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1. Okuma alışkanlığını geliştirmek kişisel bir seçime 
ve gereksinmeye dayanır. Sürekli dayatma, zo-
runluluk, öğüt, öneri vb. gibi dış destekler çoğu 
kez caydırıcı olabilir. Dileyen, başkalarının dene-
yimlerinden örnek alabilir. Çok kitap okuyan ve 
dili doğru kullanan birisi olmayı isteyip istememe-
ye insanın kendisi karar vermeli. Okuma alışkan-
lığını geliştirmek isteyenlere bu konuda iki küçük 
önerim oldu: 1. Çok küçük kitaplarla özellikle de 
çocuk kitaplarıyla işe başlamaları (“Kitap yerine 
kısa öyküler ya da kısa yazılar da olabilir.” de-
dim). 2. Başlanmış kitaplar ille de bitirilmeli. Çün-
kü her bitirme bir utkudur, büyüğü küçüğü olmaz. 

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi en uy-
gun başlıktır?

A) Kitap Seçimi
B) Kitap Okuma Alışkanlığı
C) Kitaplar ve Biz
D) Yazılar ve Yazarları

2. Günümüzde bu şekilde düşünen çoktur belki. 
Ama ben mesleğimi seviyorum ve hiç bir zaman 
daha iyi bir ekonomiye sahip olmaktan yana ol-
madım. Bizler tiyatrocuyuz, parayı değil sanatı 
seçeriz. En azından olması gereken budur. Dizi 
sektöründeki cazip gelirler sanat adamını etkile-
memelidir.

Bu paragraf aşağıdakilerden hangisine cevap 
olarak verilmiştir?

A) Dizi oyunculuğu neden bu kadar tutuluyor?
B) Tiyatronun geliri sanat türlerine göre az mı?

C) Sektörler arası geçişte neler önemlidir?

D) Ekonomik cazibesi dizi sektörüne mi yönelti-
yor?

3. Can, Mert, Sevinç ve Elif adlı öğrenciler; küçük, 
orta ve büyük boy olmak üzere üç çeşit fidan dik-
mişlerdir.

Öğrenciler ve diktikleri fidanlarla ilgili bilgiler şun-
lardır:

� Her öğrenci bir fidan dikmiştir. 

� Büyük boy fidanlardan iki, orta ve küçük boy 
fidanlardan birer tane dikilmiştir. 

� Can ve Sevinç aynı boy fidan dikmemiştir. 

� Mert, küçük boy fidan dikmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
yanlıştır? 

A) Elif, büyük boy fidan dikmemiştir.
B) Can, orta boy fidan dikmiştir.

C) Sevinç, büyük boy fidan dikmiştir.

D) Mert, orta boy fidan dikmemiştir.

4. Oyun oynamak, çocukların vazgeçemediği bir 
şeydir. Zaten vazgeçmesinler de. Çocuklar için 
oyun, ----- tanımada önemli bir unsurdur. Söz 
konusu oyunlar sayesinde çocuklar, kendi ara-
larında bir ----- kurarak anlaşmayı öğrenirler. 
Oyun için kendilerine ----- görevleri en iyi şekil-
de yerine getirmeye çalışarak sorumluluk bilinci 
kazanırlar.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki 
kelimelerden hangileri getirilmelidir? 

A) oynamak-oyun-verilen 
B) eğitimi-dil-belirlenen 

C) kendilerini-çevre-yazılan 

D) hayatı-iletişim-verilen

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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5. Aşağıda verilen diyagramlardaki numaralanmış bölümlere çevresindeki sözcük ve sözcük gruplarının çağ-

rıştırdığı en uygun deyim yazılmak istenmektedir.

1

KaygılanmakEndişelenmek

HeyecanlanmakÇok telâşlanmak

2

Kararsız olmakŞaşırmak

Ne yapacağını 
bilememekBocalamak

Buna göre numaralanmış yerlere yazılabilecek en uygun deyimler hangi seçenekte verilmiştir?

