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1. Sözcük türetme oyununda 1 numaralı kutucuktan itibaren her kutucukta, önceki kutucukta yer alan sözcüğün 
bir harfi değiştirilerek 5 numaralı kutucukta yer alan hedef sözcüğe ulaşılmak istenmektedir.

HASAT ? ? ? NAZIR

          1       2               3      4                5

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıralamada boş bırakılan kutucuklardan herhangi birine 
getirilemez?

A) KATIR B) NASIR C) HASAR D) HASIR

TÜRKÇE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2.              

Kişiler, kendilerini yaptıkları hareketlerle ve söyledikleri sözlerle ele verirler. Bir adamın yalan 
söyleyip söylemediği jest ve mimiklerinden, konuşurken seçtiği sözcüklerden anlaşılır. İlk 
bakışta anlayamasak bile bir süre sonra bize zararı dokunacak kimseyi ayırt edebiliriz.

Bu parçadaki altı çizili ifadelerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) belli ederler-bilir bilmez

B) zarar verirler-zor da olsa

C) ortaya çıkarırlar-görür görmez

D) ihbar ederler-eleştirel bir gözle
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3. 
Nice büyük insanlar vardır ki yüzlerce yıl da geçse eserleriyle ve yaptıklarıyla hep hatırlanırlar. Üstelik bu 
insanlar, her dönemde örnek alınacak insanlar olur. Yaşadıklarında ilham verdikleri gibi öldükten sonra 
da ilham vermeye devam ederler. Peki, bu insanları bu denli özel yapan nedir? Elbette, kimseye benze-
memeleri ve biricik olmaları… Çünkü bu kimseler taklit etmezler, taklit edilirler.

Bu parçaya konu olan kişileri en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük insanlar, önce kendi gideceği yolu öğrenen sonra öğretmeye kalkanlardır.

B) Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.

C) Büyük işler yapanların süslü laflara ihtiyaçları yoktur.

D) Ardında iz bırakanlar başkasının izinde yürümeyenlerdir.
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4.               
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Ali Banu Ceyhun Deniz
Matematik Fen Bilimleri Türkçe

Doğru cevap veri-
len soru sayısı

Dersler

Grafikte Ali, Banu, Ceyhun ve Deniz’in girdikleri deneme sınavında matematik, fen bilimleri ve Türkçe sonuçla-
rıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ali ve Deniz fen bilimlerinden aynı sayıda soruya doğru cevap vermiştir.

B) Tüm öğrenciler, en çok doğru sayısına Türkçede ulaşmışlardır.

C) Ceyhun Türkçeden, Deniz fen bilimlerinden 12 soruya doğru cevap vermiştir.

D) Matematik, fen bilimleri ve Türkçeden en fazla doğru cevaba sahip öğrenci Banu’dur.
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5. Başarıya ulaşmak için saatlere ihtiyacınız yok, .....................................

Verilen bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “başarılı olmada planlı çalışmanın önemi” vur-
gulanmış olur?

A) başarıya ulaşacağınıza inanın, tamam.

B) elinizden tutacak öğretmenlere ihtiyacınız var.

C) sadece neye, ne zaman ve ne kadar çalışacağınızı belirleyin.

D) ne istediğinizi bilin ve hedefinizi koyun, bu size yeter. 
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6.      Ufak tefek şakalar sever misiniz? “Kim sevmez ki?” demeyin, genelde şakaya maruz kalanlar 
sevmezler aslında. Özellikle bazı şakaların mağdurları için geçerli bu durum. Şaka yapana hava 
hoştur tabi; tam gülünesi, en azından sonuç soruna evirilmediği sürece. Bir de şaka yapılanın 
tarafından konuya bakıvermeli.

Metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaka yapmak karşımızdaki kişiye zarar verir.

B) Şaka; yapan için keyifli, yapılan için hoş olmayan bir şeydir.

C) Zekice yapılan şakalar herkes tarafından beğenilir.

