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1. Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. Ancak sözcüğün diğer sözcüklerle bağ kurmasını ve 

farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcüğe yeni bir anlam kazandırır.

	 Buna	göre		aşağıdaki	altı	çizili	sözcüklerden	hangisi	hem	yapım	hem	de	çekim	eki	almıştır?

A) Benden habersiz sakın sinemaya gitmeyin.

B) Çocuk annesi yokken ortalığı iyice karıştırmış.

C) Romanın dili ona çok ağır gelmiş olacak ki okumak istemedi.

D) Küçük yaşına rağmen omzuna onca sorumluluk yüklenmişti.

3. `  Gözlerim çocuğun ayakkabılarına takıldı bir an, yanları patlamıştı.

 `  Yaz gelince tomurcuklar patlamış, etraf görülmeye değer olmuştu.

 `  Çocuk tüm gün büyüklerin arasında sıkıntıdan patlamıştı.

 `  İş yerinde olanlardan sonra babam kardeşime patlamıştı.

 “Patlamak”	sözcüğü	numaralanmış	cümlelerde	aşağıdaki	anlamlarından	hangisiyle	kullanılmamıştır?

A) Çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek

B) Nesneler, iç basıncın etkisiyle ve çoğunlukla ses çıkararak dağılmak.

C) Aşırı tepki göstermek

D) Yırtılıp açılmak

2. Bir çocuk resim yapıyor:

    Bir dere geliyor sonsuzluktan , akıyor sonsuzluğa,

    Dirliğe boy atıyor kıyısında çimenler…

   İki ağaç baş başa seyrediyor gökleri,

   Yanağından pembeler dökülüyor çocuğun,

   Cömert bir yağmur gibi suluyor çiçekleri …

	 Bu	dizelerdeki	numaralandırılmış	sözcüklerle	ilgili,

 K.  1 numaralı sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır.

 L.  2 numaralı sözcüğün kökü “ kıy-“ tır.

 M.  3 numaralı sözcük yapısına göre birleşiktir.

 N.  4 numaralı sözcük iyelik eki almıştır.

	 hangileri	söylenebilir?

 A) K, L, M, N                                       B) K, L, M                   C) K, M        D) L, N

1

2

3

4
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4. Yumruk büyüklüğünde  kahverengi bir taştı (1). Kışın keskin soğuğunda bütün cisimler gibi daralmış, ya-

zın yakıcı güneşinde gevşeyip genişlemişti (2). Bu daralıp genişleme sonucunda bir iki yerden çatlamıştı 

(3). Çok yüksek bir dağın güneye bakan yamacından önündeki vadiyi seyreder, aşağılarda olup bitenleri 

seyrederdi (4).

		 Yukarıdaki	metinde	kaç	numaralı	cümlede	mecaz	anlamlı	bir	sözcük	kullanılmıştır?

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

5. 

 

Armudun sapı, üzümün çöpü deyip hiçbir şeyi beğenmiyordu.

Sınıftan kimse davete gelmeyince biz sap gibi ortada kalmıştık.

Fazla bastırınca bıçağın sapı birden kırıldı.

SAP

1.

2.

3.

	 Numaralandırılmış	cümlelerde	geçen	“sap”	sözcüğünün	anlam	özellikleri	hangisinde	doğru	olarak	

verilmiştir?

 

1 2 3

A) Gerçek Anlam Mecaz Anlam Gerçek Anlam

B) Gerçek Anlam Gerçek Anlam Mecaz Anlam

C) Mecaz Anlam Mecaz Anlam Gerçek Anlam

D) Mecaz Anlam Terim Anlam Terim Anlam

7. 

 İSİM KÖKLÜ SÖZCÜKLER

Kanıt

Tuzlu Sözcük

Derslik

FİİL KÖKLÜ SÖZCÜKLER

Öğrenci

Örtü Tanıttı

Isınma

 Zeynep sözcükleri  isim köklü ve fiil köklü olarak gruplara ayırmıştır. Fakat gruplandırırken yanlışlıkla isim 

köklü bir sözcüğü fiil köklü grubuna, fiil köklü bir sözcüğü de isim köklü grubuna yazmıştır.

	 Yanlışlığın	düzeltilmesi	için	hangi	sözcüklerin	yer	değiştirmesi	gerekmektedir?

