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ADAYLARIN DİKKATİNE!
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.

KİTAPÇIK TÜRÜ

A
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1.                

ASLA ÇOCUKLARINI
EVDE YALNIZ BIRAKMA

110’U ARAYARAK YANGINI
İTFAİYEYE BİLDİR

YANGIN ALARMINI ÇALIŞTIR KAPI VE PENCERELERİ KAPAT ASANSÖRÜ KULLANMA
GAZLI / ELEKTRİKLİ ALETLERİ 

KAPAT

EĞER GÜVENLİ İSE YANGINI 
SÖNDÜRMEYE ÇALIŞ

YANGIN YERİNİ TERK ET

EĞER GÜVENLİ İSE TEHLİKEDE 
OLANLARA YARIM ET. ÇOCUK, 

ENGELLİ VE YAŞLILARA 
ÖNCELİK VER

TESİSATLARIN BAKIM VE ONARIMINI 
YETKİLİ FİRMALARA YAPTIR

FAZLA ENERJİ TÜKETEN ELEKTRİK-
Lİ ALETLERİ AYNI ANDA ÇALIŞTIRMA

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI  
BULUNDUR

YANGINA KARŞI DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ

YARDIM İÇİN BAĞIR

TOPLANMA NOKTASINA GİT
HERKES DIŞARIDA MI  

KONTROL ET
YANAN BİNAYA GERİ DÖNME YANAN BİNADAN UZAK DUR

 DUR YAT YUVARLAN YÜKSELEN DUMANIN ALTIN-
DAN SÜRÜNEREK İLERLE

EĞER KAÇAMIYORSANIZ

Buna göre,
I. Bir binanın altıncı katında çıkan yangının ortasında kalan Zeynep Hanım, yangının daha kolay 

söneceğini düşündüğü için pencereleri ve kapıları açmıştır.
II. Apartman yöneticisi Cevdet Bey, apartmanın elektrik tesisatının bakım ve onarımını daha önce 

de hizmet aldığı yetkili bir firmaya zamanında yaptırmıştır.
III. Ayşegül Hanım, iş hanında çıkan yangından daha çabuk kurtulabilmek için çocuklarını da alarak 

asansöre binmiştir.
IV. Yaşadığı apartmanda yangın çıktığını fark eden Muhsin Bey, yangının henüz büyümediğini 

görerek engelli komşusu Talat Bey’i kurtarmak için karşı daireye girmiştir.
durumlarının hangilerinde yangına karşı doğru davranılmamıştır?

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

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

2. Deneme A
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2. • Evdekilerin hep kendisine sardığından 
şikâyet ediyor.

• Sohbet o kadar sarmıştı ki saatin gece-
nin yarısı olduğunu fark edemediler.

• Dedesinin verdiği cevizleri gazete kâğı-
dına sardı ve eve döndü.

“Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Kucaklamak
B) Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla 

kaplamak
C) Sözle saldırmak, tedirgin etmek
D) Hoşuna gitmek, zevkini okşamak

3. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye 
değişen, kanıtlanamayan cümlelere öznel 
cümle denir. Örneğin, “Akdeniz’in masmavi 
denizi görülmeye değerdir.” cümlesinde kişi-
sel bir beğeni ve düşünce dile getirilmiştir. Bu 
nedenle bu cümle öznel bir cümledir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisi 
öznel bir cümle değildir?

A) Ankara’nın bunaltıcı sıcağında saatlerce 
dolaştık.

B) Amcasının elinden tutmuş, eve doğru iler-
liyordu.

C) Şanlıurfa, en güzel kebapların yapıldığı 
şehrimizdir.

D) İnsan, okuduğu her kitaptan ayrı zevk al-
mayı bilmelidir.

4. Sabahattin Ali’nin 1943 yılında yayımlanan 
Kürk “Mantolu Madonna” romanı, sinemaya 
uyarlandı.
Bu cümlede ifade edilenlerin anlamca 
doğru bir biçimde ikiye ayrılmış hâli aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) • Sabahattin Ali’nin ilk eseri Kürk 
Mantolu Madonna 1943 yılında ba-
sılmıştır.

• Kürk Mantolu Madonna sinemaya 
uyarlanan ilk romandır.

B) • Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Ma-
donna adlı romanın yazarıdır.

• Kürk Mantolu Madonna, 1943 yılın-
da sinemaya uyarlanmıştır.

C) • Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu 
Madonna adlı romanını 1943 yılında 
yayımlamıştır.

• Kürk Mantolu Madonna adlı roman 
sinemaya uyarlanmıştır.

D) • Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin 
Ali’nin sinemaya uyarlanan ilk roma-
nıdır.

• Kürk Mantolu Madonna 1943 yılında 
Sabahattin Ali tarafından yayımlan-
mıştır.
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Hâlinden kıt kanaat geçindiği belli olan bir adam, deniz kenarında oltayla balık tutuyordu. Rastlantı 
sonucu oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona, “Oltana ben 
buradayken ilk takılan şey ne olursa sana onun ağırlığınca altın vereceğim.” dedi. Biraz sonra ol-
taya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar, balıkçıya “Ne yapalım, şansın bu kadar, 
oltana ağır bir şey takılmadı.” diyerek kemiği alıp sarayına götürdü. Saraya varınca adamlarına, 
balıkçıya elindeki kemiğin ağırlığınca altın vermelerini emretti. Kemiği terazinin kefesine koydular, 
öbür kefesine de altın koymaya başladılar. Beş, on, yirmi, elli diyerek altınları kefeye koydular ama 
kemik yerinden oynamıyordu. Altını doldurmaya devam ettiler, terazinin kefesi doldu taştı ama kemik 
tarafı yine yerinden kımıldamıyordu. Bunda bir giz olduğunu anladılar. Bir bilgeyi çağırıp bu gizin 
ne olduğunu sordular. Bilge, kemiği eline alıp şöyle bir baktıktan sonra şu açıklamada bulundu: “Bu 
kemik açgözlü bir insanın göz çukurudur. Siz tüm hazineyi koysanız yine yerinden oynamaz. Çünkü 
doymaz.”

5. Bu metinde altı çizili söz öbeğinin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Aldığı üç kuruş maaşla yoksulluk içinde ve güçlükle yaşıyordu.
B) Azla yetinmez, her şeyin daha fazlasını isterdi.
C) Geçimini sağladığı iş, artık ona cazip gelmiyordu.
D) Saatlerce bekledikten sonra huzur bulduğu yuvasına geri döndü.

6. Bu metinde asıl verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan kaderinde olan her şeyi zamanı gelince yaşar.
B) Doyumsuz insanlar, çevrelerindeki kişilerce sevilmezler.
C) Açgözlü insan, hiçbir zaman elindeki ile yetinmeyi bilmez.
D) Küçük bir çıkar peşinde koşmak, çoğu kez kişinin büyük zararlara uğramasına yol açabilir. 

