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1. Aşırı tez canlılık, iş görmede en tehlikeli şeyler-
den biridir. Bu durum hekimlerin erken sindirim 
dedikleri, gövdeyi bir sürü sindirilmemiş parça-
cıklarla doldurmaya benzer. Onun için bir işin 
görülmesini, o işin başında oturulan süreyle de-
ğil, sonunda erişilen şeyle ölçmek gerekir.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “, , 
, ” sembolleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleş-
tiriniz.

  Tez canlı olma durumu
  Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, par-

çalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana 
karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları 
fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü

  Bir olayın başı ile sonu arasında geçen za-
man parçası, zaman aralığı

  En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi 
cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştı-
rıp kaç birim geldiklerini belirtmek

 ANAHTAR SÖZCÜK : 1 2 3 4

▲

■

●

★

1

2

3

4

 Numaralanmış kutularda yer alan harfler 
“ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildi-
ğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 

A) K E S E B) K Ö S E

C) M Ü Z E D) K I S A

2. Deyimler, söylediklerimizin kolay anlaşılmasını 
sağlayan, az sözle çok şey anlatan, bir durumu 
dile getiren kalıplaşmış sözlerdir. Bu sözler dili-
mizin zenginliğidir ve anlamları herkes tarafın-
dan bilinir. Örneğin kendi yetersizliğini, becerik-
sizliğini anlamak anlamında - - - -; gereğinden 
çok olmak, gereğinden çok kaplamak anlamın-
da - - - -; şiddetle arzu etmek, çok istemek anla-
mında - - - - deyimini kullanırız.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bıra-
kılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

 A)  boyunun ölçüsünü almak 

 B)  aklına yatmak

 C)  dolup taşmak 

 D)  can atmak

3. Deniz dalgıçlarının dükkânları yoktur; bu dalgıç-
lar Galata’da, Kasımpaşa’da bulunurlar. Bu

I
 dal-

gıçlar üç yüz kişi olup
II

 çoğu İskenderiyeli Arap-

lardır. Bir kısmı da Rodos Adası yakınındaki 
Sömbeki Adası’nın halkındandır. Bu dalgıçların 
bazı
III

 maddi gelirleri vardır ama bu gelirler, inci 

çıkaran dalgıçlarınki gibi eşsiz değildir. Oysaki
IV

 

deniz dalgıçları onlardan daha çok çalışırlar.

 Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden 
hangisi  geçiş ve bağlantı ifadesidir?

 A) I. B) II. C) III. D) IV.
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4. Zaman kayması, bir cümlede fiilin aldığı kip 
ekiyle cümlede ifade edilen zamanın farklı ol-
masıdır. Örneğin “Yarın İzmir’e gidiyorum.” 
cümlesinde fiil “şimdiki zaman” kipiyle çekim-
lenmiştir ancak “yarın” sözcüğü gelecek zamanı 
ifade etmektedir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde zaman kayması vardır?

 A) Gökçeada’dan 1923 yılında göç edilir.

 B) Anne ve baba, çocuğu hayata birlikte hazır-
lar.

 C) Bahçeye, öğle güneşi gidince çıktık.

 D) 0-6 yaş arasındaki çocuklar çok şey öğre-
nirler.

5. Bir yaşındaki çocuk, yürümeyle birlikte bireysel-
leşmeye de adım atar

I
. Bu yaştaki çocuk, artık 

kendi ayakları üzerinde durabiliyor
II

, kimseye 

bağımlı olmadan yürüyebiliyordur
III

. Tam bu bi-

reyselleşme döneminde ailesi ona bütünün 
bir parçası olduğu hissini de verebilirse çocuk 
bencilleşmez

IV
.

 Bu metindeki numaralanmış fiillerden hangi-
si yapısı bakımından farklıdır?

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

6. Yunus Emre, sanat yaşamında halka, halkın dili 
ile hitap etmiştir. Türkçeyi çok güzel kullanan 
Yunus Emre bu özelliği nedeniyle her zaman 
sevilerek okunmuştur. Yunus Emre’nin şiirleri 
kalbi temiz tutmak, Allah sevgisini kalbinde ya-
şatmak üzerine kuruludur. Onun şiirlerinde hoş-
görü de çok önemlidir. “Yaratılmışı hoş gördük, 
Yaratan’dan ötürü.” diyebilecek olgunlukta olan 
bu halk şairi, yüzyıllar önce yaşamış olsa da gü-
nümüzde hâlâ varlığını korumaktadır.

