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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

TÜRKÇE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Türkçe kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

3.

4.

5.

İnsanoğlu hep bir kargaşanın, koşturmacanın içinde. 
Onlara yirmi dört saat yetmiyormuş gibi.Sokaklar 
koşan,derin düşüncelere dalmış hızlı hızlı yürüyen 
insanlarla dolu. Kâh bir dükkanın köşesinde yemek 
yerken bile önünde bilgisayar ciddi çehre ile çalışan 
insanlar kâh durakta otobüs beklerken telefondan 
görüntülü toplantı yapan insanlar var.Oysa insanlar 
anı yakalamayı,anın güzelliğinde kalmayı hep 
kaçırıyor.Akılları ya öncede ya sonrada.Hiç şimdinin 
tadını çıkaran yok.Hâl böyle olunca huzuru,mutluluğu 
kaçırıyor insanoğlu.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen nedir?

A) İnsanlar bulundukları anı fark ederek yaşarlarsa 
mutlu olurlar. 

B) İnsanlar bir işi yaparken başka bir işle de meşgul 
olmalıdır.

C) İnsanlar geçmişi ve geleceği  düşünmemelidir.
D) İnsanlar yirmi dört saati verimli kullanmalıdır.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü  veya 
kökün türü yanındaki yay ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?

A) Başlangıç (Baş-fiil)
B) Bildirmek (Bil-fiil)
C) Sergi (Ser-fiil)
D) Sınav (Sına-fiil)

I. Yaptığı son davranış ile adı batmıştı,herkes 
tarafından unutulmuştu.

II. Onunla aynı şeyleri ben de yaşamıştım,bu 
yüzden baş aşağı düştüm.

III. Elinizi çabuk tutun, yağmur başlamadan gerekli 
önlemleri zamanında alalım.

IV. Başkasının yardımlarıyla geçiniyor, sürekli 
milletin eline bakıyordu.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde deyim 
açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
sözcük kullanılmıştır?

A) Öğrenciler sınıfta usluca bekliyordu.
B) Yarışmanın galibi alkışlarla kutlandı.
C) Her gün kütüphanede saatlerce kitap okuyorum.
D) Son zamanlarda kuru, zevksiz bir hayat 

yaşıyordu.

Doğum günü hediyesi olarak ailemin bana aldığı 
müzik çalar bozuk çıkmıştı. Hemen aldığımız 
mağazaya geri götürdük. Mağaza çalışanları çok 
samimi davrandılar. Hiç sorun çıkarmadan yeni bir 
müzik çalar verdiler.Çok mutlu olmuştum.

Aşağıdaki anlamları karşılayan sözcükleri 
metinden bularak bulmacadaki yerlerine yazınız.

I. içten
II. bozulmuş olan
III. armağan
IV. büyük dükkan

I)

II)

III)

IV)

Buna göre aşağıdaki harflerden hangisi 
bulmacanın dördüncü sütununda birden fazla 
kullanılmıştır?

A)  u B)   a C)  i D)  y

6.
I. Şifre okumak zor beceridir.
II. Salon boşalmaya başlarken biz şiirler okuyup 

dinliyoruz.
III. Ne yaptıysak yine de üniversite okumak 

istemedi.
IV. Gazete bile okumak istemiyordu.

“Okumak”sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

A)  4 B)   3 C)  2 D)  1
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

7.

9.

Türkçe Testi Bitti

Sosyal Bilgiler Testine geçiniz

10.

12.

Caddede yürürken duvar kenarında bir çocuk 
dikkatimi çekti. Soğuktan kızarmış yanakları al al 
olmuş. Üstü başı eski, yırtık ve bedeni kibrit çöpü 
kadar zayıf kalmış.İçim acıyarak yanından geçmek 
zorunda kaldım. O günü hep anımsar, hüzünlenirim. 
Keşke o çocuğu yeniden görebilseydim ve ona yardım 
edebilseydim.

Yukarıdaki parçada altı çizili olan cümledeki söz 
sanatının özdeşi aşağıdakilerden hangisinde 
vardır?

A) Annem kadar güzel yemek yaparım.
B) Dağ kadar işlerini yarına bırakmamalısın. 
C) Mutluluk , hastalık gibi bulaşıcıdır.
D) Deniz gibi mavi gözleriyle bana baktı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) Ailemle Telli Baba’yı ziyaret ettik.
B) Cumhuriyet Meydanı buluşma yerimiz oldu.
C) Tuna nehri nazlı nazlı akmam, diyor.
D) Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe gönderdik.

Aşağıdaki tabloda 2022-2023 eğitim öğretim yılının 
bazı aylarında 5.sınıfların “Mavi Kapak’’kampanyası 
için aylık topladıkları kapakların sayıları verilmiştir.

Sınıflar Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak
5A 85 65 78 83 72
5B 79 70 72 84 95
5C 83 78 71 72 65
5D 77 78 64 70 54

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Yeni yılın ilk ayında en çok kapak toplayan 5B 
sınıfıdır.

B) Okulun ilk ayında en az kapak toplayan 5D 
sınıfıdır.

C) Yılın son ayında 5D en az,5B en çok kapak 
toplamıştır.

D) 5A en çok eylül ayında,5C en az kasım ayında 
kapak toplamıştır.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı 
ek diğerlerinden farklıdır?
A) Öğrenciler sayım için bahçede sıra oldular.
B) Dün canım bir şey yapmak istemiyordu. 
C) Derse özel çizim defteri almıştık.
D) Hazır giyim ile ilgili bölüm okuyordu.

11. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, yeşil ve 
siyah çayın Alzheimer hastalığına neden olabilen 
ve beyinde bulunan kimi enzimlerin işlevlerini 
engellediği düşünülüyor. Alzheimer hastalığı, 
beyindeki sinir hücreleri öldüğünde ya da kullanılamaz 
hale geldiğinde ortaya çıkar. Çayların Alzheimer 
hastalığına neden olan beyin kimyasallarının 
etkinliğini durdurduğu ortaya çıkmış. Uzmanlar 
ayrıca çay tüketiminin çok olduğu ülkelerde 
Alzheimer hastalığı görülme sıklığıyla ilgili araştırma 
yapılmadığını belirtiyor.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Yeşil ve siyah çay, Alzheimer hastalığına 
neden olan beyin kimyasallarının etkinliğini 
durdurmaktadır. 

B) Alzheimer hastalığı beyindeki sinir hücreleri 
öldüğünde veya kullanılmaz olduğunda ortaya 
çıkmaktadır.

C) Yeşil ve siyah çay beyindeki tüm enzimlerin 
işlevlerini engellemektedir. 

D) Çay tüketiminin çok olduğu ülkelerde 
hastalığın görülme sıklığıyla ilgili araştırma 
bulunmamaktadır.

Batu, Mert, Çiçek, Emre ve Merve okullarında bulunan 
kütüphanedeki sarı koltuğa hafta içi her gün farklı  bir 
kişi oturacak şekilde sırayla oturuyorlarmış.Hangi gün 
kimin oturduğuna dair bilinenler şunlardır:

-Her gün sadece bir kişi sarı koltuğa oturmaktadır.
-Batu ve Çiçek Salı günleri okula gelmemektedir.
-Emre haftanın ilk günü,Mert haftanın son günü sarı 
koltuğa oturmaktadır.
-Salı günü bir kız öğrenci sarı koltuğa oturmaktadır.
-Batu Perşembe günü sarı koltuğa oturmaktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak yanlıştır?

A) Perşembe Batu oturmaktadır.
B) Çiçek çarşamba oturmaktadır.
C) Salı Merve oturmaktadır.
D) Mert pazartesi oturmaktadır.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

Her Türk vatandaşının kanunlar 
tarafından belirlenen ve korunan 
hak, sorumluluk ve özgürlükleri 

vardır.

Konuşma balonu dikkate alındığında aşağıdaki 
cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Bütün Türk vatandaşlarının hak, özgürlük ve 
sorumlulukları vardır.

B) Her Türk vatandaşı istediğini yapmakta özgürdür.
C) Herkes sorumluluklarını yerine getirmek zorunda 

değildir.
D) Özgürlüklerimizin sınırı kanunlarda yer almaz.

Ayla öğretmen öğrencilerine 
olayların çok boyutluluğu ile ilgili 

bilgiler vermiştir.

Olayların çok boyutluluğu ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir olayın birçok nedeni olabilir.
B) Olaylar her zaman kontrol altında tutulabilir.
C) Olayların birden çok sonucu olabilir.
D) Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir.

3. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 
tarihinde ……………………tarafından 

kabul edilmiştir. Ülkeler bu tarihten itibaren 
kendi yasalarını bu sözleşmeye uygun 

hale getirmeye çalışmaktadır. Bu sözleşme 
sayesinde çocukların hakları bu yasalarca 

korunmaktadır. Türkiye Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni 1990 yılında kabul etmiştir.

Yukarıdaki Çocuk Hakları ile ilgili verilen 
açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılabilir?

A)   Avrupa Birliği B)   Birleşmiş Milletler
C)   Nato D)   Unesco

4.

Hammurabi Yasası’nda yer alan; 
“Bir başkasının gözünü çıkaran bir kişinin gözü 
çıkarılır, bir başkasının dişini kıran bir kişinin dişi 
kırılır”  
maddesine göre;

1. Kısasa kısas ilkesine göre düzenlendiği,
2. Günümüz demokrasi anlayışına uygun olduğu,
3. Kuralların katı koşullara sahip olduğu,

A)  1 ve 3 B)   2 ve 3 C)  Yalnız 1 D)  1-2-3

gibi yorumlardan hangilerine ulaşılabilir?
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

6.

7.

8.

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

Oluşumlarında insanların doğrudan etkisinin 
bulunmadığı, doğal süreçler sonucunda oluşmuş 
varlıklara doğal varlıklar denir.
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğal varlıktır?

* Ağrı Dağı
* Karain mağarası
* Ayder Yaylası
* Yere Batan Sarnıcı
* Ani Harabeleri

• Çifte Minareli Medrese
• Galata Kulesi
• Yedigöller
• Ihlara Vadisi

Cemre ailesiyle katıldığı gezide tarihi ve doğal 
güzellikleri gezme imkanı bulmuş, gezi sonunda 
gezdiği yerleri yukarıda sıralamıştır.

Buna göre Cemre’nin gezdiği şehirler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Erzurum B)   Bolu
C)   İstanbul D)   Trabzon

• Bir yerde hava olaylarının(yağış, sıcaklık, basınç, 
rüzgar) uzun yıllar göstermiş olduğu ortalama 
duruma ……………. denir.