7. I. insanı kin 
II. kadar yıpratmaz
III. besleme duygusu 
IV. dünyada hiçbir şey

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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8. Olay : Yazarın deniz kıyısında kumlarla oynayan çocukları izlemesi
Yer :  Plaj
Zaman :  Yaz günü
Kişiler :  Yazar, iki çocuk
Anlatıcı :  1. kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Yaz geldi mi hemen deniz kıyısına iner, hep birlikte oynardık. Yine bir gün arkadaşlarla birlikte 
plaja inmiştik. Plaj tıklım tıklımdı ancak gözüme annesinin yanında oturan iki çocuk takıldı. An-
nesini bir şeylere ikna etmek ister gibi hâlleri vardı. Sonunda ikna etmiş olacaklar ki üzerlerini 
çıkarıp doğru denize atladılar.

B) Bir yaz günü, plajda oturuyor, kumlarla oynayan iki çocuğu seyrediyordum. Çocukların her ikisi 
de deniz kıyısında, kapılarıyla, kuleleriyle, tünelleriyle kocaman bir kale yapmak için birlikte harıl 
harıl çalışıyorlardı. Kale neredeyse tamamlanmışken büyük bir dalga gelip kaleyi bozdu. Her şey, 
bir anda ıslak bir kum yığınına dönüşmüştü.

C) Senelerdir iki arkadaş olan bu çocuklar birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Her sene ailelerinin Ay-
valık’taki yazlıklarında buluştular ve günlerce birlikte oynadılar. Yine günlerden bir gün plaja 
oynamaya ve yüzmeye inmişlerdi ki işte o sıcak yaz günü olanlar oldu.

D) Kumlarla oynayan çocukları oldum olası severim. Hayallerindeki inşaatları büyük bir özveri ve 
titizlikle inşa etmenin haklı gururunu yaşamaları beni de mutlu eder. Kendi çocuklarımın bu tarz 
oyun anlayışları yok. İki çocuğum da evde bilgisayar başında oturmaktan gayet memnunlar.

9. Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars’a kadar Edirne’den.
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm.
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Memleket sevgisi
B) Doğa sevgisi
C) Kardeşlik
D) Memleket özlemi

10. Bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak    
cümlenin anlamından çıkarılabilecek diğer 
anlamlara örtülü anlam denir. 
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde örtülü anlam yoktur?

A) İzmir gezimizde Efes Antik Kenti’ne de 
uğramayı ihmal etmedik.

B) Takımımız bu sene de turnuvalarda ba-
şarısız oldu.

C) Bilim kurgu romanlarını okulmak artık ke-
yif vermiyor. 

D) Doktor, temizlik görevlisinden odanın te-
mizlenmesini istedi.
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11. Gömlek, pantolon, kazak ve etek yan yana bir giysi 
dolabında durmaktadır. Bu kıyafetlerin bulundukları yer-
lerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Pantolon, üçüncü ya da dördüncü sıradadır.
• Etek, sonda ve ikinci sırada değildir.
• Kazak ilk ya da ikinci sıradadır.
• Gömlek başta ya da sonda değildir.

Buna göre, kazağın ikinci sırada olduğu biliniyorsa 
aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?

A) Kazak, gömlekten sonraki sırada yer almaktadır.
B) İlk sırada pantolon vardır.
C) Sondan bir önceki kıyafet gömlektir.
D) Etek ve pantolon arasında bir kıyafet vardır.

12. Aşağıdaki görsellerden hangisinde teknolojinin aile bağlarını zayıflattığı düşüncesi vurgu-
lanmaktadır?

A) B)

C) D)

1. 2. 3. 4.
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13. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması 
verilmiştir: 

• Benzetme; aralarında türlü yönlerden 
karşılaştırılarak benzerlik ilgisi bulunan 
iki şeyden zayıf olanı, nitelikçe daha 
üstün olana (güçlü olana) yaklaşma sa-
natıdır.

• Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara 
ya da kavramlara insan kişiliği kazan-
dırma sanatıdır.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde, 
açıklaması verilen sanatlardan herhangi 
birine yer verilmemiştir?

A) Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
 Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.

B) Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım
      Bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim.

C) Besbelli her saat artar kederi
 Belki de yüreği yara dağların

D) Elim değse akan sular tutuşur
 İçim dışım yanar oldu gel gayrı.  

14. Ankara Kalesi’nde bir eski çalar saat
 I              
Bilmem kaça vuruyordu
Bir yağmur yağıyor inceden ince
 II
İçimizdeki binbir düşünce
  III
Harmanlar misali savruluyordu
 IV
Islanmış bir ceylan yavrusu gibi
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle 
ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) I. sözcük özel isimdir.
B) II. sözcük tekil isimdir.
C) III. sözcük somut isimdir.
D) IV. sözcük çoğul isimdir.

15. Günümüze kadar gelen süreç ele alındığın-
da bisiklet fikri, ilk olarak 1791 yılında Sivrao 
Kontu Sivrac tarafından ortaya atıldı. Oyun-
cak icat etme meraklısı olan Fransız asilzade, 
bir tahta çubuğun önüne ve arkasına teker-
lekler yerleştirerek kendine yeni bir oyuncak 
tasarladı. “Celerifere” adını verdiği bu garip 
araç, ayak hareketleriyle ilerliyor; aracı ha-
reket ettirmek için yerden destek alınıyordu. 
Çok değil, bundan sadece 25 yıl sonra bu 
araç, 1816’da Nicéphore Niépce ve 1817’de 
Alman Baron Karl von Drais tarafından küçük 
dokunuşlarla geliştirildi.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Bisiklet çeşitleri
B) Bisikletin tarihi
C) İnsan sağlığı açısından bisikletin önemi
D) Bisiklet sürüş ekipmanları

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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Mimar Kerem Bey bir dairenin projesini yukarıda verilen şekildeki gibi çizmeyi planlıyor. Bu dairenin 
taban alanı dikdörtgensel bölge şeklinde olup Kerem Bey banyo ve wc dışında geriye kalan alanı 
metrekare cinsinden hesaplamak istemektedir.
Buna göre Kerem Bey aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa bu alanı doğru olarak he-
saplamış olur?

A) 12 · (9 + 11)
B) 12 (4 + 11) – 9 · 12
C) 12 (9 + 11 + 4)
D) 12 · (9 + 11) – 4 · 11

2. Tablo: Oteldeki Odaların Kapasiteleri ve Günlük Oda Ücretleri

Yukarıdaki tabloda 55 kişiden oluşan bir erkek sporcu kafilesinin konaklayacağı oteldeki odaların 
kapasiteleri ve ücretleri verilmiştir. Otelde tüm oda çeşitlerinden 30’ar tane bulunmaktadır.
Buna göre bu kafilenin bir gece konaklama için otele ödemesi gereken ücret en az kaç TL 
olur?

