
2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı 6.Sınıf Okula Kabul Sınavı Soruları

1
Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

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

1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi çekim eki 
almıştır?

A) Bu seneki seçim çok adil olmadı.
B) Elim bir kaza sonucu annesini kaybetti.
C) Benim rengim belli arkadaşlar, maviyi seçiyorum.
D) Ona biçim vermek hiç kolay değil. 

2. “için” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine farklı 
bir anlam katmıştır?

A) Seni görmek için buralara kadar yürüdük.
B) Koşarak geldiği için çok yorulmuş.
C) Yurt dışına çıkışına izin verilmediği için burada 

kaldı.
D) Komşusu hastalandığı için evden çıkamadı.

3. Köprübaşını tutmak
Sepet havası çalmak 
Her telden çalmak
Usanç vermek

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki 
deyimlerin herhangi birinin açıklaması değildir?
A) Birinin işine son vermek, işten kovmak
B) Çok önemli bir mevkiyi ele geçirmek
C) Her çeşit işi yapabilir durumda olmak
D) Utanılacak bir şey yapmak

4. Aras : Arşivdeki dokümanları tek tek inceledi.
Baybars: Bir kaç adam toplanmış arabanın başına.
Ilgaz : Annem kapıda ki çöpleri atmamış.
Dağhan : Ayşe’nin hep orjinal fikirleri vardır?

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu 
cümlede yazım yanlışı yoktur?

A) Aras B) Baybars C) Ilgaz D) Dağhan 

O gün her zamankinden daha heyecanlıydım. Sabah 
erkenden yola çıkmıştık.Yolda bize gökkuşağı da eşlik 
etmişti .                                                   1
Yolda hayaller kurarken en çok dedemi düşünmüştüm.
   2
Nasıl mutlu olacaktı beni gördüğüne. Dedemin  en 
sevdiği içecek çaydı. Ona sıcak sıcak çaylar  
                3                                4 
demleyecektim.  

5.

Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerle ilgili 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı kelimenin eş anlamlısı ebemkuşağıdır.
B) 2 numaralı kelime soyut anlamlıdır.
C) 3 numaralı kelime sesteş değildir.
D) 4 numaralı kelime gerçek anlamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört ögesi de 
bulunan bir teşbih vardır?

A) Yetim bir çocuk hüznü kondu gözlerine.
B) Cumhur altın saçlı kıza gülümsedi.
C) Güneş gibi sıcacıktı bakışları.
D) Senin gibi biri geldi salona.

6.

Dışarıya yağmur ,
Yüreğime hasret,
Fikrime sen…
Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden
Bir bilsen…

Yukarıdaki şiirde ağır basan duygu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özlem   B)  Sevgi
C)  Huzur   D)  Hüzün 

7.

Aşağıdaki hangi cümlede ‘’belirtme hal eki’’ almış 
bir kelime vardır?

A) Çiçekleri çok kıymetlidir, elletmez.
B) Oysaki bizimle eve gelecekti.
C) Asya kalemleri yere koydu.
D) Oyuncakları bizim evde kalmış.

8.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

9.

10.

Türkçe Testi Bitti

Sosyal Bilgiler Testine geçiniz

Etkinlik Sabah Akşam

Yüzme 40 dk. 30 dk.

Basketbol 40 dk. -

Tenis 60 dk. 40 dk.

Ali, haftanın beş günü düzenli olarak tablodaki 
sporları yapmaktadır.  Aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi bu tablodan çıkarılamaz?

A) Ali’ nin en sevdiği spor en çok vakit ayırdığı 
tenistir.

B) Ali basketbola toplam 200 dakika ayırmaktadır.
C) Tenise ayırdığı saat yüzmeye ayırdığı saatten 

fazladır.
D) Sabah en fazla tenise vakit ayırmaktadır.

1. kullanmaktır 4. olan 7. olmak

2. da 5. o aklı 8. yerinde

3. mühim 6. akıllı 9. bir şey

10. değil

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden 
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 5-8-1-2-3-9-6-10-4-7
B) 6-7-3-2-5-9-8-10-4-1
C) 6-7-2-9-10-3-4-5-8-1
D) 6-7-9-10-2-3-8-1-4-5

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti 
yanlış kullanılmıştır?

