1.SORU: “dikmek ” sözcüğünün sözlükteki ilk anlamı sorulmuş. Seçenekleri incelediğimizde “Okulun bahçesine görkemli bir 

bayrak direği diktiler.” cümlesindeki “diktiler” sözcüğü “dikmek” sözcüğünün sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmış olduğunu 

görürüz. 

Cevap: B    

 

2.SORU:  “tahammülüm kalmadı” deyimi “Katlanacak, dayanacak, direnecek gücü kalmamak, sabrı tükenmek.” anlamında, 

“ümidimi kaybettim” deyimi “Artık ummaz olmak, olacağını beklememek, kavuşamayacağını anlamak.” anlamında , “zihnim 

bulanıyor” deyimi de “Sağlıklı düşünemez olmak, olaylar arasındaki bağlantıyı kaybetmek, ne yapacağını şaşırmak.” Anlamında 

kullanılmış deyim olurken “Haddinden fazla sinirlenmek, kızmak, sağa sola öfke saçmak.” Anlamına gelebilecek deyim 

kullanılmamıştır. 

Cevap: C     

 

3.SORU: ‘Orhan Pamuk, 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak Nobel alan ilk Türk vatandaşı olmuştur” cümlesi ile “Bu 

ödülü dünyada alan en genç iki kişiden biri olmayı başarmıştır.” cümlesi anlamca doğru bir şekilde birleştirince  “Orhan Pamuk, 

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk Türk vatandaşı olarak bu ödülü dünyada kazanan en genç iki kişiden biri 

olmayı da başarmıştır.” cümlesine ulaşırız. 

Cevap: D     

 

4.SORU:  

I. cümle sebep-sonuç II. cümlede amaç-sonuç anlamı bildirdiği için bu iki cümlenin eşleştirmesi yanlış verilmiştir. 

Cevap: A   

 

5.SORU: 

Verilen seçenekleri incelediğimizde “bize” ve “elleri” kelimelerinin yapım eki almadığını görürüz. 

Cevap: C    

 

6.SORU: 

“Seç-ti”, aş-çı” ve at-kı” kelimelerinde ünsüz benzeşmesi varken “yut-um” kelimesinde ünsüz benzeşmesi bulunmayıp ünsüz 

yumuşaması vardır.  

Cevap: B 

 

7.SORU: Yapılan açıklamaya bakarak “Fakat bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.” cümlesindeki “Fakat” kelimesi bu 

cümlenin kendinden önce başka bir cümleye bağlı olduğunu belirttiği için giriş cümlesi olamaz. 

Cevap: A   

 

8.SORU:  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere “(?) (,) (.) (…)” noktalama işaretlerinin geldiğini görürüz. 

 Cevap: B     

 

9.SORU:  

“A” ve “C” seçeneğindeki metinler bir fabldan alınırken “B” seçeneğindeki metin bir haberden alınmıştır. “D” seçeneğindeki 

metin ise yaşanabilecek bir olay anlattığı için hikâye metninden alınmıştır. 

Cevap: D    

 

10.SORU: Metinde verilen açıklamada çocuk yetiştirmede anne ve babanın dışındaki bireylere de görev düştüğü belirtilmiştir. 

Buna göre, “D” seçeneğindeki “Hani bize dediler. Torunuma uyku verdiler.” ile çocuk yetiştirmede anne ve baba dışındaki 

bireylere görev düştüğü belirtilmiştir.  

Cevap: D  

    

11.SORU:  Soruda verilen grafiğe baktığımızda “B, C ve D” seçeneklerine ulaşılırken “A” seçeneğinde belirtilen “soruların zorluk 

derecesi” ile ilgili bir sonuca ulaşılamaz. 

Cevap: A    



 

12.SORU: Metinde verilen minyatür sanatına ait tüm özellikler “A, C ve D” seçeneğinde verilirken “B” seçeneğinde daha çok 

modern resim örneğini gösterir. 