A) 5 520 B) 6 030 C) 6 370 D) 7 050

9 m 11 m

12 m

14444444244444443 1444444442444444443

14
42
44
3

14444444442
4444444443

4 mBanyo wc
Yatak odası

Otel Kapasitesi Tek Kişilik İki Kişilik Üç Kişilik
Dolu Oda Sayısı 17 23 18
Oda Ücreti (Kişi Başı) 150 TL 120 TL 100 TL

MATEMATİK TESTİ
Bu testte, Matematik alanına ait 15 soru bulunmaktadır. 
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3. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayılar denir.
Birbirinden farklı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilen sayılara “bileşke” sayılar denir.
Örneğin; 14 = 2 · 7 olduğundan 14 sayısı “bileşke” sayıdır. 
Proje ödevi için 10’dan 100’e kadar olan doğal sayıları inceleyen Arda, bu sayılardan bazılarının asal 
sayı ya da bileşke sayı olduğu fark ediliyor.

Arda asal sayıları ve bileşke sayıları yukarıdaki gibi kartlara yazmıştır.
Bazı kartlar diğer kartların üzerine geldiği için iki sayının son haneleri görünmemektedir. Tamamı 
görünmeyen bu kartların üzerindeki sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• 4?  sayısı bileşke bir sayıdır.

• 9?  sayısı ise iki basamaklı en büyük asal sayıdır.

Buna göre iki sayının toplamı kaçtır?

A) 143 B) 149 C) 152 D) 157

4. 

Kerem, kareli bir kâğıdın üzerinde yukarıdaki işlemi yapıp doğru sonucu bulduktan sonra bazı ka-
relerin üzerini boyamıştır.
Buna göre Kerem’in boyadığı karelerin içine soldan sağa doğru sırasıyla aşağıdaki sayı ve 
işlem işaretlerinden (+ , – , : , .) hangisi gelmelidir?

A) 12 ; · ; 15 B) 33 ; : ; 12 C) 25 ; – ; 23 D) 21 ; + ; 9

9?

48

4?23
51

4 18 3 + = 96)–(·
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5. 

Üzerinde “ASKER SELAMI” yazan yukarıdaki led tabela açıldıktan sonra her 4 saniyede bir “ASKER” 
kelimesi, her 6 saniyede bir “SELAMI” kelimesi anlık olarak yanıp sönmektedir.
Buna göre kapalı durumda olan tabelanın, açıldıktan 152 saniye sonraki görünümü aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

6. Aşağıda içinde eşit sayıda özdeş bilye olan iki kutunun hassas terazide tartılması görsellenmiştir.

Tartılan bu kutuların her birinde 30 adet demir bilye bulunmaktadır.
Demir bilyelerin bir tanesinin ağırlığı 35 gram olduğuna göre kutulardan birinin boş iken 
ağırlığı kaç gramdır?

A) 125 B) 150 C) 175 D) 185

2350 gr
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7. 

Bakkal Hasan Bey ürün koyulacak kısmının genişliği 300 cm olan özdeş raflara yüksekliği 30 cm 
olan özdeş şeker paketlerini yukarıdaki gibi aralarında ve rafta hiç boşluk bırakmadan iki farklı 
şekilde dizebiliyor.
Buna göre Hasan Bey 1. rafa kaç tane şeker kutusu dizmiştir?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

8. a, b ve n birer doğal sayı olmak üzere an ifadesine üslü sayı denir. an üslü ifadesi, n tane a sayısının 
yan yana tekrarlı çarpımıdır.
a a a a a· · …

tan

n

n e

=
1 2 3444444 444444

Aşağıda üzerinde sayılar yazan topların bulunduğu iki kutu verilmiştir.

Kutulardan rastgele birer top alınıp, 1. kutudaki topun üstünde yazan sayı taban, 2. kutudaki topun 
üstünde yazan sayı üs (kuvvet) olacak şekilde yazılarak üslü sayılar elde ediliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen üslü sayılardan birinin değeri olamaz?

A) 16 B) 81 C) 125 D) 256

300 cm

…

…ŞEKER
ŞEKER
ŞEKER

ŞEKER
ŞEKER
ŞEKER

ŞEK
ER

ŞEK
ER

ŞEK
ER

ŞEK
ER

ŞEK
ER

1. raf
30 cm

2. raf

1 3 5

1. kutu 2. kutu

2
1 3 2

4
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9. Mert ve Kerem bir sayı oyunu oynuyorlar. Her 
ikisi de sırasıyla 1’den 100’e kadar asal olma-
yan sayılardan birini söylüyor ve söylediği sa-
yının asal çarpanlarının çarpımı kadar puan 
alıyor. Puanı yüksek olan oyunu kazanıyor.
Örneğin;
20 sayısını söyleyen kişi 20 = 22 · 5 oldu-
ğundan asal çarpanların çarpımı kadar yani 
2x5=10 puan alıyor.
Mert’in 45 sayısını söylediği bir oyunda 
Kerem aşağıdaki sayılardan hangisini 
söylerse oyunu Kerem kazanır?

A) 24 B) 32 C) 60 D) 96

10. ▲23★ dört basamaklı sayısı 6’ya tam bö-
lünebildiğine göre, ▲ + ★ işleminin sonu-
cu en fazla kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

11. Aşağıdaki tabloda dört arkadaşın kütüpha-
neden aldıkları kitapların sayfa sayıları ve 
okuduktan sonra geriye kalan sayfa sayıları 
üslü ifade olarak gösterilmiştir.

Tablo: Kitabın ve Okunduktan Sonra Kitapta 
Okunmayan Sayfa Sayısı

Kitabın Sayfası Kalan Sayfa
Merih 28 63

Burak 35 27

Yusuf 44 53

Ozan 53 72

Buna göre en fazla kitap okuyan kimdir?

A) Merih B) Burak
C) Yusuf D) Ozan

12. Kümeyi oluşturan elemanların ortak özellik-
lerinin küme ayıracı içine yazılarak kümeyi 
ifade etmeye ortak özellik yöntemi denir.
A = {6’ya bölünebilen 50’den küçük doğal 
sayılar}
B = {60’ın doğal sayı çarpanları}
Yukarıda A ve B kümeleri ortak özellik yönte-
miyle verilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) A = {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48}
B) B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 60}
C) A kümesinin eleman sayısı 8’dir.
D) B kümesinin eleman sayısı A kümesinin 

eleman sayısından 4 fazladır. 
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13. Elektronik eşya satan bir internet sitesi, kam-
panya yaparak 20.00 - 22.00 saatleri arasın-
da alışveriş yapan her 15. kişiye mp3 çalar, 
her 20. kişiye powerbank hediye edecektir. 
Kampanya süresince saatte 100 kişi alış-
veriş yaptığına göre hem mp3 çalar hem 
de powerbank kazanan kaç kişi vardır?

