TÜRKÇE TESTİ

A

kitapçığı

1. Bu testte 15 soru vardır. Bu testin cevaplanması için tavsiye edilen süre 25 dakikadır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk katmak,

I

III

II

biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır.

IV
Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler ne kadar azdır. Oysaki şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek için
roman veya şiir okunduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğruları göstermek için yazmamıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun! Fikir eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta burada!
Dünyamızı nasıl insansız düşünemezsek insanı da kitapsız düşünemeyiz, diyeceğim. Beyninde düşünce kıvılcımının
parladığı andan beri insan, düşündüğünü ve duyduğunu türlü şekillerle eline ne geçirdiyse ona aktarmaktan kendini alamamıştır. O gün bugün, insan yazıyor, yazdığını okutuyor. Yıllar, yüzyıllar geçiyor, bu arada kimi kitap unutuluyor, kimi kitap hatırlanıyor. Doğanlardan çok ölenler var. Ama yaşayanlar arasında her zevkten, her düşünceden okuyucuya arkadaşlık edecek kadar tükenmek nedir bilmeyenler de çok.

1. Giriş paragrafındaki numaralanmış sözcüklerden

3. Bu metne göre, sanat eserini fikir eserlerinden ayı-

hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

ran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
D) IV.

A) Okura tecrübe aktarması
B) Kişinin eksikliklerini gidermesi
C) İnsanlara doğru yolu göstermesi

2. Metnin son paragrafındaki altı çizili cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okurların beklentilerini karşılayan kitapların çok satıldığı
B) Kalıcılığı yakalayan bazı kitapların her türden okura
hitap ettiği
C) Okurların unuttuğu kitapların hatırladıkları kitaplardan fazla olduğu
D) İnsanların düşüncelerini ve duygularını anlatmak için
yazdığı kitapların zamanla unutulduğu
6. SINIF
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D) Bilgilendirmeyi ve öğretmeyi amaçlamaması

4. Metnin ikinci paragrafındaki altı çizili sözcüklerden
hangisi hâl (durum) eki almamıştır?
A) bizi
B) hayatında
C) sanatçı
D) burada
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5.
Dil, bir milleti millet yapan temel değerlerden biridir. Milletler dilleriyle geleceğe kalır.

Günlük dilde kullanılabilecek
80 binlik bir sözcük dağarcığı
olan Türkçenin, sadece 400
sözcüğü ile kendini anlatmaya çalışan bireyler ile karşı karşıyayız. Çünkü Türkçe,
yabancı dillerin etkisi altında
unutuluyor.

Dilimiz Türkçe; konuşmalarımızda, yazılarımızda, iş hayatımızda ve bilimde her türlü
ihtiyacımızı karşılayacak zenginliğe sahiptir. Unutmamak
gerekir ki dilin yozlaşması bir
bakıma milletin kimliğinin de
yozlaşması demektir.

Yukarıda belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?
A) Mağazalara, alışveriş merkezlerine, dükkânlara Türkçe isimler vermek
B) Günlük konuşmalarımızda yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak
C) Yabancı dil öğretiminden vazgeçip sadece Türkçe öğretimine yönelmek
D) Bilimsel çalışmalarda Türkçenin zenginliğinden yararlanmak

6. Okuma, insanın bilgi edinme yollarından birisi olup an-

7. (1) İpek Yolu maceramızın ikinci etabı, uçakla vardığımız

Bu metinde kitap okumayla ilgili olarak asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın duygu ve düşünce dünyasına katkısı
B) Yeteneklerin geliştirilmesine yardım etmesi
C) Yeni bilgilere ulaşmaya fırsat sunması
D) Hayatı doğru anlamayı sağlaması
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Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

lama becerilerinin en etkili olanıdır. Birey, okuma yoluyla ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği bilgilere ulaşır. Bu
bilgilerden yola çıkarak yeni sentezler yapar. Böylece
kendi duygu ve düşünce dünyasını inşa etmiş olur.