 Yunus Emre’ye ait aşağıdaki dörtlüklerden 
hangisi, bu metinde sözü edilen konulardan 
biriyle ilişkilendirilemez?

 A) Dağlar ile taşlar ile
  Çağırayım Mevlâ’m seni
  Seherlerde kuşlar ile
  Çağırayım Mevlâm seni

 B) Be hey kardeş Hakk’ı bulam mı dersin
  Hakk’a yarar amel işlemeyince
  Tarikat sırrına erem mi dersin
  Kamil mürşid sana söylemeyince

 C) Yalancı dünyaya konup göçenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler
  Üzerinde türlü otlar bitenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler

 D) Bu sohbete gelmeyenler 
  Hakk nefesi almayanlar
  Sürün onu, burdan gitsin
  Durur ise çok iş eder
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7. Öz güven, bir çocuğun girişimci olması ve ken-
dini ifade edebilmesi için gerekli olan, bu yüz-
den de büyük önem taşıyan temel bir duygudur. 
Öz güveni yüksek olan çocuklar kendilerine 
bir hedef belirleyip o hedefe giden yolda moti-
vasyonlarını yüksek tutabilir ve hayat yolunda 
büyük başarı gösterebilirler. Buna karşın öz gü-
ven eksikliği yaşayan çocuklar, birçok konuda 
isteksiz davranır ve yapamayacakları hissiya-
tıyla hareket ederler. İsteksizliğin ardından da 
yapılması gereken bir şeyi başkasından bekle-
me duygusu geliştirirler. Böylece zaman içinde 
yeteneklerinin gelişmesini engellemiş olurlar.

 Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Öz güvenin tam ya da eksik olması çocu-
ğun geleceğini önemli ölçüde etkiler.

 B) Öz güven çocuklara her dönemde aşılanan 
önemli bir duygudur.

 C) Öz güveni yüksek olan çocuklar, öğrencilik 
hayatları boyunca çok başarılı olurlar.

 D) Öz güveni eksik olan çocukların sosyal iliş-
kileri sağlıklı bir gelişim göstermez.

8. Mutsuzluğun en büyük nedenlerinden biri çe-
kememezliktir. Bana kalırsa çekememezlik, en 
yaygın ve kökü derinlerde olan bir duygudur. Bir 
yaşına gelmemiş çocuklarda bile net olarak gö-
rünen bu eğilimi, eğitmenin son derece yumu-
şak bir şekilde ele alması gerekir. İki çocuktan 
birine biraz fazla ilgi gösterilmesi, diğerinin he-
men dikkatini çeker ve üzülmesine neden olur. 
Bu nedenle çocuk eğitiminden sorumlu olan 
kişiler çocuklara adil davranmak zorundadır. 
Aksi hâlde çocuklarda bu duyguyu engellemek 
imkânsız olur.

 Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı olabilir?

 A) Çekememezliğin neden olduğu durumlar 
nelerdir?

 B) Çekememezlik duygusu çocuklarda nasıl 
engellenebilir?

 C) Bir yaşındaki çocuklara nasıl davranılmalı-
dır?

 D) Bir insanı mutsuz eden duygular hangileri-
dir?

9. İnsanlar, yaşamlarını bir bütün olarak görme 
eğilimi bakımından birbirlerinden çok farklıdır. 
Bazılarınca hayatı böyle görmek doğaldır ve 
mutlu olabilmek için böyle görmek gerekir. Bazı-
larınca da yaşam, birbirinden ayrı ve güdümsüz 
olgulardan ibarettir. Bence birincilerin mutlulu-
ğa ulaşma olasılığı ikincilerden fazladır çünkü 
onlar, giderek kendilerine hoşnutluk ve güven 
verecek koşulları oluştururlar. Buna karşın ikin-
ciler, olayların esintisi yönünde bir o yana bir bu 
yana savrulur ve sakin bir limana ulaşamazlar.

