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1. Türkçe öğretmeni Muhammed Bey, öğrencilerine yön kavramlarını sadece “sağ-sol” olarak değil, pusuladaki 
biçimleri ile de öğretmek istemiş ve bununla ilgili ilgi çekici bir görsel bulmuştur.

Angry Bird, (1) ----- tarafında yer alan domuzcuğa ulaşmak için ilk olarak (2) ----- yönünde ilerler. Ardın-
dan (3) ----- yönüne dönerek bir müddet daha ilerleyen Angry Bird’ün yolculuğu (4) ----- yönüne dönüp 
hedefini bulmasıyla sona erer.

Buna göre boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcüklerin getirilmesi doğrudur?

1. boşluk 2. boşluk 3. boşluk 4. boşluk

A) kuzeybatı doğu kuzey batı

B) kuzeydoğu batı doğu batı

C) kuzeydoğu doğu güney doğu

D) kuzeybatı batı kuzey doğu

2.  “İnsanlar bazen birbirinin değerini ----- anlar, -----.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi getirilirse “kıymet bilmeme” anlamı ortaya çıkar?

A) zamanında – mutlulukları artar   B) erken anlar – belli etmez

C) çok iyi – hiçbir işe yaramaz   D) çok geç – iş işten geçmiş olur

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3.  Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Yağ ile bal ede bir söz.

Yunus Emre

Bu dizelerle anlamca aynı doğrultuda olan 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaş ile göz gerisi söz.

B) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.

C) Sözü söyle alana, kulağında kalana.

D) Adam olana bir söz yeter.

4. 
Anne, ben bu görevi 

yapabileceğime inanmıyorum.

Sana verdiğim bu görevi de 
en iyi şekilde yapacağına 

inanıyorum.

Annenin kızına söylediği cümle için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Gerçekleşmesi umulan, beklenilen davranışı 
bildiren bir cümledir. 

B) Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapa-
cağını şaşırma anlamı taşıyan bir cümledir. 

C) Gelecekte yapılması planlanan işlerin dile ge-
tirildiği bir cümledir.  

D) Gerçekte var olmayan bir durumun varmış gi-
bi kabul edildiğini belirten bir cümledir.

5.  � Geçen haftaki sınavda full yapan var mı?

� Nazlı’nın yaşam hikâyesi gerçekten enteresan 
bir roman gibidir.

� Arkadaşına e-mail göndermek için bilgisaya-
rın başına geçti.

� “Exit” yazan kapıdan dışarı çıkmaya karar 
verdiler.

Bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcüklerin 
Türkçe karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde 
sırasıyla doğru verilmiştir?

A) tam - acayip - belge - çıkış

B) doğru - ilginç - e-posta - dışarı

C) doğru - acayip - belge - dışarı

D) tam - ilginç - e-posta - çıkış

6. Yiğit, Mehmet, Nisa, Yağmur ve Zeynep isim-
li öğrenciler bir hafta içinde Türkçe dersinden 
çözdükleri soruların sayısını öğretmenlerine bil-
dirmektedirler. Öğrencilerin çözdükleri soruların 
sayısıyla ilgili bilinenler şunlardır: 

� En fazla sayıda soruyu Mehmet çözmüştür. 

� Yiğit, sıralamada Yağmur’dan hemen sonra 
gelmektedir. 

� Nisa 300 soru çözmüştür. 

� Zeynep’ten sonra en az soru çözen öğrenci 
Nisa’dır. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle doğrudur? 

A) Yiğit, Nisa’dan az soru çözmüştür. 

B) Mehmet’le arasında en fazla soru farkı olan 
kişi Zeynep’tir. 

C) Yağmur, Yiğit’ten az soru çözmüştür. 

D) Zeynep, 270 tane soru çözmüştür.
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7. 

EĞER BİR ÇOCUK,
Hoşgörüyle yetiştirilmişse

Desteklenip yüreklendirilmişse
-----.
Yaptıkları beğenilmişse
-----.
Haklarına saygı gösterilmişse
-----.
Kabul ve onay görmüşse
Kendini sevmeyi öğrenir.
Huzurlu bir aile ortamındaysa
Mutlu olmayı öğrenir.

