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TÜRKÇE TESTİSI
NI

F5. B
1. Bu tes  e 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Tes   için ayrılan kısma işaretleyiniz.

1. 1.  Sonra da tarağın dişlerine takılan, bir de 
yere dökülen tellerini itinayla toplarmış.

 2.  Bir saat, iki saat hiç bıkmadan tarar da ta-
rarmış yumuşacık saçlarını.

 3.  Onları pembe ipek mendilinin içine sarar, 
bir çekmecede saklarmış.

 4.  Güzeller güzeli Bukle her sabah, babaan-
nesinden kalma bir kemik tarak ile saçla-
rını taramayı pek severmiş.

 Numaralandırılmış cümlelerle olay akışına 
göre bir metin oluşturulmak istense sırala-
ma nasıl olur?

A) 4 - 2 - 1 - 3      B) 4 - 1 - 2 - 3

C) 3 - 2 - 4 - 1      D) 4 - 3 - 2 - 1

3. Yıl .....?..... Uzak Siyah

   
Sene .....?..... Irak Kara

 Yukarıdaki sözcükler arası anlam ilişkisi dik-
kate alındığında boş bırakılan yere aşağıda-
ki sözcük çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

A)  Duymak - işitmek
B)  Anıt - âbide
C)  Acı - tatlı
D) Doğru - dürüst

4.  

 Yukarıdaki tabloda, numarandırılan cümle-
lerde altı çizili kelimelerden hangisinin, cüm-
leye kattığı anlam karşısına doğru verilme-
miştir?

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

   Cümle    Anlam 

I.
Bu zayıf yapı ilk 
depremde yıkılır.

Sağlamlığı, daya-
nıklılığı olmayan

II.
Onların evi güneş 
görüyor.

Sahip olmak, eriş-
mek

III.
Bu ağır sorumlu-
luğu kabul ediyo-
rum.

Çetin, güç

IV.
Bu haberin doğru 
olmadığını biliyo-
rum.

Gerçek, yalan ol-
mayan

2. “-lık” eki aşağıdaki görsellerin hangisine ge-
tirilirse “eşya, alet veya araç” ismi oluştur-
maz?

A) 

Göz

 B) 

Kulak

C) 

Ağaç

 D) 

Kitap
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SEÇME SINAVISI
NI

F5. B
5. Aşağıda “de, ki, mi”nin yazımıyla ilgili doğ-

ru/yanlış çalışma kâğıdı vardır. 

 Meryem Öğretmen, bu etkinlikte her doğ-
ru için öğrencisine 10 puan verdiğine göre 
en yüksek puanı kim almıştır?

 

Cümle Doğru Yanlış

  Bu anlattıklarına inan-
madımki.        

  Sen bizimle yarın gele-
cek misin?  

  Toplantıda iki kişi yoktu.      

  Ahmet’mi bunu söyledi.       

  Bu soru hiç te kolay de-
ğil.      

  Elindeki kalemi çok be-
ğendim.

       D       Y              D        Y  
A) 


 B) 


     


      


     


      


     


      


     


      


     


      



       (Emel)       (İbrahim)

C) 


 D) 


     


      


     


      


     


      


     


      


     


      


       (İlkay)        (Selim)

7. Aşağıdaki görsellere yazılı sözcüklerden han-
gisi özet ve sonuç bildiren bir ifade değil-
dir?

Fakat

Böylece

Kısaca

Sonunda

A)

C)

B)

D)

6. Kurt öğle vakti dere kenarına inmiş, tam içe-
cek, başını çevirmiş; bakmış, bir kuzu. Kör-
pecik, gencecik, tüyü yeni bitmişlerden. O 
da kurdu görmüş, bacakları tir tir titreyerek 
bakıyor. Kurt kaşlarını çatmış, dik dik süzmüş 
kuzucuğu “Bana baksana sen.” demiş. “Ne 
yapıyorsun orada, söyle bakayım?” “Hiç.” de-
miş kuzucuk “Su içiyordum.” “Niçin doğru 
dürüst suyunu içmiyorsun, peki?” “Anlama-
dım.” demiş kuzucuk. “Anlamamışmış! Ben 
şimdi sana anlatırım. Benim içeceğim suyu 
ne halt etmeye bulandırıyorsun; sende hiç 
utanma arlanma yok mu?”

 Metinde olay, yer, zaman ve şahıs tablosu 
hangisinde doğru verilmiştir?

Olay Yer Zaman Kişi 

A)
Kurdun 
kuzuya 
kızması

Dere 
kenarı

Öğle
Kurt ve 

dere

B)
Kuzunun 
korkması

Dere 
kenarı

Öğle
Kurt ve 

keçi

C)
Kurdun 
kuzuya 
kızması

Orman Sabah 
Kurt ve 

kuzu

D)
Kurdun 
kuzuya 
kızması

Dere 
kenarı

Öğle
Kurt ve 

kuzu



5

SEÇME SINAVISI
NI

F5. B
(8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.) 