A) Bugün derste Türkçe’nin zor bir dil olduğu 
kanısına vardık.

B) Eve vardınız mı beni arayın.
C) Kitabın 5,6,7,8.sayfalarından sorumlusunuz.
D) Hey! Buraya bakar mısın?

12. Bilgi çağını yaşayan dünyamızda eğitim bir güçtür. 
Dil ise bu güce ulaşmanın en önemli anahtarıdır. 
Dil, öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir 
becerisidir. İnsanlar bu sınırsız becerilerini kullanarak 
öğrenir ve kendilerini hayat boyu geliştirirler. Dil, 
insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, 
iletişim kurmasına, birbiriyle etkileşmesine, dış 
dünya ile bütünleşmesine ve kültürün nesilden 
nesle aktarılmasına yardım eder. Bu nedenle 
günümüzde çoğu ülkede küçük yaştan itibaren dil 
ve zihinsel becerileri geliştirecek bir eğitim üzerinde 
durulmaktadır.

Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dil öğrenmek iletişimin kalbidir.
B) Küçük yaşlarda dil öğrenmek faydalıdır.
C) Dil, eğitimin ve öğrenmenin en önemli parçası ve 

gelişim aracıdır.
D) Eğitimde dilin önemi çok büyüktür, eğitimin gelişim 

aracıdır.
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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.

3.

4.

5.

. Kök Türklere ait destanın adı

. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda 
bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde 
hesap verme durumu

. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgelerinin 
genel adı

Yukarıda verilen tanımların karşılığı sırasıyla 
hangi şıkta doğru verilmiştir ?

A)   Oğuz Kağan Sorumluluk Orhun Abideleri

B) Göç Rol Çanakkale 
Şehitlik Abidesi

C) Ergenekon Sorumluluk Orhun Abideleri

D) Türeyiş Özgürlük Çanakkale 
Şehitlik Abidesi

(   )   Kalıp  yargı toplumda uyum içinde yaşamamızı  
        sağlar.
(   )   Hicret olayından sonra Müslümanlar,
         Hz.Muhammed(S.A.V) önderliğinde Mekke’ye
         gelerek İslam Devleti’nin temellerini atmıştır .
(   )   Kültürü oluşturan unsurlar toplumsal birlikteliğin
         oluşmasına büyük katkı sağlar.

Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak 
işaretlenirse  aşağıdaki şıklardan hangisi doğru 
olur ?

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

A)   Y - D - D B)   Y - Y - Y
C)   D - D - D D)   Y - Y - D

Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç paraleline 
(Ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenwich) göre 
olan konumuna matematik konum denir.

Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin matematik 
konumunun sonuçlarından birisidir?

A) 36° -42° güney paralelleri arasında yer alır.
B) Başlangıç Meridyeni'nin (Greenwich) batısında 

yer alır.
C) 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
D) Batı Yarım Küre'nin Orta Kuşağı'nda yer alır.

Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren 
çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı 
doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunlar herhangi 
bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimizdir. Bazı 
rollerimiz de vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, 
başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar 
özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği 
rollerdir.

Buna göre rollerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Rollerimiz ilgi ve yeteneklerimize göre zamanla 
değişebilir.

B) Bulunduğumuz gruplar bizlere çeşitli roller 
yükleyebilir.

C) Bazı rollere doğuştan sahip oluruz.
D) Sahip olduğumuz tüm rolleri kendi isteğimize göre 

seçeriz.

Aşağıdaki tabloda Türk-İslam Edebiyatı’nın ilk 
eserlerinden bazıları ve yazarları verilmiştir. Hangi 
iki  yazarın eseri  yer değiştirirse bütün yazar-eser 
eşleştirmeleri doğru sıralanmış olur? 

YAZAR ESER
I. Kaşgarlı Mahmut Kutadgu Bilig
II. Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet 
III. Edip Ahmet Yükneki Atabetü’l Hakayık
IV. Yusuf Has Hacip Divan-ı Lügatit Türk
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

6.

7.

8.