1 2

A)  bastığı yeri bilmemek aklı almamak

B) ağzı kulaklarına varmak aklına sığmamak

C) etekleri zil çalmak aklı karışmak

D) çılgına dönmek aklını şaşırmak

6. Çocuklar, masal kahramanlarının üstün özellik-
lerine ve başarılı eylemlerine hayranlık duyduk-
ları için onlarla özdeşim kurar, onlar gibi olmak 
isterler. Bu da çocukların karakter gelişimi üze-
rinde etkili olur. Bu nedenle masallardaki kah-
ramanların özellikleri mümkün oldukça gerçeğe 
yakın olmalıdır ki çocuk gerçeklik duygusundan 
uzaklaşmasın. Kahramanların ulaştıkları başa-
rılar veya kazandıkları zaferler, çabalarının bir 
sonucu olmalıdır. 

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılamaz?

A) Masallardaki kahramanların, çocukların ka-
rakter gelişimi üzerinde etkisi vardır.

B) Çocuğun gerçeklik duygusundan uzaklaşma-
ması için masallardaki kahramanlar gerçeğe 
yakın olmalıdır.

C) Çocuklar hayranlık duydukları masal kahra-
manlarına benzemeye çalışır, onlar gibi ol-
mak isterler.

D) Masallarda kahramanların ulaştıkları başarı-
lar olağanüstü güçlere ve rastlantılara dayan-
malıdır.

7. Birbirlerinden uzakta bulunan kimselerin haber-
leşmek için yazıp gönderdikleri yazı türüne “mek-
tup” denir. Çizgisiz ve beyaz bir kâğıda, samimi 
bir dil ve üslupla yazılır. Hitap sözleriyle başlar. 
İletilecek olay, durum, dilek ya da haberden son-
ra selam, iyi dilek ve temennilerle mektuba son 
verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mektup 
türünde yazılmış bir metnin son bölümünden  
alınmış olabilir?

A) Göndereceğin mektuplar sana özlemimi azal-
tacaktır. Seni en samimi duygularla kucaklı-
yor, senin gözlerinden öpüyorum. Selamlar…

B) Her şeyden önce seni çok özlediğimi belirt-
mek istiyorum. Uzun yıllar birlikte gezip ar-
kadaşlık ettikten sonra yeni yerlere gelmek 
özlemimi daha da arttırdı.

C) Okul iyi ve düzenli bir şekilde devam ediyor. 
Yalnız yaşamaya alışmak ve derslerime ayır-
dığım vakitler haricinde parklara gidiyorum. 
Temiz havada dolaşıyorum.

D) Alışkanlıklarımdan vazgeçmek zorunda oldu-
ğum bir döneme girdim. Üzülerek belirteyim ki 
bunlar arasında en fazla zor gelen senden ve 
değerli arkadaşlarımdan uzak kalmak.
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8. 
Kiloya Göre Su İhtiyacı

Ağırlığınız / kg
9
18
27

45
54
63
72
81
90
99

117
108

36

Günlük litre ihtiyacı
0.25
0.5

0.75

1.25
1.5

1.75
2

2.25
2.5

2.75

3.25
3

1

Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi bir insanın su ihtiyacı için söylenemez?

A) İnsanların su ihtiyacı yedikleriyle birlikte artar. 
B) Bebeklerde su ihtiyacı 1 litreyi geçmez. 

C) Yapılarımız farklı olsa da içtiğimiz su miktarı kadın ve erkeğe göre değişmez. 

D) Kilosu az olanlar, kilolulara göre daha az suya ihtiyaç duyarlar.

9. I. yönelttiğiniz takdirde

II. başka engel

III. eleştiri kaynaklarınızı

IV. kendinize

V. aramanıza

VI. gerek kalmaz

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi baştan dördüncü olur?

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

10. 1. Böyle devam ederse bizim sokaktaki bakkal 
da kapanacak.

2. Sokağımıza bir market açıldı geçen yıl. 

3. Bu yüzden bir bakkal hariç hepsi iflas etti.

4. Mahalledeki bakkallar iş yapamaz hâle geldi.

Yukarıdaki cümlelerden kurallı ve anlamlı bir 
paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl 
olur?