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

 A) İnsanların hayatı farklı şekillerde algıladık-
larına

 B) Bazı insanların hayatı bir bütün olarak ele 
aldığına

 C) Mutlu olma ihtimalleri yüksek olan kişilerin 
kendilerine olumlu koşullar oluşturdukları-
na

 D) Başka insanların güdümünde olan kişilerin 
daha sakin olduklarına

10. Sema, Sevda, Sibel, Şenol ve Remzi adlı öğ-
renciler hafta içinde farklı günlerde sunum ya-
pacaklardır. Bu öğrencilerin sunum yapacakları 
günlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Sema, çarşamba günü sunum yapacaktır.
 • Remzi, Şenol’dan bir gün sonra sunum ya-

pacaktır.
 • Sevda, Sibel’den bir gün sonra sunum ya-

pacaktır.

 Buna göre cuma günü hangi öğrenciler su-
num yapabilir?

 A) Remzi - Sibel B) Şenol - Sibel

 C) Remzi - Sevda D) Sevda - Şenol
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11. Olay: Ün yapmış bir adamın Paşa’nın huzurunda yaptıkları

 Yer: Acem ülkesi

 Zaman: Bir akşamüstü

 Kişiler: Zengüzer Pehlivan, Paşa

 Anlatıcı: III. kişi

 Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?
 A) Acem ülkesinde “Zengüzer Pehlivan” adıyla ün yapmış bir adam siyah kispetiyle gelip Paşa’nın hu-

zurunda durdu. “Destur, ey Eflatun tedbirli vezir!” diye nara atarak yeri öptü. Acemce bir şiir okuyup 
alanı öyle bir dolaştı ki en yağız atlar onun hızına yetişemezdi. Sonra bir tavus kuşu parendesi atarak 
havada üç kez döndü. Yere düşer düşmez “Ya Hayy!” diye bağırıp bu kez güvercin parendesi atarak 
döndü. Bedeninin hiçbir yeri görünmüyordu. Sanki yuvarlak bir top olmuştu. Yine yere ayak basınca 
kaşla göz arasında arkaya doğru takla atıp havada öyle döndü ki bu dönüş insanın yapacağı bir şey 
değildi.

 B) Acem ülkesinde “Zengüzer Pehlivan” adıyla ün yapmış bir adam siyah kispetiyle gelip Paşa’nın hu-
zurunda durdu. “Destur, ey Eflatun tedbirli vezir!” diye nara atarak yeri öptü. Acemce bir şiir okuyup 
alanı öyle bir dolaştı ki en yağız atlar onun hızına yetişemezdi. Sonra bir tavus kuşu parendesi atarak 
havada üç kez döndü. Hepimiz olanları hayretle izliyorduk. Yere düşer düşmez “Ya Hayy!” diye bağırıp 
bu kez güvercin parendesi atarak döndü. Bedeninin hiçbir yeri görünmüyordu. Sanki yuvarlak bir top 
olmuştu. Yine yere ayak basınca kaşla göz arasında arkaya doğru takla atıp havada öyle döndü ki bu 
dönüş insanın yapacağı bir şey değildi.

 C) Acem ülkesinde “Zengüzer Pehlivan” adıyla ün yapmış bir adam, bir akşamüstü siyah kispetiyle ge-
lip Paşa’nın huzurunda durdu. “Destur, ey Eflatun tedbirli vezir!” diye nara atarak yeri öptü. Acemce 
bir şiir okuyup alanı öyle bir dolaştı ki en yağız atlar onun hızına yetişemezdi. Sonra bir tavus kuşu 
parendesi atarak havada üç kez döndü. Yere düşer düşmez “Ya Hayy!” diye bağırıp bu kez güvercin 
parendesi atarak döndü. Bedeninin hiçbir yeri görünmüyordu. Sanki yuvarlak bir top olmuştu. Yine 
yere ayak basınca kaşla göz arasında arkaya doğru takla atıp havada öyle döndü ki bu dönüş insanın 
yapacağı bir şey değildi.