şairler şehri Gence’de başlıyor. (2) “Leyla ile Mecnun”
hikâyesini kaleme alan söz ustası Nizami Gencevi’nin
doğduğu bu kentte bazı müzeleri geziyoruz. (3) Bizim
edebiyatımızda “Leyla ile Mecnun” arasındaki aşk hikâyesini en güzel anlatan, Fuzuli’dir. (4) Müzeden sonra,
Naftalan’daki petrol banyolarında yorgunluk atıp yörenin meşhur yemeğini tadıyor ve yöresel müzik eşliğinde günümüzü noktalıyoruz.
Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Fabrikanın açılış günü yaklaşmıştı. İşçisi, mühendisi, patronu görünmez telaş içindeydi. Herkes gibi Alp de heyecanI
lıydı. Okula gitmek için kalktığında önce, doğada bir değişiklik var mı, diye dışarı bakardı. Bu sefer çok heyecanlandı. Leyleklerin gelip fabrika bacasına yuva yaptığını görmüştü.
Alp, kuşları özellikle leylekleri çok severdi. Onların geldiğini önce bir sır gibi tutmak istedi içinde. Sonra vazgeçti. Herkes görsün, bilsin, diye düşündü. Bu haberi koşup bir müjde gibi babasına verdi. “Leylekler” dedi, “Fabrikanın bacasındalar!..” Dalgın mıydı babası? Kendini dinlemiyordu. “Vallahi” dedi, “Hem de iki tane! Durmadan da çöp taşıyorlar! Yuva yaII
pıyorlar!”
Fabrikanın açılış günleri yaklaştıkça babasının da heyecanlandığını biliyordu. Oraya işçi olarak girecekti. Kendini dinIII
lemediği için babasına kızmadı. Heyecanına, dalgınlığına verdi. Daha fazla üstelemedi. Gidip cama yüzünü dayadı. Yüksek
fabrika bacasının üstünde uzun gagalı, uzun bacaklı bir çift leylekti. İkisinin de gözleri sürmeliydi. Bu sabah mı gelmişlerdi?
IV
Güneyden, o amansız uzun yollardan geçerken kanatlarına bulaştırdığı sıcaklıklar vardı sanki. Bahara özgü müjdeler vardı. Leyleklerin kanat sesiyle, gaga vuruşuyla koca bir kış bitmişti demek. Onca fırtınanın, soğuğun ardından ılık, capcanlı
bahar gelmişti. Mavi göğü, güneşli ufukları önüne sermişti. Sevindi. Baharın ılık soluğunu içinde duyar gibi oldu. Leylekler
gelmeseydi bahar da gelmeyecekti, dedi içinden. Bu kuzu, okul yolundaki o çiçekli erik ağacı da olmayacaktı.

10. Metnin sonundaki altı çizili cümlede aşağıdaki an-

8. Bu metinle ilgili olarak

lam özelliklerinden hangisi vardır?

I. Bir hikâyeden alınmıştır.
II. Kahramanlar, Alp ve babasıdır.

A) İhtimal

III. Olay, sabahleyin yaşanmıştır.

B) Koşula bağlılık

IV. Olayın geçtiği yer, fabrikadır.

C) Amaç - sonuç ilişkisi

bilgilerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

D) Karşılaştırma

A) Yalnız I
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

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

11. Alp’in, leyleklerin gelişine sevinmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9. Bu metindeki altı çizili numaralanmış sözcüklerden
hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kuşları çok sevmesi
B) Fabrikanın açılış zamanında gelmesi
C) Baharın habercisi olması

A) I.

B) II.

6. SINIF / TÜRKÇE TESTi

C) III.

D) IV.

D) İnsanlardan korkmaması

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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12. Yabanıl ot kokuları

14. Bir okulun 6-C sınıfındaki sınıf başkanlığı seçimine Ay-

Kıpırdatıyor suları

şe, Beyza, Cahit, Duru ve Ekrem adlı öğrenciler katılmıştır. Adayların seçimde aldıkları oylarla ilgili olarak
aşağıdaki bilgiler bilinmektedir:

Belki sonbahar

• Ayşe, Beyza’dan fazla oy almıştır.

Vurgun yapamayacak
Yol vermeyecek sular

• Cahit’ten fazla oy alanlarla az oy alan adayların sayısı eşittir.

Ve neşeli bir ıslık

• Ayşe’den fazla oy alan bir aday vardır.

Tutturmuş şimdi ova

• Beyza, Duru’dan az oy almıştır.

Nice acıya karşılık

• En az oyu alan, Ekrem’dir.

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

Buna göre, en fazla oyu alarak sınıf başkanı seçilen
öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A)

A) Cahit

B) Beyza

C) Duru

D) Ayşe

Getiriyor bir rüzgâr

B)

D)

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

C)

15. ----. Örneğin el sanatları, kendilerinden sonra gelen üre-

13. Hangi öğrencinin cümlesinde yazım yanlışı vardır?
A)

timlere, ham madde kaynakları, üretim teknikleri, süsleme ögeleri gibi yönlerden bilgi birikimi sağlamıştır. Ancak sanayi devrimi ile el emeğine dayalı üretim, sanayi
üretimi karşısında gerilemiştir. Pek çok el sanatı ürün
ortadan kalkmıştır. Bazıları da işlev değiştirerek yeni görünümler almıştır.
Bu metnin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

B)

C)

D)

A) İnsan yaşamında kullanılan birçok eşya, günümüzde fabrikalarda üretilmektedir
B) El sanatları; bir toplumun yaşam biçimini yansıtan
ve değişik işlevleri olan ürünlerdir
C) EI sanatı ürünleri, geçmiş ile bugün arasında bağ
kurmaya katkı yapar
D) EI sanatı ürünü üretimi, turizmin talep ettiği yönde
gelişme göstermektedir
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır. Bu testin cevaplanması için tavsiye edilen süre 15 dakikadır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.

1. Devletler, uluslararası düzeyde ayrımcılığın önlenmesi

2. Çin’den başlayıp Orta Asya ve Anadolu üzerinden ge-

için bazı yasal düzenlemeler yapmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi birçok uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ayrımcılık yasaklanmıştır.

çerek Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu birçok devletin egemen olmak istediği bir ticaret güzergâhıdır.

A) Herkesin farklı olmasının doğal olduğu
B) Farklara rağmen herkesin haklarda ve onurda eşit
olduğu
C) İnsanlar arasında onur ve haklar bakımından bir astüst ilişkisi olmadığı

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Ayrımcılık yasağının özünde aşağıdaki yaklaşımların hangisi yoktur?

