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1. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
2. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı 

kodlayınız.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız 

takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılmayacaktır.
4. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek geçerli 

cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
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1. I. Ayşe Hanım, askerdeki oğlundan mek-
tup almış.

II. O yolu ancak bir saatte alırız.
III. Gelirken iki kilo domates alır mısın?
IV. Mutfağı kötü bir koku aldı.

“Almak” sözcüğü numaralanmış cümle-
lerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle 
kullanılmamıştır?

A) İçeri sızmak, içine çekmek
B) Satın almak
C) Bürümek, kaplamak, sarmak
D) Kendine ulaştırmak, iletilmek

2. Deyimler, anlamı güçlendirme ve az sözle çok 
şey anlatabilme konusunda günlük iletişimi-
mize büyük ölçüde destek olmaktadır. Söz 
gelimi, cebinde para tutmayı bilmeyen anla-
mında cebi delik; işlerin içinden çıkılmaz bir 

 I
hâl alması durumuna arap saçına dönmek; 

 II
biriyle iş yarışmak anlamında ayağını kaydırmak; 

 III
dikkate almamak, önemsememek, üzerinde 
durmamak anlamında es geçmek deyimleri 

 IV
kullanılır.
Bu metindeki numaralanmış deyimlerden 
hangisinin kendinden önceki açıklaması 
yanlıştır?

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

3. 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz-
cüklerin yay ayraç içinde istenen anlamları 
bulmacaya yerleştirilecektir.
Soldan sağa:

1. Nasihatlerimi sonuna kadar dinler, hiç 
sesini çıkarmazdı. (Eş anlamlısı)

2. Boş kolileri dışarı çıkarır mısın? (Zıt an-
lamlısı)

3. Yazarın yeni bir hikâye kitabı yayımlan-
mış. (Eş anlamlısı)

4. Hafta sonu iki farklı şehre gideceğim. 
(Zıt anlamlısı)

Buna göre, bulmacanın “C” sütununda yer 
alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?

A)
I

L

K

İ

Ü

L

K

N

Ü

L

K

E

I

U

B

N

B) C) D)

A
1

2

3

4

B C D

TÜRKÇE TESTİ
Bu testte, Türkçe alanına ait 15 soru bulunmaktadır. 

1. Deneme A
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4. I. Zaman içinde Antarktika üzerindeki 
ozon tabakası neredeyse tümden yok 
oldu, bir başka deyişle ozon tabakası 
delindi.

II. Atmosferde bulunan ozon tabakası, 
Dünya’mızı Güneş’ten gelen zararlı 
ışınlardan korur.

III. Bunun başlıca nedeninin spreylerde ve 
buzdolaplarında kulanılan kloroflorokar-
bon gazları olduğu saptandı.

IV. Ancak 1970’li yıllarda bu tabakadaki 
ozon miktarının azalmaya başladığı 
saptandı.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve ku-
rallı bir metin oluşturulduğunda doğru 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

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

5. 

Aşağıdakilerden hangisi bu tekerlemele-
rin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Deyim içermeleri
B) İkileme kullanmaları
C) Dize sayılarının eşit olması
D) Açık, anlaşılır bir dille yazılmaları

Leylek leylek lekirdek
İki dirhem bir çekirdek
Lak lak eder kuş dilince
Göçüp gider güz gelince
Yedi iklim dört bucak
Gezip tozar şen şakrak

Top olsa tutulmaz
Simit olsa yutulmaz
Fısıl fısıl fısıldar
Sayılara sayı katar
Adı sıfırdır sıfır
Zıpır mı zıpır
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6. Öznel anlatım, kişisel görüş içerir. Nesnel 
anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtla-
nabilir yargılarla oluşturulur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki metinlerin 
hangisinde öznel anlatıma başvurulmuştur?

A) İlki 2010 yılında düzenlenen İstanbul 
Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin bu 
yıl altıncısı gerçekleştirilecek. Bienalde 
çeşitli söyleşiler, atölye çalışmaları ve 
konferanslar da yer alacak.

B) Gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damla-
cıklarından geçerken renklerine ayrışma-
sıyla oluşur. Yani her bir yağmur damlası 
bir prizma işlevi görür.

C) Karatavuklar, mart ayında yumurtlar. Bu 
dönemde ot ve bitkileri çamurla yapış-
tırarak bir yuva yaparlar. Yuvalarına bir 
kuluçka döneminde genellikle üç ile beş 
arasında yumurta bırakırlar.

D) Dogonlar, Afrika’nın kuzeybatısında ya-
şayan ilginç bir kabile. Bu kabileden olan 
insanlar eski zamanlardan beri mağara 
duvarlarına ve kayalıklara enteresan re-
simler yapıyorlar. Bu resimlerde genellikle 
maske, insan, hayvan ve bitki figürlerine 
yer veriyorlar.

7. (I) İnsanların yaşam süresi, Orta Çağ’a kadar 
30 yıl civarındaydı. (II) Hastalık, savaşlar ve 
kazalar yüzünden 30 yılın üzerinde yaşayabi-
len pek yoktu. (III) Temizlik ve hijyenin önemi-
nin anlaşılmasıyla insanlar eskiye göre daha 
az hastalandı. (IV) Bu durum da onların daha 
uzun süre yaşamalarına katkı sağladı.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde neden-sonuç ilişkisi söz ko-
nusudur?

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

8. Bu, denizin içinde yıllarca kalmış bir canlıya 
suyu hissedip etmediğini sormaya benziyor. 
O kadar uzun zamandır yazıyorum ki… Bu-
nun bir tutku mu yoksa alışkanlık mı olduğunu 
hatırlamıyorum bile. Ne var ki yazmanın te-
melde bir tutku olduğunu rahatlıkla söyleye-
bilirim. Yazmadığım zamanlar mutsuz olurum 
çünkü.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

A) Yazar olma isteğiniz ne zaman oluştu?
B) Yazmak sizin için bir tutku mudur?
C) Alışkanlıklarınızdan vazgeçmek sizi mut-

suz kılar mı?
D) Ne zamandan beri yazı yazıyorsunuz?
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9. Yaşadığımız çevrenin temiz olması, sağlık 
açısından olduğu kadar gelecek nesillerin 
varlığını sürdürmesi açısından da önem ta-
şımaktadır. İnsanlar çevre ile doğrudan ile-
tişim içerisindedirler. Çevre ise yaşadığımız 
yer demektir. Bundan dolayı çevrenin temiz 
tutulması sağlık açısından büyük önem taşır. 
Hastalıklardan ve mikroplardan korunmamız 
için de çevremizin temiz olması gerekir.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Temiz bir çevre için yapılması gerekenler
B) Çevremizi kirleten başlıca faktörler
C) Çevremizin temiz olmasının sağlık açısın-

dan önemi
D) Hastalıkların ortaya çıkış sebepleri ve 

sonuçları

10. Sıfır, bir ve beş sayılarından oluşturulmuş 
şifreleme yönteminde “A, I, R, S” harflerinin 
sayısal değerleri aşağıdaki tabloda gösteril-
miştir.