Sabırlı olmayı öğrenir.

I. Takdir etmeyi öğrenir

II. Adil olmayı öğrenir

III. Kendine güven duymayı öğrenir

Yukarıdaki afişte bazı bölümlerin altındaki alanlar boş bırakılmıştır.

Boş bırakılan yerler sırasıyla numaralanmış cümlelerle eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) I

III

II

  B) I

II

III

  C) II

III

I

 D) III

I

II

8. 1. Annemin olur olmaz çıkışları hepimizi çok 
üzüyor.

2. Uzun uzadıya araştırdım ve sonunda bir çö-
züm yolu buldum.

3. Her şeye körü körüne bağlanma.

4. O işe düşünüp taşınmadan girmemeliydin.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili söz grupla-
rından hangileri yakın anlamlıdır?

A) 1 ve 3 B) 1 ve 4

C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

9. “Bu, şu, o” sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işa-
ret zamiri, bir isimden önce kullanılıp o ismi be-
lirtirse işaret sıfatı olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“bu, şu, o” sözcüklerinden biri zamir görevinde 
kullanılmıştır?

A) Bu bizim için de uygun olandır.

B) Bu mutluluğu bana çok görmeyin.

C) Şu elmaları kim getirdi?

D) O adamı tanıyor musun?
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10. Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağırbaşlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.

İbrahim ŞİMŞEK

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu şiirin ana 
duygusu ile ilgili değildir?

A)  B)  

C)  D) 

11. � Arabaya koşup cüzdanımı aldım.

� Masamdan kalkarak kasaya yanaştım.

� Borcumu ödeyip sakin adımlarla arabama 
bindim.

� Elimi cebime attığımda cüzdanımın arabada 
kaldığını fark ettim.

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıralan-
dığında “Lokantacının, ‘Bizden olsun!’ ikramına 
aldırış etmeden hızla çıktım.” cümlesi baştan 
kaçıncı sırada yer alır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. Komutan:
— Hey, durun bakalım!
Gelin:
— Buyur kumandan.
Komutan:
— Ne yapıyorsunuz burada?
Gelin:
— Cepheye, Türk ordusuna, cephane taşıyoruz.

Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin açık-
lamalarından hangisinin örneği bu parçada 
yoktur?

A) Eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır.

B) Karşılıklı konuşmalarda kişinin isminden son-
ra kullanılır.

C) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duy-
guları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna 
konur.

D) Konuşmaları göstermek için satır başında 
kullanılır.

13. Kelimenin başındaki harflerin (bir harf, iki harf, üç 
harf, …) sonuna geçmesiyle oluşan kelimelere 
“devirli kelimeler” denir. 
Örnek: A-K-I-N √ K-I-N-A 
 A-L-K-A-N √ K-A-N-A-L

Buna göre aşağıdakilerden hangisi devirli ke-
limelere örnek olamaz?

A) İ-H-T-A-R √ T-A-R-İ-H

B) K-A-Ş-L-I √ A-Ş-L-I-K

C) S-A-L-İ-H √ İ-H-L-A-S

D) İ-L-H-A-M √ H-A-M-İ-L
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14.  Yazarın insanlara belli bir konu hakkındaki düşünce, görüş ve gözlemlerini bildirmek amacıyla yazdığı yazılara 

düşünce yazısı denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısından alınmıştır?

A) Gideceğiniz yerlerde farklı kültürleri görecek ve tanıyacağınız medeniyetler hakkında fikir sahibi olacaksı-
nız. Eleştirilerinizin ve ön yargılarınızın kırılması ya da değişmesi için elinize geçen bu fırsatı değerlendirin.

B) Ticaretle uğraşan bir adam, memleketi Trabzon’a gitmek için bir gemiye binmiş. Derken, yolda şiddetli bir 
fırtına çıkmış ve gemi bir sağa bir sola yatmaya, batıp çıkmaya başlamış. Adam çok korkmuş.

C) Çocuk o kadar yoksulmuş ki başını sokacak bir kulübeciği, içine girip yatacağı bir yatağı bile yokmuş. 
Daha kötüsü, üstündeki... Yolda karşısına yoksul bir adam çıkmış: “Karnım çok aç, bana yiyecek bir şey 
versene.” demiş.