 D) Acem ülkesinde “Zengüzer Pehlivan” adıyla ün yapmış bir adam siyah kispetiyle gelip Kral’ın huzu-
runda durdu. “Destur, ey Eflatun tedbirli vezir!” diye nara atarak yeri öptü. Acemce bir şiir okuyup 
alanı öyle bir dolaştı ki en yağız atlar onun hızına yetişemezdi. Sonra bir tavus kuşu parendesi atarak 
havada üç kez döndü. Yere düşer düşmez “Ya Hayy!” diye bağırıp bu kez güvercin parendesi atarak 
döndü. Bedeninin hiçbir yeri görünmüyordu. Sanki yuvarlak bir top olmuştu. Yine yere ayak basınca 
kaşla göz arasında arkaya doğru takla atıp havada öyle döndü ki bu dönüş insanın yapacağı bir şey 
değildi.
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12. I. Çocuğun kişisel ve bedensel gelişimi açı-
sından anne çok önemlidir. Anne, çocuğun 
eğitiminden birinci derecede sorumlu olan 
kişidir. Çocuğu hayata hazırlar; ona önder-
lik eder, hayatın zorluklarıyla nasıl baş ede-
ceğini çocuğa öğretir.

 II. Anne, sevgisi gibi koruyuculuğunu da den-
geli şekilde kullanmalıdır. Çocuğuna birta-
kım sorumluluklar vermekten çekinmemeli-
dir. Aksi hâlde çocuk yedi yaşına geldiğinde 
kendi ayakkabısını bağlayamaz, yirmi yaşı-
na geldiğinde ne giyeceğine kendisi karar 
veremez.

 III. Sevgi ve disiplin, çocuğun eğitiminde iki 
önemli ayaktır ve anne, bunlar arasında 
sağlam bir denge kurmalıdır. Annenin ço-
cuğa fazla sevgi göstermesi çocuk için risk 
oluşturabilir. Bu nedenle anne, sevgiyi gös-
terirken çocuğun disiplinini de oluşturabil-
melidir.

 Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Çalışan annelerin çocukları, diğer çocuk-
lardan daha disiplinlidir.

 B) Çocuğun eğitiminde ve gelişiminde en etkili 
kişi annedir.

 C) Çocuğu hayata bağlama işi anne ve baba-
nın ortak sorumluluğundadır.

 D) Sevgisini aşırı gösteren annelerin çocukları 
sorumluluklarını daha iyi yerine getirirler.

13. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Buna kar-
şın nesnel anlatımlı ifadelerin doğruluğu veya 
yanlışlığı kanıtlanabilir niteliktedir.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kişisel 
görüşe yer verilmemiştir?

 A) Askerlikte “Uygulanamayacak emirler veril-
mez.” şeklinde bir anlayış vardır.

 B) Abdal Han, öyle becerikli bir hekimdir ki 
Hipokrat, Sokrat gibi bilgeler onun yanında 
hiç kalır.

 C) Şurası kesin bir gerçektir ki Bağdatlı güver-
cinler vefalı kuşlardır.

 D) Yemekten sonra eller altın leğenlerde ve 
mis gibi kokan sabunlarla yıkandı.

14. (I) Eve gittiğimde babamın beni beklediğin gö-
rünce çok şaşırdım. (II) Babam gün içinde neler 
yaptığımdan habersizdir genellikle. (III) Annem 
ise babamdan oldukça farklıdır. (IV) Gittiğim 
yeri öğrenmeden duramaz.

 Bu metindeki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

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

15. “Akşam yemeğini - - - -” cümlesi aşağıdakiler-
den hangisiyle tamamlanırsa cümlede koşul 
anlamı sağlanmış olur?

 A) kaçırınca aç kaldım.
 B) güzel bir restoranda yiyelim.
 C) mutfaktaki masada mı yiyeceğiz?
 D) dışarıda yerseniz bana da haber verin. 

16. 1. Metin

 Dağlarla iyi geçinmen gerek. Dağların dilinden 
anlaman gerek. Yalnız dilinden mi? Suyunun 
dilinden de anlayacaksın. Otunun dilinden de 
anlayacaksın. Yelinin dilinden de anlayacaksın; 
kuşunun, kurdunun dilinden de anlayacaksın. 
Dağ gibi var mı yeğen? İyi belle bunu. Dağlar 
coşkudur. Özgürlüktür dağlar, dilinden anlayan-
lar için.