Buna göre, aşağıdaki dört harfli sözcük-
lerden hangisi “50115050101” değerinde 
şifrelenir?

A) ISAR
B) SIRA
C) SARI
D) RASI

11. Teşhis (Kişileştirme), insana ait özelliklerin 
insan dışı varlıklara aktarılmasıyla yapılan 
sanattır.
Buna göre,

Bir tepe mi önümdeki topraklar
O ağaçlar altında yemyeşil, cıvıl cıvıl
Şu karşıki yamaçta dans eden kırlangıçlar
Sanki ezgilerinde gizemli bir efsun var

dizelerinde kişileştirilen varlık aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tepe  
B) Toprak  
C) Ağaç  
D) Kırlangıç 

A 150

101

50

501

I

R

S
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12. 

Bu görselde Nene Hatun’la ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yaptıklarından dolayı günümüzde de hayırla anılmaktadır.
B) Genç yaşta cephede düşmana karşı savaşmıştır.
C) Başarılarından ötürü ödüle layık görülmüştür.
D) Cesareti, yabancıların bile ilgisini çekmiştir.

Osmanlı tarihinin en önemli savaşlarından
“93 Harbi”nde genç yaşta gösterdiği büyük
kahramanlıkla gönüllerde taht kuran, Türk
kadınının kahramanlığının simgesi olan 
Nene Hatun vefatının 64. yılında saygı ve 
minnetle anılıyor.
Nene Hatun, Erzurum’un Çeperli köyünde
dünyaya geldi.
16 yaşındayken Erzurumlu Mehmet Efendi ile
evlendi.
Osmanlı “93 Harbi”ni kaybetmişti. Rus ordusunun
baskınla aldığı kent merkezi yakınındaki Aziziye
Tabyaları, Erzurum halkının da yardımıyla yapılan
karşı baskınla Ruslardan geri alındı.
Nene Hatun, 22 yaşındayken bebeğini beşikte
bırakarak Erzurum halkıyla cepheye koştu.
Erzurum ve çevresinde incelemelerde bulunan
NATO Orduları Başkomutanı Amerikan General 
Ridgway, Nene Hatun’u cesaretinden dolayı 
ziyaret ederek elini öptü.
Cumhuriyet devrinde “Kırkgöz” soyadını alan 
Nene Hatun’un 4’ü erkek, 2’si kız 6 çocuğu 
dünyaya geldi.
3 oğlu 1. Dünya Savaşı’nda şehit oldu.
22 Mayıs’ta tedavi gördüğü Numune
Hastanesinde vefat etti.

1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı’nda “Bu bebeği bana

Allah verdi, ona Allah bakar.” diyerek
bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene
Hatun’un bu cesareti ve fedakârlığı nesilden 

nesile aktarılıyor.

1877
1878

1952

1955
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13. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir:
• Yer adları (kıta, bölge, ilçe, semt vb.) büyük harfle başlar.
• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 

harfle başlar.
• Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfler başlar.

Buna göre,
I. Önemli bir göl olan Tuz gölü ziyaret edilmelidir.
II. Karadeniz Bölgesi’nin büyük bölümü ormanlarla kaplıdır.
III. Kedim Minnoş’un yavruları olacakmış.

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

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

14. 
I. Telefonunuzdaki uygulamalara ulaşmak için “Ana menü” listesi ara yüzüne giriş yapın.
II. Telefonunuzun ekranı kırılır veya çatlarsa telefonunuzu kullanmayın.
III. Fotoğraflar, web sayfası ve benzeri uygulamaları kolayca denemek için parmağınızı ekran 

yüzeyinde, ilk dokunuşunda duraklamadan hareket ettirin.
IV. Telefonunuzdaki kamera flaşını insanların ya da hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullan-

mayın.

Aldığı telefonu nasıl kullanması gerektiğini bilmeyen bir kişi, kullanma talimatında numara-
lanmış ifadelerin hangilerine dikkat etmelidir?

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

15. • Eyvah, kitap ve defterlerimi evde unutmuşum
• Oturduğumuz evin karşısında küçük ama güzel bir göl
• Ahmet’in nerede olduğunu inan ki bilmiyorum
• Yarın size güzel mi güzel bir sürprizim olacak

Aşağıda açıklaması verilen noktalama işaretlerinden hangisi, bu cümlelerden herhangi bi-
rinin sonuna getirilemez?

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

Soru anlamı 
içeren cümlelerin
sonuna gelirim.

A) B) C) D)

Anlatım olarak
tamamlanmamış 

cümlelerin sonunda
bizi görürsünüz.

Biten cümlelerin
sonunda ben

olurum.

Sevinç, korku,
şaşma gibi duyguları
anlatan cümlelerin 

sonuna gelirim.
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1. Aşağıda eşit büyüklükte iki rafı olan bir dolap verilmiştir.

Eşit büyüklükteki bu raflardan birine, 12 cm eninde özdeş yağ kutuları, diğerine 18 cm eninde özdeş 
çay kutuları aralarında boşluk kalmadan rafların tamamına yerleştirilebiliyor.
Buna göre eşit büyüklükteki bu rafların uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) 108   B) 124    C) 180   D) 252

2. 

Yukarıdaki terazinin bir kefesinde kütlesi 62 gr ve 82 gr olan iki cisim vardır. Terazinin diğer kefesi boş 
durumdayken Berrin 75 gr kütleye sahip bir cismi kefeye koymuş ancak terazinin dengelenmediğini 
görmüştür.
Buna göre terazinin dengelenmesi için Berrin’in kefeye ekleyeceği cismin kütlesinin kaç 
gram olduğu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) 52   B) 5    C) 25   D) 33

YAĞ

ÇAY ÇAY ÇAY ÇAY

YAĞ YAĞ YAĞ

82 62

MATEMATİK TESTİ
Bu testte, Matematik alanına ait 15 soru bulunmaktadır. 
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3. Aşağıda bir sulama havuzunda kullanılan 3 musluğun tek başına açıldıklarında 1 saatte boşalttıkları 
su miktarlarının litre cinsinden değeri ve muslukların çalışma saatleri verilmiştir.