 A) kanıt-ısınma                          B) derslik-öğrenci                  C)   tuzlu- örtü                     D) sözcük- tanıttı

6. Sevgi dediğimiz bir çiçek

 Yüreğimizde yaşadıkça yeşerecek

 Sevgi dediğimiz bir ırmak

 Dağlar denizler onunla aşılacak

	 Şiirde		“sevgi	“aşağıdakilerden	hangisine	benzetilmiştir?

A) Yürek – Çiçek                            B) Çiçek – Irmak                  C)  Dağ – Deniz                     D) Irmak- Deniz
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8. 

 

Birden  fazla sözcüğün; yeni bir 

kavramı, nesneyi, durumu karşılamak için bir 

araya gelip kaynaşmasıyla  oluşan sözcüklere birleşik 

sözcük denir.

 Leman  Öğretmen öğrencilere bu bilgiyi verip öğrencilerden içinde birleşik sözcüğün geçtiği cümle kur-

malarını istemiştir.

	 Buna	göre	hangi	öğrenci	cümlesinde	birleşik	sözcüğe	yer	vermemiştir?

A) Yağmurun altında oynayınca çocuklar sırılsıklam olmuşlardı.

B) Ödevini yapmak için saatlerce bilgisayar başında oturdu.

C) Bozkır tepelerinde yüzlerce yıl yaşamış meşe ağaçları vardı.

D) Babamla dün kitabevine uğrayıp bir sürü soru bankası aldık.

9.	 Aşağıdaki		tabloda	sözcüklerin	kökü	ve	aldığı	eklerle	ilgili	hangisinde	yanlışlık	yapılmıştır?

 

 

Sözcük İsim Kök Fiil Kök İyelik Eki Hâl eki Çokluk Eki

A) Kedimizi

B) Neşesine

C) Sevinçlerimizi

D) Düşüncelere   

10. Cevizlerin tazesini de kurusunu da  severek yeriz. Ceviz, kışın yapraklarını döken ağaçlarda yetişir. Bu ağaç-

lar mayıs ayında çiçek açar. Mayısın sonunda ürün vermeye başlar. Cevizin rengi kahverengi, kabuğu da 

sert olsun istiyorsak eylül ayını beklemeliyiz. Yaşı da kurusu da çok faydalıdır.

 

 Bu metinde numaralandırılmış sözcüklerden,

 9 sözcüğün eş anlamlısı

 : sözcüğün zıt anlamlısı

 C sözcüğün zıt anlamlısı

 D sözcüğün eş  anlamlısı

 bulunarak yandaki bulmacaya yerleştirilecektir.

	 Kelimeler	bulmacaya	yerleştirildikten	sonra	oluşan	anahtar	sözcük	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) KAPI          B) KAŞI          C) YALI          D) ÇATI

9

:

C D

:

C

9
D

2

1

4

3

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4
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11. 

 

GEÇ

KAZ

KAN

SAP

SOL

YER

SAL

KAR

YAR

YAN

TAŞ

KAŞ

 

 Yukarıdaki kutucuklara sesteş  sözcükler  yazılmıştır.

	 Hangi	renkteki	kutucuğa	sesteş	olmayan	bir	sözcük		yazılmıştır?

A) Yeşil                 B) Sarı                  C) Mavi                D) Turuncu

12. 

 

	 Yukarıdaki	görselden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) İnsanlar boş zamanlarını daha çok, telefonla geçirmektedir.

B) Çoğu insan yatmadan önce telefonuna bakmaktadır.

C) Trafik kurallarına dikkat edildiği için araç kullanırken telefonla çok uğraşılmamaktadır.

D) Egzersiz, yürüyüş ve yemek yeme esnasında bile insanlar telefonla ilgilenmeye devam etmektedir.
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15. Bana ne, nasılsa ucu bana dokunmuyor, diye düşünüp yanlışları, haksızlıkları görmezden gelmek olmaz. 

Haksızlık bir tek insana yapılsa bile  bin insana yapılmış gibidir. Üstelik bir gün bize de haksızlık yapılabilir 

ve biz de o zaman hakkımızı savunacak bir desteğe ihtiyaç duyabiliriz.

	 Metinden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) Herkes bir gün haksızlığa uğrayabilir.

B) Bize zarar verecek bir durumda sessiz kalmalıyız.

C) Sesimizi çıkarmadığımız haksızlık bir gün gelir bizi de bulabilir.

D) Bazen bize destek olacak insanlara ihtiyaç duyabiliriz.

13. 

 1. ................................. 2. ................................. 3. ................................. 4. .................................