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

C) 2-4-3-1 D) 4-3-1-2
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11. Sözcükler kullanıldıkları cümleye göre farklı 

anlamlar kazanırlar. Aşağıda “tutmak” sözcüğü 
farklı anlamlarda kullanılmıştır:

� Kuşları kafeste tutmak doğru değil.

� Bu tuttuğumuz balıklar değil bize bir kasabaya 
yeter.

� Dedem havlayan köpeği tuttu ve direğe bağ-
ladı. 

� Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti.

Bu cümlelerde “tutmak” sözcüğünün aşağıda 
verilen anlamlarından hangisi kullanılmamış-
tır?

A) Gereğini yapmak, yerine getirmek
B) Avlamak

C) Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapa-
mak, hapsetmek

D) Elde bulundurmak, ele almak

12. Oturma odasının köşesinde duran bu eski ma-
kine, yüzünü hiç görmediğimiz anneannemizden 
kalmıştı. Belki de bu yüzden onu çok seviyor-
du annem. Öyle ki henüz elli yaşında olmasına 
rağmen, “Ben ölüversem kim sahip çıkacak, kim 
koruyacak onu?” diye tasalanırdı. Makinenin ya-
şatılmasını istiyordu. ----- annesi, “Bu makine 
benden sonra senin olacak.” deyip evlerindeki 
makineyi ona bırakmıştı.

Bu metinde hikâye unsurlarından “zaman” ve-
rilmek istense boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Kırk yaşına gelen 
B) Köyde oturan

C) Kızını çok seven

D) Küçücük bir kızken 

13. Aşağıda virgülün kullanıldığı bazı yerler verilmiş-
tir.

� Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, 
kabul ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra 
kullanılır.

� Seslenme ve hitap için kullanılan sözcükler-
den sonra konur.

� Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 
sonra kullanılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
virgül (,) verilen işlevlerinin dışında kullanıl-
mıştır?

A) Dinle beni yavrum, diye sözlerine başlardı.
B) Peki, o çocuğu ne yaptınız?

C) Gençler, yazma konusunda sabırlı olmalıdır.

D) Arkadaşlar, lütfen bu söylediklerimi kulakları-
nıza küpe yapınız.

14. Okumayan insan, zihnini çalıştırmıyor, fikir jim-
nastiği yapmıyor demektir. Bir kitap veya yazı 
okuduğumuz zaman, onu kaleme alan yazarla 
sohbete dalmış oluruz. Okuduğumuz metin, bi-
ze yazarın düşüncelerini söyler; biz de o fikirleri 
zihnimizde tartarız, kabul veya reddederiz ki böy-
lece biz de düşünmeye başlarız.

Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Okumayan insan, bilgisiz insandır.
B) Okuma, düşünceyi besleyip düşünme yete-

neğimizi geliştirir. 

C) Okuduğumuz metin, bize yazarın düşüncele-
rini anlatır.

D) Okumanın sonunda bilgi edinmeliyiz.
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15. Çeşitli sembollerden oluşan bir kodlama siste-

minde K, M, R, A harfleri aşağıdaki gibi göste-
rilmiştir.

K ÐÑÒ
M ÓÔ
R ÐÒ
A ÓÒÔ

Buna göre aşağıdaki beş harfli kelimelerden 

hangisi “ÐÒÓÒÔÐÑÒÓÒÔÓÔ ” 
şeklinde kodlanır? 

A) MARKA B) KARMA

C) RAKAM D) RAMAK

16. (1) Kırmızı renk, her yere farklı anlamlar yükler. 
(2) Manavda domatestir, mis kokulu çilektir. (3) 
Hastanede hayat kurtaran kandır. (4) Herkes 
sevmez kırmızı rengi. (5) Trafik lambasında teh-
likeyi gösterir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın 
anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