Cevap: B   

 

13.SORU:  

Verilen hikâye metninde olay: seyyar satıcının sesinden rahatsız olunması, zaman: akşam, kişi ve varlık kadrosu: adam, seyyar 

satıcı. Fakat hikâye sokakta değil evde geçtiği için doğru cevap “B” seçeneğidir. 

Cevap: B   

 

14.SORU: Verilen açıklamaya göre Aslı, Eylül ve Orhan’ın verdiği örnekler insan eliyle yapılmış olurken Murat’ın verdiği örnek 

doğal örnek olur. 

Cevap: D   

 

15.SORU:  

Verilen metinde “Ali bey” sözcüğündeki “bey” kelimesi saygı bildiren bir unvan olduğu için ““Ali Bey” şeklinde yazılmalıdır. 

Cevap: C    

 

16.SORU:  

Metnin düzgün ve anlamlı olabilmesi için II ve III numaralı cümlelerin yer değiştirmesi gerekir. II ve III numaralı cümleler yer 

değiştirdiğinde metin anlamlı bir bütün olur. 

Cevap: C  

    

17.SORU: Verilen kitapta gereksiz sözcük kullanmamak ile açıklık, sanatlı söyleyişten uzak kalmaya gayret göstermekle duruluk, 

anlatım herhangi bir engele takılmadan sürmektedir ile akıcılık belirtilmiştir. 

Cevap: D    

 

18.SORU: Verilen metinde oyuncak trenlerle oynamayı sevdiği, oynadığı trenlerin torunlarına ait olduğu ve altmış yaşında 
olmasına rağmen oyuncak trenle oynamasının garip geldiği bilgisine ulaşılırken torunlarına ait trenleri torunların haberi 
olmadan gizli bir şekilde oynadığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 
Cevap: C    

 

19.SORU: Bu metinde yazar, tarihin, geçmişi incelediği kadar geleceğe de yön vermesi üzerinde durmuştur. Bunu da “Geçmişin 
hatalarından ders çıkarıp geleceğe emin adımlarla bakmak için uğrayacağımız ilk durak hep tarih olmuştur.” cümlesinden 
anlıyoruz. 
Cevap: A 
 

20.SORU: Görseli incelediğimizde “A” seçeneğinde “TAHTA”, “C” seçeneğinde “BALIK” ve “D” seçeneğinde de “KALEM” 

yazıldığına ulaşırken “B” seçeneğinde verilen kelimelerden herhangi brisine ulaşılamaz. 

Cevap: B   

 

TÜRKÇE GENEL DENEME 4 CEVAPLARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C D A C B A B D D A B B D C C D C A B 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “SOSYAL BİLGİLER” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

1) Görselde Covid-19 un etkileri verilmiştir. Fakat Covid-19 yüzünden eğitim faaliyetlerinin durduğu doğru değildir. 

Eğitim faaliyetleri uzaktan yürütülmüştür. 1 ,2 ve 3. çıkarıma ulaşabiliriz . 

CEVAP: B 

2) Tema çevre ile ilgili, Darüşşafaka eğitim ile ilgili, Yeşilay sağlıkla ilgilidir .Ama haberleşme ile ilgili bir kurum 

verilmemiştir. 

    CEVAP: B 

3) Metinde geleneksel el sanatlarımız verilmiştir . Bu sanatlar eskisi kadar olmasa da günümüzde de devam 

ettirilmektedir .Bu yüzden C şıkkı doğru değildir. 

     CEVAP:C 

4) Metinde boru hatlarının taşımacılıkta ki öneminden bahsetmektedir. Sıvı ve gazların taşınmasındaki en ucuz yol 

olduğu belirtilmekte. İlk kurulumunun pahalı  olduğu belirtilmekte. Aynı anda yüksek miktarlarda ürün 

taşınabildiği belirtilmektedir. 

         CEVAP: D 

5) Görselde Ankara'nın özellikleri verilmektedir .Buna bakarak A, B ve C şıklarını ulaşabiliriz. Fakat D şıkkına 

ulaşılamaz. Çünkü Ankara Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehridir. 