Devletlerin İpek Yolu için mücadele etmesinin temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpek Yolu üzerinde kervansarayların bulunması
B) İpek Yolu'nun kültürler arasında etkileşime katkı sağlaması
C) İpek Yolu'nu ele geçiren devletlerin siyasi ve ekonomik güçlerini artırmaları
D) İpek Yolu'nun Baharat Yolu'na paralel uzanması

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin göz ardı edilebilir olduğu

3. Hz. Muhammed'in Hicret'ten sonra Müslüman, Yahudi ve Medineli putperestleri bir araya getirerek imzaladığı Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
• Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacak, inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır.
• Medine’nin savunması birlikte yapılacak; Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır.
Buna göre Medine Sözleşmesi'nin;
I. Hoşgörü
II. Güvenlik
III. İnsan hakları
kavramlardan hangileri üzerine temellendirildiği savunulabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

6. SINIF
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4. ___________
Kavram

Açıklaması
_________________________________________________________________

Töre

Yazılı olmayan hukuk kurallarına verilen genel isim

Kut		

Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis

Kurultay

Gök Tanrı tarafından kağanlara verildiğine inanılan hükmetme yetkisi

İlk Türk devletleri ile ilgili kavramlar açıklamalarla eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi ortaya çıkar?
A)

B)

C)

5. Uygurlar;

6. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile yönetim, hukuk, bilim, sanat, mimari anlayışında değişimler yaşanmıştır. İslamiyet’ten etkilenen ve İslamiyet ile zenginleşen bir Türk-İslam medeniyeti doğmuştur.

• Mani inancının etkisiyle yerleşik hayata alışmış, savaşçı özelliklerini yitirmeye başlamışlardır.

Bu bilgilere bakarak Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alfabe kullanan ilk Türk devleti oldukları
B) Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulundukları
C) İnanç değişiminin etkisiyle askerî yönden geriledikleri
D) Kültür ve medeniyet alanında ileri bir düzeye ulaştıkları
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Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

• Taş üzerine yazmak yerine kâğıtlar üzerine yazmaya başlamış, el yazması eserlerin yanında baskı tekniğini kullanarak önemli eserler vermişlerdir.
• Sulama kanalları, değirmen taşları ve harman araçları yapmışlardır.

D)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam uygarlığını benimsemeleri ile yaşanan değişime örnek gösterilemez?
A) Egemen oldukları topraklarda camiler, medreseler,
türbeler inşa etmeleri
B) Ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaştırarak yönetmeleri
C) Hakimleri, kadı unvanı taşıyan mahkemeler kurmaları
D) Kutadgu Bilig, Dîvânü Lugati’t-Türk, Atabetü’l Hakâyık, Divân-ı Hikmet gibi eserler vermeleri

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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7. Anadolu'yu yurt edinmeye yönelik ilk Türk akınları Sel-

9.
Kuzey
Amerika

Selçukluların zaferi ile sonuçlanan aşağıdaki savaşlardan hangisinin Anadolu'nun Türk yurdu olmasına
doğrudan bir katkısı olmamıştır?

A)

Dandanakan

B)

Pasinler

C)

Malazgirt

D)

Miryokefalon

Ekvator
Güney
Amerika

Avrupa

ýç meridyeni
Baþlang

çuklu Türkleri tarafından başlatılmıştır.

Asya

Afrika

Okyanusya

Antarktika

Haritadaki bilgilere göre, 10° kuzey - 50° güney paralelleri ile 40°- 90° batı meridyenleri arasında hangi kıta bulunmaktadır?
B) Güney Amerika

C) Kuzey Amerika		

D) Avrupa

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) Okyanusya		

8. Fiziki ve beşerî özelliklerin sembol ve işaretlerle gösterilmediği boş haritalara dilsiz harita denir.

ışınlarının geliş açısı daralır. Bundan dolayı güneyden
kuzeye doğru sıcaklık değerleri de azalır. Dağlarımızın
güney yamaçları, Güneş'e dönük olduğu için daha sıcaktır. Ayrıca ülkemize doğru kuzeyden esen rüzgârlar
sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar ise sıcaklığı artırır.






Buna göre, ülkemizle ilgili yukarıdaki durumların ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenebilir?



Sosyal Bilgiler öğretmeni, öğrencilerden ülkemizde maki bitki örtüsü görülen illeri, yukarıdaki dilsiz harita üzerinde yeşil renge boyamalarını istemiştir.
Buna göre, haritada numaralandırılan illerden hangisinin boyanmaması gerekir?
A) 1

B) 2

6. SINIF / SOSYAL BiLGiLER TESTi

10. Ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe Güneş

C) 3

D) 4

A) Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olmasının
B) İki farklı yarımada üzerinde bulunmasının
C) Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta yer almasının
D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda
olmasının

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır. Bu testin cevaplanması için tavsiye edilen süre 15 dakikadır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.

1. Peygamberlerin insanlara ulaştırdığı ilahî mesajlar Allah’ın (c.c.) emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bu mesajlar,
insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamaya yöneliktir. Yüce Allah, tarih boyunca birçok peygamber göndererek insanları uyarmış ve bu peygamberler insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” (Fâtır suresi, 24. ayet) buyrularak insanları doğru yola çağırmak için her millete peygamber gönderildiği bildirilmiştir.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt verilmemiştir?
A) Peygamberlerin birbirlerinden farkları nelerdir?
B) Neden vahiy gönderilmiştir?
C) Allah (c.c.) her topluma mesajlarını ulaştırmış mıdır?
D) Peygamberlerin davranışları insanlar için yol gösterici midir?

2. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir şekilde

3.

davranmış, kutsal görevlerini yerine getirirken asla aldatma yolunu tercih etmemişlerdir. Allah’ın (c.c.) emaneti olan ilahî mesajları korumuşlar ve insanlara ulaştırmışlardır. Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini reddedenler
bile peygamberleri güvenilir, doğru ve dürüst insanlar
olarak kabul etmişlerdir. Akıllı ve zeki olan Allah’ın (c.c.)
elçileri, O’ndan (c.c.) aldıkları mesajları anlamış ve insanlara en güzel şekilde aktarmışlardır.
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A) Emanet		

B) Fetanet

C) Tebliğ		

D) İsmet

6. SINIF

Müslim, Salât, 215

Yukarıda verilen hadise göre namaz hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Bu metinde peygamberlerde bulunan ortak özelliklerden hangisine yer verilmemiştir?

“Secde; kulun Rabbi’ne en yakın olduğu andır.”

A) Kişiyi kötülüklerden alıkoyar.
B) Kişinin, Allah’la (c.c.) olan bağını kuvvetlendirir.
C) İnsanı günahlarından arındırır.
D) Kişiyi ahirete hazırlar.

DENEME SINAVI - 2

A

DENEME SINAVI - 2

kitapçığı

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Allah’ın (c.c.) neden vahiy gönderdiğine doğrudan cevap verilmiştir?
A) “…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.”
(İsrâ suresi, 15. ayet)
B) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet)
C) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”
(Yâsîn suresi, 21. ayet)
D) “Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.”
(Yunus suresi, 47. ayet)

5. Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) cennetine yerleştirdikten

6. Hasan: Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı

sonra ona eş yarattı ve her ikisini şeytana karşı uyardı.
Yüce Allah Hz. Âdem (a.s.) ile eşini imtihana tabi tuttu
ve onlara şöyle seslendi: “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve
eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.’” (Bakara suresi, 35. ayet) Hz. Âdem (a.s.) ve eşi
cennette kalırken İblis onlara “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben
size öğüt verenlerdenim.” (A’râf suresi, 20-21. ayetler)
diyerek vesvese verdi.

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.

Sude: Allah’ım! Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz.
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Emir: Allah’ım! Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Büşra: (Allah’ım!) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil.
Bu öğrencilerden hangileri Kunut dualarının anlamından bölümler okumaktadır?

A) Hz. Âdem’in (a.s.) yaratılış sürecine

A) Hasan ve Emir

B) Hz. Âdem’in (a.s.) peygamberlerin ilki oluşuna

B) Emir ve Büşra

C) Şeytanın, Hz. Âdem’i (a.s.) aldatma çabasına

C) Hasan, Emir ve Sude

D) Cennetin, cehennemden farklı olan özelliklerine

D) Hasan, Emir, Sude ve Büşra

6. SINIF / DiN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BiLGiSi TESTi

Diğer Sayfaya Geçiniz Y

9

A

DENEME SINAVI - 2

kitapçığı

7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatında bütün insanlara örnek davranışlar bulunmaktadır. Zorluklara karşı gösterdiği sabır,
azim ve kararlılık; ailesine, dostlarına ve mazlumlara karşı olan acıma ve esirgeme duygusu, haksızlığa ve adaletsizliğe
karşı durması gibi birçok güzel davranışı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşamında görmekteyiz. Bizler bütün peygamberleri kendimize örnek alıp hayatımızı onların gösterdiği şekilde sürdürmeliyiz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu vardır?
A) Peygamberlerin insanlar için model olduğuna
B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) diğer insanlardan üstün olan özelliklerine
C) Peygamberler arasında bir ayrımın yapılmaması gerektiğine
D) Her ümmete peygamber gönderildiğine

10. ➲	Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmıştır. “Bu-

8. Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler
• Hz. İdris (a.s.)

nun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ
gibiydi.”

• Hz. Nuh (a.s.)

(Şuarâ suresi, 63. ayet)

• Hz. Âdem (a.s.)

• ...

➲ 	Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşamıştır. “Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.
Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir halde iken kendisini sahile çıkardık.”

Bu listeye aşağıdaki isimlerden hangisi yazılamaz?
B) Hz. Salih (a.s.)

C) Hz. Lokman (a.s.)		

D) Hz. Lut (a.s.)

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) Hz. Hud (a.s.)		

9. Farz Namazlar: ...?...

Yukarıda verilen ayetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberlerin gönderiliş gayelerini belirtmesi
B) Peygamberlere verilen mucizelere değinmesi
C) Peygamberlerin günahsızlıklarına vurguda bulunması
D) Peygamberlerin insanlara örnek olduğunu hatırlatması

Vacip Namazlar: ...?...
Yukarıda “?” ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden
hangisi yazılamaz?
A) Cuma namazı
B) Tesbih namazı
C) Bayram namazı
D) Vitir namazı
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İNGİLİZCE TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır. Bu testin cevaplanması için tavsiye edilen süre 15 dakikadır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.

