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CEVAP KAĞlDl iLE iLGiLiAçlKLAMA
1. cevap kağld] üzeıne yazacağ nlz yazl Ve yapacağ n z şaretlemelerde kurşL]n kalemden başka

kalem kuIlanme,,,. z

2. cevap kağ c ..ar s ze ait bölümlerin kodlamalannl eks ksiz oJarak yap nlz

3, lC ,( .].li "---:,:'r 2l cevap kağldln zın ilgili bölümüne mut aka şaretleyiniz
4, Kia.Ç i ru.]"- .. ap kağ d nlzn lgiibölümüne mutlaka şaret eyiniz

5. c.,lao ,(ao.,..: TüRKçE, MATEMATiK, FEN BiLiMLERi, sosYAL BiLGiLER ve YABANo| .|:,
olL ::s:e. : - ..s ayl böüm bullnmaktad r cevaplallnrzl cevap kağld ndaki ilgili sütunlara
aş:; Cen :-^.--. . dJgu g b yuvallağ n dlşlna taş rmadan işaretleyin z.
\':- s (:-".-=.- - zıdUzeltlrken yuvallağ n Ç]nitemizce sllrniz.

öRNEK KoDLAMA: (D
," "w,,H,,İ- T-,_J.i_gT!lffi,":,lı -İ,. " i,

soRU KiTAPçlĞl iLE iLGiLiAçlKLAMA
1. Bu soru kitapçlğ:..3 TÜRKçE testinde 19, MATEMATiK tesi nde 16, oiN KÜLTÜRÜ VE

AHLAK BiLGisi i.stnde 10, FEN BiLiMLERi test nde 16, sosYAL B|LGiLER test]nde 16
Ve iNGiLizcE iesl |lie 13 o mak üzele toplam 90 soru bulunmaktad l Sorulan cevaplamaya
siediğ niz sorLrda. caşlayabiirsln z,

2. Her sorunun dört seçeneğ Vardlt Döİt seçenekten sadeoe bl ianes doğru cevaptlr. Doğlu
bulduğunuz seçene0l cevap kağldlnda o soru içln ayr lan yeri bularak iŞaretleylnız.

3, size ayn bir karalam a kao üd l ven lm eyecekt r. soru kıtapçlğ lnüzln içind ek boŞ aLanları karalama
yapmak için kı]llanaİıl lslnlz.

4. cevabin bilmediğ]nlz sorulal üzernde İaz|a zanan kaybetmeden diğer solu ara geçiniz.
zaman nlz ka]lrsa bu soru a.a daha sonra dönebiirsiniz

5. s nav]n b tim nde cevap kağldın]zü Ve soİu kitapçlğlnlz tcs im etmey unutmay nlz.

BAŞLAYlN|z DENiLMEDEN soRu KiTAPçlĞlNlzl AçMAY|Nlz.
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KiTAPçlK

TijRij

A

,ATt 1. soru ktapçğnızl kontrol ederek, bask hatast olan ktapçğün değştillme§ini
steyin z.

2. soru ktapçlğ nln ön yüzündekiaçlklamalar okuyunuz

3. sınavda hesap makinesi, cep telefonu Ve çağn cihazl kullanlnras yasaktl.
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DIKKAİ BU BÖL!MoE YANllLAYAcAĞlN zToPLAM soBlJ sAYLslr9 DUR,
BU aöLüMoEKlsonULAnLA iLGiLiYAN|TLAF Nlz "TÜRKçE TESTİ,BöLüMuNE lŞARETLEYlNlz.

0 g g ü ü 0 0 0 ü 0 0ü 0 0 0 0

"okul bin erce y l öncesinde de Vardl.

Filozoflar derslenni ağaçlann a tünda,

mağaralarda, bazen de delme çatma
binalarda Verirlerdi Çünkü bilme Ve

öğrenme melakl lnsanlarln olmazsa
olrnaz özellikler nden b]rdir. insan
öğrend kçe gelişir, hayaller Ve ürettikleli

büyüı özgürleş r Bunlara erişebirnenin
ilk ad ml oküJllardl.

Metnin konusu nedir?
, üBilim ] okL]llar

1 i FilozofLar 
^,4ağara 

ar

Eskiden dersler norelerde yapılırm|ş?
,l] çok kat l binalalda
rl Evlerde

i ] Ağaç altlar nda Ve mağaralarda

] sokak ve cadde erde

. ,ıii "a,,

oiğğr say,laya Geçiniz ö.l4

'okul' tarihinin çok €skilere dayanmasl-
nln nedeni nediı?
A) insanlalın bilme Ve öğrenme isteğ

]) lnsanlar n birlkte yaşamasl
i j] insanlann hayal kı]labülyor olmasü

] insanlalün zengln eŞmek isiemeleri

Metne göre aşağldakilerden hangisi ,,]

l] okumak ve öğrenmek insanl öz9ürleşt
rir.

] zamanlmlzln büyük blr bölümü okul]aF
da geçeı

i') insanlar öğrendikçe gelşir.

')] okUllar binlerce ylld l Valllğlnü sürdür-
mektedir,

Aşağldaki göİsellerden hangisi melinle

ffi,
.ğlffiffitr
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ilişkilendirilebilir?
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Aşağldaki çocuklardan hangisi alt çizili
sözcüğü gerçek anlamıyla kullanmlştlr?

' '] Ayşegül benirn duygu anm]a

"4!Ö"

' Kaldeşim çok tal b]r ço-
cuklur. l.

ı-i Akşama doğriJ ş ddetl
': : _ bil yağm ülr yağdı.

söz er]n n dinlenmed]ğinı görünce
b rden paİlad.

Yukar|daki all| çizili sözcüğün z|t anlam-
llsI hangi cümlede kullanllmlştll?
,''.] organ k sebzeler daha paha]ldlr

|'] Denge lVe düzenli beslenelm.
'] [,4asanın üstüne yapay ç çekLer konul-

mLış,

]]Ekmeğ]n ham maddesi buğdaydlr

Aşağldaki sözcük çiftlerinden hangisi eş
anlamİdlr?

l()

Bo\

i]) 
g,"r,o IU(N ] 

zuoun "J"ı,ir

Dal

Yukarldaki altl çizili
ist6nen nedir?

,, sakinleşmek
] Gülrnek

sözcükle anlattlmak

öfkeıen,.eı
AğlamaK

AŞağldaki cümlelerden hangisinde "piş,
man ık anlaml vardlr?

sui içmed ğl ç n boyu uzamam ş
(eŞke zar.an .nI boŞa geÇ rmeseydim,

{ea a,,.,s--- : : a-::-aa.nem zln

- ,- , a,:

3. ,,a{ aş-e ] :

yukarldaki sözcukiel.je- a n,amll ve
kuralll btr cümle oluşturu,.Jğunda slra-
lama aşağ|dakilerden ha,; .] clUa?

semla, bekçiiLe ko^uşmak içın

erken yo a qKl, 
_

)

I

Yukandaki cümlede hangi sorunun yanl_

1, 1, ı1'

^)Kim? 
]] N]ç n?

,,] Ne zaman? ,] Nasl ?

1,2,4_3
3-2 4-1

].:,-,;.Ja Geçini'
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ÇeVreye duyarlı bir insan
olab lmek için gereksiz iüke,
tirn yapmama]lylz.

Yiğit'in cümlesinden aşağldaki yargllar-

dan hangisi" |'.. , , i

]\ Çevreye saygrl olmak için tüketiciolma-

rnalıylz.

ü]] Bilinç ibir tüket c çevreye de sayglldlr

i ') Gereks z tuketim çeVleye zarul \eri,

]Aşlr Ve bllünçsiz tüketim doğa kaynak]a-

r İıitirir

Aşağldaki yaİgllardan hangisi kişiden

kişiye değişebilir?
, ilkbahalda ağaçlal çiçek açar

] Ü]kemizin en ka aballk şehr lstanbul'dur

Herkes kahValtlda çay rçer.

Televizyon görüntülü Ve sesl bir iletişim

alacldlr,

,l

t] n, merO uenle.aen
ll.l.__._

Yukarldaki alt| çizili
bilmesi için hangi
gerekif?
\) Nas l?
') Niçin?

l}
l{

koşalak lnd. lt
l}

sözcüğün yanlt ola-
soruyu sormamlz

]) Ne zaman?
r) Nerede?

Aşağldakilerden han9isi bi. cümle

, ] Kahva i da süt içerim

, Bı] soruyu bana sorduğ!Jnu
']) Hak Ve özgürlüklerim b lrim
'l Her b rey fark ldır

ff .ğŞ:eA!r;ı$1§ğIEğe; ;Jq4niı-

ÇAMUB- i.. ı. ı. " sözcüğü yukan-

daki simgelerle şifrelenmişt r

Buna göre aşağldakilerden hangisi

:', ÇAN4 + ', ü ı

l ]] uÇlvlA - ı .,: i]. *

]]AÇl\4A-* ı *

songül () Çiğdem ( ) jn kuzeni mi ()

Yukarldaki palantez içlerine s|raslyla
hangi noktalama işaretleri konulmaldlr?

Öğreneb]liliz sözcüğünü hangiöğrenci
satrsonunda bölmüştür?

] (,) () (?)

) (,) (,) (,)

nc\lJ _____. -- öOre-U
]- n€b liz

z,-.;z>
G __._ ooreneoı- i]\3ıE' 9
l

.al;1i,l]!

. |],.i';l.

, (,) () (D

](,)()(ı

n|1
[' -_ oolenebi U

])

n-"I
'\. A
.' öğrenebil

Diğer sa!,laya o€çiniz -3J
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ll..
Aşağlda Verilen açllardan hangisinde c
nokta$ açlnln köşesidir?

rJ

(ı

)

)

B

B

B

c

C

/,'B

c

Diğo. saylaya Geçiniı

DiKKAı] Bu BöLüL4DE YAN|TLAYACAG]Nlz ToPLAlü soBU sAYlsI ]6,D B

eU BÖLÜ MDEKi §oFULARLA LGiLi YANl-rLAFüNlzı, YAN T KAĞlDüN lzDAKl ,MATEüvATiK TEsTı, BÖLÜ MÜNE
IŞARETLEY|Nlz

2 Atakan Öğretmen 4C slnlfl öğrencilerinden
aç ölçer yardlmıyla ölçüsü 30' olan bir açü

çizme/erin ister.

Birkaç öğrencinin çizimi aşağlda verildi_
ğine göre, hangi öğrencinin çizimi doğ_
rudur?

A]



;]. l. Dar açlnrn ö çüsü 0'ile 90" araslndadlr

ll. Dik aÇ n n ölçüsü 90" d r
lll. GeniŞ aÇ n n ölçüsü 90' ile 360' arasın-

dadlr.

Yukarlda verilen ifadelerden hangileri
doğrudUr?
A)lVell
()) l Ve lll

]]) llve lll
)) l, llVe lll

Aşağldaki görsellerden hangisinde dar
aç|ya Örnek ,ü!lüü ll./,

r).

l
ıı

ıı

]))

/ 55.

B

45, /

Yukarlda verilen Agc üçgeninde "?"
yorine yazllmast gerekon açl ölçüsü aşa-
ğ|dakil€rden hangisidar?

/\) 70, l) 80, ( ) 90, l) 100,

oiğel sayf.y5 Goçiniz ++i

AB =5cm
BC|=3cm
AB = lDcl
lADl= lBcl

Yukarlda, kenaİ uzunluklarl ve kenar
özollikleri verilmiş 96ometlik şekil, aşa-
ğldakilerdon hangisidif?

A) D 3cm A 8) 4

3cm

B

c)

5cm

D
3cm

Aşağldaki üçgenlerden han9isi geniş
açlh bir üçgendir?

.)l]

l.\
/ 6r," onJ"

l)

. 2a,,

_ ^^" ]40"

3cm

3cm c

5cm 
:".

B 3cm c
D)A5cmB
3cm 3cm

d 5am t

a

5cm

c

L]
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Bahaİ

Büiün kenaı uzuniuklan

çuo "

Dört köşesi Vardlr

özge

YUkanda baz öğrenc lerin kare Ve dikdört
gen ile ilg lisöyled ği ifadeler Verilm Ştir

Buna göre hangi öğrencinin söylediği
ifade karenin özelliği olduğu halde dik-
dörtgenin özelliği
/\) seda
l ) Çağla

) Bahar
,j Özge

11, lç açllarlnln ölçüleli 72',72" ve 36" olan
üçgenin açllarlna göre slnlrlandlrlllşl
aşağ|dakileİden hangisidiİ?
i \) Çok açl l

!ı]Dal açlll
( )) Dik açll
l ])Geniş açlll

4 slNlF. o. ]7401

*ffir|,r:

ll]

,]_:

Yukarlda vefilen dikdörtgeni isimlendir-
mek isteyen bir öğİenci, aşağ|daki isim-
lendirmelefden hangisini ,,, . ,. .,

/\] KLMN d kdörtgeni

]] KNML d kdörtgeni

a]KIILN dikdörtgeni
i)) N,4NKL dikdörtgen]

Pınar'ln deİterine çizdiği açlnln ölçüsü
aşağıdakiletden hangjsi olabilir?
,,t 60, l])90" a) 136" ) 180"

Yukarlda verilen ABc üçgeninin sembol-
le 9österimi aşağldakilerden hangisidir?
/,)ABc

(j) ABc )] ABc

Diğer sayfaya Geçini2

Kalşlhkh kenaruzunluklan{
bilbirine eşitt]r.

Bütün iç açllann n ö çüsü ü

90"dn



]:,

|.

,;4

Aşağ|da verilen harflerden hangisinde
simetridoğrusu!.]i] çizilmiştiİ?

kaç dik üçgen oluşur?

^) 
16 |]) 12 l ]) 10

iı l'

l

I

I

yukarlda verilen süsleme modeli devam
ettiİi|irse noktalI kağlt üzerind€ toplam

A

Ş

Aşağlda verjl6n dörtgonlerden hangisin_
de klrmlzl çizgi ile belirtilen doğru par-
çasl dörtgenin kÖşegenidir?

,jİ. i j/
i,l.'

;],

lj

.,

Yukarlda veril€n ABcD karesinin kenar_
lannln tamamI aşağıdakilelden hangisi_
dir?
/,.) tAB], tBc], IcD], tAD]

l) tAB , [BA], {BC], tDC]
]) tAB], lBc], tcD], tBD]

r) lAC], tBD]

]i

])],j

:

)8

|,jilr].[:iLı /,\| ü| li , ı, i] , l.

;ıi$] ilillatJ\lıi ..|-Ii jlt ]lı , 1

r'ir ] |i] j ]l: |!.

Diğel sayfaya Geçini! ++r
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Dinjn günlük yaşant mlzl

etkilediğine ne!eri örnek

DIKKAİ BU BoLüMDE YANLTLAYACA6|N z TOPLAM soRU sAYlsl rO,DUR,-"''"" 
"r "oirr 

o an, 
"oRULAnLA 

lLG LtYAN TLABlN]zl,DiN KüLTünüvE AHLAK BiLGisiTEsTl"

BÖLUMÜNE ÜŞARETLEYiNlZ

Motin Öğrotmen'in sorus!na hangi
öğrenci ıı | cevap velmiştir?

A
Yemeğe başLarken
"alsmlllah" dlye başlanm

Sevincliğim anlarda Yaşas n',
der]m

L)) l Y€meği b(ııdikien sonıa
'E!hamdü l]ah" der]m,

",,. Kallc salih ameller (iyı güze iş!er)

Rabb"in]zrn katlnda sevap baklmündan

daha haytrlüdür..,"

(Meryem suresi, 76, ayet)

Bu ayet€ göle davfanan kişiden aşağF
dakilerden han9isini yapmasl ,l ]i ı"

,! Yaşlıbil kişiyiyolun kalşlsüna geç rmesi

L]] sokak köpekleline taş atmasl

i];Ann€ Ve babaya sayglll davranması

l r) Alkadaşlanna güler yüzlü daVranmasl

1.1)

I Evden ayn]fken "A!Lah a

[ ,smaıao ı' d ye[ela çlkanm

Diğel sarr6y6 Geçiniz

:I Pevoamberlmiz alt, arkaoaşlyla ye,nek

viyojo,..,. oerı.en bür adan- geldl (Besmele

cek'nehsizln) hlzllca yemeye başladl ve

veneqı biıııoı. Peyganbe,iİ- z: "Eğ6r bU

idaıİ bes.e|e çekseydi veüİeK hepimize
yeteldi." bıJyurdu

Bu metine dayan|larak aşağldaki yargt-

lardan hangisine ıİl,r j]']ı ,]

|) Besmele ile melekler çağnlm ş olur

])Peygamberimiz besmeJeye önem Ver-

miştir
,. BesTe,e, ylyeceklerln oA,eke!leTmeslne

neden olur,

i]] peygamber]m z yemeğe besmele lle
İıaşlanmaslnı taVsiye etmiştiı

Ay§e okula gelmeyen arkadaş| TıJba'ya
beimelenin özelliklerini anlahfken aşa,

ğldakilerden hangisini ]/l , - aktaİmlş-
tl.?
i',] Besmele, blsmillahirrahmanırrahim sozü-

nun adld l.

i])Besmele, Bahrnan Ve Rahjm olan
AlLah'ln adüyla (başlanm) anlamına gelir

1])Bahman Ve Rahim Allah'ın esirgeme Ve

bağlşlama özelliklerinin adlal dır

]JBür işibitirdikten sonra besmele çeki]ir

Yal İaoa1 once vice A|laL'Ian oana, aile-

rre Ve lÜ-ı iasanla,a ly'|,ü,'er Vern"os,,i oile-

o n-. Blzleli \ötulükleroen Lol-r.aslnl iste-

dlm. ona slğlnlp güvend ğimiz belidiim,
Böylece mutlu Ve huzurlu olarak yatağ ma
yattlm.

Bu metinde §özleliverilen Ahm€t. aşağı,
dakilelden han9isini yapmlşhr?

/\] Besmee çekm ştir.
l ]) Günah iŞlemiŞt]r.

, ,Dua etmiştlr.

]]Selam Vermiştir.

!).

10
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lAlah n emll ve yasaklanna
aykl olan i5 soz ve davra_.,niş]ala ..,.,..,..,.. .-.., denir.

l.]

Nevin'in açlklamaslnda boş bt.akllan
y€19 aşağlalakilerdon han9isi getiı.ilmeli-
dil?
/\) sevap
()) Besme e

]r) Şükür
]))Günah

salih Öğretmen bu açıklamayı yaptlktan

sonra öğrencilerden bu konuya uygun

örneklel Vermelerini istemiştir

Hangi öğlencinin verdiği öİnek y.]ı!rj]iı] '

F]€rhangib r şey yly p iÇtğim-
de'olhamdü ah'delim.

sitedğ kalşllaştüğ m a*adaşla-
nma "9maydn" dgim.

Bana "Nasllsln?" diy6 soru]du,

ğUnda "Hamdols!n" d6lim.

"okulda delslel nas igid yor"
dlv6 soran amcama "AIalr'a
şn'tünel olsun, y gld yol.'
dive harşılıİ V€Idlm.

Diğ6rsat'fayaGoçiniz ao9

',. Dinimizin insanlardan yapmaiannl istediğ
iş er sevap olarak niteendililir Yüce Allah,
seVap,şleyen insanlarl ödÜll€ndlrecekllf,

Aşağldakileİden hangisi sevap olan dav-
ranlşlara Örn€kti.?
]'J selamlaşmak
i, Arkadaşl ile küsmek
( j) Kardeşine kaba davranmak
l )) Büyüklerine kötü soz söylemek

Aşağldakilerden hangisi 9ündelik hayat-
ta kullandlğlmlz dilek ve dualardan bifi

]\) Allah şifa Versin

ür] Allah iyilik Versin.

, ]] Allah yalnlzllk Vers]n.

l ı A lah haylr i kazanç Versin.

l Merhaba

ll. Bismil]ahirrahmanirahlm

l!l selamLın aleykürn

lv E hamdülllah

Yukartda VerilenIerden hangilefi selam-
laşma ile ilgili sözlerdir?
A)lVel(
i ill Ve lll

l] lVe lll

]] lll Ve lV

*l,Ln", ,**o, ,."u* ,r,"li

İ leşehkul edollz 8Lı dulum 
ll

ı oıJnlük lonülŞmaLaİlmlza i]

m
ffi\a..

a
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, 4HüNlzl , FEN aluMl.ER' TEsTl , BÖL UilıJNE lŞAq LEYlNiz.

VucUdUmuzLJn dlk dulma-
slnl sağlar,

vücudurn!zdakl bazl ic
oİganlan d]ş etAilelde;

Vücudı]muz|]n oksiien Ih_

']y^""I,j:T:]al.

ffi."_J,lıl*il;n:.ff: ffi ]"""il,H:::1;:ff 1;_,..r-,*
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1 ş]Jlil H:i#; :"j],Tl:ji,;,:,
] """",.,.-,..-..... bulı]nur,

Yukaİlda konuşan çocukIardanlskelelin görevlerinclen söz ,

hangisi

]) MerVe

']BUrak

,ı,,.,.i,

8eynlmizi düş etkilelden korur
2 Akciğerlerimizi Ve ka bimizi korur
Yrrkarlda iskeletimizi oluşturan klslmla7_
oan han9ilerinin ö.ellikleri verilmistir?

12
' ornurga Kafatasl

Goğüs katesi omüJrga

Kafatasü Göğüs kafesi
ko]ar ve bacaklar kafatasl

P^
ğ.;

'Çf::ıO
i 
" "" *"r rro--*)

\.- _- .__ ,)

12
Diğol sayfEya G6çiniz



Yukaadak] iskelet rnodeli üzelinde açlkla-
malardabulunanserap: Hareketlelimizin
çoğunıJ bunlarla yapal z, diyol,

Buna göİe s6rap, hangi sembolle göste-
lilen klslm hakklnda bilgi Vermektedir?

ıJ]a 1j)

Yü.rkanda. ağlrlk ka d]ran bilisın n kol kas a-
r gösterilmiştia

Bu durumda 1 v€ 2 no'lu kaslardakideği
şiklikle. hangi soçen9kte doğru verilmiş-
tir?

12
/l,)

]

Kaslr
GeVşer

GeVşer

Kaslhr

Kasllr

Kasllr

Gevşer

Gevşer

oiğe. sa},faya Geçınl2 do+

Aşağldaki görselleadsn hangisindeki
çocuk için "iskelet Ve kas sağhğ nl korü]-
yo(," diyebililiz?

"'..:,_ry'#]

(]) r(h

fm,

13

4 Diyafram düzleŞi.

  Göğüs kafesi daralr
ı Dlşarlya (ağüzdan)oksjen ç kar,

f Akciğerler hava le dolal.

Yukarldakilerden han9isi soluk verme
slraslnda gerçekloşen dulumdur?

A) l ]l  l j]İ ]]

],l



Aşağ|dakil6rden hangisi solunum siste-
mande görevli organ v6ya yapl :,rjü

ı

E]EllJl
_4--/

Burnumuzdan haVa aldlğımlzda akci-
ğerlerim ze daha çok hava dolar.

So uğu ağlzdan Vermek daha doğrudur

Ağzlmlzdan solı]k aldrğlm zda hava
temizlenmeden akciğer ele gider

Burundan ahnan hava ısılhr ve nemlen-
d]rilir.

a
ı

(])

BıJrun soluk bo/usu

Diyafram

Yukarıda sembollerl6 gösterilen bil9iler-
den doğru olanlar hangi tabelada göste-
rilmiştir?

_ -+---7 __-1-7\ . l \.r lEE
f-: l t;-lEE

oksijen baklrn ndan zengin Ve klrm]zl
renkl olan süvltemiz kandlt

Kanl damarlara pompalat

14

a Besinlenn ve sollrnarak allnan oksijenın
tüm Vücuda dağltllmasınl sağ ar.

Yukarlda verilenleralen hangileri kalp ile
iıgilidir?

,,,,] ,, (

oiğer say,'ay6 Geçiniz

l

-.p,|
)

Mide

ı

/\)



N

t]A
B

]t

K

l\,1 A

Ni
Ri

vücudumu2un en önemll
organla. ndan birisidir

,ştlİG6rr

') Kalb n pompa]adlğ kanln
damal a. mlza yaptığl

'l /İı6
Boruya benzeyen vo hİmlzl

, , ,,. 
, renkli slvüyl laş yan yap.

,,,Ö

YUkarıdaki bulmacada hangi çocıJğun
yaptğl aç|klamanln karştİğ| y.

"' yi_":g:Tj: li]l 1":!'"_. __tolan madde eli taşyan hayal
kaynağ mız olan s Vl.

{

Diğe.satf6ya Geçi.iz 6a+

I

Fen Bilimleri öğretmeni, öğrencılerine bir
damacanadan suyun aklşlnl gösteriyor,

Öğretmen öğrencilgrinden bu sistemde
pompanln yaptlğl gÖrevi vücudumuzda
geİçekleştiren organln şeklini çizmoleri-
ni i§tediğinde öğrenciler hangi şekli çiz-
melidirler?

ü)

1
1

15
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i. Egze.siz s.rasında aşağldakile.d€n han_
gisi ,i . ,

tj so]uk allp Verme artar.

]) Nabız artar
ü') oksijen ihtiyacl artar
)) Kemiklerimizin sertliği azailr

Nabl7 saylslnla fa.kll olmas|rda yaş, cl.s -

yet Ve Vücut yaplsı ön6mli rol oynar
YuksrldakI açıklamanln doğruluğunu
gösteİmek için hangisi yaplImaİdlr?

^) 
slnlftaki klz öğrencilerin nablz sayllannln
ölçülmesi

l])Ailedeki dede, anne, baba Ve çocıJklarln
nablz sayılannln ölçülmesj

( -j) Basketbol taklmhdaki oyunculann nablz
sayllannln ölçülmesi

r) Hastanedeki bebeklerin nabüz sayllannln
ölçülmesi

4.slNIF.o!]7401

Egzersiz sllasında nablz nçin arlal1
Yukandaki soruya öğrenci doğru yanlt
veİmiştir?