   Tablo: Muslukların Çalışma Saatleri ve Boşalttıkları Su Miktarları

Musluklar 1 Saatte Boşalttığı Su Miktarı (litre) Çalışma Saati
1. 5 07:00 - 08:00
2. 4 08:00 - 09:30
3. 2 09:30 - 11:30

Bu musluklar çalışma saatleri geldiğinde otomatik olarak çalışmaktadırlar.
Sulama havuzunun içinde saat 07.00’de 100 litre su olduğuna göre, saat 11.30’da havuzda 
kalan su miktarı kaç litredir?

A) 79   B) 81    C) 85   D) 89

4. Ali ile Ahmet beraber bir sayının katını sayma oyunu oynamışlardır.
Bu oyunun kuralları aşağıdaki gibidir:

• Ali ve Ahmet’in şekilde gösterildiği gibi birer kutusu vardır.
• Oyunda Ali 3’ten başlayarak 3’ün katlarını sayacak, Mehmet ise 5’ten başlayarak 5’in katlarını 

sayacaktır. Her ikisi de söyledikleri her bir sayı için kutularına birer top atacaklardır.
• İkisinin de söylediği sayılar aynı olursa kutulara top atmayacaklardır.

Buna göre her ikisi de 45’e kadar saydıklarında kutularında toplam kaç adet top olur?

A)  18   B) 19    C) 23   D) 26

Ali’nin Kutusu Ahmet’in Kutusu
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5. Matematik öğretmeni Ahmet Bey üslü ifadeler konusunu anlatırken, öğrencilerine bir oyun oynatmış-
tır. Birim karelerle oynanan bu oyunda; oyuncu belli bir miktarda birim kare alarak bu birim kareleri 
yan yana ve üst üste dizmektedir. Sonra oluşturduğu şekilde en alt sıradaki birim kare sayısını taban, 
toplamda kullandığı birim kare sayısını da kuvvet olacak şekilde yazıp elde ettiği sayıyı öğretmenine 
söylemektedir.
Örneğin; aldığı 3 adet birim kareyi şekildeki gibi yerleştiren Semra’nın elde ettiği sayı 23 = 8’dir.

Levent 4 tane birim küple aşağıdaki şekli oluşturmuştur.

Buna göre Levent’in oluşturduğu şekli ifade eden üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) 12   B) 27    C) 64   D) 81

6. Aşağıda verilen kutulardan birincisinde, üzerinde 0’dan 4’e kadar, ikincisinde ise üzerinde 5’ten 9’a 
kadar sayıların yazılı olduğu 5’er top vardır.

Bu kutuların her birinden birer top çekilerek birbirinden farklı iki basamaklı sayılar oluşturulacaktır.
Buna göre oluşturulacak sayılardan kaç tanesi 3 ile kalansız bölünür?

A) 18   B) 16    C) 15   D) 14

1. Kutu

0
1
2

3
4 9

2. Kutu

8 7
6

5
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7. Dikdörtgenin alanı, kısa kenarı ile uzun kenarının uzunlukları çarpımına eşittir. 

A(ABCD) = a · b

Aşağıda verilen dikdörtgen dokuz tane dikdörtgene bölünmüştür. Bu dikdörtgenlerin kenar uzunluk-
ları santimetre cinsinden tam sayıdır.

Bu dikdörtgenlerin bir yüzeyinin alanları santimetre cinsinden içlerinde yazılıdır.
Buna göre büyük dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetredir?

A) 42   B) 44    C) 46   D) 48

8. Bir şifreleme programında her harfe karşılık bir sayıyı yazıp kelimelere karşılık gelen şifreler bulun-
maktadır.
Programa yazılan bazı kelimeler ve bu kelimelere karşılık gelen şifreler aşağıda verilmiştir.
KALEM ➜ 54261
MERAK ➜ 16745
MATEM ➜ 14861
Buna göre bu programa MAKET kelimesi yazıldığında bu kelimeye karşılık gelen şifre ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 2 ile tam bölünür.
B) 3 ile tam bölünür.
C) 4 ile tam bölünür.
D) 9 ile tam bölünür.

A b

a

B

D C

12

6

4 10

8
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9. Deniz, duvarındaki panosunun bir kenarına 
boyları aynı, kalınlıkları farklı olan iki çeşit 
yapıştırmayı yapıştırarak şekildeki gibi süs-
lemiştir.

Deniz’in yaptığı süsleme bir örüntü oluş-
turduğuna göre panonun süsleme yapılan 
kenarının uzunluğu aşağıdaki işlemler-
den hangisi ile bulunamaz?

A) 5 · 3 + 5 · 4 B) 6 · 7 + 7 · 4
C) 2 · 8 + 5 ·8 D) 5 · 7 + 4 · 6

10. Hakan ile Hasan’ın bir teknoloji mağazasın-
dan aldığı tabletler için yaptıkları ödemeler 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Tablet Fiyatları

Peşinat  
(TL)

Aylık Taksit Tutarı 
(TL)

Hakan 300 150
Hasan 550 125

Her ikisinin de peşin ödemelerden sonra öde-
yecekleri taksit sayıları birbirine eşittir.
Hakan’ın aldığı tabletin fiyatı 1 200 TL 
olduğuna göre, Hasan’ın aldığı tabletin 
fiyatı kaç TL’dir?

A) 900 B) 1 200
C) 1 300 D) 1 500

11. , ve  sembolleri birbirinden 

farklı birer rakam olmak üzere

= ’dir.

Buna göre ++  işleminin 

sonucunun alabileceği en büyük değer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12

12. Ayşe, kırtasiyeden tanesi 3 TL olan mavi 
kalemlerden 4 adet, tanesi 4 TL olan kırmızı 
kalemlerden 2 adet ve tanesi 5 TL olan 1 adet 
silgi almış ve kırtasiyeciye 30 TL vermiştir.
Buna göre Ayşe’nin alacağı para üstünü 
TL cinsinden gösteren işlem aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) 30 – [2 · 4 + (4 + 3 · 5)]
B) 30 – (3 · 4 + 2 · 4 – 1 · 5)
C) 30 – (4 · 4 – 2 · 4) – 1 · 5
D) 30 – [4 · 3 + 4 · 2 + 5 · 1]

…
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13. Aşağıda verilen küpün yüzeylerinde bir sa-
yının 1 ve kendisi dışındaki çarpanları yazıl-
mıştır.