D) Ufak tefek şakalara karşı hoşgörülü olmak gerekir.
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7.      Milleti meydana getiren maddi ve manevi unsurların başında dil gelir. Dil birliğini sağlamayan 
topluluğun milli kimliğini kazanması imkânsızdır. Çünkü milletlerin ortaklaşa yarattığı kültür, dil 
ile saklanır ve dil ile geleceğe aktarılır. Bu aktarımın iyi ve sağlıklı yapılabilmesi dilin iyi ve doğru 
kullanılmasıyla yakından ilgilidir. Dili iyi ve doğru kullanmak onun bütün özelliklerini, inceliklerini, 
kullanım alanlarını bilmekle olur. Dil öğretiminin sistemli olarak verildiği yerler eğitim ve öğretim 
kurumu olan okullardır. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

A) Dil ile kültür arasındaki ilişkiye 

B) Dile zarar veren etkenlere

C) Dil öğretiminde dikkat edilmesi gerekenlere

D) Dil öğrenmede karşılaşılabilecek zorluklara
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8.     
Nasreddin Hoca; hazırcevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay 
etmeyi bilen biridir. Hocaya mal edilen fıkraların bir kısmının Nasrettin Hoca fıkralarıyla hiçbir ilgisi olma-
dığı bilinmektedir. Çünkü Hoca’nın fıkraları incitmeden eğiten mizahî yaklaşımların en güzel örnekleridir. 
Yıkıcı değil, yapıcıdır. Fıkralarının çoğunda sıradan bir köylü gibi tarlasında, bağında çalışır, ormana odun 
kesmeye gider, zaman zaman da şehre iner. Bu şehir çok defa Akşehir, Sivrihisar veya Konya’dır. Ancak 
hocanın bazen bir âlim, bazen bir bilge kişi, bazen kadı, tabip, hoca ve elçi kişiliğine büründüğü de görülür. 

Bu metinden hareketle Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı fıkraların Nasrettin Hoca’ya ait olduğu sonradan anlaşılmıştır. 

B) Nasrettin Hoca fıkralarının eğitici bir yönü de vardır.

C) Nasrettin Hoca, bazen sıradan bir köylü, bazen de bilge bir kişi olarak karşımıza çıkar.

D) Hazırcevap kişiliğiyle de tanınan bir kişidir.
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9. Ayşe, “kitap okumanın faydaları” konulu bir şiir yazmıştır. Şiirinde,

	 •	 Benzetmeye

	 •	 Kişileştirmeye

	 •	 Dize	sonu	ses	benzerliklerine

yer vermiştir.

Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Ayşe’nin yazdığı şiire ait olabilir?

A) Her gece yanı başımda   B) Sayfaları derya deniz,

  Okurum bir sayfa.    Ondan neler neler öğreniriz.

  Ben kitabı çok severim,    Bize doğru yolu gösteren sensin,

  Herkes okusun isterim.    Sana teşekkür ederiz.

C) Masal, öykü, fıkra…   D) Üzgün bir kitabım ben

  Ne ararsan hep onda.     Kütüphane rafında.

  Okumanın zamanı yok,    Okuyanım yok benim,

  Evde, okulda ve yolda…    Tozlanmış üstüm başım.
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10. Bir internet sitesinin “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filmiyle ilgili yaptığı tanıtımda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

ArkadaşlarımÜyeler
3,0

80 Puanlama ve 20 eleştiri

FRAGMANI İZLE Seanslar! (98)

27 Aralık 2019 / 1s 28 dk / Animasyon, Macera
Yönetmen: İsmail Fidan
Oyuncular: Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen
Ülke: Türkiye

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu internet sitesinin bu tanıtımı yapma amaçlarından biri 
değildir?

A) Filmin izlenebileceği tarih hakkında bilgi vermek

B) Filmin türüyle ilgili izleyiciyi bilgilendirmek

C) İzleyicinin filmdeki karakterlerin özellikleriyle ilgili fikir sahibi olmasını sağlamak

D) İzleyiciye filmin süresi hakkında bilgi vermek
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11. 
İsimlerin önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Örneğin 
“Siyah saçları alnının üstüne dökülüyordu.” cümlesinde “siyah” sözcüğü kendisinden sonra gelen “saç” 
isminin rengini nitelediği için sıfattır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfattır?