,)
vücudlrmuzun karbondiok-:, s t tıt yacı İrttı6ı iŞn - -"

] ı.aıp daııa ıı,z, kan oom_
, paladlgi lç n

Akciğene;imiz küçü]düğü

vucud!nruzun s! ihtlvacı
arttlğ iç n

r : Kolku
" Heyecan

a: tjyku

 : spor yapma

Yukarlda s€mbollerl6 gösterilen olaylaİ_
dan hangisinde kalp atlş|ndaki hlzlanma
en düşük seviyedodir?

]]Yanz

] Yalnlz a

mt;
p}

^iG
/:ffit>?

]6

],;

Diğg. s6yfaya Geçinlz



DIKKAT: BU BöLüMDE YAN TLAYAoAĞlNlz ToPLAM soBU sAYlsl16,olR.
BU BöLüMDEK soFULAnLA lLG]Ll YANiTLABlNlz "sosYALBi!ciLER TEsTi" göLUMüNE lŞAnFtLEYlNlZ

çocuklardan hangisinin verdi-
l|.'||'I

^) Bireysel farklrllklala saygl :
9Öslelmeliyz.

K şilel n bilbrine benzgyen!
ozellikleri olduğU glb] ben, 

"zemeyen Özelliklen de ola_ -
biir ]

_!"_.i ., - .|

B leyle. aynl yaş gruplarün- il
da seler, mutlaka aynlet- l.]

kinlikleliyapaaar
,a..E!Jı

|]) Herkesin k6ndine ait özel

Duygusalöze liklerm bn
kağlda yazaGk panoya ast m,

,. Aşağldaki
ğl bilgi,,

fi
A'ı

Buna göfe Ahmet aşağldakil€rden han-
gisini ,,
/l) Köpeklerden çok kolkanm

i)Çok heyecanlrylm.

l, Ağlayan bir çocı]k gördüğümde üzülü-
rüm.

]) Gözlak kullanlnm.

17

@
ğ

:,-:.".i.:e*xğlGa

,;

insanlann blleyssl ö2ellikle-
inden olan: zıhinsel özell]k-

' le.ini anlailrken bir öln€k
veldim. B! örn€ği sizinle
pay aşmak stiyolum.

Emre'nin paylaştğl aşağldakilerden han-
gisiolabilir?
],) Hazlr gldalarla beslendiğ lçin şişmanla-

dl.
ll san saçlan ile Uzaktan 

'arkedilirdi.|.EVin planlnl klsa sürede çizdi,
]Futbol oynamak için kendisine zaman
ayınrd.

Durum: Pakistan'da büyük bil deprem
yaşandl.
ouygut Üzüntü
Yukanda veilenlere göİe hangl çocuğun
düşüncesi ,. lı.

dlD oraoakiınsan aln oesıenme
I': t ihıivaçıar 1ı gıdeı.gk go.ekır

/, r\

,,[#lT,şiffi ,"t{iT,:i:.}

L/]evsim k]ş oLduğU iç n ba
rlnma en önemh solundlJr

Çocuklal çın bll şeylel yap- !i
mak qerekiyor ji

*-* -e

Diğ6r saylaya Geçiniz 4o6,



li Aşağ|daki durumlardan hangisind€ veİF
l€n duygu doğrudur?

C)

Boİna bu duruma göre
daha çok yaşlyo.duf?

Gecelen elekklkler kesildlğjnde heo
mutlıJ olurum

Arkadaşlanrn b€nimle konuşmaylnca
kendiml iyi hiss€derim.

Ailemden ayrl kaldlğlm zaman üzülü-
rüm,

Babamla annem saal 12,oo'da
dönecek]edl. Akşam o|du ogIme-
dil6r Tel6fon da açmac'||ar,

ı-.!n., Eraİ_*.ğ.rİii4l*ğ..

Duygu Ve düşuncelerimiz baz| durum|arda
beden dilimize yansir
Buna göre yukar|daki görsel için hanoi
ouygu uy9undur?

Dur!m: ArkadaŞlm detlerlmi karalad ,

Yukarldaki duİuma göre duygU, düsünce
ve davİanlşln aşağldakilerd6n h;nqis|
gibi olmasl beklenir?

/\,) ,

i])]

hangi duygılyu

j/.li]1"

,^) Kaygl 8u defter
zaten
beğenmiyor-
dt]m.

ı.) öfke

Yeni
defler
almak

".------,1 ]jı 
\

\ e"oş" l lruı]uıuk-* ,--"tr/
').-l '' 

--,---,l"**,1n**-'L-ışry/ --*pı

'a]) MutlulUk

r) Korku

BU davran, Zor durum-
Şlnln yanllŞ da kaidlğ|-
oldUOUntr ml göster_
ar*adaŞlrna mek
soyleme]l-
yim.

Anneme Defteri
yeni defter Çöpe atmak
aldlrlrim

Öğrotmen Defterimin
ödevleri o]madlğln]
kontrol öğretmene
ederse ne s(iylemek
yaparlm

18

,19,!t§: lrl"

oiğ6r saylaya G6çinl:
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,j. Aşağldaki çocuklaİdan hangisl için;
Başkalannln duygu Ve düşünceleline say-

gllrd r, diyebiliriz?

/,)
Arda da her konuda yanllş lkonuşuyor 

]

eanoya neıı,es yazıannıas- 
İ1mamah. ;,.,,!F..!.".a.,;i

Bu konu hakkında bülün alka_ r'
daslalmrldtnlerıelüviz. l,i

.i

._. Ben hel zaman hel veld€
r'_/' } herkosten daha çok'konuşma- il

Şğ-- ,. '''' , , q

Sims yah saçlanm, üzüm kalasü gözlerim
Var. Tenim ise bembeyazdtr,

Kendisini yukarldaki gibi tanltan çocuk
hangi özellikl€rini belirtmiştir?'#

\ Duygusa i

#
\ Bireys€l

19 oiğor sayfaya Geçinlz o4ö

slnüflmlza yeni birardaş mE geldi,
Nütus cüzdanlanmlzr kaçllaştlldlk
Çoğu bölünrlel b lb riye aynlid].
Fakat farkllolan bir bölüm valdl

.#it,'ffi

Bu ise;

sena konuşmaslndaki boşluğa aşağ|da-
kilerden hangislni yazarsa k6sinIikle

l. Dördüncü slnıfa başladlm.

ll Annemle babam evlenmiş.

lll. Annem ilkokula başlamış.

lV Liseye geçtim.

i,,^*ı.
Yukarlda verilenl6rı kronolojik sllaya diz-
dlğimlzdo "ı" yerine hangisi yazllmaİ-
dlr?

^) 
| ll) ll ı]l lll ı lV

doğru olur?

; .,ilK:sEiffi ğ"i.. +e]i*)i, j...

[;;-l'A'



:i'] B Matematik problemlerjni kolay çözel
misin?

a Basketbol oynamay| sever misin?

{ Baban ne iş yapıyol?

^. 
Kaç kilosun?

Fiziks6l, duygusal ve zlhinsel özellikl6ri
öğrenmek i|e ilgili etkinlikle, yuka.ldaki
60rulaİdan hangisini l )it,ı,l\ır,1'

]) u, () j, )) A

kenali nüfu§ cüzdan| ilo Atatürk'ün nüfus
cüzdanlnl karşllaştlran Ege, aşağldaki
5onuçlaldan h6ngi9ino l l]ir."ta!ıİ.ı2'i

/\) Ad Ve soyad bölümleli Vardlr.

ii)Ann6 Ve baba adl yazan bölümler Vardır.

( j) Her ikisinde de T'c. kımlik nü..]marasl

ValdLr.

ı)) Her iksinde de doğum yeri bilgileri Var
dlr.

|,-

-_L .a

20 oiğğr saraya Geçinlz

oedesi ile sözlü tarih çaİşmasl yapan
Beril, aşağldaki bilgllerden han9islne bu

çallşma sayesinde ulaşmlş olur?
.\) , ,-, --

. Babaslnln işyerin]n nerede olduğuna

i)) ''

]),

, soyadlannln nereden 9eldiğine

Aşağldaki büyükIerden han9isi ile söz|ü
tafih çalışmasl

Gö.l",i;
agnyor

gölmüyol, dizlelim l

)

7,,
, 6 @"',:uu";ıll,.",lıl" ]

A,ş "

,Ge|in almadan btr gun önce klna l
Q9cosl Vaeljd _ )

..f,a
}iu:..j

ı)
Yeni yeni ortaya çlkan iginç moslek-
lere

6r"g-"Ç",**"-,"n"*
|çalŞhrd,



,i:A !ll. 'ş;ı" ,it',i'.." ,'.,ı., i üıi.
oiKKAİ BU BöLüMDEYAN TLAYAoAö NlzToPLAM soRU sAYlsl13,TüR.

BU BÖLÜ M DEKI SoRULARLA 1LG Li YAN TLAF Nlz .iNcllizcE TEsTl,, BÖLÜM Ü NE lŞARETLEYlNlz.

, ıı'\)}
,- 1' ıo

]tisa
Verilen resme göre boşluğa ne getirilm6-

,ULRER,

Harfleli karlşlk
hangisidir?

]RUREL
]] LURER

halde verilmiş kelime

.,RELUR

.] nULER

lidir?

' desk
'] penc l

c
ffir

1,1 
,

ğ'e-

lidir?
teacher

'r doctor

bag

]] student
]) pilot

sit
ne getirilmelidir?

ı,] clean

" komutunda boşluğa

\ keep

Verilen resme göre boşluğa ne getirilme-

I

1,

Diğ6rsaytay. ceçhiz oa<,

1

1ııt
lz1

21



]]) Ljsten
]] Clean

cOmlodeki
A) stand
(]) Don't

to the leacher carefully,
boşluğa ne getirilmelidir? Ai , is she?

BIshe is Hadise
Konuşmada boşluğa ne getirihelidir?

Four pencils' han9isidiİ?

close the

Veri|en .esrne göre boşluğa ne getirilm€-
lldir?
/\) book
( )) door ] bag

i

i
,)

AB: l

Konuşmada

'\) js / am

are / ls

4, slN|F. o. J7.o1

your name?
Elj,

boşluklafa no g6tirilrİıelidir?

is/is
' :am / are'

22
oiğer sayfaya ce9inlz

ru,.,R1"
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-;],ffiafnffi

A are you from?
B: l am from Turkey.

Konuşmada boşluğa ne geliİilmelidir?

German
]ltalian

Turkish

'chinese

Gusto is flom ltaly,

Hes
cümledeki boşluğ6 ne 9etirilmelidir?

|;

l

l

This is flag
verilen resme göre boşluğa ne getirilme-
lidir?

Germany

TUrkish

A: is he?

BI He is Atatürk.

KonUşmada boşluğa
ne getifilmelidir?

Japan

]ta]ian

23



KlTAP(lK

TuRu

sorüJ k tapçlğ nlzl koniro ederek, baski hatasl olan
isteylniz

Soru kitapçlğlnln ön yü2ündek açrklarİalan okuyunuz.

kltapç ğln değiştirjlmesini

2.

3.

4.

5.

Yanlış karalarnalannlzr düzeltrrken yuvarlağ n için temizce siliniz.

öRNEK KoDLAMA: @

5.
sıNlF

DiKKAT 1.

2.

CEVAP KAĞlDl iLE iLGiLiAç|KLAMA
cevap kağldl izerine yazacağlnlz yazl Ve yapacağ]n z şaretlemelerde kurşun ka eınden başka
kalem kullanmaylnlz

cevap kağldlndaki size ait bölümlerin kodlarna ann ekslksiz olarak yap nlz.

lC. Kim ik numaranlzl cevap kağldlnizln i]gii bölümüne mutlaka Şaretleyiniz.
Kitapçlk tülünÜ cevap kağıdlnlz n ilgili bö ümüne mutlaka işaret eyin]z

cevap kağldlnda TÜRKçE, MATEMATiK, FEN BiLiMLERi, sosYAL BiLGaLER ve YAsANcl
DlL testler için beŞ ayn bölüm büJlunmaktad r cevaplannlzl cevap kağldlndak lgli sütunlara
aşağıdaki ölnekle olduğu gibi yuVarlağln dlşlna taşlrmadan işaret eyinlz

soRU KiTAPÇlĞl iLE iLGiLiAç|KLAMA

Bu sor- 
^itaoÇlğl,]da. 

TÜRKÇE leslnoe 20, MATEMATiK lesllnde 20, DiN KÜLTÜRÜ vE
AHLAK BiLGisi tesiinde 20, FEN BiLiMLERi testlnde 20, sosYAL BiLGiLER iest|nde 20 Ve
iNGiLizcE iestlnde 20 olmak üzere toplam 120 soru bu]unmakiad r K tapçlğln tümü için Ver len
cevaplama süresi 120 dakikadlr, Sorulan cevaplamaya lstediğln z sorL]dan baŞlayabllirslnlz.

Her solunun dört seçeneği Vardür Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptlr Doğru
bu duğunuz seçeneği cevap kağldünda o sorı] için aynlan yeri bu arak ışaretley niz.

size ayr b ir karalama kıağ ld l Ver ]meyece ktir so ru kitapçlğ ün lz n içindeki boş alan]an kalalam a
yapmak için ku lanabllirsiniz,

cevab nl bilmediğiniz sorulal üzerinde İaz|a zaman kaybetmeden diğel sorulara geçinlz.
zamanlnlz ka lrsa bu sorulara daha sonra döneb lirs niz

slnaV n bitim nde cevap kağldlnlzl Ve soru kitapç ğln]zı teslim etmeyl unUtmay nlz.

BAŞLAYlNlz DENiLMEoEN soFu KiTAPçlĞlNlzl AÇMAYlNız.

slnavda hesap mak nesi, cep te efonu Ve çağn cihaz] küJilanüImas yasakt t



A

6-4

Milyonlarca çocUk dünyanln her yerinde
okula gider. YaşLan, dilleri, dinleri, millF
ygter farkll farklldlr. Hepsnin ortak
özel]iği öğrenme melakld r. Hayata
hazlrianmaktlr. okullann işte böyle kut-

sal bir amacı Vardür. Öğrenmeyi, demok-
rasiy, hoşgörüyü, billm Ve teknolojiyi
okul!arda öğreniriz Kend]mizin Ve yele-
neklelimizin farklna Vannz. Bu hayatta
ne o up olrnayacağlmlza karal ue( lz.
söyleyin şimdi, eğer okullar olmasaydl
bunlala naslI ulaşlrdık?

M6tnin konusu aşağ|dakileİden han9isi-
dil?

okullann önem

l] Bilimsel gelişmeler

Birey olabiLmek
yeteneklerim]z ve istekl€rimiz

Metnin ana fikri a§ağldakilerden hangisi-
dit7

okul]alln saylsl aatln malıdlr

Öğrenme morakı sonsuzdur.

okuLlar bizi hayata haarlar.

Hel çocuk oku]a gider

5 slNlF.o.17501

Dünyadaki tüm çocuklaİtn ortak özelliği
aşağtdakil6rden hangisidir?
,,\ l Konı]ştuklar dil
j) Dinleli
(ı Milliyetleri

;Öğrenme melakl

Aşağldakilerden hangisi okullarda
öğrendlklerimizden biri

Aie bağlarü Demoklasl

, Biim Ve toknoloj Hoşgorü

Aşağldakilerden hangisinde raİklI yol|a

kurulmUş bir ikiieme vardll?

' Çantasündaki lVlr zlVlrlar boşaltrnaya

çallŞlyordu,

Eften püften sebeplerle alamlzln açllma-
slna izin vermeyelim.

Böyle münn klnn edeceksen blzimle gel

]Eğri büğrü yollaldan geç9rek zrveye
ulaştık.

oiğel saylaya Geçini, : 3ö

j

l

]

-q;jr,,fl-

oiKKAı Bu BöLüMDE yANıTLAyAcAĞıNız TopLA; s;a, a^",a, ,,r'"
B U BöLü MDEKi soFULABLA lLG]Ll YANlTLAR]N lzl "TüFKçE TESTı, BöLüMUN E ŞAFETLEYiN lz.
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-,1

] ,.nr*" dık|ıoım 9ul fıdanı, a.sızca

I 
büyüyen ollann araslnda leyQoldü_].

Yukarldaki altl çizili sözcük hangi anlam-
da kullanllmlştlr?
n] Kurumak

l]) Görünmez olmak
())Büyüyüp gelişmek

l)) Çiçek açmak

Aşağldaki altl çizili sözcüklerden hangisi
hem sesteş hem eş hem de zlt anlamlF
dlr?

A) Bugün yrne karalan giyip de gelmiş ise.

]j) Minik elleryle sis bulutunu tutacağlnl
zannediyor

(j) 'Yağ yağmur yağ|" diye tempo tuttular
,]j Bu akŞam geieceğini bi miyordum.

5sNF.o.1750r Diğer seylaya G6çini2 4do

*:'.

lı. Aşağldakileİden hangisi hikaye türünün
öze||ik|erinden ]]i|lıl|.,

'.i Genellıkle klsa bir olaya dayalıolmasl
]])olayln geçtiğr yerin Ve zamanın belli

olmasl
( ;) Kahramanlannln olağanüstü özelliklere

sahip olmasl
t]) "serim, düğüm, çözüm'' bölümlerinden

oluşmasl

Vereyim sana bir öğüt, kendi ununu

kendin öğüt. 1

Yukaİ|daki altl çizili sözcüklel arsslndaki
anlam ilişkisi aşağldakil6rden hangisi-
dif?
,'\) Eş anlamllllk 1) Zlt anlamllllk
( ]) Eş seslilik ı Mecaz anlam



l, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çekil-

mek" sözcüğü "kat lmamak, Vazgeçmek"

anlamInda kull6nllmlştlr?

^l 
Arabanln geçrnesi iç n biraz çekilmem
gerekiyordu.

,] Aylarca hazırlandlğl bilgi yallşmasündan

çekilmeye kalal Verd].

B17,rn laklmln teknl,( direklorÜ gorevin-

den çekilmiş,
] onun bu kaprislen her geçen gün daha

da çekilmez oluyor.

]. bazen

2, amaçlal için de

3. kullanrlabiliyor

4 biimsel geIişmeler

5. insanlük dlşl

Yukarldaki sözcük gruplarlyla kurallI ve
anlamll bir cümle oluşturulduğunda slra,
lama nasılolur?
,,,1-2-5-4-3,]4-1-5-2 3
,5-4-1 2-3 ,5-2-4-3-1

5.slNlF.or17501 Diğeİ sayfaya Geçinil +do

t

Gerekli eşyalan akşam-
dan bavuluma yerleşik-
dim. Çünkü .---.

Yukarldaki cümle aşağıdakiIorden han9i
siyle sürclürülürso anlamlI olur?

4) sabah elken yola çlkacağlm
]] aradığlm g ys lor]mi bularnadlrn

] bavulı..ınr çok küçükiü

l]]yola çlkmak için çok erkendi

Il
slk ldlğln zaman Ş ir ---- öyklr oku- l

] yabilirsın. 
_ l

Yukar|daki noktall yere aşağldakilerden
hangisi yazıllrsa anlam bozıJlur?

'] Veya
,]Ve

Aşağ|daki cümlelerden hangisinde
yazım yanışl yapllmlştr?

"' sana da mlanlattllar?
]] Bu yazlyl oda oküJyabılir mi?

istersen sen de gel.

8İ daha an aıab lr]rn

yada

fakat



Eyvah () Bilatini () telefonu_
n! evde ml unuttum ( ) Ne
yapacaksln şlmdi()

İl
t

1 Genellikle bir tekerlemeyle başlar
2. olağanüstü o aylara yer Verebilir

3. Kahramanlan ya nlzca hayvan ardlr.

4 olay]arln geçt ği zaman bellidir
Yukarldaki özelliklerden hangileri masal
türüyle ilgili ,, ,

,:1ye2 ]] 1Ve3
]2Ve3 )] 3Ve4

. Beslenme . süpriz

. Yağmur . LaboratıJvar

. CJmaertesi . Tiren

Yukarldaki sözcükleİden kaç tanesinin
yazlml

5 4 ,3

lı i.---!J---*-+---/'

Yukarldaki parantez içlerlne s|ras.yla
han9i noktalama işar€tleİi konulmalldll?
,\) (,) (,) (?) (?)

l l (,) (,) (0 (?)

ü, (ü) (,) (?) (?)

,) {l) (J (.) (,,,)

5,slNlF.o.]750]

]']._

. Aşağldaki sözcük çirt|erinden hangisi
anlam ilişkisi bakImından dağeİlerinden

/,)_-l
Hed"i ArnaÇ_]

'ruru' ] ou, G"ni9

Aşağldaki cüml€lerd6n hangisinin sonu-
na dlğerlerinden farklI bir noktalama işa-
reti konulmalldll?
. sln f kural annl biz belirled]k
,] Aldlğlrn karar ar uygulaım

, ) Her şey öyle paha lyd ki
i ) söyledikleriniz yazdım dikkatlice

N( Son 
.]

,)

zll

az küçük

büyük '7

Anlamdaş

,"uu 
| '

fakir lhtiyar

Yukandaki kutularda soru işaretlerlyle
(?) 9östeİiıen yeİlere anlam ilişkileri
baklmlndan aşağldakilordon hangileİi
slrayla getirilmelidir?

'Jçok, zengn 'çok - yokstJl

']genç fazla lazla - zeng]n

oiğersayl.yaGoçhiz or'$



2416

2812

Yukanda veriıen sayı örüntüsünde ''?''
yerine hangi say yaz|lmaİd|r?

".] 30 \)32

öffiffi
1 adlm 2 adffi 3,adm

yukanda verilen örüntünün 5. adlmlnda-
ki şekilde bulunan Üçgen ve dörtgen
saylsl aşağldakileİden han9isidir?

Üçgen sayısı Dörtgen sayls|

10

10

5

5

15

12

15

12

5 slNlF . o. 1750] Diğer sar{a.; i: -,:
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\^N,TLAIACAGI\ 7 -oPLAV soR- sA/ s ro,DR
BU tsoLÜM DEKl soRULARLA LGlL YANlTLARlNIz ,MATEMAİiı< TEsİi,,BÖLÜMÜNE lŞARETLEYiNlz

] adlm

Yukarlda verilen örüntünün kaç.ncl adl_
mında 29 top bulunUr?
",l 14 ]] 15 16 17

salih, kalem kutusunda ilk hafta 7 ke €m
varken sonlaki her hafta 2 ka/e- cana
eklgrse 5. haftada kalem kıJtUsu-... <:c
kalemiolur?

^,] 
12 l) 13 ],1 ,.

..-]Jl ,.j,,.)iJ.. ,

2. adlm 3. adlm
,20



20 den başlayan Ve 7 eklen€rek
oLuşan say örün|üsünün ilk 5

Tuna Öğretmen'in söy|€diği say örüntü-
sü aşağldakilerden hangisidir?

20,27,34,41,48

':] 20 , 21 , 22, 23, 24

. ) 20,27,22,29,24

\20 20,20,20,20

Merhaba sevgili izleyiclle. istanbul'un
nüfusu en son 2012 saymlnda on üç
m lyon sekiz yüz €l] dön b n yedl yüz
klrka çlkmlştl.

Televizyondaki sunucunUn söylodiği ifa-
d6y6 göre istanbul'un nülusunun rakam-
tarla 9österilişi aşağldakilerden han9isi-
di11

") 13 054 074

ü]) 13 845 074

5. slN]E . o. 17501

1) 13 054 740

ll) 13,854 740

Bir yllda çöpe atllan
ekmekle 542 000

bırğday israf ediyoruz.

Yukarıda v6rilen afişte 542 000 saylsinln
okunuşu yaalmak istenseydi aşağldaki
ifadelerdon hangisi kullanıllrdl?

A) Beş yüz k lk bin ]ki

ll) Beş yüz kırk ikibin
,:) Beş yüz klrk ]kibln lk

ı Beş yüz e li b n klrk iki

.= 3 420 235

= 3 432 000

^=4332235Yukaalda verilen ' l a:] ve   sayllallnln
büyükten küçüğe doğru slralan§l aşağF
dakilerden hangisidir?

oiğd sayraya o.ç,niz ö+a



o, -l, 2, 4,7, a,9 lakamlafln|n tamamhl
birer kez kullanalak yazllabilecek
4 200 000 den büyük e4 küçük say| kaç-
tr?

1 a24 7a9
4 21o 789

2 014 7a9
, ,\ 4 2o1 7a9

Aysun Öğ.etmen'in tahtaya yazdlğl say-
nln on binler basamağlndaki rakam ile
milyonlar basarnağlndakl rakam yer
değiştiriliİse yeni oluşan sayl aşağldaki-
lerden hanglsi olu.?
. )75 236004 :65 273 oo4
,. 64 237 0o5 ] 63 257 oo4

5, slNlF. o. ] 7501

46 242

?

Yukar|da veİilon toplama işlemihde
yerin6 hangi sayl yazllmalldlr?

I

" 46 256

) 47 567

47 457

] 48112

25 004 saylsl
kaç eder?
, 48 388

26 624

ile ,l620 eksağinin toplaml

r) 48 340

i \ ?3 384

oiğer saytaya Geçiniz +öci

l"Jffi;]ğğffiüNr§Ei" ll ]_,,..,.rj,n*&&r. , JiğnŞJ _ :.. ]iiit.l:]] i}li-:. :



Aşağldaki işlemlerden hangisinin sonu-
cu diğerierinden..i. .,;,

12 145
76 009

45 455
23 144

96 716
8 562

l 3446 + 5239

ll, 9500 - 1245

ll|. 222 + 7695

lV 4312 + 2316

Yukarldaki işlemlerd6n kaç
sonucu tahmini olarak 10
küçüktüİ?

") 1 ,)2 \3

tanesinin
0o0'den

|)4

5. slNlF. o. 17501

l61 2
4385

Plnar Öğretmen 5c snlf öğrencilBrinden
tahtaya yazdlğl Şlemin sonucunu tahmin
etmeleriniısler.

Duygu iş]emin sonucı]nu say lan en yakln

blnlloe yJvallavarak. vete lse en yakln yüz-

lüğe yuVarlayarak buLur.

Buna göre Duygu'nun bulduğu sonuç ile
Mete'nin bulduğu sonuç araslndaki fark
kaçtlr?