       CEVAP: D 

6) Metinde icatların neden yapıldığından bahsedilmektedir. Dolayısıyla buluş yapma sebebini en iyi anlatan ifade 

ihtiyaç bütün icatların anasıdır . 

       CEVAP: C 

7) Görselde yerel yöneticilerin nasıl belirlendiği ,merkezi yönetimin  nerede bulunduğu, il ve ilçelerdeki merkezi 

yönetimi görevlileri verilmişken ,ülkemizin yönetim şekli olan cumhuriyetten bahsedilmemiştir. 

        CEVAP: A 

8) Görselde en fazla mavi bayrak alan il Antalya’dır. Dolayısıyla turizm' den elde edilen gelirin en çok  Antalya’da 

olması beklenir. 

       CEVAP: A 

9) Metinde verilen bilgilerden ekonomik faaliyetlerin toplumsal hayatımızı, kültürel hayatımızı etkilediği bazen de 

olumsuz sonuçlar doğurabildiği belirtilmekte iken; ekonomik faaliyetler de dikkat edeceğimiz en önemli unsurun 

coğrafi şartlar olduğu belirtilmemiştir. 

        CEVAP: C 

10) Ülkemizin uluslararası ticarette ,önemli boğazları sahip olması, önemli kıtalar arasında geçiş noktasında 

bulunması ve bazı tarım ürünlerinde dünya birincisi olması önemini artırmaktayken, batıdan doğuya doğru 

gidildikçe yükseltinin artmasının uluslararası ticaretle herhangi bir ilgisi yoktur. 

CEVAP:B 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
5. SINIF “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1.SORU: Soruda Allah’ın (c.c.) en güzel isimleri kavram olarak sorulmuştur. Cevap Esma-i Hüsna’dır. Bundan 

dolayı doğru cevap A olacaktır. 

Cevap: A 

2.SORU: Soruda Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisi ile ilgili bir metin verilmiş ve buna uygun 

olmayan davranış sorulmuştur. Hakkı olmayan bir şey alma davranışı imanın etkilediği davranışlardan değildir. 

Bundan dolayı doğru cevap B olacaktır. 

Cevap: B 

3.SORU: Soruda toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemek ile ilgili bir metin verilmiş 

IV numaralı seçenekte ise nezaket kurallarına uygun olmayan bir davranış yer almaktadır. Bundan dolayı doğru 

cevap C olacaktır. 

Cevap: C 

4.SORU: Soruda Ramazan ayı ve orucun önemini ifade eden bir metin verilmiştir. Enes isimli öğrencinin belirttiği 

oruç ibadetinin vacip olması yanlış bir bilgidir. Bundan dolayı doğru cevap B olacaktır. 

Cevap: B 

5.SORU: Soruda iletişim ve konuşma adabına uygun davranma ile ilgili bir metin verilmiş ve bu metin ile ilgili 

olan bir örnek istenmiştir. Hazal isimli öğrenci doğru bilgi vermiştir. Bundan dolayı doğru cevap D olacaktır. 

Cevap: D 

6. SORU: Soruda Tahiyyat duasının ile ilgili bir metin verilmiş ve bu metinden çıkarım yapılması istenmiştir. 

Bundan dolayı doğru cevap C olacaktır. 

Cevap: C 

7. SORU: Soruda Kevser suresinin okunuşu ile ilgili doğru sıralama yapılması istenmiştir. Bu sıralama b 

seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Bundan dolayı doğru cevap B olacaktır. 

Cevap: B 

8. SORU: Soruda Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler istenmiştir. D seçeneğinde ise dini bir ifade yer 

almamaktadır. Bundan dolayı doğru cevap D olacaktır. 

Cevap: D 

9. SORU: Soruda mimarimizdeki dini motiflerden hat sanatının bulunması hedeflenmiştir. Bundan dolayı doğru 

cevap A olacaktır. 