Bu küpün karşılıklı yüzeylerinde yazılı olan 
sayıların çarpımı birbirine eşittir.
Buna göre küpün görünmeyen yüzeyle-
rinde yazılı olan sayıların toplamı kaçtır?

A) 11 B) 24 C) 32 D) 36

14. Aşağıdaki tabloda bir markette satılan bazı 
ürünlerin 1 paketinin fiyatları gösterilmiştir.

Tablo: Ürünlerin Fiyatları
Ürün Fiyat (TL)

Bisküvi 8
Makarna 4

Salça 10
Süt 6

Bu markette kampanya yapılmış ve kam-
panyaya göre aynı üründen 2 ürün alındığı 
durumlarda 2. ürünün fiyatında %50 indirim 
yapılmıştır.
Buna göre marketten 1 paket bisküvi, 2 
paket makarna, 2 paket süt ve 1 paket sal-
ça alan bir müşteri kaç TL ödeme yapar?

A) 30 B) 33 C) 36 D) 38

15. Ayşe Öğretmen sınıfında öğrencileri için 
bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmaya göre;

• Her bir öğrenciye 10’ar soru soracaktır.
• Öğrenciler doğru cevap verdiği her soru 

için 4 puan kazanacaktır.
• Yanlış cevap verdiği her soru için ise  

2 puanı silinecektir.
• Boş bırakılan sorular için herhangi bir 

şey yapılmayacaktır.
Buna göre bu yarışmadan 10 puan alan 
bir öğrencinin doğru ve yanlış soru sayısı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Doğru Yanlış
A) 3 1
B) 5 5
C) 6 2
D) 4 3

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

12
8

4
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 15 soru bulunmaktadır. 

1. Bir öğretmen anlatacağı Güneş sistemi konusu ile ilgili aşağıdaki görseli hazırlıyor.
M

er
kü

r

Ve
nü

s

D
ün

ya

M
ar

s

Jü
pi

te
r

İç gezegenler
Dış gezegenler

Gazsal gezegenler

Sa
tü

rn

U
ra

nü
s

N
ep

tü
n

144424443

Karasal gezegenler
144424443

14444444244444443

14444444244444443

As
te

ro
it 

ku
şa

ğı

Öğretmen bu görseli kullanarak konuyu anlatırken aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemiş 
olamaz?

A) Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenlerinin yapısında metaller olup yüzeyleri katı hâldedir.
B) Dış gezegenler, iç gezegenlere göre çok büyüktür.
C) Asteroit adı verilen gök cisimlerinin tamamı Mars ve Jüpiter arasında bulunur.
D) Karasal gezegenlerin halkası yoktur, gazsal gezegenlerin ise halkaları vardır.

2. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında dolanan gök cisimlerine 
uydu denir. Dünya’nın tek uydusu Ay’dır.
Bir uydu, etrafında dolandığı gezegenden daha küçük boyuttadır fakat 
diğer gezegenlerden büyük olabilir.
Örneğin, …

Yukarıda boş bırakılan noktalı kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yazılabilir?

A) Ay, Güneş sistemindeki tüm gezegenlerden daha küçüktür. 
B) Merkür ve Venüs gezegenlerinin uyduları yoktur.
C) Jüpiter’in uydularından biri olan Ganimede (Ganimet), Merkür gezegeninden daha büyüktür.
D) Satürn’ün uydularından biri olan Titan, Güneş sisteminin en büyük ikinci uydusudur.
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3. Güneş sistemi, merkezinde Dünya’ya en ya-
kın yıldız olan Güneş ve etrafında dolanan 
gök cisimlerinden oluşur. Bu gök cisimlerin-
den olan gezegenler, bir yıldızın etrafında 
belirli bir yörüngede dolanan küresel gök 
cisimleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gü-
neş sistemindeki gezegenlerin ortak özel-
liklerinden biri değildir?

A) Isı ve ışık kaynağı değildir. Güneş’ten al-
dığı ışığı yansıtır.

B) Yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzak-
lıkları birbirinden farklıdır.

C) Güneş etrafındaki dolanma süreleri fark-
lıdır ve birbirlerine göre konumları sürekli 
değişir.

D) Etraflarında belirli yörüngelerde dolanan 
ve uydu adı verilen gök cisimleri vardır.

4. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenler 
aşağıda verilmiştir.

Mars Satürn

Uranüs Neptün

Bu gezegenlerle ilgili,
I. Uydusu vardır.
II. Kayalık yapıdadır.
III. Kendi ekseni etrafında, saat yönünün 

tersi yönde döner.
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Güneş sistemindeki gezegenlere ait bazı 
özellikler aşağıda verilmiştir. 
	Karasal gezegendir.
	Gazsal gezegendir.
	En büyük gezegendir.
	Uydusu ve halkası vardır.
	Güneş’in etrafında eliptik yörüngede dola-

nır.
	Kendi ekseni etrafında dönüş yönü saat 

yönünün tersinedir.
Bu özelliklerden kaç tanesi sadece Jüpi-
ter gezegenine aittir?

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

6. Aşağıdaki görselde verilen “Hoba”, bir Afrika 
ülkesi olan Namibya’da 1920 yılında keşfedi-
len Dünya’nın en büyük gök taşıdır.

Gök taşları ile ilgili,
I. Düştükleri yerlerde ciddi hasarlara ne-

den olabilirler.
II. Yeryüzüne ulaşabilecek kadar büyük 

olan meteor parçalarıdır.
III. Yeryüzünde oluşturduğu çukura gök 

taşı çukuru denir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

7. Güneş sistemindeki K, L ve M gezegenlerine 
ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
	K, Güneş sisteminin dördüncü büyük ge-

zegenidir.
	L, Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
	M, boyutlarının Dünya’ya yakın olması se-

bebi ile “Dünya’nın ikizi” olarak adlandırılır.
Buna göre K, L ve M gezegenlerinin Gü-
neş’e uzaklıkları ile ilgili aşağıda verilen 
grafiklerden hangisi doğrudur? (Grafikler 
ölçeksiz olarak verilmiştir.)

A) B)

C) D)

K L M

Güneş’e uzaklık

Güneş’e uzaklık

K L M

K L M

Güneş’e uzaklık

Güneş’e uzaklık

K L M
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8. Büşra; tenis, voleybol ve basketbol toplarını 
kullanarak Güneş ve Ay tutulmalarını model-
lemek istiyor. Bunun için aşağıda verilen dört 
farklı modeli oluşturuyor.

