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Bu testte 15 soru vardır.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. 
Şehir faresi, arkadaşı tarla faresini her zaman tarlaya giderek ziyaret edermiş. Ona konuk olup 
her gün beraberce yemeklerini yerlermiş. Birgün şehir faresi, arkadaşı tarla faresini yaşadığı 
şehre davet etmiş. Şehir faresi o kadar çok ısrar etmiş ki sonunda şehir hayatını pek sevmeyen 
yoksul tarla faresi; “Davete icabet etmek gerekir, gidip şu arkadaşımın evini ziyaret edeyim 
bari.” diyerek yola koyulmuş. Tarla faresi yolculuğunu tamamlayıp da şehir faresinin yaşadığı 
eve ulaşınca gözlerine inanamamış. “Aman Tanrım, bu ne büyük bir zenginlik böyle!” diyerek 
hayretini gizlememiş. İçeri girince daha bir etkilenmiş gördüklerinden, hele o ziyafet sofrasını 
görünce dili tutulmuş. Kuş sütünden başka her şey varmış sofrada. Güzel yemekler çeşit çeşit 
peynirler ve akla gelebilecek her yiyecek onları bekliyormuş.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları , , , , ”“  simgeleriyle verilmiştir. 

Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. 

, , , , ”“  Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.

, , , , ”“  Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal  
           etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

, , , , ”“  Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma.

 , , , , ”“  Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme.

4

3

1

2

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi oluşur?

A) B)

C) D)

H     A    L     A H     A    R     E

H     A    L     E H     A    T     A

A
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2. Sesteş sözcükler, yazılışları aynı olan ancak anlamları farklı olan sözcüklerdir.

CÜMLELER

Sazdan yapılmış kulübesinde konaklardı her zaman.  

Kazların rahatça su içmesi için bu kuyuları açtık.

Yüz lirayı nerede düşürdüğümü gece boyunca düşünüp durdum.

Duvarı da Ahmet Usta boyadı.

SÖZLÜK ANLAMI

Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani 
veya evcil kuş.

Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış.

Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.

Boya sürerek veya boyaya batırarak renk vermek.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözlük anlamı aşağıda verilmiştir.

Buna göre aşağıda görseli verilen sözcüklerden hangisi altı çizili sözcüklerden herhangi birinin 
eş seslisi değildir?

A)

C)

B)

D)

A
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3. Deyimler anlatıma renk katan, anlatımı kıv-
rak ve etkileyici kılan söz varlığımızdır. Söz 
gelimi, birini kandırmak, yanıltmak, gösterişle 
aldatmak “…I…” ile, bir olay neticesinde bir 
kimsenin kötü niteliğinin ortaya çıkması “…
II…” ile, söz dinlememek, baskı altına alınma-
mak “…III…” ile anlatırken yaşlılık sebebiyle 
veya sağlığı büsbütün bozularak güçsüz, çalı-
şamaz duruma gelmeyi “…IV…” deyimi ile 
anlatırız.

Bu parçada numaralanmış boşluklara sıra-
sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) I. göz boyamak