9.

-Kutluk Kağan tarafından 
kurulmuştur.
-Kendilerine özgü 38 harfli alfabe 
oluşturmuşlardır.
-Uygurlar tarafından yıkılmışlardır.

Umut Aras’ın verdiği bilgilere göre yukarıda 
bahsedilen bu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Kök Türk Devleti
B) Asya Hun Devleti
C) Uygur Devleti
D) II. Kök Türk Devleti      

 Hz.Ebubekir Dönemi
(632-634)

-Ortaya çıkan yalancı 
peygamberler sorunu 

çözüldü.
-Kur’an ayetleri 

birleştirilerek kitap haline 
getirildi.

Hz.Ömer Dönemi
(634-644)

-Devletin geniş sınırlara 
ulaşmasından dolayı illere 
valiler ve kadılar atandı.

Hz.Osman Dönemi
(644-656)

-İslam Devleti’nin ilk 
donanması bu dönemde 

kuruldu.
-Kuran-ı Kerim çoğaltılarak 

önemli merkezlere 
gönderildi.

Hz.Ali Dönemi
(656-661)

-Siyasi sebeplerden dolayı 
Müslümanlar arasında 

iç karışıklıklar arttı. 
Müslümünlar arasında ilk 

ayrılıklar yaşandı.

I. Anadolu’ da Mama Hatun Külliyesi’ ni 
yapmışlardır. 

II. Anadolu’ da Malabadi Köprüsü’nü yapmışlardır.
III. Anadolu’da ilk medreseyi yapmışlardır. 

(Yağıbasan Medresesi)

Verilen bilgilerin ait olduğu beylikler aşağıdakilerin 
hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

        -I-       -II-       -III-

A) Danişmentliler Artuklular Saltuklular

B) Saltuklular Mengücekliler Artuklular

C) Saltuklular Artuklular Danişmentliler

D) Mengücekliler Çaka Beyliği Danişmentliler

Dört Halife Dönemi ile ilgili verilen bilgilere göre 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İslam Devleti’nin sınırlarının genişlediği 
görülmüştür.

B) En adaletli halifeliği Hz. Ebubekir yapmıştır.
C) Zamanla iç anlaşmazlıkların olması bölünmeleri 

yaşatmıştır. 
D) Kuran-ı Kerim’i koruma çalışmaları yapılmıştır.

Meridyen, bir kutup noktasından başlayarak diğer 
kutup noktasına kadar uzanan yarım çemberlere 
verilen isimdir. 

Meridyenlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Meridyenler Ekvator’u ve paralelleri dik keserler.
B) Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.
C) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 

dakikadır.
D) Meridyenler doğu - batı doğrultusunda uzanırlar.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

10.

11.

12.

Sosyal Bilgiler Testi Bitti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine geçiniz

- “ Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır .”
- “ Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve 
kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu 
aramak incelemek Türklüğe ve cihana bildirmek bizler 
için borçtur. ”
                                                                                        

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Yukarıdaki Atatürk’ün sözlerinde kültürel 
ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

A) Din B)  Tarih C) Dil D) Gelenek

I- Kurultay Oda şeklinde mezar

II- Onlu 
Sistem

Metehan’ın orduyu daha 
iyi yönetmek için kurduğu 
sistem

III- Balbal Çalgı, Saz

IV- Yuğ Cenaze Töreni

Yukarıda İlk Türk Devletleri’yle ilgili verilen 
kelimeler tanımları ile değerlendirildiğinde   
hangisi veya hangilerinin tanımının yanlış 
verildiğini söyleyebiliriz?

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

Yukarıdaki Türkiye haritasında A noktasından 
belirtilen yönlere doğru hareket edildiğinde 
hangi yöne doğru gidilirse paralel uzunluklarının 
kısaldığı gözlemlenir?

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

3.

4.

Ayşe teyzenin torunları birbirinden güzel, ahlaklı, zeki, 
iyi yürekli çocuklardı. Şöyle anlattı torunlarını 

Ayşe teyze;
 
Kerem; Başına gelen her türlü olayda soğukkanlı, 
sağduyulu davranır. Kıvrak zekası ile akılcı çözümler 
bulur.
 