Buna göre topların büyüklükleri dikkate 
alınarak yapılan modellemelerden han-
gileri Güneş ve Ay tutulmaları için doğru 
olabilir?

Güneş tutulması Ay tutulması

A) 1 ve 2 4

B) 2 1 ve 4

C) 2 3 ve 4

D) 2 ve 3 1 ve 4

9. Ay, Dünya’nın, Dünya da Ay’la birlikte Gü-
neş’in etrafında dolanır. Bu nedenle Ay, Dün-
ya ve Güneş’in birbirlerine göre konumları 
sürekli değişir. Bu sayede Ay’ın evreleri mey-
dana gelir. Ay’ın evreleri; yeni ay, ilk dördün, 
dolunay ve son dördündür. Ay’ın bu evreleri 
her ay gerçekleşir.

Yeni ay

Dolunay

Güneş

Son dördün

İlk dördün

Dünya ve Ay’ın, Güneş’in etrafındaki hare-
keti sırasında bazen Dünya’nın tam gölgesi 
Ay’ın üzerine düşer. Böylece Dünya, Ay’ın 
Güneş’ten ışık almasını engeller. Bu olaya 
“Ay tutulması” denir. Ay tutulması dolunay 
evresinde gerçekleşir. Ancak Ay tutulması 
her ay gerçekleşmez.
Buna göre Ay tutulmasının her ay gerçek-
leşmemesinin nedenini aşağıdakilerden 
hangisi en iyi şekilde açıklar?

A) Dünya her ay Güneş ile Ay’ın arasında 
bulunmaz.

B) Ay, Dünya ve Güneş her zaman aynı doğ-
rultuda bulunmaz.

C) Ay, Dünya etrafındaki dolanımını farklı sü-
reler içerisinde gerçekleştirmektedir.

D) Ay tutulmasında Ay, Dünya’nın gölgesinde 
kaldığından her ay gözlemlenemez.

1

2

3

4
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10. Özel teknolojik araçla çekilmiş bir tutulma 
olayının görselleri aşağıda tek fotoğraf şek-
linde verilmiştir.

Bu tutulma olayı ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya üzerinde o anda gündüz olan belirli 
bölgelerde gözlenir.

B) Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşmüş-
tür.

C) Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.
D) Ay’ın ışık almayan yüzü Dünya’ya dönük-

tür.

11. Fen bilimleri dersinde bir etkinlik yapılacak-
tır. Öğretmen; Emine’ye Dünya, Ali’ye Güneş, 
Ebru’ya da Ay’ı temsil ettiğini söylemiştir. Et-
kinlikte Ebru’nun üzerine gölge düşmüş ve 
tutulmanın gerçekleştiği belirtilmiştir.
Bu etkinlik ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A) Ali, Emine ile Ebru’nun arasında durmak-
tadır.

B) Ebru, Ali’ye Emine’den daha yakın konum-
dadır.

C) Etkinlik gündüz gerçekleşen tutulmayı 
temsil etmektedir.

D) Etkinlik Ay tutulması ile ilgilidir.
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12. Üç öğrenci tutulmalar konusu ile ilgili aşağı-
daki ifadeleri kullanıyor.

Ayşe:
- Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
- Ay, Güneş’e Dünya’dan daha yakındır.
- Gündüz gözlenebilir.

Fatih:
- Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
- Dünya, Güneş’e Ay’dan daha yakındır.
- Gece gözlenebilir.

Zeynep:
- Belirli sürelerde gerçekleşen doğa olayıdır.
- Tutulmanın gerçekleşebilmesi için Ay, Gü-

neş ve Dünya’nın aynı doğrultuda olması 
gerekir.

- Bu olay ışığın doğrusal yolla yayıldığını 
kanıtlar.

Öğrencilerin bu ifadeleri ile ilgili,
I. Ayşe, Güneş tutulmasının özelliklerini 

anlatmaktadır.
II. Fatih, Ay tutulmasından bahsetmekte-

dir.
III. Zeynep, Güneş ve Ay tutulmasının ben-

zer yönlerini söylemektedir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

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

13. Bir şehirde tam Ay tutulması aşağıda verilen 
görseldeki gibi yaşanmıştır.

Bu şehirde yaşayan bir kişi bu gözlemlere 
göre Ay tutulmasıyla ilgili,

I. Gece gerçekleşir.
II. Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.
III. Ay, Dünya’nın gölgesinde kaldığından 

gözlemlenemez. 
ifadelerinden hangilerini söyleyebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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14. Bir öğrenci karton kutunun bir yüzüne delik açarak el fenerini buraya sabitliyor. Daha sonra kutunun 
kapağına ip ile içeriye doğru pinpon ve tenis topları aynı hizada olacak şekilde bağlayarak bant 
yardımıyla ipleri kutunun kapağına yapıştırıyor. Ardından el fenerini açıp aşağıda gösterilen gözlem 
deliğinden kutunun içine bakıyor.

Öğrenci hazırladığı bu modelle,
I. Ay tutulmasında Dünya, Güneş ve Ay’ın arasındadır.
II. Güneş tutulması yeni ay evresinde gerçekleşir.
III. Güneş tutulması kısa süre gözlenir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

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

15. Güneş ve Ay tutulmalarının oluşumu aşağıdaki görsellerde verilmiştir.

Sadece bu görsellerden yararlanılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Güneş tutulması o anda gündüz yaşanan belirli bölgelerde gözlenir.
B) Ay tutulması Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.
C) Güneş ve Ay tutulmaları her ay gerçekleşmez.
D) Güneş tutulmasında Ay, Dünya’nın bazı bölgelerinde güneş ışığını tamamen örtebilir.

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

Pinpon
topu

Tenis
topu El feneri

Gözlem
deliği

Güneş
Ay

Dünya

Güneş tutulması

Güneş

Ay tutulması

Dünya Ay
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1. “Adım Hakan Kutay, sosyal bilgiler öğretmeni-
yim. Bu yıl mesleğimde 20. yılımı doldurdum. 
Düşünüyorum da yıllar geçtikçe hayatımızda 
pek çok şey değişiyor. Bu değişimden top-
lumsal rolümüz de etkileniyor. Yıllar evvel ben 
de sizin gibi evimde annemin ve babamın ev-
ladı, dedemin torunu iken okula başladıktan 
sonra sınıfımızdaki pek çok öğrencinin arka-
daşı oldum. O yıllarda kardeşimin dünyaya 
gelmesi ile ağabey olmayı da çok sevmiştim. 
Bugün okulda öğretmen olarak öğrencilerime 
yararlı olmaya çalışıyorum. Evimde çocukları-
mın babası, eşimin kocası olarak görevlerimi 
ve sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine ge-
tirmeye çalışıyorum.”
Hakan Öğretmen’in rollerle ilgili söyledik-
lerine göre,

I. Kişi hayatının her döneminde farklı roller 
üstlenmektedir.

II. İnsanların çocukluk ve yetişkinlik dö-
nemlerindeki rollerinde büyük değişik-
likler görülmektedir.

III. Roller kişilere çeşitli görev ve sorumlu-
luklar yüklemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Sahip olduğumuz rollere bağlı olarak birtakım 
haklara sahip oluruz ve belli sorumlulukları-
mız olur. Haklarımız yasal sınırlar içerisinde 
sahip olduğumuz kazanımlardır. Sorumluluk 
ise üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine 
getirmemizdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişi-
nin sorumluluklarından değildir? 