] 800 , 700 .] 600 ]] 500

Bir çiftlikte 2312 nek Ve 4950 tavuk Vardlr.

Buna göre çiftlikteki tavuklarln saylsl,
ineklefin sayslndan kaç lazlad|l?

i,,) 2422
.) 2a45

] 2638

| ,]2512

oiğe. saylaya G.çlnt2 ö4ö



, 4526+*=9522
olduğuna göre, ! ] kaçt|r?
/,,\1 5212 |, 4996

l)\ 4824 iı 4810

Bir çlkarma işleminde eksilen 7205 Ve fark
4526'd|l

Buna göre bu çlkarma işleminde ç|kan
farktan kaç eksiktir?

| )) 2440
i »l 2825

i! 1847

:] 2679

5. sINlF. o. ] 750]

{ıa§.

§ff

.,.

Yukallda v€rilen çlkarma işlemine göre,
A+B+ctoplamlkaçtlr?
/\) 11 ı 14 |]) 18 l) 20

Bir sayınln
7600'dür
Buna göre
gasidir?

4894

5245

3496 fazlasrnln 1245 eksiği

bu sayı aşağldakileİden han-

]] 5000

,] 5349

lil]i irj . :

,lij 0i: ],,, l"iij]l

]0 oiğer sayraya Geçiniı ö44
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soFuLAFLA lLGiLlvANıTLAR Nüzı ,o|N xüLTüRü vE AHLAı( BiLGisiTEsTl,

BÖLÜMÜNE iŞARETLEYlN]z.

] "Eger yerde ve gökt€ Allah'ian başka
i tannlar bı]lunsaydı, yel Ve göğün düzeni

] kesinlikle bozulup gitmişti,,." (Enbiya

sur€si,22, ayet)

Yukaİldaki ayette verilan esas düşünce
nedir?

A EVrend€ki hiçbir ş€yin kendiliğinden val

olmadlğı
1] Allah'tan başka tanrlolmadüğl

A|,aF.|.r duaIan.rllı işitllğ

ı a,ıah'ün her sevıbıldüöi
ı!.

2. Aşağldakilerden hangisi Allah'ın subürti

sf atlorlndan birisidil?
n) Hayat

,']Vahdaniyet

] Beka

5 slNlF . o. 17501

#

Allah'ln eşi ve benzeri olmad|ğınl dil6
getiren sure aşağldakilerden hangisidiİ?

/'i) Fatiha sures]

l]]Yasin suresi
i-.] lhlas suresi

kevser suresr

"İ.

Aşağldaki öğİencilerin söylediği cümIe-

lerden hangisi doğrudur?

F
@
§*

"' lİl E!ıe.de haımahanşık b]ı

\+,/ düzen Vadülr'\
Evrende val olan her şey
kendi kending ya.all!mş!r.

Göklein ve yellel n slrlannl

Var olan her şoyin yaratlclsı i'l
Allah'tı. ]

_r-.-l.':

ğ

!i

11 oiğer saylaya Goçinlz a++



i "...ŞüphesızAllah hakklyla şitendl, hak-,
lkıyla bilendiı"(Mücadole 1} /

Yukaİldaki ayette ne anlatllmak isten-
mektedir?
.",) Allah her şeyi iŞitir, bilil Ve 9örüı

]] lnsanlann görme yetenekleri çok geliş-
m ştir

( lBaz hayvanlanİ görme yelenekleri
doğuŞtand]r.

)]A lah biz m gibi organlara sahiplir.

Allah'ln bir oldUğunu nasll anla.lz?
] Türn gezegenler n düzgün o mamasın-
dan

, Dijnyanln yuvar ak olmas ndan

Tüm evrenln düzgün bir Şekilde iŞleme
sinden

B l ıane peygambel olmaslndan

Niçin doğadaki her varllğl sevmeliyiz?
,^) sevgisiz yaşanmayacağ için

]l) sevgiAllah'ın b ze Verdiği b l nimet oldu-
ğu için

(])Doğadaki her Varlğüsevmek sevap oldu-
ğu için

l iDoğadakiher Varlüğ Alah yaralt ğl ç n

125 sINlE. o. ]7501

,.,ür. i ,Jİr -j}jn:lF

Delslerlme lyi çallşlyolıJm.
Çallştükça da öğleniyolum.
Bilgilenm de a.l]yor Başaraca-
ğlma nan yorum. A lahlm da
bana yaldlm edel. Dualanmı

Yukarlda Ayhan'ln konuşmaslna göre
aşağldakilelden han9isi ı/lı|ll|"; . ''

/\] A lah çallŞan1 sever.

]]) Başan iç n dua etmek yeierld.
a;) A lah çallŞmayana yardlm etmez,

l)]Gölevimiz yaplp A lah a güVenmelyiz.

Yukarlda selim Öğretmen'ln tahtaya yaz-
dlğt cümledeki boşluğa aşağldakiler-
den hangisi gelmelidiİ?

"'.)Yaratanl.:])Güzelliğ
lklimi

HaVas

l. ı,4evsimlerin düzenl b r Şek ]de birbirini
iz emesl

ll. Gece ile oündüzün b İb rin tak p etmesi

ill, Bütün ırrnak ann denizlele kanşrnaslna
rağmen denizlerin taşmamas

lV Güneş Ve ayln hareketler

Yukaİldaki cümlel6lin hangileri, 6vrende
bir düzenin olduğunu gösteİir?
:r]1-1l ]l- 1_1l
,]] 1_11-1]l _lV ll "ll lV

oiğel satlaya Geçini: +oi

Her gi]zel resmin blr ressa.
m/. he/ sağ am yapıan
blnannbrü]stas Vald l,

M!hleşe.ı ev.en n de bil

ğ-Es4q!Fa§iıl{t.rl:,iJFGl,r :,,i:,ş:f€Effiş{ıEi*=j*]j]İa.,.



Her şeyin bir yapanl ve ortaya çlkaranl
varsa evrendeki canll ve cans|z tüm var,

hklafl kim yaratmlştlr?
1l Melekler
l]Allah

, Şeytan

)İnsanIar

Evreni inceled ğ ıİizde her şeyin bir düzen

Ve uyum içinde bulunduğüJ görülüyol Ve

kanşlk]lk bulunrnıryot

Bütün bunlar bizo neyi göstelir?
,] Allah'ln canlülan yarattlğınü

r,] Allah'ün bir Ve tek olduğı]nu
, Allah'ln insanlall sorumlu tuttuğunu

lAllah'ün ilk önce evreni yalattlğlnü

' 
"N","d" olrr"un,z (olun) O sizinle bera- i

' berdir Allah yaptlklallnlz1 gölür"
(Hadid-4.}

"Allah.,, Kalada Ve denizde ne Varsa

bilir. o, yer]n kalanl!klan içindeki tek bir

taneyl dah' oil.r"(En'am-59)

Yukaİıdaki ayetlerin anlamlalI bizo

Allah'ln han9i özolliğinden bahsetmekte-

dil1
, Her şeyin Allah'ln eseriolduğundan
' ]Allah'ın sonsuz güç Ve kudrete sahip

olmaslndan
l ]] Allah'tn 9ok affedici olmaslndan

ı Allah hel şeyi]şitir, bi]irVe gölür

5. slNlF . o. 17501

Allah'ln kendisiyle beraber olduğunu
bilen bir kişi aşağldakiterden hangisini

Yalan soy emek
yard m etmek

Konuşmak

ödeV yapmak

Yeri, göğü ol' sözüyle

Donatarak serdi Rabb'im

Kainatln her yerinl

llmi lle sardl Rabb'im

Nasip alsak rahmetınden

sualolmak hikmeiinden

Şüklederiz nimetinden

Bizler için Veldi Rabb'im
ibrahim kuzu

Her şeyin bılbline muhtaç

oldı]ğu

Her şey Allalr'ln yalattlğl

Hel şey]n falkll olduğu ]

Her şeyin güzel olduğu 
]:

siirdo anlatllmak isteneni doğru olarak

"öyl.y.n 
ço"rk aşağ|daki s€ç€neklerin

hangisinde Verilmiştir?

A
H,
ffi
B

Diğer saraya Goçiniz ö+<j



;j].

"...Şüphesiz o (Allah) her şeye gücü
hakklyla yetend]r" (Fussilet 39)

Yukalldaki ayete gö.e aşağldaki ifade-
lerd€n hangisi doğru kabuleğlj.. i ,] ,

/\) Doğal denge hataslz işlemektedir
lt) Evrendo bu unan her şey görev]ni tarn

yapmaktadlr.
())Bazl gök cisrneri rastgele hareket

etmekted r
i)A lah hel an evre],c müdaha/e etmekte-

dlr

Yukarldaki ayctte anlatllmak istenen
nedir?
A) EV.enin rastlant scnucu meydana geldi-

ği
]i] Evrenln kendi ken.] ne oluşt!ğu
l )Evrende düzensiz ğin bulunduğu
l])Allah'|n evren bir amaç için yarattlğl

Aşağ|dakilerdcn hangisi Aliah'ın
sfallallndan birisidir?
,,\) semi
( ]) lrade

5 ŞlNlF ! o. ]7501

J) Basal
r)) Kldem

i!, jnsan isterse blrçok şeyibaşarabılir L4esela
ağaç fidanldiker, onLı sula( büyütür, sonun.
da ağaç olı]r meyve Verir

Yukarldaki biıgiye göre aşağldaki ifade-
l€ld€n han9isi doğru kabul edilebilir?
/\) insan emek harcaylp çallşhğ nda başanll

olut
li) Hel şeyi yaİatan A lah'tlr,
(]) lnsan iç]n her şey zordul
l))Tabıattaki olaylar kendi kendine gerçek-

leşir

l'l,. Aşağldakilerden hangisi evrende bir
düzenin olduğUnu gösteren bir örnek
,i| ]]i1.1,1

A) sonbaharda yaprak ann dökü]mes
l] Gece ve gündüzün olması

i.l Teknolol]nin gellŞmesi

Gezegenlenn g .jneş.ıİall.da dönmes,

,|4
oiğe. sat4aya Geçiniz *oö

zati

:.:liİğİsstl] ]r,.6x,.. .ı{i,,,:*ı9ğ*, lE ffi
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;hl

2. Ali ince çorap içer]sinde koyduğu bisküViyi

önce lslatlyor sonra da slklp b!rakarak
bı]lamaç halne get riyor.

BUna göre Ali bu perfolmans görevinde
aşağldaki sindirim olganlarlndan hangi-
sinin görevini anlatmak istemektediİ?

A] lnce bağlrsak

IJ) Kalın bağlrsak
() Ağüz

l) Nilide

(ö@(D
Bilge elindek lügol çözeltisin paiates üze-

rine damlatarak lenk değişimini gözlemle-

mektedir,

Buna göre lügolaşağldaki besin içeriklo-
rinden hangisinin ayracl olabilir?

A)Protein
C) Karbonhidrat

B) s!
l]) Yağ

5. slN]F. o.17501 15 oiğer sayiaya Geçiniz dd+

D|KKAİ BU BöLüMDE YANlTLAYAcAĞlN z ToPLAM soRLJ sAY s 20,D F
BU BöLü llDEKi SoRULARLA iLGlLl YAN|TLAR]NlZl ,FEN BlLlMLEBiTESTİ, BöLuMüNE |ŞARETLEY|N z,

/ı) Diş çürükleri ka p rahatslzl klanna neden

olur,

i]) şekerli gldalar dş çürüklerine neden
olut

l]) Dişteki çatlaklar çülüklere nedon olur.

])) 1,4ineraLIer d]Ş Çürüklerine neden olur,

/ü, Aşağldaki çiftlerden hangisind6 otomo-
bil-yakİ ilişkisine benzer bir ilişki bulun-
maktadlt?
/\) lnsan-sevgi
1]) insan-Besin

, .')) ınsan-Hayvan
l)) lnsan-Hava

Diş 5ağ üğli]e ilqiLüaşağldaki §
yarg lardan hangls - 

H

[İİ']i]



ı,

sigara içmeyen insanlar sigara içilen
ortamlarda bulunmalarl sebebyle sigara
dun"anündan etkilen rler bunlara pasif içicI
denir
Buna göre aşağldaki hastallklardan han_
glsi pasif içicilerdo sigara duman|na
bağll olarak ç|kabilocek blr İahatslzlIk-
l|f?
A) Koah

B) Böbrek yetrnezliğl

c) F.rnatizma
i' Anemi

Baz -:s nler Vüct]dumuzda düzenl€yrci ve
deneiieyici olarak görev yapar
Buna göİe asağldaki besinlerden han9i6i
vücudumuzda düzenleyici ve denetleyici
olalak görev ]

,N Karbonhidral

l])Vitamin

'1 
İ\,4' -u'

5.sINlF.o,17501

il

Yukandakl şek loe s,ad rln slslefİ'organia-
ll sembollerle ifade edilmlşt]r

Buna göre sembollerin karş|slnda veri_
len görevlerden hsngisi sembolün ifade
ettiği organa ait olabilir?
],] . sindilim olaylnln sona erdiğiyerdir
]] Bes n içeriklerinin kana taşlndiğl yer-

dir
i ,] Bes n içelis ndek suyun tamamen

aİldlğ yerdir

r] ğ Bes n çeİik enn n kana taş nd ğl yer-
dir

zaralh allşkan]lk yapan rnadde erde bağlrn-
hhk yapan özel kimyasalar bulunut
8una göre sigara içeİisinde bağlmllllğa
neden olan madde aşağıdakilerden han-
9isidir?
1\) DüJman

, ]] Kül
Nikot]n

'Karbond]oksiü

Diğel salaya G€çiniz aö+16



i.|

. Enfeksiyonlaüa karşl direnç sağlar
, Gece körlüği]nü önler

. Diş Ve dlŞ et sağlığlnl korur,

Vücuda yararlan yukallda say|lan vita-
min grubu aşağldakileİden hangisldir?

A)A Vitamini

o)c Vitamini

]J) B V]lamini

ll) D Vitarnini

1ı). Besin çoşitlerl ve vücudumuzda yaptlğl

öncelikli görevleriyle ilgili aşağıdaki bil,

JIlelden hangisi yaIlIlşi üü

] vitamin - vücut direncinin artnlmasi

ıJ Mineral - h('lk ve dişlerin serlleşmesi

a) Protein - Vi]cudun büyüme Ve 96lişme-
s]

D) Karbonhidrat * Kan yaplmlnln gerçek-

leşrnesi

5. slNlF. o. 17501 17 Diğel sayt6ya G6çlniz oad

,\)

Ere slndirim sistem organlarlnl tanltmak

için poster haz rlamışi r
Buna göre Efo'nin posterinde aşağldaki
organlardan hangisi

w)
Kalaciğer

Tükettiğlnr]z t.ll. ylyecek Ve içeceklelde
bulunan su !., İinelallel vücudumuzda
., ...-.,. olarak !örev yapar.

Yukarldaki iİadenin doğfu otabilmosi için
noktah yef6 aşağldakl kavlamlaİdan
hangisi gelmelidir?

^) 
En6rjiVerici

]) Vücudun s oak tutulmasl

ı ]] onar c

,ı Düzenleyic!

,)

q, _/ ,t _.:_
Kalp



Aşağldakilorden hangisi ağlz ve diş bakF
ml ile ilgilidoğru bilgi vermektodir?
A) Dişler, diş etleri Ve d l üzeri flrçalanmalF

dır
lJ)Diş baklm] için her ay diş doktoruna

gidilmelidir.

() iki günde bir dişleri fürçalamak yeterlidir

l)) sadece diŞler flrçalanmalldlı

Yukandaki besin piramid Elif n günlOk
besin tüketiminde hangi gldalala ağlrllk
verdiğini göstermektedir

Buna göre Elif ile ilgili aşağldaki lfadelor-
d9n hangisidoğrudur?

^) 
Düzenli beslenmektedir'

i ]) Düzensiz beslenmektedlr,

i j) Sağllkslz beslenmektedir
| ]) Denges z beslennrektedir

5. slNlF. o. 1750l oiiler sayiaya Geçiniz +öa

lnsan midesi aşağlda Verilen sindirim
görevlolinden hangisjniyerine .,:i,,i,,

/') Besinleri bu amaÇ hal]ne getilmek

l]) Besin içeriklerni kanataşlmak
( j) Kaslllp geVşeyerek besinleli palçalamak

l ı] Besinleri klsa sürel depolamak

Proİein içeriği baklmlndan zengin besln-
lerin hakklnda vücudumuzdaki görevl€ai
.için hazlrlanan bilgi kartlnda aşağldaki
iradelorden hangisi
\) Yalalann onal lm.islnl sağlar.

i]) BÜyüme Ve 9e jşneye yaldlmcl olur,

(]) saç Ve tlrnaklar n uzamasln] sağlaa
l]] Enerji Verrc o ara( kullan|l t

18



,r\
1]

lnsanlann sağLıkL yaşayabilmesi için ihtiyaç
dLıyulan besinin ],etelli miktarda alünmasl-
na,,,,,,,,,.,,,, denir

YUkarldaki iradelrin doğİu olabilmesi için
boş b|rakılan yere aşağldaki kavramlar-
dan hangisi yazl mahdlr?
Al Bes|enme
()) Diyetisyen

5 slNlF. o.17501

,ögun

, ı Dıyet

1

|,

l

l0. Aşağ|daki faaliyetlerdon hangi6i organ
sağİğlna z.jt,, İ,.n(ü ','

A) sigara içmek

B)Alkol kullanmak
(]) soda içmek
l)) Uyuşturucu kL lanmak

r t*:s#+t,d*};

]9

Ekmek

Bir öğünde yukalldaki besinle.i yemosl
blr uzman taral|ndan önerilen klşinln
tüketm€si gereken ağlrllkll besin iç6riği
ve görevi aşağıdakilerden hangi3inde
doğlu olarak verilmiştir?
/\) Düzen ey ], / tamin
j) Ene4i Vencl Karbonhidlat

()) En6rii Ver ci- Protein

ll) Yapıcı onallc - Protein

sindirim sistemi sağllğlnl ön€msoyen
Ela aşağldaki davranİşlardan hangi9ini

n) Yem€kien sonra istirahat etmelidir

])Yernokten h.men sonra spor yapmalldll,
()) LokmaLaı y ce çiğnemelidir
))Yeterl Vc ilı: gell beslenmelidir

. ]]],i l|it li
. ]! ıNl_i çE(jiı,!i;].

Diğel sayfaya Geçlnlz 44ö



,,Iri.
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DIXK^İ BU EÖLÜMDE YAl lTLAYAcAĞlN zToPLAM soBl.] sAYsl2o,DlE.
Bu BöLüMOEK s]RULARLA ]LG Li YAN|TLAR Nlz ,sosYAL a|LGlLEF T€sTı, BöLüMüNElşAEErLEYlN z.

Aşağldakilerden hangisinde soİumluluk_
lannl yeİine getiren bir kişiden , !i-

A) Ardaı.l1 kendisine p-naner edien eŞyayl
XorLJmas

lJ)Aynul'un eV işlerinc]e annesine yardım
elmesi

( j] İ\,4!rlat'ln sÜrekliodas,nl dağlnlk b lakma
sl

li cafeajn arkadaşına Verdiğ] sözü yerine
getilmesi

üM6rhab. arkadaşia(

,", Adlm SF Aan Ve ben 10 ya_
i7 _.şlndaylf,. Çocuk oldUoum, ;7, ..şlndaylf,. Çocuk olduotJm

J j}lç|n baA hak|anm vadl.
rd} -

sizco yukaİıda bahsedilen kişinin aşağl-

İ:İjı,la 
kıanndan han!Jisi yaşına uygun

^)Eğil]n] 
'YaŞama

c)oyun oynama ÇalıŞma

5. slNlF t o. i, -ol

ş e;ffi-§A". ıüi İE.*;j .,.6ffid*&ffi]Er. .rl

GAzETE
çocuK |şçiLiĞ|YLE MücADELE

Çal§ma Ve sosyalGüvenlik aakanlüğl, çocuk
lşçiliğini öniemek için bakanlığ n merk€z
bil m eriile bağl Veig ikuru üJşla.yla iŞbkliğ]
yapacak. Özel]k e çocLk saylsinln faz a olduğu
lllode bu projey hayala geÇ]meye çahŞacaktr.

Yukardaki gazete habeİi incelendiğinde;
I okula gllme5 ucİelen çocJ<'a. çallştl-

nlmaktadlt

ll. DeVlet çocl]klann Ça ştllllmaslnl önle-
mek içio çalŞma a" yapmaktad r.

lil Devlet çocl]k aİ n Ça ştln mas n destek-
iemektedir

dUrumlanndan hangileİi söylenebilir?
/\) Yalnlz l

()lVel]
1Yan2]ll

llVe ll]

20

Aşağldakilerden hangisi gruba örnek

sln]f a.kadaşlan

o ğ6r sayfaya Geçiniz 4oo

spor lak r.rr
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l- l]:,

e@ fug
Aşağldakilerden hangi9i iş bölümü yap|-

lan bil ailede aite bireylerinln bilbirleİlne
karş| hissettiği duygularalan ,)il:i,lil '

\)Solumluluk
ı sevgi

]) saygl
,ı ötıe

6. Aşağldakilerden hangasi bir çocuğun
evd6 ü3tlenebilgceği 9orumIuluklaİdan
,bijildir?

^) 
okuldüzenino uymak

]) EV işleline yardlm €trnek

l ]) Eşyaların ı zarar Vermoden kullanmak

)) odaslnl toplamak

5. slNlF . o. 17501

!lı=r]. 
-ı-j' -İ

21

ü.

i

Aşağldaki toplıJmsal mekanlaİ ile uyul-
masl gereken kıJfallar|n eşleştirmesin-
den hangisi l,

l'\]

l,
(,)

Toplumsal
mekan

otobüs durağl

l,]astane

sinema

otobüs

uyulmasl
Gorek6n Kuİal

sllada beklemek

s€ssiz olmak

Gürültü yapmak

Etraftakileri
rahatsız
etmemek

|])

' xiç ı.,."" iŞkenceye, zalimane, gayri

'insan], haysiyet klrlc cezalara veya mua-

] melelere tabı tutulamaz."

Yuk6rldaki insan Hakları Evrensol
Bildiİgesinin verilen maddesiyle, aşağr
dakl Çocuk Haklarl sözleşmesi'ndeki
hangi madde birbiriyle örtüşmektedir?
, 
ı:,":,,:;:".,:,h iİJ-,J,i, Tiİ #,.İ.
dr,

ll) Hel çocuğun din Ve Vicdan özgürlüğüne

saygü göster lmelidir.

())Hiçbir Çocuk ağür işIelde çallştlnlamaz,

l))Her çocuğun sağllk hizmetierinden
yarallanma hakk Vardıl.

oiğor sayray. qeçinE 4+o
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.jil.I

Buna 9öre, aşağ|daki öğrencilerd€n han-
gisinin hak ve sorumlulukla ilgili söyledi-
ği Burak Öğretm6n'in söyledikleriyl6 te.s
düşer?

B)lJ

t)

a

F-=-1
ı])

{

I

B)Eğit m

)) oyun oyöama

F;-;"J
L_jjt_" l

a

A i bir traf k kazası sonucu sakat kalmış Ve

evden dlşan çlkamamaktadlr. llçe Milli
Eğitirn l'l]düllüğü b r öğretmen görevlendi-
rerek hc. güİı ALl nin evinde ders gölmesini
sağlamlş r
Verilen bilgileİo baklldlğlnda Ali'nin han-
9i hakklndan yoksun kalmasl |:Iliı,ii
nlişiir?
A) sağllk
(l)Yaşama

5. slNlF. o.' !.r

..ı,}

Çocuk al, haklar Ve

sorumlul!klar bkblrinin
tamam ay cü§dlr,

22

l)

]l,

ii!

l, okulda eğitim Ve öğreiim gölm€k

11. okul eşya ann korumak

lll Ödevlerini zarnanlnda yapmak

Yuka.lda verilenlerden hangileri bir
öğr€nclnin üstlendiği solumluluklar a.a-
slndadll?
n)Yalnlz l ,l) Yalnlz ll

(]) l Ve ll ) ll Ve lll

Çocuklar, he. vatan.jaşln deV.
letine karşlyapmakla yüklm ü

olduğu so.uml! !kan o duğu
gibı, dgvlelln de Vaia.daşa
ka.ş soluml! o dUğu durumla.
Vardrı söyley n bakallm, dev,
letin valandaşa karş, o]an
solumlulukar neler.] r?

Öğletmenin sormuş olduğu soruyu aşa-
ğldakl öğfencilerden han9isi ?alllİ§
yanltlamlştlr?

^) Yaşarnlan kolaylaşıülmak

,.r ,. VergiVermek

YaŞam ü(altesiniyüksc l.n9k '

-_fİ!\ .

Teme lht yaç ann düjzenlomek i'

]

Dlqer saylaya Geçlnlz ç99

, iş, ' l,diia
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lil.
İü

Aşağlda verilen hak ve buna karş| olan
s^rumluluk eşleştirmesinden hangi§i

lhş:. ";

^)

R)

l)

Yaptığ işin ücre-
tiniaImak

seçimlere katıl-
mak

Eğitim - öğretim
görnlei

sağllk hjzmet n-

den faydalanmak

sorumluluk

işin düzgün yap-
mak

oy kullanmak

ÖdeVlelini yap-
mak

l]astaneleri

temizlemek

ü4. jnsanlar sahlp oldü]klarl hak Ve özgürlükleri
kullanlrken en çok ,... ,.. ..,.......,... dikkal
etmelidirler.

Yukalldaki boşluk aşağldakilerden han-
gisiyle tamamlanmalIdlr?

" başkalannln haklanna zarar Vermemeye

çevre di zcn emes ne

!]]israfta bJ unmamaya

" kendini cüŞünmeye

5. slN F . o. 175!]