• Belli bir yerde kısa bir süre içinde meydana gelen 
hava olaylarına ………… denir.

Verilen açıklamaların ait olduğu kavramlar 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava Olayı-Hava Durumu                             
B) İklim -Hava Durumu
C) Hava Durumu-İklim                                        
D) İklim-Hava Olayı

5. İlk Çağ’lardan beri Anadolu, uygarlıkların yerleşip 
yaşamlarını sürdürdükleri bölge olmuştur. Bölgede 
birçok uygarlık kurulmuştur. Bu uygarlıklardan bir 
tanesi de Hititlerdir. 

Aşağıda Hititlerle ilgili verilen bilgilerden kaç 
tanesi doğrudur?

* Anadolu Medeniyetleri içinde en güçlü ve en 
geniş sınırlara ulaşmış medeniyettir.

* Pankuş adı verilen asillerden oluşan bir 
meclisleri vardır.

* Yaşadıkları yere “Bin Tanrı İli” denmiştir.
* En ünlü kralları Midas’tır.
* Tuttukları “Anal” lar ile Objektif Tarih Yazıcılığı’nı 

başlatmışlardır.

A)  2 B)   3 C)  4 D)  5
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

10.

11.

12.

Sosyal Bilgiler Testi Bitti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine geçiniz

9. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve 
bir toplumu diğer toplumlardan 
ayıran gelenek-görenek, 
inanış, düşünce, sanat 
varlıkları gibi maddi ve manevi 
değerlerin tümüne milli 
kültür denir. Kültürümüz, 
milli ve manevi değerlerimizi 
yaşatmamızı, sevinçte ve 
kederde bir arada olmamızı, 
kaynaşmamızı sağlayıp birlik 
ve beraberliğimizi artırır.

Verilen bilgilere göre kültürel değerlerimizin bize 
katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) Kuşaktan kuşağa aktarılır.              
B) Milli ve manevi değerleri yaşatır.
C) Birlik ve beraberliği artırır.
D) Ekonomimizi güçlendirir.

“Ben süslü sözler söylemekten anlamam. Benim 
hafızamdaki kelimeler 30 yıl öncesine ait. Bana soru 
sormak yerine, benden türkü söylememi, saz çalmamı 
isteseniz, ben de size güzel güzel türkü çığırsam.”

Sen beni gülünce 
Mutlu mu sandın?
Yalandan yüzüme 
Gülen dünyada

Yukarıda kendisinden bahseden ve türküsünden 
bir kısım bulunan halk ozanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)   Dadaloğlu B)   Karacaoğlan
C)   Neşet Ertaş D)   Aşık Veysel

Türkiye’de bölgeler arasında giyim kuşam, konuşma 
şekli, beslenme alışkanlıkları çeşitliliği kültürel 
farklılıktan kaynaklanır. Kültürel farklılıklar, ülkede 
kültürel çeşitliliğin oluşmasına neden olur. Yöreler 
arasında bu farklılıkların oluşmasında yer şekilleri, 
iklim, bitki örtüsü ve eğitim gibi faktörler etkilidir. 
Kültürel farklılık oynanan oyunların figürlerine de 
yansımaktadır.

Akdeniz 
İklimi

Ege  
İklimi

Karasal 
İklim

Karadeniz 
İklimi

Verilen şemada yazılı olan iklimlerden hangisi 
Türkiye’de görülen iklim tipleri arasında 
gösterilemez?

A)   Ege İklimi B)   Karadeniz İklimi
C)   Karasal İklim D)   Akdeniz İklimi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Trakya 
yöresini yansıtan halk oyunlarımızdandır?

A) Horon B) Bar
C) Hora D) Çayda Cıra
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

Nalan Öğretmen henüz 2 yıldır evliydi ve bu yaz nur 
topu gibi bir oğlu olmuştu. Eşi ile çok mutluydular, 
tabi ki doktorun şu sözlerini duyana kadar; “Maalesef 
çocuğunuz kalp hastası, ameliyat olsa da yaşama 
şansı çok az ama yine de Allah’tan ümit kesilmez” 
dedi. Nalan Hanım ve Eşi Eşref Bey duydukları 
karşısında yere yığılıp kaldılar. Ne yapacaklarını 
bilemediler. Günler geçiyordu ve çaresizdiler. Her 
gün evlatları için dua ediyor, fakir-fukaraya yardımda 
bulunuyorlardı. Birgün kendileri gibi yeni bebekleri 
olan ihtiyaç sahibi bir aileye rastladılar. 
Evsiz-barksızlardı, yiyecekleri bile yoktu. Nalan Hanım 
ve Eşref Bey onlara kalacak yer, yiyecek-içecek, 
giyecek temin ettiler. Olanlar karşısında çok mutlu 
olan Ayşe Hanım, Nalan Hanım ve Eşref Bey’e çok 
dua etti. Dualarından biri de “Allah’ım bu insanların 
ne dilekleri var ise kabul et” idi. Birkaç gün sonra 
ameliyat günü almak için giden Nalan Hanım ve Eşref 
Bey duyduklarına inanamadılar. Bebekleri iyileşmişti. 
Bir mucize olmuştu sanki, sapasağlamdı. Doktor da 
gördüklerine inanamıyordu. Ayşe Hanım’ın duaları 
kabul olmuştu. Allah‘ta şifasını vermişti.

