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TÜRKÇE TESTÝ
Bu testte 15 soru vardýr. Süre 25 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn TÜRKÇE TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

1.

Bu görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(Kaynak: Doğru Veri)

A) İtalya'daki ortalama tuz tüketimi, Kanada'daki tuz tüketiminden fazladır.
B) ABD ile Avustralya'daki ortalama tuz tüketimi aynı miktardadır.
C) Türkiye'de tuz tüketim ortalaması, dünyadaki en az on ülkenin tuz tüketim ortalamasından fazladır.
D) 2019 yılında tüm ülkelerdeki tuz tüketim oranlarında artış olmuştur.
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2. Bir kelime oyununda kişilerden, içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmaları istenmektedir. Bir kelimeden yola çıkılarak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır:
✹ Kutuların yer değiştirmesi zorunludur.
✹ Kutulardaki harfler, kendi içinde yer değiştirebilir.
Örnek:

E L

Ç İ



Ç İ

L E

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisindeki kelimeler verilen kurallara uygun oluşturulmuştur?
A)

K Ü

B)

S A H

C)

D)

R E K



Ü R

K E K

T E



H A

S E T

S A

N A L



A S

L A N

Y A

S A L



S A L

Y A

3. Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeyeceğimiz
fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından bilinir. Örneğin herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek, çok şaşırmak anlamında "- - - -" deyimini kullanırız.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) sudan çıkmış balığa dönmek

B) hop oturup hop kalkmak

C) tüyleri diken diken olmak

D) ipliği pazara çıkmak

4. Kasabanın az ilerisinde dağın eteğindeki kulübesinde tek başına yaşayan yaşlı bir çiftçi varmış. Bu çiftçi çalışmayı çok severmiş. Erkenden çalışmaya başlar, geç saatlere kadar da durmazmış. Kulübesinin önündeki tarlayı sürer, orada buğday
yetiştirirmiş. Kulübesinin arkasındaki küçük gölde alabalık yetiştirirmiş. Kulübesinin yanındaki dağda arı kovanları varmış,
onlardan da ihtiyacı kadar balı alırmış. Bu çiftçinin hiç arkadaşı yokmuş. O da kendisine arkadaş olsun diye kasabaya gidip iki tane keçi almış. Bu keçilere gözü gibi bakıyormuş. Keçilerinden sağdığı sütle peynir, tereyağı ve yoğurt yapıp kasabanın pazarında satmaya başlamış. Kasabalı, pazara gelmeye başlayan bu çiftçiyi tanımaya ve sevmeye başlamış.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gerçekleşebilir bir olay anlatılmıştır.
B) Olayın gerçekleştiği yer bellidir.
C) Olayın gerçekleşme zamanı bellidir.
D) Olayın kahramanlarından biri de yaşlı çiftçidir.
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5.

8.

Bir bilim, sanat veya meslek dalına ait olan sözcükler terim anlama sahiptir.
Kitap

Melodi

Tarla

Zamir

Bulut

Gök taşı

Gölde yüzen ördekleri seyretmek
istiyorsanız ses çıkarmadan beklemelisiniz.

Yukarıdaki tabloda yer alan sözcüklerden terim anlama sahip olanlar tarandığında tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)

B)

Bu görselde bulunan cümle ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
C)

D)

A) Koşul-sonuç ilişkisi vardır.
B) Amaç-sonuç ilişkisi vardır.
C) Sebep-sonuç ilişkisi vardır.

6. (I) Evin bahçesine geldiğimde yüreğim ağzıma gelecek
gibi atıyordu. (II) Birkaç adım ileride kapının arkasında
yıllardır yüzünü görmeye hasret kaldığım insan duruyordu. (III) Titreyen ellerimle alnıma dokundum, alnımdaki ter buz gibi olmuştu. (IV) Canım anneannem beni
böyle terli görmemeliydi, o benim terlememe bile dayanamazdı.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde
herhangi bir duyguya yer verilmemiştir?

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

D) Karşılaştırma yapılmıştır.

9. Çoğul eki (-lar / -ler), eklendiği isme çokluk anlamı dışında “yaklaşıklık, abartma, aile (grup)” anlamları katar.
Buna göre çoğul eki aşağıdaki cümlelerin hangisine
sözü edilen anlamlardan herhangi birini katmamıştır?
A) Dedemi dünyalar kadar seviyorum.
B) Küçük beyler daha kalkmadı mı?
C) Davetiyeyi on yaşlarında bir çocuk getirdi.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

D) Bu akşam ders çalışmak için Ozanlara gideceğim.

7. İsimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik bakımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir.

10. “Gözlüğünü çok beğendim.” cümlesinde şahıs zamiri

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır?

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer
bir durum söz konusudur?

A) Mağazanın girişine kırmızı balonlar asmışlardı.

A) Ayakkabının bağcığı açılmış, dikkat et.

B) Bazı günler fırından ekmeği ben alıyorum.

B) Okulu yakın olduğundan servise binmiyor.

C) Küçük kuzuyu az önce şu ağacın altında gördüm.

C) Sesin çok boğuk geliyor, hasta mısın?

D) Yaşlı adam bize eski günlerden bahsetti.

D) Saçını kestirdiğine çok şaşırdım.
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11. "Ay'a Yolculuk", uzayın gizemine oldum olası ilgi duyan insanın, bu sonsuzluğa yönelişinin coşkusunu anlatan ilk roman
özelliğini taşıyor. İnsanoğlunun Ay'ın yüzeyine ayak basmasından 104 yıl önce yazılan bu roman, edebiyatta bilim kurgu
türünün öncüsü Jules Verne'in (1828-1905) en ünlü eserleri arasında yer alıyor.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları " ,  ,  , " simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 Dünya'nın uydusu olan gök cismi
 Yayın, kitap, yapıt
 Sır
 İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen,
kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür






Ya n ı t Ya y ı n l a r ı



ANAHTAR SÖZCÜK













Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A)

C)

B)
E

S

İ

N

E

Z

G

İ

E

S

İ

R

E

M

İ

N

D)

12. Kişinin başından geçen olayları üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kaleme aldığı yazı türüne anı denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir?
A) Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı; çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler,
önlerindeki halının renkli nakışlarına uzun uzun bakıyorlardı.
B) Geçen yıl ekim ayının sonuna doğru okuldan çıktığım bir gün mantar toplamak için ormana gitmiştim. Birkaç saat sonra kaybolduğumu anladım. Neyse ki yanımda cep telefonu vardı, babamı aradım. O günden sonra ormana bir daha
tek başıma gitmedim.
C) Eskiden paralar sikke şeklindeydi. Şimdiki gibi kâğıt paralar henüz dolanıma çıkmamıştı. Bu sikkeler altın, gümüş ve
bakır gibi madenlerden yapılmaktaydı. Çok sonraları bakır ve demir paraların basıldığı da görülmektedir.
D) Türk edebiyatının en güçlü şair ve yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de İstanbul'da doğdu. Kadı Hüseyin Fikri Efendi'nin oğludur. 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi.
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15. ✹ Ek olan "-ki" kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağ-