Dr. Carol “Bir çocuğa sen zekisin demek, belki de o çocuğa yapılabilecek en kö-
tü davranıştır.” der. Stanford Üniversitesinde bir araştırma yapıldı(1) araştırma-
nın konusu şu şekilde: İki farklı ebeveyn grubu belirlendi. Grubun birine A(2) 
diğerine B ismi verildi. A grubu “Benim çocuğum çok zeki.” diyen(3) B grubu 
“Benim oğlum çalışkan.” diyen ailelerden oluşuyor. Bu iki grubun da çocukları-
na ilk önce bir konuda eş değer eğitim verildi ve bu eğitim sonunda eş değer 
bir sınav yapıldı. B grubu yüksek not alırken A grubu düşük not aldı. Bu grup-
lara “Sizce sınav nasıldı?” diye soruldu. A grubu sinirleri ve moralleri bozuk bir 

şekilde “Gereksiz zor bir sınavdı.” dediler. B grubu öğrencileri ise “Kolay bir sınavdı, çünkü düzgün ça-
lıştım.” dediler(4) Bu araştırma bize şunu gösteriyor……………………

Not:  Grupların zekâ seviyesi eşit kabul edilecektir.

8. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)  Başarının anahtarı çalışmaktır.
B)  Sosyal çevrenin eğitim üzerindeki etkisi 

büyüktür.
C)  Hedefe ulaşmak sabır ister.
D)  Her insanın anlama seviyesi farklıdır.

9. Bu metinden yola çıkarak aşağıda verilen 
bilgilerden;

 l. Ailelerin tavrı çocukların başarısına et-
ki eder.

 ll. Sorulan soru, kişiler tarafından farklı al-
gılanabilir.

 lll. Eş değer eğitim alan öğrenciler aynı ba-
şarıyı gösteremeyebilir.

 IV. Ailelerin eğitim seviyesi çocuğun eğiti-
mine etki eder.

 hangileri çıkarılabilir?
 

A) I. ve II.          B) I. ve IV.

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

10. Metinde numarandırılmış yerlerden hangi-
sine diğerlerinden farklı bir noktalama işa-
reti getirilmelidir?

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

11. Anlam bütünlüğü dikkate alındığında bu 
metin en uygun aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanmalıdır?

A) Çocuklarınızın eğitimiyle yakından ilgile-
nip onlara zaman ayırın.

B)  Çocuklarınıza doğru yöntemlerle çalış-
mayı öğretin.

C)  Çocuklarınıza hedef belirleyin ve çocuk-
larınızı o yönde motive edin.

D)  Çocuklarınıza zekiliğin değil çalışkanlığın 
önemli olduğunu kavratın.
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12.  Televizyonda gördüğünüz semboller yaşını-

za uygun programları seçmenize yardımcı 
olur. Semboller bu programların hangi yaş-
lardaki izleyiciler için hazırlandığını ve prog-
ramın içeriğini anlatmaktadır. Büyüklerinizin 
izlediği programlar size sıkıcı gelebilir. Sizler, 
kendi grubunuzun yazılı olduğu, şiddet sem-
bolü bulunmayan programları tercih etme-
lisiniz. Televizyondaki sembolleri tanıyarak 
faydalı programlar izlemelisiniz. Şunu da 
unutmayın, bu semboller sayesinde televiz-
yonun olumsuz etkilerinden kurtulmuş ola-
caksınız. Bundan sonra televizyonu, sembol-
leri dikkate alarak izlemelisiniz. Böylece ya-
rarı olan pek çok televizyon programını iz-
lerken zararlı programlardan kaçınmış olur-
sunuz.

 Bu metinde televizyondaki sembollerle il-
gili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yaşımıza uygun programlar izlememize 
yardımcı olduğu

B) Televizyonun olumsuz etkilerinden kur-
tardığı

C)  Eğlence programlarını izlemeleri için ki-
şileri yönlendirdiği

D) Her sembolün bir anlamının olduğu

13. 

Annem, hafta sonu 
bana kırmızı kazak
aldı.

 

Yukarıdaki tahtada öğretmenin altını çizdi-
ği sözcüklerden hangisi bir ismi nitelemiş-
tir? 

A) Annem B) Bana

C) Aldı D) Kırmızı

14. Aşağıdaki flamalara yazılı cümlelerden han-
gisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kul-
lanılmıştır?

Havayı yoğun bir koku sarmıştı.

Ateşi artan çocuğa ilaç verdiler.

Kızmasının sebebi geç kalmasıydı.

Kaşla göz arasında dışarıya sızdı.

A)

B)

C)

D)

15. Kızlardan Ayşe, Merve, Eda; erkeklerden Tun-
cay ve Aydın arka arkaya bir sırada dizilme-
si ile ilgili aşağıdakiler biliniyor:

   Sıranın başında Ayşe vardır.
   Merve ile Ayşe’nin arasına Aydın gelmiştir.
   Aynı cinsiyetten olanlar arka arkaya gelme-

yecektir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A)  Tuncay baştan üçüncü sırada yer alır.
B)  Sıranın sonunda Eda yer alır.
C)  Merve sıranın ortasına gelir.
D)  Eda ile Merve’nin arasına Tuncay bulunur.

16. Bir gece, susadığım için yatağımdan uyan-
dım(I). Hızlı adımlarla mutfağa doğru git-
tim(II). Raftan aldığım bardağı üç kere dol-
durup su içtim(III). O an; kavrulan bedenimi 
serinleten soğuk suyu hiçbir şeye değişmem 
diyebilirim(IV).

 Yukarıdaki metinde numaralanmış cümle-
lerden hangisi özneldir?

A) I.          B) II.        C) III.       D) IV.
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19. Aşağıdaki afişlerden hangisi, sosyal proje 

kapsamında “toplumsal dayanışma” konu-
lu afiş hazırlayan grubun afişi olamaz?