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

14. 

Yukarıdaki çarpan ağacına göre, aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) A + B + C = 448
B) A sayısının 3 tane asal çarpanı vardır.
C) B = 147’dir.
D) B sayısının asal çarpanlarının toplamı 

12’dir.

15. Bir kenarı a olan karenin çevresi 4a’dır.
128 cm

Kerem elindeki 128 cm uzunluğundaki teli iki 
eş parçaya bölerek parçalardan biri ile kare 
oluşturuyor, diğerini tekrar iki eş parçaya bö-
lerek aynı işlemi tekrarlıyor. Kerem bu işleme 
kenar uzunluğu en küçük sayma sayısı olan 
kareyi elde edene kadar devam ediyor.

A B

…

Kerem oluşturduğu kareleri düz bir zemin 
üzerinde yukarıdaki gibi birer kenarı çakışık 
olacak şekilde yan yana koyuyor.
Buna göre A noktası ile B noktası arası 
kaç santimetredir?

A) 15 B) 31 C) 48 D) 64

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

A

2

7

B

3 49

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

1. Aşağıda Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir.

	Yapısının büyük bölümü kara parçasından oluşan ve Güneş’e yakın ilk dört gezegene karasal 
gezegenler veya iç gezegenler denir. Yapısının büyük bölümü gazlardan oluşan ve Güneş’e uzak 
diğer dört gezegene de gazsal gezegenler veya dış gezegenler denir.

	Gezegenler, Güneş’e yakından uzağa doğru: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Ura-
nüs ve Neptün şeklinde sıralanır.

	Gezegenlerin büyükten küçüğe göre sıralaması: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, 
Mars, Merkür şeklindedir.

	Merkür ve Venüs gezegenlerinin uyduları yoktur.
Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Büyüklükleri fazla olan gezegenler Güneş’e daha yakındır.
B) İç gezegenlerin uydusu ve halkası yoktur.
C) Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları arttıkça büyüklükleri sırasıyla artmaktadır.
D) Gazsal gezegenler karasal gezegenlerden daha büyüktür.
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2. Güneş sisteminde bulunan gezegenler, Güneş’e yakından uzağa doğru: Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanır.

Leyla Öğretmen, Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki modeli oluşturuyor 
ve bu modelle ilgili öğrencilerine açıklamalarda bulunuyor.

L M NK
Güneş

“Bu modelde K, L, M ve N gezegenleri Güneş’e yakınlığına göre art arda sıralanan 4 gezegeni temsil 
etmektedir. Her öğrenci bu gezegenleri farklı isimlerde düşünebilir. Düşündüğünüz gezegenlere ait 
vereceğiniz özellikler ile bu gezegenlerin isimleri bizler tarafından net bir şekilde bulunabilmelidir. 
Örneğin; L gezegeni için “Dünya’nın İkizi olarak isimlendirilir.” dersem L gezegeninin Venüs olduğunu 
çıkarmanız buna göre de diğer gezegenlerin Güneş’e yakınlık sıralamasına göre K’nin Merkür, M’nin 
Dünya ve N’nin de Mars olduğunu bulmanız gerekir.”
Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği özellik ile etkinlikteki K, L, M ve N gezegen-
lerinin isimleri net bir şekilde bulunamaz?

A) Mehmet: L ile M gezegenlerinin arasında Asteroit Kuşağı vardır.
B) Tamer: Bu dört gezegen gazsal gezegenler olarak isimlendirilir. 
C) Hüseyin: K gezegeninin uydusu yoktur.
D) Ertuğrul: K gezegeni, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

3. Ay, Dünya’nın, Dünya da Ay’la birlikte Güneş’in etrafında dolanır. Bu hareketler sırasında yaşanan 
bir olay aşağıda gösterilmiştir.

Güneş

Ay
Dünya

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.
B) Dünya’da gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
C) Gözleri koruyucu ekipman kullanılarak izlenir.
D) Dünya, Güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.
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4. Aşağıda bir internet haberi verilmiştir.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2019’un önemli gök olaylarını derledi. 2019 yılında üç Güneş, iki 
Ay tutulması yaşanacak. Bu olaylardan bazıları hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

5-6 Ocak 2019 Parçalı Güneş Tutulması: Ülkemizden gözlenemeyecek olan tutulma Türkiye Saati 
ile 21.34 - 01.48 saatleri arasında gerçekleşecek. Güneş’in en fazla %71’inin örtüleceği tutulma 
Asya’nın kuzeydoğusu ve Alaska’nın bazı bölgelerinden öğle vakti gözlenebilecek.
16-17 Temmuz 2019 Parçalı Ay Tutulması: Tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan bu tutulma 
Türkiye Saati ile 21.43 - 03.18 saatleri arasında gerçekleşecek. Saat 00.31’de, tutulma ortasında 
Ay’ın yaklaşık %65’lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kalacak. Bu tutulma geceyi yaşayan ülkelerden  
gözlenebilecek.

Bu habere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Güneş ve Ay tutulmaları her ay gerçekleşmez.
B) Güneş tutulması gündüz, Ay tutulması gece gerçekleşir.
C) Güneş tutulması dar bir alanda, Ay tutulması daha geniş bir alanda gözlenir.
D) Güneş tutulması Ay tutulmasına göre daha seyrek gerçekleşir.
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5. Levent, arkadaşı ile birlikte Güneş sisteminde 
bulunan gezegenler ile ilgili poster çalışması 
yapacaktır. İki bölümden oluşacak posterin 
bir bölümünü Levent diğer bölümünü arkada-
şı hazırlayacaktır. Posterin her bir bölümünde 
dört gezegenin görselleri ve özellikleri bulu-
nacaktır. Levent poster için renkli kâğıtlara  
aşağıdaki ifadeleri yazıyor.
	İçinde fazla miktarda demir bulunduğu 

için kızıl renge bürünmüştür. Bu nedenle 
“Kızıl Gezegen” olarak adlandırılır.

	Güneş ve Ay’dan sonra en parlak görü-
nen gök cismi olduğundan halk arasında 
“Çoban Yıldızı” ve “Akşam Yıldızı” olarak 
bilinir.

	Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
	Uydusu ve halkası vardır.
Buna göre Levent’in, posterine aşağıdaki 
gezegenlerden hangisinin görselini ya-
pıştıracağı kesin değildir?

A)

C)

B)

D)

Satürn Mars

Venüs Jüpiter

6. Bir öğrenci “Güneş ve Ay Tutulmaları” konusu 
için hazırladığı aşağıdaki modeli sınıfa getire-
rek arkadaşlarına ilgili açıklamalar yapacaktır.

Buna göre öğrenci, açıklamalarında aşa-
ğıdakilerden hangisini söylememiştir?

A) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
B) Gece gerçekleşir.
C) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir.
D) Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.