 2. Metin

 Tiyatronun önemli bir görevi vardır. Ancak bunu 
abartarak tiyatronun bir silah olduğunu söyle-
mek ne kadar doğrudur? Tiyatro bir silah değil-
dir ama bir uyarıcıdır. Gerçi tiyatro tarihi içinde 
bazı oyunların halkı heyecana getirdiğini görü-
rüz ancak bu ayaklanmaları ortaya çıkaran, ti-
yatro değildir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak 
özelliklerinden biridir?

 A) Tartışmacı anlatımla yazılmaları
 B) Örneklendirmeden yararlanılması
 C) Tanımlamaya yer verilmesi
 D) Bir öyküden alınmaları

fatih
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17. Aşağıda büyük harfl erin kullanıldığı yerlerle 
ilgili bazı kurallar verilmiştir:

 • Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, semt vb.) bü-
yük harfl e başlar.

  Uyarı: Özel ada dâhil olmayıp tamlama ku-
ran şehir, il, ilçe, belde vb. sözcükler küçük 
harfl e başlar.

 • Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve 
deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren 
ikinci isimler büyük harfl e başlar.

 • Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik 
kelimelerde sadece özel adlar büyük harfl e 
başlar.

 Bu kurallara göre,
 I. Manavdan aldığımız Hindistan cevizini kır-

makta zorlandık.
 II. Muğla’nın Marmaris İlçesi önemli bir turizm 

merkezidir.
 III. Bu hafta Doğu Anadolu’nun tamamı kar ya-

ğışlı olacak.
 IV. Yolculuk esnasında Çanakkale boğazından 

geçtik.

 cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı ya-
pılmıştır?

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

 C) II ve IV.  D) III ve IV.

18. Yazar bütün kitaplarında taşraya vicdan, sevgi 
ve merhametle bakar.

 Bu cümlede virgül aşağıdaki görevlerden 
hangisiyle kullanılmıştır?

 A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş 
olan özneyi belirtmek

 B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime 
ve kelime gruplarını ayırmak

 C) Birbiri ardınca sıralanan cümleleri birbirin-
den ayırmak

 D) Cümlenin alıntı olduğunu belirtmek

19. Modern yaşamın bir gereği hâline gelen bilgi-
sayar ve internet kullanımı, çocukların hayatını 
önemli ölçüde etkilemektedir. İletişim ve eğitim 
başta olmak üzere pek çok alanda yararlı ola-
bilen internet, özellikle çocukluk çağında kont-
rolsüz olarak kullanıldığında çocukların beden 
ve ruh sağlığını olumsuz etkileyerek çocuklarda 
kaygı bozukluğu ve obeziteye neden olabilmek-
tedir. Çocuklar, sürekli çevrim içi kalabilmek için 
kişisel temizliğini ihmal edebilir. Bu çocuklarda 
bel ve boyun ağrısı, kilo kaybı, bilek ve parmak 
zedelenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilmekte-
dir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya ait 
değildir?

 

A)

C)

B)

D)

20. Eylemi zaman, miktar, durum vb. yönlerden ta-
mamlayan sözcüklere zarf denir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
zarf kullanılmamıştır?

 A) Elinizde tuttuğunuz bu kitap yaklaşık dört 
yüz yıl önce yazılmıştır.

 B) Kuşağını beline sararak odadan hızlıca çık-
tı.

 C) Sınavdaki son soruda epey zorlandım.
 D) Herkes evinden birkaç parça eski halı getir-

di. 
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SOSYAL BİLGİLER

1. Bir kişinin kendisini ve çevresini tanıması 
iletişimi başlatmanın ilk aşamasıdır. Ken-
disini ve çevresindekilerini anlaması ya da 
anlama çabası içinde olması iletişim kur-
masını kolaylaştırır.

 Panodaki anlatımda iletişimi etkileyen hangi 
faktörden bahsedilmiştir?

 A) Öğüt vermek B) Eleştirmek

 C) Empati kurmak D) Ön yargılı olmak

2. Yoğun 
Nüfuslu 
Yerler

Nedenleri Sonuçları

?