Yukarıda verilen hikayeden aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yüce Allah, samimi bir şekilde dua eden kulunun 
duasına karşılık verir.

B) Dua ederken Allah’ın güzel isimlerini anmalıyız
C) Bir iyilik isterken sadece kendi ailemiz için 

istemeliyiz
D) Dua sadece sıkıntılı anlarda başvuracağımız bir 

ibadet değildir.

Allah’ın(cc) bir ve tek olmasına  …………… bu inanca 
da …………… denir. Bu inanç ; Allah’ı (cc) zatı, sıfati 
ve fiilleri bakımından bir ve tek olarak kabul etmek, 
O’na hiçbir şey ortak koşmamak ve ibadeti yalnız 
O’nun için yapmak demektir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A)   Tekvin – Rahman B)   Vahdaniyet-Tevhid
C)   Vahdaniyet-Tekvin D)   Rahman-Kudret

3. * Soyundan birçok Peygamber geldiği için 
peygamberlerin atası olarak bilinir.

* Hayat boyunca putperestlikle mücadele etmiştir.
* İnsanları tevhid inancına davet etmek için 

gönderilmiştir.
* Küçük yaşlarda evrendeki mükemmel düzen ve 

uyumu gözlemlemiş ve aklını kullanarak yaratıcı 
güce ulaşmıştır.                                                                   

A)  Hz.Davud (a.s.) B)  Hz.Lokman  (a.s.)
C)  Hz.İbrahim (a.s.) D)  Hz.Muhammed (a.s.)

1. De ki: O , Allah’tır, bir tektir. 
2. Allah Samed’tir.(Her şey O’na muhtaçtır. O 

hiçbir şeye muhtaç değildir)
3. O’ndan çocuk olmamıştır.(Kimsenin babası 

değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (kimsenin 
çocuğu da değildir)

4. Hiçbirşey O’na denk ve benzer değildir.

Yukarıda anlamı verilen İhlas Suresinin ana fikrini 
özetleyen seçenek hangisidir.?

A) Son inen ayettir
B) İbadetlerin nasıl yapıldığından bahsedilir.
C) En uzun ayatlerden biridir.
D) Kur’an ın temel konularından tevhidi konu alır.

4.

5. * Tilkilerin avlanarak öldürüldüğü bir köyde fare 
istilası başlamıştır. Çünkü fareler tilkilerin önemli 
besin kaynaklarındandır.

* Tavuk yumurtayı altına alır ve üç hafta boyunca 
çevirerek altında bekletecektir, sonra bir de 
bakar civciv çıkmış.

Bu verilen örneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Evrende mükemmel bir düzen vardır.
B) Varlıklar bazı şeyleri yerine getirse de asıl yaratıcı 

Allah’tır.
C) Varlıklar arasındaki uyum, onların tek merkezden 

idare edildiklerini gösterir.
D) Evrendeki en hayati gezegen dünyadır.

Yukarıda özellikleri verilen peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?



2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı 5.Sınıf Okula Kabul Sınavı Soruları

7
Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

8.

7.

6. Ali Rıza Efendi emekliliğinden sonra vaktinin büyük 
bir bölümünü televizyon izleyerek geçirmektedir. 
Her gün farklı kanallarda Allah-u Teala’nın varlığına 
ve özelliklerine dair birçok program izlemektedir. 
Bu kanallarda yayınlanan bilgileri Ali Rıza Bey not 
almaktadır. 

Papatya Kanalı : O karada ve denizde ne varsa 
bilir. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin 
karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.(En’am 
Suresi 59.ayet)
Lale Kanalı : Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve 
görendir.(lokman Suresi 28. Ayet)
Orkide Kanalı : Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, 
O şeye ancak ‘’ Ol’’ demektir. O da hemen oluverir.
(Yasin Suresi 80. Ayet)

Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi doğrudur?

A) Ali Rıza Bey; Allah’ın kudret sıfatıyla ilgili ayeti 
Papatya kanalında dinlemiştir.

B) Ali Rıza Bey; Allah’ın ilim sıfatıyla ilgili ayeti Orkide 
Kanalında dinlemiştir.

C) Ali Rıza Bey; Allah’ın Basar ve Semi sıfatıyla ilgili 
bilgiyi Lale kanalında dinlemiştir.

D) Ali Rıza Bey; Allah’ın Tekvin sıfatıyla ilgili ayeti 
Papatya kanalında dinlemiştir.

İnsan aciz bir varlıktır. Gücü çok sınırlıdır. İnsanın 
yaşadıkları karşısında çaresiz kaldığı, elinden 
hiçbir şeyin gelmediği zamanlar olabilir. İnsan böyle 
dönemlerde bunalır daralır ve yapacak bir şey 
bulamaz. Psikolojik sıkıntılar yaşar, hatta intiharı 
bile düşünecek hale gelir. Oysa Yüce ALLAH kudret 
sahibidir. O’na güvenen, O’nu tanıyan O’nun her şeye 
gücünün yettiğini bilen kişi tam da böyle zamanlarda 
Allah’a dua eder ve O’ndan yardım ister.

Yukarıdaki paragrafta dua ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine dikkat çekilmemiştir?

A) Dua; Sadece zor ve muhtaç zamanlarda değil, her 
zaman yapılmalıdır.

B) Dua eden kişi, problemlerini unutur ve bir daha 
aklına hiç gelmez.

C) Dua eden kişi dua ederken problemlerine çözüm 
bulabilir.