,i, Harun Ve aies Tilrkiye de çok ünlü olduk-
lan için gazetec lel iaraf ndan . .ekli rahat-
slz edilmekt. !t /ahatslz € .i şeklde
fotoğraflannı çeknlektedirler'
Buna göre, Ahmet vo ailesinin aşağ|daki
haklanndan han9isi ga26teciler taraİ|n-
dan ihlal edilm6ktodir?
/\) Eğİim hakkl

]]) Özel hayatln gizlliği
())sağllk hakkl

))Çaİşma hakk

Ali Bey, öğrencilennin yanında 6ğretmen,

çocuklarlnrn yanlnda baba, arkadaşlannln
yanlnda abi gibü değlş k unvanlarla hilap
edilmekted]r,

Buna göre, Ali Beyle i19ili aşağldakiler-
den hangisi s6ylenebllir?
/\) Yaşant s nda farkl ro ler üst l mektedir

i]) Öğretmcn olmay hiç istememeldedir
( ]i Toplum taraf lndan dlşlanmaktadır,

)) Baba o mak onUn brr soruml!]uğudur

oiğ6r saylaya Goçiniz23
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,rh6,il\AA\p\#rvvffrr
YLrL arlda velilenlelden hangisi çocukla-
rln ist|€nc|i!J rollor 9ereğl yapmelan
ge -ken davran|şlardan ı,i. i|.,

^) 
ts) l Qll )) lV

l, Dişlerini flrçalamak

ll. okul araç ı:]ereçler ni korL]mak

lll ''dasın d[],cn crlck
Yu:. rİlda ve.ilcnlerden hangileri öğaencl-
lerIn okula karşl olan solumluluklanndan
de ]ildir?

n) Yalnüz l

c) lVo lll
LJ)Yalnlz ll

)] llVe l]

5 slN F . 1750]

l,l.ffi;,1 :iiilid dı6;:ij,l]j l-,

s
Js.

2!.i. insanlaİln temet hak ve hürriyctleri aşa-
ğldaki durumlardan hangisinde durdtt.

A) savaş dururnunda

],]) Seferbellk ha inde

)Ulaganusıl l]a l_ArOe

i) salgln hasta k arcia

G€ç6n hafta mağazanlzdan bu cep
lel€lonunu adlrül Fakal şirndi çahşm yor|

Diğcl saylaya Geç ,, z +o+

ooo nerden be li bizden aldığlnlz, Hom
düşüdp bozmuşta o abi]irciniz. B^nim
yapabileceğim bil şey yok.

Yukarda Ayşe Hanlm'ln mağaza görgvli-
siyle yaş6dlğl diyaloğa baklldlğlnda Ayşe
Han|mln aşağıdaki yollardan hangisinİ
izlomesl daha doğru olur?
,,! oil€kç€ yazarak gelekli yerlere başVur

mak
]) Ge.idönerek eVine gitmek

(j) cep telefonu kul anmaktan Vaz. eçmek
l])sürekliyeni telefonlar a mak

İl.

':a-

24
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l- up al 7,30 eVerymorning.

cümledeki boşluğa

,iget

']does

verilen resme görc
ne getirilmelidir?

/,g.ts

s!silül
o clock.

cllnrlesin
/go
( sleep

SlNlF. o. ]7!

to schoo1 at 8.00

. boş]uğa ne getiİilmelldlr?
piay

] goes

25

'trE§.;' 
]

l have

Vorilen resme gö.e
ne getirilmelidir?
/.,) breakfast
ü ) canteen

morning?

B: Yes, l

in the ]loIning,

cüml.cjeki boşluğa

you wash yl 1ce n the

]j

Konuşmada boşluklaİa no !].' irilmelldir?
/\) Do / does
ü)) Do / do

l]) Do . on't
l)) D.] ]s do

Diğe. sayfay. C,.çinlz c)öo

,\



A: _, _ 

- 
- do go to school?

B:Al7.30
Kon .l. şlU ,l nc getirilmelidir?
l\) wncre ü.j) What time
( ) who )) Why

A: 

---, 
- yoürr sister dlink m]lk?

B: Yes, she doc3.

Konuşmada boşluğa ne getirilmelidir?
/t Do i]) ls

)) Does

whal .l] c is'
/\) lt is ha f p:ts

lJ) It is two o c
i]) lt is six |i .
Ll) lt is two l].,:

5. slNIF. o. i7J01 26

$
8, "lt is a quartor past e]ght" hangisidiİ?^@ı@

()

9.

lgo to sc]oo
cümledoki boşlıJğa
'i) by tlain
( )) by plaİl

ne getiİilmelıdir?

by sch^ bus

J0.

Heisa
Velilen resme göre boşluğa nc " irilme.
lidir?
A)doclor
O) lawye

'])tea

p'

) "$ffi,ıı,



"she is a n 6e hangisidi4

I

ne gctin

A) go

C) watch

13. Aşağlda
dlrlrsak
A].|c

,., ln the evening.

r,r göre cüml€deki boşluğa
.lidir?

, r) play

)] have

i JiiIleri yapllarına 9öro gruplan-

angisi grubun dışlnda kahr?
j) goes

,)j study

5. slNli. o. 1 a] 27 D, s1l Geçinl2 o44

,i\,

A| E . se me, hoY

stoİ

B|V.lk n o1,1 lh s ro

Konuşmada boşluğz

^) 
in

(]) o]

Ull

.t to the bus

-), ]tirilmelidlr?

i lhind

l

&ie
The pencil is 

- 
the books,

verilen resme göre cümledeki boşluğa

ne getirilmelidir?

^J 
be' .]cn

a)oü

,(ı

/ı ı.:şl
_ -,,

t

I

,/
]],



14, Thgr6 a football match beiwe€n
Galalasaray and Fonerbahç6 last sunday,
Galatasaray - the match.

c)is/won
B) was / won

D) was / w n

1ıj, Mandy is short and slim. she is nic8 and has goi

cu y hair.

c)

17, A=

B - ln London.

lO. A= ?

B = she Was elghteen.

A) How old is she?

B) How old was she last y6ar?

c) wh6re was sho yosterday?

D) when did sh6 come?

B)

D)

A) what nationa ty ar€ you?

B) where ar€ you from?

c) wh€n w€re you born?

D) wh6l6 w€l6 you born?

7, slNlF. o. 17701

,1İt

lB.

"i)

19. Aşağ|d6ki €şl€ştlrmelerden hangisi yanllştlj?

B) sp6ak - spoko

c) sle€p - sleap

D) swim - swam

Yukand6kllere göra aşağld6ki seç€n9kl€rdsn
hangi5l doğİudur?

A) Miks is youngel than Bob,

B) Bob is youngor than Mik6.

c) İüike is slimme.lhan Bob.

D) Bob is İatter lhan Mike.

Yukan.laki görsole uygun llsdg aşağldakileF
den hengisidi.?

A) Tom was sleepy during the lesson.

B) we w6le at the zoo yeslelday.

c)Th€ students w6rg at the canteen.

D) Th6 meeting was Very exciling

li :il '!]i ) l.

YAİllTl a\lllNl/l l(()N rl{ol, i:l)iNl,a

tilliltilttil]|ll



,. you go this molning?

B: l--- at the library

lstudied hisıory b€cause, l have a difficulı exam

9. İ was born on th6 fifth
eight.

A 5th/06/1998

B) 15/06/1998

c) 15lh / 07 / 1996

D) 5ıh / 07 / 1998

B) w6r6 / did

B)fUnnier

D) hottiör

of Jun6, nln6t€€n nln6ty

c) did / w6n|

c) noisier

'.sı,üF.o.17701

Aşağrclakl 36çon€kl6rden hanglsl yanft ştlr?
A) buy J bought

B) dink - dlank

D) sleep - s|€pl

A9ağıdakll€rd€n h9nglsi yanllştİ?

27

A
21/09/2oo3

-|,.

wh6ı is this dale?

A) ll is twenly one of sept€mbeı ıwo lhousand
and throe,

B) lt ls the tw€nty filst o' s6pt6mbeı iwo
thousand and thl6o,

c) ll ls lhg twentyfkst of octobeı two thousand

D) lt is lhe lwenty ono of Novomboı two
lhousand and thr€6.

Jack / hardworking / Bi]l

yukarldaıl sözcükı6rden anlamh bı cümle
oluşlurulursa aşağldakilerd€n hangisi doğru
olur?

A) Jack is haldwo*ing lhan Bil .

B) Jack is more haldworking Blll.

c) Jack is mors haldwolking than Bil .

D) Jack is the more hardworking than Bi]l.

i:]. My 
'ather 

is Very He always buys
pros€nts lo ihe ch ldren in oul n6]9hbolhood.

A)c]umsy

c) badh€arted

B) st ngy

D) generous

Diğel saylaya c6çini2 444
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1, Dally: what dogs your blother liko?

Beby:

A) H6llkgs playing computel games,

B) H6 is lriendly and easygoing,

c) H€ is tall and slim,

o) H€ is funny and talkative.

n 2016 now but last yea. it,
2o15

A)was/is B)is/is
c) is / w€l€ D) is / was

3. zgynep and Ayşe alo at the sam€ class, zoynop
i§ shy but Ayşo is outgoing, Ayşe speaks a lot
but z6yn6p dossn't.

Yukandakl lradolore göre aşağldgkllorden
hanglol doğru olur.

A) zoynop is taller than Ayşe,

B) Ayş6ls mors ialkativethan Zgynep.

c) z6yn6p is youngelthan Ayş6.

o) Ayşe ls mole inlollig€nt than zeyn€p.

7. slNlF. o. 1770' 2a Diğq sayleya c.çhlz d4ğ
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uygun gÖrc€ldlr?

4. sally is a young Woman. she is tall and slim,
sh€ w6ars tlgndy c othes. sho has goi ]ong

straight black hak and sh6 is Vgry beautirul,

Aşağdakilerden han9isi yukandaki psrggrafa

B)

f

Bjl

c}aG/am

you yestorday morning?

D) do / did

height weighl

] '*,r 
1,55 cm 50 k9

I vıa,, 1.65 cm 65 kg

Yukandakl tabloya göre aşağldakil€rdon han-
9ld gqyl6nsİez?
A) B6rla is shorterthan Ylldrz.

B) Y/ldlz is fallff than Berla,

c) B€rra is talle.ihan Ylldlz,

D) B6rra is thinne. than Ylldlz.:1

,J
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]ar, Anne - çocuk, öğretmsn - öğr6nci araslndaki
ilişkilel "sosyal ilişki' ikon, hab6r okuyan spikor
Ve izleyicü alasındaki ilişki g6lç6k anlamda bir
sosyalilişkid€ğildk

Aşağldakll.İden hangl3l bunun t6o9l nedenl-
dlJ?

A) llişki için 9er6kli olan süronin y6t6rsizliği

B) Birey saylslnln yet€l§izliği

c) hişkiVe etkilaşimin ka§lhkh otmamasü

D) llişkinin bil çıkara dayanmamasl

7. slNlF. o. 1770l 25 Dlğol sariaya c.çiniz 44q

'Basln bk millgtln g€rel sgsidl,. Bir f l€tl aydln.
latma v€ ona doğru yo u göstelmede, bir miletin
muhtaç olduğu fikli gldayl Vermekle özelle blr
m.llotin hedsf mutluluk o]ar o1ak yörd6 yili-
m6sinin s6ğlanmaslnda basln başh başlna bil
kuw6t, bil okul, bil yolgöstelicid r"

Aiatork bu sözo llo b8s|n|n ;

l. loplumsal bilinç kazandlrmak,

ll. düşünce hayallnl canlandlmak,

lll. Toplumsal binik ve berab€ ik oluşturrnak

hlzmotlor|ndon han9ll6rlni sağlgdlğhdan söz
otmlşllr?

A)Yalnlz l

cillvs lll

B)Yalnlz ll

D)l, llve lll

il..



Kitlo ilotişim araçlanndan hangisl
sad6c6 kişilerjn işilm6 organlna
hitap 6der?

can: Dorgi

Hale: Radyo

Bor9n: Tol6Vizyon

oya Öğr6tm6nh 3orusuna hangi öğr€ncl
doğr! y6nüt vsrınlşt|a
A) can B)Hal6

c)can V6 Belen o) Hal6 Vs Beren

Eğilime kaik sağlamak 8maclyla başlalllan okul
yapma soferberliği başlatlarak kendi okulunu
h€ndin yap" kampanyasl g6niş kill€|ere ulaşmlş
V6 başar sağlamlşhr

Buna gör€, hsrhangl blr ol.yh tüm ülko
g6nellnds etkili olm5sln| sağlayan erı ğn€mli
talİör aşağldakilerd€n hangbldk?
A) Basn_yaylnaraç'any.akamLoyu olLşlUrJlma.

B) Üık6de düşünce tarklıhklannn olmasl

c) Ba§n özgünüğünün sağlanmasl

D)Yesalsnn mill€l üzeindeki eikili olmasl

ll, Radyo

lll. Gaz6l€

Yukarldg kltle llotlşlm araçlarl aşağldakll6.-
den hangaslnde vgrllen slrEya göİ€ kullanll.
maya başlam§hr?

A) l, 11,1ll

c)lll, l, li

7. slNlF ! o.1770l

B)ll,1,1ll

D)ll1,1l, I

'1:

s
:

ila. Tc Anayasa3lnln 21. madde8lnln bkinclb€n-
dlndoi "Kims6nin konutuna giriIomez-" lr.desi
y.r almaktadr. Yuka.ldaka anayasa maddesi
ll€ aşağldakl haklardan hangbi, güvonco altl-
na allnm§tll?
A) Ba§n özgürloğü

B) siyasi hak ve özgürlüklel

c) Özel yaşamln gizliliği

o) Çallşma hakk]

Türk halklnln Kı]rtullJş savaş'ndaki d6st€ğini
arllrmaya duyulan ihtiyaçlan dolayı Mustafa
Kemal Atatülk Anadolu Ajanslnl kurmuştul.

Buna 9ö16 Atatürk'ün Anadolu Ajangİnl kur-

l. kamuoyu d6sıeğielde l6m6

ll. tarafslz hab6r yapma

lll, toplumsal dayanlşmayı ar|lrma

amaçlarlndan hangil€ n. yöneliktir?

A) Yalnlz l

c)l Vo lll

B)YalnP ll

D)llVe l]]

A9ağldakll€rd€n hangl9l düşünce özgürlüğü-
nOn ilk€lsnnden bin dsğildlr?

A)Kimse dü9ünce Ve kanaallelind€n dolayl
klnanamaz, cazalandlrllamaz,

B)H6.k€s oişunc€ Ve göliş'€n.]ibaşka nsalla_
ra topltJ olalak açiklayabilir

c) Bireyl6r düşünce V6 kanaatlerini savunabilır

D)Bireylol d€Vloiço snı 6ndlnlmlş konulaı sol-
bestçe düşün6bilir Ve yayBbiir

24 Diğol üytaya e6çlnl2 aaa
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7, ll6tişim, insanlar araslnda anlaşilmayı sağlayan

€tkili bk yoldur Aynca aniaşllabilir mssa]lal]n
allnrrasl Ve yollanma§l s9natdlr. DuygıJ, düşün-
ce ve bilgil6ı falkll yollaia başkalanna anlatllab!
lir.

Yukardakl 6çlklamalan dlkkate aldlğlmlzda
iletlşiİn lçln a9ağldaklleİd€n hang|s| söyL€ne-
o94
A) Bilgi alışV6rişini göçl6ndinr

B) insanlar araslnda anlam köprüsüdür.

c)sadeco söz i]e g€lçek€şlil lir

D) ToplıJmsal ilişk]leri güçl6ndkil.

]lkçağ filozoflanndan Allslo, başanll insanlal için

şöyl€ demlgllr "DüşündÜkl9rinin hopsin] söyle_
mezleı iakat sdylediklerinı düşünüp de söylenor

Buna 9öüt A.isto, aşgğld6kllerden hgnglslnin
öneminl vurgıJİamaya çaİşm§tlr?
A) Toplumun değorlelin6 say9l duymanln

B) Özgür düşüncenin

c) Kendimlzi başka§nln yorine koyman n

D) Düşün€l€k konuşmanln

9,

c) lve ]]

7. slNlF. o. 17701

Bir k§i ve kulum hakklnda g6rçeğe aykln V6ya
onur zgdol6yic] yayln yaplldlğlnda, yaylnlanmasl
zorunlu olan dÜzelime V6 cgvap yaaslna tgkz p

Buna 9ö16, gazetelerdo tekzlp ya}nnlanmasl,

l, kişi hak Ve özgüllÜklenni koruma,

l], habo 6şm9 özgüllüğünü klsltlama,

lll, kill9s6l ll6tişim alaçla.lnü yayglnlaştlrma

amaçIarnden hangilorlne yöneliKk?

B] lVe ll

D) llVe lil

J4 ...

1o, Aşağldakllerden hangisi kitle il6tişim arEçla.l-
nln ln§anlgrE sağladlğl faydala. araslndg
!4!rn!9!?
A) Gündemin lakip edilm6sini sağlar

B) Dünyanln larkh ye orind€ki olaylardan habor
darolmamz sağlal,

c)TopIumu yönlendirmek için kamuoyunun olu-
şumunu sağ]ar

D)Aile içindeki etkili etk leşirn] arttlrlr.

1ı. Aşağdgkllord6n hanglsl ba§ln yayln organla-
İlnln temol ilkeleri a.agnda y€r al!!=z?

A) Toplumdaki siyasi çatışmalan desteklomek

B) Toplumsal çlka.ları gÖzatmek

c)siyasi v6 okonomik gğç gruplallna karşl
bağlmslz olmak

D) Öze] hayann gizliliğine sayglllolmak

l2. Aşağldakl lletişim areçlanndan hangisi,
diğ6rlerin€ 9öİ6 daha 96ç ktillan maya baş_
lam§tlr?

A) Televizyon

B)lnternel

c) Gazote

D) Radyo

23 Diğ.r saylaya Geçln.n 144
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,l. lldişimin tom€lind€ anlaşmak ve anlaşülmak Var,

dlr, Kalşlmlzdakini anlamak içln bazgn k6ndimizi

onun yerjne koymak gerekir,

Bu bilglloıre, ll6tl9lmd6 aşağldakllerden han-

glsin€ v6rilen ön6m b6lirhlmlştlr?

A) ses tonunun

B) Empati kumanln

c)B6don dilinin

D) Etkin dinl€m€nin

'N€ söylediğimiz kadar nasll söylodiğimiz de

ön€mlidiı"

Yukandakl cümlede llatişlmln hengl özelllği
vulgul9nm§hİ?

A) B€den dilini6tkin kullanma

B) lfade özgürlüğü

c)olumlu dilkullanma

D) Etkin dinlemo

3. sen d|li; senlg başlarveya senle bitet Yargllaylcl,

su9laylcldlr, elgşt ricid r Ve kl.ıcl olabilir,

Buna gö.€ aşeğldakl cümlelo.dsn hanglsi

"sen dill" no örn€k olabillr?

A) senden hep güzel sözle. duymak b€ni mutlu

B) S6nin yapacağln iş de bu kadar olul.

c) s€nin başanlı olacağlna inanlyorum

D B6niml6 gelmsne sevindim.

7. slNlF. o,17701 22

4. Aşağdakl|erden hangisl, klşiler arashdaki
ll6tl9lmi olum3uz gtklley€n llad€ blçlmlerln-

den bi.i coğlldl4
A)s€nd6n daha iyisini bekl€m€zdim zalen,

B) H€r zaman slklntü yaratlyorsun,

c) Bu işin üstesindgn 9el6c6ğin6 inanlyorum

o) K€ndine ne zaman çekidüzsn vereceksin,

5. Ha]k araslnda ........., ie ilgili güzel söz or Vardlri

"söz gümü§ is€ sükut altındll", diye

Bun6 göre ..-. llo gösto.|len yeİ€ eşağldski
hangl kollme yazlllrEa cüml6 doğru tamgm_

lanmlş olur?

A) Empati kumak

B) Dürüst olmak

c)Alay 6tmek

D) Dinl6mgk

Aynl olay karşlslnda 4 ayn kişinin sö2leri şöyle

dk:

Murat olaylan tüm gerçekliği il6 öğlenmelyim.

Ezgl: Bu konu hakklndaki dü9üncel6rimi açlkia,

yabilm6liyim.

Dll6k Halk ilgllendlr6n bu olay yaylnlamallym,

serkan: Bu olay a*adaşlanma anlalmalüylm.

Yukaİldekile.den hangl5i doğru bilgi alma

hakklnln ön€mini vurgulem§tlr?

A) Mulal

c)DiLek

B)Ezgi

D) sgrkan

Diğal sayraya Goçinlı 4,14
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19, Ayça boşeltüm sislomi hastalıklan
ödov hazlrlamakladlr

Bun. göre Ayça böbİ€k yetrnezliği lle ilglli
hastollk hekkhda aşağ.dak|l6rden hanglslnl
yazaİ.a doğru olur?

A) Bu kişilonn kanlnda hiç atık madde oluşmaz.

B) Böblok y9tm6zliği olan kişi daha çok besin
maddesltÜk6tir.

c) Kişid6 eşln t€r]€me V6 hlzİ soluk allp-Verm€
gözlenir

D) Bu kişilarin kanlndaki atlk madda yoğunluğu
sür6kli artat

bir

7. slNlF. o.17701 21 Dlğel s.ytayE c.çhii 444

ll, Yağlann k myasal sindii_ l

minin başladlğl y€ldir,

lll- B€sinl€r içonsinde kalan

sindirim sisieminde doğrudan gör€V alan ya da
sindi rns yard mcl olan bazı organlann gölevlei
numaralandlilarak VerilmiŞtir

l, Pro|einlolin kimyasal sin. ]

diimininbaşladlğlyerdi.  
K_ag|ğe|

ince
b1öırs9ı<

#
Kalln

bağlrsak

!,EN l]iL,iMt.Eni l EsTi üıtTi.
soSYAı ı]iı ciLEl] IEsl'iNl iiEÇil,]iZ,

liminin tamamlandlğl
dir.

iu

l

]

1

auvt:k v"O o".lu",tıunn l
daha küçük palçalala l

ayllalak yağlalün meka_ l
nik sindiimlnl sağlayan ' *
safranln üret ldiği yeldir 

l

]
Num9lalandlnlan görgvl6rin karşllannda
somboll€rle gösterll€n orgonlarla doğru
oşl6ştlrllrİlg3i hangi geçen€kt6 ve.llmlştlr?

A) l-ı
ll- 
lll- *
lV-ı

c) l-a
ll-ı
lll _ rr

B) l-r
ll -ı
lll-a

D) l-ı
ll_a



A
15,

Gastril

16.

YukaİdBki tabloda numa16landlrllmB hasta.
llklaİdan hangl€i slndirim sist€min€ ait bi.
ha.taİk doğildLr?

A)1 B)2 c)3

Parmağlna dik6n batan bilts
sinin pa,mağlnl anden çek-l ;";

Yüks6k sest6n

|,-],"
Bis]klet kullanma

Bk tiğlonci rerleks çoşıtl€line örnekler Vor€rek
yukandaki labloyu oluşturuyor

Öğrsncl doğuet6n gel€n (kaİt66ll refleks|orln
bulunduğu kutlcuklan doğru oıarak ta.adF
ğında tablonun .on görünomü na§ll oluf?

l
l

^ffi,ffi]
,[a-]
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17.

lB.

[*l
I

Yağ

\

geslnl6.1n mid€deki
llgili yukarda voralen
doğrudur?

A) Yalnlz l

c) lV6lll

ill

klmys8al slndiriml i16

9rarikl€rdon hangileri

B)lV€ll
D)1,1lve lll

bağlgsk

Don]z akşam yem6ğinde X glubu besin yemşlir
Yemokten birkaç saal sonra X grubu oesin mıt_
lannh sindlrim organlndaki değ]şiml yukanda
Velilon grafikleki g]bidiı
guna gör€ x b€sln| aşoo|dakllerdon hangisi-
.!ll?

A) Kalbonhidrat

c) Yağ

B) Proiein

D)Mineral

D)4



12. Üç ayn b€sin maddosinin sindkilma durumu

şekild€ göst6İilmiŞtir.

B€sln

I6!!99ie
tD

-[aVuk

ı

,il
H

z€ytinyağl

g6llrtllen bes|nleİln klmyasel slndirlminln
ba§lağl K, L ve M orgenlarl, aşağdakil€rln
hangl6inde doğru €ş|eştlrilmittir?

sindinm
ürünlefl

K.-aaa
aaao

j L + ***
**

slndirlldiğl

!
A) Ağlz

B) M jd€

c) Ağlz

D) Ağüz

L

l\,4ido

Ağlz

Mide

Karaclğel

!ı
Kahn bağlrsak

lnce bağürsak

lnco bağlrsak

7. slNlF. o.17701 19

30"c
409 yağ

Araştrmaq yapmlş olduğu

ğldakil6rden hanglsinln sind

ni belirley€bllir?

B) Besin miktarl

D) Enzim miktalü

13, Bk araştlrmacl yağlann sindlimiyle ilgili üçayn

düz6n6k haz ayarak d6ney yaplyot

l]L

r
4og yağ

irlms ol6n etklsi

14. göbreğln yeplg ve çahşmBsl ilo llglllolarak;

l. Böbrcğin en küçOk yap birimine nöron ad

Vgrilir.

ll. Böbreğe kan g6til6n damara böblek toplar-

daman adrvgrilir,

lll. Böbrek; dlştan içe doğru kabuk, öz Ve

havuzcuk ohak üzgre üç bölümden olılşuİ,

yukanda v6rilen bIlgll6.don h€ngll6ri doğ,u-

d!fl
A) Yahız ll

c) lVe ll

I

ü
30,c

4o9 yağ

A) sıcakltk

c) Hava miklan

1o9 pankGas 25g pank€as
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B)Yalnız lll

D)l,llVe lll

ü
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A
8. Aş€ğ,da voril€n r€a€k harBketlerlnd6n hangisl

3onladen kazanllan (9artİ rgflek9) refleksl6r6
t nsktlr?