13.

laç olan "ki" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
✹ Ek olan "-de" kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan "de" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
Bu açıklamalara göre,
ABD’deki Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre sekiz saatten az da on saatten fazlada uyuI

✹ Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

yan gençler bir sonraki güne mutsuz başlıyor. AraştırII

✹ Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

ma on üç ile on dokuz yaşları arasında ki dört yüzden
III

✹ Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için
kullanılır.

fazla öğrenciyle gerçekleştirildi. Gönüllü öğrenciler iki
hafta boyunca her gün saat kaçta yatıp kaçta kalktıklarını, uyandıklarındaki ruh hâllerini kaydettiler. Çalışmanın sonunda yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin
IV

Eğik çizgi (/) aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki görevlerinden biriyle kullanılmamıştır?
A) İsimden isim türeten eklerden biri de "-lı / -li / -lu /
-lü" ekidir. Örneğin "renkli" sözcüğü bu eki almıştır.

çoğunun sekiz ile on saat arasında uyuduklarında kendilerini iyi hissettikleri sonucuna ulaşıldı.

B) Yarışmaya katılmak için çizdiğiniz resmi Lale Sokağı No.: 8/9 Göztepe/İstanbul adresine göndermeniz
gerekiyor.

D) Sözcüklerin anlamlarına TDK'nin "http://sozluk.gov.
tr" internet adresinden bakıyorum.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

C) Mustafa amcam, 20/08/1982 tarihinde dünyaya
gelmiş.

metninde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin
yazımı yanlıştır?
A) I ve III.

B) II ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

14. Yıldızlar çamlara değer de geçer
Gün buradan başını eğer de geçer
Sular dizlerini döver de geçer
Bir Ilgaz, er Ilgaz, yâr Ilgaz
Dalı var göklere yeşil direktir
Gölü var dağlara düşmüş yürektir
Yolu var içinde yitsem gerektir
Bir Ilgaz, er Ilgaz, yâr Ilgaz
Bu şiirde geçen altı çizili adlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) "Çamlara" sözcüğü çoğul ve somut bir addır.
B) "Gölü" sözcüğü somut ve tekil bir addır.
C) "Göklere" sözcüğü tekil ve cins addır.
D) "Ilgaz" sözcüğü tekil ve özel bir addır.
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Bu testte 15 soru vardýr. Süre 30 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn MATEMATÝK TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1. Ondalık gösterimler karşılaştırılırken önce tam kısma bakılır. Tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür. Daha
sonra sırasıyla onda birler, yüzde birler, binde birler, ... basamaklarına eşitlik bozuluncaya kadar bakılır.
Köprü, üst geçit gibi yapıların üzerinde yapının yüksekliğini belirten ve yapının altından en fazla kaç metre yükseklikteki
araçların geçebileceğini gösteren tabelalar asılır.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Aşağıdaki üst geçitte bu tabelalardan biri görülmektedir.

16 m
5

4 m
35

1 m
32

73 m
20

Buna göre, yükseklikleri verilen dört araçtan kaçı bu tabelanın bulunduğu üst geçidin altından güvenle geçebilir?
A) 1'i

B) 2'si

C) 3'ü

D) 4'ü

3
4
'unu , ikinci mola yerine kadar ise tüm yolun 'ini gitmiştir.
5
10
Otobüs, iki mola yeri arasında 320 kilometre gittiğine göre, tüm yol kaç kilometredir?

2. Şehirlerarası bir otobüs ilk mola yerine kadar tüm yolun

A) 560

6
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3. Satranç; iki oyuncu ile oynanan bir zeka - strateji oyunudur. Satrançta her iki oyuncunun da başlangıçta 8 piyonu (p), 2
atı (a), 2 fili (f), 2 kalesi (k), 1 vezir (v) ve 1 şahı (ş) olmak üzere 16 taşı bulunur. Oyun ve turnuvalara göre değişmekle birlikte bu taşların puan değerleri; piyon 1 puan, at 3 puan, fil 3,5 puan, kale 5,5 puan ve vezir 9 puandır. Oyunun amacı şahın alınması olduğundan şahın puan değeri hesaplanmamaktadır.
Aşağıda Ferhat'ın akıllı robot Uw3-YK ile yaptığı satranç karşılaşması verilmiştir. Oyunun bir aşamasında robot Ferhat'ın
2 piyon, 1 fil ve 1 kalesini; Ferhat ise robotun 4 piyon, 1 at, 1 fil ve 1 kalesini almıştır.

p
f
p
k

ş
k

a
p

v

p

p

f

p

a

p

a

f
p

p

p

p
p

ş

k

a
p

v

p
p
f

p
k

Buna göre, oyunun bu aşamasında robotun oyunda kalan taşlarının toplam değerinin, Ferhat'ın oyunda kalan taşlarının toplam değerine oranı kaçtır?
4
5

B)

4. Mine, manavdan 3
ram elma almıştır.

5
6

C)

Buna göre Mine, toplam kaç kilogram portakal ve
elma almıştır?
A) 5

B) 5

1
10
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C)

27
5

D)

11
2

7
8

D) 1

5. Bir marketin kasiyeri olan Selim, kasasında 1 ve 5 ku-

3
19
kilogram portakal ve
kilog5
10
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A)

ruşluk madeni para kalmadığı için fiyatları, para üstü verirken onda birler basamağına göre yuvarlamaktadır.
Buna göre, 9,43 liraya satılması gereken bir üründe marketin kayıp ya da kazancı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3 kuruş kayıp

B) 7 kuruş kayıp

C) 2 kuruş kazanç

D) 3 kuruş kazanç
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6. Dikdörtgenin alanı, genişliği ile uzunluğunun çarpılması ile bulunur.
Aşağıda görülen birim kareli duvara üç farklı rulo fırçayla sürülen kırmızı, mavi ve sarı renkli boyalar görülmektedir. Boya,
üç ruloyla da doğrusal bir hat boyunca ok yönlerinde sürülüyor. Kırmızı boyalı bölge K kümesi ile, sarı boyalı bölge S kümesi ile ve mavi boyalı bölge M kümesi gösteriliyor.

S

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

M

K

Sarı ve kırmızı boyalar karıştığında turuncu, sarı ve mavi boyalar karıştığında yeşil, kırmızı ve mavi boyalar karıştığında mor renk oluştuğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) K Ò S kümesinin belirttiği bölge turuncu renkli olup yaklaşık 40 birimkaredir.
B) K Ò M kümesinin belirttiği bölge mor renkli olup yaklaşık 20 birimkaredir.
C) S Ò M kümesinin belirttiği bölge yeşil renkli olup yaklaşık 32 birimkaredir.
D) Duvarda beyaz, sarı, kırmızı ve mavi boyalı birim kareler dışında yaklaşık 60 birim kare vardır.