D) Dua eden kişi; her şeye gücü yeten Yaratıcının, 
kendisini duyduğunu ve yardım edebileceğini bilir.

Nafile Orucu
Nazife teyze Ramazan Ayı 
dışında da oruç tutmayı pek 
severdi.

Keffaret Orucu
Haydar amca yolculuk-
hastalık nedeniyle tutamadığı 
oruçları sonradan tutmaya 
çalışıyordu.

Kaza Orucu
Şaziye teyze Ramazan 
ayında orucunu bilerek 
bozmuştur

Farz Orucu
Lütfü enişte Ramazan ayı 
boyunca hiç ara vermeden bir 
ay boyunca oruç tutmuştur. 

Yukarıda verilen kavramlar ve tanımlar birbiriyle 
eşleştirildiğinde hangi kavram yer değiştirirse 
cevap doğru olur?

A) Nafile Oruç - Kaza Orucu

B) Farz Oruç - Nafile Oruç

C) Keffaret Orucu - Kaza Orucu

D) Farz Oruç - Keffaret Orucu

Zeynep Naz henüz çok küçüktü. Ramazan ayı 
yaklaşınca, O da ailesi gibi heyecanlandı, içi 
kıpır kıpırdı. Ramazan rahmetti, merhametti, 
bağışlanmaydı. Öyle anlatıyordu annesi. Bu ayda 
tutulan oruçlar Allah katında çok makbuldü. Oruç 
ile insanlar fakir olan , aç kalan insanların halinden 
anlıyordu. Bu yüzden oruç çok önemli bir ibadetti. 
Zeynep Naz da bu ibadetten mahrum kalmak 
istemiyordu. Her sabah uyandığında annesine 
kızıyor “Beni neden uyandırmadınız? Ben de oruç 
tutacaktım” diyordu. Annesi de O’na “Tabi ki de sende 
oruç tutacaksın ama senin yaşındaki çocuklar öğle 
yemeklerini yedikten sonra oruca başlarlar ve iftira 
kadar oruç tutarlar” demiştir. 

Zeynep Naz’ın annesinin bahsettiği oruç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekne Orucu
B) Diş Kirası
C) Şükür Orucu
D) Nafile Oruç

9.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

10.

11.

12.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti

İngilizce Testine geçiniz
A)   Kemal Amca B)   Meryem Teyze
C)   Hüseyin Amca D)   İsmail Amca 

Bizim kültürümüzde Ramazan, her yıl bir ay boyunca 
ağırlanan misafir gibi karşılanır. Gelmesi yaklaştıkça 
insanları tatlı bir telaş alır. Ramazan ayını en güzel 
şekilde geçirmek için bazı hazırlıkların yapılma 
telaşıdır bu.

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına ait 
kültürümüzde yer alan özelliklerden değildir?

A) Minarelerin mahyalarla süslenmesi 
B) Aşure yemeğinin ikram edilmesi 
C) Hırka-i Şerifin ziyareti 
D) Ramazan pidelerinin soframızı süslemesi 

Ramazan ayı ve oruçla ilgili bir başka kavram da 
İslam dininin toplumsal yardımlaşmaya önemini 
gösteren fitre ibadetidir. Buna göre aşağıda 
verilen bilgilerden hangi bireyin bu ibadeti yanlış 
anladığını söyleyebiliriz?

-Kemal Amca : Fitresini ihtiyaç sahibi bir aileye 
Ramazan ayı bitmeden vermiştir.
-Hüseyin Amca : Eşi ve kendisi için fitrelerini 
hesaplatarak vermiş, ergenlik çağına henüz girmemiş 
kızı Hatice için fitre vermemiştir.
-Meryem teyze : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
belirlediği miktarı dikkate alarak fitresini fakir-fukaraya 
vermiştir.
-İsmail Amca : Fitresini verirken bir fakirin günlük 
yemek ihtiyacını karşılamaya veya bunu karşılayacak 
kadar para vermeye dikkat etmiştir.

Zeynep Naz’ı anneannesi büyütmüştü. Okul çağına 
gelinceye kadar onunla her gün çeşitli işler yaparak 
vakit geçirirlerdi. Bir gün anneanesiyle bahçeye 
gitmişti, bahçedeki bitkilere bakarak şöyle seslendi; 
“Aynı toprağın üstünde farklı bitkiler olmuş, kimi 
acı, kimi tatlı, bu nasıl oluyor anneanne” diye 
sordu. Anneannesi “evet kızım hepsi farklı ve 
hepsinin özellikleri var; Mesela maydanoz karaciğer 
yağlanmasını giderir, sarımsak antibiyotik özelliği 
vardır, kolestorolü düşürür, limon tansiyonu düşürür.
Bu durum ………………………………………’’

Yukarıdaki boşluğa Zeynep Naz’ın anneannesinin 
hangi cevabı vermesi daha mantıklıdır?

A) Allah’ın evreni aşama aşama yarattığının kanıtıdır.
B) Allah’ın yaratma sıfatının önemli bir delilidir.
C) Allah’ın evrendeki her şeyi bildiğinin kanıtıdır.
D) Allah’ın her şeyi işitip gördüğünün delilidir.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

İNGİLİZCE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İngilizce kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

3.

4.

Jeremy : I am good at learning languages. We have 
English and Spanish classes at school. English is my 
favorite subject. …………………..
 