A) Bulunduğu ortamda düşüncelerini söyle-
mek

B) İşe giderken toplu taşıma araçlarına sıray-
la binmek

C) Aile içerisinde ve çevresinde büyüklere 
karşı saygı göstermek

D) Çalıştığı kurumda verilen görevi yerine 
getirmek

3. Toplumsal birlikteliğin oluşumunda sosyal, 
kültürel ve tarihî bağlar son derece önemli-
dir. Çünkü sosyal bir varlık olan insan baş-
kalarıyla bir araya gelirken din, dil, tarih gibi 
birleştirici unsurların etkisinde kalır. Bir ülke-
deki insanlar arasında bu değerler ne kadar 
ortaksa birlik ve beraberliğin sağlanmasında 
o kadar olumlu katkı sağlar.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Toplumda ortak paydaların fazla olması 
toplumda birlikteliği güçlendirir.

B) Ortak kültürel değerlere sahip olmak ge-
leceğe umutla bakmamızı sağlar.

C) Din, dil, tarih gibi unsurların bir olması 
toplumda ayrışmaya sebep olur.

D) Sevinçte ve kederde bir olmak, ortak kül-
türel değerler sayesinde gerçekleşir.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ
Bu testte, Sosyal Bilgiler alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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4. Toplumsal birlikteliğimizin en önemli unsur-
larından biri de tarihî bağlarımızdır. Kurtuluş 
Savaşı yıllarında milletimiz çok büyük müca-
dele örneği göstermiş, kadınıyla, yaşlısıyla, 
çocuğuyla düşmana karşı beraber mücadele 
etmiştir. Gösterilen bu mücadele toplumdaki 
birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Bunun 
sonucu olarak günümüzde millî bayramları-
mızda pencerelerden sarkan Türk bayrakları, 
asker uğurlama eğlenceleri, Kurtuluş Savaşı 
hikâyeleri milletimizin bir araya gelişinin gös-
tergesidir.
Buna göre, 

I. Ortak tarihe sahip olmak birlik ve bera-
berliği güçlendirmektedir.

II. Geçmişteki olaylar geleceğin şekillen-
mesine katkı sağlamaktadır.

III. Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan olaylar 
toplumda ayrışmaya sebep olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, 
“Dünyada bir milyardan fazla kadın, aile içi 
şiddete karşı yasal korunmadan yoksun, 
erkekler ve kadınlar arasındaki küresel üc-
ret farkı %23’te ve kırsal bölgelerde bu fark 
%40’a kadar çıkıyor. Çok sayıda kadına hiçbir 
ödeme yapılmadığı fark edilmiyor bile. Kadın-
lar, meclislerde erkeklerin dörtte biri kadar 
dahi temsil edilmiyor. Öncelikle Asya, Afrika 
kıtalarında bu oran daha da fazla.” ifadelerini 
kullandı.
Genel sekreterin tespitlerine göre aşağı-
dakilerden hangisini yapmak bu ayrımı 
ortadan kaldırmaya yardımcı olmaz?

A) Kadın-erkek eşitliği konusunda küçük 
yaştan itibaren bilinç oluşturulmalıdır.

B) Belirli iş kollarında kadınların çalışmasına 
müsade edilmemelidir.

C) Medya ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla 
bilinç oluşturulmalıdır.

D) Ülkenin önemli kurumlarında kadınlara 
görev vererek toplumları değişime zorla-
malıdır.

6. Günümüzde ulaşım ve iletişim araçlarının 
gelişmesiyle birlikte dünya giderek çeşitli 
kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, 
farklı diller konuşarak bir arada yaşadığı 
bir toplum hâline gelmiştir. Bu durum farklı 
özelliklere sahip insan ve grupların bir arada, 
uyum içinde yaşayabilmesi için bir uzlaşma 
kültürünün yaratılmasını ve farklılıklara saygı 
göstermenin öğrenilmesinden sonra gerçek-
leşmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Teknolojik gelişmelerin toplumlarda ayrış-
malara sebep olduğu

B) Çok kültürlü toplumlarda birlikteliğin sağ-
lanamadığı

C) Toplumu oluşturan kişilerin farklı özellikle-
re sahip olduğu

D) Birlikte yaşamak için aynı kültüre sahip 
olmanın gerekli olduğu

7. Ankara’nın Bala ilçesinde kaymakamın teş-
vikiyle bir araya gelen, aralarında öğretmen, 
sağlık çalışanları, esnaf, memur ve çiftçiler-
den oluşan bir grup köylerde çalışan fakat 
okuma imkânı olmayan öğrencileri tespit 
ederek onlara hem maddi destek sağlamakta 
hem de onları tercihli lise ve üniversite imti-
hanlarına hazırlanmaları için kursa gönder-
mektedirler. Grup üyeleri bu yıl 15 öğrenciye 
ulaşarak bu öğrencilerin tercihli okullara git-
mesine yardımcı olmuşlardır. Gelecek yıl bu 
sayıyı iki katına çıkarmayı hedeflemektedirler.
Verilen bu bilgilere göre,

I. İnsanların bir amaç için bir araya gelme-
leri pek çok insanın hayatını değiştirmiştir.

II. İhtiyaç sahibi insanlara destek olmak 
toplumda birlik ve beraberlik duygusunu 
güçlendirecektir.

III. Sosyal sorunları çözmek devletin görevi 
olduğu için yapılan çalışmada istenilen 
sonuç elde edilememiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III. 
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8. 1999 yılında Türkiye, Marmara Bölgesi’nde 
büyük bir deprem yaşamıştır. Bu depremde 
resmî rakamlara göre 18 binden fazla insan 
hayatını kaybetmiş 42 bin insan da yaralan-
mıştır. Binlerce insanın evi yıkılmış, maddi 
ve manevi bir yıkım yaşanmıştır. Birçok in-
san çocuklarını, yakınlarını, birçok çocuk da 
anne ve babasını kaybetmiştir. Yaşanan bu 
olay hem ülkemizde, hem de dünyada yardım 
etme duygusunu güçlendirmiştir.
Yaşanan bu durum karşısında aşağıdaki-
lerden hangisi insanların yapması gere-
ken bir davranış değildir? 