A) Kapının ardından bana bakıp gülümsüyordu.

B) Sesler giderek yaklaşıyor, gelenlerin yüzleri artık seçilebiliyordu.

C) Siz sormadan söyleyeyim: Yarın okula gelmeyeceğim.

D) Yolun kenarlarına sapsarı limon fidanları dikilmişti.
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12. 	 •	 Kelimelerin	kökleri,	gövdeleri	ve	eklerini	birbirinden	ayırmak	için	kullanılır.

	 •	 Fiil	kök	ve	gövdelerini	göstermek	için	kullanılır.

	 •	 İsim	yapma	eklerinin	başına,	fiil	yapma	eklerinin	başına	ve	sonuna	konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır?

A) Vergi sözcüğü ver- fiil kökünden türemiştir.

B) Dilimizde -lık/-lik isimden yeni isimler türeten yapım ekleridir.

C) Sözcüğü, gör-gü-süz şeklinde eklerine ayırabiliriz.

D) Bir daha söylüyorum: Ben yap-ma-dım.
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13.      

Tamlayanın tamlayan eki “-ın,-in,-un,-ün” tamlana-
nın tamlanan eki “-ı,-i,-u,-ü” aldığı isim tamlama-
larına belirtili isim tamlaması denir. Örneğin “Evin 
önünden geçerken onu gördüm.” cümlesinde “evin 
önü” belirtili isim tamlamasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yer almaktadır?

A) Akşam olunca sokak lambaları bir bir yanardı.

B) Bu soruda dikdörtgenin çevresi soruluyor.

C) Masmavi bir gökyüzü hayal ediyorum.

D) Bahçe kapısının sesi duyulunca içimi bir sevinç kaplar.
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14.  • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

 • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta 
konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

 • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Listeye 21. sıradan giren adayın seçimlerdeki şansının düşük olduğu düşünülüyordu.

B) Yarışmada 3’üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

C) Size birer tane daha yumurta haşlayayım mı?

D) Ayhan, oniki milli maçta görev alarak şehrimizi gururlandırdı.
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15. Türkçede “ile” edatı, araç veya birliktelik ilgileri kurar. Örneğin “Okula her sabah otobüs ile gelir.” cümlesinde “ile” 
edatı araç ilgisi kurmuştur. “O eski evde kardeşi ile oturuyor.” cümlesinde ise birliktelik ilgisi kurmuştur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” edatı birliktelik ilgisi kurmuştur?

A) Kalın odunları büyük testere ile kesiyordu.

B) Patatesleri fırından maşa ile al bence.

C) Havuçları da soğanlar ile tencereye koy ki yemeğe bir aroma katsın.

D) Fırça ile resim kâğıdına kocaman bir ağaç çizdi.
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1.            
Malazgirt Savaşı Turan takti-
ğinin en iyi uygulandığı savaş 
olarak tarihteki yerini aldı.

Türklerin Anadolu’ya yerleşme-
si ve kök salmasının temelinde 
Malazgirt Zaferi yer alıyor.

Bizans 105 yıl boyunca Selçuk-
lulara karşı çıkacak gücü 
kendinde bulamadı. 

Yukarıdaki bilgilere bakılarak hangi seçenekteki sonuca ulaşılamaz?

A) Bizans’ın Türkler’e karşı sahip olduğu sayısal üstünlük savaşı kazanmasına yetmemiştir. 

B) Malazgirt Savaşı, Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

C) Malazgirt Savaşı, Türklerin turan taktiği sayesinde kazandığı son zafer olmuştur. 

D) Malazgirt Savaşı, Bizans’ın uzun yıllar Türklerin askeri üstünlüğünü kabul etmesi sonucunu doğurmuştur.