7. Güneş sisteminin 
beş milyar yıl ön-
ce ortaya çıkan, 
aşınmış kaya ve 
metal parçalarına 
asteroit denir. 
Mars ve Jüpiter 
arasında astero-
itlerin bulunduğu alana Asteroit Kuşağı adı 
verilir.
Buna göre asteroitler ile ilgili,

I. Güneş’in çevresinde dolanırlar.

II. Tamamı Asteroit Kuşağı içerisinde bulu-
nur.

III. Bazı gezegenlerden büyük kütleye sa-
hip olanları da vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Kulak kepçesi ve burun ucunda, uzun kemik-
lerin ve kaburgaların uç kısımlarında, omur-
gayı oluşturan omurların arasında ve soluk 
borusunun yapısında kıkırdak bulunur. 

 
Kıkırdaklar ile ilgili olarak aşağıda verilen 
ifadelerden hangi yanlıştır?

A) Hareketi kolaylaştırarak kemiklerin sürtün-
meden kaynaklı aşınmasını önler.

B) Yumuşak, esnek ve cansız bir dokudur. 
C) Kalsiyum depolayarak kemikleşmeyi sağ-

lar.
D) Uzun kemiklerin boyca uzamasını sağlar.

9. Aşağıda kas çeşitleri ile ilgili bir etkinlik hazır-
lanmıştır. Etkinlikte boşluklar işaretlenecektir.

Düz 
kas

Çizgili 
kas

Kalp 
kası

İstemli çalışır.

Yorulmaz.

Yapısı çizgili kaslara, 
çalışma şekli düz 
kaslara benzer.

Kalp dışındaki iç or-
ganlarımızın yapısın-
da bulunur.

Hızlı kasılır.

Bu etkinliğin doğru bir şekilde doldurul-
ması için kaç tane işaretleme (✓) yapılma-
lıdır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

10. Sindirim sisteminde görevli yapı ve organlar 
aşağıdaki görselde harflendirilerek belirtil-
miştir.

K L

M

N

R
S

Bu yapı ve organlarla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel sindirim gerçekleştiren üç yapı ve 
organ vardır.

B) Kimyasal sindirim için kendi enzimini üre-
ten üç yapı ve organ vardır.

C) Besinlerin sindirimini veya emilimini ger-
çekleştirmeyen iki yapı vardır. 

D) Besinlerin emilimini gerçekleştiren iki yapı 
ve organ vardır.
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11. Bir öğretmen öğrencilerine mide asidinin besinler üzerindeki etkisini göstermek amacıyla aşağıdaki 
deneyi yapıyor.

Özdeş iki bardağa aynı miktarda süt dolduruyor ve bardaklardan birine 
damlalık yardımıyla 8-10 damla hidroklorik asit (HCI) damlatıyor. Diğer 
bardağa ise hiçbir şey eklemiyor.

Daha sonra bu bardakları Güneş ışığı alan pencere önünde on daki-
ka bekletiyor. Deneyin sonucunda hidroklorik asit eklenmiş bardakta 
sütün yapısının ve görünüşünün değiştiği diğer bardakta ise herhangi 
bir değişimin olmadığı gözlemleniyor.

Öğretmen deney sonucunda amacına ulaştığına göre bu deney ile ilgili aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yapılamaz?

A) Midemizde hidroklorik asit bulunur.

B) Asitler besinlerin içeriklerini değiştirebilir.

C) Midede sütün sindirimini gerçekleştiren enzimler vardır.

D) Midemizde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir.

12. Bir öğretmenin sınıfta anlattığı konuyla ilgili kullandığı bazı ifadeler aşağıdaki gibidir.
Öğretmen: “...Besinler, ince bağırsakta kimyasal sindirimin tamamlanması ile birlikte kana karışa-
bilecek duruma gelir ve burada bulunan villus adı verilen çok sayıdaki kabarcık şeklindeki çıkıntılar 
yardımıyla emilerek kana karışır. Bu çıkıntılar emilim yüzeyini artırır...”

Öğretmenin sadece bu ifadelerinden yola çıkarak,
I. Villuslar kimyasal sindirim için enzim üretir.

II. Kimyasal sindirim ile besinler, kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılır.

III. Villusların yapısı besinlerin emilerek kana geçişini kolaylaştırır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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13. Eklemler hareket yeteneklerine göre oyna-
maz (hareketsiz), yarı oynar ve oynar (hare-
ketli) eklem olmak üzere üç çeşittir.

Aşağıdaki grafikte vücudumuzdaki K, L ve M  
kemikleri arasında bulunan eklemlerin hare-
ket yetenekleri verilmiştir.

K L M

Hareket yeteneği

Kemikler

Buna göre K, L ve M kemikleri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

K L M

A) Omurlar 
arası

Kol ve 
bacak

Kafatası

B) Kafatası Kol ve 
bacak

Kalça

C) Kafatası Alt çene Kuyruk 
sokumu

D) Omurlar 
arası

Alt çene Kalça

14. Besin gruplarının kimyasal sindirime başladı-
ğı ve sindirimin bittiği yerlerle ilgili aşağıdaki 
tablo hazırlanmıştır.

Bu tabloda boş bırakılan yerlere gelmesi 
gereken kavramlar aşağıdakilerden han-
gisinde verilmiştir?

A) B)

C) D)

Karbonhidrat

İnce bağırsak

Mide

Mide

Karbonhidrat

İnce bağırsak

İnce bağırsak
Mide

Karbonhidrat

Kalın bağırsak

Mide
Mide

Mineral

İnce bağırsak

İnce bağırsak
Mide

Ağız

İnce bağırsak

İnce bağırsak

Protein

Yağ

Besin
içerikleri

Kimyasal
sindirimin

başladığı yer

Kimyasal
sindirimin
bittiği yer
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15. Uzun kemikler: Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.
Kısa kemikler: Eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir.
Yassı kemikler: Belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın enleri kalınlıklarından fazla olan kemik-
lerdir.
Aşağıda vücudumuzda bulunan bazı kemikler verilmiştir.

Kaburga

Omur

Kürek

Ayak bilek

Kol

Leğen

El parmak

Kafatası

Bu kemiklerin çeşitlerine göre sayıları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Uzun kemik Kısa kemik Yassı kemik

A) 1 5 2

B) 2 2 4

C) 2 3 3

D) 3 2 3

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. Asya Hun Devleti’nde bahar ayında toplanan büyük kurultayda şu kararlar alınmıştır.
• Çin ile yapılan barış antlaşmasına uyulacak.
• Çin ile yapılan ticaret antlaşmasında onlara satılacak hayvanların büyük bölümü kuzey bölge-

lerde yaşayan Türk boylarından temin edilecek.
• Ağır kış şartlarından dolayı hayvanlarını kaybedenlerden vergi alınmayacak
• Yeni ele geçirilen batıdaki topraklar, kağanın yeğenlerine verilecek.