3. Martin: Why do you live in Istanbul?
Furkan:	My family lives here and I like big cities.
They are ------ small places.

1 – 4: FOR THESE QUESTIONS, CHOOSE
THE BEST OPTION TO FILL IN THE BLANKS.

Martin:

Really? I like smaller places.

A) enjoyable

1. Mr. Lee: You should drink a glass of milk every day.

B) enjoyable than

Jane:

Why?

C) more enjoyable

Mr. Lee:

Because it's ------.

D) more enjoyable than

A) unhealthy

B) bad

C) nutritious

D) junk

4. John:

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Adam:

------?
16 October 2018.

A) What do you do after school
B) What is the date today
C) Where are you
D) What time is it

5. Which one is the best option for the correct order
of the dialogue given?

2. Nick:

Can I have a croissant?

Akari:

Sure. ------

Nick:

Yes, please. It's my favorite.

A) What about orange juice?

I. No problem. I can drink black coffee.
II. Oh, yes please. Can I have some milk with it?
III. Do you want some coffee?
IV. Oh, sorry. It's all gone.

B) Enjoy your breakfast!
C) What can I have for breakfast?

A) II - I - IV - III		

B) IV - I - III - II

D) I don't like it.

C) III - II - IV - I		

D) III - IV - III - I

6. SINIF
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6. Lucy has a big breakfast every morning. She eats
olives and cheese. She also likes cereal with milk.
She drinks tea.

7 – 8: ANSWER THESE QUESTIONS
ACCORDING TO THE TABLE BELOW.

What does Lucy NOT have for breakfast?
A)

Kate's After School Activities

3:30pm	arrives home after school
4:00pm

takes a nap

5:00pm	runs errands for mom
takes care of her dog

B)

6:00pm

does homework

7:00pm

has dinner

9:00pm	watches TV, goes online
writes a diary

10:00pm

goes to bed

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

C)

9:30pm

7. Which one is FALSE about Kate's after school
activities?
A) Kate sleeps before ten o'clock.
D)

B) Kate has a pet.
C) Kate rests after she comes home.
D) Kate helps her mother at home.

8. Kate does her homework ------.
A) in the morning
B) at quarter to five
C) after she goes online
D) before dinner
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9 – 10: ANSWER THESE QUESTIONS ACCORDING TO THE SPEECH BUBBLE BELOW.

Lucy:

Hi, Mike. What are you doing?

Mike:	I'm in downtown Paris with my brother. We are at a
café. We're eating our cakes. What about you?
Lucy:	I'm on holiday in London. And now I'm in front of Big
Ben. I'm taking some photos. Do you know what? It's
very crowded here. There are lots of tourists.
Mike:

Oh, dear! What do you think of London, Lucy?

Lucy:	It's very different from my hometown, Washington.
There are a lot of skyscrapers in Washington. And
they are taller than the ones here. And the traffic
jam! The streets are busier in Washington.
Mike:	Really? Don't forget to send me some photos, Lucy.
Enjoy your trip!
Lucy:

Take care, bye!

9. Which one is FALSE about the dialogue?

10. How many of the following statements are TRUE
about the dialogue?

A) Mike is in Paris at the moment.

I. London and Washington are different.

B) Mike is visiting his friends now.

II. There are lots of tall buildings in Washington.

D) Washington is Lucy's hometown.

III. The buildings in Washington are shorter than the
ones in London.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

C) Lucy is taking pictures now.

6. SINIF / iNGiLiZCE TESTi

IV. The streets in London are quieter than the ones in
Washington.
A) 1		

B) 2

C) 3		

D) 4

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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A
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1.

1. Bu testte 15 soru vardır. Bu testin cevaplanması için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.

Emin, aşağıda ön yüzünde üslü sayılar görünen düzgün beşgen biçimindeki kartın arka yüzüne, ön yüzdeki sayının tam
arkasındaki bölüme denk gelecek şekilde o sayılara eşit olan sayıları yazmıştır.








Buna göre, yukarıdaki kartın arka yüzü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)

B)

C)

































Mustafa; 15, |–8|, –24, 6, |–12| ve 18 sayılarını aşağıda verilen düzgün çokgenlerin içerisine yerleştirilecektir. Bunu yaparken kenar sayısı fazla olan çokgenin içerisindeki sayı, kenar sayısı az olan çokgenin içerisindeki sayıdan daha büyük
olacaktır.


Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

2.







D)

Buna göre, “?” yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?
A) 6

3.

B) |–8|

C) |–12|

D) 15

Alperen kendisine liste yöntemiyle M = {a, b, 3, c} ve N = {b, 4, 5, c} olarak verilen M ve N kümelerini Venn şeması ile
göstermek istiyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kümelerin Venn şeması ile gösterimi olabilir?
A)
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B)
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C)












D)
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4.

1’den 50’ye kadar olan doğal sayılar aşağıdaki tabloya yazılmıştır.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Canbay bu tablodaki 2’nin katı olan sayıların olduğu karelere bir yıldız, Canan ise 3’ün katı olan sayıların bulunduğu karelere bir yıldız koyarak sayım yapmıştır.
Buna göre bu tablodaki kaç kareye iki yıldız koyulmuştur?
A) 6

5.