II. foyası ortaya çıkmak

III. elden ayaktan düşmek

IV. ele avuca sığmamak

B) I. ele avuca sığmamak

II. göz boyamak

III. foyası ortaya çıkmak

IV. elden ayaktan düşmek

C) I. göz boyamak

II. foyası ortaya çıkmak

III. ele avuca sığmamak

IV. elden ayaktan düşmek 

D) I. elden ayaktan düşmek 

II. göz boyamak

III. foyası ortaya çıkmak

IV. ele avuca sığmamak

4. İklim değişikliği, toplum sağlığını birçok şekil-
de etkiler. Doğrudan ve dolaylı etkiler söz 
konusu olduğu gibi, kısa ve uzun vadede orta-
ya çıkan etkiler de vardır. 2000 yılında dün-
ya çapında 150.000 ölümün iklim değişikliği 
nedeniyle meydana geldiğini tahmin ediyo-
ruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir çalış-
masına göre, bu sayının 2040 itibariyle yılda 
250.000’e yükseleceği tahmin ediliyor. Gele-
cek yıllarda meydana gelebilecek çocuk ölüm-
lerindeki beklenen düşüşü hesaba katmamış 
olsaydık bu tahmin daha yüksek olabilirdi. 
Yüksek sıcaklıklar genellikle hava kirliliğiyle 
ve özellikle yer seviyesinde ozon kirlenmesiy-
le ilişkilidir. Hava kirliliği özellikle çocuklar ve 
yaşlılar arasında solunum yolu ve kalp damar 
sorunlarına yol açabilir ve erken ölümlere 
neden olabilir. Ayrıca, sellere neden olabile-
cek şiddetli yağış olayları gibi diğer şiddetli 
hava olayları da toplum sağlığını etkileyebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anlatı-
lan durumla ilgili bir çözüm önerisi olamaz?

A) Toplum sağlığı için iklim değişikliğine dik-
kat çekilmeli ve önlem alınmalıdır.

B) İklim değişikliğinden en az etkilenen bölge-
ler tespit edilip insanlar o bölgeye yönlen-
dirilmelidir.

C) İklim değişikliği ile ilgili bilgilendirici eğitim-
ler verilmelidir.

D) Medyada iklim değişikliği ile ilgili yayınlar 
daha sık yapılmalıdır. 

A
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5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
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Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzeybatısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıktadır. 
Ormanlarla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrilidir; hafif tuzlu tektonik 
bir göldür. Göller Bölgesi içindedir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin gölüdür. 
Yer yer seyrelmiş karaçam ve meşe ormanlarının kapladığı kireç taşı ve serpantin yamaçlarla 
çevrilidir. Kıyısında küçük alüvyal ovalar yer alır. Alan kısmen tuzlu göl ve etrafındaki dar bir 
kıyı şeridinden oluşur. Göl çevresinde plajlar bulunmaktadır. Gölün güney kıyılarında küçük, tuz-
lu sulak alanlar bulunur. Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak 
tanınır. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve 
güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın turizm amaçlı kullanımına imkân ver-
mektedir. Etrafında az sayıda yerleşim alanı bulunan bu gölün kıyıları yöredeki en önemli turizm 
merkezi olarak kullanılmaktadır. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz 
ada, gölün güzelliğine bir başka güzellik katarken ziyaretçilere de eşsiz bir görsel şölen sunar.

5. Bu metinden Salda Gölü’yle ilgili,

I. Etrafı karaçam ve meşe ormanlarıyla çev-
rilidir.

II. Göller Bölgesi’ndeki en büyük göldür.

III. Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak 
özelliklere sahip gölüdür.

IV. Etrafındaki yerleşim alanlarının kalabalık-
lığı ile tanınmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

6. Bu metinde altı çizili cümle ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turistler özellikle adaları görmek için göle 
gelmektedir.

B) Sular çekilince ortaya çıkan adalar göle 
ayrı bir güzellik katmakta ve ziyaretçiler ta-
rafından da ilgi odağı olmaktadır.

C) Adalar kireç taşından oluştuğu için beyaz-
dır.

D) Adalar sadece belli mevsimlerde ortaya 
çıkmakta ve ziyaretçi sayısı da bu dönem-
de artmaktadır.

A
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7. Bu metnin anlatım özellikleriyle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimleyici ögelere sıkça yer verilmiştir.

B) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

C) Benzetme ve karşılaştırmaya yer verilmiştir.

D) Açıklayıcı ifadelere yer verilmiştir.

8. Bu metinde koyu yazılmış sözcüklerden 
hangisi bir ismi niteleme ya da belirtme 
göreviyle kullanılmamıştır?

A) meşe B) bu

C) bir  D) derin

9. Esin, Arda, Yunus, Selin ve Yağmur adlı beş 
arkadaşın abone oldukları A, B ve C dergile-
riyle ilgili bilinenler şunlardır:

 • Yalnızca B dergisinin abone sayısı 1’dir.