• İklim koşulları 
elverişlidir.

• Ulaşım imkânları 
gelişmiştir.

• Tarım, sanayi ve 
ticaret gelişmiş-
tir.

Çevre illerden 
sürekli göç al- 
maktadır, bu 
nedenle nü-
fus artışı faz-
ladır.

 Tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılamaz?

 A) Bursa B) Yozgat

 C) İzmir D) Adana

3. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağla-
dığı faydalar arasında;

 I. Halkın devlete olan bağlılığının arttırılması,

 II. Devletin maaş yükünün artması,

 III. Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması

 verilenlerden hangileri gösterilebilir?

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

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

4. Osmanlı Beyliği, Kösedağ Savaşı’ndan son-
ra Anadolu’da bağımsızlığını ilan eden bey-
liklerin en küçüklerinden biri olmasına rağ-
men, kısa sürede üç kıtaya yayılan büyük bir 
imparatorluk hâline gelmiştir. Bu durumun 
yaşanmasında birçok faktör etkili olmuştur.

Azra

 Azra’nın bu düşüncesine gerekçe olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 A) Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

 B) Sınır komşusu Bizans’ın eski gücünde ol-
maması

 C) Beyliğin kurulduğu bölgenin coğrafi konu-
munun uygun olması

 D) Avrupalı devletlerden destek alınması
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5. Göç alan bir yerde nüfus yoğun olur.

 Buna göre, o yer ile ilgili olarak;

 I. Çevre sorunları azalır.

 II. Tüketim artar.

 III. Konut sıkıntısı yaşanır.

 IV. Eğitim ve sağlık alanlarında aksaklıklar ya-

şanır.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?
 A) l ve ll B) II ve III
 C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

6. 

Günümüzde de kullandığımız Hint 
rakamlarını İslam dünyasına tanıttı. 
“0”ı matematiğe kazandırdı, böylece 
günümüzde kullandığımız onlu sayı 
sistemi ortaya çıktı.

Coğrafya ve astronomi ile de uğra-
şan bu bilim insanı en önemli çalış-
malarını matematik alanında yap-
mıştır.

Öğrencilerin, hakkında bilgi verdikleri bilim in-
sanı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Biruni B) Ali Kuşçu

 C) İbn-i Sina D) Harezmi

7. Bilginin saklanması ve gelecek ku-
şaklara aktarılması hangi gelişmeyle 
mümkün olmuştur?

 Sosyal bilgiler öğretmeninin sorusuna doğ-
ru cevabı veren öğrenci aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A)  Eda: Tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla
 B) Fırat: Yerleşik hayatın benimsenmesiyle

 C) Kemal: Yazının bulunmasıyla

 D) Kader: Ticari faaliyetlerin başlamasıyla

8. 
Toprak, geçmişten günümüze insanoğlu için 
hep önemli olmuştur.

 Bu durumun, toprağın daha çok hangi özelli-
ğinden kaynaklandığı söylenebilir?

 A) İnşaat sektörünün ham maddesi olması
 B) Yeraltında yaşayan canlılara barınak olması
 C) İnsanoğlunun temel besin ihtiyaçlarını sağ-

laması
 D) Hayvanlara ve bitkilere yaşam alanı oluştur-

ması
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9. Genellikle bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda 
bulunabilecek nitelikli insanların başka ülkelere 
çalışmak üzere göç etmelerine “beyin göçü” de-
nir.

 Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin 
Kanada’ya göç etmesi beyin göçü olarak ni-
telendirilemez?

 A) Bilgisayar mühendisi Orkun Bey’in

 B) İnşaat işçisi Hamdi Bey’in

 C) Çocuk doktoru Firuze Hanım’ın

 D) Ekonomi uzmanı Birol Bey’in

10. Ülkemizde tarımı destekleyen birçok kurum ve 
kuruluş vardır.

 Bu kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?

 

A)

C)

B)

D)
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1. “... Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gel-
meyen ve emredildiklerini yapan melekler var-
dır.”

 (A’râf suresi, 206. ayet)

 Bu ayette meleklerin hangi özelliği belirtil-
miştir?