A) Deprem bölgesine herkesin maddi ve ma-
nevi yardım yapması gerekir.

B) Kişiler ve sivil toplum kuruluşları yönetici-
lerle iş birliği yaparak  sorunları çözmeye 
çalışmalıdır.

C) Depremzedeler bölgeden alınarak başka 
bölgelere göç ettirilmelidir.

D) İnsanların psikolojisini düzeltmek için böl-
geye uzmanlar gönderilmelidir.

9. I. Ülkenin tüm vatandaşlarının Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullardan yararlan-
ması

II. Çocukların okulda ve evde düşünceleri-
ni ifade etmeleri

III. Öğrencilerin ders başladığı zaman sınıf-
ta bulunmaları

Yukarıda verilen ifadelerin hak, sorumlu-
luk ve özgürlük olarak sıralaması aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Sorumluluk Özgürlük Hak
B) Özgürlük Hak Sorumluluk
C) Hak Sorumluluk Özgürlük
D) Hak Özgürlük Sorumluluk

10. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu  
kısaca UNICEF, 1946 yılında kurulmuştur. 
Bu kurum din, dil, ırk, soy ve millet ayrımı 
yapmadan dünyadaki tüm çocuklara yardım 
etmektedir. Dünyadaki çocuklara iyi bir gele-
cek hazırlamak için çalışmalar yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in görev 
ve sorumluluklarından biri değildir? 

A) Çocukların temel gereksinimlerinin karşı-
lanmasına yardımcı olmak

B) Çocukların potansiyellerini eksiksiz biçim-
de gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak

C) Çocukların dünyada meydana gelen olay-
lara aynı bakmalarına yardımcı olmak

D) Çocukların bedensel ve ruhsal olarak sağ-
lıklı gelişmesine yardımcı olmak

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. Peygamberler, Yüce Allah tarafından seçilmiş 
ve O’nun emir, yasak ve öğütlerini insanlara 
bildirmek için görevlendirilmiş kişilerdir. Pey-
gamberler sadece Allah’tan aldıkları vahiyleri 
bildirmez, aynı zamanda bu vahiylere göre en 
iyi şekilde yaşayarak gönderildikleri topluma 
örnek olurlar. Bu nedenle insanlar peygam-
berlerinin bu davranışlarını kendilerine örnek 
almalılar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan-
ların peygamberlerden örnek alabilecek-
leri davranışlarından biri değildir? 

A) Başkalarını aldatmamak
B) Büyüklere karşı saygılı olmak
C) Allah’tan vahiy almak
D) İnsanlar arasında ayrım yapmamak

2. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren her 
topluma insanları uyarmaları, doğruyu göste-
rip yanlışlardan uzaklaştırmaları için peygam-
berler gelmiştir. Peygamberlerin yaşadıkları 
zaman ve mekân farklı olsa da getirdikleri 
mesajlar ve gerçekleştirmek istedikleri he-
defler hep aynı olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi pey-
gamberlerin mesajlarından biri olamaz?

A) Allah’ın varlığına ve birliğine iman edin
B) Allah’tan başkasına kulluk etmeyin
C) Allah’ın emirlerine uyun
D) Putlara saygı gösterin

3. Yüce Allah göndermiş olduğu peygamber-
lerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de 
bildirmiştir. Bu peygamberlerden ilkinin Hz. 
Âdem, sonuncusunun ise Hz. Muhammed 
olduğu haber verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 
Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn isimleri de geç-
mektedir. Ancak bu kişilerin peygamberliği 
açık değildir. Ayrıca bazı dinî kaynaklarda Şit 
adında bir peygamberden ve kendisine suhuf 
verildiğinden de bahsedilmektedir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) İnsanları uyarmak için görevlendirilen pey-
gamberlerin tamamın isminin Kur’an’da 
geçtiği

B) Hz. Muhammed’den sonra peygamber 
gelmediği

C) Kur’an’da, peygamber olmayan kişilerin 
adının da geçtiği 

D) Allah’ın, insanları uyarmaları için yirmi 
beşten fazla peygamber gönderdiği

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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4. Yüce Allah, insanların iyiliğe yönelip kötülük-
lerden uzaklaşmaları ve Rablerini tanımaları 
için ilahi kitaplar göndermiştir. Allah’ın gön-
derdiği ilahi kitaplara iman, İslam’ın temel 
inanç esaslarındandır. Kitaplar, Allah’ın vahiy 
yoluyla peygamberlerine bildirdiği bilgileri 
içerir. Vahiy, kelime olarak bir şeyi gizli ve ça-
buk olarak bildirmek, işaret, ilham anlamına 
gelir. Dinî terim olarak ise, Allah tarafından 
doğrudan veya Cebrail aracılığıyla peygam-
berlere ilettiği buyruklardır. Kutsal kitaplar da 
bu vahiylerden oluşmuştur. 
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Vahiylerin, insanları kötü davranışlardan 
uzak durmaları için gönderilen uyarıları 
içerdiği 

B) Vahiylerin sadece Cebrail aracılığı ile pey-
gamberlere iletildiği 

C) Allah’ın gönderdiği ilahi kitaplara imanın 
İslam’ın temel inanç esaslarından biri ol-
duğu

D) İlahi kitaplarda Allah’ın gönderdiği mesaj-
ların yer aldığı 

5. - - - -, kelime olarak haber verme anlamın-
dadır. Terim olarak ise peygamberlik, nebi-
lik, elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın 
gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp 
insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, 
tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı 
olan peygamberlik vazifesidir.  
- - - -, kelime olarak gönderilen elçi demektir. 
Terim olarak ise peygamberlik, nebilik, elçilik 
anlamlarına gelir. Allah’ın emir ve yasaklarını 
insanlara bildirmekle görevli olan peygam-
berlerin Allah  ile insanlar arasındaki elçilik 
vazifesidir.
Parçadaki boşluklara sırası ile aşağıdaki 
kavramlardan hangileri getirilmelidir?