 • Arda, C dergisine abone değildir.

 • Selin ve Yağmur aynı dergiye abonedir ve 
abone oldukları dergi A değildir.

 • Yunus ve Esin, Arda’nın abone olduğu 
dergiye abone değildir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki bilgilerden 
hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Arda B dergisine abonedir.

B) Yunus A ya da B dergilerine abone değildir.

C) Yağmur ve Esin aynı dergiye abonedir.

D) Esin B dergisine abonedir.

10. 

Bir ağaç gölgesinde küçük bir fidan,

Güneşi hiç görmemiş, içmemiş şu dereden.

Ağaç da biliyor ki birgün gelecek,

Bu küçük fidan serpilip büyüyecek.

Aşağıda görseli verilen sözcüklerden han-
gisi yukarıdaki şiirde bir sıfat tamlaması 
içerisinde yer almamıştır?

A)

B)

C)

D)

A
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11. 

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2014 - 2018 yılları arasında dergi sayısı artmış ancak gazete sayısı azalmıştır.

B) Dergilerin içerikleri genellikle edebi ve bilimseldir.

C) Gazete ve dergilerin büyük çoğunluğu yereldir.

D) 2015 yılında gazetelerin yıllık tirajı, 2018 yılındaki dergi yıllık tirajından daha azdır.

A
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12.          
Herşey senin olsun, ben kitaplarımdan vazgeçmem.

Sen deyil misin, beni derde düşüren?

Haliç köprüsündeki tadilat çalışmaları daha dün bitmiş.

Kaçta geleceksin, diye sordu Dr. Ahmet Bey.

Yazar, bu kitabına da mekân olarak Konya’yı seçmiş.

Yukarıdaki duvarda yer alan cümlelerden kaç tanesinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

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

13.                        

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki görselle ilgili yazılmış bir düşünce yazısından alınmış olamaz?

A) Geleceği düşünen kişiler, insanoğlunun su yüzünden büyük savaşlara tutulacağını öngörmektedir ki 
bu öngörüye her geçen gün daha da fazla yaklaşmakta ve bu gerçeği gören gözlerin sayısı her geçen 
gün hızla artmaktadır. Özellikle nehir ve göllerin hızla kirlenmesi sonucu sularımızda yaşayan birçok 
canlı türü maalesef yok olmaktadır.

B) Doğal hayatın devamını sağlayan ana unsurlardan biri olan su, doğal kaynakların en önemlilerinden-
dir. Suyun kalitesinin ve ortamın doğal dengesinin bozulması su kirliliği olarak kabul edilmektedir. 
Ülkemizin birçok bölgesinde akarsular bulunmaktadır. Şehirleşmenin ve sanayileşmenin artması so-
nucu oluşan çevre kirliliği akarsuları da etkilemektedir.

C) Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış or-
tamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorga-
nizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, 
tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya 
çıkmasına “Çevre Kirliliği” adı verilmektedir.

D) Her hafta sonu yürüyüş için gittiğimiz göle bu hafta da gideceğimizi öğrenince çok sevindim. Annemin 
hazırladığı sandviçleri ve meyveleri hızlıca çantama koydum. Göle varınca babam sıkıca tembihledi 
bizi, her zamanki gibi: Yerler bizim çöp kovamız değildi, asla çevreye ihanet etmemeliydik. Tam da 
babam sözünü bitirmişti ki hepimiz göldeki davetsiz ve tehlikeli yabancılarla sarsıldık.

A
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14. 
Tamamlanmış cümlelerin sonunda 
kullanılır.

Dört ve dörtten büyük sayılarda üçlü 
grupların arasına kullanılır.

I. II.

IV.III.

Sıra belirten sayıların sonunda kullanılır.

Genel Ağ (İnternet) adreslerinde 
kullanılır.