Cevap: A 

10. SORU: Soruda Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bundan dolayı doğru cevap A olacaktır. 

Cevap: A 

 



OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 

5. SINIF “İNGİLİZCE” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
Soru -1. Soru yönergesinde hangisi Watsap mesajlarına göre doğrudur diyor. B seçeneğinde matematik 

benim favori dersimdir fakat beden eğitiminden nefret ederim diyor. Sam zaten Matematiği sevdiğini, 

ancak spor yapmayı sevmediğini söylemişti. Buna göre doğru cevap B olacaktır. 

DOĞRU CEVAP B 

Soru -2. Soru yönergesinde Cristioano hangisinden bahsetmemiştir diye soruyor. Skipping rope: ip atlama, 

drawing squares: sek sek oyunu ve hide and seek: saklambaç oyunlarından bahsediyor. Buna göre 

bahsetmediği oyun A şıkkındaki yakar toptur. 

DOĞRU CEVAP A 

Soru -3. Soru yönergesinde fırına giden doğru yönlendirmeyi soruyor. C şıkkındaki “düz git ve ikinci sola 

dön, kasabın yanında sağ tarafındadır” talimat doğrudur. 

DOĞRU CEVAP C 

Soru -4. Soru yönergesinde resimdeki 4 kişinin hastalığına tavsiye olmayacak seçeneği soruyor. D şıkkında 

“diş doktoruna gözükmen gerekiyor diyor ancak dişi ağrıyan her hangi bir kişi yukarıda yoktur. 

DOĞRU CEVAP D 

Soru -5. Soru yönergesinde hangi sorunun cevabı metinde yoktur diye soruyor. B şıkkında Hans’ın okulunun 

saat kaçta başladığını soruyor. Bu sorunun cevabı metinde yer almamaktadır. 

DOĞRU CEVAP B 

Soru -6. Soru yönergesinde hangi soruyu Mike, Kate’e sormamıştır diye soruyor. 1. Boşluğa- What is your 

favorite film, 2. Boşluğa- What kind of movie is it ve son boşluğa ise- What do you think about the main 

character sorusu gelir. B şıkkındaki “Film ne zaman başlar?” sorusunu soramayız. 

DOĞRU CEVAP B 

Soru -7. Soru yönergesinde yukarıdaki bilgilere göre hangisi John’un doğum günü kartıdır diye soruyor. 

John’un doğum günü 4 Haziran Perşembe günü, evde, akşama doğru olacağını biliyoruz. Buna göre C şıkkı 

doğru cevaptır. 

DOĞRU CEVAP C 

Soru -8. Soru yönergesinde hangisi postere göre doğru değildir diye soruyor. A şıkkında 8 Temmuz’da deniz 

altında yüzebilirsiniz diyor. Ancak tarih 8 değil 9 olmalıydı. 

DOĞRU CEVAP A 

Soru -9. Soru yönergesinde yukarıdaki bilgilere göre Tom ne yapıyor diye soruyor. Haftanın 3. Günü ve saat 

8.45 olduğunu biliyoruz. Buna göre Tom inekleri sağıyor. 

DOĞRU CEVAP B 

Soru -10. Soru yönergesinde metinde hangi bilgi yoktur diye soruyor. 23 Nisan’da Türkiye’ye gelen 

öğrencilerin ırklarını bilmiyoruz. Dünyanın pek çok yerinden geldiklerini biliyoruz. Buna göre doğru cevap B 

olacaktır. 

DOĞRU CEVAP B 
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OMAGE MOTİVASYON 5’Lİ KAMP DENEMESİ 
5. SINIF “FEN BİLİMLERİ” 4. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

 
1. eğrelti otu ve su yosunu çiçeksiz bitki örneğidir.2 numaralı canlı için verilen örneklerin hepsi 

doğrudur. Örümcek omurgasız bir hayvandır. Öğlena da mikroskobik canlıdır.  