B) 7

C) 8

D) 9

102 – 101 = 100 – 10 = 90 (1 tane 9)
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

103 – 101 = 1000 – 10 = 990 (2 tane 9)
103 – 102 = 1000 – 100 = 900 (1 tane 9)
104 – 101 = 10 000 – 10 = 9990 (3 tane 9)
...

Yukarıda verilen işlemleri göz önünde bulundurarak 1025 – 1010 işleminin sonucunda kaç tane 9 rakamı olduğunu
bulmaya çalışan Çiğdem doğru sonucu kaç bulur?
A) 16

6.

B) 15

C) 14

7.

Ahmet’ten 30 TL alacağım var.
Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 °C dir.
Bugünkü satışlardan 20 TL zarar ettik.
Alışveriş merkezinin garajı zeminin 5 kat altında.
Yukarıda verilen ifadeleri +30, –15, +20, –5, +50
sayılarıyla eşleştirmeye çalıştığımızda bu ifadelerle
eşleşmemiş kaç sayı kalır?
A) 1

B) 2

6. SINIF / MATEMATiK TESTi

C) 3

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Balon deniz seviyesinin 50 m yükseğinden uçmaktadır.

D) 13

240 m uzunluğundaki bir kablo hiç artmayacak şekilde
eşit uzunlukta parçalara ayrılarak satılmak isteniyor.
Aşağıdakilerden hangisi satılmak için kesilmiş olan
kablolardan bir tanesinin metre cinsinden uzunluğu
olamaz?
A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

D) 4

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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8.

4’ün pozitif bölenleri 1, 2, 4 olduğundan (3 tane) üçgenin içerisine
6’nın pozitif bölenleri 1, 2, 3, 6 olduğundan (4 tane) dörtgenin içerisine
18’in pozitif bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18 olduğundan (6 tane) altıgenin içerisine yazılmıştır.








Buna göre sekizgenin içerisindeki “?” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir?
A) 20

C) 36

D) 54

Bir grupta bulunan öğrencilerin tamamı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gruptaki Öğrenciler

Ali

Veli

Elif

Kenan

Demet

İngilizce Bilenler

Elif

Kenan

Orhan

Cem

Ahmet

Fransızca Bilenler

Orhan

Cem

Ali

Elif

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu grupta 9 öğrenci vardır.

Filiz

Ahmet

Orhan

Cem

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

9.

B) 28

B) Bu gruptaki 3 öğrenci hem İngilizce hem de Fransızca bilmektedir.
C) Bu gruptaki 3 öğrenci bu iki dilden hiçbirini bilmemektedir.
D) Bu grupta yalnızca Fransızca bilen 2 öğrenci vardır.

10.

11. 3 ile tam bölünebilen 3U8R dört basamaklı sayısı; 5 ile



bölündüğünde 4 kalanını vermektedir.
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A) +1 ile +5

B) 0 ile +6

C) –2 ile +8

D) –5 ile +10

6. SINIF / MATEMATiK TESTi

Buna göre, U + R toplamının alabileceği en büyük
değer kaçtır?
A) 18

B) 17

C) 16

D) 15

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Aşağıda verilmiş olan tam sayı çiftlerinden hangisini sayı doğrusu üzerinde gösterdiğimizde sayı
doğrusu üzerindeki 3 noktası bu sayıların orta noktası olmaz?

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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12. s(K) = 3 ve s(L) = 6 olan K ve L kümelerinin Venn şeması ile gösterimi aşağıdaki gibidir.



Buna göre, K ve L kümeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) K = {1, 2, 3} ve L = {1, 2, 5, 6, 7, 8}			

B) K = {1, 2, 3} ve L = {4, 5, 6, 7, 8, 9}

C) K = {1, 2, 3} ve L = {1, 2, 3, 6, 7, 8}			

D) K = {1, 2} ve L = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

13. Bir kamyonetin kasasında her birinin içerisinde 101 kg patates bulunan 150 çuval patates vardır. Buna göre, bu kamyonetin kasasındaki patateslerin toplam kütlesi kaç kg’dır?
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Yukarıdaki problemi zihinden çözmek isteyen Ali “100 ∙ 150 + 100 ∙ 1” işlemlerini yaparak sonucu 15 150 kg bulmuştur.
Ali bu işlemi zihinden yaparken aşağıdaki özelliklerden hangisini kullanmıştır?
A) Çarpma işleminin değişme özelliği			

B) Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği

C) Çarpma işleminin birleşme özelliği			

D) Toplama işleminin birleşme özelliği

15. Hikmet 64 sayısını üslü sayı biçiminde doğal sayıları

14. A = {Mutlak değeri 5’ten küçük tam sayılar}

kullanarak kaç farklı biçimde yazabileceğini düşünürken bunun; 641, 82, 43 ve 26 olmak üzere dört farklı biçimde olabileceğini bulmuştur.

B = {Mutlak değeri 3’ten küçük tam sayılar}

A) 2

B) 3

6. SINIF / MATEMATiK TESTi

C) 5

D) 7

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Buna göre s(A Ò B) kaçtır?

Buna göre, Hikmet aynı şekilde 81 sayısını üslü
sayı biçiminde doğal sayıları kullanarak en fazla kaç
farklı biçimde yazabilir?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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A
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1. Bu testte 15 soru vardır. Bu testin cevaplanması için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.