NOKTA

66 milyon yıl önce, Dünya oldukça kötü bir gün yaşadı. Yaklaşık 81 kilometre çapındaki dev bir 
asteroid, bugünkü Meksika kıyısına (Chicxulub) çarptı ve Dünya üzerindeki yaşamın % 75’inin 
soyunun tükenmesine neden olan olayların tetikleyicisi oldu. Jeologlar, deniz tabanının 500 
ila 1300 metre (1.640 ila 4.265 fit) altındaki değerli çekirdek örneklerini çıkarmak için Chicxu-
lub kraterinin altındaki kayalarda açılan oyuklardan alınan örnekler üzerinde yürüttükleri titiz 
çalışmalar sayesinde, o kara günde neler yaşandığını ortaya çıkarmayı başardılar. Elde edi-
len veriler ise gerçekten de facianın boyutlarını gözler önüne serer biçimdeydi. Çekirdekteki 
eriyik kayalar, kömür ve ilginç bir biçimde sülfür eksikliği, çarpma anına dair işaretleri ortaya 
çıkarmış ve olayın süreçlerine dair bir görgü tanığı niteliği taşımıştı. Araştırmacılardan Prof. Dr. 
Lawrence’ın hesaplamalarına göre, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 325 milyar ton sülfür ortaya 
çıktı. Bu da, beş yıl sonunda tüm Dünya’nın soğumasına neden olan 1883 Krakatoa patlaması 
sırasında ortaya çıkan sülfürün dört katı büyüklüğünde. Araştırma ekibi, muhtemelen çarpmanın 
tetiklediği volkanik aktivitenin de artmasıyla; sülfürün, “gerçek suçlu” olduğunu ileri sürüyor. Çün-
kü küresel çaptaki bir kitlesel yok oluşun ancak atmosferik bir etkiyle olması mümkün görünüyor.

(Kaynak: https://bilimfili.com )

Bu metinde nokta, yukarıda numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

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

15. I. Buse’nin parmağına kıymık batmış.

II. Kitap; düşünenlerin, yaşadığı zamana bir değer katmak isteyenlerin sığınağıdır.

III. Doktorum, dişimde kökle ilgili bir sorun olduğunu söyledi.

IV. Kadıncağızın göğsündeki ateş kızı dönünce söndü.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamıyla 
kullanılmamıştır?

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

Türkçe Testi Bitti.
Sosyal Bilgiler Testine Geçiniz.

A
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1. 

Bir hastanede hastalarımın
tedavisini yapıyorum.

İki kardeşim ve annemle birlikte
İstanbul’da yaşıyorum.

İşten çıktıktan sonra Lösemili Çocuklar
Vakfı’nda gönüllü olarak çalışıyorum.

Buna göre Selma Hanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Doktorluk rolünün gereklerini yerine getirmektedir.         B) Evlat rolünü doğuştan kazanmıştır. 

C) Çocukların sağlıklı yaşaması için çalışmaktadır.         D) Rolleri arasında çatışma yaşamaktadır.

2. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı Türk Cumhuriyetlerden olan Kızgızistan 
ve Kazakistan'a cami, üniversite, yurt gibi 
yapılar kazandırmıştır.

Bu durum Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri 
ile,

I. Dil

II. Tarih

III. Kültür

verilen hangi alandaki birlikteliği ile ilgili 
olduğu söylenebilir?

A) I ve II           B) I ve III

C) II ve III           D) I, II ve III

3. 1980'lerde bir köy okulunda öğretmenlik yapı-
yordum. Sınıfımda yirmi tane öğrencim vardı. 
Derse öndeki öğrenciler daha çok katılıyordu. 
Arka sırada yer alan Bünyamin derslere çok 
az katılıyordu. Ayrıca Bünyamin okula sürek-
li geç geliyor, günlük öz bakımına da dikkat 
etmiyordu. Ben de bir süre sonra Bünyamin 
ile daha az ilgilenmeye başladım. Daha sonra 
Bünyamin'den annesinin öldüğünü, babasının 
da uzak bir yerde çalıştığını öğrendim. O an 
kendimden çok utandım. Bünyamin ile daha 
çok ilgilenmeye başladım. Bünyamin kısa süre 
içinde en başarılı öğrencilerimden biri oldu.