 A) İradelerinin olmadığı

 B) Hızlı hareket edebilmeleri

 C) Erkeklik ve dişiliklerinin olmaması

 D) Allah’a ibadet etmeleri

2. Ahmet, hac için İlçe Müftülüğü’ne müracaat etti. 
Fakat o yıl ona hac çıkmadı. Ölüm var kalım var  
diyerek umre yapmaya karar verdi. Umreye gitti, 
ihrama girip tavafını yaptı. Sa’y görevini de yapa-
rak ibadetini tamamladı. Bir sene sonra Ahmet’e 
hac da çıktı. Ahmet, Mekke’ye yaklaştığında ih-
rama girdi, vakfeyi, sa’y görevini yaptı. Bayramın 
birinci günü şeytan taşladı. Mescid-i Haram’da zi-
yaret tavafını eda ederek ibadetini tamamladı. 

 Buna göre Ahmet hacdan farklı olarak umrede 
aşağıdakilerden hangisinde bulunmamıştır?

 A) Kâbe B) Safa ve Merve

 C) Mina ve Arafat D) Mikat bölgesi

3. Kurbanı kesecek kişinin bu işi iyi biliyor olması 
gerekir. Kurbanını kesemeyenler, kesim işlem-
leri için vekil tayin edebilirler. Kesmeye götü-
rülürken kurbana iyi davranılmalı, eziyet verici 
davranışlardan kaçınılmalıdır. Kurban kesildik-
ten sonra çevre kirletilmemeli, temizlik yapılma-
lıdır.

 Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmiştir?

 A) Kurbanın hükmü nedir?

 B) Kurban kesilirken nelere dikkat edilmelidir? 

 C) Kurban kimlere vaciptir?

 D) Kurban etleri nasıl pay edilmelidir?

4. ...................... iki melek olup biri insanın sağın-
da, diğeri de solunda bulunur. Sağda bulunan 
melek, insanların iyi iş ve davranışlarını, solda 
bulunan melek ise kötü iş ve davranışlarını kay-
deder.

 Bu sözde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) Hafaza melekleri B) Azrail ve Cebrail

 C) Kiramen Kâtibin D) Mikâil ve İsrafil

5. • Dünya ahiretin tarlasıdır.

 • Ne ekersen onu biçersin.

 Bu atasözlerinde aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

 A) Dünyada yapılanların karşılığı ahirette görü-
lecektir.

 B) İnsan için dünya hayatı sonsuz bir fırsattır.

 C) Allah, insanların canlarını kutsal saymıştır.

 D) Evren içindekilerle birlikte yok olacaktır.
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6. İnsan ahlaklı olup olmamayı kendi tercih eder. 
Bu yüzden insanlar ahlaklarından sorumludur-
lar.

 Bu düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi 
destekler?

 A) “Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine gü-
venenleri sever.”  

 (Âl-i İmrân suresi,  158. ayet)

 B) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. 
İster şükredici olsun ister nankör.” 

 (İnsan suresi, 3. ayet)

 C) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güven, 
O’nu överek yücelt.” 

 (Furkan suresi, 58. ayet)

 D) “Göklerin ve yerin gaybı (bilinmeyeni, sır-
rı) Allah’a aittir, bütün işler O’na götürülür. 
O’na kulluk et ve O’na güven. Rabbin yap-
tıklarınızdan haberdardır.” 

 (Hud suresi, 123. ayet)

7. Adalet hayatın her alanında önemli bir değerdir. 
Özellikle ailede fertlerin birbirlerine adil davran-
ması gerekir. Aile fertleri arasında ayrım yapıl-
maksızın saygı gösterilmeli ve herkesin hakkı 
gözetilmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) konuyla 
ilgili şöyle buyurmuştur: “Allah’tan korkun, ço-
cuklarınız arasında adaleti gözetin.”

(Buhâri, Hîbe,  12,13)

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde verilen 
mesaja uygun davranan bir toplumda görül-
mez?