Hatice; son derece kibar ve dinine bağlıdır, gözünü 
haramdan sakınır, onu günaha sevk edecek her 
şeyden uzak durur. 

Cemal; Arkadaşları arasında çok sevilir son derece 
güvenilir bir insandır. Arkadaşları en değerli eşyalarını 
onunla paylaşırlar.
 
Zeynep; Dürüstlüğü ile övünür Ayşe teyze Zeynep’in. 
Asla yalan söylemez der torununu anlatırken.

Yukarıda Ayşe teyzenin torunları ile ilgili 
bilgileri değerlendirdiğimizde sırasıyla aşağıda 
verilen Peygamber sıfatlarından hangileri ile 
eşleştirebiliriz?

A)   Fetanet - İsmet - Emanet - Sıdk

B) Fetanet - Sıdk - Emanet - İsmet

C) Tebliğ - İsmet - Emanet - Sıdk

D) İsmet - Sıdk - Fetanet - Emanet

Yüce Allah Peygamberler aracılığıyla insanlara 
mesajlar (vahiyler) göndermiştir. Sayfalar halinde 
gönderilen vahiylere Suhuf denilir.

Aşağıda verilen suhuf ve peygamber 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Hz. Adem ----------- 10 sahife

Hz. Şit ----------- 50 sahife

Hz. İdris ----------- 30 sahife

Hz. İbrahim ----------- 20 sahife

A)   Hz. Adem B)   Hz. İbrahim
C)   Hz. Şit D)   Hz. İdris

Cemal Öğretmen öğrencilerini sıkmayan, genellikle 
konuyu anlattıktan sonra oyunlarla pekiştirmelerine 
özen gösteren bir öğretmendi. Yine bir gün dersini 
anlattıktan sonra bir kağıda konu ile ilgili kelimeler 
yazarak öğrencilerden birine (Fadime) verdi. “Bu 
kelimeler sana yasak, bu kelimeleri kullanmadan 
arkadaşlarına doğru cevabı verdirtmek için 
uğraşmalısın” dedi. Öğretmenin Fadime’ye verdiği 
kartta şu kelimeler yazmaktadır:

Cebrail, İlahi, Fısıldama, Peygamber, Mesaj. 

Fadime bu kelimelere bağlı olarak arkadaşlarına 
aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışıyordur?

A)   Mucize B)   Keramet
C)   Vahiy D)   Tevhid

Tayfun Öğretmen 13 Aralık 2020 tarihinde 
yapılacak olan “DÖRT BÜYÜK KUTSAL KİTAP VE 
PEYGAMBERLER” adlı seminere katılmıştı. Seminer 
programı şöyleydi:

09:00 Tevrat
11.00 Zebur
13.00 İncil
15.00 Kur’an-ı Kerim

Bu davete katılan Tayfun Bey aşağıdaki metni not 
almıştır: 
İlahi kitapların ikincisidir. İsrailoğulları’na gönderilen 
bir kitaptır. Pek çok değişikliğe uğrayarak günümüze 
gelmiştir…..

Buna göre Tayfun Öğretmen bu metni saat kaçta 
not almış olabilir?

A) 09:00 B) 15:00 C) 13:00 D) 11:00
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

8.

7.5.

6.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle beraber bu 
durumu kötüye kullanan fırsatçılarda yine sahneye 
çıktı. Elektronik eşyalardan tutun her türlü gıda 
maddesine kadar fahiş artışlar söz konusu. Bu ayın 
zam şampiyonu ise gıda maddeleri arasında yüzde 
75’lik artışla kuru soğan oldu.

Yukarıdaki metinde verilenler değerlendirildiğinde 
bu durum peygamberlerin hangi sıfatının göz ardı 
edildiğini gösterir?

A)   Emanet B)   Fetanet
C)   Tebliğ D)   İsmet

Yaşasın!.....

Bugün İstanbul’a gidiyoruz. Önce Hz. Ali Camii’ne 
giderek Cuma namazını kılacağız. Sonra da Boğaz 
turu yapacağız.