Bu metne göre,

I. Ön yargılar iyice araştırılmadan ulaşılan 
kanılardır.

II. Ön yargılar zaman içerisinde değiştirilemez.

III. İletişim kurmak ön yargıları azaltır.

verilenlerden hangilerine ulaşılır?

A) I ve II           B) I ve III

C) II ve III           D) I, II ve III

A
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4. 

A

1

4 3

2

Kaan: Şehit askerlerimizin ailelerine yardım etmeye gidecektir.

Aleyna: İhtiyaç sahibi öğrencilere defter ve kalem götürecektir.

Zeynep: Zararlı alışkanlıklardan koruyan vakfa gidecektir.

Turgut: Depremzedeler için gerekli ihtiyaç malzemelerini götürecektir.

Bu öğrenciler hangi yolları takip ederse istedikleri kuruluşa gidebilirler?

Kaan Aleyna Zeynep Turgut

A) 2 1 3 4

B) 4 3 2 1

C) 2 3 4 1

D) 1 2 3 4

5. Hz. Cafer Habeş Kralı Necaşi'ye "Ey hüküm-
dar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavim-
dik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, akraba-
lık bağına riayet etmez, komşularımıza eziyet 
ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi." 
demiştir.

Hz Cafer'in bu sözleri dikkate alındığında 
İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın 
durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Çok tanrılı din yaygındır.

B) İnsan hakları gelişmemiştir.

C) Can ve mal güvenliği yoktur.

D) Arap Yarımadası'nda siyasi birlik sağlan-
mıştır.

6. 

Yukarıdaki görselde Orta Asya Türk 
Devletleri'ne ait bir yerleşim merkezi verilmiştir.

Bu görsele göre Türkler ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çadırlarda yaşamışlardır.

B) Hayvancılıkla uğraşmışlardır.

C) Mimari eserler yapmışlardır.

D) Atı kullanmışlardır.

A
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7. Kavimler Göçü'nün sonuçları,
I. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması

II. Hristiyanlığın yayılması

III. Türk kültürünün Avrupa'ya yayılması

verilenlerin siyasal, sosyal ve dini alanlar-
da eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

Siyasal Sosyal Dini

A) I II III

B) I III II

C) III II I

D) II III I

8. Hz. Muhammed (sav) Medine'de bulunan 
Yahudiler ile bir vatandaşlık sözleşmesi imza-
lamıştır.

Bu sözleşmeye göre,

 • Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içe-
risinde yaşayacaklar ve Medine'nin savun-
masını birlikte yapacaklardır.

 • Yahudiler dinlerini yaşamakta özgür ola-
caktır.

 • Müslüman ve Yahudiler başka bir topluluk 
ile yaşayacakları anlaşmazlıkta birbirleri-
nin yanında olacaktır.

 • Herhangi bir anlaşmazlıkta Hz. Muham-
med (sav) hakem olacaktır.

Bu bilgilere göre,

I. Medine'de toplumsal barış sağlanmak is-
tenmiştir.

II. Yahudiler, Peygamber Efendimiz'in (sav) 
adaletini kabul etmiştir.

III. Dış ilişkilerde taraflar istedikleri gibi dav-
ranacaklardır.

IV. Yahudiler askerlerin masraflarını karşıla-
yacaktır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II           B) II ve IV

C) I ve III           D) III ve IV

9. 

Yukarıdaki haritada Emevi Devleti'nin sınırları 
verilmiştir. 

Bu haritaya göre Emeviler ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuzey Afrika'da fetihler yapmışlardır.

B) Sınırları İspanya'ya kadar ulaşmıştır.

C) Akdeniz'de faaliyet göstermişlerdir.

D) İpek Yolu'na hakim olmuşlardır.