1. Sema, Fen Bilimleri dersinde arkadaşlarının cevaplaması için, Ay ve Güneş tutulmalarını modellediği ve bazı bilgiler verdiği şekildeki eşleştirme etkinliğini hazırladı.





Gece
gerçekleşir.

Filtreli gözlükle
izlenmelidir.

Gündüz
gerçekleşir.

Çıplak gözle
izlenebilir.









Buna göre Sema, eşleştirmenin doğru cevabı olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmelidir?

A)

B)

C)

3.

2. Fen Bilimleri dersinde yapılan bir etkinlikte bazı gezegenlerin adının yazıldığı kartların arkasında gezegenlerle ilgili bilgiler verilmiştir. K, L, M ve N kartlarında verilen
bilgiler aşağıdaki gibidir. Ancak kartlardan birinde verilen bilgi, o kartta adı yazılı gezegene ait değildir.

M: Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. 60'tan
fazla uydusu vardır. Yüzey sıcaklığı yaklaşık –110
°C'tur.

N: Güneş'e en uzak gezegendir. Dünya'nın yaklaşık 4 katı
büyüklüktedir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık –214 °C'tur.
Kartların diğer yüzü çevrildiğinde aşağıdaki gezegen adları göründüğüne göre, hatalı bilgi verilen gezegen hangisidir?
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A) K: Merkür

B) L: Dünya

C) M: Satürn

D) N: Neptün

6. SINIF

Tutulmada rol alan gök cisimlerinden biri üzerinde gölgesi oluşur.

II

Üzerine gölge düşer.

IV
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

lığı yaklaşık 15 °C'tur. Dörtte üçü su ile kaplıdır.

I

III Dünya üzerinden gözlenemez.

K: Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın
gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Dünya'nın
üçte biri büyüklüğündedir.
L: Güneş ile arasında 2 gezegen vardır. Yüzey sıcak-

D)

Tutulmada rol alan diğer gök cisimleri ile aynı doğrultuda bulunur.

Güneş ve Ay tutulmaları gerçekleşirken, diğer zamanlarda olmayan bazı özel durumlar oluşur. Bunlardan bazıları yukarıda verilmiştir.
Buna göre, verilen durumların hangileri Ay için doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) III ve IV

D) I, II, III ve IV

DENEME SINAVI - 2

A

DENEME SINAVI - 2

kitapçığı

4. Olcay, Dünya'nın Güneş etrafındaki ve Ay'ın Dünya et-

6. Ağır iş veya spor yapan kişilerde şekilde gösterilen olay

rafındaki dolanma yörüngelerini şekildeki gibi çizmiştir. Olcay, tutulmalardan biri gerçekleşirken Ay'ı şekildeki gibi görüntülemiştir.

yoğun olarak meydana gelmektedir. Bu olay etkisiyle
vücut bazı yararlı maddeleri de kaybeder.

Isı
Buhar




Tuz



Tuz





Tutulma sırasında
Ay'ın görünümü

Kanal

Buna göre Ay, Dünya'dan bu şekilde görünürken
gerçekleşen tutulma ve Ay'ın bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Ay'ın bulunduğu yer

A)

Güneş tutulması

K

B)

Güneş tutulması

M

C)

Ay tutulması

K

D)

Ay tutulması

L

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

Tutulma çeşidi

Kişilerin bu olay ile kaybettiklerini kazanması için
aşağıdakilerden hangisini yapması önerilir?
A) Tuzlu ayran içmesi

B) Meyve ve sebze yemesi

C) Şekerli su içmesi

D) Etli yemek yemesi

7. Aşağıdaki şekilde boşaltım sisteminin bazı kısımları isimlendirilmiştir.

5. Sema, Olcay ve Pınar Fen Bilimleri dersinden çıktıktan
sonra, derste öğrendikleri gök cisimlerini aşağıdaki gibi tanımlayarak öğrendikleri bilgileri tekrar etmişlerdir.

Sema

Meteorlar, Güneş sistemindeki aşınmış kaya ve metal parçalarıdır. Yoğun olarak Jüpiter ve Mars'ın yörüngeleri arasındaki yörüngelerde dolanırlar.

Olcay

Asteroitler, meteorların parçalanmasıyla oluşan daha küçük parçalardır. Dünya'ya doğru düşerken atmosferde yananlar halk arasında yıldız kayması olarak nitelenir.

Pınar

Gök taşları, atmosfere girdiklerinde yanarak
yok olmayıp yeryüzüne düşen ve çukurlar
oluşturan kaya parçalarıdır.

Sağ böbrek

Sol böbrek

Üreter

İdrar kesesi
(Mesane)

Şekilde aşağıdaki görevlerden hangisini yapan kısım için isimlendirme yapılmamıştır?

Buna göre, hangi öğrenciler, bilgi verdiği gök cismini yanlış isimlendirmiştir?

A) İdrarın toplanarak depolanması

A) Yalnız Sema

B) Sema ve Olcay

C) Kanın süzülmesiyle idrar oluşturulması

C) Olcay ve Pınar

D) Sema, Olcay ve Pınar

D) İdrarın taşınması

6. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

B) İdrarın vücut dışına atılması

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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8. Bir arabanın yapı ve özellikleriyle iligli olarak aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Arabalar metal kaporta, motor ve kapılardan
oluşmaktadır.