7. Ömer'in bilgisayarındaki bir program her 20 dakikada bir 3 saniyelik kısa bir uyarı vermektedir. Telefonuna yüklediği bir
uygulama ise 15 dakikada bir yine 3 saniyelik kısa bir bildirimde bulunmaktadır.
Ömer, bilgisayarı başında çalışırken saat 14.10'da hem bilgisayardaki program uyarı vermiş, hem de telefonundaki uygulama bildirimde bulunmuştur.
Aşağıdaki saatlerden hangisinde Ömer bilgisayarı başında çalışırken üstte belirtilen durumun bir benzeri yaşanır?
A) 15.40
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B) 16.30

C) 17.20

D) 18.10
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8. Ergün Bey yeni taşındığı daireye doğal gaz sayacı tak-

11. Kilogram fiyatı 2,25 lira olan pırasadan 3,60 liralık

tırmıştır. Aşağıda Ergün Bey'in 2 aylık doğal gaz kullanımı (metreküp cinsinden) verilmiştir.

m3

alan Leyla Hanım kaç kilogram pırasa almıştır?

1 Aralık 2019
Sayaç takıldı

A) 1,6

B) 1,75

C) 1,85

D) 1,9

0 0 0, 0 0

m

3

31 Aralık 2019
Sayaç ilk kez okundu

12. Aşağıda lira cinsinden fiyatları verilen ürünlerin han-

0 3 7, 5 0

gisinden dört tane alan Numan, 22
A) 5

m

3

3
7

B) 5

1
2

C) 5

6
lira öder?
7

9
14

D) 5

5
7

31 Ocak 2020
Sayaç ikinci kez okundu

Buna göre, ocak ayı doğal gaz kullanımının aralık
ayı doğalgaz kullanımına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

3
5

B)

2
3

C)

3
2

D)

5
3

9. Babası, Mert'in 6 katı yaşındadır.
4 yıl sonra Mert 10 yaşında olacağına göre, babası,
Mert'in kaç katı yaşında olacaktır?
A) 3

10.

B) 4

C) 5

D) 6

|A| = 3 ve |B| = 5

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

0 6 2, 5 0

13. Düzgün çokgenlerin çevre uzunluğu, bir kenar uzunluğu ile kenar sayısının çarpılmasıyla hesaplanır.
Burcu, defterine birer tane düzgün altıgen, düzgün sekizgen, düzgün dokuzgen ve düzgün ongen çizmiştir.
2
cm,
3
1
düzgün sekizgenin bir kenar uzunluğunu 2 cm,
4
8
düzgün dokuzgenin bir kenar uzunluğunu 1 cm ve
9
4
düzgün ongenin bir kenar uzunluğunu 1 cm
5
olarak belirlemiştir.
Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu 2

Buna göre, hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden daha küçüktür?
A)

B)

C)

D)

Yukarıda verilen eşitliklere göre, A ile B tam sayıları
arasında en fazla kaç tane tam sayı vardır?
A) 1

B) 2

6. SINIF / MATEMATiK TESTi

C) 7

D) 8
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14. Bir kenar uzunluğu a birim olan karenin çevresi 4a birim, kenar uzunlukları b ve c birim olan dikdörtgenin çevre uzunluğu
2(b + c) birimdir.
Bilgisayarında çizim programıyla bir kenarı 10 santimetre olan bir kare çizen Nurşen, çizdiği karenin sağ kenarındaki iki
köşesinden tutup şekli sağa doğru x santimetre kadar uzatıyor.
10 cm

x cm

Şekil 1 (kare)

Şekil 2 (dikdörtgen)

Nurşen uzatma neticesinde bir dikdörtgen elde ettiğine göre, elde ettiği dikdörtgenin santimetre cinsinden çevre
uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B) 40 + x

C) 40 + 2x

D) 40 + 4x

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) 40

15. Bir mobilyacıda yüksekliği 0,48 metre olan sehpalar satılmaktadır.
Bu sehpalardan ikisi üst üste istiflendiğinde yüksekliği 0,61 metre olmaktadır.

?m

8
0,4

m

1m

0,6

Buna göre, sehpalardan 15'i üst üste istiflendiğinde yüksekliği kaç metre olur?
A) 2,17

10
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B) 2,3

C) 2,43

D) 2,56
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Bu testte 15 soru vardýr. Süre 30 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1. Bir cisim üzerine etki eden iki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye bileşke kuvvet (net kuvvet) denir. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı yönlü ve aynı doğrultulu ise kuvvetler toplanarak bileşke kuvvetin büyüklüğü bulunur. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı doğrultulu ve zıt yönlü ise büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak bileşke kuvvetin büyüklüğü bulunur.
Öğretmen Yeşim Hanım, "Kuvvet ve Hareket" ünitesi kapsamında öğrencilerine halat çekme oyunu oynatacaktır. Öğrencileri okul bahçesine çıkararak üç öğrenciden oluşan iki grup oluşturuyor. Daha sonra bu öğrencilerden bazılarının tek
başına uygulayabildiği kuvveti aşağıdaki tabloya kaydediyor.
Asya

İpek

Ece

Arda

Ege

Tarık

15 N

10 N

?

?

20 N

25 N

Öğrenciler, oyunda uygulayabildikleri en büyük kuvveti uyguladıklarında, halat dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalıyor
ve oyunu kazanan olmuyor.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Asya, Arda ve Ege aynı grupta ise Ece ve Arda halata eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır.
B) İpek, Arda ve Ege aynı grupta ise Ece ve Arda halata eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır.
C) Asya, Ece ve Tarık aynı grupta ise Arda halata Ece'den 10 N daha fazla kuvvet uygulamıştır.
D) Ece, Ege ve Tarık aynı grupta ise Ece halata 5 N'lık Arda ise halata 25 N'lık kuvvet uygulamış olabilir.

2. İki madde veya ortam arasında ısı alışverişi gerçekleş-

3. 2018 yılında elektrik üretimimizin %37,3'ü kömürden,

memesi olayı ısı yalıtkanlığı olarak açıklanır. Isıyı iyi iletmeyen maddeler ısı yalıtkanıdır. Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarı arttıkça maddenin ısı
yalıtkanlığı artar.

%29,8'i doğal gazdan, %19,8'i hidrolik enerjiden, %6,6'sı
rüzgârdan, %2,6’sı güneşten, %2,5'i jeotermal enerjiden
ve %1,4’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2018 yılı
sonu itibarıyla 7.423’e (Lisanssız santraller dahil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 653 adedi hidroelektrik, 42
adedi kömür, 249 adedi rüzgâr, 48 adedi jeotermal, 320
adedi doğal gaz, 5.868 adedi güneş, 243 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.