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Kök Türkler, sosyal yapı, devlet teşkilatı ve inanç sistemi ile uzun yıllar bütün Türk devletleri için örnek 
olmuştur. Fakat Mukan Kağan’ın ölümünden sonra yerine gelen kağanlar devleti iyi yönetemediler. 582 
yılında I. Kök Türk Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 630 yılında Doğu Kök Türk Devleti, Çinliler 
tarafından ortadan kaldırıldı. Batı Kök Türk Devleti ise 630 yılında Çin’e bağlandı.

Bu metne göre Kök Türkler için;

 I. Faaliyetleri, Çin egemenliğini ve yönetimini olumsuz etkilemiştir. 

 II. Zamanla eski gücünü ve otoritesini kaybetmişlerdir.

 III. Mukan Kağan’ın ölümünden sonra devlet siyasi etkinliğini yitirmeye başlamıştır. 

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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3.                

Güneş enerjisi: Güneşli gün sayısı fazla olan bölgelerde ısınmada, elektrik ve sıcak su üretmede kullanılır.

Termik santraller: Genel olarak fosil yakıtlar kullanılır ve bunun sonucunda bacalardan çıkan gazlar ve tozlar 
atmosferde birikerek hava kirliliğine neden olur.

Rüzgâr enerjisi: Yıl içinde rüzgârın sürekli estiği yerlerde kurulan bu enerji santralleri ülkemizde yaygınlaşma-
ya başlamıştır.

Hidroelektrik enerjisi: Akarsuların üzerinde kurulan barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisidir.

Buna göre yukarıda verilen bilgiler ile görseldeki numaralar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

Güneş Enerjisi Termik Santraller Rüzgâr Enerjisi Hidroelektrik 
Enerjisi

A) I III IV II

B) I IV II III

C) I II III IV

D) I II IV III
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4. Aşağıda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi ile ilgili hazırladığı bir afişe yer verilmiştir:

SAĞLIK

ULAŞIM

EĞİTİM

GÜVENLİK

ENERJİ

Buna göre verilen afiş incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Vergi toplumun yaşam standardını yükseltir.

B) Vergi halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır.

C) Eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi hizmetler vergi sayesinde yerine getirilir.

D) Toplanan vergiler en çok enerji üretimi için kullanılır.
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5. (1) Türkiye, ortalama yükseltisi 1132 metre olan bir ülkedir. Bu durum, dağların yükseltisinin fazla olmasının bir 
sonucudur. (2) Ülkemizde genellikle doğu-batı yönünde iki sıra hâlinde uzanan sıradağlar yer alır. Bu dağların 
Karadeniz kıyısı boyunca uzananlarına Kuzey Anadolu Dağları denir. Güneydeki sıradağlar ise Akdeniz kıyıların-
dan Van Gölü’nün güneyine kadar devam eder. Bu dağlara Toros Dağları denir. (3) Ülkemizde; dağların uzanış 
doğrultusu, yer şekillerinin engebeli olması, yükseltinin batıdan doğuya doğru artması, üç tarafının denizlerle 
çevrili olması gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir. (4) Yükselti ve engebenin fazla 
olduğu yerlerde tarım alanları azdır. Bu bölgeler yerleşim için çok tercih edilmemektedir.

Yukarıda verilen bilgilerin hangi numara ile gösterilen bölümü “Yeryüzü şekilleri insanların sosyal ve eko-
nomik yaşantısı üzerinde etkilidir.” sözüne kanıt olarak gösterilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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6. Bir araştırmacı Ekvatoral iklim özelliklerini araştırmak için gittiği bölgeyle ilgili yazdığı raporda şu bilgilere yer 
vermiştir: “Burası her gün sıcak, bol yağışlı ve her yer yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Tropikal yağmur ormanlarını 
oluşturan ağaçların boylarının 50 metreyi aştığını gördüm. Bölgede ormanların fazla olmasına bağlı olarak 
ahşap evlerin yaygın olduğunu gözlemledim. Sıcaklık ve nem o kadar fazla ki yılın büyük bölümünde ince 
kıyafetlerle zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bu bölgede bol miktarda Hindistan cevizi, mango, kakao vb. tarım 
ürünleri yetiştirilmektedir.”