 K. Ardından arka bacaklarını aşağı doğru döndürür.

 L. Bir kedi ağaçtan düşeceğini anlayınca sırt üstü döner.

 M. Yumuşak bir iniş yapabilmek için sırtını kamburlaştırır.

 N. Düşerken başını ve ön ayaklarını aşağı doğru çevirir.

	 Yukarıdaki	görsellerle	harflendirilmiş	cümlelerin	doğru	biçimde	eşleştirilmiş	hali	hangisinde	veril-

miştir?

A)            B)          C)                                           D) 1 - M

2 - K

3 - N

4 - L

1 - N

2 - K

3 - M

4 - L

1 - L

2 - K

3 - N

4 - M

1 - L

2 - N

3 - K

4 - M

14.	 Yandaki	görsel	aşağıdakilerden	hangisiyle	ilgili	olabilir?

A) Daha sağlıklı yaşayın!

B) Daha ucuzunu tercih edin!

C) En güzelini seçin!

D) Sunumlarınızı  güzelleştirin!



2. Bir iş grup ya da kurumda bir kimseye düşen göreve rol denir. Rollerimiz içinde bulunduğumuz grup ya da 

kuruma göre değişebilir, çeşitlilik gösterebilir. Rollerimiz bize birtakım haklar ve sorumluluklar yükler. 

	 Verilen	bilgilere	bakılarak

 I. Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

 II. Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.

 III. Sorumluluklarımız üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine ge tirmeyle ilgilidir.

	 yargılarından	hangsine	ya	da	hangilerine	ulaşabiliriz?

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

1. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuş-

tan sahip olduğumuz rollerdir. Bunlar biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yetene-

ği gerektirmeyen rollerimizdir. Bunları seçme imkanımız yoktur. Bazı rollerimizde vardır ki bunlara isteği-

mizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. 

	 Buna	göre	aşağıda	verilen	rollerden	hangisi	isteyerek	sahip	olabileceğimiz	rollerden	biri	değildir?

A)  İş adamı         B) Öğretmen

C) Dernek üyesi        D) Kardeş

3. 

	 Atatürk	bu	sözü	ile	Cumhuriyet’in	kurtarılmasını	aşağıdakilerden	hangisine	bağlamıştır?	

A) Dil                  B) Tarih                 C) Kültür             D) Din

Ey Türk gençliğinin evladı! İşte bu durum içinde dahi görevin Türk İstiklal ve 

Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kan-

da mevcuttur.

4. Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde görülen sadaka taşı, genellikle cami, çarşı, hastane vb. yerler-

de ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para, altın vb. bırakılan özel bir yerdi. Yardım etmek isteyenler bu ta-

şın üstüne para bırakırdı. Böylece derdini kimseye anlatamayan ihtiyaç sahibi kişiler gecenin geç saatleri-

ni bekler, kimseye görünmeden ihtiyacı kadar olan parayı alırdı. 

	 Verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	sadaka	taşının	yapılma	amaçlarından	biri	olamaz?

A) Yoksul kimselere yardımcı olmak

B) Fakir insanların onurunu korumak

C) İhtiyaç sahiplerinin çalışmasına gerek kalmadan geçimini temin etmesini sağlamak 

D) Toplumsal birlik ve beraberliği artırmak
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5. Okuldan çıkınca otobüse binmiştim. Otobüs çok kalabalıktı. Bazı yaşlı amcalar ve teyzeler ayakta kalmış-
tı. Ön sıralarda engelliler için ayrılmış yerde bir genç oturuyordu. Oldukça sağlıklı görünen bir genç kulak-
lığı ile müzik dinliyordu. Otobüs ilerlemeye devam edince yaşlı teyzeler ve amcalar oturan genç hakkında 
konuşmaya başladılar. Niçin yer vermediğine anlam veremiyorlardı. En sonunda birisi dayanamadı gence 

 - “Oğlum niçin bize yer vermiyorsun?” diyerek kızınca genç ayağa kalktı. Ancak gencin ayağının biri yok-
tu. Bunun üzerine orada bulunanlar çok utandı ve gençten özür dilediler.

	 Verilen	olaya	bakılarak	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	söylenemez?		

A) Önyargılar bazen acele karar vermekten kaynaklanır.        

B) Ön yargı sahibi insanlar genelde psikolojik rahatsızlıkları olan kimselerdir.

C) Önyargı, insanların düşüncesizliğine bir kılıftır.       

D) Ön yargı kendisini olduğu kadar karşısındaki insanı da zor duruma düşürür.