Aşağıdaki grafikte dört farklı maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk karşılaştırması gösterilmiştir.
Tanecikler arasındaki
boşluk

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Pizza işletmeciliği yapan Hakan Bey, yaptığı pizzaların
soğumadan müşterilerine ulaşmasını istiyor. Bunun için
motosikletlerin arkasına taşıma kabı yapacaktır.

Yukarıdaki parçada ülkemizde enerji üretmek için kullanılan kaynaklar ve yöntemler ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) 2018 yılında elektrik üretiminde en fazla kömürden
yararlanılmıştır.

Maddeler
K

L

M

B) Güneş enerjisi ile elektrik üretilmesi çevreye daha
az zarar vermektedir.

N

Buna göre Hakan Bey, motosikletlerin arkasına yapacağı kaplarda hangi maddeyi kullanmalıdır?

C) Jeotermal kaynaklı santraller, doğal gaz kaynaklı
santrallerden daha fazladır.

A) K

D) Yenilenebilir enerji kullanımı her geçen yıl artmaktadır.

6. SINIF

B) L

C) M

D) N
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4. Suda çözünmeyen katı maddelerin bazıları suda yüzer, bazıları suya batar. Su içindeki bir maddenin yüzme batma durumunu açıklamak için, saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden biri olan “yoğunluk” kavramı kullanılır. Birim hacimdeki
madde miktarına yoğunluk denir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Ağırlıkları ihmal edilmiş özdeş dereceli kaplar aynı seviyeye kadar K, L, M ve N sıvıları ile doldurulduktan sonra terazilerin üzerine konuluyor. Terazilerin gösterdiği değerler aşağıdaki gibi oluyor.

100 cm3

100 cm3
K

100 cm3

100 cm3

L

M

N

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) L sıvısının yoğunluğu, K sıvısının yoğunluğundan fazladır.
B) Yoğunluğu 1 g/cm3 olan bir cisim kaplara bırakıldığında bütün sıvılar içerisinde batar.
C) N sıvısının birim hacimdeki madde miktarı, M sıvısının birim hacimdeki madde miktarından fazladır.
D) K, L, M ve N sıvıları farklı cins sıvılardır.

5. Aşağıda suyun katı, sıvı ve gaz halleri gösterilmiştir.

6. Aşağıda K, L, M ve N hareketlilerine ait bazı grafikler verilmiştir.
Sürat (m/sn)

Sürat (m/sn)

K

30

L

20
0

Zaman(sn)
2

4

6

0

Su buharı

Buna göre;
I. Saf maddeler farklı fiziksel hallerde aynı taneciklerden oluşur.

12

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Su

60

M

40

6

30

N

20

20
0

4

Alınan yol (m)

Alınan yol (m)
Buz

Zaman(sn)
2

Zaman(sn)
2

4

6

10
0

Zaman(sn)
2

4

6

II. Maddeyi oluşturan taneciklerin titreşim hareketi maddenin tüm fiziksel hallerinde devam eder.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

III. Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarı maddenin fiziksel hali değiştikçe değişir.

A) K aracının 6 saniyede aldığı yol, L aracının 6 saniyede aldığı yoldan fazladır.

verilenlerden hangileri söylenebilir?

B) M aracının birim saniyede aldığı yol, N aracının birim saniyede aldığı yoldan fazladır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

C) L ve M araçları eşit uzunluktaki yolları eşit sürede
alır.

6. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

D) N aracının 4 saniyede aldığı yol, M aracının 2 saniyede aldığı yola eşittir.
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A

DENEME SINAVI - 3

kitapçýðý

7. "Katı hâldeki maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar azdır. Tanecikler, birbirleriyle temas hâlindedir ve bulundukları yerde titreşim hareketi yapar. Tanecikleri yer değiştirmediği için katı maddeler belirli bir şekil ve
hacme sahiptir. Bu maddelerin akışkanlığı yoktur.
Sıvı hâldeki maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, katılara göre biraz daha fazladır. Tanecikler yine birbirleriyle temas
hâlindedir ve titreşim hareketi yapar. Bu nedenle sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir. Sıvı maddelerin tanecikleri titreşim hareketinin yanı sıra dönme ve öteleme hareketi yapar. Öteleme hareketi sıvılara akışkanlık özelliği kazandırır. Bu nedenle
sıvılar, bulundukları kabın şeklini alır.
Gaz hâldeki maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk oldukça fazladır. Bu nedenle gazlar sıkıştırılabilir. Tanecikler birbirinden bağımsız hareket eder. Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Bu nedenle gaz hâldeki maddeler de akışkanlık özelliğine sahiptir. Gaz hâldeki maddeler bulundukları kabın hacmini doldurur."
Öğretmen Ali Bey, "Maddenin tanecikli yapısı" konusu kapsamında yukarıdaki bilgileri verdikten sonra tahtaya bazı maddelerin isimlerinin yazılı olduğu Şekil – 1'deki tabloyu çiziyor. Daha sonra bazı kutuları boyayıp Şekil – 2'deki tabloyu oluşturuyor.
Su

Tahta

Hava

Taş

Alkol

Karbondioksit

Şekil – 1

Şekil – 2

Buna göre Ali Bey boyama işlemini aşağıdakilerden hangisine göre yapmıştır?
A) İçine konulduğu kabın şeklini alan maddelerin yazılı olduğu kutuların boyanması
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

B) Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapan maddelerin yazılı olduğu kutuların boyanması
C) Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapan maddelerin yazılı olduğu kutuların boyanması
D) Bulundukları kabın hacmini dolduran maddelerin yazılı olduğu kutuların boyanması

8. Davul sesi, darbuka sesinden; piyano sesi, org sesinden farklıdır. Kuş sesi, köpeğin sesi ve insanların çıkardığı sesler de
birbirinden farklıdır. Bunun sebebi ses kaynaklarının farklı olmasıdır. Metal, plastik, porselen, cam ve tahta kaplara tahta
kaşıkla vurduğumuzda çıkan seslerin hepsi birbirinden farklı olur. Çünkü cisimlerin yapıldığı maddeler, o maddelerden
çıkan sesi etkiler. Ayrıca cam tabaklarla cam kaselerden çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Aynı maddeden yapılmalarına rağmen şekillerinin farklı olması sesi etkiler.
Üç arkadaş fen bilimleri dersinde "Ses ve Özellikleri" ünitesi kapsamında çaldıkları enstrümanları sınıfa getiriyor. Bu enstrümanlar ile aşağıda verilenleri yaparak ses çıkarıyor.

Erdem, gitarın kalın teline vuruyor.

Eylül, bağlamanın ince teline vuruyor.

Eymen, gitarın ince teline vuruyor.