D) Köpek ile horoz ormanda gezindikleri bir akşam, bir ağacın kenarına gitmişler. Horoz, ağacın dallarına 
tünemiş. Orada uyumaya başlamış. Köpek de ağacın kovuğunda uyuyacak bir yer bulmuş.

15. Çocuğun kişiliğini bozan şey yanlış davranışlar değil, yanlış davranışlardan sonra hissettiği kötü histir. Ço-
cuklar yanlış yaptığında onları suçlamayın ve kötü hissettirmeyin. Teselli veren olun, çocuğun kendini iyi 
hissetmesini sağlayın ki yanlışı düzeltebilme gücünü kendinde bulabilsin.

Metnin yazarından aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Her çocuk hata yapabilir.    B) Çocukları hatalarına karşı uyarmak gerekir.

C) Çocuğun kötü hissetmesi kişiliğini etkiler.  D) Çocuğun yanlışlarında suçlayıcı olmamalıyız.

16. “Okumak, başka ülkelere göç etmektir çocuğum. Yolculuğun daim olsun.” diyen biri sizin için ne dilemek-
tedir?

A) Daima yolculuk yapmanızı   B) Yolculuk esnasında okumanızı

C) Okumayı hiç bırakmamanızı   D) Başka ülkeleri de öğrenmenizi

 

17. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girebilir. Örneğin “masanın beyaz örtüsü” 
belirtili isim tamlamasıdır. “masanın” tamlayan, “örtüsü” tamlanan, “beyaz” sözcüğü ise tamlayan ve tamlanan 
arasına girmiş bir sıfattır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının arasına sıfat girmiştir?

A) Yolda okulun eski müdürüne rastladık.  B) Bu olayda onun suçu yok.

C) Hayatının sonuna kadar huzurla yaşadı.  D) Söylediği kitabı getirip masanın üzerine koydum.
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18. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir.

� Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 
harfle başlar.

� Ülke, şehir, ilçe, köy, kasaba, semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak, pasaj, çarşı, park adları her zaman 
büyük harfle başlar.

� Yer-yön bildiren (doğu, batı, güney, kuzey, orta…) sözcükler, tek başına ya da özel isimden sonra kulla-
nıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar.

� Belirli bir tarih gösteren ay ve gün adlarının ilk harfi büyük yazılır.

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapıl-
mıştır?

A) Bu mahalleye yerleşenlerin çoğu Doğu Karadeniz’den gelenlerdi.

B) Bu şirin ilçeye Haziran ayının ilk Cuma günü taşındık.

C) Palandöken Dağı’nın karlı tepelerine hayranlıkla baktı.

D) Molamızı, Konya ili yakınlarında bir dinlenme tesisinde verdik.

19. Anagram, bir sözcüğün harflerinin yerleri değişti-
rilerek yeni sözcükler oluşturulmasıdır. Anagram 
bir sözcük oluşturmanın tek kuralı, aynı harfle-
ri kullanma zorunluluğudur. Örneğin “kas-aks”, 
“adam-dama” kelimeleri aynı harflerden oluştu-
rulmuş anagram sözcüklerdir. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde birbirinin anagramı olan kelimeler kul-
lanılmıştır? 

A) Birkaç metre üzerimde, rengi pembeye çalan 
kar bulutları vardı.

B) Kadın erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç herkes 
düşmana karşı savaştı.

C) Ayşe, dün akşamki kısa rüyasında içi eşya 
dolu bir dolap görmüş.

D) Çılgınca esen rüzgâr, insanın içine kasvet ve-
rircesine uğulduyordu. 

20. Hacivat :  (…) Efendim, “hanımeli” biliyorsun 
birleşik bir sözcüktür.

Karagöz : Hay hay.

Hacivat : Aferin! Öyle ise bir tane de sen söyle.
Karagöz :  Senin söylediğine benzeyecek değil 

mi?
Hacivat :  Evet, yani iki ismin birleşerek oluştur-

duğu bir sözcük olacak ve bunu cüm-
le içinde söyleyeceksin.

Buna göre Karagöz aşağıdaki cümlelerden 
hangisini söylerse doğru örnek vermiş olur?