Arabanın metal kaportası temel çatısını oluşturur. Kapı, bagaj kapağı,
motor kapağı, motor, koltuklar ve
panel metal kaportaya monte edilir.

Arabada bulunan menteşeler bazı
kısımları hareket ettirir. Ön ve arka
koltuklar, bagaj kapağı ile motor
kaputu menteşe ile metal kaportaya bağlanmıştır.

Arabanın motoru ve bağlı olan dişli ve döner parçaları arabanın hareket etmesini ve arabadaki klima
ve cam gibi kısımların çalışmasını sağlar.

Yukarıda verilen özelliklere sahip olan yapılar,
I. İskelet
II. Kaslar
III. Eklemler
isimli kısımlardan hangileri benzer olarak görev yapmaktadır?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

9. Aşağıdaki şemada basit bir dolaşım yolu örneği ve gö-

10. Kalbin her kasılışında atardamarlara yaptığı vuruş etki-

rev yapan kalp odacıkları ve damarlar verilmiştir. Ancak
şemada "?" olan kısım boş bırakılmıştır.

sine nabız denir. Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca tansiyon adı verilir.

Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

20 yaşında sağlıklı bir kişinin nabız ve tansiyonunun
yaklaşık olarak değişme durumu tabloda verilmiştir.

Şemayı tamamlamak için "?" olan yere aşağıdaki organlardan hangisini resmi yapıştırılamaz?

Gerçekleşen
yaşam olayı

Dakikadaki
nabız sayısı

Tansiyon
değeri

Dinlenme

70

120

Yürüme

85

135

Koşma

110

150

Yüzme

150

185

Yukarıdaki tabloda verilen değişimlerle ilgili olarak
aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Nabız ile tansiyon orantılı olarak artar.
B) Kas kullanımı arttığında nabız sayısı artar.
C) Kalp atışını hızlandıran olaylar tansiyonu artırır.

20

A) Mide

B) Böbrekler

C) Akciğerler

D) Karaciğer

6. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

D) Kas kullanımı arttığında besin sindirimi hızlanır.

Diğer Sayfaya Geçiniz Y
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11. Büyük moleküllü olan besinlerin enzimler yardımıyla en küçük yapı taşına kadar parçalanmasına kimyasal sindirim denir. Bir öğrenci kimyasal sindirimi gözlemlemek için deney yapmak istiyor. Bunun için aşağıda gösterilen laboratuvar malzemelerini hazırlıyor.

1

2

3

4

5

6

Su
Tükürük
sıvısı

Mide
öz suyu

Pankreas
öz suyu

Deney
kabı

Su
kabı

Parça et

Öğrenci aşağıda anlatılan işlemlerden hangisini yaparsa amacına ulaşamaz?
A) 4 ün içine 1 ve 5 ile beraber bir parça 6 ekleyerek yeterli süre bekler.
B) 4 ün içine 2 ve 5 ile beraber bir parça 6 ekleyerek yeterli süre bekler.
C) 4 ün içine 3 ve 5 ile beraber bir parça 6 ekleyerek yeterli süre bekler.
D) 4 ün içine 2, 3 ve 5 ile beraber bir parça 6 ekleyerek yeterli süre bekler.

14.

12. Aşağıda solunum sisteminin yapı ve organları gösterilmiş ve dört farklı kısım işaretlenmiştir.

Soluk borusu: Havanın gırtlaktan akciğerlere iletilmesini sağlar. Yapısında üst üste dizilmiş kıkırdak
halkalar ve iç kısmını kaplayan yapışkan sıvı üreten
bir zar vardır.

Burun
Yutak
Bronş

I
II

Bronşcuk
Alveoller

Burun ve soluk borusunun görevini yeterince yapamaması durumunda aşağıda verilen olaylardan hangisi meydana gelir?

III
IV

İşaretli kısımlardan hangisi, süngerimsi yapıda olup
hava ile kan arasında gaz alışverişinin gerçekleşmesini sağlar?
B) II

C) III

D) IV

13. Sindirim sisteminde bulunan organlardan üçü aşağıda
gösterilmiştir.

I

II

Mide

İnce bağırsak

III

A) Akciğerlere daha az oksijen iletilmesi
B) Toz ve mikropların akciğerlere ulaşması
Ya n ı t Ya y ı n l a r ı

A) I

Burun: Vücuda havanın giriş ve çıkışını sağlar. Yapısında kıllar, kılcal kan damarları ve mukus salgısı
üreten tabaka vardır.

C) Akciğere iletilen havanın nemli ve ılık olması
D) Konuşma sesinin oluşmaması

15. İnsanlarda A, B, AB ve 0 olmak üzere dört çeşit kan
grubu bulunur. Kan alışverişleri yapılırken alyuvarlarda
A, B ve Rh faktörleri aynı olmalıdır. Elif ders ödevi için
aşağıda verilen kan alışveriş şemasını hazırlamıştır.

Yemek borusu

Aşağıda verilenlerden hangisi bu organlar arasında ortaktır?
A) Yapılarında bulunan kas çeşidi
B) Uzunlukları
C) Sindirimle ilgili görevleri
D) Bulundukları vücut bölümü
6. SINIF / FEN BiLiMLERi TESTi

Elif şemanın doğru olması için kan alışveriş örneklerinden kaç tanesini değiştirmelidir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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