Buna göre hangi öğrencilerin enstrümanları ile çıkardığı sesler farklıdır?
A) Erdem ve Eymen
6. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

B) Erdem ve Eylül

C) Eymen ve Eylül

D) Erdem, Eymen ve Eylül

Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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9. Boşaltım sisteminde kanın süzülmesi, idrar iletimi ve id-

11. 1. örnek: Laboratuvarda su dolu kap içinde birbirine

rar depolanması gerçekleşir. Boşaltım sistemini oluşturan kısımlar aşağıdaki şekilde sayılarla işaretlenmiştir.

vurulan iki taşın oluşturduğu sesin duyulması
2. örnek: Kapalı bir odadayken, sokaktan geçen araçların sesinin duyulması

1

3. örnek: Gelen misafirin dış kapıyı tıklatmasıyla oluşan
sesin içerdekiler tarafından duyulması
Yukarıda sesin ortamlar arası yayılması ile ilgili bazı örnekler numaralandırılarak verilmiştir.

2

Buna göre,
3

I. 1. örnekte ses, sadece sıvı ortamda yayılarak kulağımıza ulaşır.

4

II. 2. örnekte ses, hem gaz, hem de katı ortamlarda yayılarak kulağımıza ulaşır.

Bu yapı ve organlardan hangileri idrar iletiminden
başka görevlerde yapar?
A) Yalnız 3

B) 1 ve 3

C) 2 ve 4

D) 1, 2 ve 4

III. 3. örnekte ses, sadece katı ortamda yayılarak kulağımıza ulaşır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I, II ve III

mıştır. Mavi kutuda karasal gezegenler, kırmızı kutuda
ise gazsal gezegenler vardır.

Merkür
(1 - 0 - 8)

Venüs
(2 - 0 - 6)

Dünya
(3 - 1 - 5)

Mars
(4 - 2 - 7)

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

10. Gezegenler bazı özellikleri bakımından aşağıda sıralan-

12. Aşağıda ayağına çivi batan bir kişinin derisinde gerçekleşen bazı olaylar şematik olarak gösterilmiştir.
Çivi

İltihaplanmış kısım

Deri
Bakteri
Uyarıcı
Alyuvar

Jüpiter
(5 - 79 - 1)

Satürn
(6 - 62 - 2)

Uranüs
(7 - 27 - 3)

Uydu sayısı

Büyüklük

Buna göre gezegenlerle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğru olur?
A) Karasal gezegenlerde uydu sayısı ile Güneş'e yakınlık orantılı olarak değişir.
B) Karasal gezegenlerde uydu sayısı ile büyüklük orantılı olarak değişir.
C) Tüm gezegenlerde büyüklük ile Güneş'e yakınlık
orantılı olarak değişir.
D) Gazsal gezegenlerde büyüklük ile uydu sayısı orantılı olarak değişir.

14
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Akyuvar

Neptün
(8 - 14 - 4)

Gezegen
(K - L - M)
Güneş’e yakınlık

Akyuvar

Çivinin dış kısmındaki
mikroplar (bakteriler)
batma ile deri içerisine
girer. Mikroplar vücut
içinde çoğalarak yayılmaya başlar.

Yutma

Çivi batmasından sonra gerçekleşen olayların hangisinde akyuvarlar etkili olmuştur?
A) Derideki yaranın iyileşmesi
B) Çivinin çıkartılması
C) Mikropların yok edilmesi
D) Derinin şişmesi

Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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13. Pankreas öz suyunda enzimler bulunur. Enzimler ile büyük yapılı besinlerin parçalanmasına kimyasal sindirim denir. Bir
öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlayarak deney tüplerindeki kimyasal sindirimi araştırıyor.
Ekmek

1

Ekmek

Ekmek

2

3

0 °C
Pankreas
öz suyu
+
Su

Ekmek

10 °C
Pankreas
öz suyu
+
Su

Ekmek

4

5

6

30 °C

20 °C
Pankreas
öz suyu
+
Su

Ekmek

40 °C
Pankreas
öz suyu
+
Su

Pankreas
öz suyu
+
Su

55 °C
Pankreas
öz suyu
+
Su

Öğrenci deney sonucunda 2, 3, 4 ve 5 nolu deney tüplerinde besin sindiriminin gerçekleştiği, sindirimin 4. tüpte en kısa sürede tamamlandığını belirliyor.
Buna göre düzeneklerdeki sindirim hızlarının sıcaklığa bağlı değişim durumu aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

A)

B)

Sindirim hızı

Sıcaklık
(°C)
0

50

D)

Sindirim hızı

Sindirim hızı

Sıcaklık
(°C)
0

C)

Sindirim hızı

Sıcaklık
(°C)
0

50

50

Sıcaklık
(°C)
0

50

14. Bir öğrenci solunum sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki

15. Isı yalıtımı binaları hem soğuktan hem sıcaktan koru-

solunum sistemi modelini yapmıştır. Öğrenci M parçasını aşağı çektiğinde cam kavanozdaki lastik balonun
şiştiğini gözlemliyor.

yan bir uygulamadır. Yalıtım yapılan binanın duvarları
ile çevresi arasında ısı akışının en az düzeyde gerçekleşmesi sağlanır.
Aşağıdaki tabloda yalıtımda kullanılan bazı maddelerin
özellikleri verilmiştir.

Havayla şişen lastik balon (L)

Aşağı doğru çekildiğinde gerilen
lastik parçası (M)

Buna göre;

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Havayı ileten boru (K)

Taş yünü

Strafor köpük

Yanma özelliği

Alev almaz

Alev alır

Kullanım ömrü

Uzun

Uzun

Maliyeti

Düşük

Düşük

Sağlığa etkisi

Zararsız

Zararlı

Buna göre aşağıdaki özellikl çiftlerinden hangisi
yalıtım için bu maddeleri kullanma gerekçesi olarak gösterilebilir?

I. K soluk borusuna benzer görev yapar.
II. L akciğerleri temsil eder.

A) Yanma özelliği ve kullanım ömrü

III. M diyaframa benzer görev yapar.

B) Yanma özelliği ve sağlığa etkisi

açıklamalarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

6. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

C) Kullanım ömrü ve maliyeti
D) Maliyeti ve sağlığa etkisi
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Bu testte 10 soru vardýr. Süre 15 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.
OĞUZLAR
Otrar

Balasagun

Buhara

KARAHANLI
DEVLETİ
Kaşgar

Semerkant Tirmiz

Hami

Hotan
GAZNELİLER

0

500

Karahanlılar

km

Bu harita ve bayrağın ait olduğu Türk İslam devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
B) Kuzey Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır.
C) Anadolu'nun fethedilmesi ve Türk yurdu olmasında rol oynamıştır.
D) Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara mağlup olarak yıkılma sürecine girmiştir.

2.