Hızlıca evden çıktık. Ve Cuma namazı için caminin 
avlusunda bulunan şadırvanda abdest aldık. Babam 
Cuma namazının nasıl kılınacağını bana anlatırken 
avludaki yüksekçe taşın üzerinde bir cenazenin 
olduğunu gördüm. Babam “namaz sonrası cenaze 
namazını da kılıp öyle gitmemiz gerekir. Çünkü 
cenaze namazı kılmak ………………………… dir.” 
dedi.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilirse doğru cevap verilmiş olur?

A)   Farz-ı Ayn B)   Farz-ı Kifaye
C)   Sünnet D)   Vacip

Sevgili Günlük;

Bugün yaz tatilinin ilk günü ve ben Kuran Kursu’na 
gitmeye başladım. Çok heyecanlı ve güzel bir gün 
geçirdim. Bugün dinin direği olan ibadet yani namazı 
öğrendik.12 tane farzı var. Namazın hazırlık ve Kılınış 
şartları olarak ikiye ayrılıyor. Bugün hazırlık şartlarını 
öğrendik. Sırasıyla şöyle;

1. Hadesten Taharet
2. Necasetten Taharet
3. Setr_i avret
4. İstikbal-i Kıble
5. İttitah Tekbiri
6. Vakit

Buna göre Zahide günlüğünde yazdığı hazırlık 
şartlarının hangisinde yanlışlık yapmıştır?

A)   İstikbal-i Kıble B)   Vakit
C)   İftitah Tekbiri D)   Setr_i Avret

Zehra bugün okulda arkadaşlarına ikindi namazının  
sünnetinin kılınışını uygulamalı olarak anlatacaktı. 
Bunun için günlerdir hazırlık yapmıştı. Öğretmeni 
tahtaya kaldırdığı vakit Zehra, önce niyet etti sonra 
tekbir alarak ellerini bağladı ve namaza başladı. 
Sübhaneke-Fatiha ve Zammı sureleri okuduktan 
sonra rukuya eğilip secdeye gitti. Sonra ayağa kalkıp 
ikinci rekatta fatiha ve zammı sure okuduktan sonra 
ruku ve secdeleri yaptı, sonra oturdu. Tahıyyat okudu 
ve tekrar ayağa kalktı. 3.rekatta Sübhaneke – Fatiha 
ve zammı sure okuyup ruku ve secde yaptı. Tekrar 
ayağa kalktı Fatiha ve zammı sure okudu. Ruku ve 
secde yapıp oturdu. Tahıyyat, Salli-Barik, Rabbena 
dualarını okuyup selam verdi.

Buna göre; Zehra’nın anlatmış olduğu namaz için 
hangi bölümde yanlışlık yaptığını söyleyebiliriz?

A) Namazın 3.rekatında Sübhaneke duası ile 
başlamamalı sadece fatiha ve zammı sure 
okumalıydı.

B) Namazın son oturuşunda Tahıyyat, Salli ve 
Barik dualarını okumamalıydı sadece Tahıyyat 
yeterliydi.

C) İkindi namazının sünneti 2 rekattır. Oysa Zehra 4 
rekat kılmıştır.

D) Zehra 2.rekatın sonunda ilk oturuşta Tahıyyat 
duasını okuyup 3.rekata kalkmıştır. Oysa Tahıyyat 
ile birlikte Salli ve Barik dualarını okumalıdır.
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9.

10.

11.

12.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti

İngilizce Testine geçiniz

Aşağıda verilen namaz ile ilgili özelliklerden 
hangisi yanlıştır?

A) Namazın bölümlerine rekat ismi verilir.
B) Bir namazın vaktinde kılınmasına ‘eda’ sonradan 

kılınmasına ise ‘kaza’ denir.
C) Farz namazlardan önce erkekler ezanın 

sözlerinden oluşan kameti getirirler.
D) Namazın farz olması için ergenlik şartı aranmaz.

Osman ve Faruk Cuma namazına gideceklerdi. 
Abdest almak için çeşmeyi açtılar. Fakat sular 
akmıyordu. Evde çok az su vardı. Abdest almaya 
yetmezdi. Osman “sadece abdestin farzlarını alalım, 
yeterli olur” dedi. Ve başladı abdest almaya…….