7. Habeşistan’a göç eden Müslümanlar adına Habeş Kralı Necaşi ile konuşan Hz. Cafer’in şu sözleri Cahili-
ye Dönemi Arap Yarımadası hakkında önemli bilgiler vermektedir.

  “Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, akrabalık bağ-
larına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik, güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi."

	 Verilen	bilgilere	bakılarak	Cahiliye	dönemi	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?	

A) Toplumsal sınıf ayrımı bulunmaktadır.   B) Yaygın inanç putperestliktir.

C) Huzur ve güven ortamı sağlanamamıştır.   D) Güçlü devletler kurulmuştur.

6.  • Orta Asya’daki medreselerde yetişen dervişler, ticaret kervanlarına karışarak görüştükleri insanlara İsla-
miyet’in esaslarını anlatıp öğrettiler.

 • Abbasiler Dönemi’nde uygulanan eşitlik ve adalet politikalarının etkisiyle Türkler kısa zamanda ve kala-
balık gruplar hâlinde İslamiyet’i kabul ettiler.

	 Buna	göre	aşağıda	verilenlerden	hangisi	Türklerin	Müslüman	olma	sürecine	etki	eden	faktörlerden	
biri	değildir?	

A) Abbasilerin Türklere karşı olumlu yaklaşımları

B) İslam dünyasıyla Türkler arasında gelişen ticari ilişkiler

C) Dervişlerin, Türklerin yaşadığı bölgelerde İslam’ı yayma çalışmaları

D) Türklerin İlk dini tecrübelerini Orta Asya’da yaşamış olmaları
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9. Ünlü tarihçi Jean Paul Roux Türkler ve ortadoğu hakkında şu bilgileri vermiştir. "Aslında Türkler kendilerini 

“güçlüler” olarak adlandırmakta haklıydılar. Ülke şartları oldukça acımasızdı, ancak buna uyanlar yaşaya-

bilirdi. Çünkü bu bölgede ortalama yükselti 1200 metre civarındadır. Dağların yükseltisi  4000 metrenin üs-

tündedir. Bölge çok az yağış almaktadır. Kışın şiddetli soğuklar olur, sıcaklık -50 dereceye kadar düşer, 

akarsular ve göller donar."

	 Bu	bilgilere	göre	Orta	Asya	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?	

A) İklim şartları insan yaşamı için olumsuzdur.                     B) Türkler coğrafi ortama uyum sağlamıştır.

C) Tarımsal faaliyetler en önemli geçim kaynağıdır.            D) Türkler kendilerini güçlü görmüşlerdir.

10. Beyza ve arkadaşları çevreden topladıkları kalem, kitap gibi  eğitim gereçlerini köy ilkokullarına gönder-
mek istiyor.

	 Buna	göre	Beyza	ve	arkadaşlarının	aşağıdaki	kuruluşlardan	hangisine	yardım	etmesi	gerekir?

 A)          B)           C)                                          D)

8.	 Yasemin	Hanım:  - İyi günler Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile mi görüşüyorum?

 Görevli:         - Evet buyurun ben Yavuz size nasıl yardımcı olabilirim?

 Yasemin	Hanım:  - Ben X hastanesine gittim. Ancak orada yeterli sağlık hizmetini alamadığımı düşünüyo-

rum. Bu durumu hastanenin Başhekimine sözlü olarak bildirdim. 

	 Buna	göre	Yasemin	Hanım	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır.     B) Sorununu yetkili makamlara dilekçe ile bildirmiştir.

C) Hakları konusunda duyarlıdır.       D) Hakkını aramak için yetkili kurullara başvurmuştur.

1 - D  2 - C  3 - B  4 - C  5 - B  6 - D  7 - D  8 - B  9 - C  1 0 - A 
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3. Hz. Muhammed’e (s.a.v) Allah (c.c.) tarafından 
Hira Mağarası’nda peygamberlik görevi verildi. 
Hz. Muhammed'e (s.a.v) bundan itibaren Kur’an-ı 
Kerim ayetleri peyderpey indirilmeye başlandı. 
Hz. Muhammed (s.a.v) Allah'ın (c.c.) emirlerini 
insanlara anlatmaya başladı ve onları putlardan 
yüz çevirmeye tek bir Allah'a (c.c.) inanmaya 
davet etti.

	 Bu	bilgilere	göre;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v) resul bir peygamberdir.