A) Bk çocuğun yanan sobadan kendini sakln-
masl v6 uzak durmesı

B) Paİmağa iğng battlğnda 6lin aniden çokalmesi

c) Az üşkll ortamdan çok lşlkl ortama gir6n biİ
kjşinin göz bobekl€rinin zamanla küçüh6si

D) Ani blr patlama s€sl kalşlslnda, kişinin otul_
duğu yed€n slçramasl

B,' kişid6laş oluşurnu solucu safra <esesi a.t-
liyatla allnlyor

Bırna göls bu klşinln besl€nm9 soreclnds,
a96ğdak{ olaytadan hangisl geİçokl€ş€blllr?

V
B) e,,"y n

iağr,ğı

l
zaman

yağ emilmi

\
L\
I

zafra|

C) vrğırnn

1**".-

l/
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1o.

l1

Bil doney k6bl lç€risin€ gu v6 bk miktar X b6sin
konularak, üzerin€ bir çeşit sindiim §vls,ekl61i_

Buna 9ör9 şekll.rski düıenaklo llgili;

l, x be§]ninin ekmek, sindirim slvlslnln tükürük
olmasl durumunda sindilim g€lçekl€şiI

ll, X bosininin teroyağ, sindir]m slvlslnln mido
özsuyu olmasl durumunda slndrlm gelçekle_

şir.

lll. x besinlnin kotl€, s.ndirFı slvls.nl1 pankreas

özsuyu olmas, durJmunda slno,.im gerçek,e_

şir
açlklamalenndan hanglıeri doğrırduİ?

A) Yalnüz l

c) l v€ lll

B) lV6ll
D)l,llve lll

M6*ezi sinİ sistgminin tem€l bölüml€ri yukan-
daki şekild6 b6li.t]lmişiiı

Ş€klldo b€llrtilen k3|mların görevlorlyle ilglli
olarak aşeğıda vorılen ifadolsrd€n hanglsl
yanlntlr?

A) N J Kan ba§ncı Ve Vücut sEak ğln düzenlome

a) L - Kas faaliyellerinidüzenl6me

c) M - soluk ahp Verma

D) K - okunan şi i 6zberl6m6

18
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Öğrotmenln tahtaya çizdlği slndklm slstomini

gö9t€.9n şekil il€ llglli oleİak eşağldaki lfade-

l6rden hgnglsi yq!ıİş!a

A '1 numara ie göslelllen organoa ka,borhid-

ratlann sindiimi lamamlan r,

B) 2 numala ilo gösierilen organda h6lhan9i b r

sindilim g€rçeklgşmez,

c) 3 numara il€ gÖslei,|en o3an yağlann meka-

nik sindinmi için safra ürgtir

D) 6 numale ile göst€lllon organda slndkilmiş

b6sinlerin posalan dopolanül,

ti, Aşağtdakilradelordenhanglsldoğrudur?

A) Böbroklorde temizlenen kan böblek atarda-

man ile kalbe göndelilil,

B) Boşaltlm sislomindo oluşan idrar, ül6t6rden

dlşan atıhl.

c) Kalaciğ€r zehlrli maddelell amonyak ş6k!ind6

Vücuttan dlşan atar.

D) Nefronlar böbleğin kabuk bölgosind€ bUlır-

nan süzrne bil]ml6ridir,

7. s]NlF. o,17701
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Ağza 5llnan bir besin mad.l€sinin anü3ten

vücut d|ştna atlllncaya kadar izl6dlği yolu

göst€rmek l3tey6n onur yukandaki organ

resimtarlni hangi 6|rayla dizm€lldir?

B)2_1-4-5-3
D)4-3-5-1-2

Fen biliml€li öğrotmeni baz] latleks ç€ş]tlerinin

yer aldlğl aşağldaki tabloy!]aht9y9 çiaiyd,
l-

Öloü dm6 Limon yryen bil klşiylgör ._
ll düğümüzdo agzım'ın E

Piyano çalmak Gdzb6boğinin düşük lşıkta

büyüyüp, parlak ışlkta

küçülmesi

A) 1,2 _4-3-5

c|3-4-2-5-1

7.

lE
Tabloda vorllen raf l€ks çoşltlerlnden hanglsl

dlğerlerinden f arklldr?

A) 1 BJ2 C)3 D)4

ffi
@



N BıLl
olKKAT aU BöLüMoE YANlTLAYAcAĞlNlz ToPLAM soBu sAYls]2o,DlB,

Bu EÖLÜMoEK| soRULAnLA lLGlLJ YANıTLARlNlzl "FEN alu^rlEBiİEsTi" EÖLÜMÜNE
lŞAFErLEYlNlz.

A
E

1. Yanda r€sml v€rll€n
organla ilgill olaraki

l, Çok zehıdi olan
amonyağl Ü16 ve
ürik asat6 çevİir

A)Yahlz l

C) l Ve lll

ll. Prolğinl6rin sindilimind6 görevlidir

lll, Yağlann mekan.k sindirimındg gölsvh salE
salgl§ını Üretir

ifedel€rlnden hangll6.1 doğrudu.?

B)Yaln z ill

D)l, jJVg lll

2. 8oşaltlm §islomi il€ ilgill aşağlda v€rilsnler-
d6n hanglsi yantştr?
A) Kan, böbr€k atar(İaman ilo b6blelel6 golİ Ve

neflonlarda süzü]ür

B) A(c,ğer, kan içindoki zararJl allkan vo il6i
süz6rok VÜcuttan uzaklaşllnr,

c) Doİi, Vücudumuzdan suyun Ve tuzun fazlasln
tğlams yoluyla dlşafi alaı

D) B6sinl9r|e a]lnan faz|a kelsiyum ve D Vitamini
böbr€kl€rde laş oluşumuna n€don olı]r.

A
sT I

A
MLERı TE

İ.'Ş ,,-***,.S
slndirh olayl il6 ilgill po9ter hezirlayan
iiğrencll6rd€n han9lsinln ollndeki post€r doğ-
ru bilgl lçermsktedlr?

A) Özsür B) M€rVe

c)Mustafa D) Lgyla

7, slNlF. o. 17701 16 Dlğel saylaya Geçlnlz 4ğ4



17. Ş6ytanın, Allah'ln Vanlğlna, blrliğin6 inanan, akh-

nl v€ irad€sini doğlu yönde kullanan

Müslümanldüz€indeeikisiyokiur lslam'ln€mir

v€ yaseklanna uymaİ, eüzü besmele çekmeli,

şgytanln btzlm apaçlk düşmanlmlz ol(luğunu

unutmadan Allah'a s]ğlnmalüyız,

Bu mollndo aşeğldaki sorulardan han9i§in6

cevap verllmişilll
A) Şeytanln özolliklori nel6ldi.?

B) Ş6ylan n kölü üklerinden nasıl korunmalldlr?

c) Ş€ylanın, Allah'ln huzurundan kovulmaslnln

ned6ni n€dir?

D) §€İan noydon yaratllmlşİr?

,l8. l. Elkekl]k dişllik özell]kleri olmaylp nu,dan

yarahlmlşlaldlr.

ll, kacl€li Varlüklal olup inanan Ve kalil olanlan

lll, A|lal''a,syan gd6n. klbirli v6 köti|üğün sim-

gesi olan varhklandlt

Yukanda özelllklerl veril5n verllklar hangil€rl-

dil?

l, lll,

A) Mel6k Şeytan cin

B) cin Melek Ş€},tan

c) Mel€k cin Ş€yian

D) Şeytan cin M6l€k

7,slNlF.o.17701 15 Diğ.. saylaya Ge9inlz 414
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19. "Allah'Bendon başka ilah yoktur. Öyl€ ise bana

larş gelmekten saklnln' diy€ (insanlar) uyama-

lan içln emrin 1ç6rsn Vahiy il6 molekl€ri kulafln-

dandilediğin6indilir"
(Nahl sul6s1,2. ayot)

m€lok aşağldakil6rd6n

B) Mikail

o) islafil

Bu gyette 3özü edll6n

han9lsidiİ?
A) ceblail

c)Azrail

20, Yüc6 Allah lk ]nsan olan Hz Ad6m'i yalatmlş,

ona can velmiş, kendi ruhundan Üfl6miştir,

nsanı akül, irad€, oklyabilnre, kendin geliştilo,

bilme 9ib üstun yeteneklerle donatmlŞllr

Moloklgrden de yarattığ bu Valllğa sayg gösi9l-

m€lerini islemişt r Bütün melek|er lrem6n

Allah'ln omrino uymuşlar, Adom'in önünde say-

glyla oğilmi$erdir Ancak bu emle on aralasünda

yaşayan ş€ıan ka§l çlkmlştlr ksnclisinin atoş-

ten, bu yeni varllğln isg topraktan yalatlldlğ n

belirtmiş|ir

Buna göre şeylanm, Allehln emrine karş g€l-

m€iinin teq€l nedoni aşağldakila,don hangl-

sldir?

A) Melekleri kskanmasl

B) Kötülüğün simg€si olmasr

c) lnsandanönceyaraildığlnl söyl6mesi

D)Kendlni üstün gödp kibir]€nmesi

DiN KüLTünil Vüj /,,l lt.^i{ 1,1il liisi l l:ı;Tl l,]i,l I i

FEN tiiLiü!4l l:+üi ı,İ:sTİNl-: GEçiNiz.



A
11.

A
llglli

A
Aşağlda m6l6klgrl€
hanglsl yanl§lr?

v€rllen bilgilsrdgn

A) Mel€kler yilk Ve güzelliğin sgmbo üdü er,

B) Melekler, Allah'ln emleltiğişeylen yelin6 96ll-
fileL

c) Melekler insanl sülekli iyiyo, 9üzğ16, doğru
oIana yönlendirirler

D) lı/eleklor iradasi olan Varllklardlr. Bu nedsnle
günah işleyebilkler

12, Altlğln h€r adlmda

lyilik olsun akhnda

Boşa giimez hiçbir şey

Kaydedil r anlnda

Bu dö.ğükte hangl m€laklsrd€n söz edilmek-
t6dir?

A) Münkorvs Ngkir

B) Kkamen Katibin

c) Hafaza Melokl€ri

D) cebrailVe Mikai

13, "Biz hakikaten insanoğlunül şan Ve şere' sahibi
klldlk. onlan, (ç€şitli nakıl Vasİaları ile)kaEda V6

denizde taşldlk. Kendi€line güzel güzel nz klar
Verdik. Yine onlan yalatiklanmlzln birçoğundan
üstün k ldlk."

(lsra suresi, 70. ayet)

Ayette, insanln hangl özelliğin€ vurgu yap|l-
mştlr?
A) Allah insanlara akll Vormiştlr

B) Allah insanlann şükr€tmesini istemeldedi.'

c) insan alemdoki çoğu Varhklan daha üston
olarak yaratılmlşl l.

D) Allah insana b lm6dikleiniöğĞtmiştir

7, slNlF. o. 17701 14 Dlğal sayraya egçıniz 444

14. Aşağldakil6.den hgngl3l cln16rh özellik16rin-
den 99ğ!Ldj4
A) cinler gelec€kten hab€l V€llr

B) Baz cinlel Müslümandlr

c) HEh hareket edsbilirl6r

D) cinleraleşl6n yalanlmlştlr,

§ağldakil€rd€n hangl3l dlnlmizc€ yasaklan-
mlştlr?

A) Büyü yaptl.mak

B) ibadet etm€k

c) Yoksı]llala yaldlm 6tmek

D) Yatmadan önca dua okumak

1!,. Kutsal kitablmız Kul'an- Kelim'de meleklerle
bırllkte clnle. Ve şeylanın da var olduğU açlkça
habgr Verilir, Halta Kuaan'da "cin" adıyla baş l

başlna bir surg bul!rnur.

Aşağldaki sy6tlsrd6n hengbl cinlelin varllğF
na öfnek q9ği!dlİ?

A) "cinleri d6 daha önc€ zehkli at€şten yarat-
mıştlk."

(Hicl suresi,27. ayel)

B) "Ben insanlan V€ clnleri bana ibadot €ts nlel
diye yaraltlm"'

(zariyat suresi, 56. ayet)

c) "Her canh ölümü ladacaktlr.."

(Al-ilmlan surosi, 185. ayet)

D) "(o gün Al ah şöy 8 d yocektilj" Ey cin vo
nsan loplLlJğıJ' lçin,zder si7e ayelleli-l
anlatan vg bu gününüzün gelip çatacağl hak

knda sizi uyaran peygamberler gelmedimi?"

(En'am suresi, 130. ayet)

l(j,



5. Şe}aanün kötülüğünden korun;ak için neleryap-
mamlz gelektiğini Kulan' n bu konudaki öğütle-
İnden öğreneğilirlz.

Aşağldakllerden hangisl bu öğütlerden cçğ!!:
dir?
A) Allah'a slğlnmahyE

B) H€r işimize eozü besmGleyl€ başlamalyE,

, c) Şeytanln kötülükleinden Allah'a slğlnmallyız.

D) Kötü söz söylomeli Ve hafamlardan saknma-
marylz.

6.

Yukarldaki öğr€tmsnin tahtaya yazdlğ| cüm-
ledeki boşluğa aşağldakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) Melek

c) Şeytan

B) Buh

D)C]n

,

.:i

,-i

ij

7. HangisibatlI inanç değildir?

A) G€ce tlrnak kesmek ömro k§at]r,

B) Elbise Veya ayakkabl giymeyo önce sağdan
başlanlr,

c) Duvara at nah asmak uğur gelil]r

D) Ruh çağ rmak mğmkündür.

aHabri];a].e.;iai; gOç, iü]vvea l] glbi anlamlala qelen sdzcuğe
l .......,.denir. ]
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8. "Ey lluhammed De ki| Bana cinlerden bürtoplu-

luğun (Ku/an'D d]nleyip şöyle dedikleriVahyed l

di: Şüphesiz bizi doğluya ilete., hav.anlk Vel.ci
bir kur'an dinledik do ona inandrk, Artk
Babb'imize hiç kimsey asa ortak koşmayaca-

ğüz,"

(cin sur€si, 1-2. ay€tl€4

Bu ayette aşağldakilerden hangisi vurgulan-
m§tl.?
A) c]nler insani öz€likler€ sahipt r,

B) cinler görülebil]r Van klaıtür

c)cin]er de insan ar g biiht yaç ara sahiptir

D) cin er iradeli Varllklard r.

9. Meleklere inanan insan yapl klannln moleklgr
taranndan yazlldrğlnü Ve bunlardan ah]retto
sorurrlJ tuIüJlacağ n, bil ., Bunur iÇir ..,,,.. .,........

Parçada boş blrakllan yere aşağldakilerden
hangisi q€tirilem€a?

A) lnsanlara yardlm €tmeye çahşlr

B) imanln esaslal na uyar.

c) ibadetler]niy€r n6 getir,

D) Nasllolsa ölüm sonlaslben yokum der.

]0. Aşağldakilerden hangisi batll inan§lardan biri

4ej!!!!?
A) Buh çağlrma

B) Tütbelere gidip adak adama

c) Ölmüşler n mezanannda dua okuma

D) Fa] baknrma



DlN KU RU VE
A

LTÜ

I DiKKAT BU BÖLUMDE YA\ -lYAcAĞlNlz -oPLAlV soBu sAYls 20 DlB.

| 8U BöLÜMDEhi SoEULARLA ilclıl YANlTLABlN]zl ,DlN KüLTüaÜ vE AHIAK Biloisl TEsİl"
L _ BÖLÜMÜNEjŞABETLEYIN Z

Biz meloklori görmosek de onlar biz] görebililler
lnanclmlza 9ö16 hem Yüce A lah h€m mel6kl6l
bizi görmokte, yaptlğımlz davranlşlafl bilm€kt€-
dir, Bu n€d€nl6 her Müslüman söyled ği sözl€rc,
yaptlğl işlere v€ davranlşlanna dikkat etmolidir
Kölülüklelden kaçlnmalı, güzel davranlş arda
buiunmaldlr

Bu parç6da a9ağldakllerdgn hanglsi vurgu-
lenmlşt|r?

A) lrel6kl6rin olağanüslü öz€llikleli Vardlr

B) Mel6k kavlaml her zaman iyi, olumlu, faydalr

şeyleliçağnşt nr,

c) Mel€klere imanln ]nsan davlanış]an üzerinde
olumlu etkis] Vard r,

D) İü€lekler sürokii A]lah'a ibadel ed€ller

Aşağldakllerdon hanglsi melsklg.ln
öz6llik16rInden blrl !L€ğllqir?
A) Elkek Vo dişilik ö26]likler vardlr

B) lyiinsanlann başarisliçin du6 6d6r€r.

c) Gözl6 görünmezler,

D) sürekllAllah'a lbadet ededer

A
AHLAK Bı

A
LG ısı TESTı

3, l. Hafaza melekl€i

ll. Kilamen Katibin lel€kleri

lll. Münker N€kk M€loklei

lV lV]ikeil

Yukarlda voİll€n m€leklsrden gör6vi'solgula-
y!cl m6lek" olan hangisldlr?

A)| B)ll D) lVc)lll

varlıklar alemlyle ilgili veril€n bilgllgrd6n han-
gisiyanl§tr?
A) insan, oilk, ha}4",a1, Jlay görJno,r Vaa k a,otr.

B) L{elek Ve ş€},tan görün€n vaiıklardlr

c) Görünen Ve görünmeyen Va klal Vardlr

0) Bir ş€yin V6İllğlnl kab!l €lmek iç n mutlaka
görünmesi gelekm62,
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Frar-03

AAA

o\?,3

16,

Emel Öğr.tmen'ln tahtaya yazdlğ. lşlomln

3onucu kaçtril

4-; a-] 
")1

Yukardaki öğr6ncileİd6n hanglsinln söyl6dlği

say daha bOy]LKüf?

"@,+

A) lşlk

c) K€nan

B) Jal6

D) Leman

1t]. Aşağldakl 69itlikl€rden hanglsi yanllştlr?

1 1 1 1 _. 1 1 1 1e),*i= s*i "r 3,i=i,1
n\ ]_l_ _l=: D\ _2-:=_:-'5 \ 5/ 5 4 4

7 slNlF. o. 1770l 1,| Dlğe. saylaya Goçink 4ğ4

A
19, 

[, (-])] ;

lşlemInin aonucu kaçtl'

oı] B)1

,S

cı] o,3,3

-?3
l)

l11 _q_,- 1, = !

1. çlkrş

YD'

2.çkş 3. çlk ş

Yukanda V€ril€n iŞlemlolin sonuçlan doğruysa

"D", yanhşsa "Y" yazan oklarlakip 6dilüyor

Buna 9ör9, kaç numaralı ç|kşa uleşlllr?

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

ıIATENlAiiK l Es ii t]iiTi,

DiN KüLTülıü Vt,^üül Ai( ı]iı.(iisi ,fl]s,l iı,liI

t}EÇiNiz.

\",'.'. ',:,

a+iK
(s,+
)E_

L

r
-6



A
l0. l, Her doğal say aynl zamanda bİ rasyonol

ll. Hel tam saylaynlzamanda bir doğalsaydlr

lll. Her lasyonel sayl aynl zamanda bi. tam sayF

dla

Yukand6kl ifadelorden hanglleri doğrudur?

B) lve ll

D) l, llVe lll

A) Yalnlz l

c)llve lll

A)-3,4
c)-2,4

B)_ 2. 6

DJ - 2,3

Yukandakl say doğrusunda - 2 il6 - 3 tam sayl-

lannln ala9 10 eş parçaya aynlm§tlr

Buna gö.s, Ay. kaalllk gelon on&llk gösto-

rIm aşağldakil€rd€n hangl3ldir?

11.

i2. f; tesıının onaaııı so3t6rlmi aşeğldakllaF

d€n hanglGidi'
A) 9,6 B) 9,4 c) 9,3 D) 9,1

7. slNlF. o.17701
,l0 Dlğü saytaw Geçınlz a6a

3

B=0,5
c=-o,2
D=9

olduğuna göre, aşağldgkl süralgmalard8n

hangbldoğİudu.?
A) c< B<A< D

B) c<A<D<a
c)c<A<B<D
D)A<B<c<D

14, A§ağdekl say|laİdan hangisl eay| doğlusun-

a" ı_ 9] iı. i_ l \ 
"urıan 

aıas|nda y€r6lır?
\ 6/ \ 4l

A) -a'24

ct -1
6

q-+

Dt -1,2

2J!5
5306

olduğuna 9ö16, x yorln€ kaç l6rkll tam sayl

yaılabilir?
A)]1 B) 12 D) 14c) 13



(-2).(-3)-?

( 1) (- 5)= ?

Han9l öğroncinin
dlğerl6rindon daha

A)Engin

c) Gül

sorduğu solunun sonucu
!dçüktü!?

B)Filiz

D)Hikm€i

7.

/-.o'\,'-u\
\.,,rl

üB)

Yukarıdaki bölm6 işlemi 9€ma9ln6 göre, 'ı?''
y€rlne hangl 3ay yazllmaİdr?

B)2

i:i l;)
)('

.\.

ja
(,)

7. slNlF . o. 17701

c)-2 D)_ 4

A) 84 B)87

Diğo. saytaya cgç/,lz aaa

Eyüp yukandaki hedef tahtaslna ok atacaktlr,
Eyüp pombe böig€ye isab€i eden hgr ailş için
10 puan kazanyoı mavi bögoye sabs| eden
hel at§l için iss 5 puan kaybgdiyor

Eyüp'On attlğ| oklardan 8'lp€mhe bölgeye 3'ü
de mavi böl96y€ isabgt ottiğine göre, Eyüp
atlşlanndan kaç puan kazanmlşttr?

A)55 B) 60 c) 65 D) 70

9.

25 soluluk bk t€stt€ öğlonci16r doğru cevapla-
dıklafl her bir soru için + 6 puan, yanllş cevapla_
dlklan her birsolüJ iç]n - 3 puan a]üyor,

Bu t$tln tamamhl cevaplayan Elmas 18soru
doğru covapla&ğlna gör€ kaç puan glmlştlr?

c) 90 D) 93



MATEMATİK TEST|
D|KKAİ BU aöLüMDE YANlTLAYAcAĞlNlz İoPLAM soBt] sAYls] 2o,DlF

BU BÖLÜMDEKi soRULABLA iLGili YANrLARlNlZl, YANlI KAĞlDlNlzDAK| "MAT€MATiK TEsTi,, BÖLÜMÜNE
lŞAFETtEYlNiz,

1, (-4)+16:(-4)_2.3
işleminln 3onucunu hangi öğİencl doğrı,

C;"
Ğ

Bilaü

D) ü -6 )Gf
.ğ

Dağhan

"6;"
c€yln

Yuka de
göıe,

A+B+c
toPlaml kaçtır?

A)_16 B)-8

lşlemi tablosuna

7, slNlF. o. 17701

c)8 D) 16

Dlğel saylay. o.çink 4q4

3. Aşgğldakll€rdenhangi3lEld!ş!!?

A=(-1)3+(-3)2

B=(_2)'+(-3)]
Yukarldaki eşltlikler6 9ö16. A.B ç6rpml k9ç_

A)(_5)0=1

c)(-3)3=-27
B) (- 2)4 = 16

D)(_ 4)' = - 16

D) 24

tl/l
A)6 B)12 c)16

Şeklldo sayma pullanyle mod.llonen lşlemln
matomatlk cümlo9i aşağdekil6rd€n hanOigl-
dia
A)(-2).(-5)=l0 B)(-2).(+5)=-10
c)(+2),(+5)=10 D)(+2).(-5)=_10

d,
ı5
@
o
o

ü
o
(D

o
@

W,



19. Bkbkimizi g€lçekien dinliyor muyıJz? Bu sonıya
olumlıJ yanlt Vem6k psk mümkün d6ğil. Dinle-
m8sini bilm6diğimiz için anlamlyoruz, anlataml-
yoruz V€ anlaşamıyoruz. Diniediğimizi zannedel-
ken asllnda ne yani Ver€ceğimizi düşünüyoruz.
Dinlomek, susmakil.. Empal) kurabilmeklil,
Dinlemeyi bilseydik bu kadal kavga, bu kadar

Çatışma, bu kadar taliışma, b! kadal c]nn6t,

cinayot yaşanlr mlydl?

Bu motinde asıl anlat mak lstonen agağldakl_
l€rdsn hangi.idir?

A) Çok konuşmamaliylz,

B) Dinlomek, tartışmamak dem6ktir

c) oinlelken başka şeyl€r düşünebilir]z

D) Dinlemeyi öğrenilsek, islenmeyen durum]ar
yaşanmaz,

7 SINIF. o.17701 ağ.l saylaya cğçink 444

A .ıl

Limonun anavatanl k69in o arak bilinme-
meKodir lhman iklime sah p bülÜn memle,
ketlelde fa*ll yönl8mlerlo yet]şt ril€n, yap,
lak dökmey6n, uçucu yağ taşlyan bu küçük
ağaçlaan msyveleli Türkye'de çok s€Vilr.
Ege Ve Akdoniz gibi bölgelerde nercdoyse
her 6vin bahçesinde bil imon ağaclbırlunur.
lüeyve, öncolikl€ sıJyLı için kullanll]r] 6l nden

v€ kabuğundan aŞçükta yararlanllrr

zeytin, birAkdenizbjtkisidir Akd6niz ülksl9-
rinin nerdeyse tamamlnda zeytine lastlamak
mümkündür suyundan 6ld6 €dil6n zeylin-
yağl ise tam bil şifa kaynağldlr saç Ve cilt
sağllğl, sind]rim gibi alanlarda iyileştilici Ve

faydall olduğu bilinmektedir. Şeker hastallğF
nln t6davis nde kullanlllt Geniş b r ku an m

Aşağldokilerden hangisl bu metlnlerln ortak
biİ yön0 doğildir?

A) Bilgi Vermek amaclyla yazülmlştlr

B) Akdeniz coğlafyas nda yeiişen bir ülljn anla.

nlmlşİr.

c) Benzeimelelden yararlanl mşllr.

D) Bahseoilen ürünün larkll nilellklon anlalllmlş_

l,tlİ]!(Çt: Ti sT, {JrrIl.

MATEı\4ATiK 
,ı 

Es rlNE oEçiNiZ.