Komşu 

komşunun 

külüne 

muhtaçtır.

Yalnız 

taş 

duvar 

olmaz.

Rüzgâr eken 
fırtına biçer.

Baş başa 
vermeyince 
taş
yerinden 
kalkmaz.

C) D)

A) B)

20. Ağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 
bölümün görevi parantez içinde yanlış ya-
zılmıştır?

A)  Bu tepe bütün mahalleyi görüyor. (Yapı-
lan işi belirtmiş.)

B)  Babam bize dondurma aldı. (Yapılan işin 
yerini belirtmiş.)

C)  Minik tavşan havucu çabucak yedi. (İşi 
yapanı belirtmiş.)

D)  Sınıf öğretmenim dün bize geldi. (İşin za-
manını belirtmiş.)

17. 
 

 Elif Öğretmen yukarıdaki görseli sınıfa getir-
miştir. 

 Bu görsele göre Elif Öğretmen derste han-
gi konuyu işlemektedir?

A) Temiz çevre
B) Temiz enerji
C) Sağlıklı yaşam
D) Huzurlu aile

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ 
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

18. Keser gibi olma; hep bana, hep bana.
 Rende gibi olma; hep sana, hep sana.
 Testere gibi ol; hem sana hem bana.
                                                   (Mevlâna)

 Bu şiirde Mevlâna asıl neyi öğütlemek iste-
miştir?

A) İnsanlara, karşılık beklemeden yardımcı 
olmak gerektiğini

B) İnsanın önce kendisini sonra başkalarını 
düşünmesi gerektiğini

C) İnsanlara yaptığımız iyiliklerde dengeli 
olmamız gerektiğini

D) İnsanın davranışlarını ortamın şartlarına 
göre belirlemesi gerektiğini
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1. Bu tes  e 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matema  k Tes   için ayrılan kısma işaretleyiniz.

MATEMATİK TESTİ

1. 

 Yukarıda verilen toplama işlemine göre , 
 ve  yerine sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelemez?

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4 D) 1, 4, 5

�

�����
�����
�����
�����

4. 

 Yukarıdaki grafik; Zehra Hanım’ın bir ay bo-
yunca kullandığı elektriğin vakitlere göre da-
ğılımını göstermektedir.

 Gündüz (06.00 - 17.00) ® 50 kuruş

 Puant (17.00 - 22.00) ® 75 kuruş

 Gece (22.00 - 06.00) ® 25 kuruş

 Buna göre Zehra Hanım’ın grafikte gösteri-
len aya ait elektrik faturası kaç liradır?

A) 75 B) 70 C) 65 D) 46

������	
	�����
�����

�����
��
��
��
��
��
��
��
��

������  !��� ��"�

3.    A < 3217 + 1098
    B > 6503 – 2457

 Yukarıda verilen işlemlere göre A sayısının 
alabileceği en büyük değer ile B sayısının 
alabileceği en küçük değerin toplamı kaç-
tır?

A) 8356 B) 8361

C) 8367 D) 8369

2. Aslı :  “Benim açımın yarısı ve kendisi ile 
dik açı oluşur.

 Kerem :  “Benim açımın 12 tanesinin yarısı 
ile doğru açı oluşur.  

 Yukarıda Aslı ve Kerem’in çizecekleri açılar-
la ilgili bilgiler verilmiştir.

 Buna göre Aslı ve Kerem’in açılarının birer 
tanesiyle aşağıdaki açılardan hangisi olu-
şur?

A) Dar açı B) Dik açı

C) Geniş açı D) Doğru açı 5. 

 Yukarıda verilen çarpma işleminde , 

ve sembolleri için aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

                         
A)  2  6  7
B)  6  2  7
C)  6  7  2
D)  7  6  2

#

��
��

� � �
��

$ � �
�
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6. 

 Yukarıda Van ve Trabzon illerinin nüfus ta-
belaları verilmiştir.

 Van ilinin nüfusunda 51 tane on binlik ol-
duğuna göre Trabzon ilinin nüfusunda kaç 
tane on binlik vardır?

A) 32 B) 33 C) 320 D) 330

VAN
Nüfus : 517 000
Rakım:      1727

                TRABZON
Nüfus: Üç yüz yirmi sekiz bin
Rakım: On

8. 

 Kareli kâğıtta verilen yukarıdaki şeklin iç 
bölgesindeki açılarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) ëE ve ëM dar açılardır.

B) ëG ve ëK geniş açılardır.

C) Toplam 6 tane dik açı vardır.

D) ëC, ëN ve ëS geniş açılardır.

%

&
�

'

(

)
* +

�

, -

.

/ 0

1

2

 

3

7. 

 Yukarıdaki tablo, iki şehir arasındaki uzaklı-
ğı göstermektedir. Örneğin Bursa - İstanbul 
arası 242 km’dir.

 Saatteki hızı 40 km olan bir araç saat 10.00’da 
İstanbul’dan Van’a doğru hareket ederse sa-
at kaçta Van’a varmış olur?

A) 03.00 B) 10.00

C) 16.00 D) 21.00

%����

&!�4�

0��4��

54���6!7

���

��$

�$

$��

�$�

���

���

����

$��

$�� ����

9. 