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

17. Eskilerin hoş sohbet, ağzına baktırır dedikleri ki-
şiler vardı. Bunlar konuşmayı bir güzel sanat, bir 
ince müzik hâline getirmişlerdi. Hem de henüz 
konuşma eğitiminin uzmanca yazılmış yapıtlarını 
okumadan. Çünkü iyi konuşma teknik bir iş ol-
duğu kadar ondan da çok bir gönül işidir, içtenlik 
işidir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Güzel konuşmak 
B) Konuşma teknikleri 

C) Eski insanlar

D) Konuşma eğitimi

18. Çocuklar bir gün sokakta maç yapıyorlardı. 
Asım’ın vurduğu top ağaçta kaldı. Asım topu al-
mak için koştu, boyu kısa olduğu için ağacın da-
lına uzanamadı. Uzun boylu arkadaşı Davut’tan 
yardım istedi. Davut da topu ağaçtan kolaylıkla 
aldı.

Bu hikâyeden çıkarılabilecek ders aşağıdaki 
atasözlerinden hangisidir?

A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) İyilik eden iyilik bulur.

C) Ne ekersen onu biçersin.

D) El elden üstündür.

19. En azından, oğlunun yaşadığını öğrenmişti ve 
artık nerede olduğunu da biliyordu.

Altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?

A) O, hiç uyumamıştı ama hiç olmazsa vücudu-
nu dinlendirmişti.

B) Onunla beraber geçirdiğim saatler içinde mut-
luydum.

C) Kitaplar, hayatımda olmazsa olmaz bir yere 
sahiptir.

D) Çorba ve salatadan azar azar koymuştu ta-
baklarına.

20. Bir şiirin değeri, söyleyişi ile biçiminin mükem-
melliğine bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı an-
lamdadır?

A) Biçimi güzel olan şiirler mükemmeldir.
B) Değerli şiirler hem biçim hem de söyleyiş ba-

kımından kusursuzdur.

C) Şiirde zirveyi yakalayabilmek için etkileyici bir 
söyleyiş oluşturmak gerekir.

D) Bir şiirin kalitesi, konusunun çok güzel olması 
ile ölçülür.
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. � Sadaka taşları

� İnsanların veresiye borçlarının, tanımadığı ki-
şiler tarafından ödendiği zimem defterleri

� Tarihten günümüze insanların ihtiyaçlarını 
karşılayan vakıflar

� İmece uygulaması

Yukarıda verilen tarihten ve günümüzden uy-
gulamalar hangisine kanıt olarak sunulamaz?

A) Kardeşlik duygularının güçlü olduğuna
B) Toplumsal sınıf farkları bulunduğuna

C) Birlik ve beraberlik anlayışının geliştiğine

D) Dayanışmanın sağlandığına

2. I. Evlat
II. Kardeş
III. Öğretmen
IV. Sınıf başkanı
Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren 
çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kıs-
mı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bu roller 
biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhan-
gi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimizdir. 
Bunları seçme imkânımız yoktur. Bazı rollerimiz-
de vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı 
göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür 
irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği 
rollerdir. 

Bilgiye göre yukarıdaki rollerin sınıflandırıl-
ması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğuştan Sahip 
Olduğumuz Roller

Sonradan Sahip 
Olduğumuz Roller

A) I ve II III ve IV

B) III ve IV I ve II

C) I ve IV II ve III

D) II ve III I ve IV

3. 
GAZETE

Tam 104 yıl önce Çanakkale’de hem karadan 
hem de denizden yürütülen savaşta büyük bir 
zafer kazanıldı. Birçok şehit verildi. Şiirler, des-
tanlar yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Çanak-
kale’de, “Ben size taarruzu değil ölmeyi emre-
diyorum.” demişti. Bir ulus bu zaferle savaşın 
seyrini değiştirdi. Şimdi milyonlarca vatansever 
atalarını şiirler ve sözlerle en güzel şekilde anı-
yor. Çanakkale ruhu bir ulusu aynı ideal peşinde 
birleştiriyor. 

Yukarıdaki gazete haberi, toplumsal birlikte-
liğin oluşmasındaki hangi faktöre örnek ve-
rilebilir?