Aşağıda Osman’ın abdestin farzlarını yerine 
getirerek aldığı abdestte eksik veya yanlış olan 
hangisidir?

A) Ellerini bileklere kadar güzelce yıkadı
B) Yüzünü yıkadı
C) Başının dörtte birini meshetti
D) Ayaklarını topukları ile birlikte yıkadı.

Aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim  ile ilgili bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar 
için geçerli olan bir ilahi kitaptır

B) Kuran-ı Kerim 612 yılının Ramazan ayının Kadir 
Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır.

C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) inen ayetleri , vahiy 
katibi olan bazı sahabilerine yazdırırdı.

D) Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir 
zamanında iki kapak arasına alınıp kitap haline 
getirilmiştir.

Aşağıda numaralandırılmış Kunut duasının doğru 
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Ve netevekkelü aleyke
2. Allahümme inna nesteinuke
3. Ve la nekfüruk
4. Ve nü’minubike ve netubu ileyk
5. Ve Nüsni aleykel hayra küllehu neşkuruke
6. Ve nestağfiruke ve nestehdik
7. Ve nahleu ve netruku men yefcuruk

A)   2-1-5-6-4-3-7 B)   2-4-1-3-5-6-7
C)   2-6-4-1-5-3-7 D)   2-6-5-3-1-4-7
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İNGİLİZCE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İngilizce kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

3.

4.

Answer the question according to the chart below.

SAM’S DAILY ROUTINE

Monday : attend the traditional folk dance 
course

Tuesday : play tennis with Sue

Wednesday : run errands at home

Thursday : go to the guitar course

Friday : play computer games

Saturday : visit relatives

Sunday : do the shopping

Which one is FALSE about Sam?

A) He plays tennis with Sue once a week.
B) He plays computer games at the weekend.
C) He does the shopping on Sunday.
D) He helps with the housework on Wednesday.

1. I don’t like carnivals. They are crowded.
2. I walk in the parks at weekends.
3. I can play tennis very well.
4. I think diving is better than skiing.

Read the sentences above. Which sentence has a 
comparison?

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

Look at the chart and answer the question.

What do you like for 
breakfast? 1

I like pancakes with 
honey for breakfast.

What about fish for 
dinner? 2

Yummy! I love fish.

Does Julie like 
boiled eggs? 3

No, she doesn’t. 
She never eats 
unhealthy food.

Is there any sugar 
in cheesecake? 4

Yes, there is a 
lot of sugar in 
cheesecake.

Which of the pairs above is NOT correct?

I. It sounds great. 
II. What a boring day!
III. Let’s go and dance together.
IV. Do you want to go to the concert?

Put the dialogue into the CORRECT order.

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

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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5.

6.

7.

8.

9.

Choose the best options (5-8) according to the 
dialogue below.

Mom : Jill, what are you doing ?

Jill : I am ……… (5) my dictionary. I can’t find it 
anywhere.

Mom : Look! It’s under your table.

Jill : Oh! Thank you mom. By the way, I am 
hungry. Can I have a snack?
            
Mom : Sure. What do you want?

Jill : I want to eat ……… (6) croissants with milk. 
Can you give me, please?

Mom : Sorry Jill,  you can eat croissant ……… (7) 
you can’t drink milk.

Jill : Why not mom? It’s my favourite drink!

Mom : Because ……… (8)

A) waiting for 
B) looking after
C) talking to
D) looking for

A) a
B) an
C) some
D) any

A) and
B) because
C) or
D) but

A) there is a lot of milk.
B) enjoy your meal!
C) it’s all gone.
D) I’m full.

Ellie is studying the ‘Weather and Emotions’ unit. She 
is preparing a vocabulary chart to learn new words, 
but there are some mistakes.

WEATHER EMOTIONS
lightning anxious
hailing depressed
moody scared
stormy thunder

freezing sleepy

Find the ODD ones according to the categories.

A)   moody - thunder B)   lightning - scared
C)   freezing - sleepy D)   stormy - anxious
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12.

İngilizce Testi Bitti

Matematik Testine geçiniz

Answer the questions (10-12) according to the 
text below.