A) Buğdaylar sararınca köye biçerdöverler gelir-
di.

B) Eskişehir yolunda araçlar su gibi akıyordu.

C) Ayakkabıları her zaman boyalı ve bakımlıydı.

D) Büyükanne torununa bir masal anlatıyordu.
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1. 

Ülkemizde sanayi kuruluşlarının dağılışını belirten görselden hareketle hangisi söylenemez?

A) Şeker fabrikaları ülke geneline yayılmıştır.
B) Doğu illerimizde sanayi tesisleri azdır.
C) Kâğıt fabrikaları daha çok kıyı kesimlerindedir.
D) Kimya sanayisi en fazla Akdeniz Bölgesi’nde gelişmiştir. 

2. Anadolu’da Kurulan İlk 
Türk Beylikleri

Faaliyetleri Önemli Eserleri

Saltuklular (1072-1202)
Ermeni ve Gürcülerle mücadele 

etmişlerdir. 
Erzurum Kale Camisi, Mama Hatun 

Külliyesi ve Emir Saltuk Türbesi

Danışmendliler (1080-1178)
Haçlı, Bizans ve Ermenilerle 

savaşmışlardır. 
Yağıbasan Medresesi

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu’daki Türk varlığını güçlendirmişlerdir.

B) Diplomatik faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

C) Eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hâle getirmişlerdir. 

D) Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır.

SOSYAL BİLGİLER
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. 

Görselden hareketle;

I. Karadeniz’de dağlar denize paralel uzanmaktadır.

II. Volkanik dağlar, iç kesimlerde yoğunlaşmıştır.

III. Dağlar, genellikle doğu-batı yönünde sıralanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. 

GAZETE  

24 Ocak 2020’de Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için 
başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 94,5 milyon lira toplandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi 

(AFAD) Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre banka hesaplarında 66 milyon 641 bin 230 lira, SMS 
sisteminde 27 milyon 910 bin 520 lira olmak üzere toplam 94 milyon 551 bin 750 lira yardım toplandı.

Görselde verilen metin aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak sunulabilir?

A) Birlik ve beraberliğe     B) Sosyal sorumluluğa

C) Temel hak ve özgürlüklere   D) Sosyal rollere
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5. 

ATLAS
OKYANUSU

ATLAS
OKYANUSU

BÜYÜK OKYANUS

HİNT
OKYANUSU

AVRUPA
10.498.000 km2 23.349.000 km2 17.611.000 km2 30.335.000 km2 43.608.000 km2 8.923.000 km2

KUZEY AMERİKA GÜNEY AMERİKA AFRİKA ASYA OKYANUSYA

BÜYÜK OKYANUS

EKVATOR

BAŞLANGIÇ 
MERİDYENİKUZEY BUZ DENİZİ KUZEY BUZ DENİZİ

“DÜNYAMIZIN %29’U KARALAR, %71’İ DENENİZLER OLUŞTURUR.”
Görselden hareketle;

I. Yüz ölçümü en geniş kıta Asya’dır.

II. Afrika’nın hem Kuzey Yarım Küre’de hem Güney Yarım Küre’de toprağı vardır.

III. Kuzey Amerika, başlangıç meridyeninin doğusundadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III D) I, II ve III
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6. 

Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu belirtirken kullanılan 
bir ifade olamaz?

A) 36° güney paraleli     B) 26° doğu meridyeni

C) 45° doğu meridyeni     D) 42° kuzey paraleli

7. İslam Öncesi İnanış İslam İnanışı

 � Gök Tanrı’ya inanılıyordu.
 � Türk töresinde hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik 

yasaklanmıştı.
 � Ahiret inancı içinde iyi insanların ödüllendirildiği 

Ucmağ (cennet), kötülerin ise cezalandırıldığı 
Tamu (cehennem) inanışı vardı.

 � Temizliğe önem veriliyordu.

 � Tek Allah inancı vardır.
 � İslam ahlak anlayışında hırsızlık, yalancılık ve 

adaletsizlik günah sayılır.
 � Ahiret inancı vardır. Ölümden sonra iyi, güzel 

ahlaklı insanların cennete, kötü ahlaklıların 
cehenneme gideceğine inanılır.