A) Dil
B) Din

C) Tarih

D) Gelenek ve görenekler

4. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine 
başvurma hakkı MADDE 74: Vatandaşlar ve 
karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türki-
ye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya 
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yet-
kili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Anayasamızın yukarıdaki maddesinin, hangi-
siyle ilgili olduğu söylenemez?

A) Vatandaşların haklarını kullanmasıyla
B) Vatandaşların sorumluluklarını yerine getir-

mesiyle

C) Vatandaşların sorunlarına çözüm bulmasıyla

D) Vatandaşların yönetime katılmasıyla

SOSYAL BİLGİLER
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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5. 

1946 Sekiz çocuklu bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

1963 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi.

1971 Mezun oldu. ABD’ye gitti. Bir süre sonra döndü.

1971-1973 Doktorluk yaptı.

1978 Gwen Sancar ile evlendi.

2015 Çalışmalarıyla “Nobel Kimya Ödülü”nü kazandı.

1973 Tekrar ABD’ye gitti. Biyokimya alanında 
çalışmaya başladı.

Yukarıda yer alan, hayatındaki önemli olaylardan hareketle Aziz Sancar için;

I. Sosyal rollerinin zaman içerisinde değiştiği

II. Aynı anda birden fazla rol üstlendiği

III. Hayatı boyunca farklı kurum ve gruplar içerisinde yer aldığı

hangileri söylenebilir?

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

6. Kolları olmamasına rağmen “görünmeyen kanatlarıyla” ya-
şama sımsıkı tutunan 16 yaşındaki millî yüzücü Sümeyye 
Boyacı, elde ettiği başarılarla tüm Türkiye’nin gönlünde 
taht kurdu. Geçen yıl Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyo-
nası’nda 50 metre sırtüstünde 45.21’lik derecesiyle birinci 
olarak cumhuriyet tarihinin paralimpik yüzmede ilk kadın 
Avrupa şampiyonu olma başarısını gösteren Sümeyye, 
Londra’da geçen hafta yapılan 2019 Dünya Paralimpik 
Yüzme Şampiyonası’nda ise altın madalyayı kılpayı kaçır-
dı. Sümeyye: “Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil, 
ayaklarımın varlığını hissettim.” dedi. 

Yukarıdaki genel ağ haberinde Sümeyye Boyacı’nın 
hangi gruplara yönelik kalıp yargıların yanlış olduğunu 
ortaya koyduğu söylenebilir?

A) Özel gereksinimli B) Sosyo-ekonomik

C) Etnik D) Dinî 
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7. 

Yukarıda Ayşe’nin yaşadığı bir olaya yer verilmiştir. 

Buna göre;

I. Ayşe, haklarını kullanmıştır.

II. Satıcı sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

III. Ayşe, sorunu yasal yöntemlerle çözmüştür. 

hangileri söylenebilir?

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

8. Yandaki cinsiyete yönelik bazı kalıp yargılara yer verilmiştir.

Bu ifadelerden hareketle kalıp yargıların özelliklerinden;

I. Genellenmiş ifadeler olduğu

II. Toplumda uyum içerisinde yaşamayı kolaylaştırdığı

III. Başka bir grup hakkında duygusallaşmış ifadeler olduğu

IV. Bilimsel temele dayandığı

hangilerine ulaşılabilir?

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

Erkekler yemek 
pişirmeyi bilmez.

Figen

Kızlar güzel futbol 
oynayamaz.

Destan

Kızlar iyi araba 
kullanamaz.

Burak
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9. 

Haritada, Türklerin ilk yurdu olan Orta Asya’nın fiziki özellikleri görülmektedir.

Bu fiziki özelliklerin, Türkler üzerinde aşağıdakilerin hangisinde etkili olduğu söylenemez?

A) Göçebe bir yaşam sürmelerinde
B) Hayvancılığı temel geçim kaynağı olarak benimsemelerinde

C) Ölümden sonra yaşama inanmalarında

D) Savaşçı bir karakter kazanmalarında

10. 

Safranbolu Beypazarı

Yukarıda yer alan görseller, kültürümüzü oluşturan hangi ögeye örnek verilebilir? 