10. Asya Hun Devleti'nde ülkenin batı kısmını 
yöneten Hohanyeh ekonomik sıkıntıları öne 
sürerek kurultayda Çin esaretine girmeyi teklif 
etti. Bu teklif ülkenin doğusunu yöneten Çiçi 
ve kurultay tarafından reddedildi. Bunun üze-
rine Hohanyeh devletten ayrıldı. Devlet bir 
süre sonra ikiye bölündü.

Buna göre,

I. Kurultayda önemli devlet işleri görülmüş-
tür.

II. Devletin bazı ekonomik sıkıntıları vardır.

III. Yönetimde ikili teşkilat anlayışı hakimdir.

IV. Hohanyeh bağımsızlığa uygun bir fikir öne 
sürmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız IV           B) I ve II

C) II ve III           D) III ve IV

Sosyal Bilgiler Testi Bitti.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.

A
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1.  I. “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem  
 suresi, 41. ayet) 

II. “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’raf suresi, 
68. ayet) 

III. “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u 
hatırla!” (Sad suresi, 45. ayet) 

IV. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimse-
den korkmazlar…” (Ahzab suresi, 39. ayet)

Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla peygamberlerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır? 

A)  Fetanet - Emanet - İsmet - Tebliğ     B)  Sıdk - Emanet - Fetanet - Tebliğ 

C)  Sıdk - Emanet - İsmet - Fetanet     D)  Tebliğ - Sıdk - Emanet - Fetanet

2. 

Deyin ki: Biz Allah’a, bize
 indirilene (Kur’an’a), İbrahim, 

İsmail, İshak, Yakup ve Ya-
kupoğullarına indirilene, Musa 

ve İsa’ya verilen (Tevrat ve 
İncil) ile bütün diğer peygam-
berlere Rablerinden verilen-

lere iman ettik. Onlardan 
hiçbirini diğerinden ayırt 

etmeyiz ve biz ona teslim 
olmuş kimseleriz. 

(Bakara suresi, 136. Ayet)

Verilen ayet mealine göre aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A)  Her peygambere kitap indirilmiştir.

B)  Her kavme mutlaka bir peygamber ve kitap 
gönderilmiştir.

C)  Her ümmet sadece kendi peygamberine 
inanır.

D)  Tüm peygamberleri ve kutsal kitapları Al-
lah (c.c.) göndermiştir ve hepsine iman et-
meliyiz.

3. Kur’an-ı Kerim geçmişte yaşamış peygamber-
lerin ve toplumların başlarına gelen olayları 
anlatır, bunlardan ders alınmasını ister. Top-
lumsal ilişkilerde uyulması gereken kuralları 
açıklar. Bu kurallara uyulduğunda barış, huzur 
ve kardeşlik ortamının egemen olacağını 
belirtir. Bizlere nelere inanacağımızı, Allah'a 
nasıl ibadet edeceğimizi bildirir. Ahlak ilkele-
rini, nelerin haram nelerin helal olduğunu da 
bizlere kutsal kitabımız öğretir.

Bu parçaya dayanarak Kur’an-ı Kerim ile 
ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A)  Hz. Muhammed'e (sav) bölüm bölüm indiril-
miştir.

B)  Kendine ait iç düzeni bulunur.

C)  İnanç esasları, ibadetler ve ahlaki ilkeler 
açıklanır.

D)  Diğer kutsal kitapları reddetmez.

A
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4. Allah insanlara, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötü-
den vb. ayırabileceği akıl nimetini vermiştir. 
Bu sayede insanın maddi ve manevi zararlar-
dan, her çeşit kötülükten korunmasını istemiş-
tir. Bu durum Allah’ın, insanı koruyup gözet-
mesinin bir delili sayılabilir. Fakat akıl, mutlak 
anlamda insanı bütün zararlardan koruyup 
saf doğruları bulmada bazen zaafa düşüre-
bilir. Bunun için Allah vahiy ve peygamberler 
yoluyla insanları uyarmış, hata yapabileceği 
konularda doğru yolu göstererek çok değerli 
bir yardımda bulunmuştur. Allah’ın insana bu 
yardımı olmasaydı insanlar ilahî rehberlikten 
yoksun kalarak doğru bir yaşamdan mahrum 
olurdu.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) İnsanın aklı tek başına bütün hakikatleri ku-
şatacak ve kavrayacak kabiliyettedir.