A
15, l. Hintli leklar aklebi sudan kıJrla.maya çallşlr

ama akrep onu yin€ sokaı1

ll. "sokmak akrebın doğaslnda vardll, ben m
doğamda ise s9vm6k var Şimdi ned€n sok-
mak akl€bin doğaslnda Val diy€, kend
doğam olan s6vmskton Vazg6ç6yilİ?"

lll. Hintli bil adam sıJda bata çlka ilellemgyg

çalışan bir akrgbi kurtamak isler ama akrep

lV Etlaftakile., onu sorekli sokmaya ça]lşan
aklebi kurtalmaya çal]şmaldan Vazgeçmeslni
söylel ama Hinl işöyle del:

Num6ralanm|ş ifsdeloain oluş slr6sln6 göre
dlzill9l a93ğldakil6rd€n hanglsldlr?

A) lll- lV- ll_ l

c)ll1-1- lV ll

B)l- lll- ll- lV
D)lV-l- ll1_1l

16. ltalya'nln Akd6niz'd6ki 6n büyük Ve on kalaballk
adaslsicilya, Ünlü Alman yazar Goethe: ''sicilya'
ylgörmedan ltalya'y anlamak mümkün d6ğ ldir,''
der Gerçekten de bkçok uyganlktan lzlel taşl_
yan sicilya, küll0lv€ doğa valllklariyla Akdeniz'e
özgü h€r ş€yi blr araya geti.iyor.

Bu motnln anletlmlnda aşağld6kil€rin han9l-
sindon yararlanlhı9tlr?

A) Tanlk gösterme

B) Tanlmlama

c) Benzetme

D) say§al Verilerden yalarlanma

7 slNlF. o. 17701 Dlğol savlaya ooçin/z .144

&
'l7, Türkiye'de hol yll 2 milyon koronol kalp hastasl-

nln 130 bini hayal nl kaybadiyor, Yalnlzca
istanbul'ds günde 3oo klşi kslp kri7l goçİlyol
Kalp heslallkiallnln arlmaslndaki en ön6ml
nedenso str€st]r, Çünkü günümüz meslok grup-
]arı,6dola bir sİes doposu,

Eu m€lne €n uygun başİk aşağldakilerden
hangisldlr?

A) sağhğln Önemi

B) stres Ve Kalp Haslahklarl

C) Türk ye'de sağ lk

D) Mesleki Hastallk]ar

]8 Şemsiyo yaplmlnda ilk olalak balina k€miği ya
da ahşap kullanlhrmlş. Ta ki 1852 ylllnda çeik
skgleili şemsyoler ürelilene kadar. oaha sonra_
a11 ise l6knolojjd6kj gelişmelğr say€sinde daha
dayanlkll, daha hafif Ve rahatllkla taşlnabilen
şemsiyeler üret]lmiş,

Bu ftelind€ 96msiy6lerl6 ilglll aşağldaki|e.-
dsn hanglsin6 d9ğinlIm6ı!Çtlr?

A) llk olarak yaplm nda hangi malzemolorin kU!
lanlldlğlna

B) sonlalai ületilon]er n sahip olduklan özell k,

c) Çelik iskeleilişomsiyelolın ür€tim y]hna

D) Kullanlm alan]anna



. (l) lyi bir dinleyicl mlknatls gibidir (ll)sirzleri ağzl-
nlzdan mıknans gibiçeker, (lll) Kötu dinleyici ls€
insanda konuşma hevesi blrakmaz, istol ki hep
k6ndinl dinlesinlgl, (lV) Bunlaa Ka§llanndaIlre
covap hakkl tanlmazlar,

Bu m€tindoki numaralanm§ cümlelein han-
g|sindo ç.€klmll 

'ill 
yoltur?

A)| B) ll c) lll D) lV

A§ağldakll€İin hanglsinde anlatlm blrlncl kişl
ağzlndan yapllmşttr?

A) o yaz. scaklal elk€n basllrr sll. S|ca\|a bil-
l,kı€ nem de lylc6 ç6k,]mez olmUşlu.
sokaklalda kims6cikl6r yoktu,

B) Halleii'do çocuk olmak zordu- Bir kE çocuğu
ohak,se daha zordu Hayal, haritan.n d.ğer

ucuna göle daha elk6n 7olaş.yordu bu coğ-
raryada.

c] Denizln kokusuyla uVandlğlr o 9ü.9şli
sabahlan hatlrhyorum, Pencel6md6n ıç6lıye
dolan esintllol]e uyanlrdlm her sabah

DJ .Jç a aoa? lkokuldan bei n'ç ay.llmamlşll.
Lis6yi bile aynl yatlIl okLlda okumuşlald,.
Hatta aynl yatakhanede ka]mlşlardi.
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A
Bana çok iyi 9itarcl dem6yobili116r ama k€ndilari
n€ çok iyi eşlik ettiğiml söylerlor, Çok iyi gitarcü_

lar "senin gibi Çalamlyoruz," biie derdi, B6n
kgndi müziğime bana ail bir şey, b6nd6n çlkan
"s€nfonik rock" diyodı]m önceden ama şimdi
"cihangir müziği" diyo.um. cihangil'den çlkan
bi. müzik yok ama bon bural bk adamlm. o yüz_

d6n bir Bach da çlkabilir, Aş]kV€ys€lde.

Bu melin aşağldakiy6zl torterInden hangisine
örrck göstgrilebilir?

A) Günlük

c)H]kays

B)Anl

D)söyleşi

"M€rhaba" sözcüğü d limize Farsçadan g6Çmş-

lil V6 d6lin bil anlamlVardır Heı meıhaba,'Seni
lanlyoı varhğınl kabul ediyorum." mesajdlr. B!
yüzden selamlaşTak İoplumsal lllşkllerde çok
önomlid r, Küçük bir solamln stcakllğlyabancılğü
ortadan kaldlnr, savaşlall sonlandlnr, Çünkü
sslam, kana|lannl d ldgn kalbe doğru çlrpan bf
banş güVercin]dir.

Bu mstnin konuau aşağldakllorden hanglsl-
difl
A)

8)

c)

D)

selamlaşmanln anlaml Ve doğeri

Günümüzde hoşgörünün azalmasl

Top]umun b rb rinden uzaklaşmasü

lnsanlar alaslndaki yabancllrk



lnsanlar başkalannln slklnİ ve sorunlanna g€le-

k€n öngmj vermez, onlarla gerektiği kadal ilgi-

Bu cüml6 agağıdaki atasözlerindsn hangisiy-

16llgllldlr?

A) El,6lin 6ş6ğinitülkü çağlrarak arar

B) Ağaç yaprağlyla güner

c) H€r ağaçtan kaşlk olmaz,

D) Yiğidin sözü, demirin kgrtiği.

(l) 12 Nisan 1961 tal]hlnde Yui Gagarin, uzaya

çlkan v6 Dünya'nln yörüngesinde tul atan llk

insan oldu, (lu Bu başanslyla uzay çağlnl başlal,

tl (ll) Y6ni br d€Vin başlamaslnl sağladl. (lV)

AmansE do,1lerle dolu bi, çocı/kllJklan, dunya-
nln akıbgiini değiştiran büyük bil adamln

hikayosiniyaşadl,

Bu motindgki numaralanmlş cumleI€rd€n
h6nglsl özn€l blr yargl içerir?

Aşağldaki cümlelerin hangisind6 s.!ıt-İ
yaamlyla ilglll bir yanhşllk yap mlştr?

A) Geçtiğimiz ylki cumhuiyet Bayramü kLl-a

malanna ülke genelinde,11 milyon vatanoaş,-

katlldlğl belirtiliyol,

B) ll. Dünya savaş'nda yaklaşlk 45 milyon insan

yaşam nl yitilmiştir.

c) Yardlm malzemelgrini 2'şoni pak6tl€l halindo

düz€nlodlk,

D) Yann saat ,]5.00'te önemli bir görüşm6m Var

Aşağdski alt çizili fiillerden hangisi laıkll blr

klp €kl almlgtlr?

A Ülkemin bir kanş topraglnl hiçbil Ş6ye değlş-

8) saninl€ yann akşam Daş oaşa bir y€-€i
yiyelim,

c) Halamilerin saltanatlnt sona ordj!9c9ğ z.

D) Annemin sesinden türkulol dlnlem€yl özle-

dim.

Nas|l ltay9nar ko*udani

I

Kaldlrd]D onı] uykudani

ll

s€sler ggliy9I doğudan;

lll

YOrö yağlz aİm, yüü..,

Bu dizelerdeki numaralgnmlg illll€rls llglli
aşağld6kil€rden hangisi yanİştl'
A) l numaral f J, şirroiki zamanda 3. çoğul klş,y-

l6 çekimlenmiştir.

8) ll nurnalah l|il, duyulan geçmlş zamanda ]

tekil kişiylo çekimlenmiştir
c) lll numalall lıll. habel kiplennden biriyle

o) lV numarall fıilde zama. anlam]yoilt]l

A)| B) ll c)lll

(l) Alatülk'6 göre ulusal ahlak, bir ulusıJn aynl

duygulan paylaşmasldlr (ll) Toplum, ulusal gh]ak

ç€lç6v6sind6 birlgştiği için rahat v9 huzunu
yaşar {lll) Bk ıJlusun payla§ilğl duygulann ö7ün-

d6, ulıJsun huzur Ve güVenini düşünfto, gorckt.,

ğlnd€ ülkgsl lçin canlnl s€Vgseve Verme yatm6ll-

dlr, (lV) Bu duygular tehdido v6 zorlamaya
dayanmamalldlt

Bu metlndeti numaralam|ş cümlelorin hangl,
ginde sebep - sonuç ilişkisivardlr?

D) lV

A)| B)ll c)lll D) lV

Diğe. Ş,arlaya o€{/nL 444
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TURKÇE TE§Tğ
DiK(AT: BU BöLüMoE YAN|TLAYAoAĞINlz ToPLAM soRu sAYlsl 20,DlR,

BU BÖLÜMDEK| SoRULAFLA lLGlLlYAN|TLAR Nlzl"TÜn(çE TEsİİ,BÖLÜMÜNE ŞAEETLEY]Nlz.

1. Türkiye, lalihlni1 en ağlr soruTlulLğur.l 0sl'en-
mişt.

"Ağll" sözcüğü aşağldakileİh hangisind€ bu
cümledeki anlamlyla kullanllmlştlr?

A) Küçük klz, yaşlnoan beklermeyec€k \ada,
ağlrbaşlı bil karakierg sahipti,

B) Tüm evi ağlr bir rutubel kokusu sarmlşt,

c) Ağll ama emin adlmlarla yolü]muza d€vam

9d6ceğiz.

D) Bu oyurdak, on ağ,l loli sen canlardlracah-

A9ağldgki cümlelerin hanglsinde
sözcüğü belirtilen anlamtna uygun
İn9!!ş!r

cümle

kullanll-

c)

Kap y 6 inde gazete-

s]yle yaŞh bir amca

9çmL!t]

Gel Ve salıl der g b

kollannıaçt.L9!]]rqa!.
Yakl§mak, güzel
gösi€lmğk

Buraslnl b6ni açma-
dü, başka bir yere
gid€lim,

D) Biraygltl, bir düze-
neğiçalşİlmak

Eskiden haberleri
dinlemek için radyo-
yu açaldlk,
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A

3. Dostlannlzla V€ çevrenizdekilerle gereks]z lartş-
malaldan kaçınln. Hayatln her anlnl sevgiyle Ve

nJzU a yaşayln. h,ç kimseyle lnc,l çek rdeğ'n

4o]dumayan mese]elel yüzünden klrgln lk yaşa-

Alll çizili deyimin bu metne kattığl anlam aşa-

ğldakilerden han9isidir?

A) Önemli o]mayan şeyler

B) Aynnt lala önem Vermek

c) Çaresiz kalmak

D) Bürb riye çe işmek

4. Hayal, içindo siyah da bUlunan bk gökkuşa-

ğdlr.

Karanllkia olduğunu sezemeyen, üşlğa yöno-

lll. Yaşam, güzel ik erin yanlnda çirkinlik eli de

banndlr r,

lV Yürüdüğün yo]da €nge] yoksa o yo seni hiç-

bir yere götürmez.

Numaralanmlş cümlelerden hangileri yakln

ll,

l.

anlamlldlİ?

c)llV6lV
B)lV6lll
D) lllVe lV

Diğer saylaya ceçin? 444



7.
5ıNıF

ADl i

5lNlFl :

D|KKAT: 1. soru kitapçlğünlz kontrol ederek, baskl hatası olan kitapçlğln değ]§tirilrnesini
istey]niz.

2. soru kitapçlğın n ön yüzündeki açlklamalarlokuyunuz.

3. slnavda hesap makinesi, cep telefonu Ve çağn cihazl kullanllmasl yasaki]t

cEvAP KAĞlDl iLE iLGiLiAç|KLAMA
'|, cevap kağüd, üzerine yazacağrnz yazl Ve yapacağlnlz işaretlemelerde kurşun kalemden baŞka

kalem kUllanmayınlz,
2. cevap kağldlndaki size ait bölümlerin kodlamalannı eksiksiz o arak yap nlz.
3. Kitapçlk türünü cevap kağrdlnlz n ilgili bölümüne mutlaka işaret]eyiniz,
4. slnav kitapçlğlndaki dersin ad nl cevap kağ d nlzln ]lgili bö ümüne mLıtlaka şaretleyıniz,
5. lc, Kirnlik numaranlzı cevap kağldlnlzün ilgili bölümüne mut aka işareileyiniz. işaretlemediğiniz

taktirde derslerin ortak değellendirmesi yapllamayacakİr.
6. cevaplannzü cevap kağld]ndaki lgili sütunlara aşağldaki örnekte o]duğu gibi yuvarlağln dlşlna

taŞlrmadan işaretleyiniz,

Yanllş karalamalannlz düzeltirken yuVarlağln içini temizce siliniz.

öBNEK KoDLAMA: (İ

soRu KiTAPçlĞl iLE iLGiLi AçlKLAMA
,|. Bu soru kitapÇlğlnda; TÜRKçE testinde 20, MAİEMATiK testinde 20, DiN KÜLTÜRÜ VE

AHLAK BiLGisi test nde 20, FEN BiLiMLEBi testinde 20, sosYAL B|LG|LEB testinde 20
Ve iNGiLizcE test]nde 20 olmak üzere toplam 120 soru bulLınmaktadlr. sorular cevaplamaya
istedjğiniz sorudan başlayabil]rsiniz,

2, Her sorunun dört seçeneği Vardlr. Dört seçenekten sadece bk tanesi doğru cevaptlr. Doğru
bulduğunuz seçeneği cevap kağldlnda o soru için aynlan yeri bularak işaretleyiniz,

3. size ayr bil karalama kağıdl Verilmeyecektir soru kitapÇlğlnlzln içindeki boş alanlan karalama
yapmak için kullanab]l]rsiniz.

4. cevab nl bilmediğiniz soru ar üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz,
zarnanlnlz ka]lrsa bu sorulara daha sonla dönebilirsiniz,

5. slnavln bitiminde cevap kağldlnl. Ve soru kitapçlğlnzl teslim eimeyi unutmaynüz.

BAŞLAYlNlz DENiLMEDEN soRu KiTAPÇlĞlNlzI AçMAYlNlz.

süREL|_ ULusAL. DENEME slNAV| DEBGl5i. ı5sN:2]47_48ox

Yayh sahlbl Ve 5orumlu Yaıı lşleİi 14üdulü: FtratGÜNDoĞAN
MutlukentMah.]96-4cadNo|3]Ümitköy/ANKAnA.Tel..0312.4]37616(pbx).Fak5|03]2.4]88979.www.seviyecomll

Bast.|ÖzgünMatbaaclhksanayiüVeTrcaretA5.Te] O3]2645]9]o(pbx) Ba9klTalihi|Ekim2o16

KA|4ş1,
DEGERLENDİRME

sAYl 1

KiTAPçlK

;].,,

O o 17701



15. A:would you lik6 to dl]nk something?

B:

A) l ikğ sk pping rope

B) Yes, l \dould llk6 some, please.

c) No, l can t come to the meeting,

D) Yes, lam Very hıJngry.

l6, Tommy usually f6€ds th6 family p6t afier schoo.

ifadesino uygun görsel aşağldakiIerdgn han-
gisidir?

A)

D)

17. l aways go shopping with my moth6r al

lfad€§ino uygıh görssl aşağdakllsrden han-
gisidir?

A) "'üff,

o)

B)

GA
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18. Aşağldaki eşleşll.m6l6fden hangisi Lanllştlr?

A) onion - co!ntabl€

B) Jam - co!ntable

c) Yogurt - uncountable

D) Rice , uncolrntablg

|!, which one ls en unç!,ul!La!!e noun?

20.

c)Buiier

A) a l ttle

c) a fow

B) onion

D) [,46lon

' would you hke toeaı a plae ol )
caks? )

f*"*,
B) a lot

D) any

,rFsİ Rı],Ti

YANtTLARlNlzt KoNTRoL EDiNiz,



A
6. is a type o' pancakg.

A) croissanl

B) chees€

c) coreal

D) Honoy

7. Aşağldakl eşloştiİmelordon hangisi y6nllştr?

A) Flam€nco - Spain

B) Polka _ Gormany

c) Tanoura - Arabia

D) Kolbasll - Tulkey

0. Aşağıdakllo.d6n hanglshde yazlm yanllşl

A) BıJtte6

B) Pancakes

c) olives

D) sausag€s

9. l llk6 eating kashar ch6e3e at blealda3t.

B)

L*-.

6,slNlF.o.17601 26 ollğü saytaya oeçkn 4aq

10. A: Doe3 h€ go onllno on weekdEys?

B: -,.. --

B) No, he can'|.

c) Y€s h€ is.

D) No, h€ dogsn't,

11. Aşaodaktlerdonhanglsl diğgri€rind€nfarkİd|r?

B) bag€l

c) cucumber

D) cro§sant

12. what 13 th6 İourth dsy ol th6 ws6k?

A) Thursday

8) Tuosday

D) salulday

-,yourmolhdandlath€rgoto
wolk togelher?

B No, lh6y

A) Do6s / don't.

B) Do / don't.

c) Do€6 / doesn t,

D) Do / doegn't

14. A: whal ıime do6s your İ\,4usic losson start?

B| lt siarts at 11:40

B)

c)

D)



-ffi,.,iiiı,;!jl

o|KKAT Bu BöLüıvlDE YANlTLAYAcAölNlz ToPLAM soRU sAYlsl 2o,DlR.
BU BöLüö,4DEK soaULABLA lLGiLiYAN TLABlNlzl "iNGiLlzcE TESTP BöLüMüNE lŞARETLEYlNiz

1. l would like to have milk, cloissant and jam for

A) B)

2.

what tlme i9lt?
A) 11is quarter to ten,

B) ll ]s quarter past ten.

c) lt is quartol to nine.

D) lt is quarter pasi nin€

6,slNlF.or17601
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ıNGlLİzeE TEsTl

3. l Em a v€g€t6rian, ı hate €atlng meat. l
.. - €at meat.

A) somet]m€s

B) ı]sually

c) often

D) nevel

4. My guiiar class is, - 2 o'clock
half past 3.

Yukandaki boşluklarc aşağldaki seçeoekler-
d€n hangisi g6lebilir?

A) all to

B) flom / to

c) llom /at
D) to / from

5. A9ağıdakioşl€ştirmel€rdenh9ngisiyanlışt|r?

A) a bottle of - coke

B) a pack€l of l cookios

c) a glass of - bullal

D) a tube of - loothpaste

25 Dığo. sayı.y. Gsçini2 aai
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17, A9ağüdaki lkllm tipl€rlnden hangisinin görül-
düğ(i yerlord€ günl0k slcakllk larklnm daha
15_zl! olduğu 6öylen.bllir?
A) Çöl]kllml
B) lüruson iklimi

c)Akd€niz lkllmi

D) Kltup iklimi

1g.

10,

5,

10"

Yukarda vorllon bllgllar dikkEt6 alInarğk aşa-
ğdaİl yaİ9llardan hanglsine u|6şılam62?

A) l. bölge Kuz6yyanm küred6 bulunmaktadlt

B) ll ve lV bölg€leraynı paralel üzerindodir

c)lV bölg€ diğ6llenrde1 daha doğuda yal
almaktadlr

D)ll. bölgs Ve lV bölga aynı m9ridy€n üz€lindo-
dir

6 slNlF.o.17601 24 Dlğü seylaya Goçlnl. aaa

19. Trabzon '11. c
Konya 4" c
Yukandakiillerde ocak ayında ölçülen slcak]k a.
b€lirtilmişlir

Trabzon'un daha kuz€yd€ y€r almaglna rağ-
men slc.kllk doğoİinin lazle dm6d oşağlda-
kll6rdgn hangisly|6 a9klanabilir?
A) Eniem

c) BitkiÖalüsü

B)Donizellik

D)Karasa llk

20. Blryerin yoğun n0ruslu olmas|nda otkili olan
lsktörler araslnda,

l vorimli ve sulanabilen arazier,

ll. lllman iklim koşullan,

lll, sanayisinin geiişmiş olmasl

durumlanndan hangilerl y€r al|r?

B)Yalnlz ll

D) l, tlve lll

A) Yalnlz l

c)lVe llI

sosYAL B|LGiLER TEsTl BiTTi.

iNGiLizcE TEsTiNE GEçiNiz.

5' ]0'



11. l. Dt]nya yl iki 6şit palçaya bölen çizgiye
Ekvalor denk

ll. Moridy€nlel arasl uzakllk, EkValol'dan

K!tuplal'a doğlu qidi dikçe dalallr

lll. Ekvaiol dan K,JtJplaaa doğlüJ gloild,kçe

paraleli9rin uzun ukları kısa lr

Yukandakl yaollardan hangilerl doğru veril,

12,

mlgtlr?

c) lVg lll

B)lv€ ll

D) l, llVe lll

Akdenlz Bölggslnde s€raclllğln dahe kolay
yapIlabilmesinin tejnel nedenl aşağldakilgr
den hanglsldk?

A) Klşlann lhk geçmes

B) Sulamaya elVerişli o]masl

c) Yazla.ln kurak q6çm€si

D] Her m6vsim yağlş alrnasl

i3. A4aniin'de ocak Ve Şubat aylannda gölülen yaz

mevsimi Tülkiye'de temmlz ve ağustos aylafln,

da göl0lebilmekt6dir

Bu durum Tü.klye'nln hangl öı€liğl ll€ ilgill,

dil?
A) Doğu boylamlallnda yor almasüyla

B) Başlangç msridyeninin doğusunda olma§yla

c) Doğu-bat doğlultusunda uzanmaslyla

D) Kuzey yanmkajr€d€ y6l aImeslyla
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14.

Yukarldaki dlya9ramda vorllenlerd6n han9ll6-

ri doğru ğ].ğ!!_dir?

15. l. Bilkiörtüsü makidir

ll. Hsr movsim yağlşlldlr

lll. Gğneşl€nme sülesi iazladlr

Yuk9rlda verilen özelllklerdgn hangllori
karadenl2 lkliminln özelllklerindendir?

B)lVell
D)1,1l Ve lll

A)l, B)ll. c) lll. D) lV

A)Yalnrz ll

c) l Va lll

Aşağldakl olaylaan hanglolnde €nlemin etkisi
gğrü!E!_,?

A)Rize'nin Mers n'd€n daha fazlayağ§ amasln-

da

B)Adana'da ürünlerin Elzurum'a göre daha

6lken olgunlaşmasında

c) Akdeni2'in Karadenjz'den daha t!zlu olmesln_

da

D) Anlalya'n n Ankala'dan slcak olma§nda

lV Eği m göm€İ



5, Aıatürk sosyal balimlerin gslişmesi için bazl
kurum Vo kulırluşlann aç,lmaslna dostok olmuş-
tur

Aşağldakllardon hsngisi bu kurıjuşlars örn€k
olEaak gt 3l6İi|6mğz?

A) zilaal Bankasl

B) Türk Dil Kurumu

c)Tülk Talih Kurumu

D) Ankara DilVe Tarjh - coğrafya Fakült6si

Aşağlclakllordon hanglsl Atatürk'ün so6yal
Billmlerin gollşlmlns yaptlo kaik|lardan bid-
sidlr?

A) Liseler için Geomotrj kilau yazmasl

B)Ankara Dil ve Terih - coğrafya FakOltesin n

açllmasl

c)Tü.k Hava KUrumLnJn hu.ulmaslna ölcülik

D)Milli Mücadolo sonrasl dönemd€ sanayi yatl.
nmlannl dgst€klemesi

7. AşeğldakllordenhangislTtlrkDllKurumu'nun
amaçlan a.agnda y6r allr?

A) Torklelin insanllk koltülüne kalklslnl ortaya

çlkalmak

B) N4i]li ta h bilincini g6lüştirmek

c)Tü*ç6ye uygun yoni k6ıimelo. türetmek

D)Türk tarihinin z€nginliğ nioılaya çlkalmak

6 slNlF . o. 17601 22

8. Atalürk 1930 ylllnda lslanbul ÜniveGitssini ziya-
r6te gittiğinde, Avlupa'ye eğitim jçin gldec€k
olan 3 öğranciye "siz milletimizin mazisini, aynn-
1lh olarak inc6lem6lisiniz" demiştir

Abtğrk'ün bu sözğnd€n yols gkarak 3 öğren-
cinln hangl bölümde okuduklan 9öyl€n€bili'
A) sosyoloji

B)coğr5fya

c)Tarih

D) Hukuk

9. l. Dipnot

ll. Kaynakça

ll]. Tonkit

Yuk6rdakllorden hangllerinin bolirtilm€sinin
bilimsel çeİşmanln güvenlllrllğlnl artllrecağl
söyl6nobllir?