 II. Hz. Muhammed'in (s.a.v) nübüvvet vazifesi 
vardır.

 III. Hz Muhammed (s.a.v), insanları tevhid inan-
cına davet etmiştir. 

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?	

A) Yalnız I.                  B) Yalnız II.          

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

1. "Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıkla-

rımız da. Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan bir mucize gösteremez. " (Mümin suresi, 78. ayet)

	 Bu	ayete	bakılarak	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?	

A) Allah (c.c.) Hz. Muhammed'den (s.a.v) önce de kullarına uyarıcılar göndermiştir.

B) Yüce Allah (c.c.), tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına 

yön vermiştir.

C) İnsanlar peygamberlere gerek olmadan aklıyla Allah'ı (c.c.) bulabilir.

D) Allah (c.c.) bazı peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmemiştir.

4. • Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane 

tane oku. (Müzzemmil suresi, 4. ayet)

 • Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytan-

dan Allah’a sığın. (Nahl suresi, 98. ayet)

 • Şüphesiz Kur’an-ı Kerim’i biz indirdik. Onu biz 

koruyacağız. (Hicr Suresi 9. Ayet)

	 Bun	ayetlere	göre;

 I. Kur’an-ı Kerim anlaşılarak okunmalıdır. 

 II. Kur’an-ı Kerim okumak şeytandan korunmak 
demektir. 

 III. Kur’an-ı Kerim orjinal halini her zaman koru-
yacaktır.

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?

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

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

2. Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) cennetine yerleştirdi, ona eş yarattı ve onları şeytana karşı uyardı. Hz. Âdem 
(a.s.) ile eşini imtihana tabi tuttu ve onlara şöyle dedi: “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. 
Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.’” Hz. Âdem 
(a.s.) ve eşi orada kalırken İblis onlara: “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cen-
nette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim.” diyerek 
vesvese verdi. İblis onları kandırdı ve Hz. Âdem (a.s.) ile eşi yasaklı ağaçtan yediler. Böylece onlar Allah’ın 
(c.c.) emrine karşı gelmiş ve yollarını şaşırmış oldular.

	 Buna	göre	Hz.	Adem	(a.s.)	ile	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Hz. Adem (a.s.) ve eşi İblis tarafından kandırılmıştır.   

B) Allah (c.c.) Hz. Âdem’i (a.s.) şeytana karşı uyarmıştır.       

C) Hz. Adem (a.s.) ve iblis aynı maddeden yaratılmıştır.              

D) Yüce Allah, Hz. Adem ve eşini cennette imtihan etmiştir.

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” bölümüne kodlayınız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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9. • Hz Muhammed’i (s.a.v) Ebu Cehil bile yalan-
cılıkla suçlamamıştır.

 • Hz Nuh (a.s) uzun yıllar insanları Allah'ın (c.c.) 
birliğine davet etmiştir.

 • Hz. Zekeriya hiçbir günah işlememiştir.

	 Aşağıda	verilen	peygamberlerin	özelliklerin-

den	hangisinin	örneği	yukarıda	verilmemiştir?

A) İsmet        B) Fetanet    

C) Tebliğ      D) Doğruluk

6. Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden 
sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır. Yüce Allah (c.c.), kullarına bildir-
mek istediği her şeyi vahiy yoluyla bildirmiştir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği her mesaj vahiydir. 

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	Yüce	Allah’ın	(c.c.)	insanlara	vahiy	göndermesi	nin	amaçlarından	

biri	değildir?

A) Alla'ın emirlerini bildirmek                  B) İnsanı iyiye, güzele yönlendirmek

C) Allah’ın (c.c.) varlığını bildirmek                             D) İnsanlara gelecekten haber vermek

7. "Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sa-
na koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin deva-
mını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır."

	 Aşağıdakilerden	hangisi	kunut	duasının	anlamında	geçmemektedir?

A) Tebliğ etmek        B) Allah'a tövbe etmek           

C) Sadece Allah'tan istemek                 D) Allah'a ibadet etmek

10. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek 
için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları 
olağanüstü olaylar vardır. İnsanın benzerini yap-
maktan âciz kaldığı, alışılagelmiş şeylere aykırı 
olan, bu olağanüstü olaylara mucize denir. Mu-
cize ile hem peygamberliği ispat etmek hem de 
inkârcıların imanına vesile olmak hedeflenir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	peygam-

berlerin	gösterdiği	mucizelerden	biri	değildir?

A) Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye ayırması

B) Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşaması     

C) Hz. İsa (a.s.) bebekken konuşması        

D) Hz Yusuf'un (a.s.) kuyudan kurtarılması

1 - C  2 - C  3 - D  4 - D  5 - B  6 - D  7 - A  8 - B  9 - B  1 0 - D 

8.	 Aşağıda	peygamberlerle	ilahi	kitaplar	arasın-

da	eşleştirme	yapılmıştır.

 I. Zebur - Hz. Davut 

 II. Tevrat - Hz. İsa 

 III. Kur’an-ı Kerim - Hz. Muhammed

	 Bu	eşleştirmelerden	hangileri	doğrudur?	

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

5. Hüseyin Bey çok zengin bir insandı. Ancak bir süre sonra kansere yakalandı. Sağlık durumu git gide bo-
zulmaya başladı. Bu sırada maddi durumu da sağlık harcamalarına çok para harcadığı için bozuldu. Bu 
durum karşısında Hüseyin Bey çok ümitsizliğe düştü. Yaşamak ona ağır gelmeye başladı. Daha sonra Hz. 
Eyyub'un hayatını okudu. Hz. Eyüp'ün (a.s.) hayatı kendi hayatına çok benziyordu. Hz. Eyüp (a.s.) hasta-
lığına rağmen şikayet etmemişti.

 Hüseyin Bey “Ben de Allah'a şikayette bulunmayacağım” dedi.
	 Buna	göre	Hüseyin	Bey	Hz.	Eyüp'ten	(a.s.)	aşağıdakilerden	hangisini	örnek	almıştır?

A) Cömertliği          B) Sabrı           C) Cesareti               D) Doğruluğu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “İngilizce” bölümüne kodlayınız.

INGILIZCE
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1. Jade   : What time does your sister come back home from school?

 Mike   :  ........................................................................

 Jade   : After she returns home, my grandmother and I want to visit you.

A) She gets dressed at 9 a.m.

B) She visits her grandmother.

C) At quarter past four.

D) It is the fifth month of the year.

2. 

 

When Diana wakes up every weekend, she hopes to enjoy the day. After having breakfast 

she does her homework and then she takes care of her pet. At half past three, she takes 

folk dance course. After that, Diana runs errands at home with her brother and they take 

a nap because they feel very tired.

	 Which	of	the	following	sentence	is	NOT	TRUE?

A) She doesn’t spend time with her pet.

B) She feels tired after doing some houseworks.

C) She does her homework after breakfast.

D) She attends a folk dance course.

3. 

 

A) I have a rest after studying lesson.   B) I write my diary.

C) I can tell the time and date.    D) I read book.



İngilizce
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5. I.  She walks to school everyday.

     II. Melinda leaves home at 9 o’clock

     III.  She spends enjoyable time at the school

     IV.  After school, she meets her friends at the library.

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

6.	 Which	option	DOES	NOT	complete	the	sentence?

 Mrs. Parker irons every Saturday ……………………………………..  .

A)  until 11 P.M.

B) before going to bed

C) because it is a good time for birthday.

D) because she likes wearing nice clothes.

4.	 Which	word	doesn’t	match	the	picture?

A)         B)    

C)        D) 

Children’s Day The Republic Day

Wedding Ceremony New Year’s Day



6. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 1
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7. 

 
	 It	is	……………………………….

A) twenty five past seven    B) half past seven 

C) twenty five to seven    D) quarter past seven

8. Yasmin    : What activities do you do regularly?

 Simon      : .....................................................

 Yasmin    : Yes, I do. Everyday, after lessons finish I take folk dance course.

A) I attend traditional dance course every weekend. Do you like folk dance?

B) Which activities do you do regularly.

C) What does your mother do after work?

D) Do you write diary?

9. When she wakes up every morning, she looks through the window until her mother calls her for breakfast. 

After having breakfast, she waters the plants ..........................................................................

	 Which	sentence	completes	the	paragraph?

A) because her grandparents help her with watering the plants

B) because she takes a nap.

C) because she must finish her homework. 

D) with her mother.

10. 

 

Free time activities make our lives enjoyable. Some people like riding bike, some like 

reading books. But everybody needs resting. Therefore, after school activities are very 

important for students because they need a rest, too.

	 Why	do	the	students	need	to	rest?

A) Because playing tennis is a good free time activity.

B) Because they need to relax, too.

C) Students must do their homeworks.

D) Teachers must let the students play games.

1 - C  2 - A  3 - B  4 - D  5 - D  6 - C  7 - B  8 - A  9 - D  1 0 - B 