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 

2. çevre sorunlarıyla karşılaşmamak için atıkların oluştuğu yerde sınıflandırılıp ayrıştırılması ve geri 

dönüşüme gönderilmesi gerekmektedir.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

3. 1 numaralı dinamometre en fazla 4N 

     2numaralı dinamometre en fazla 40N  

     3 numaralı dinamometre en fazla 400N ‘luk ağırlığı ölçebilmektedir. A,B ve C cisimlerinin ağrılıkları      

uygun olan dinamometreler ile eşleştirildiğinde cevap A seçeneği olmaktadır. 

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 

4. Güneş Dünya’ya göre büyük bir gök cismi olduğundan B seçeneği uygun örnekleri içermemektedir. 

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

5. 1 numaralı olay yoğuşma, 2 numaralı olay buharlaşmadır. 1 numaralı olay ısı veren, 2 numaralı olay 

ısı alan olaylardır. Sadece buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşmektedir.  

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 

6. devre şeması incelendiğinde kapalı bir anahtar 2 pil ve bir ampulden oluştuğu görülmektedir. 

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

7. selden önce yapılması gerekenler aynı zamanda afet öncesi alınacak tedbirleri içermektedir. Sel 

sırasında mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkılmalı ve sel suyu akıntılarından uzak durulmalıdır. 

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 

8. yüzücü mayoları su ile sürtünmenin azalmasını sağlar. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğindeki 

örneğin sürtünmenin artırılmasını amaçladığı görülmektedir.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

9. gölgenin boyutlarının büyümesi için engel ve ışık kaynağı arasındaki mesafenin azaltılması gerekir.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

10. I numaralı görsel düzgün yansımaya, II numaralı görsel dağınık yansımaya aittir.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

11. 5 numaralı hareket Ay’ın dünya etrafındaki dolanma hareketini temsil etmektedir.  

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 



12. suyun kaynama noktası 1000 etil alkolün kaynama noktası 780’dir. Kaynama noktası düşük olan 

etil alkol daha kısa sürede buharlaşmıştır.  

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

13. mermerin yalıtkan olduğunu bilerek 15 puan alan öğrenci diğer 3 örneğe yanlış cevap vererek 15 

puan kaybetmiştir. Sonuç olarak puan alamamıştır.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

14. enerji üretiminde katı yakıtlar kadar sıvı yakıtlarda zararlıdır. Bunun yerine yenilenebilir enerji 

kaynakları tercih edilmelidir.  

Bundan dolayı cevap A seçeneğidir. 

 

15. Ay dolanım hareketinden dolayı gökyüzünde farklı şekillerde görülür. Kendi etrafında dönme 

dünya etrafında dolanım hareketi yapar. Yüzeyinde asteroitlerden kaynaklanan kraterler bulunur. 

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

16. ay atmosferinin yok denecek kadar az olması, gece – gündüz sıcaklık farkının fazla olması ve su 

bulunmaması Ay’da yaşamın olmamasına kanıt olarak gösterilebilir.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir.  

 

17. göl alanı zamanla azaldığı için balıkçılık ile geçinene çevre halkının gelirlerinin artması 

beklenemez.  

Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. 

 

18. ısı akışı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Dışarıdan içeriye girerek K cismine 

dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru 

gerçekleşir. Bir süre sonra kaşığı tutuğunda soğuk hissetmesinin nedeni kaşığın çocuğun elinden ısı 

almasından dolayıdır. Yani kaşık soğuktur. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar 

devam eder.  

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 

19. ali’nin Gürol’un sesini aralarındaki engele rağmen duyması sesin dalgalar halinde yayıldığını, 

gürol’un Ali’nin elindeki fenerin ışığını görememesi ışığın doğrusal yayıldığını gösterir.  

Bundan dolayı cevap D seçeneğidir. 

 

20. parkeler arasında bırakılan boşluk sıcaklık artışı olduğu dönemlerdeki genleşme için bırakılmıştır. 

Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. 

 