B)  Allah insanları, kendilerini kötülüklerden 
koruyacak nimetlerle donatmıştır.

C)  Vahiy ve peygamberler yoluyla Allah, in-
sanlara ilahi yardımda bulunmuştur.

D)  İnsan, doğası itibari ile mutlak iyiliğe ulaş-
mak için ilahi bir rehberliğe muhtaçtır.

5. Bütün Müslümanlar namaz kılacakları zaman 
yönlerini Kâbe’ye çevirerek, birlik mesajı da 
vermiş olurlar. Bu öneminden dolayıdır ki 
namazda Kâbe’ye yönelmek namazın farz-
larından biridir. Namazın farzlarından birinin 
terkedilmesi de namazın bozulmasına sebep 
olur.

Bu durumda namazda göğsünü Kâbe’den 
başka bir yöne çevirmek namazın şartla-
rından hangisinin terk edilmesi demektir?

A) İstikbal-i kıble   B) Setr-i avret 

C) İftitah tekbiri D) Kade-i ahire

6. İnsanın Allah’la iletişiminde çok önemli bir 
yere sahip olan ibadet, yapılma zorunluluğuna 
göre farz, vacip, sünnet ve nafile gibi kısım-
lara ayrılmıştır. İbadetin bu yapılma  zorunlu-
luğu, emredilen o ibadet vesilesiyle insanın 
Rabbi ile iletişime geçmesinin ne kadar önem-
li ve gerekli olduğunu da anlatır bir bakıma. 
Bu bağlamda namaz ibadeti de farz,vacip ve 
sünnet gibi kısımlara ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi vâcip 
namazlardan biridir?

A) Vitir  B) Teravih

C) Cuma  D) Cenaze

7. Arkadaşlar! Ergenlik (büluğ) yaşına ve belli bir 
akli olgunluk düzeyine gelmiş her Müslümanın 
namaz kılması farzdır. Buna göre kişiye nama-
zın farz olmasının şartları; Müslüman olmak, 

büluğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç 
tanedir. Bu şartlara kişinin namaz kılmakla

yükümlü olmasının şartları denir. Bu bilgilere 
göre namaz kimlere farz değildir?

Mehmet Öğretmen'in sorusuna hangi 
öğrenci doğru cevap vermiştir?

A) Elif : Beyin ameliyatı geçirmiş Hande 
Teyze'ye

B) Can : İlkokul beşinci  sınıfa geçen zeki ve 
çalışkan Burcu'ya

C) Ali : Bel fıtığı olduğu için eğilip doğrula-
mayan Veli Dede'ye

D) Oya : Gözleri görmeyen Ahmet Amca'ya

A
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8. 

Arkadaşlar! 
Vahiy nedir?

Ayşe Metin Orhan Ceren

Peygamberlerin Allah'ın 
emir ve yasaklarını 

insanlara duyurmasına 
vahiy denir.

Son ilahi 
kitabın ismidir.

Peygamberlerin 
gösterdiği mucizelerin 

genel isimdir.

Allah’ın (c.c.) peygam-
berlere gönderdiği 

mesajlardır.

Ali Öğretmen

Ali Öğretmen'in sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

A) Ayşe  B) Metin   C) Orhan    D) Ceren

9. Namaza hazırlık şartlarından temizlik iki baş-
lık altında ele alınmıştır. İlki Allah’ın yapılma-
sını emrettiği Hz. Peygamberin de nasıl yapı-
lacağını öğrettiği hükmî temizlik (hadesten 
taharet), ikincisi ise maddi temizlik anlamında 
necasetten taharettir.

Buna göre;

I. Gusül yapılması

II. Abdest alınması

III. Namaz kılınacak zeminin temiz olması

IV. Namaz kılınacak elbisenin temiz olması

durumlarından hangisi veya hangileri 
necasetten taharet kapsamında yer alır?