 A) Birlik ve beraberlik

 B) Dayanışma

 C) Sevgi ve saygı

 D) Yıkıcı rekabet

8. “De ki: Ben size, “Allah’ın hazineleri benim ya-
nımdadır.” demiyorum. “Ben gaybı da bilmem.” 
Size, “Ben bir meleğim.” de demiyorum. Ben sa-
dece bana gönderilen vahye uyuyorum...”

(En’am suresi, 50. ayet)

 Bu ayetten, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşa-
ğıdaki özelliklerinden hangisine yönelik bir 
mesaj çıkarılamaz?

 A) Mütevazı oluşuna

 B) Beşeri özelliklerine

 C) Allah ile iletişim kurabilmesine

 D) Kusur işlemekten uzak olmasına

9. Hac, Allah’ın rızasını kazanmak, verdiği sağ-
lık ve zenginlik nimetinden dolayı şükretmek 
ve Allah’a yakınlaşmak için yapılır. Hac ibadeti 
dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, dilleri ve 
ırkları farklı Müslümanları aynı amaç için bir 
araya getirir. Hacca gelen insanlar tek tip bir kı-
yafet giyerek bütün statülerini geride bırakırlar.

 Bu paragrafta hacla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

 A) Hac, Allah’a şükrün en üst mertebesidir.

 B) Hac, uluslararası ilişkilerin gelişmesini te-
min eder.

 C) Hac, insanlara takva dışında bir üstünlük ol-
madığı bilincini kazandırır.

 D) Hac, ciddi masraflara katlanılarak yapılan 
bir ibadet olduğu için insanlara malın değe-
rini öğretir.

10. “De ki: Sabahın Rabbine sığınırım; Yarattığı 
şeylerden gelebilecek kötülüklerden; Karanlığı 
çöktüğü zaman gecenin şerrinden; Düğümlere 
üfürenlerin şerrinden; Bir de kıskandığı vakit 
kıskanç kişinin şerrinden!”

 Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) Felak B) Nas

 C) Kâfirun D) Fil
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1. 
 

Hi! I am Eric. I am an engineer. I was 
born in 1974 in London. I graduated from 
university in 1996. I got a good job and got 
married in 2002.

 

 Which one is NOT mentioned in the text?
   

A)

C)

B)

D)

   

2. People at all ages can watch this programme.

 Which sign is about this expression?

A)

C)

B)

D)

3.  If you want to organize a birthday party, 
you should follow some steps. (I) First, 
prepare a guest list. (II) Then, visit the art 
gallery. (III) After that, decorate your place. 
(IV) Finally, order the cake and beverages.

 

 Which sentence is NOT suitable to the text?

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

4-10: For these questions, choose the best  

option to fill in the blanks.

4. Edward: Documentaries are dull. I feel quite 
bored when I watch them. 

David: - - - -. They are so boring. I prefer 
watching action movies.

 A) I don’t think so

 B) I disagree

 C) I agree with you

 D) That is not right
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5. 
We should do something to protect wildlife 

because - - - -. For example, elephants, 

tigers and giraffes are losing their habitats.

 A) animals are happy in cages

 B) people plant new trees for them

 C) animals are in danger

 D) some animals live long

6. Ali: How are we doing in the game?

 Eric: Turkey is beating Germany 2-1.

 Ali: I don’t understand. Can you repeat, 
please?

 Eric: - - - -.

 A) Germany is defeating Turkey 

 B) Turkey is winning

 C) The score is a draw

 D) Turkey is losing the game

7. Tina : - - - -?

 John : I think I’ll be an engineer, but I am not 
sure.

 A) What are you doing after school today

 B) What are you going to do on holiday

 C) When do you think you’ll get married

 D) What is your dream job

8. Sue: Why don’t we make her a birthday cake?

 Liz: - - - - . We don’t know how to make it. Let’s 
order it.

 A) It is not a good idea

 B) It sounds better

 C) All right

 D) I think so

9. Adam : Would you like some cake?

 Susan : - - - -.

 Adam : Here you are.

 A) No, thanks

 B) I don’t like cake

 C) Yes, just a little, please

 D) Sorry, but I don’t want it

10. Melani: Marie Curie was a successful woman.

 David : - - - -?

 Melani: She discovered radium.

 A) When did she marry

 B) Who were her parents

 C) Did she go to university

 D) What did she do
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