A) Yalnlz l

c)l Vo lll

B) lV6ll
D)1,1lve lll

10. !ff,- ,-----";1
,t

.:'( \
".J

O("{,n. -,-
'*- , ", a,','

Yukandakl harllada numaralanm|ş noktalar_
dan hanglalnde ktş mevslminde srcakftk orta-
lama$ daha yük96ktia

Bl2 c)3 D)4

Diğ€l saytaya eeçlnl. 444



ı-'ı

SOSYAL BİLGİLER
j\

l**"
1, Kişiye göre değışen vo insanlann kondi düşün-

ce'6linl yens,tan ollgil0,6 "gölüş"den,r

Buna 9ö16 aşağdakilorden hangisi bir görüş

cüml€idir?
A) Aialürk, Türkiy6'nin ilk cumhurbaşkandlt

B) Taihte ilk yazıyl sümorler kullanm§ilr

c)sonbahar m€Vsim lstanbul'üln 6n güzel

D)Türkye'nin en büyük gölü Van Gö üdül

2. oLGu

Köpokler çok z€ki

Atalürk, selanik't€
doğdu.

ll.

lll. Tel€lonu Graham-

L ıeıı ırı.rştuı
lV AVIüJpa kültürün0

hel alanda örn6k
almallylz,

hangile.i hetaİdr?
A) lv6ll
c) llVe lV

GöRüş

B)lVelV
D) lllve lV

rurı.,ve'n,n nuı,.:s

yoğıJnluğu fau ladlr.

Komşulallmlz çok
üyi ınsan]ard r.

1rorı, u"ıeri uaı"n-

]_.okulumıJzoa çok
iyi vakil qoçiliyo-

l .ı,
Yukandakl tabloda v€ril€n €şloştlrmel6rdsn
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A
TEsT I

3. Aşağldg baa olgular verihlştiır

- 2o16 olimpiyatlan Blozilya'da düzenlondl,

-sabiha Gökçen, Atalüık'ün manevi klzldlt

Buna gö16 "olgu" için eşağd9kileİden hangi5l

şğl9!9!!el?
A) Alaştlma yapllalak doğruluğu kantlanabilil.

B) K şid€n kişiy6 değişm€z.

c) Sadec6 sosyal biliml6d€ kullanllr

o) Nesnel değ6.1€lden oluşırı

4, Atatürk, loplum ann k6ndi öz kültürlerini yaşat-

madlklan müddelçg Va tklannl koluyamayacak,

laınl be irimiştir Bu düŞönceylo Ataiürk Türk

Tarih KultJmunun kuruhasl için çaba halcamlş,

lll
Buna gör€ aşeğ|dakllerden hanglgi Türk Tarih

Ku.umunun kuİulu9 amgçlanndan bkI3l ola-
blllr?

A) lnkBp harek€tlerini baŞlatmak

B) Eski Türk tarihini alaştırmak

c) Uluslar arasl anlaşmalara imza atmak.

D)Türkdilininöz€llikl6rini araştırmak

.;;;,.";;;"^;.;;;";;.;;
BU BöLü[4DEK| soBUtABtA lLGlLl YANüTLAF|N|ZI ,sosYAL BiLGiLEB TEsTl" BöLüMüNE lŞABErLEYlNlz, 

l



A
19.

1 ]Koful sad€ca hayvan hücr€le- ,
rindg bulunan bir orqaneldir "

z İvtorono.ı, ıotuİ noozom nem

-
3

Yukanda v€rilen tablodakl lıadol€re göre tab-
|oyu lşarsllcyen b|r öğronci tablodakl lİad€-
lordon hangl8l ilo llglla doğru l9er6tlem6 yap-

I

mlştr?

A)l V62

cJ2ve3
B)lVe3
D)3V€4

bitki hom d€ hayvan hücr€le- /
nnde bulunur

Endoplazmlk rctikulıJm madd6 ,
ilatlmlndo gör6vlidlr

l *-"*, 
""o*" 

onn*u"*-İ . 1
] bdnd; bulunan blr orcan6ldlr ' /

6. SlNlF . o. 17601 20 DIğel saylaya ooçin|z 4ğ4

Akciğ€l

]]]
lnce bağlrsak soluk borusıJ

Yukandaki görs6l16de bazl organlar Verilmiştir

Bune göre bu o.ggnlann ortak özolllkIorla9a_

ğld6kllerdon hangl3ldir?

A) Yap laında çizgili kaslann bulunmasü

B) solunu.n sisteminde gör6v almalaı

c) Yaprlannda düz kaslarln bulunmas

D) Dolaşm sisteminde y6r alan organ Ve ygpllar

olmalan

Miale

FEN BiLiMLERi TEsTi BirTi.
sosYAL BlLiMLER TESTiNE GEciNiz.

lnce bağlrsak



16.

/l\
ksımlan klslman küsım arl/+\

| ^ |lsiioplazmal l ı
/|\

özalliğidir bullndurur. gör€vidir.

/l\
t c"nl,, "s""k-l t ;--.l l- Hü","y, l
s€çiclgeçürgen |J l yön6tm6k 

I

Yukanda hücraylo igili bil kavram halitas V6lil-

m]ştir

Buna göre haritadaki A, * ve ı somboll6rly"

16 gögterilen bo9luklale yazllmaal g€roken

kavramlar h6ngl soçenekt€ .|oğru v6rihl9ti.?

A) Çekidek
B) Hücle zarl

c) Hücre duvan

o) Hücls zarl

*ı
organel Hicle zan

orcand Çekkdek

su Hücr6 zan

orcanel s€ntlozom

17,

b]
ql

yukanda vücudumuzun baz bölüml€inde buLu-

nan  , a Vo i eklemlerigösüerilmişlil

Buna göro bu eklemlorle ilgili aşağdakl ila,
d9l€rden h6n9isi doğrudur?

A)   eklemi uzun kemiklerin bil a.aya gelmesiy-

, e oluşmuştur

B) a 6k]emi yan oyn ekl9ml6r glubuna dahil-

dir

a c) * eklominde kemiklein sürtünerck aşlnmasr
nlönl€yen eklem §vlsı V6 kükırdak bulı]nul.

D)  gkleminin har€k€l yetenoği slnırslzdlr

a ekl€mi

6. sINlF. o. 17601 l9 Dlğal sayıayı Geçlnl2 444

1a,

EE

€E

LM

9; 9E>:
Yukandaki gratikto K, L ve M hücrel€lindeki

mitokondri Ve ibozom sayllan VerilmiŞtir

Gİerlğe gör€;

l. Enerji ihtiyacü en fazla ol6n hücre L hücr6si-

dir.

ll. K Ve L hücr6lel]nin snerji ihtiyaçlan aynldlr

lll. l/l hücres ndeki p.otein ü.etimi diğ6l hücrs,

l6rdgkinden daha azdlr

ifadglerlnden hangileri doğrudur?

c)lVe ll

B) Yalnlz lll

o)ll Ve lll



A
12. \.9.9"n"l'

' . lültokondd ,Llzozom ,Kloropla3t

HOca9

ı
*

990 400 300

300 300 250

300 25o 400

 , ıVe t hücrclerindo bulunan bazıorganallğ n

sayllan tabloda vgrilmişlir
guna gö.€ a96ğldaki yergllardan hgngisiyan-
!ş!!?
A) En fazla sindkimi   hücresi yapar

B)  , ı V6 * hücrelo.inin bkim zamanda ül6ili-

ği enorji mlkl8dan ayndıı1

c) Besin santozi en fazla * hücr€sinde g6rçek_

leşir

D) Hel hücr6nin o]uştulduğır Ve harcadlğı bgsin

Cl) _- (s_r _ .

[9!!r ) ü. !!ü!! )

- o.---
.J l 4|!9ol .)

Bİ öğronci solunum sistemini oluşluran yapılan
yukandaki kartlann üz6rin€ yazlyor

Bun6 göre öğrsnci, dlş ortamdan allnan oksl-
|€nln alv6o| kllcallarlna kadar gaçiş yolunu
gö3term6k lçln numoralandlrllmüş kanla.l
aşağldakil€.den han9l3lndgkl 9lbl slrela.sa
doğİu olur?

A)5,6_1-3-4-2.7
B) 3_ 1_4_2-5 _6_ 7

c) 5-6-3.1_4-2-7
0) 1_2-3-4_5-6-7

13,
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ı

ı+ fı{ıcne l-,Ea_-treıı| 
1

oRGANlzı\rA

Yukandaki şemada hücrod€n oqanizmaya doğ-
ru olan basamaklar göst€nlmiştir.

Buna göle ş6mada ||al| sombolü ilo gösterl-
len kutucuğa aşağldakil6rden hanglsl örnek
v€rilobiIr?

A) Kalp

c) Kas doku

B) sinir hücrosi

D) Dolaşüm s]slemi

15, Fen biimleli öğlolmeni öğl€ncilern şeffaf kiitl
poş6t, bll pinpon topu, farkl renkerdo boncuk
ve jöJ€ kullanarak bk hücro modeıi tasarlamalan-
n söy]üyor

Buna gö.e öğronclleİin hücre modsll ygpar-
ken kull.ndül malzemelerle ilgili aşağldaki
lf adelerdsn hanglsl yanl§!!r?

A) Şeffat kilitlipoşgti hücl€ zan olalak kullanma_
liddar

B) Jöl6yi hücrc duvan olarak kullanma!dllar,

c) Bı] hücre mod6 ndo pinpon topu hüclo çek r-

. değini semboliz etmeKedıl,

D) Farkh rsnkLeldeki boncuklan organ€ller olalak
k! ]anmalldlrlar

."ğ-$ih".tffi1',hfı

* lasTEMl



B.

Şokilde bulunan hücrenin temeı kısımların.
dan biri olan yepl ll€ ilglll aşağldakilerdon
hengi6i y6nftştlr?

A) BitkiVe hayvan hüclelsrinclo bı]luntJt

B) Görevi hücreyi yönetmektir

c) Hücled6 sitoplazma olmadan da yaşarnlnl

sürdür6bi ir

o) lçind€ kan grubu, göz lengi, saç şekl gibi
kalltsal özellikle.i taşlr

Şekild€ bitki Vo hayvan hüc.esinin kıslmlar harf_

lei6 gösleiimiŞtir

Buna gör€ Tv€ v hsrfleri116 gö9t€.ll6n yapllar
hengi orgenellerdir?

A)

B)

c)

D)

s6ntlozom

Kloroplast

Milokondri

Gogicisimciğ

Kloloplast

sentozom

Ribozom

Mitokondri

a\a
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10,

11.

(+ , organolin olduğunu,

- | organelin olmadlğınl gÖstelir)

T8bloda b92l oİganelleİi v€rllen  , ı v6 ı
hüc.6leri 116 llgi|i aşağıdakl bllgll6rden hangigl
doğrudur?

A)   Ve a hücrel€ll bölün6m€z.

B) ı ha}^/an hücresidir.

c) a bitk] hoclesidir,

D)  , ı v€ o hücr€l€i oneri üretir.

soluk al p-V€rrı€ slraslnda Vücudumuzda ge-
çekl6şen baıl d6ğişimler yukarldaki şsmada
göst6rilmişlir,

Bu değlşimlor ile ilgill;

l, solJk alma slraslnda diyalram kasl kasllarak
dü2leşi..

ll. soluk veri*en kaburgalarara§ kaslar kasıllr

lll, solJk ah,k€n 9öğü3 boşlLğıJnun hacmi aza-
llı

lV soluk Volme il€ akciğerloldoki hava dlşall
atllır.

vgrl16n bilgils.den Mngile.i doğrudu'
A) lVe ll

C)llve lll

B)lvelV
D) ll! v€ lV

Dlğol ssyraye GdnE ğ64

:-,r.l,dli&na$İliiİıidd+i ":
Hğoa§ .slhttğ ül8ıüffi f mfiİdffi dübhli.

ı
a



A
soluk v6İıno sreslnda akciğorlein lçand6
bulunan gazlarn mlktarlndakl d6ğişh hangl
s€ç€noRo doğru vorllml9tl.?

A) l ı\4 kial

/- 
olsijor

Z- 
ııa-o."aı.ı"ıt

t._

B) tllliklal

l /'-
7/7'i*o.^a."".
r

zğma.

nucro çep€n Rlbozom i

Ibulundurur bulundurur.!ğLs]
Yukanda hücre yapllan ile llgili vorllen numa_
ralandlrllmlş lf adelerd€n h6ngilsrl bltkl hOcr€_
si lçh doğru, hayvan hücrrsi için Yanllştlr?

B)2Ve4
D) 1,3 ve 5

c) ]Mlkt D) , M kl5r' T o[ciiAn

§**.* l /l
1 

\.-._= 
s" o*_, |=:!4.,ıo"a,oı.,ı

5,

A)YalnE 4

c)lVe3

Ir**""* -re"".,.. l*",İ l
i ouıunaurur l ouıunauruı bıııı:ndurur, 

]E _E Ft
Hücro çerı€n Rlbozom ;
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A
llglllAşağlda bazl kenlkleİ v6 çorltl€rlylo

e9leştlrme yap mDtlr.

Buna gör€ yapden eşlo lrm€lord€n hanglsl
doğrudırr?

A) El bilek kemiği _ Uzun k6mik

B) Kabulga kemiği - Yassl kem k

c) Kürek k€miği - Klsa kgmik

D) omur - Uzun k€mik

Hucrel€l

D€rl
hOoİoaı

sonlrozom

Ribozom

Hücle

Yukandaki labloda deri, yaplak V6 baktorihücre-
slnd€ bulunan organ6ll6l (+) ile bulunmayan al
ıs6 (-) ile gösl6rilmişlir

Tabloda l, ll, ll|, lV ve v numara 116 gösterilen
bölümlere gelm63l g€rskon lş.r€tlsr hangi
s€ç6n6kt6 doğru vorilmişilr?

lıl

+i Jlll l

]

]

Golgl



A
FEN BiLi

A
ML

t-
KAİ Bu BÖLuMDE YANlTLAYAcAĞlNtz ToPLAM soBU sAYlsl 2o,o{R-'--" ,, ,o,urri*i 

"o"ULARLA 
lLGlL YANITLAR Nlz "FEN BiLlMLEFiİEsri" BöLOı\,iüNE lŞABETLEYlNiz,

H4ek€l yeten€kle ne

/lı/t
oyna. Yan oynar

i 6kl€rn \ 6k9m .,

lo,n.ı lO,n"ı.{+

1,

 a
Io."ı
v
ı

Yukan.taki şemada  , a v6 ı sembol|e.l ile

göst6lllen yoİl6le aşağldakil6rd6n hgngisi
yazlllrga doğİu olur?

a
A) Dirsek eklemi omul eklemi

Kafaias

Kalça ekl€mi

Çene aklern

Ko] €kLemi

El parmak
ekl€mi

Kafatası

Bacak ekl6m]

Ç6n€ €klemi

omur oklomi

8)

c)

D)

2.
Havanln ls llmasl Havanln

nemlendkllmesi

oksijon ile kalbondiok,
sitin yer d€ğiştirm€si

Fen bilimleli öğrel m€ni yukandaki tabloyu tahta-

ya çiz€r€k öğrencilel]nden büJrnun görovl€l nin

yel aldlğl kutucuklan taramal6rlnü istiyot

Ö6renciler tarama işl€mini doğru yapllğlna

göre tablonun son göralnümü nas|ldlr?

\

,r- 
l- l

B) r-f _l

ffi
c)- T----lffi
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A
ERl TEsTl

3, F6n biiml€li öğ.elmen] slnltta öğl6ncil6rine şu

bilgileli Veriyor.

l. Kas hücrelerind€ çokfazla 6no.jiür6tilll,

ll. Çocuklann hüclelgrinde yoğun olarak protoin

üreti]ir,

Lll. Yaprak hücrelerinde yoğun bir şekilde besin

üretilir

lV süt bezl€rinde yoğun bil şekilde süt salgısl

üretilir

Öğr€tm€n öğrencllerlndon bu hüc,€l9,d6
yoğun olsrak çaİşan orEen€ll6rl 6öylom6lerl,

ni i6tedlğind6 öğ.encile.in aş€ğldaki ltedal6,

rinden hangiel doğrudu'

Kas
!!9,"!|

B) İüiiokond

c) Kloroplast

o) Mitokon(lri

hücrosi hücr6Bi
stiüt
bezi

Golgi

Ribozom

Ribozom

Golgi

Kloloplast

M]tokondri

Kolı]l

Golgi

Ribozom

Ribozom

]



A
16. A9d,daki ayed.rdon hanglsi heİ topluma blr

poygamb€r göndorllmosiyle ilglll {€ğE!!r
A) "..." Hff millgte blr poygambel gönderdik.

Allah onlardan bil klsmlnldoğru yola iletti,,,"

(Nahlsulosi, 36 ayel)

B) "Biz hiçblr mgmlsketi, öğüt Vormek üzer€
(gönd6ldiğimiz) uyancllan (peygamberl6ri)
olmadan yok etm€mşizdir. Bizzalm daği|iz,"

(Şuara sur6si, 208-209, ay6tl6r)

c) "Hel ümmotin bil poygamberi valdlr,"

(M6ide sul€si, 67 ayet)

D) "Bosule düş6n (vaz,f6), ancak onu duyurma_

dlr._"

(İ,,4aid6 sur€si, 99 aysl)

Bu şem6dg "?" olan yerl6İ€ a9ağldakllerden
hangbl y94Le!9i?
A) lnsanlara p€ygamber olmaoln koşullarünl

öğr€ien bllge klşil€ldi.

B) Toplumsal uyıJm V€ banşl sağlaya,] o /6ştil,ci
kişilordir.

c) lnsanlar araslnda çlkabi]ocek sorunlara

çözüm getirsn önd6rleld]r,

D) lnsanlann Allah'a yakln Vo iyl bk kul ohaslnl
öğ16len k şilerdir.
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1a. Yüc€ Allah peygambgn€r araclllğlyla insanlara
mesajla. gönd€lmiştlr Bu lahi masallann yel
aldlğl yazlh metünler6 ilahi kitaplald6nilmekl6dir
sayialar halinde gönderilsn ilahi kilapla.a ------
d6nilmeRedir

Yukandakl bll9lde boş blrakllany€re g9ağlda_

kl 5€ç€n6klelden hangbi ggtlrilm€lidlr?

c) lolsk kitabl

B) hadis kitabl

D) ilmihal

19, "Peygamboller Allah'lan adlklan dinl hükümleri

oduğu gibi, hiçbk d9ğiş klik olmadan nsan ara

bildirrnaşlerdir Allah'ian aldlklan em]rl6rde ne bir

6ksiltm6 n6 de birarİrma yapmışladır."

Peygamborıorln bu özolllğino ne ed v6rilir?

A) Govgnili. olmak B) Akrlll olr.ak

c)Tebliğ D) Doğru olrnak

20. lbfah]m putlan krdı,

T6k tanndan habgr Verdi,

Hakka bağhllk gösü€rdi,

inanallm ggl bunlara

yusut korvana satüldl,

Hem de kuyuya atlldl,

Dind6 gelçok anlatldl

lnanallm g6lbunlala

iblahim AGAH çUBUKçU
Bu lH dönlükt€ aşağldakil€rden hangl8i vu.-
gulanm,şt,r?

A) Kadero iman

B) Peygamberlore iman

c) M6lokl6r€ iman

D) Ahirete iman

DiN KüLTüRü VE AHLAK BiLGlsiTEsTi Bj,i ri.

FEN BiLiMLERi TEsTiNE GEÇiNiz.

l

1

t



11. Ayhen derso gelmoyen arkadaşl selim'e
kitaplars iman 6tmenln foydalannl anlatlrken

aşağldaklle.den hanglsinl y?4!§ aktarm§lr?

A) Allah'ın mesajlnl anlamaya Ve anladlklannl

uygulamaya çal]şr

B) Allah'ln insanlaa dünya hayatlnda lehbe.siz

bllakmadülnl bili( onun All6h'a olan güvoni

artar

c) Allahln lndild.ğ autsal kİaplar araslnoa lar!,

lllk olduğunüJ anlal Ve diğel din 6re hoşgörö-

D) Allah'ln kjlablnl okuı okı]duklannln gönüll€re

hıJzur Veldiğini bilir

12. "D€ ki: B€n yalnlzca sizin gibi bil beş€lim (Şu

Var ki) ban6, llah'lnlzln sadsc€ bil ilah olduğu

Vahyolunuyor,,."

(Kehf §ur€si, 110. ayet)

Bu ayette aşağldakllerd€n hanglBl vlrgu]an-

4em!e!!?
A) P€ygamberlel n güVenilil olmalalü

B) PeyambelLerin b ler insan olduğ!

c) Peygamb6rlgin tevhit inanc nl anlatmalan

D) Peygamber€lin A lah'tan vahiy almalan

13, P€ygamberle, insan olduklaı için diğel insanl6-

nn duygUlannl, düşüncel6rini, endişel6lini, bek-

]entil6lini, zaaflannl anlayabllmişl9ldir Böylece

ontara ilahi mesaila.l daha lahat il€tebihişleİdil,

Ay.lca insanlar a.aslnda ortaya çlkan anlaşmaz,

llklela, sorunlara daha kolay Vs akılcl çöz0mler
gslirebilmişlerdir.

Bu m6tnin bgşllğl aşağdakil€rdon hangisl

olabilir?

A) Peygamberlerin Görovleri

B) Peygamb6rl€r]n insanlardan saçilmes n n

c) Peygamborlolin Nite]ikleri

D) Peygambeneüe lman Etmonin Ön6mi
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A
14, Aşağldskilarden hangisi Ku.an'de ad| geçen

peygamberlerdon bi.l ğoğiHia
B) llyas

D) Şuayp

M6tin Öğretm.n'in sorusuna hangl ğğrenca

yanl!ş cevep vormlgtir?

I zgladl 6ütşkanlklaE yön6l6bilil-

I

A) Haİun

c) Hlzır

15.

sı ri',ı
q,.-- p

@
,|-l_ Hakslz y6ro cana k]y6bilkleİdi

lnsanlalyalatrc 6anl g6€ği gibl

Aıiıan;Aah ı ;ıp doğıuyu
yan!lşl oyld ed6bllİ!oldi.

De6:oin K0ltüd v€ Ahl.k Bilgüsl

Konu: Peygambdlel ve P6ygam-

Allah, insanlaa paygğmboİ]e

gönd6.m6seydi nolel oludu?



7. Hz. Musa'ys indirilmişiir Yahudilgrin kutsalkita-
bldlr. orijinal dill lbranic6dir lçinde yalanlış, bszl
p6ygamb6iorin klssalan, Israiloğullannln yaşad,-

ğlolayla( Yahudileie ilgili baa ibadotl€ı törenl€l,
ilahi omil v6 yassklar gibi konulardan söz edllir
Bır ilahi kilaba Eski Ahit de denir-

Bu parçEda Özslliklerl veİllen llahl kit.P aşa_
ğdekllorden henglsldlİ?

A) Zebur

B) Ku'anr Korim

c) Tevlat

D) lncil

AJlah, vahjylerl6 kendisini insanlara tanıtmlştlr
K6ndising inanlp nasll ibadet stmomlz geroldiği-
ni bizel6 öğrotmiştlr lnsanlalln birbl/€riyg iyi
geçinmolerini üstey€lgk banş, hı]z!l Ve güvon
içinde yaşamalan içjn gerekgn ahlak ilkelelini
açıklamlştlt lns6nln yaranna V6 zalallna olan
konularda öğütl6rd€ bulunmuş, doğru yolüJ gös-
t€lmişlir

8u parçada aşeğıdakl€rdsn h.nglsi vurgu-
l€nmlş1.l.?

A) Vahyln gÖnderiliş amacl

B) Vahyln hangi yo larla g€ld ği

c) Vahyin d€ğişmgdği

D) Vahy n evl€nsglliği
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Kuaan indirildiği andan itibar6n h6m yazllmlş
hom d€ ezberlenmişıil Böyloce indiği şekilde,
hiçbir değlşikl.ğe uğ.amadan gdnümüzs kada.
g€lmiştiı

Aş6ğd9kl eysılerd€n hsnglsi'.Ku'an'da d6ğiş-
m6nin olamayacağl' ilo llglll qqı dir?
A) ona (o Kur'an'a) ne önünden no c'e a.kash-

dan baİl (y8kla§ıp) g6lemez.''

(Fuss]et sulesi, 42. ayet)

B) "Kur'an'ı kosinlikle biz indild k, e]bott€ onU
yin€ biz koruyacağlz.''

(Hicl sulosi, 9, ayet)

c) "ŞÜphesiz onu, loplamat (s6nin kalbin y€r-
l6Ştkm6k) vg onu okıJtmak bize aittir''

(Klyame sul6si, 17. ayet)

D) "Biz onu akll ordirssinlz diye Arapça bi.
Kuaan olarak ind]tük,''

(Yusuf suresi,2. ayet)

"P6ygambellelin günah işlemedikl6.ini, masum
olduklannl" bellnen s stlafl aşEğldakllordon

1o.

hangisldir?

A) Emanel

c) Fetanet

a)ism6t

D) sdk
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oiı.ı xüı_rünü ve AHLAK giı-cisiresri
D|KKAT BU BöLüMoE YAN|TLAYAoAĞıN|Z ToPLAM soRU sAYlsl 2o,oiR-"-'-'uuroiuroe*ı"oFULAFI4lLGlLYAN|TLAFıNz,olNKüLTüRüvEAHLAKBiLGislTE9TF

BöLüı\,4üNE !şARETlEYlN z.

1. A9ağldakilerdon henglsi poygamb€İl6.1n nlte,

liklori Eraslnde y€r al4az?

A) 1sm6t

c) Kehanel

B) Emanot

D)Tebliğ

Aşağldakllsrden hanglsi p6ygamberl€rln

ortak t€mel mesajlanndan d.€ğildk?

A) lnsan]an ahiret konusunda uyalmak ve bilgi
lendirmek

B) lnsanlala ahlak kura lannı öğretmek

c) insanlara ibad€l etmoyi öğl€imek

DJ lnsan,ara {yam6|'1 rc zarral ,<opacağln| bil-

dlrmek

3, "Hz. Adom'den Hz. Muhammad'e kadar bütün

poygambeİleli Allah'ln Var Ve bir olduğunu, yal-

nlz ona ibadgl edilmes ni ÖğÜtlgy€lek, peygam-

b€rlelo Ve kitaplala ayr m yapılmadan ]nanllma,

slnl, Allah katlnda üstünlüğün takva Ve 9üz€l
ahlaklaolduğunu hab€rv€lmişleldiı"

Parçanln ana dÜşÜncegini olu9turan yarg|

aşağlc|akllgrden hangisidlİ?