Bu kişinin verdiği bilgilerde;

 I. Yetiştirilen tarım ürünleri 

 II. İklimin bölgedeki ev tipleri ve kıyafet tercihine olan etkisi

 III. Bölgedeki bitki örtüsü

 IV. Tarım dışında gelişen ekonomik alanlar

gibi konuların hangilerine değinilmiştir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
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7. Ayrımcılık günümüz dünyasının önemli sorunlarından biridir. Amerika’da insanların ten rengine göre yapılmış 
olan ayrımcı tutumlar, Orta Doğu’da kadın ve erkek arasındaki hak ve özgürlük farklılıkları ayrımcılıklara örnek 
gösterilebilir. Bu durum toplumda çeşitli ön yargıların oluşmasına neden olmaktadır. Bu ön yargılar ise toplum-
da gelecek kuşaklara aktarılarak toplumun genel bakışı haline gelmesiyle kalıp yargılar oluşmaktadır. Böylece 
toplumda insanlarla ilgili genel bir yargı meydana gelmiş oluyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre;

 I. Toplumların belli başlı inançları, ön yargıları ve alışkanlıkları bulunabilir.

 II. Toplumda oluşan ön yargılar nesilden nesile aktarılır. 

 III. Cinsiyetçi kalıp yargılar daha çok gelişmiş toplumlarda görülmektedir.

yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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8. İpek Yolu, Çin’in Şian kentinden başlayarak Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol hâlinde Avrupa’ya 
uzanan tarihî ticaret yoludur. Asya’da İpek Yolu denetiminin uzun süre Türk devletlerinin elinde bulunması, mali 
anlamda daha da güçlenmelerini sağlamıştır. Bu yüzden Çinliler, Türklerin elindeki İpek Yolu hâkimiyetini ele 
geçirmek için uzun yıllar mücadele etmişlerdir. Türk Devletleri de İpek Yolu’nun denetimini kaybetmemek için 
Çin’le mücadelenin yanı sıra bazen Sasaniler ile bazen de Bizans ile iş birliği yapmak durumunda kalmışlardır.

Bu bilgilere bakılarak; 

 I. Türkler ile Çinliler arasında askeri ve ekonomik mücadeleler yaşanmıştır. 

 II. İpek Yolu’na hakim olma isteği ülkeler arasındaki rekabeti ve işbirliğini ortaya çıkarmıştır. 

 III. Tarihi İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasında ticari bir köprü olmuştur. 

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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9.    

Kutadgu Bilig adlı eserde devlet teşkilatı-
nın özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir:
“Memleket tutmak için çok asker lazım-
dır, askeri beslemek için de çok mal ve 
servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek 
için halkın zengin olması gerektir, halkın 
zengin olması için de doğru kanunlar 
konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilir-
se dördü de kalır, dördü birden ihmal 
edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.”

Yusuf Has Hacip bu uyarıları ile devlet yönetiminde;

 I. Ekonomik yapı 

 II. Ordunun sayısal durumu

 III. Hukuk sistemi 

gibi unsurlarından hangilerinin önemini vurgulamaktadır? 

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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10.          
Kitap, müzik eseri ve sinema filmi gibi emek ve 
çaba harcanarak topluma kazandırılan ürünlerin 
kullanılmasının ve yayılmasının belirli kişilere ait 
olması hakkına telif hakkı adı verilir. Bu hak saye-
sinde ortaya konan eser, ancak sahibinin izniyle 
kullanılabilir ve yayılabilir. Ülkemizde kitap, sanat 
ve müzik gibi eserleri korumak için 5846 sayılı “Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu” çıkarılmıştır. Buna göre;

 ✏ Fikri bir eseri sahibinden izin almadan çoğaltmak,

 ✏ Belirlenen izin koşulları aşılmak suretiyle eseri yaymak,

 ✏ Telif hakları ihlal edilerek ürünü kopyalamak kesinlikle yasaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi telif hakkının kanunla güvence altına alınmasının amaçları arasın-
da yer almaz?