Luna : Well, I study English as well. But I am not 
good at it. It is difficult for me. My favorite class is 
Physical Education because I like doing exercises.

Which of the following completes the dialogue 
best?

A) Where do you study?
B) Do you speak English?
C) What about yours?
D) Do you learn Spanish at school?

Hi, my name is Daniel. I live in France but I am 
from England. I have a sister, Lisa. My sister 
lives in Germany, so she can speak English, 
French and German. I cannot speak German. I 
can cook very well, but she cannot. I am really 
tall, but she is medium-height. I have short 
curly hair, but she has long straight hair. She is 
beautiful.

According to the text, which of the following is 
true?

A) Lisa is from France.
B) Daniel can speak three languages.
C) Lisa has short curly hair.
D) Daniel is good at cooking.

Kathy : Hello, I am Kathy. I am in the fifth grade. 
What is your name?

Sharon : Hi, my name is Sharon. I am in the fifth 
grade, too. I am new at this school. 

Kathy : Nice to meet you. I think we are at the same 
class this year.

Sharon : Really? I am happy to hear that. …………….

Kathy: Good bye.

Which of the following is NOT suitable for the 
blank?

A) See you soon.
B) Great idea.
C) Pleased to meet you, bye.
D) Have a nice day.

Sally gets up at eight o’clock on Saturdays. First, she 
goes jogging in the ………. for an hour. Next, she 
comes back home, has a shower and gets dressed. 
She meets her cousins at the ………. for breakfast. 
After that, she joins the drama club in the ………. with 
some of her friends.

Which of the following is NOT suitable for the 
blanks?

A) cafe
B) theatre
C) park
D) cinema
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

5.

6.

10.

Answer the questions (5-6) according to the text.

Hello, I am Alex. I am ten years old. I study at the 
secondary school. I wake up at a quarter to eight 
on weekdays. I wash my hands and face, have 
breakfast and get ready for school. My mum drives 
me to school so we leave home at half past eight. 
My classes start at nine o’clock and finish at half past 
three. We have a fifty-minute lunch break at ten past 
twelve. After school finishes, my mum picks me up 
and we go home together. I have a rest and then do 
my homework. We have dinner at seven o’clock. I do 
puzzles or read a book before sleeping. I go to bed at 
half past ten.

Which of the following question can NOT be 
answered according to the text?

A) What time does he wake up on weekdays?
B) How does he go back home from school?
C) Which activity does he attend after school?
D) How long does the lunch break take?

Which of the following time is NOT mentioned in 
the text?

A) 08.15
B) 09.00
C) 10.30
D) 12.10

7.

In this game, the first person says a word or a 
sentence in one of the friend’s ear and he/she says 
it to other friend. Until the last person, it goes on like 
this. Last friend says the word or the sentence out 
loudly.

Which game is it?

A) Hangman 
B) Hide and seek
C) Blind man’s buff
D) Chinese Whispers

8.

Tim : Hi, Mike. I am bored. Would you like to play
checkers with me?

Mike : I love checkers, but I cannot play it. How
about hangman?

Tim : Oh, no. I can’t stand it.

Mike : Let’s play tennis, then.

Tim : I am sorry, but I do not have a racket. Do
you like fishing?

Mike : Yes, it is my favourite. 

Tim : OK, let’s take our equipment and go fishing. 

Mike : Cool!
According to the dialogue, which of the following 
is NOT true?
A) Tim has not got a racket.
B) Tim accepts Mike’s offer.
C) Mike cannot play checkers.
D) Mike’s favourite activity is fishing.

9.

Patrick : Excuse me, can you tell me the way to the 
train station, please?

Isabella: Go …………… ahead, take the second 
…………….It is on King Street, …………… the 
museum.

Patrick : Thank you very much.

Isabella: You are welcome.
Which of the following does NOT complete the 
dialogue above?
A) above
B) straight
C) opposite
D) left

I love both indoor and outdoor activities. 
(I) I like watching movies, surfing the Net and playing 
board games. (II) I also like swimming, cycling 
and camping, but running is my favourite. (III) My 
grandparents visit us once a month. (IV) I want to 
be a professional marathon runner in the future, so I 
practise day and night. 

Which one of the sentences above is irrelevant?

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

11.

12.

İngilizce Testi Bitti

Matematik Testine geçiniz

* June is the ………. month of the year.
* January is the ………. month of the year.
* December is the ………. month of the year.
* July is the ………. month of the year.

Which of the following is NOT used for the blanks 
above?

A) first
B) sixth
C) twentieth
D) seventh

Erick : Hello, Lucy. Can I ask you some questions 
about your daily routine for our school magazine?

Lucy : Of course.

Erick : ………………………………..?

Lucy : At half past seven on weekdays, but it 
changes at the weekend.

Erick : ………………………………..?

Lucy : No, not really. I buy a sandwich at school.

Erick : ………………………………..?

Lucy : I cycle to school.

Erick : Do you do your homework in the evening?

Lucy : Yes, I do my homework after dinner.

Erick : Thanks a lot.

Which of the following is NOT used for the 
dialogue?

A) Do you help your mum at home
B) What time do you get up
C) How do you come to school
D) Do you have breakfast at home
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12

MATEMATİK TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Matematik kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

4.

5.

6.

A)  11 B)  23 C) 51 D) 55

7, 0, 4, 3 rakamlarının her biri birer kez kullanılarak 
dört basamaklı sayılar yazılmıştır.  
Bu sayılardan en büyüğü en küçüğünden kaç 
fazladır?