 Bir kenar uzunluğu 11 birim olan şekildeki 
karenin bazı bölümleri kesilerek çıkarılıyor. 

 Buna göre geriye kalan boyalı bölgenin ala-
nı kaç birimkare olur?

A) 98 B) 99 C) 100 D) 101
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12. 

 Limonata yapmak için yukarıda miktarları ve-
rilen su ve limon suyu karıştırılarak 300 mi-
lilitrelik bardaklara doldurulacaktır.

 Buna göre yeni karışımdan kaç bardak li-
monata çıkar?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

Su
4 L 600 mL

Limon suyu
2 L 300 mL

11. Tanesi 50 kuruş olan çikolatalardan 18 ve ta-
nesi 80 kuruş olan çikolatalardan da 5 tane 
alan Bahadır, kasaya 20 lira vermektedir.

 Buna göre Bahadır kaç lira para üstü alır?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 13

10. Aşağıda verilen harflerden hangisi simet-
riktir?

 

%� &�

'� )�

15. 

 Bir araç 360 km’lik yolun önce 3
5

 ‘ünü, son-
ra kalanın yarısını gitmektedir.

 Buna göre son durumda aracın kalan yolu, 
tüm yolun kaçta kaçına eşittir?

A) 1
5

 B) 2
5

 C) 3
5

 D) 4
5

 

13. 

 Şekildeki cetvel üzerinde uzunluğu verilen 
iğnenin 4 tanesi uç uca eklendiğinde yeni 
uzunluk aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 8 cm + 4 mm B) 8 cm + 8 mm

C) 9 cm + 2 mm D) 9 cm + 4 mm

0

1 cm

1 2 3 41123

14. 

 Yukarıdaki tabloda verilen sayılar belli bir ku-
rala göre yerleştirilmiştir.

 Buna göre boş bırakılan yere aşağıdaki sa-
yılardan hangisi gelmelidir?

A) 7 B) 20 C) 49 D) 72

64 100 25

81 ........ 9

16 36 121
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18. 

 Yukarıda verilen şekle göre A açısı için aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 30° + 40° + 50° = A
B) 30° + 40° + 50° + A = 180°
C) 30° + 40° + 50° = A + A
D) 30° + 50° = 40° + A

��8

��8

��8%

16. 

 Yukarıdaki kareli zeminde verilenlere göre 
taralı şeklin çevre uzunluğu kaç birim olur?

A) 46 B) 69 C) 80 D) 92

�9�
6���	

�9�
6���	

19. 

 Bir çiftçi, bağlarında yetiştirdiği 8 ton üzümü 
satmak için her biri 25 kg olan kasalara yer-
leştiriyor.

 Her bir kasa üzümü 20 liradan satarsa top-
lamda kaç liralık üzüm satmış olur?

A) 3200 B) 4800

C) 6400 D) 8000

17. 128 metre kumaşın her gün kalanın yarısı ka-
dar satılıyor.

 Pazartesi günü satılmaya başlanan kumaş-
tan cuma günü sonunda kaç santimetre ka-
lır?

A) 2 B) 4 C) 200 D) 400

MATEMATİK TESTİ BİTTİ 
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

20. 

 Kare şeklindeki bir kâğıdın 3 köşesi karenin 
orta noktasına kadar katlanarak şekildeki gi-
bi bir zarf oluşturuluyor.

 Zarfın açık kısmında oluşan karenin bir ke-
narı 10 cm olduğuna göre karenin katlan-
madan önceki hâlinin bir kenar uzunluğu 
kaç santimetredir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

��
"	

��
"	
��

"	

��

"	
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1. Bu tes  e 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Tes   için ayrılan kısma işaretleyiniz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ

2. 

 Şekilde içerisinde yeterince su bulunan ka-
ba l, ll ve lll nolu cisimler ayrı ayrı daldırılıp 
çıkarılıyor.

 Buna göre su seviyesinin maddelere göre 
azalma miktarlarını gösteren grafik aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

%�

� � '�4�	

%��7	�
	�����

�

&�

� � '�4�	

%��7	�
	�����

�

� � '�4�	

%��7	�
	�����
'�

� � � '�4�	

%��7	�
	�����
)�

�

(!

(��:�� (��:�� )�	��
6�7;�

<
<<

<<<

(!

1. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru 
olanlar “D” ile, yanlış olanlar ise “Y” ile işa-
retlenecektir.

 

Doğru
Yanlış

Mıknatısın kutupları en faz-
la çekme özelliğine sahip kı-
sımlardır.

1

 

Bazı mıknatıslar tek kutup-
ludur.

2

 

Mıknatıslar ikiye bölündü-
ğünde oluşan parçalar da 
mıknatıslık özelliği gösterir.

3

 Buna göre tablonun son hâli aşağıdakiler-
den hangisi gibi olursa etkinlik doğru yapıl-
mış olur?

A) D  B) D

  D    Y
   Y    D

C) D  D) Y
   D    Y
    D   D
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3.    

Halka mıknatıs

       

Çubuk mıknatıs

 Yukarıda bazı mıknatıs çeşitleri verilmiştir.

 Buna göre verilen mıknatıslar aşağıda veri-
len maddelerden hangisini çekemez?