A) Fikir ve sanat eserleri üreten kişilerin haklarını korumak.

B) Eser ortaya koyan kişilerin üretkenliklerini azaltmak. 

C) Orijinal bir fikir veya eserin izinsiz çoğaltılmasını engellemek.

D) Fikri eserler üzerinde korsan faaliyetler yapılmasının önüne geçmek.
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1.    

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü 
Mekke’de dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanı-
nırdı. Bu özelliklerinden dolayı içinde bulun-
duğu toplumda“Güvenilir Muhammed” anla-
mında …………………….ismiyle anılırdı.

Verilen parçada boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hâtem’ül Enbiya

B) Resul-i ekrem

C) Muhammedü’l Emin

D) Ebu’l-Kasım

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. 	 •	 Ramazan	ayına	mahsus	bir	namazdır.

	 •	 Genellikle	yirmi	rekât	olarak	kılınır.

	 •	 Yatsı	namazının	son	sünnetinden	sonra,	vitir	namazından	önce	kılınır.

Öncüllerde hangi namazın özellikleri verilmiştir?

A) Cuma namazı B) Teravih namazı C) Bayram namazı D) Tesbih namazı



28

3. Allah (c.c.) dört peygambere kitap vermiştir.

Hz. İsa’ya verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim B) Tevrat C) Zebur D) İncil
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4.    

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarası’nda bulunduğu bir sırada vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi ve ona ilk vahyi 
iletti.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen Kur’an-ı Kerim’in ilk vahyi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oku. Yaratan Rabb’inin adıyla oku!

B) Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

C) De ki; O Allah’tır, tektir.

D) Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
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5. 
Sınavda kopya çekmek.

Kaçak elektrik ve su kullanmak.

Devlet malına zarar vermek.

İnce giyinip hastalanmak.

I

II

III

IV

Yukarıda verilenlerden hangisi başkasının hakkının ihlal edildiği kul hakkı kapsamındaki davranışlar-
dan birisi değildir? 

A) I B) II C) III D) IV
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6. İslam dininde ibadetler hükmü yönünden genel olarak farz, vacip ve sünnet olarak üçe ayrılır.

İslam’ın beş şartından biri olan günde beş defa namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sünnet B) Vacip C) Farz D) Farz-ı kifaye
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7.    

“Dedik ki: ‘Ey ………………! Sen ve eşin 
cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol 
bol yiyin,ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa 
zalimlerden olursunuz.’”

(Bakara suresi, 35. ayet.)

Verilen ayette boş kısma aşağıdaki peygamberlerden hangisinin ismi yazılmalıdır?

A) İbrahim B) Adem C) Nuh D) İsa
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8.    

Yukarıda hangi abdestin tarifi yapılmıştır?

A) Gusül abdesti

B) Namaz abdesti

C) Teyemmüm abdesti

D) Umre abdesti
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9.    

Tebbet suresi, İslam’ın en azılı düşman-
larından olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
amcası Ebu Leheb  hakkında indirilmiş-
tir. Ebu Leheb ve taraftarları inananlara 
eziyet ve baskı uyguluyordu. Ebu Leheb, 
Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tebliğ vazifesin-
den alıkoymaya çalışır; bu uğurda ona 
eziyet etmekten geri durmazdı.

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisini çıkaramayız?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam uğruna yakınlarından da eziyet görmüştür.

B) Kur’an-ı Kerim’de bazı sureler belirli kişilerle ilişkilendirilebilir.

C) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inanmayanlar arasında ailesinden de bulunanlar vardı.

D) Tebbet suresi Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.



35

10.      

“Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”(Nisâ suresi, 29. ayet.) ayetiyle kumar oynamak İslam 
dininde yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi kumar ile ilgili yanlış bir yargıdır?

A) Haksız kazanç şekillerinden bir tanesidir.

B) Biraz kumar oynamak yasak değildir.