A)  4383 B)  3383 C) 3996 D) 7083

2. Bir yük asansörüne 392 kg’dan fazla yük 
konulduğunda uyarı sinyali vermektedir. 

154
kg

237
kg

138
kg

248
kg

4.yük3.yük2.yük1.yük

Buna göre, yukarıdaki yüklerden hangi ikisi bu 
asansöre konulursa uyarı sinyali verir?

A)   1. ve 2. yük B)   1. ve 4. yük
C)   2. ve 3. yük D)   3. ve 4. yük

A)  940 B)  930 C) 750 D) 740

ABC üç basamaklı bir doğal sayıdır. 
* ABC doğal sayısının onlar basamağındaki 

rakamın basamak değeri ile birler 
basamağındaki rakamın basamak değerinin farkı 
34’tür. 

* ABC doğal sayısının rakamlarının toplamı 17’dir.

Buna göre, bu üç basamaklı doğal sayısının onlar 
basamağına yuvarlanmış hali kaçtır?                  

Bir örüntünün beşinci terimi 71 ve sekizinci terimi 
83’tür. 
Bu örüntünün ilk terimi kaçtır?

Mehmet yukarıdaki hesap makinesinde sırasıyla       
9, 6, 7, 4, 3 tuşlarına basmış fakat 9 ve 4 tuşlarının 
bozuk olduğunu, bu tuşlara basıldığında bir alttaki 
tuşu algıladığını fark etmiştir.
Buna göre, Mehmet’in yazmak istediği sayı hesap 
makinesinin ekranında görülen sayıdan kaç 
fazladır?
A)   30030 B)   30300
C)   29970 D)   27000

Bir apartmanın her katında beş daire bulunmaktadır. 
Daireler birinci kattan itibaren  birden başlayarak 
ardışık bir şekilde numaralandırılmıştır. 

En sonuncu kattaki daire numaralarının toplamı 
215 olduğuna göre bu apartman kaç katlıdır?

A)  8 B)  9 C) 10 D) 11
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

7. Braille Alfabesi görme engelli bireylerin okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Aşağıda Braille 
Alfabesinde kullanılan semboller ve bu sembollere karşılık gelen rakamlar verilmiştir.

Birden fazla basamaklı sayılar yazılırken önce sayı başlangıcı konulup sayı değerleri boşluk verilmeden yazılır. 
Örneğin; 1995 sayısı

ile gösterilir.

Melih Öğretmen bu sembolleri kullanarak aşağıdaki işlemi yazıyor.

Melih Öğretmen’in yazdığı işlemin sonucu kaçtır?

A)   2023 B)   2022 C)   2021 D)   2020

Bir üretici firma her konserve şişesine, konserve 
şişelerini koyduğu her bir kutuya, her kutuyu koyduğu 
kolilere bir tane etiket yapıştırmıştır.

8.

400 tane konserve şişesinin her 4 tanesini bir 
kutuya, her 4 kutuyu ise bir koliye koyduğuna 
göre toplam kaç tane etiket yapıştırmıştır?
A)  400 B)  416 C) 500 D) 525

9. 3

8
1.dikdörtgen

4

5
2.dikdörtgen

9 12

17 20

Özlem Öğretmen, öğrencilerine sayıların yazılı 
olduğu yukarıdaki iki dikdörtgeni kullanarak kesirler 
oluşturmalarını istiyor. 1.dikdörtgenden seçtikleri 
sayıyı pay, 2.dikdörtgenden seçtikleri sayıyı payda 
olacak şekilde en büyük kesri oluşturmalarını istiyor.
Buna göre, öğrencilerin bulduğu kesir 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
20

8 B)  
3

9 C) 
9

8 D) 
3

20
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

10.

12.11.

Matematik Testi Bitti

Fen Bilimleri Testine geçiniz

Aşağıda iki yüzünde rakamların yazılı olduğu dokuz kart verilmiştir. Emir ve Çınar, kartların kendi taraflarında 
yazan rakamlardan oluşan sayıyı kendi bakış yönlerine göre soldan sağa doğru okumaktadır.

Her ikisinin okuduğu sayının aynı basamağına denk gelen rakamların sayı değerleri toplamı 8’dir.

Çınar’ın bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı ‘‘ Altı yüz seksen iki milyon yedi yüz elli bin üç yüz on 
dört’’ olduğuna göre Emir’in kendi bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı kaçtır?

A)   206 138 574 B)   206 137 574 C)   475 831 612 D)   475 831 602

Emre ve Eren bir mağazadan bilgisayar almışlardır. 
Emre 13400 TL’ye aldığı bilgisayarın 1400 TL’sini 
peşin geri kalanını 8 ay eşit taksitle ödemiştir. 
Eren ise hiç peşinat vermeden 12 ay eşit taksitle 
ödemiştir. 
Eren’in ödediği bir aylık taksit miktarı Emre’nin 
ödediği bir aylık taksit miktarından 120 TL fazla 
olduğuna göre Eren’in aldığı bilgisayar kaç 
TL’dir?
A)  1440 B)  14400 C) 19000 D) 19440

Yukarıda verilen ikili kağıtlara toplamları on olan 
rakamlar yazılacaktır. Sonra bu kağıtlar yan yana 
yerleştirilerek sekiz basamaklı bir doğal sayı 
oluşturulacaktır. 
Her rakam bir kez kullanılmak şartı ile 
yazılabilecek en büyük sekiz basamaklı doğal sayı 
kaçtır?
A)   98765432 B)   91827364
C)   918273645 D)   91919191

Emir

Çınar
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Fen Bilimleri kısmına işaretleyiniz.