Bu bilgilere bakılarak kurultay hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru 
olur?

A) Ülkenin önemli sorunlarının görüşüldüğü bir meclistir.
B) Vergileri toplamakla görevli bir heyettir.
C) Kurultaya katılanlar aşiretler tarafından seçilen kişilerdir.
D) Ordu komutanlarından oluşan bir kurumdur.

2. 

Mukan Kağan’ın Kök Türk Devleti hakkında verdiği bilgiye göre aşağıdaki sorulardan han-
gisinin cevabı yoktur?

A) Kök Türk Devleti kim tarafından kurulmuştur?
B) Kök Türk Devleti’nin temel geçim kaynağı nedir?
C) Ülke en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
D) Devlet nasıl ve kim tarafından yıkılmıştır?

Atam Bumin Kağan Orta Asya’da-
ki bütün Türk boylarını bir bayrak 
altında toplayarak devletimizi 
kurmuştur. Devletimiz tarihte 
Türk adıyla kurulan ilk Türk 
devletidir. Başkentimiz 
Ötüken’dir. Ülkemizi ikili teşkilata 
uygun olarak kardeşi İstemi 
Yabgu ile birlikte yönetmiştir. 
İpek Yolu’nu ele geçirmek için 
Akhunlar ve Sasanilerle mücade-
lemiz oldu. Benim zamanımda 
devletim en güçlü dönemini 
yaşadı. Ölümümden sonra, Çin 
entrikaları sonucu devletim 
zayıfladı ve Çin hâkimiyetine girdi.

Mukan Kağan

SOSYAL BİLGİLER TESTİ
Bu testte, Sosyal Bilgiler alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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3. Kültürün maddi unsurlarından olan şehirler 
ve konutlar oluşturulurken orada yaşayan in-
sanların inançları, düşünce dünyaları, kültürel 
yapısı dikkate alınmalıdır. Böyle oluşturulan 
şehirler toplumsal birlikteliği destekler. İslam 
inancının önemli merkezlerinden cami, şeh-
rin merkezinde yer alırken, etrafında medrese 
(okul), şifahane (hastane), imaret (aşevi), çar-
şı, han (dinlenme yerleri), hamam ve çeşme 
gibi yapılar yer alır. Bu şehirlerdeki konutlar, 
bölgede bulunan malzemelerden (taş, ağaç 
vb.) doğaya uygun olarak yapılmaktadır. Bu 
konutlarda yaşayan insanlar, zamanla orta-
ya çıkan ihtiyaçlarına ve kültürlerine uygun 
olarak yaşadıkları konutlarda değişiklik yapa-
bilmektedir.
Buna göre şehir ve konutların yapımıyla 
ilgili,

I. Anadolu’da şehirler kurulurken, sosyal 
yapılar şehrin merkezinde yer almakta-
dır.

II. İnsanların yaşadığı evler kültürel yapısı-
nı temsil eden önemli bir etmendir.

III. İhtiyaçların değişmesiyle birlikte, ko-
nutlarda da değişimler kaçınılmaz hâle 
gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. Zehra doğuştan bedensel engellidir ve teker-
lekli sandalye kullanmaktadır. Okul çağı gel-
diğinde ailesi Zehra okula gideceği için çok 
tereddüt yaşamışlardır. Okulun ilk gününden 
itibaren hem öğretmeni hem de arkadaşları 
Zehra’ya yardımcı olabilmek için büyük gay-
ret göstermişlerdir. Okul müdürü Zehra’nın 
durumunu düşünerek onun sınıfını giriş kata 
almıştır. Okula tereddüt ve korku ile başlayan 
Zehra insanların bu yaklaşımından dolayı çok 
mutlu olmuş bu durum derslerine de olumlu 
yansımıştır.
Yaşanan bu durumla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Bedensel engelli olmanın hayata tutun-
mak için engel teşkil etmediği

B) Öğretmen ve arkadaşlarının yaklaşımının 
onu hayata bağladığı

C) Farklı özelliğe sahip olmanın başarısızlığa 
neden olduğu

D) Engelli olanları topluma kazandırmanın 
toplumsal birlik ve beraberliği güçlendi-
receği

5. Hakan, harçlıklarını biriktirdiği para ile her 
gün okula giderken önünden geçtiği mağa-
zadan bir eşofman takımı aldı. Paketi evde 
açtığında eşofmanın fermuarının bozuk ol-
duğunu gördü. Ertesi gün eşofman takımını 
değiştirmek için mağazaya gittiğinde satıcı; 
satılan malın geri alınamayacağını, fermua-
rı kendisinin bozmuş olabileceğini söyledi. 
Hakan’ın tüm ısrarlarına rağmen eşofmanı 
değiştirmeyi kabul etmedi. Bu duruma çok 
üzülen Hakan üzgün bir şekilde eve döndü.
Bu olaya göre Hakan bu aşamadan sonra 
aşağıdaki hangi davranışı yaparsa doğru 
hareket etmiş olur?

A) Aldığı ürünün satış fişiyle birlikte yaşadığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine dilekçe 
ile başvuruda bulunabilir.

B) Babasını yanına alarak mağazadaki satış 
elemanına baskı uygulayabilir.

C) Bir daha o mağazadan hiç alışveriş yap-
mayabilir.

D) Yakında bulunan bir terziye giderek eşof-
manın fermuarını değiştirmesini sağlaya-
bilir.
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6. 

Kaşgarlı Mahmut’un bu anlatımına bakılarak aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunulamaz?

A) Türkler arasında değişik meslek gruplarının bulunduğu
B) Yeni bir dine girmelerine rağmen eski kültürel özelliklerini devam ettirdikleri
C) Türklerin yaşadığı bölgede farklı dine ve kültüre sahip toplulukların yaşadığı
D) Türklerin yardımlaşma ve dayanışmaya önem verdiği

7. 

Karahanlılara ait verilen özelliklerle ilgili yapılan işaretlemelerin doğru olması için hangi 
işaretlemelerin yer değiştirmesi gerekir?

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

8. II. Kök Türk Devleti (Kutluk) hükümdarlarından Bilge Kağan Orhun Kitabelerinde “Ondan sonra oğul 
babaya, kardeş kardeşe benzemediği için bilgisiz kağanlar devletin başına geçmiş. Kağanların yar-
dımcıları da bilgisiz kişilermiş, Türk halkı da Çin’in tatlı sözüne, ipeğine kandığı için Çin hâkimiyetine 
girmiş. Gök Tanrı, Türk milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kağan ile annem İl Bilge Hatun’u tahta 
çıkarmış.” diyerek Türklerin Çin hâkimiyetine girmesinin nedenlerini anlatmıştır.
Bilgi Kağan’ın verdiği bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin, Çin hâkimiyetine 
girmesinin nedenleri arasında yer almaz?