Hello! I’m Mark. I live in a city. There are some good 
things about living in a village. It’s quieter than the 
city. Also, it’s more beautiful and it’s cleaner because 
there aren’t many cars and buses. However, there 
are a lot of bad things about living in the country. It’s 
more boring than living in the city. Cinemas, cafes 
and swimming pools are a long way from your home. 
Also, it’s more difficult to go shopping in the country 
because there aren’t many shops. But the worst thing 
about living in the country is that it’s more difficult to 
find friends there. It’s easier to find friends in a city 
because there are more kids the same age as you 
are. I live in Bristol and I like living in the city because 
it’s more exciting and interesting than living in the 
country.

10. Which one is TRUE according to the text above?

A) The village is quieter than the city.
B) The city is cleaner than the village.
C) There are cars and buses in the village.
D) Living in the city is boring.

11. Mark likes living in the city because it’s …………… 
than living in the country.

A) quieter
B) more exciting
C) more boring
D) more expensive

It’s more difficult to go shopping in the country 
because …………… .

A) there are a lot of bad things
B) there aren’t many cars and buses
C) there are a lot of friends 
D) there aren’t many shops
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MATEMATİK TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Matematik kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a 643 =

b3a 1 =-

a ve b birer doğal sayı olmak üzere,

Yukarıda verilen eşitliklere göre b kaçtır?

A)  81 B)  27 C) 9 D) 6

2. a iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere;

.a 10b 4-  ifadesi on iki basamaklı bir doğal sayı 
olduğuna göre b kaçtır?
A)  10 B)  12 C) 14 D) 16

Bir bilgisayar programına üç basamaklı bir sayı 
girildikten sonra programın yaptığı işlem adımları 
aşağıda verilmiştir.
1.adım : Girilen sayıyı oku.
2.adım : Yüzler basamağındaki sayının sayı   
değerini al.
3.adım : Birler basamağındaki sayının basamak 
değerini al.
4.adım : 2. ve 3.adımda bulunan sayıları çarp.
5.adım : Bulduğun sayıyı en yakın onluğa yuvarla.
6.adım : Sonucu ekrana yaz.
Yukarıdaki bilgilere göre “984” sayısı programa 
girildikten sonra ekranda hangi sayı yazar?

A)  30 B)  40 C) 50 D) 60

A tam sayısından küçük en büyük asal sayı 23’tür.     
B yalnızca bir tane asal çarpanı olan iki basamaklı en 
büyük tam sayıdır. 
Buna göre A+B ifadesinin alabileceği en küçük 
değer kaçtır?
A)  103 B)  105 C) 121 D) 123

Bir kırtasiyede kurşun kalemler 4’lü ve 12’li paketler 
halinde satılmaktadır. 4’lü paketler 25 lira,12’li paketler 
ise 60 liradır. Bu kırtasiyeden 40 tane kurşun kalem 
en az kaç liraya alınabilir?
A)  75 B)  125 C) 175 D) 205

Bir okulda her sınıfta 12 öğrenci ders görmektedir.   
Bu okuldaki öğrenci sayısı 4 basamaklı 2a1b 
sayısıdır. Buna göre bu okulda en az kaç öğrenci 
vardır?

Bir markette 5 çikolata alana 1 çikolata hediye 
veriliyor. Bir çikolatanın 5 TL olduğu bu marketten 
50 TL’ye en fazla kaç çikolata alınabilir?
A)  9 B)  10 C) 11 D) 12

Rakamları toplamı on olan iki basamaklı asal 
sayılardan en büyüğü en küçüğünden kaç 
fazladır?
A)  54 B)  60 C) 72 D) 86

A) 2010 B) 2012 C) 2016 D) 2032
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9.

10.

11.