Paralellerin
Özellikleri
I

Sıcaklık
°C Yağış mm
3.
30
300

Yağış mm
Meridyenlerin
300
250

Özellikleri

25

250

200

20
15

200

100

10

100

Başlangıç paraleli Ek- Başlangıç meridyeni
150
vator'dur.
Greenwich (Griniç)'tir.
50

5
0
0
Ekvator, Doğu ve Batı Greenwich
1 2 3 4 (Griniç),
5 6 7 Ku8 9 10 11 12 Aylar

Paralellerin boyları EkMeridyenlerin boyları
III vator'dan kutuplara
birbirine eşittir.
doğru küçülür.
İki meridyen arası meİki paralel arası mesasafe Ekvator'dan kutupIV
fe her yerde 111 km'dir.
lara doğru azalır.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

II

Yarımküre olmak üzere zey ve Güney Yarımküre
Yağış mm
Sıcaklık °C
Dünya'yı iki eşit parça- olmak üzere Dünya'yı iki
ya böler.
eşit parçaya böler.

150
50
0

1

2 3 4

Sıcaklık °C Yağış mm
350
30
300
25
250
20
200
15
150
10
100
5
50
0
0
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar

Yağış mm

Sıcaklık °C

Yukarıda Antalya ilinin yıllık ortalama yağış ve sıcaklık
grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe bakılarak Antalya ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır.
B) Yağışın en az olduğu mevsim ilkbahardır.
C) Yağışlar en fazla kış mevsiminde görülür.
D) Kışın sıcaklık ortalaması 0°C'nin üstündedir.

Tablonun kaç numaralı satırındaki bilgiler yanlıştır?
A) I
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4.

Dağınık hâlde yaşayan Türkleri bir çatı altında topladım.
Çin ile mücadele ederek İpek Yolu’nun denetimini ele geçirdim.
Çin topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdim ve Çin’i vergiye bağladım. Ancak kalabalık Çin nüfusu içinde Türklerin millî kültürlerini kaybetmesini önlemek için Türkleri Çin topraklarına yerleştirmedim.
Orduda ilk defa onlu sistemi ben kurdum ve ordumu bu sisteme göre oluşturdum. Bu sisteme göre en büyük askerî birlik on bin kişiden oluşan tümendi. Tümenleri on, yüz ve bin
kişiden oluşan birliklere ayırdım.

Buna göre Mete Han'ın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Çin'e üstünlük sağlayarak ekonomik kazanç elde etmeyi

B) Türkler arasında siyasi birliği sağlamayı

C) Türklerin millî benliğini kaybetmesini engellemeyi

D) Ordusundaki ücretli asker sayısını artırmayı

5. Hakan Bey kendisiyle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir:

✹ 7 yaşına geldiğimde okula başladım. Artık bir öğrenciydim ve birçok arkadaşım vardı. Okulda eğitim alıyordum. Annem, babam ve öğretmenlerim beni iyi bir birey olarak yetiştirmek için çok çalıştılar. Ben de okul kurallarına uyuyor,
derslerime çalışıyor ve arkadaşlarımla iyi geçiniyordum.
✹ İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimimi bitirdikten sonra öğretmen oldum. Artık maaş alıyor ve kendi ayaklarımın
üzerinde durabiliyordum. Aynı zamanda öğrencilerimi iyi yetiştirebilmek için büyük çaba gösteriyordum.
✹ Evlendim ve çocuğum oldu, artık bir babayım. Akşam eve geldiğimde eşim ve çocuğum güler yüzle beni karşılayıp
günümün nasıl geçtiğini soruyorlar. Ben de bir baba olarak eşimle birlikte çocuğumuzun beslenme, sevgi, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum.
Hakan Bey'in verdiği bilgilere göre;
I. Zaman içinde kişilerin rolleri değişebilir.
II. Çok rol üstlenen kişilerin başarılı olma şansı azalır.
III. Rollere göre hak ve sorumluluklar farklılık gösterir.
IV. Bireyler hem doğuştan hem de sonradan bazı roller üstlenebilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

6.

B) I, II ve III.

C) I, III ve IV.

D) I, II, III ve IV.

“Benim adım Normand. Yaşadığım yer yıl boyunca soğuk, kar ve buzlarla kaplıdır. Diğer
ülkelerdeki insanlar bizleri Eskimo olarak tanır. Soğuk hava şartları nedeniyle yıl boyunca kürklü ve kalın kıyafetler giyeriz. Ayrıca soğuktan korunmak için buzdan yaptığımız
iglo adı verilen evlerde yaşarız. Burada yılın büyük bölümünde topraklar donmuş hâldedir. Bundan dolayı maalesef tarım yapamıyoruz. Ancak donmuş suların üzerindeki buzları kırıp, balık avlayarak geçimimizi sağlıyoruz.”
Bu açıklamada Eskimoların hangi özelliğiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Giyim şekilleri

6. SINIF / SOSYAL BiLGiLER TESTi

B) Ekonomik faaliyetleri

C) Barınma tipleri

D) Eğitim durumları
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✹ Bir zamanlar ben de çocuktum. Çocukken ihtiyaçlarımı anne ve babam karşılıyordu. Ben de büyüdükçe anne ve babama yardım ediyor onların sevgilerine layık olmaya çalışıyordum.

A
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7. Aşağıdaki haritada bazı illerimiz numaralarla gösterilmiş ve yan tarafta bu illerin coğrafi ve beşerî özellikleri ile ilgili bazı
bilgiler verilmiştir.
➤

1 numara ile gösterilen ilde Karadeniz iklimi görülür ve çay tarımı yapılır.

➤

2 numara ile gösterilen ilde karasal iklim görülür
ve fındık tarımı yapılır.

➤

3 numara ile gösterilen ilde karasal iklim görülür
ve buğday tarımı yapılır.

➤

4 numara ile gösterilen ilde Akdeniz iklimi görülür ve pamuk tarımı yapılır.

1

2

3
4

Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2

8.

B) 2 ve 4

C) 1, 3 ve 4

D) 2, 3 ve 4

İnsansı Robotlar Öğretmenlik İçin Kodlanıyor
Türk yazılım mühendisleri, insansı robotu öğrencilere rehberlik edecek ve kodlama öğretecek bir öğretmen gibi programlamaya başladı. İnsansı robot, öğrencilere rehberlik hizmeti vermesi için bir araştırma
geliştirme projesi kapsamında programlanıyor. Programlama yazılımlarının ardından robot, duygudaşlık
yeteneğini kullanarak çocukların sorunlarını, korkularını, duygu durumlarını, eğitimle ilgili düşüncelerini,
yetenek ve ilgilerini yapay zekâ ile depolayacak. Robot, öğrencilerden topladığı verileri, özel yazılımı sayesinde işleyerek arka plandaki rehber öğretmene
durumu rapor hâlinde sunabilecek.
Genel Ağ haberi 23/11/2017 (Düzenlenmiştir.)
Bu habere göre teknolojik gelişmelerin hangi alandaki çalışmaları kolaylaştıracağı söylenebilir?
A) Eğitim

9.