A) Peygamber – Resul
B) Nübüvvet – Risalet
C) Risalet – Nebi
D) Resul – Nübüvvet

6. Peygamberimiz, İslam’a daveti ilk önce yakın 
akrabalarına ve arkadaşlarına gizlice yaptı. 
Allah, İslam’a daveti açıktan yapmasını bildir-
di. Bunun üzerine Peygamberimiz Safa Tepe-
si’ne çıkarak Mekkelilere şöyle seslendi: “Şu 
dağın ardında veya şu vadide size saldırmak 
üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söy-
lesem bana inanır mıydınız?” Onlar da “Evet 
senden hep doğruluk gördük.” diyerek cevap 
verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben 
Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Si-
zi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.” 
dedi.
Mekkelilerin “Evet senden hep doğruluk 
gördük.” demeleri peygamberlerin hangi 
özelliğini gösterir?

A) Emanet
B) Tebliğ
C) İsmet
D) Sıdk

7. Allah insanları uyarmak, doğru yola iletmek, 
yaptıklarından sorumlu tutulacaklarını bildir-
mek için insanların içinden birini peygamber 
olarak göndermiştir. İnsanlar için peygamber 
olarak bir melek ya da başka bir varlığı gö-
revlendirmemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi pey-
gamberlerin insanlar arasından seçilme-
sinin nedenlerinden biri değildir?

A) Yaşadıkları toplumu her bakımdan çok iyi 
tanıdıkları için insanların sorunlarına doğ-
ru çözümler getirirler. 

B) Allah’ın emir ve yasaklarını uygulayarak 
insanlar için daha iyi örnek olurlar. 

C) Yaşadıkları toplumla aynı dili konuştukla-
rından daha iyi iletişim kurarlar.

D) Olağanüstü güçlere sahip olduklarından 
insanları daha kolay ikna edebilirler.
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8. 

Öğretmenin sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevaplamıştır?

A) B) C) D)
İman İnançVahiyMelek

9. Allah’tan getirilen mesajların insanlar tarafından kabul görmesi için (I) mesajı onlara iletenlerin; 
(II) güvenilir, (III) özü sözü bir olması gerekir. Çünkü yalan söyleyen, bir dediği bir başka dediğini 
tutmayan birine kimse inanmaz.
Parçada numaralanmış ifadeler sırasıyla peygamberlerin hangi özellikleridir?

I II III
A) Tebliğ Emanet Sıdk
B) İsmet Fetanet Sıdk
C) Tebliğ İsmet Fetanet
D) Emanet Tebliğ İsmet

10. 

Verilen ayette peygamberlerin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Tebliğ   B) Emanet    C) Sıdk   D) İsmet

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

İnsanın akıl, sezgi ve duyular gibi yaratılıştan sahip olduğu birtakım yetileri vardır. Bunlar 
sayesinde insan kendisi, çevresi ve diğer varlıklar hakkında bilgiler edinir. Aklını kullanarak 
yüce bir yaratıcının varlığını kavrar. Ancak onun özellikleri ve ona karşı görevlerinin neler 
olduğu hakkında kendi imkânlarıyla bilgiler edinemez. Yetilerinin sınırını aşan bu gibi 
konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duyar. İnsanın bu ihtiyacını bilen Allah, 
peygamberleri aracılığıyla mesajlar göndermiştir. Bu mesajlarla insanları ihtiyaç
duydukları konular hakkında bilgilendirmiştir.

Buna göre Allah’ın Peygamberler aracılığı ile gönderdiği mesajlara ne denir? 

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru 
olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”

(Hûd Suresi, 112. ayet)
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1. 

Which picture shows what time Alex 
arrives home?

2. Linda : - - - -?

Melek : It is half past eight.

Linda : Oh! I’m late for school.

A) What is the time
B) What is your favourite class
C) What time do you go to school
D) When do you go out

3. 

After dinner, they - - - - together.

A) clean the table
B) prepare popcorn
C) watch a film
D) work in the working room

4. I - - - - my grandmother’s dog at weekends. 
I feed it and take it for a walk in the park.

A) take a nap
B) run errands
C) take care of
D) have a rest

Alex gets up early in the morning 
because he goes to school. He gets 
dressed and leaves home at half past 
seven. He has lunch at school at 
twelve o’clock and comes back home 
at quarter past three. After dinner, he 
does his homework and goes to bed at 
quarter to nine.

A) B)

C) D)

After dinner, I read a book, my mom 
cleans the table and my dad works in 
his working room. Then we meet in the 
living room to watch a movie. My mom 
prepares popcorn for us and then the 
movie starts!

İNGİLİZCE TESTİ
Bu testte, İngilizce alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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5. My cousin attends chess club on Friday.
Which picture shows him/her?

A) B)

C) D)

6. 

Which one is TRUE?

A) Brandon always plays basketball.
B) Nancy usually plays tennis.
C) Ashley often plays volleyball.
D) Derek sometimes plays tennis.

7. Harry : What time do you usually wake 
up?

Nina : At 8 o’clock.

Harry : Why do you wake up so early?

Nina : Because my school starts at 9 
o’clock. 

Harry : Do you have breakfast before you 
go to school?

Nina : Yes. 

Which of the following activities is NOT 
given above?

A) B)

C) D)

Derek Nancy Brandon Ashley
play 

football
play 

tennis
play 

basketball
play 

volleyball
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

play 
tennis

play 
basketball

play 
volleyball

play 
tennis

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔: sometimes
✔ ✔ ✔: usually

✔ ✔: often
✔ ✔ ✔ ✔: always
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8. Lily : - - - -?
Peter : No, because I’m at school when 

she has lunch.
Lily : - - - -?
Peter : At half past three.
Lily : - - - -?
Peter : Yes. We go to the playground 

together.

Which of the following questions DOES 
NOT Lily ask Peter?

A) When does your father arrive home
B) Do you have lunch with your sister at 

home
C) What time does your school finish
D) Do you meet your friends after school

9. On weekdays, I usually read a book and 
go to the piano course. I can’t play with 
my friends because I don’t have enough 
time. At weekends, I play computer games 
and go out with my friends. We sometimes 
go to the cinema together. We also play 
basketball in the school garden.
What does he do on Saturday?

A) B)

C) D)

10. Jess : What do you do in your free time?
Paris : I attend a dance club.
Jess : How often do you go there?
Paris : - - - -.
Jess : Do you like dancing?
Paris : Yes. I love it!

A) At five o’clock
B) Twice a week
C) By school bus
D) In the afternoon

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.