 � “Temizlik imandandır.” ilkesi vardır.

Görselde belirtilen durumun, Türklerde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenir?

A) Geniş coğrafyalara yayılmalarını   B) Orta Asya’dan göç etmelerini

C) İslamiyet’i benimsemelerini   D) Kültürlerini tamamen değiştirmelerini



13SOSYAL BİLGİLER Diğer sayfaya geçiniz.

A AA AA AA
8. SARIKAMIŞ HAREKÂTI (Aralık 1914-Ocak 1915)

Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından Rus Çarlığı’na karşı 
düzenlenmişti. Harekât, 24 Aralık 1914 günü –39 derece soğukta başladı ancak Türk birlikleri Allahuekber 
Dağlarını aşarken zor kış şartları sebebiyle gerek sayı gerekse teçhizat yönünden büyük kayıp verdi. 
3-4 Ocak 1915 gecesi durum daha da ağırlaştı. Kar, yolları kapadı. Çadırlara zarar verdi. Arkasından da 
dondurucu soğuklar bastırdı. Türk ordusu soğuk ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük kayıplar verdi. İklim 
şartlarının dikkate alınmaması bu planı başarısız kıldı.

Verilen metin değerlendirildiğinde, Türk ordularının başarısız olmasında, hangi sosyal bilimler alanı 
hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması etkili olmuştur?

A) Tarih  B) Coğrafya C) Sosyoloji D) Arkeoloji

9. Akdeniz ikliminin, kıyı kesimlerde görülmesi ve 
yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin ge-
lişmesinde etkili olmuştur. Ayrıca kış mevsiminin 
ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkân sağla-
mıştır. Yazın sıcak geçtiği için insanlar evlerinde 
yapı malzemesi olarak taşı tercih etmiş, evlerinin 
dış cephesini açık renklere boyamış, çatı yerine 
dam yapmayı uygun görmüşlerdir. 

Verilen bilgilerden hareketle Akdeniz iklimi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kışın ısınma için enerji tüketimi azdır. 

B) Yaz sıcağının etkisini azaltmak için önlem 
alınmıştır.

C) İklimin görüldüğü yerlerde nüfus fazla değil-
dir.

D)  İklim özellikleri ekonomik faaliyetleri olumlu 
etkilemiştir.

10. Tarihin en eski kara yollarından biri olan İpek Yo-
lu’nun denetimi için ülkeler arasında antlaşmalar 
yapılmış, ele geçirilmesi için savaşlar verilmiştir. 
Porselen, baharat, mücevher, halı, deri eşyalar, 
mobilyalar, kâğıt vb. ürünlerin taşındığı yoldan 
sadece tüccarlar değil aynı zamanda elçiler, bilim 
insanları, düşünürler, sanatçılar ve din adamları 
da geçmiştir. Böylece yol, doğu-batı arasında bir 
köprü olmuştur.

Verilen metinden hareketle yolun ülkeler ara-
sındaki;

I. Siyasi

II. Kültürel

III. Ekonomik

ilişkilerinin hangilerinde rol oynadığı söyle-
nebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bize bilmediklerimizi öğretecek; doğruyu, yanlışı gösterip aramızdaki anlaşmazlıkları giderecek bir yol gös-
tericiye ihtiyacımız vardır. İşte bu yol gösterici yüce Allah’ın gönderdiği ilahi kitaptır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu paragraftaki düşünceyi destekler?

A) “Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya ve-
rilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin 
inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk.”

Bakara suresi, 136. ayet 

B) “(Ey Peygamber ve mü’minler! Yahudilerin) size inanmalarını çok mu istiyorsunuz? Hâlbuki onlardan bir 
topluluk Allah’ın Kelâmını (Tevrat’ı) dinlerler, ona akıl erdirdikten sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.”

Bakara suresi, 75. ayet

C)  “İnsanlar tek bir topluluk idi. (Aralarında anlaşmazlık başlayınca) Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak pey-
gamberleri gönderdi. Ve insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda karar vermeleri için peygamberlerle 
birlikte içinde gerçekleri taşıyan kitabı da indirdi…”

Bakara suresi, 213. ayet

D) “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler...”