A) Türk boylarının birbiriyle mücadelelerinden dolayı zayıf düşmeleri
B) Çinlilerin çeşitli yöntemlerle Türklerin birlik ve beraberliğini bozması
C) Başa geçen hükümdarların bilgisiz ve yetersiz olması
D) Hükümdara yardımcı olan devlet adamlarının da devlet yönetme konusunda yeterli donanıma 

sahip olmamaları

Türk illerindeki gezilerim sırasında Türkler çiftçilik, değirmencilik, demircilik, fırıncılık, 
kasaplık, ayakkabıcılık, dericilik, okçuluk, tüccarlık, dokumacılık mesleklerinin yaygın 
olduğunu gördüm. Gündelik hayat köylerde; tarım, hayvancılık ve dokumacılık gibi 
uğraşlarla geçiyordu. İmece (yardımlaşma) Türkler arasında gündelik işlerde en fazla 
uygulanan gelenekti. Türkler, düğün ve bayramları coşkuyla kutluyorlardı. İslamiyet’i 
kabul ettikten sonra eski düğün âdetlerinin bazılarını bırakmışlardı. Orta Asya’dan gelen 
Türkler kopuzu, türkülerini ve destanlarını beraberinde getirmişlerdir. 

Kaşgarlı Mahmut

Kültürel Siyasi Ekonomik Dinî
I. Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.

II. İlk Türkçe sözcük olan Divanü Lügatit Türk Kaşgarlı 
Mahmud tarafından bu dönemde yazılmıştır.

III. Kervansarayların ilk şekli olan ribatlar bu dönemde 
yapılmıştır.

IV. Türk halkı arasında İslamiyet’in yayılmasını sağla-
mışlardır.
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9. Hicret, bir yerden başka bir yere yer değiş-
tirmek yani göç etmek demektir. Mekke’den 
Medine’ye hicret eden Müslümanlara mu-
hacir, Mekke’den hicret edenleri karşılayıp 
onları evlerinde misafir eden Medineli Müs-
lümanlara ensar denir. Medine’de gerçekle-
şen muhacir-ensar kardeşliği Müslümanlar 
arasında birlik, beraberlik ve ümmet bilinci 
açısından örnek teşkil eder. Ayrıca farklı dinî 
grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi 
ile toplumsal barış sağlamıştır. Hicret’ten ön-
ce Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed 
(s.a.v.) tarafından Medine (şehir) ismi veril-
miştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’de ilk 
olarak mescit inşa ettirmiştir. Ayrıca mescidin 
yanında suffa adında bir okul yaptırmıştır.
Hicretten sonra meydana gelen gelişme-
lere göre,

I. Aynı dine mensup olmak insanlar ara-
sındaki birlik ve beraberliği kuvvetlen-
dirmiştir.

II. Hz. Muhammed (s.a.v.) eğitime önem 
vermiştir.

III. Medine’de farklı dine mensup olsalar 
da insanlar bir arada huzur içerisinde 
yaşamışlardır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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

10. Bedir Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrayan 
Mekkeli müşrikler bu yenilginin intikamını 
almak için güçlü bir ordu hazırlayarak Me-
dine üzerine sefere çıktılar. Bu haberi alan 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bir danışma meclisi 
toplayarak şehirde savunma yapma teklifinde 
bulundu. Ancak genç Müslümanlar, Mekkeli-
ler ile Medine dışında açık alanda bir mey-
dan savaşı yapmanın daha uygun olacağını 
söylediler. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu fikre 
uyarak genç Müslümanların istediği gibi ha-
reket etti.
Buna göre Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşa-
ğıdakilerden hangisine önem verdiği söy-
lenebilir?

A) Başkalarının fikirlerini öğrenip, kendi dü-
şüncesini gerçekleştirdiği

B) Karar almada çoğunluğun fikirlerine uy-
duğu

C) Yakın çalışma arkadaşlarına fikirlerini 
sorduğu

D) Kendi karar alıp, kararların uygulanmasını 
istediği

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. • Kitapta İdris’i de an. Hakikaten o, pek 
doğru bir insan, bir peygamberdir.” 

 (Meryem suresi, 56. ayet)
• “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. 

Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir pey-
gamberdi.”

 (Meryem suresi, 41. ayet)
Verilen ayetlerde peygamberlerin özellik-
lerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sıdk
B) Emanet
C) İsmet
D) Tebliğ

2. Bu uçsuz bucaksız kâinatı insan için yaratan 
Rabb’imiz, ayetlerini insanlara okuyup açıkla-
yacak ve yaşayışıyla örnek olacak kimseler 
seçip görevlendirmiştir. Başka bir ifadeyle 
Allah’ın kendi katında kullarına göndermiş 
olduğu inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, 
ahlaki kuralları, tüm emir ve yasaklarını bil-
dirmek, insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış 
olan şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği 
ve vahiyle desteklediği seçilmiş insanlardır.
Bu parçada peygamberlerin gönderiliş 
amaçlarından hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara tebliğ 
etmektir.

B) Mucizelerini göstermektir.
C) İnsanlara örnek olmaktır.
D) Allah’ın gönderdiği ayetleri insanlara açık-

lamaktır.

3. Allah insanlara doğru yolu göstermek, on-
ları yanlış davranışlardan uzaklaştırmak ve 
engellemek için peygamberler göndermiştir. 
Peygamberler de Allah’tan aldıkları emir ve 
yasakları önce kendileri uygulamış ve ya-
şantılarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Aynı 
zamanda vahiyleri insanlara ulaştırmış ve 
açıklamışlardır.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
bu parçayla ilişkilendirilemez?

A) “…Allah Resulünde sizin için güzel bir ör-
nek vardır.”

 (Ahzab suresi, 21. ayet)
B) “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni 

tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun 
elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni 
insanlardan koruyacaktır…”

 (Mâide suresi, 67. ayet)
C) “Güç ve basiret (keskin bir kavrayış yete-

neği) sahip olan kullarımız İbrahim, İshak 
ve Yakup’u da hatırla!”

 (Sâd suresi, 45. ayet)
D) “Ant olsun ki içlerinden, kendilerine Al-

lah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini (inkâr 
ve kötülüklerden) arındıran, kendilerine 
kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber 
göndermekle, Allah, müminlere büyük bir 
lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha 
önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.” 

 (Âl-i İmran suresi, 164. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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4. Allah insanlar arasındaki ayrılıkları çözüme 
kavuşturmak için vahiy göndermiştir. Vahiy 
toplum içinde ortaya çıkan sorunlara karşı 
çözüm önerileri getirmiştir. Böylece insanlar 
vahiy yolu ile eğitilmiş ve yönlendirilmiştir. 
Yanlışlıklar vahiy ışığında düzeltilmiş, doğru 
davranışlar teşvik edilmiştir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçayla 
ilgilidir?