A) 

U mıknatıs

 B) 

Demir küre

C) 

Demir ataş

 D) 

Bakır küre

4. Ahmet aşağıdaki tabloda bazı maddeleri saf 
madde ve saf olmayan madde şeklinde işa-
retliyor.

Madde Saf 
madde

Saf olmayan 
madde

Reçel 

Su 

Salata 

Bakır tel 

 Buna göre Ahmet tabloyu oluştururken han-
gi maddeyi yanlış sınıflandırmıştır?

A) Bakır tel B) Su

C) Salata D) Reçel

5. Eren, soluk alıp vermede görevli organ ve ya-
pıları aşağıdaki gibi sıralamıştır.

 

%�"�=�� (>7!�
6>�!4!

���7��

%=� ?!���

 Buna göre Eren’in yaptığı bu sıralama ile il-
gili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A) Soluk verme olayında oksijenin izlediği 
yoldur.

B) Soluk verme olayında karbondioksitin iz-
lediği yoldur.

C) Soluk alma olayında oksijenin izlediği yol-
dur.

D) Soluk alma olayında karbondioksitin iz-
lediği yoldur.

6. Ahmet kanın vücuttaki dolaşımını anlatmak 
için aşağıdaki görseli hazırlamıştır.

 Buna göre Ahmet’in su, pompa ve boru kav-
ramlarını dolaşımda görevli yapılarla eşleş-
tirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

      Su       Pompa    Boru   
A)   Kan Damar   Kalp
B)   Kalp Kan   Damar
C)   Kan Kalp   Damar
D)   Damar Kalp   Kan

Su
Su

Boru

Boru

Pompa
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7. 

 Şekildeki tabloda vücudumuzda yer alan ba-
zı yapılar verilmiştir.

 Buna göre destek ve hareket sisteminde gö-
rev alan yapıların taranması istendiğinde 
tablonun son şekli aşağıdakilerden hangisi 
gibi olur?

A)  B) 

C)  D) 

Kemik Kas

Eklem Kalp

8. 

 K arabası yukarıda belirtilen yönde hareket 
etmektedir. 

 Buna göre M ve N kuvvetleri K arabasına 
ayrı ayrı uygulandığında arabanın sonraki 
hareketi için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

 M uygulandığında N uygulandığında

A)  Yavaşlar Hızlanır

B)  Hızlanır Yavaşlar

C)  Yavaşlar Yavaşlar

D)  Hızlanır Hızlanır

0 1�

10. l. Kan damarlar vasıtasıyla tüm vücuda 
dağılır.

 ll. Kalbin, damarlarda yaptığı etkiye nabız 
denir.

 lll. Yetişkinlerde bebeklere göre nabız sa-
yısı daha fazladır.

 IV. Vücudumuzun enerji ihtiyacının karşı-
lanmasına yardımcı olur.

 Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen bil-
gilerden hangileri doğrudur?

A) l ve lll B) ll, lll ve IV

C) l, ll ve IV D) ll ve IV

9. 

 Taha Öğretmen yukarıda sormuş olduğu so-
ruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru 
cevap vermiştir?

Elektrik akımının insan vücu-
duna geçmemesi

A)

Camın elektriği ileten bir 
madde olmayışı

B)

Bakır telle elektrik akımının 
ile�lmemesi

C)

Ampuldeki elektrik enerjisi-
nin çok düşük oluşu

D)

?��	����
>7��
�7������
�	@!A
7����
"�	��
�>�!��!=!	!�A
��
�7������
��	��
�7�	���
:�B	�	�4����
������
�����C

����
D=���	��
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11. 

Yeşil ışık yanınca
hareket eden araba

  

Havaya atılan
top

 

 

Yokuş aşağı
inen bisikletçi

  

Tepeden aşağı 
kayan çocuk

 Yukarıda 1, 2, 3 ve 4 numaralı resimlerinde 
yapılan bazı işlemler gösterilmiştir.

 Buna göre bu işlemlerden hangisi hızı aza-
lan harekettir?

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

1

3

2

4

13. 

 Şekil l’de bulunan X ve Y cisimlerinden Y cis-
mi Şekil-ll’deki kaba bırakıldığında su seviye-
sinin 300 mL olduğu görülüyor.

 Buna göre son durumda Şekil-l’deki su se-
viyesi aşağıdakilerden hangisi olur?

E

���
	/

%�

E

���
	/

&�

E

���
	/

'�

E

���
	/

)�

(!

F���7A7

?E

���
	/

(!

F���7A77

���
	/ (!

?

���
	/

12. 

LED 
lamba

Florasan 
lamba

Gaz
lambası

I II III

 Yukarıda verilen aydınlatma araçlarının geç-
mişten günümüze olacak şekilde sıralanma-
sı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) l - ll - lll B) lll - l - ll

C) lll - ll - l D) l - lll - ll
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14. 

 Aynı yükseklikteki K ve L cisimleri aynı eğim-
deki rampalardan serbest bırakılıyor. 

 Buna göre K ve L cisimlerini durdurabilmek 
için uygulanması gereken kuvvetlerin bü-
yüklükleri aşağıda verilen grafiklerden han-
gisindeki gibi olabilir?

. / '�4�	

.!GG��%�

. / '�4�	

.!GG��&�

. / '�4�	

.!GG��

. / '�4�	

.!GG��)�'�

. /
�
�: �
�: 16. Fen bilimleri öğretmeni Talat Bey öğrenciler-

den mikroskobik canlılar ile ilgili bildiklerini 
ifade etmelerini istemiştir.

 Öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibi oldu-
ğuna göre hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

Sütü peynire dönüştüren 
mikroskobik canlılar, yararlı
olanlara örnek�r.

A)

Mikroskobik canlılar sadece
kirli sularda yaşarlar.

B)

Mikroskrobik canlılar has-
talıklara neden olabilir.

C)

Mikroskobik canlılar sadece
mikroskop yardımıyla görü-
lür.

D)

15. 

 Şekilde 1, 2 ve 3 numaralı mıknatıslarının bir-
birlerine yeterince yakın iken hareket yönle-
ri verilmiştir.

 Buna göre K, L ve M kutupları aşağıdakiler-
den hangisi gibi olabilir?

    K       L       M   

A)  N N S

B)  S S S

C)  S N N

D)  N S N

1 2

K L

3

M

17. 

  

 Yukarıda K ve L maddelerinin sıcaklık-zaman 
tabloları verilmiştir. 

 Buna göre maddelerin yukarıda verilen za-
man aralığında ısı alma ve ısı verme durum-
ları aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?

         K               M       

A)  Isı almıştır. Isı vermiştir.

B)  Isı almıştır. Isı almıştır.

C)  Isı vermiştir. Isı vermiştir.

D)  Isı vermiştir. Isı almıştır.

K

Zaman 
(dk) 2 4 6

Sıcaklık
(°C) 20 10 5

L

Zaman 
(dk) 2 4 6

Sıcaklık
(°C) 10 15 20
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FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ 
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

20. 

 Nazan, şekilde verilen işlemleri gerçekleşti-
riyor.

 Buna göre Nazan’ın bu işlemler sonucunda 
bulduğu kavramlar aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?

1.işlem 2.işlem 3.işlem

A)
Kabın 
hacmi

Yağın net 
kütlesi

Kabın 
kütlesi

B)
Yağın net 

kütlesi
Kabın 
darası

Kabın brüt
kütlesi

C)
Kabın 
darası

Yağın net 
kütlesi

Kabın brüt
kütlesi

D)
Kabın 
darası

Kabın brüt
kütlesi

Yağın net 
kütlesi

1.işlem 2.işlem 3.işlem

Yağ
1. işlemin
sonucunu 

2. işlemden
çıkardım.

19. 

.��
(G

���

1. pano: Sıkıştırılabilen-
ler taranacaktır.

 2. pano: Belirli şekli olan-
lar taranacaktır.

 Ahmet Öğretmen’in istediği panoları doğ-
ru hazırlaması için şekildeki hangi kısımla-
rı taraması gerekir?

%�
�H@��> �H@��>

&�

'�

)�

18. 

 Şekildeki grafikte Arda’nın gün içinde yap-
mış olduğu egzersizler ve nabız sayıları ve-
rilmiştir. 

 Buna göre Arda’nın yapmış olduğu egzer-
sizlerde soluk alıp verme sayısı aşağıdaki-
lerden hangisi gibi olur?

A) K = L = M  B) K > M > L

C) M > K > L D) L > M > K

. / 0
?�@7��
�:���4��

1�6�
4�;4
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4. Yönümüzü bulmak için çeşitli yöntemler kul-
lanırız.

 Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Pusulaların kırmızı renkli ucu daima ku-
zeyi gösterir. 

B) Karınca yuvalarının ağız kısımları daima 
kuzey yönüne bakar.

C) Ağaç gövdelerinin yosunlu kısımları ku-
zeyi gösterir.

D) Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir.

3. 

 Türk milleti, Mustafa Kemal önderliğinde     
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ni açarak yeni Türk devletinin temelleri-
ni atmıştır. Türk milleti 23 Nisan 1920’de     
uygar bir toplum olduğunu, bağımsız yaşa-
mak istediğini, kendi kendini yöneteceğini 
ve kendi kararlarını vereceğini tüm dünyaya 
göstermiştir.

 Verilen metinde altı çizili cümle aşağıdaki 
kavramlardan hangisini açıklayıcı özellikte-
dir?

A) Millî bağımsızlık
B) Millî mücadele
C) Millî birlik ve beraberlik 
D) Millî egemenlik

1. Bu tes  e 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Tes   için ayrılan kısma işaretleyiniz.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

1. 

  Türkiye’nin hangi yönündedir?

  Başkenti neresidir?

  Sınır kapısı hangisidir?

 Cüneyt, haritaya bakarak ve soruları dikka-
te alarak komşu devletlerimizden Yunanis-
tan, Gürcistan, Irak ve Suriye hakkında bilgi 
verecektir.

 Buna göre Cüneyt hangi seçenekte yanlış-
lık yapmıştır?

  

A) Yunanistan
Kuzey-

batı
Selanik Kapıkule

B) Gürcistan
Kuzey-
doğu

Tiflis Sarp

C) Irak
Güney-
doğu

Bağdat Habur

D) Suriye Güney Şam Cilvegözü

2. Aşağıdaki bayramlardan hangisi diğerlerin-
den farklı bir özelliktedir?

A) Zafer Bayramı
B) Cumhuriyet Bayramı
C) Kurban Bayramı
D) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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7. Teknolojinin gelişmesi sonucunda güvenlik 

ihtiyacı önem kazanmıştır. Bu gelişme kimlik 
kartlarında da kendini göstermiştir. Önceki 
nüfus cüzdanlarından farklı olarak akıllı kart 
özelliği taşıyan kimlikler geliştirilmiştir. Akıl-
lı kimlik kartı ön yüz ve arka yüz olmak üze-
re iki bölümden oluşur. Üzerinde kart sahi-
bine ait bilgilerin depolandığı bölümler var-
dır.

 Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Teknolojinin gelişmesi güvenlik ihtiyacı-
nı artırmıştır.

B) Yeni kimlikler önceki kimliklerden farklı 
özellikler taşımaktadır.

C) Teknolojinin gelişmesi kimliklere yeni 
özelliklerin eklenmesini gerektirmiştir.

D) Kişisel bilgiler akıllı kimlik kartlarında yer 
almamıştır.

5. “Kağnı komutanlığı”, dünyada sadece Türk 
Kurtuluş Savaşı’na özgü bir kavramdır. Cep-
he gerisinden orduya yiyecek, giyecek, mal-
zeme, silah ve cephane taşıma işinde görev 
alan kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yol gös-
terecek kişiler vardı. İşte bunlara “kağnı ko-
mutanı” denilmiştir. Her kağnı komutanı 40 
kağnıdan sorumluydu. Ayrıca bunları koru-
mak için başlarına bir de er verilirdi.”

 kağnı: İki veya dört tekerlekli öküz arabası 
(Akl-ı Kemal, 3.Cilt, Sinan Meydan)

 Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Kurtuluş Savaşı’na askerler dışında kim-
senin destek vermediğine

B) Kurtuluş Savaşı yıllarında her kesimden 
desteğin olduğuna

C) Kurtuluş Savaşı’nın halktan destek gör-
düğüne

D) Ordu ve halkın düşmana karşı birlikte 
mücadele ettiğine

6. Anadolu’nun çeşitli yer-
lerinde Ermeniler sal-
dırıya geçmişti. Erzu-
rum’da bulunan ordu-
muzun başında Kazım 
Karabekir bulunuyor-
du. Kazım Karabekir kı-
sa süreli savaşlarla Er-

menileri geri çekilmek zorunda bıraktı.

 Verilen bilgi aşağıdaki cephelerden hangi-
siyle ilgilidir?

A) Güney Cephesi
B) Doğu Cephesi
C) Batı Cephesi
D) Kuzey Cephesi

8. Tuğba Nine; bilgisayar, tablet ve telefonlar-
la oynayarak vakit geçiren torunlarının bu 
hâline üzülmüştür. Oyunların dijital ortam-
da oynanmasının, bireylerin sosyalleşmesi-
ni engellemesini ve hareketsizliğe sevk edip 
sağlıksız olmaya yöneltmesini düşündürücü 
bulmuştur. Çözüm ararken geçmişte oyna-
nan oyunlardan bazılarını torunlarına anlat-
mış ve nasıl oynandığını tarif etmiştir.

  Saklambaç
  Kumandalı araba
  Konuşan bebekler
  Birdirbir
  Çelik çomak
  Topaç çevirme
 Oyun konsolu video oyunları

 Buna göre Tuğba Nine yukarıdaki oyunlardan 
kaç tanesi hakkında bilgi vermiş olabilir?

A) 7 B) 6 C) 4 D) 3
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ 
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

10. 
       Yürürken Mesajlaşmak Yasak!
Hawai senatosu geçtiğimiz günlerde aldı-
ğı bir kararla halkın sokak ve caddelerde 
yürürken mesajlaşmasını yasakladı. Uygu-
lamaya başlanacak bu yeni projeye göre 
yolda telefonla meşgul olduğunuzu gören 
polisler, size 35 ile 95 dolar arasında para 
cezası kesiyor.

 Verilen haberde Hawai Senatosu’na böyle-
si bir yasağı gerekli kılan durum, teknoloji-
nin hangi yönünden dolayıdır?

A) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanılma-
ması

B) Teknolojik ürünlerin kullanımının yaygın-
laşması

C) Teknolojik ürünlerin sağladığı kolaylıklar
D) Teknolojik ürünlerin toplumu bireysel-

leştirmesi

9. 

 (l) Dayanıklı ev aletleri alırken aletlerin ga-
ranti belgesine, kullanma kılavuzunun olma-
sına dikkat edilmesi gerekir. (ll) Herhangi bir 
ürün aldığımız zaman fiş ya da fatura alma-
mız zorunlu değildir ve almaya gerek yoktur. 
(lll) Ürünlerle ilgili reklamlara ve ürünlerin 
ambalajlarına aldanmamalıyız. (IV) Alınan 
ürünün üretim ve son kullanma tarihlerine, 
TSE belgelerine mutlaka bakılmalıdır.

 Verilen numaralı bilgilerden hangisinde “bi-
linçli bir tüketiciden” beklenmeyen bir dav-
ranıştan söz edilmiştir?

A) l B) ll C) lll D) IV
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1. Bu tes  e 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tes   için ayrılan kısma işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

1. 

 Yunus Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

Mihrisu

Yavuz

Güler

Numan

A)

B)

C)

D)

Üç aye�en oluşur.

Kevser; çokluk, bolluk
ve bereket demek�r.

Namaz ibade� bu surede
emredilmiş�r.

Mekke’de inmiş�r.

Sevgili öğrenciler,
Kevser suresiyle ilgili

bilgi veriniz?