A) Poygamb€rler insanlal ibadet€ dav6t ed6ı

B) Peygambol]er badet esaslannl öğrotir,

c) Takva(d]ndar) Ve 9ü26 ahlakh olmak insana

üslünlük sağlamaz.

D) Peygambgrlerin m€sajlan aynl içeriği taşür
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4, Aşağldaki hangl seçenokt€ llk v6 6on gönde-

rllen peygamberlsr blrllkte v6rllmiştla

A) Hz, isa - Hz. Mı]sa

B) Hz. Adem - Hz, Muhamm6d(sav)

c) Hz, Nuh - Hz Muhammed(sav)

D) Hz. Adem - Hz. iblahim

5. "Biz, Allah'a ve bize indiilenoi lbrah]m, lsmail,

lshak, YakıJp Ve esbata ]ndiril€n6, Musa Ve

lsa'ya Verilen ere, Rableri taraflndan diğer pey-

gamborlere V6rilonl€rğ onlaldan hiçbiri araslnda

lalk gözetm6ksizin inandık,,, deyin."

(Bakara sulesi, 136. ay6t)

verilon ayetln konusu oşağldaklleİdon hangl-

6idir?

A) llahi kitaplara inanç

B) Tevhit inancı

c)Ahirote ]nanç

D) İvlelek]e.€ inanç

Yahudilorin kutsal kitabdır, Hz, Davut'a indiril,

mişiir lç]nde Allah'a hamt ve şükan iladeleli,

ahlaki öğütlel ve ilahil9r yel allr. Günğmüzde

"Mezmunal" adryla EskiAhll'in içind€diİ,

Bu parçada özolllkleri v€nlen llahl kitep a9a-

ğıdakllordon han9lsidir?

A) lncil

B) zeblr
c) Klr anr K6rim

D) Tevrat
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Ş€kild6 [oA r loc dir

"(6&)=zq. 
onuğun, göre,

sü kgç dergc€dir?

A)56 B)58

nln ölçü-

D) 68

AoB

c) 66

6. slNlF. o. 17601 l0
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A. AA
20, Şekildo t Ve k doğrularınln koslşimi il6 oluşan

açıar gös|grilmiştil,

- --t--- _A_ ---
9(- r.

:!k

6una gör€, aşeğldakile.d6n hangi3l §öylğne-
billl?
A) a il€ b ters açllard ı
B) a il6 c t€rs aqlardlr

c) b ile c t6rs açllardlr

D) c il6 d ters açllardlr,

[4ATEMATiK TEsTl BiTTi.

DiN KüLTüRü VE AHLAK BiLcisiTEsTiNE
GEÇjNiz.

Dlğol sayıaya eeçlniz qğa



13. 24ve 32 sayllannm ort6k bölenleri aşağldaki-

lerden hanglsidi.?

A) 1, 2, 3,4,6
cJ 1,2,4, B

B) 1,2,4,6
o) 1,2,4,8,12

14, lki tane çalal saatien biri 6 saatto bir, diğeli

4 §aatte bir çalmakladlr,

Bu lkl saat 9aİ galnü 17.00 da llk kez birlllde

çaldlktgn 3onr6, lkinci kez hangl gün h6ngl

s6att6 tokrar birlikte çalarlar?

A) salı 22.00

B) sall23,20

c) Çarşamba 05.00

D) Ça§amba 17,00

15.

^]

I
o

Şeklld€ v6rllgn açm|n ölçü6ün€ alt gösleİim,
gşağldakilerdon hangisi glemaz?

A)s(G)=go,

cı s(6)= go,

B

eı 
"(6ö)=so,

oı Jfi)=go,
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16.

Yukarda voril€n şokl6 gö.€ aşağldakiaçı çift,
lorinden hanglsi komşu aç|lardla

A) AoB ile coD

c) AoD ils 8oc

B) Aoc ile BoD

D) Aoc ile coD

17.

,ğ
B

18, 155' lik blr açlnln b0tünlorl kaç derocedl'

,---\n

Yukarlda v€ril€n ABc ilo DEF tümler açllaldlr

6(ABc)=18" olduğun5 gör€, 3IDEF/ kgç

der6c6dir?

A\72 8)68 c)56 0)62

B) 28 c)32 D)35A) 25



Falih, bil lunaparka gidş ücretiolalak 4 TL verip
dahe sonra bindlği hel bk oyuncak için 6 TL
ödemiştir,

Fgtih lunaparkta toplam 40 TL harc5dülng
gör€, kaç oyuncağa binml9tir?

A)4 B)5 c)6 D)7

7 sgy§nln 100'den küçük 6n büylİk kat Ava
12 s6yl3lnln 50'den boyük an küçük k6tl B
olmaküz€reA+Bkaçtlr?
A) 158 B) 152 c) 147 D) 140

Alt basamaklı rak9ml6ll larkll 48025A doğal

sayıs 2 lletam bölünebilmeHodir

Buna 9ör€, A kaçtlr?

A)3 E)4 c)5
?u
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A
9 lle10. 12 baoamakİ 777...7 doğal 95yl6lnln

bölümünd€n kalan kaçtlr?

A)6 B)5 c)4 D)3

§aylla.den kaç tan€sl

c)5 D)6

Bk b6saftakl| doğal
a3Eldla
A)3 B)4

11,

1 2. Aşağlda bir say!nln asal çarpanlanna ay.llşl gös-

lslilmiştir,

1

2

2

3

5
]

cJ 72

Buna göre A kaçtlr?

A)60 s)66 D) 80



o|KKAT BU BöLüMDE YAN lTLAYAcAĞlNlz ToPLAi, soBU sAYlsl20 Dln.

BU BöLüMDEK| soRuLARLA iLGiLl YANlILARlNlzl ,MATEMATIKTESTP BöLü[,4üNE lşAnETLEYlNlz.

1, Aşağdakieşitlikl€rd€nhangl6iyanftştl;

A)23=8

c)34 = 81

B)la=1
DJ 42 =B

2. 4 x ld §ay$ kaç basamakİdlr?

A)3 B)4 c]5 D)6

Aysun, kendisino boş bİ kumbala alarak ilk gün

<umbalaya 1 TL aİyol. sonlakl hel bİ gün ise
bk önceki gün kumbaraya attlğl pala miktannın

2 kat kadar para atlyor.

Buna 9ö16 Aysun 5. gün kumbaraya kaç TL
pafe at'll?
Al24 B)25

6 slNlF. o. 17601

c) 26 D) 21

A)20 BJ 25
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MATEMATİK TESTİ

4. 8+8.5
işlominln sonucu keçllr?

A) 80 BJ72 c) 48 o) 36

6. Endel, c€bindekl parasl lle lanesi 5 TL olan

kalemlelden 10 adet alabiheKadir,

Buna göİe Endor, taneai 2 TL olan 3llgl'erden
k6ç ad6t alabillr?

25 . 98 işleminin sonucunu bulmak isteyen blr
öğrenci §rayla şu iŞl6ml6ri yaplyor:

1 adlm: 25 , (1 00 - 2)

2 adrn| 25 - 100 - 25 - 2

3. adlm|2500- 50

4. adrn| 2450

Buna göİe, aşağldakilord€n hangisa 3öyl.n9-
blllr?

A) Öğlenci, 1. adlmda hata yapmlşhr.

B) öğlgnci,2 adlmda h6ta yapmıştlr,

c) öğrenci,3- adlmda hata yapm§lll.

D) Öğlenci, doğİu sonucu bulmuştur

c)28 D)30
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]ı Brçok insan başanlı olmak için ortada asla
yoteni zamanl. olmadlğınl düşünür oysa zamanl
bloke e|tiğimizde yeterli zamanlmE olur zamanl
b]oke etmek, zarna.l gözden q€çirmenin Ve ku!
lanmanln son derece sonuç odakll bil yoluduı
A'eıa.del claham Bell. '.BLıü1 ouşdlce|el n,zl
e inizdeki işe odaklanmaya verin. lşlğr tek bn
yele ooa(la,sarz daha çok aydlnhk eloe ed.lsi-
n z." dem ştir
Bu m€lincl€ antatlhak istenen aşağldakil€İ-
d6n hangisidia
A) Başan için tek çlkş yolı] eğitimdir

B) Başanh olmak için iyibil maddigüç de bulun_

C) Başal l o -a\ lç|n h6.rdlİ,zl yapacag m|/ şe
yoğunlaştlrmamlz g6rekir

D) Başafl için larkl becelilere sahip olmak gelo

Vlsr Pra- t|e.i, Mls('oa yel ala. pilami| şekhr-
deli eski vaplaldr Mlstr'da '0o'oen fdzla p,a_
-.l !ald|, Plraml,er,.l çoğu Fsk (.a 

"
Do,reml ,rdo İ.aVJr .1e2dl a1 olalal lrşa eol.
miş|ir. 8]linen en osk pllaml, 3.Hanedar
Dönemi'nde inşa ed len Basamakh Pnamit'tir, BL
oi,am,İ ve ellal,nl çevreleyen boKialj Mlmal
mho|€p talaflndan tasar anmlşllı B!nlaı d!n_

yan n on 6ski şekil]i taşlanndan nşa edim ş
yap]andlr yaplmda ça'lşan işçiler, pkam tlein
s rrlnlbild]kieriiçin yaplm billikten sonra öldÜrÜ
rnÜşlerdir

Bu melind€ piramitlerls ilgili aşağldakile.den
hangisine değinilm€miştir?

A) Ne zaman yao dlklar na

B) inşa edihe amaçlanna

c) En eski piramidin hangisiolduğUna.

D) Yapimında ça]lşan işçilerin say§lna

KAFTAL
Genelolarak d ğer uçan yırtcllardan daha n
Ve daha 9Üç/üdurlel Ve kafa yapllal] daha
büyüktül Dlğel y]rtlc küJŞlal glb eğri gaga
lar, kasl bacaklan Ve güç ü ponçoleİi Vard r

Eğr gaga yapsı avannn eİerini sökup
a maya yardlmcl ollJlken, kaslr bacaklalü Ve
kilillenebilen penÇe|ğ sayes]nde kendiler n

den daha ağ r aV an bl]e ülçalak taşlyab irl€r
Gölme yeteneklel çok 9elişmiştrr

ŞAHiN
Yııl cl kuş ar alaslncja en çok b linen kuşLaF
dan bk tanesld r Ka.lalg ller famllyas ndan-
dlr Vo Ömünei yak]aş k 10O ylidlr Gagaiall
kVnk, vücuilan ise 50 _ 55 cm boyuna
sahiptir oldüJkça girçlij pençe ei Ve kahve
lengl tüyler bulunmakladır Havada 9enış
kananar vasliasıyla ç lpinnradan uzıJn bil

Aşag|dakilorden hangisj bu metinlerde bah_
sedilen kuşlann odak bil özelıiğideğjldil?

B) Aynı soydan gelmekledir er

c) Güçl0 pençelele sah ptn e.
D) Göme yelenekeı çokgellşm Şli.

:2ll,
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Il ii,,() KöylJmüz, geniş olman ann k]yslndaki bil
yamaçta bulülnlyoldu, (]l) ail 9ün babam le

amcam bahçeye bil çaldak k!lmak iç n, kufu-

muş bi. ağac kesmeye gitl er, (Ll) BüJ dukla. bir

meşe ağac n kesip devlldler, (lV] Ağaç, yere

duŞerken yanlndaki ağaç]aıdan bilkaçln n dalla_

gu metindekl numaralanm|ş cümlelerden
hangisi amaç anlaml laşlmakiadlr?

l. Bundan 15 yıl sonra da 10 Kastm 1953'te
k;ndisi için yapl nlan Anüikabil deki ebedi
istirahatgahlnda toplağa vel di.

ll Aiaiürk ün sağ lk dulumu 1g37 yl] nda. t ba-

ren bozulmaya başlarnlŞ Ve kendisine siroz
leşhısi konmı]şt!

lll cenazes] büyük b]r lörenle Ankaraya ü]ğur-

land Ve Atatürk 2l Kaslm 1938 günü

Ankara da yapllan büyük blr törenle Ankala
Etnoglalya Müzes'ndeki geçici kabr ne

]V Ancak tüm tedav e16 rağmen Aiatnlk
1O Kasm 1938 Perşembe §abahı saat
09.05 te Lslanbu Do mabahçe Salay nda
hayat n kaybetli,

Numalalanmlş cümlelelin oluş sIrasına göre

diziIişi aşağ!dakilerd€n hangisidİ?
l. kl kaldeş n ağ rlğ hcme. henron aynld]r

l , Gölse bas n. yaz l baslndan daha elkild r,

]il. Bu yı yaz ıat imiz köyuınüzde geÇllec€ğiz

V Sağllklıolnrak çln spol yapma ryz.

Yukandaki numa.alanmlş cümlalerin hangi,

sinde birden lazla yaplm ekl almlş sözcük

A)| B)ll c)lll D) V

A) | B) ll c)lll

A)|

A) V- llL l- ll

c) l lV- lll- l

B)lll- lL- lV_

D) !_ 11-1l1_|V

6,SINIF.o.17601

D) !V

Aşağ|daki cümlelelin hangisinde virgülün kul-

A) Buğra, yaz taiilnde AVl!pa ya gilti

B) Annem hzh, h z konü]şlUğüJ için len yor

C) Er]klen. elmadan, ! şneden komposlo yap .
D) Babam, amcama hlç benzemez.

(l) Dunya har talar n n lnce çlzg]Lene küJtuct]kLara

aynldlğlna d kkat etmlş mıydiniz? (ll) Bu ç 29iler

enlem'Ve boylam çizgieridir (lll) Yeryüzün-

oekl .e,.alg olü Torla,l r korJmL. eller'\e
boylam ölçi-]mlel]y e be]ınenebilr (V) B!n ar

dar e. e- çlzq1,6,1. Dl,b,,r e Asll Jza. ll, da ve

brb nel ne parale dir

Bu metindekl numa.alanmlş cümlelerin han,
gisinde yazIm yanllşl yapllmlşllr?

Mus!l, nüfüJsunun çoğunun osrnanll h mayos n-

de o masl sebebiyle Mısakj Mı]n dahil ndeydı.

Ancak ingllzlel zengin petlolyalaklarn n bulln-
duğLı bu bölgeyi blrakmaya yanaşm yorlard

Lozan Barış Ant aşmasl s rasnda da bu konuda
bil sonuç al namamlş, sorunun daha sonra
Tüİk Ve Ve lng lte.€ aras nda çözü nresl.e karar

Verımşn. ]924 ylnda gölüşmeele başla.lp
son!ç allnamay nca solun M lletlel cemiyetine
götülülmüşiüı 1924 yl] . n Ekim ay nda lop anan

\,4 llel er ceİiJ eüi de Tul. )e-|,d| s,n "n r.7ml1
Ve t\,4usul bölgesini lrak talaflnda bılakmıştrr

Bu metinde ele allnan konu aşağldakilelden
hangisidir?

A) MLsı] solunu B) Petro ün önem

c) l. Dünya SaVaşı D)[/]usul petro er

,/ UNESco Dünya M laslnda 20]5 nba.yla 165

ülkede 8]4 ü kullürel,203 u doğalve 35 ikarma
o]mak üzere istelenmiş 1052 alan bul!nmakta-
dl. Ülkeere göre bakldğlnda halya,51 Dünya

M rasl e ilk srrada yel ahaktadlr, Ard ndan slra-

slyla Çin (50), lspanya (45), Fransa (42), A manya

(41), Hindistan (35)Ve Meksika (34)gelmekled r

BU m6tinde aşağldakilerin hangisind6n yaraİ,

lanIlmlştlr?

B) saylsa Venlerden yara anma

c) Tanlk göslerme

D) Tanımlama
B)ll

--

c)lll D)lV

Diğer saylaya G€çlniz aa,'5



Hemen hemen hel konuda ledbirl o mak b ze
buyük bil layda sağlal, ÇünkÜ ne zaman, ne lÜr
teh kelerle kanş lacağümlz bllemeyiz BLnun lçln
tedbül l Ve dikkatli olüJrsak tehl ke el kolay ükla

baŞrnlzdan saVabiln]z.

Bu mgtnin ana tikri için aşağ|daki aiasözle_
rinden hangisi kullanIlabilir?

A) Blgünun işiniyanna bllakma.

B) Demil tavlnda döVü ür

C) Ne karanllkta yal ne kala düş gör

D) SU b!lanmay nca dUrulmaz.

(l) Ballş n en güzel Ve en oski sembolü zeytjn
da ıdür, (]l) Zeyhn da ntn banşln b r sembo ü o a
rak kuIlan nrasl 1,4Ö 5 yuzyıla dayan l (l]i) Y!nan
|G)ed yaza Al]slophanes n Baİş (lrini) adl
esernde'lüm tannçalann en yücesi balştanl,
çasl lriniye görc zeytin n o dLkça değerl oldu-
ğu bel]ıri] l (l!,) Benzer şekllde zelin da l, Roma
.-paraloı.Lgu Do.eml'1deıl sikhe erde oP
!rini'n n n te ikeinden b rio arak gö2e çalpaı
Bu motinde aşağldakilo.den hangisi yoktur?

A) Dey m

B) ler m an|am] sözcük

c) at a. am sozcük

D) 1,4ecaz anlam isozcük

sanlldlm gOndü2di] on]arla gecem

çimde ümllül dost b] dikler m.

Ne zaman ylklLp yele düşiüysenr

Bıraküp da g]tt dosl bild kelim.

Bu dizelelin şaİi lçin aşağ,dakilerden hangisi
söylenemEz?

A) Haya k nkhğliçlnC]edlr

Bl Vaşao,gl dtJ,Lr harş|s,,rda üzJntu hlssFlrek-

c) Kendin yalnlz h sseinrektedi.

D) oosılaandan bekediği desleği oörmüşiür

Aşağldaki altl çiziİ kelimele.den hangisi hem
yaPım hom çekim ekialmlşhr?
A) Bugun sahıp odü]karmn hepsin çahşma

azm me borçlot!

B) Toprakslz köylü el. ]ç er ac slbir hayal] l.,ala

C) Gecen n en sess]l laki nde go.dum o-! b]l

D) Tecrübel nsan al. düş!.ce elinde. l,a/al,

Val ml benl Çin zde tElyaD?

Yaşanmadan çoz! meyen str bc!1rn.

ll

Kalmasa da şöhlelimi ç!!VmaVan,

.ll
Ko!ğ{d tarit elmek lol ben m,.,

lV

Bu dizel6rdeki numala16nm|ş kelimelerdon
hangil6linin kökü isimdir?

S€n büyüdüğün Vakit çocuğü]m,

Y ne çlçek er açacak da lalda.

Dallada açan ççek el gibi,

Ylne çocuklar uyUyacak masal]arda.

Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakiler-
den hangisldir?

A) özlem

C)Hüzün

sNlF.o.]/60]

a) Umul

D) Kaygl

A) Vel

c)lVelV
B) Ve ll

D)L VelV

Düğor saylaya Geçioüz =,= 1
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oiKKAİ BU BöLüMDE YAN TLAYAoAĞ|N z ToPLAM soRu sAYls] 20,DlF

BU BÖLIJtüDEKi soRUI-AFLA LG Li YAN TLARIN]Z ,TÜnKçE TEsTi, BoLuMuNE |ŞARETLEY!N z.

Aşağldakilerin hanglsinde "dalmak' kelimesl

belirtilgn anlamına uygun !ulE!ı|l,!9mlştIr?

,,A

'li'ı;

-.1

]

ğ
{
1!

ğ
:]

İ

,

A) Suyun içine büjtün

Vuc!duyla ve h zla

B) Blİ Venn lç ne q r

cümle

S cağa daha faz a
dayanamayan genç
ler den 7e .laldlla.

Baz lar nlz kap ça,
madan odaya da -

y9r.

c)

D)
i

Bir işe, bil şeye

EVe ge ince öyle bİ
dalmlş m ki uyandl

ğlmda gece olmuşt!.

Yorgunluktan baş nl
yasnğa koyduğu gibi

dahyor

"Taze" kelimesl aşağldaki cümlele.in hangi-
sinde mecaz anlamda kullanllm|ştlr?

A) Taze ekmeğin üzel]ne ba ve kaymak sülüne-

den kahvallı yapmazd .

B) Slze baz tze havadislerim Var

c) Ağaçlaın taze yeş] yapraklan baha. n ge di
ğin müjdellyordU

D) raze sebze bulmak isl]yolGan pazardan ahş

6. slNlF. o. ] 760] Diğ.l sayfava aeçjhiz ae n

li'h::'F

l, Ara annda gizlice an]aşmak

ll. Blr ne ittlra etmek

lll. Bir ysre ylce yeneşmek

Aşağldaki cüml€lerh han9i3inde numaralan,
m|ş açlklamalardan birini karşllayan k6lim€
veya kelime gİubu tullan lha!ı|ştLr?

A) Genç adamln b]r kusulunu bulamaylnca ona

karaçalmaya başladllar

B) Bakiplerionu alt etmek çoktan işipişirmiŞ.

c) o günkü olaydan sonla iki eski a*adaŞ köp,

D) Kaldoşlik kü tüİü bu topraklala kök salmışnı

Ticare|in b r ah aklo mall. Mesele sadece almak
Ve satmak o mamall. Ama sam mlyet, doğru uk

Ve dürüstluk ticarelle Unutulmuş değenel nere

deyse 8]l ürünü satmak için bin qereden su
getinek yerine dürüs1 olmak çok mu pahalya

Alt çizjli iladenin bu metne kattlğl anlam aşa-

ğldakilerden han9i9idir?

A) Bürin kandlrmak için dil ddkmgk

B) Bir sorırnu aynntllarlyla incelemek

c] Blr iŞ] vapmamak için bahane üreimek

D) Kolayca yap lab lecek bil iŞi zorlaşlllmak



KiTAP(lK

sıNlF

ADl |, . SOYADl

NUI\ıARA5lslNltl :

D|KKAT 1. solu kitapçığlnlzı kontrol ederek, baskl hatası olan kitapçlğ n değiştirilmesin
steyiniz

soru k tapç ğınln ön yüzündeki açüklamalar okuyunuz.

slnavda hesap makinesi, cep te efonu Ve çağn c]hazl kL]l]anllmasl yasaktlr,
2.

3.

cEVAP KAĞlDl iLE iLGiLi AçlKLAMA
1. Cevap kağldl izeri|e yazacağn z yazl Ve yapacağlnlz işaletlemelerde kurşun kalemden başka

ka]em kuLlanmaylnlz.
2. cevap kağldündaki size aii bö ümlerin kodlamalar nl eks ksiz olarak yap nlz,

3. Kitapç k türünü cevap kağıd n zln llgil bdlürnüne mutlaka şaretleyrniz.
4. slnav kitapçlğlndakidersin adınl cevap kağldlnlzün ilgili bölümüne mutlaka işaretleyiniz

5. T,C. Kim ik numaranlz cevap kağldlnızln ilg]l bö ümüne mutlaka işaretleyiniz. lşaretlemediğ]n z
takt rde dels er]n ortak değer end]lmes yap lamayacakİr.

6. Cevaplar n zl cevap kağüdındaki ]lgili süiunlara aşağldaki örnekte olduğu gibi yuvarlağln dışına
taşlr;adan iŞaret eyin 

'YanllŞ karalamalann zl düzeltirken yuvar ağln içini ternlz

ÖRNEK KODLAMA:
ce si]

@

1.

2.

3.

4.

in]z-

soRU KiTAPçlĞl lLE iLGiLiAçlKLAMA
Bıl solu klaocrolnda. TuRKcE lest no. 20, MATEMATiK test nde 2or DiN KÜLTüRÜ vE
ıiüx silĞi'sT ıesıinde 2o,'FEN BiLiMLERi İesllnoe 20, sosYAL BILG|LER test nde 20
V; fuĞiLizcE testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadlı sorı]lan cevaplarnaya
istediğiniz sorUdan başlayabilirsin]z,

Her sorüJnun dört seçeneği Vardll, Dört seçeneklen sadece blr tanesü dooru cevapllr, DoğrU
bU duoJruz c.çeneoi'ccva-o kagldlnoa o soüL, çila!,lanyerlbuala(lŞa,elleynlz,
S ze ayr b ü karalarna kağ dl Vell]meyecehtir soru k tapçlğ nlzln içindeki boş alanlan kalalama
yapmak lçln kullanabllılsinlz.

cevablnl bilmediğiniz sorular üzelinde laza zama^ kaybetmeden diğer sorulala geçiniz,
zamanünlz kalllsabu solulara daha sonra döneb lirdiniz.

Pü]an]amada her soru orubu lÇ n van lş cevap savlslnln üçte biri, doğru cevap saylslndan
ç,İarlarİİ geçeli ceĞpıara'raığ, gelen hah püan tespit edilecektir Bu nedenle rastgele
ceVaplama yapmayln]z,

slnav]n b timinde cevap kağldln zl Ve solu kitapçlğ n zü tesl]m etmeyi unUtmayünlz.

BAşLAY|Nlz DENiLMEDEN soRu KiTAPçıĞlNlzl AçMAY|Nlz.

süRELl, UtUsAL. DENEME 5lNAVl DERGi5l . l55N| 2147 4/96

v.yın iaıı,o,ve soıımııvaz, sle,, MUd;U: F,at GUü\ DoÖA \
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l6.

ıü dd_,
A| Do you ike F .y ng iennis?
B: Yes, l-_
Konuşnla.la b..:lı lğ. ne getiü.ilmelidi.?

\] doü" .|.,|

ıl) are i]) am not

3: lVü ;.

(onuş.ı.ı ı

dc you live?

!: ne gctj.ilmelidil?

I

a

lıl.

d§ı
(-::

w
A: wha ti. ,..]

8: lt st.,
KonuşnraC.n .o ]

^) 
half past ıi, !.

O)yesterday

] o|: lc.] . ] start?

ii le getirilmelidiİ?

']1 next Week

] i].

k

E
İ

lt sa

lıdir?
i\) l] -
C)clü

A: Do

B: Yes i.
Konul

^)pl.(;) |.

,].ii]r , boş!, .. n^ getirilme-

1r ]t

!)o: l1l.ia ne -tiriloteIidir?

28
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,ffiffii
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,| ü,|]llilil