1. “Ay Dünyamızdan çok daha küçük olmasına rağmen 
çok daha fazla kratere sahiptir.’’

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapması
B) Atmosferinin yok denecek kadar az olması
C) Sürekli hareket halinde olması
D) Çekim kuvvetinin Dünyadan daha fazla olması

Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirine göre konumları 
aşağıdaki gibidir. 

Bu evreden yaklaşık 3 hafta önce Ay hangi evrede 
gözlemlenmiştir?

A) Yeniay
B) İlk dördün
C) Dolunay
D) Son dördün

3.

2. “Ay tıpkı Dünya’mız gibi dönme hareketi yapmaktadır. 
Fakat Dünya’dan bakıldığında Ay’ın sadece tek bir 
yüzü görülebilmektedir.’’
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay’ın Dünya ile beraber Güneş etrafında 

dolanması.
B) Dünya ve Ay’ın kendi etrafında dönme sürelerinin 

aynı olması.
C) Ay’ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi 

etrafında dönme süresinin eşit olması.
D) Ay’ın Dünya ile Güneş etrafında dolanma 

sürelerinin aynı olması.

4. K bitkisi     :Gelişmiş kök, gövde ve yaprakları vardır.
                    Meyve ve tohum oluşturabilir.

L bitkisi      :Kök, gövde ve yaprakları gelişmemiştir.
                     Meyve ve tohum oluşturamaz.

Yukarıda K ve L bitkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Buna göre K ve L bitkileri aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) K: Eğrelti Otu B) K: Papatya
L: Papatya L: Çam Ağacı

C) K: Kaktüs D) K: Elma Ağacı
L: Kara Yosunu L: Kaktüs

Mikroskobik canlıların yaşam alanları çok geniştir. 
Uygun ortam koşullarında çok hızlı bir şekilde 
çoğalabilirler. Bazı mikroskobik canlılar yararlı bazıları 
ise zararlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların 
yararlarından değildir?

A) Sütten peynir yapılması
B) Hastalıklara sebep olması
C) Bitki ve hayvan artıklarını ayrıştırarak toprağa 

karışmasını sağlaması.
D) Bazı ilaçların üretilmesi

5.

6. Bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre 
sınıflandırmışlardır. Bunun sebebi canlıları daha kolay 
inceleyebilmektir. Canlılar sınıflandırılırken beslenme 
şekilleri, yaşam alanları, üreme şekilleri gibi özellikler 
dikkate alınmıştır.

Aşağıdaki canlıları üreme şekli bakımından 
incelediğimizde hangisi farklı bir grupta yer alır?

A) Balina    
B) Timsah
C) Somon balığı
D) Penguen
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

7. I. Yüzey ne kadar az pürüzlü olursa sürtünme 
kuvveti o kadar fazla olur.

II. Cismin ağırlığı artarsa sürtünme kuvveti azalır.
III. Motor ve kapı menteşelerinin yağlanması 

sürtünme kuvvetini azaltır.

Yukarıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

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

8. “12 bölmeli bir dinamometreye 30N ağırlığında 
bir cisim asıldığında 4 bölmenin dışarıya çıktığı 
gözlemleniyor.” 
Buna göre bütün bölmelerin görülebilmesi için 
kaç N ağırlığında bir cisim asılmalıdır?

A) 120N
B) 160N
C) 100N
D) 90N

* Gemilerin burun kısmının V şeklinde olması.
* Ördeklerin ayaklarının perdeli olması.
* Dalgıçların özel kıyafetler giymesi.
* Balıkların vücutlarının kaygan pullarla kaplı 

olması.

Yukarıda yazılanlardan kaç tanesi su direncini 
azaltmak içindir?

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

9.

10. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi veya 
hangileri bütün mantar türleri için ortaktır?

I. Besin olarak tüketilebilirler.
II. Kendi besinlerini üretemezler.
III. Nesillerini devam ettirmek için ürerler.
IV. Toprağa bağlı yaşarlar.

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

11.

* Güneş farklı özellikteki katmanlardan oluşur.
* Güneşin Dünya’mıza olan uzaklığı yaklaşık 150 

milyon kilometredir.
* Güneş’in sürekli aynı şekilde görülmesinin 

sebebi sabit bir şekilde durmasıdır.
* Güneş Dünya’mıza en yakın yıldızdır.

Yukarıda güneş ile ilgili yazılan bilgilerden kaç 
tanesi doğrudur?

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

Aşağıdaki görselde havasız ortamdaki kâğıdın daha 
hızlı bir şekilde yere ulaştığı gözlemlenmiştir. 
(Kağıtlar özdeş ve yükseklik aynıdır.)

 Sadece bu görsele bakarak aşağıdakilerden 
hangisi veya hangileri söylenebilir?

I. Hava cisimlerin hareketini zorlaştıran bir kuvvet 
uygular.

II. Yüzey alanı büyüdükçe etki eden hava direnci 
artar.

III. Havanın kâğıda uyguladığı bu kuvvetin yönü 
yukarıya doğrudur.

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

12.