A) Dil B) Din C) Gelenek-görenek  D) Mimari
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. İnsanların gerçek birer yol gösterici olan peygam-
berlere ihtiyacı vardır. Her ne kadar insan yaratı-
lırken akıl ve irade gibi birtakım yeteneklerle do-
natılmış olsa da bütün bunlar sınırlıdır. İnsanın, 
gücünü aşan ve yeterli olamadığı konularda ger-
çeğe ulaşmak için yolunun aydınlatılması gerek-
mektedir. İşte yarattığı insanın bu yönünü en iyi 
bilen yüce Allah, hikmetinin ve yardımının bir so-
nucu olarak insanlara peygamberler göndermiştir.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabıdır?

A) Peygamberlerin özellikleri nelerdir?
B) Niçin peygamber gönderilmiştir?

C) Peygamberlerin görevleri nelerdir?

D) Peygamberlik nasıl elde edilir?

2. Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O 
dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin 
O’ndan başka Tanrı’nız yoktur. Hâlâ sakınma-
yacak mısınız?” Kavminden ileri gelen kâfirler, 
“Biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyo-
ruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu 
düşünüyoruz.” dediler. “Ey kavmim!” dedi, “Ben 
akılsız değilim ama âlemlerin Rabb’inin gönder-
diği bir elçiyim. Size Rabb’imin vahyettiklerini 
duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren 
güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için, içinizden bir 
adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (va-
hiy) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, 
Nûh kavminden sonra onların yerine getirdi ve 
yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O hâlde Al-
lah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.”

A’râf suresi, 65-69. ayetler

Bu ayetlerde peygamberlerin sıfatlarından 
hangisine değinilmemiştir?

A) İsmet B) Emanet

C) Fetanet D) Tebliğ

3. 10 dakika içerisinde Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 
peygamberlerin isimlerini ezberlemeye çalışan 
öğrenciler sırasıyla peygamber isimlerini söy-
lemektedirler. Öğrencilerin söyledikleri isimler 
şöyledir:
Ece : Hz. İbrahim
Deniz : Hz. Yunus
Mert : Hz. Hud
Kerem : Hz. Şit

Buna göre hangi öğrenci hata yapmıştır?

A) Kerem B) Deniz

C) Mert D) Ece

4. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile 
gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı 
bulunmuştur.

Fâtır suresi, 24. ayet

Bu ayette altı çizili kısımla anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her millete kutsal kitap gönderilmiştir.
B) Her millet zaman zaman doğru yoldan uzak-

laşmıştır.

C) Her millete peygamber gönderilmiştir.

D) Her milletin yöneticisi olmuştur. 

5. Kitap’ta İbrahim’i an. Zira o, son derece dürüst 
bir peygamberdi.

Meryem suresi, 41. ayet

Bu ayette peygamberlerin sıfatlarından olan 
Hz. İbrahim’in hangi özelliğinden bahsedil-
miştir?

A) İsmet B) Emanet

C) Sıdk D) Fetanet

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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6. Ey peygamber, Rabb’inden sana indirileni teb-

liğ et. Eğer yapmazsan Allah’ın elçiliğini tebliğ 
etmemiş olursun.

Mâide suresi, 67. ayet

Ayetteki altı çizili ifadenin açıklaması hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

A) Doğru sözlü olmak
B) Akıllı ve zeki olmak

C) Her türlü günahtan korunmuş olmak

D) Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara 
bildirmek

7. Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı 
olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Mer-
yem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve 
ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, 
önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir 
hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik. 

Mâide suresi, 46. ayet

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) İncil, Hz. İsa’ya gönderilmiştir.
B) Tevrat, İncil’den önce gönderilmiştir.

C) Hz. Musa, Hz. İsa’dan önce gönderilmiş bir 
peygamberdir.

D) Tevrat ve İncil birbirine benzeyen kutsal kitap-
lardır.

8. Sözlükte “insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, ola-
ğan üstü, garip ve tuhaf şey” anlamlarına gelir. Te-
rim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında 
bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek 
için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz 
kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır. Tabiat ka-
nunlarının geçerliliğini ve etkilerini kısa ve geçici bir 
süre durduran özelliği ile bilimle açıklanamaz.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi 
hakkında bilgi verilmiştir?