A) “...Ben de sizin gibi bir insanım fakat ilahı-
nızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.”

 (Fussilet suresi, 6. ayet)
B) “Günahın açığını da gizlisini de bırakın! 

Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının ce-
zasını mutlaka göreceklerdir.” 

 (En’âm suresi, 120. ayet)
C) “…Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerle-

şin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, 
ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalim-
lerden olursunuz.”

 (A’raf suresi, 20. ayet)
D) “…İnsanların ayrılığa düşecekleri husu-

sunda, aralarında hüküm vermek için 
onlarla birlikte hak kitaplar indirdi.”

 (Bakara suresi, 213. ayet)

5. İlahi kitaplar, âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın 
sözüdür. Rabb’imizin sözü olmasından dolayı 
çok önemlidir, kutsaldır. Doğru yolu gösteren 
bir rehberdir. İnanç, ibadet ve ahlak konula-
rında insanlara ders veren bir öğretmendir. 
Dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. 
Bu parçadan kutsal kitaplar ile ilgili;

I. Allah’ın sözlerini içerdiğinden kutsal ol-
duğuna

II. İnsanların hem dünyada hem de ahirette 
mutlu olmaları için onlara yol gösteren 
bir rehber olduğuna

III. Kutsal kitapların sayısının birden çok ol-
duğuna

hangilerine ulaşılır?

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

6. Kur’an-ı Kerim, vahiy kâtipleri tarafından ya-
zıya geçirilmiş ve sahabenin birçoğu tarafın-
dan da ezberlenmiştir. Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) 
halifeliği zamanında “Mushaf ” hâline getirilen 
Kur’an, Hz. Osman (r.a.) zamanında ise ço-
ğaltılmıştır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kur’an’ın Mushaf olarak tamamının birden 
indirildiğine

B) Hz. Ebu Bekir döneminde kitap hâline ge-
tirildiğine

C) Hz. Osman döneminde birden fazla kitap 
hâline getirildiğine

D) Kur’an’ın indiği dönemde inananlar tara-
fından ezberlendiğine

7. “Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in 
durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. 
Sonra ona ‘Ol!’ dedi ve oluverdi.”
 (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet)
Bu ayetten;

I. Hz. İsa’nın da Hz. Âdem gibi topraktan 
yaratıldığına

II. Hz. Âdem’i anne ve babadan dünyaya 
getirmediğine

III. Hz. Âdem’i diğer insanlardan farklı bir 
yolla yarattığına 

hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız II.  B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Kunut sözlükte; ibadet, boyun eğme, itaat, saygı, huşu, dua etme gibi anlamlara gelir. Zor durumda 
kalan kulun, derdini dua ederek Yüce Allah’a açması ve O’ndan yardım dilemesidir. Kunut duaları, 
yatsı namazının ardından kılınan vitr namazının son rekâtında tekbir alındıktan sonra okunur. Bu du-
alar Hz. Peygamber’den öğrendiğimiz dualardandır. Bela, afet, musibet gibi durumlarda da okunabilir.
Bu parçadan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı çıkarılamaz?

A) Kunut ne demektir?
B) Kunut duaları ne zaman okunur?
C) Kur’an’da kaçıncı sıradadır?
D) Kunut duaları namazın dışında da okunur mu?

9. Öğretmeni, Ömer’den aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını kontrol etmesini istemiştir. Eğer 
ifade doğruysa “✓” işaretini yanlış ise “7” işaretini koymuştur.
Buna göre Ömer’in işaretlemelerinin,

I. Namaz, iman esaslarından biridir. (✓)
II. Namaz, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır. (✓)
III. Namaz Kur’an’da resul kelimesiyle ifade edilmiştir. (7)

hangileri doğrudur?

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

10. Namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılır. Farz namazlar, Rabb’imizin 
kesinlikle kılınmasını emrettiği namazlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz namazlardandır?

A) Teravih namazı
B) Vitir namazı
C) Bayram namazı
D) Cenaze namazı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1 - 4: For these questions, choose the 
best option to fill in the blanks. 

1. Rebecca : What is the date today? 

Kesha : - - - -.

Rebecca : Oh, we have an exam tomorrow. 

A) 15 October 2019
B) At the weekend
C) In the morning
D) It is 9 o’clock

2. Teressa : I never eat hamburgers or chips.

Hugh  : Oh, why not? I love them.

Teressa : Because - - - -.

A) they are not nutritious
B) I like junk food
C) they are healthy
D) it is a good idea

3. Joseph : - - - -.

Oliver : Would you like a toast?

Joseph : Sounds good. Thanks.

A) I’m thirsty
B) I like fried eggs
C) I’m hungry
D) I want to drink something

4. Nelly : - - - -?

Harper : I usually rest. Then I do my 
homework. 

A) What do you do after school on weekdays
B) When do you come back home
C) How often do you have a shower
D) Where do you usually study

İNGİLİZCE TESTİ
Bu testte, İngilizce alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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5. Miranda : Where do you spend your  
 weekend?

Aiden  : Usually at my grandparents’  
 house.

Miranda : Why do you go there?

Aiden  : Because I - - - -. I like helping  
 old people.

Which of the following completes the 
conversation?

A) have breakfast with them
B) attend chess club after school
C) have a rest on Mondays
D) run errands for them

6. Julia : Do you attend any clubs?

Emily : Yes. I attend dance club.

Julia : - - - - is it?

Emily : On Monday and Friday.

Julia : - - - - does it start?

Emily : At 6 p.m.

Julia : - - - - is it?

Emily : At the dance school near here.

Which of the following DOES NOT 
complete the conversation?

A) What time
B) Which
C) When
D) Where

7. Ethan : Do you often meet your friends?

Mia : Yes.

Ethan : On weekdays or at weekends?

Mia : Both.

Ethan : What do you do together?

Mia : We only do our homework on 
weekdays. At weekends, we do 
fun activities like going to the 
theatre. We never go shopping 
because we don’t like it. We also 
hate dancing.

Which picture shows what Mia and her 
friends do together?

A) B)

C) D)

8.  
Daisy’s Daily Routines
08:00 have breakfast
09:00 go to school
15:00 arrive home
22:00 go to bed

Which picture shows what time Daisy 
sleeps?

A) B)

C) D)
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9. Amanda always has breakfast before going to school. She usually eats some cheese, olives, honey 
and a bagel. She also drinks a glass of milk.
Which picture shows Amanda’s breakfast?

A) B)

C) D)

                 

10. Hello! I’m Carol. Sunday is a special day for our family, and Sunday breakfast is a very special meal. 
My mum prepares a big breakfast for us. She prepares different things because we all like different 
kinds of food. Pancakes are my favourite. She prepares them for me. My sister likes cereal and 
my father likes orange juice. My mum likes all of them, so she prepares nothing special for herself. 
Which of the following is NOT given in the text above?

A) B) C) D)

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