B) Sağlık

C) Haberleşme

10. Telif hakkı: Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün

Yaşadığım şehirde rastladığım bir
yerli turiste şehrimizin nüfusu, ekonomik faaliyetleri, tarihî ve doğal
güzellikleri hakkında bilgiler verdim.

A) Hukuk
B) Coğrafya

kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesine telif hakkı denir.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Buna göre Murat'ın sosyal bilim dallarından hangisinden öğrendiği bilgileri kullandığı söylenebilir?

D) Ulaşım

Patent hakkı: Yapılan bir buluşun veya bu buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren, patent kurumu tarafından verilen belgeye patent denir.
Telif ve patent uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Yaratıcılığın teşvik edilmesi

C) Arkeoloji

B) Ülke ekonomisine katkı sağlanması

D) Sosyoloji

C) Ürün sahibinin haklarının korunması
D) Ürün fiyatlarının düşürülerek daha çok kişiye satılması
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DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ
Bu testte 10 soru vardýr. Süre 15 dakikadýr.

Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ilk vahiy 610 yılında geldi. Vahyin gönderilmeye başlandığı ilk dönemde Müslümanların sayısı azdı. Zamanla Müslümanların sayısı artmaya başladı. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine inen ayetleri vahiy kâtiplerine yazdırıyordu. Vahiy kâtipleri ayetleri çeşitli materyaller (deri, kemik, kâğıt, vb.) üzerine yazardı. Bunun
yanı sıra inen ayetleri hem Hz. Muhammed (s.a.v) hem de çevresindeki Müslümanlar ezberlerdi. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci yaklaşık yirmi üç yıl sürdü. Ayetlerin yavaş yavaş indirilmesi Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi ve yazıya geçirmeyi kolaylaştırdı. Hz. Muhammed
(s.a.v.) vefat ettikten sonra yapılan çeşitli savaşlarda Kur'an-ı Kerim'i
ezbere bilen Müslümanların şehit olması üzerine Hz. Ebu Bekir (r.a.)
Hz. Zeyd bin Sâbit (r.a.) başkanlığında bir heyet oluşturdu. Bu heyet Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından yazdırılmış olan tüm Kur'an
ayetlerini özenli bir çalışma ile bir araya topladı. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.)
halifeliği zamanında tam bir kitap (Mushaf) haline getirilen Kur’an-ı
Kerim, Hz. Osman (r.a.) zamanında ise çoğaltıldı. Görselde gösteriYa n ı t Ya y ı n l a r ı

len çocuğun okuduğu Kur'an-ı Kerim de ilk mushafla aynıdır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kur'an-ı Kerim'in orijinal hâli korunarak günümüze kadar ulaşmıştır.
B) Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçirilmiş olması korunmasında etkili olmuştur.
C) Kur'an-ı Kerim, bir kurulun çalışması sonucunda kitap hâline getirilmiştir.
D) İlk Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamış ve yaşamlarına uygulamıştır.

2. Salih, namaz içinde yapılan davranışların kendisine neler hissettirdiğini defterine not alır.
O, yan tarafta gösterilen davranışı yaparken şunları hissettiğini defterine yazmıştır: Namaza başlarken “Allahu ekber.” diyerek ellerimi kaldırdığımda Allah'ın (c.c.) huzuruna girmek
için müsaade istediğimi bilir, O'nun rızasından başka her şeyden ellerimi çektiğimi hatırlarım. Ellerimi kaldırdığımda Allah'tan (c.c.) başka her şeyi manen arkama atarım. Sadece
ve sadece Allah'ın (c.c.) emri olduğu, rızasına ermek için ibadet ettiğimi göstermek isterim. İbadetlerin dünya, cennet sevdası ya da cehennem korkusuyla olmadığını anlatmak
için her iki elimi beraber kaldırırım. Ben her iki elimi kaldırarak namaza başladığımda sadece Allah'a (c.c.) kulluk etmek için yaratıldığımı hissederim.
Verilen bilgilere göre Salih, namazın rükünlerinden hangisini yerine getirmektedir?
A) Kâde-i âhire
6. SINIF

B) İftitah tekbiri

C) Rükû

D) Secde
DENEME SINAVI - 3
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3. Aşağıda abdestin alınışı karışık olarak verilmiştir.
I

II

III

IV

V

Ellerimizi yıkamak

Başımızı mesh etmek

Ayaklarımızı yıkamak

Kollarımızı yıkamak

Yüzümüzü yıkamak

Yukarıda karışık şekilde verilen abdestin alınışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) V, IV, I, III, II

B) V, IV, III, II, I

C) I, V, IV, II, III

D) I, IV, III, II, V

4. Bir gazetenin internet sitesinde aşağıdaki görselin altına şunlar yazılmıştır: Düzce'de, kontrolden çıkan otomobil, takla
atıp, yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polislerin ağacın arkasında saklanırken yakaladığı sürücü yapılan testte, 2.04 promil alkollü çıktı.

Bu haberden alkolle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Maddi kayıplara yol açar.

B) Trafik kazalarına neden olur.

C) İnsanın sağlıklı hareket etmesini engeller.

D) Birlik ve beraberliği bozar.

6. Aşağıdaki öğrenciler bayram namazıyla ilgili bilgiler ver-

5. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberin-

(Hûd suresi, 112. ayet)
Bu ayette perygamberlerde bulunan ortak niteliklerden hangisine vurgu vardır?

20

A) Sıdk

B) Fetanet

C) İsmet

D) Tebliğ

6. SINIF / DiN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi TESTi

mektedir.
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

deki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”

Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?
A) Sude: Camilerde cemaatle kılınmalıdır.
B) Feride: Cuma günü Müslümanlar için bayram sayıldığından cuma sabahı kılınır.
C) İsmet: Kılındıktan sonra hutbenin okunduğu bir namazdır.
D) Tarık: Güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır.

Diðer Sayfaya Geçiniz Y
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7. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sinem Hanım

9. "Ey iman edenler! İçki/uyuşturucu, kumar (şans oyun-

"Namazın Kılınışı" konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki resmi göstermiş ve bu görselle ilgili öğrencilerin görüşlerini almıştır. Görseldeki kişilerin aynı anda hareket
ettiğini de belirtmiştir.

ları), dikili taşlar (putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan
içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak,
sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?"
(Maide suresi, 90-91. ayetler)
Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zararlı alışkanlıkların yasaklanmasının bazı nedenlerini vurgulamıştır.
B) Zararlı alışkanlıklara başlamanın kişinin kendi isteğine bırakıldığını hatırlatmaktadır.
C) Zararlı alışkanlıkların, dinî inanca ve sosyal yaşama
zarar vereceğini belirtmektedir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin görüşü kesinlikle doğrudur?