Bakara suresi, 285. ayet

2. Benimle benden önceki diğer peygamberler 
şuna benzeriz: Birisi mükemmel ve güzel bir 
ev yapmış, sadece köşelerinin birinde bir ker-
piç yeri boş bırakmış. Halk evi hayran hayran 
dolaşmaya başlamış ve (o eksikliği görüp) “Bu 
eksik kerpiç konulmayacak mı?” demiş. İşte 
ben bu kerpicim, ben peygamberlerin -----.

Buhari, Menakıb, 18.

Hadisteki anlam akışına göre verilen boşluğa 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) en üstünüyüm

B) eminiyim

C) başıyım

D) sonuncusuyum

3. Susuz abdest demektir
Onun farzı ikidir.
Başlayıp niyet ile 
Temiz toprak üstünde 
Gezdiririz elleri
Bir ileri bir geri
Önce yüze süreriz 
Sonra kolları mesh ederiz.

Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabım, s. 38.

Bu şiirde anlatılan ibadet aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kamet B) Gusül

C) Teyemmüm D) Namaz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan 

kısmına işaretleyiniz.
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4. Namazın Bireysel Faydaları Namazın Toplumsal Faydaları

1. Sorumluluk bilincini güçlendirir. 1. Toplumsal huzura katkı sağlar.

2. Allah’ın huzurunda herkesi eşitler. 2. Bedeni ve ruhu hastalıklardan korur.

3. Zamanı planlamayı öğretir. 3. Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir.

4. Namaz kılan kişi ahlakını güzelleştirmiş olur. 4.
Cemaatle namaz, insanlar arasındaki statü 
farkını ortadan kaldırır.

Bu tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı cümleler yer değiştirmelidir?

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

5. Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve beş ayetten oluşur. Fillerle donatılmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen 
Yemen Valisi Ebrehe’nin ve ordusunun helak edilişinden bahsettiği için sure bu adı almıştır. Bu surede Hz. 
Muhammed’in (sav.) doğduğu yıl gerçekleşen Fil Vak’ası anlatılmıştır. Yüce Allah; Ebrehe’nin ordusunu 
nasıl helak ettiğini, müşriklerin tuzaklarını boşa çıkardığını ve küçücük kuşların taşıdığı taşlarla fil ordusunu 
perişan ettiğini bildirmiştir. Mekkelilerin yakından bildiği bu olay hatırlatılarak Allah’a (cc.) ve emirlerine karşı 
çıkanlar uyarılmıştır.

Bu paragrafta Fil suresinin hangi yönüne değinilmemiştir?

A) İçeriğine     B) Kaç ayetten oluştuğuna

C) Hangi dönemde nazil olduğuna D) Kur’an-ı Kerim’deki yerine

6. Nafile Namazlar: Farz ve vacibin dışında Al-
lah’ın (cc.) rızasını kazanmak amacıyla kılınan 
namazlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu namazlara örnek-
tir?

A) Teravih namazı B) Cuma namazı

C) Cenaze namazı D) Bayram namazı

7. O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri 
duyururlar, sadece Allah’tan korkarlar ve on-
dan başka kimseden korkmazlar…

Ahzab suresi, 39. ayet

Ayette geçen altı çizili kısım peygamberlerin 
sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?

A) Tebliğ B) İsmet

C) Fetanet D) Emanet
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8. 2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla karşılaşması uygun değildir. Okul öncesi yaş 

grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev 
haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayrılmalıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek 
olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterlidir.

Buna göre 6. sınıfa giden Azra’nın hafta sonları ve ödevleri haricinde en fazla ne kadar internet kul-
lanması uygundur?

A) 30 dakika  B) 1 saat  C) 1,5 saat D) 2 saat

9.  Namazın Bir Rekâtının Kılınış Sırası

1 Niyet 5 Fatiha suresi

2 İftitah tekbiri 6 Zammi sure

3 Sübhaneke 7 Secde

4 Euzu besmele 8 Rükû

Bu sıranın doğru olması için hangi iki eylemin 
yer değiştirmesi gerekir?