C) Kişiyi maddi ve manevi zarara uğratır.

D) Aile huzurunu bozar.
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1. Kylie and Felicia are best friends and they want to have an activity together. Here are their interests.

Kylie’s Interests                                      Felicia’s Interests

✔   take care of plants
✔   do sports
✔   watch TV

✔   go jogging in the park
✔   ride a bike
✔   attend dance courses 

Which of the following should they choose?

A)  B)  C)  D) 

İNGİLİZCE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Sally : Do you want to have some cheese?

David : No, thanks. _____________ .

Which of the following does NOT complete the conversation?

A) It’s very nutritious B) I don’t like it C) I’m not hungry D) I don’t want any
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3. The table below shows some people’s likes and dislikes. 

Tracy ✖ ✖ ✖ ✔

Kate ✔ ✔ ✔ ✖

Nick ✖ ✖ ✖ ✔

Almina ✖ ✔ ✔ ✔

Which of the following IS NOT correct according to the table above? 

A) Tracy loves nutritious food.    B) Kate doesn’t like eating junk food.

C) Nick and Almina never eat croissants.  D) Two people don’t like eating pancakes. 
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4.    

Erzurum

Rize

Adana

İstanbul

Aylin : It is rainy in my city.

Canan : It’s foggy in my city.

Bülent : It’s snowy in my city.

Mete : It’s stormy in my city.

Which of the following IS NOT correct?

A) İstanbul - Canan B) Adana - Mete C) Erzurum - Bülent D) Rize–Aylin
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5. The chart below shows some boys’ and girls’ favorite funfair rides.

Roller Coaster Bumper Car Carrousel Ferris Wheel

Boys
Girls

40

35

30

25

20

15

10

5

0

According to the chart, ________________ .

A) both the boys and the girls enjoy riding roller coasters most

B) bumper cars are more interesting than carrousels for the girls

C) Ferris wheels are more exciting than carrousels for both groups

D) the girls like carrousels more than roller coasters
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6. What does your father do?

Ricky : He makes clothes.

Mathilda : He serves food in a restaurant.

Nelson : He treats the problems with people’s teeth.

Daisy : He repairs cars.

I. _____________ father is a waiter.

II. ____________  father is a dentist.

III. ____________ father is a tailor.

Which of the following DOES NOT complete one of the blanks above?

A) Ricky’s B) Mathilda’s  C) Nelson’s  D) Daisy’s 
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7. Answer the question according to the visuals below.

Robin

Nick

Jack

Alex

Who went sightseeing?

A) Robin B) Jack C) Nick D) Alex
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8.     
I get up at twenty to seven 
on weekdays. I have a small 
breakfast and go to school. My 
morning classes start at quarter 
past eight. I have my lunch at 
noon. I finish school at half past 
three. I go home and take a nap 
on Mondays and Tuesdays. I 
attend my step dance class on 
Wednesdays and Thursdays 
after school. I go to the park 
near my house and ride a bike 
with my friends on Fridays. I do 
my homework before dinner. I 
watch TV or read a book in the 
evening. I brush my teeth and 
go to bed at quarter to ten. 

Mike

Which question does NOT have an answer in the text?

A) When does he have lunch?

B) What does he do at the weekend?

C) Where does he ride his bike?

D) What time does he sleep?
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9.     
_____________?

_____________?

_____________?

No, she isn’t.

She is in the garden.

She’s feeding the cats.
Luna

Peggy

Which of the following questions does NOT take place in the conversation?

A) What is she doing there

B) Is Helen at home

C) Where is she

D) Who is feeding the cats
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10. Olga is a secondary school teacher. She asks her students about their favorite occupations. There are thirty-two 
students in the class. Look at the table below.

Jobs Number of Students

Dentist 3

Nurse 6

Doctor 9

Architect 12

Tailor 2

Which of the following is CORRECT?

A) Only two students are interested in making dresses.

B) Most students want to be a dentist. 

C) Only a few students want to be an architect.

D) Ten of them enjoy taking care of patients and helping doctors.