D) İnsana zarar verecek davranışların dinimize göre yasak olduğunu ifade etmektedir.

A) İlayda: Cemaatle namaz kılınmaktadır.
B) Seher: Kılınan namaz vacip bir namazdır.
C) Fahri: Öğle namazının ilk sünneti kılınmaktadır.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

D) Tuba: Namaz kılanlar “Allâhümme barik” ve “Rabbenâ” dualarını okumaktadır.

8. Allah (c.c.), elçilerini insanlar arasından seçer. İnsanların
çalışarak, okuyarak ve duyarlı davranarak peygamber
olması mümkün değildir. Nebilik, Allah'ın (c.c.) vergisidir. Peygamberler, topluma önderlik yapan insanlardır.
Onlar kulluğun en yüce mertebesinde bulunurlar; arzularına uymaktan ve günahkârlıktan uzak dururlar. Üstün
insani özellikleri dolayısıyla Yüce Allah onları örnek almamızı ve çizgilerini takip etmemizi istemiştir. Kur'an-ı
Kerim'de bu durum şu ayetle vurgulanmıştır: "O Peygamberler, Allah’ın hidayete (doğru yola) eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü." (En’âm suresi, 90. ayet)
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10.

Yeşilay, www.yesilay.org.tr internet sitesinde yukarıda gösterilen yarışmayı duyurmuştur. Yarışmanın konusuyla ilgili şöyle bir hatırlatma yapılmıştır: Bağımlılığın tüm dünyanın ortak sorunu olduğu bilinciyle asırlık
birikim ve tecrübemizden de yola çıkarak bu yılki karikatür yarışmamızın ana konusunu “Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi” olarak
belirledik. Toplumun ve gelecek nesillerin bağımlılıklardan uzak kalmasını sağlayabilmek için sağlıklı yaşamın önemi kaçınılmaz. Sağlıklı yaşamın gücünü ve etkisini siz karikatüristlerin gözünden dünya ve gençler
ile paylaşmak istiyoruz. Siz değerli karikatüristlerimizin
bu konu çerçevesinde başvurmanızı önemle rica ederiz.
Buna göre Yeşilay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah'ın (c.c.) elçileri, insanlara rehberlik yapan kişilerdir.

A) Zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele eder.

B) Peygamberler örnek alınması gereken insanlardır.

B) Birey ve toplumun sağlığına katkı sunmaya çalışır.

C) Peygamberlik Allah (c.c.) tarafından verilen bir görevdir.

C) Bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç kazandırmayı hedefler.

D) Peygamber olarak seçilebilmek için iyi bir eğitim almak şarttır.

D) Zararlı alışkanlıkları önlemek amacıyla devlet tarafından kurulmuştur.

6. SINIF / DiN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi TESTi
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Bu testte 10 soru vardýr. Süre 15 dakikadýr.
Cevaplarýnýzý cevap kâðýdýnýn ÝNGÝLÝZCE TESTÝ için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

3.

1 - 6: FOR THESE QUESTIONS, CHOOSE THE BEST
OPTION TO FILL IN THE BLANKS.

1.

Winter is my favourite season,
because it's - - - - and I enjoy having
a snowball fight.

Kate: What time do you go to bed?
Lucy: At - - - -.
B) windy

A) half past seven

B) nine o'clock

C) rainy

D) sunny

C) quarter to nine

D) quarter past twelve

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) snowy

4.

2.

✔ We treat ill people.
✔ We write prescriptions.
✔ We operate on sick people.
✔ We - - ? - - .

Lara: - - - -?
Eric:

22

She is playing games with her friends.

A) What are you doing

A) work for security

B) Who is feeding the cats

B) repair devices

C) When are you going to school

C) mend cars

D) What is Kate doing in the garden

D) examine people

6. SINIF
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5.

ANSWER QUESTION 8 ACCORDING TO THE
DIALOGUE BELOW.

Shelley: Which ride do you prefer, the carousel or the
roller coaster?
Mert:

Definitely the roller coaster. It’s - - - - than the
carousel and I love flying quickly through the
air.

A) faster

B) slower

C) safer

D) more boring

Alex: - - - -, Yuri?
Yuri: I had a traditional Japanese type of breakfast,
miso soup, white rice.

6. Oliver: - - - -?
Susan: They are exciting places. I have great fun there
and I love riding the bumper cars.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Alex: Wow! - - - -?
Yuri: Yeah, maybe five days a week.
Alex: Oh, really! OK. Nice. And do you eat it at
home or at a restaurant?
Yuri: At home.
Alex: OK. What is a typical American breakfast?
A) Is there a fair in your city
B) Do you like the ghost train
C) Which ride do you want to get on
D) What do you think about fun fairs

Yuri: Well, I would say something like just toast,
cereal and orange juice or milk.
Alex: And - - - -?
Yuri: Well, I would say from 7 a.m. to 8 a.m.
Something around that.
Alex: Around 7 or 8. OK. Great. Thanks a lot, Yuri.
Have a nice day!
Yuri: You're welcome.

7.

I. Bagels, butter, eggs, cheese and tea.
II. What do we have for breakfast?
III. You're welcome. Enjoy it!

A) Do you eat that every day?
B) What did you have for breakfast this morning?

IV. Wow! Thank you, mom.
Put the dialogue into the correct order.
A) II - I - IV - III

B) III - IV - II - I

C) II - III - I - IV

D) IV - III - I - II

6. SINIF / iNGiLiZCE TESTi

8. Which question does NOT Alex ask Yuri?

C) Who do you have your breakfast with?
D) What time do people usually eat breakfast in Japan?
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ANSWER THE QUESTIONS (9-10) ACCORDING TO THE TEXT BELOW.

ERIC, THE PILOT
Eric is from Italy. He is a pilot. He likes his job
very much. He flies planes and helicopters.
Eric must plan his flight very carefully. He checks
the weather forecast. Take off and landing are often
very difficult, so he must be very careful during these times
and he checks the monitors during the flight. He often stays
away from home overnight. Airlines have flights at all hours of
the day and night. Sometimes he can feel a lot of stress,
because he is responsible for the safety of his passengers.
Many pilots attend a school for pilots. They learn how to
fly a plane there. A doctor examines Eric twice a year. He makes
sure that Eric sees and hears well .

9. Which question does NOT have an answer in the

10. According to the text, - - - -.

text?
A) a doctor examines Eric twice a month
A) Why does he often feel stress?

B) a pilot must check the weather condition after
landing.

B) What is often very difficult?

C) a pilot must attend a school to learn how to fly a
plane

D) How often does he fly a plane in a week?
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C) What does he check during a flight?

D) Eric flies a plane only in the mornings.