A) Sübhaneke ile euzü besmele

B) Secde ile rükû

C) Fatiha suresi ile zammi sure

D) Niyet ile iftitah tekbiri

10. Kötü alışkanlıkların esiri olmuş bir kişi, tuz yiye-
rek susuzluğunu gidermeye çalışan insanın du-
rumuna benzer. 

Bu sözden kötü alışkanlıklar ile ilgili;

I. Problemleri çözmez.

II. Problemleri iyice büyütür.

III. İnsanı özgürleştirir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III
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1. Look at the Henry’s routine and complete the sentence.
   

According to the pictures, Henry DOES NOT -----.

A) paint a picture B) have breakfast C) have a shower D) do his homework

2. Look at the Sandra’s Saturday routine and 
answer the question.

Sandra’s Routine Time

Have breakfast with 
family

9.30 a.m. to 10.00 a.m. 

Ride a bicycle 10.15 a.m. to 11.30 p.m.

Attend folk dance 
course

2.15 p.m. to 4.15 p.m.

Visit grandparents 5.30 p.m. to 7.00 p.m.

Go to the cinema 8.30 p.m. to 10.30 p.m.

Emily :  What do you do on Saturday mornings, 
Sandra?

Sandra :  -----. 

Which of the following completes the 
conversation?

A) I visit my relatives

B) I take a folk dance course

C) I watch a movie with my family

D) I ride my bike in the park

3. Read the conversation and complete the 
sentence.

Waiter :  Good morning! Welcome to our 
restaurant. 

Kate :  Good morning! Can I have some cereal 
with milk, please?

Waiter :  No, sorry. It’s all gone. Do you want a 
croissant with coffee?

Kate : No, thanks. -----. 

Which option completes the conversation?

A) They are my favourite

B) They are not nutritious

C) They are very healthy

D) I like them very much

İNGİLİZCE
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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4. Look at the chart and answer the question.

 

William � � � �
Sarah � � � �
Jack � � � �
Molly � � � �

Which of the following is NOT CORRECT according to the chart?

A) William likes pancakes but he doesn’t like tea.

B) Sarah loves fruit juice but she doesn’t love croissants.

C) Jack and Sarah don’t like croissants.

D) Molly and William like tea.

5.   

Hi! I’m Mary. I love fun fairs very much. I think, bumper cars and ferris wheels 
are very crazy but carrousels and ghost trains are very dull. 

Hello! My name is Arthur. I think, fairs are exciting places. Ferris wheels are 
more amazing than bumper cars and ghost trains. 

According to the texts above, which fun ride CAN Mary and Arthur ride together?

A)     B)  C)     D) 
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6. Read the conversation and answer the question.

What is the weather like there, Jack?

It’s foggy and cool.

-----?

I feel anxious and sleepy.

Which of the following completes the conversation?

A) What’s the temperature   B) What are you doing there

C) How do you feel D) How do you like it

7. Read the dialogue and answer the question.
Martin :  What are you doing at the moment, 

Amy?
Amy :  I am feeding the street animals now.

Which picture shows Amy?

A)  B) 

C)  D) 

8. Look at the poster and answer the question.

Ticket is 
$4

Food&Drinks 10 a.m. - 7 p.m.
July 12
2020

th

Which of the following question DOES NOT 
have an answer in the poster?

A) When is the funfair?

B) What time does the funfair open?

C) How much is the ticket?

D) Where is the funfair?
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Sözel Bölüm bitti.

9. 

City: Antalya
Temperature: 20°C

Population: 2.000.000
For Rent: 1.000 TL

 

City: Erzurum
Temperature: –5°C

Population: 750.000
For Rent: 500 TL

Which of the following is CORRECT according to the information above?

A) Antalya is more crowded than Erzurum. B) Erzurum is hotter than Antalya.

C) Erzurum is more expensive than Antalya. D) Antalya is colder than Erzurum.

10. Brian is playing dart. Look at the dart below and answer the question.

Which of the following is ODD for the game?

A) 
Hailing

Windy

Lightning

Cloudy

  B) 

Hailing

Windy

Lightning

Cloudy

C) 

Hailing

Windy

Lightning

Cloudy

  D) 

Hailing

Windy

Lightning

Cloudy