A) Yalnız II   B) I ve II

C) II ve III   D) III ve IV

10. Kişi namaz kılarak Allah’a kul olduğunun 
farkına varır. Bu düşünceyle Rabb’inin sınır-
sız merhametine sığınır. Gönlünü O’na aça-
rak dilekte bulunur. İhtiyaç ve sıkıntılar için 
O’ndan yardım ister.

Buna göre;

I. Namaz dinin direğidir.

II. Namaz insanın Rabbiyle olan iletişimini 
güçlendirir.

III. Namaz kılan kişi kulluk görevini yerine ge-
tirmiş olur.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II  B) II ve III

C) I ve III  D) I, II ve III

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti.
Yabancı Dil (İngilizce) Testine Geçiniz.

A
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1. Mark is a secondary school student. He lives in Berlin, Germany. Let me tell you about his daily routine. 
He gets up at 07.30. Mark washes his face and then he has breakfast at about 07.45. After breakfast 
he brushes his teeth and gets dressed. He leaves home at 08.30 and he arrives at school at 09.15. He 
doesn’t walk to school because it is far so he gets on a bus. Mark has lunch at 12.00. The school finishes 
at 15.00 and he takes the bus again. He arrives home at 15.45. He has a rest and then he studies his 
lessons. They have dinner at 19.00. He watches TV after the dinner. Mark goes to bed at half past ten.

According to the passage, which of the following questions DOES NOT have the answer?

A) What time does Mark get up?

B) How does Mark go to school?

C) What does Mark do after school?

D) Which classes does Mark have every day?

2. 

----?

I take English 
courses.

A) What do you do on Sundays

B) What time do you have English courses

C) When do you have English lessons

D) Do you have English class today

3. Which one is FALSE according to the 
picture?

A)  My brothers are playing football.

B)  My sister and Aunt Carol are feeding the 
rabbits.

C) My uncle is watching the ducks.

D)  My dad is making barbecue.

A
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4. Hi! I’m Ahmet. I wake up early in the mornings. I have breakfast at 7.30 a.m. I like bagels, tomatoes, 
cucumbers and cheese for breakfast. I also eat eggs. They are very nutritious and I like them very much. 
I don’t like tea or coffee. I drink orange juice at breakfast. I don’t like croissants, but I love pancakes. 
They are my favourite.

According to the text, which one DOES NOT Ahmet have at breakfast?

A) C)B) D)

5. Complete the sentence according to the 
pictures given below.

  4 = like     8 = dislike

4 8

John - - - -.

A)  likes cupcakes but he doesn’t like bagels

B)  likes croissants but he doesn’t like muffins 

C)  loves eating pancakes but he hates eating 
bagels

D)  has muffins at breakfast but he doesn’t 
have croissants 

6. 

----?

I have bagels, 
tomatoes, cucumbers 

and cheese for 
breakfast.

A) What do you have for breakfast

B) Do you have breakfast before you go to 
school

C) What time do you have breakfast

D) Do you like bagels at breakfast

A
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7. Which one is TRUE according to the table?

noisy 4 4 4

crowded 4 4 4

enjoyable 4 4 4

relaxing 4 4 4

The countryside is - - - - than the city.

A) more crowded                        B) more relaxing

C) noisier                        D) more enjoyable

8. Which one is TRUE according to the 
picture?

Amy Sue

A) Sue is thinner than Amy.

B) Amy is taller than Sue.

C) Sue is shorter than Amy.

D) Sue is fatter than Amy.

9. “I brush my teeth and I go to bed at quarter to 
eleven on weekdays.” 

Which of the following shows the 
underlined time in the sentence?

A)

C)

B)

D)

A
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10. Mark wants to buy a newspaper and a bottle of water. Where can he buy them from?
CCC

BAKERY SHOP

  KIOSK

A) B)

C) D)

Yabancı Dil (İngilizce) Testi Bitti.
Matematik Testine Geçiniz.

A