Yunus Öğretmen

2.   Aile, bireyin ilk eğitimini aldığı yerdir.
   Aile, toplumun temeli olarak bilinen ku-

rumdur.
   Sağlam ailenin varlığı beraberinde güçlü 

toplumu getirir.
   Ailedeki huzur, herkesin bir mesleğinin ol-

masını gerektirir.

 Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisi 
aile ile ilgili yanlış bilgidir?

A)  B)  C)  D) 

3. “Andolsun, biz Lokman’a Allah’a şükretmesi 
için hikmet verdik. Şükreden kimse ancak 
kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden 
ise, bilsin ki Allah her şeyden müstağnidir 
(gözü gönlü tok olandır), övülmeye lâyık olan-
dır. Lokman, oğluna öğüt vererek yavrum; 
“Allah’a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük 
zulümdür.” demişti.

(Lokman suresi, 12- 13. ayetler)

 Verilen ayette altı çizili yerle Hz. Lokman 
(a.s.), oğluna hangi konuda tavsiyede bu-
lunmuştur?

A) Allah’a ibadet etme
B) Allah’a şükretme
C) Allah’a şirk (ortak) koşmama
D) Allah’ı zikretme

4. Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.)’in huzurunda 
bulunan bir adamın yanına birisi geldi ve şöy-
le dedi:

 – Ya Resulullah, ben bu adamı seviyorum. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu:

 – Sevdiğini ona bildirdin mi? Adam, Peygam-
berimiz (s.a.v.)’e şöyle cevap verdi:

 – Hayır. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) 
adama şöyle dedi:

 – Öyle ise bildir.
(Ebu Davud, Edeb, 113)

 Verilen metinde Hz. Muhammed (s.a.v.) aşa-
ğıdaki kavramlardan hangisinin önemine 
dikkat çekmiştir?

A) Merhamet B) Sevgi

C) Cesaret D) Saygı
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5. Fatih Sultan Mehmet va-

siyetnamesinde; “İstan-
bul’un her sokağına ikişer 
kişi tayin eyledim. Bunlar 
ki ellerinde bir kap içeri-
sinde kireç tozu ve kömür 
külü olduğu hâlde günün 

belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. So-
kaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu 
tozu dökerler ki yevmiye yirmişer akçe alsın-
lar.” diyerek ........................?..................... 
önem verdiğini göstermekteydi.

 Verilen bilgiye göre “?” ile boş bırakılan ye-
re İslam dininin önem verdiği kavramlardan 
hangisini yazmak uygun düşer?

A) sokak temizliğine
B) ibadetlerin yapılmasına
C) beden temizliğine
D) elbise temizliğine

6.   Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine sure 
denir.

   Başında Besmele bulunur. Başında Besme-
le bulunmayan Tevbe suresidir.

   Kur’an-ı Kerim’de 104 sure vardır.
   En kısa sure İhlas suresidir.
   İlk sure Fatiha, son sure Nas suresidir.
   Ankebut, Bakara ve Yusuf sureleri adını 

içinde geçen kelimeden veya anlatılan olay-
dan alır.

   Sureler Mekki ve Medeni olmak üzere iki-
ye ayrılır.

   Sure, sözlük anlamı kısım, bölüm ve par-
ça demektir.

 Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi su-
reler ile ilgili doğru bilgidir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

7. Hz. Muhammed (s.a.v.), bir hadisinde şöyle 
buyurmuştur: 

 “Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın 
müjdesi ve annem ...........?......... ’nin rüya-
sıyım.”

 Verilen bilgiye göre “?” ile boş bırakılan ye-
re aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Halime B) Amine

C) Meryem D) Emine

8. Hz. Muhammed (s.a.v.), Uhud Seferi’nde or-
dunun önüne yavrularını emziren bir kedi çı-
kınca, kedinin ve yavrularının ezilmemesi için 
başlarına bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o 
kedilerin etrafından dolaştırmıştır. Sefer dö-
nüşü nöbetçiden kediyi isteyip sahiplenmiş 
ve adını “Müezza” koymuştur. Yani ona izzet 
ve ikram gören anlamına gelen isim vermiş-
tir.

 Yukarıda anlatılan olay, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in hangi yönüne örnektir?

A) Hayvan sevgisine
B) İnsan sevgisine
C) Hoşgörülü olmasına
D) Doğa sevgisine
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SEÇME SINAVISI
NI

F5. B
9. 

Hz. Musa (a.s.) : Tevrat

Hz. İsa (a.s.) : İncil

Hz. Davut (a.s.) : Zebur

Hz. Muhammed’e (s.a.v) : Kur’an-ı Kerim

......................?......................

 

 

 Yukarıda verilen görselin altına bir açıklama 
yazılacaktır.

 Buna göre “?” yerine aşağıdakilerden han-
gisini yazmak en uygun olur?

A) İlahi kitapları gösteren şema
B) İlahi kitaplar ve gönderildikleri peygam-

berler
C) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber-

ler
D) Günümüzde en çok okunan kitaplar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

10. Dini ifadelerin yoğun bir şekilde günlük ha-
yatımızda kullanılması ve dilimize girmesi, 
İslam dininin bizlerin hayatında ne kadar et-
kili olduğuna örnektir.

 Verilen açıklamaya aşağıdaki ifadelerden 
hangisi örnek gösterilemez?

A) “Allah sabredenlerle beraberdir.”
B) “Allah razı olsun.”
C) “Allah kavuştursun.”
D) “İyi geceler.”