A) Vahiy B) Nübüvvet

C) Davet D) Mucize

9. İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz 
delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin dere-
celerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabb’in 
hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz O’na 
İshak ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u da armağan 
ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce 
de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u, Süley-
man’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u 
doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte 
böyle mükâfatlandırırız. Zekeriyya, Yahya, İsa 
ve İlyas’ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyi-
lerden idi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lût’u da (hi-
dayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

En’am suresi, 83-86. ayetler

Bu ayetlere göre;

I. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin 
sayısı 18’dir.

II. Bazı peygamberler birbirlerinin akrabalarıdır.

III. Peygamberlerin yalnızca küçük hataları vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

10. Andolsun, senden önce de peygamberler gön-
derdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız 
kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediği-
miz kimseler de var...

Mü’min suresi, 78. ayet

Bu ayete göre;

I. Gönderilen peygamberlerin sayısı tam olarak 
açıklanmamıştır.

II. Bazı peygamberlerin hayat hikâyeleri Kur’an-ı 
Kerim’de anlatılmaktadır.

III. Ayrıntılı olarak kıssaları anlatılan peygamber-
ler oldukça fazladır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız II B) I ve II

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

1. 
My grandfather takes a nap 

after lunch every day.

Jane

Which picture shows Jane’s grandfather?

A) 

B) 

C) 

D) 

2. I usually have a bagel, cheese, 
tomatoes, an egg, honey and 

fruit juice at breakfast.
Tom

Which picture shows Tom’s breakfast?

A) 

B) 

C) 

D) 

İNGİLİZCE
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. 

Enjoy it.

Of course, 
madam.

What about a 
croissant?

Sure. Do you want a 
muffin with it?

(2) -----

No, (3) ----- Can  
I have some milk with 

my coffee?

Thank you very much.

(1) -----

Find the extra sentence below.

A) It’s my favourite. B) I don’t like junk food.

C) No, thanks. D) Can I have some coffee?

4. I write my diary at 09.45 p.m.

Which option refers to the time in the speech 
bubble?

A) a quarter to nine in the evening
B) a quarter past ten in the morning

C) a quarter to ten in the evening

D) a quarter past nine in the morning

5. 

Sorry. -----. What 
about coffee?

Can I have some 
apple juice, please? 

No, thanks. I don’t 
like it.

Choose the correct option to fill in the blank.

A) Yummy! I love it 
B) It’s all gone

C) Enjoy it 

D) It’s my favourite
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Sözel Bölüm bitti.

6. (I) My sister Kimberly likes having healthy food 
at breakfast. (II) She enjoys eating sausages and 
chips. (III) She has an egg, some cheese and 
jam. (IV) She also drinks milk or orange juice.

Choose the odd sentence.

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

7. Junk Food Nutritious Food

salami egg

olives cheese

sausages chips

muffin tomato

Which options are in the FALSE lists?

A) salami–tomato B) sausages–cheese

C) olives–chips D) muffin–egg

8. 

I attend a folk dance course on 
Saturdays. It starts at twenty 

to two.

What time does the course start?

A)  B) 

C)  D) 

9. The tenth month of the year is 
-----.

Choose the correct option to fill in the blank.

A) October B) November

C) December D) September

10. Marcus gets up at quarter to eight. Then, he 
has breakfast. He eats cornflakes with milk. 
After breakfast, he puts on his clothes. Marcus 
says goodbye to his mother and goes to school. 
He gets the school at ten to nine.The lessons 
start at nine o’clock and finish at four p.m. After 
school, Marcus goes home, does his homework 
and plays with his dog. At six o’clock, his mother 
comes home from work. They have dinner and 
watch TV. He sometimes plays computer games. 
Marcus goes to bed at half past ten.

Before 9 a.m., Marcus -----.

Which of the options is NOT suitable for the 
blank in the above sentence?

A)  B) 

C)  D) 