Bir marangoz, uzunlukları 200 cm ve 240 cm olan iki 
tahta parçasını her birinin uzunluğu 40 cm’den kısa 
olacak biçimde eşit uzunlukta parçalara ayıracaktır.
Her bir kesim işlemi 22 saniye sürdüğüne göre 
kesme işlemi en az kaç saniyede biter?
(Marangoz her seferinde bir tahta parçasını 
kesebilmektedir.)
A)  88 B)   80 C)  44 D)  36

Bir spor kulübünde basketbol ve yüzme 
branşlarından kurs açılmıştır. Kulübe toplam 41 
başvuru yapılmıştır. Sadece basketbol kursuna 
katılan kişi sayısı sadece yüzme kursuna katılan 
kişi sayısının 3 katıdır. Her iki kursa katılan 1 kişi 
olduğuna göre yüzme kursuna katılan kaç kişi 
vardır?
A)  10 B)   11 C)  30 D)  31

İki basamaklı AB doğal sayısı için aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir. 
* 3 ve 7’nin doğal sayı katıdır.
* 9 ile tam bölünebilmektedir.
Buna göre AB iki basamaklı doğal sayısının 
rakamları farkı kaç olabilir?
A)  3 B)   5 C)  6 D)  7

Yukarıdaki birim küplerden yapılmış prizmanın 
dış yüzeyini boyamak isteyen Yüksel Usta boya 
yaparken, 
* Bir yüzü görünen birim küpleri siyaha,
* İki yüzü görünen birim küpleri yeşile,
* Üç yüzü görünen birim küpleri turuncuya 

boyayacaktır.
Bu boyaların bir tüpünün boyayacağı alan 
birim kare cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Renk Bir tüp boyanın boyayacağı alan 
(br2 cinsinden)

Turuncu . .60 5 6 2 4 2÷ +-] ]g g
Yeşil .3 9 2 53 0- -
Siyah 18 3 2÷ 2 +

Boyama işini yapmak için Yüksel Ustanın en az 
kaç tüp boyaya ihtiyacı vardır?

A)  15 B)   16 C)  17 D)  18

Matematik Testi Bitti

Fen Bilimleri Testine geçiniz

12. Aşağıdaki prizma 48 birim küpten oluşmaktadır.
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Fen Bilimleri kısmına işaretleyiniz.

1. 3.

4.

Fen Bilimleri öğretmeni öğrencilerine : “ Güneş ve Ay 
tutulmasının özellikleri nelerdir ?” sorusunu yöneltmiş, 
aşağıdaki öğrenciler cevaplar vermiştir.

Ayşe : “ Güneş ve Ay tutulmaları gece gerçekleşir.”
Sude : “ Güneş tutulması Ay’ın yeni ay evresinde 
gerçekleşir.”
Kaan : “ Ay tutulması sırasında Dünya’nın gölgesi 
Ay’ın üzerine düşer.” 

Buna göre hangi öğrenci ya da öğrenciler 
öğretmenin sorusuna doğru cevap vermişlerdir?

A)   Yalnız Ayşe B)   Ayşe ve Sude
C)   Sude ve Kaan D)   Ayşe, Sude ve Kaan

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin özellikleri 
aşağıda verilmiştir.

K.   Güneş sisteminin en büyük 3. gezegenidir.
L.   Diğer gezegenlere göre ters yönde dönen 
gezegendir.
M.  Kızıl gezegen olarak bilinen gezegendir.

Buna göre K,L,M gezegenleri aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

K L M

A) Satürn Uranüs Mars

B) Uranüs Venüs Mars

C) Neptün Jüpiter Venüs

D) Uranüs Mars Venüs

2.

Aşağıda kas grupları ve bu kas gruplarına ait özellikler 
karışık olarak verilmiştir.

1. Çabuk yorulur, istemli çalışır. Hızlı 
kasılıp gevşer. a. Kalp kası

2. İç organlarımızın çalışmasını 
sağlayan kaslardır.İstemsiz çalışır.
Yavaş kasılıp gevşer.

b. Düz kas

3. Ömür boyu yorulmadan çalışır. c. Çizgili kas

Ayşe Fen bilimleri dersine çalışırken tabloyu incelenip 
kas grupları ve özelliklerini eşleştirmiştir.
 Eşleştirmelerin hepsini doğru yapan Ayşe’nin 
cevabı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 1-c,2-a,3-b
B) 1-a,2-b,3-c
C) 1-b,2-a,3-c
D) 1-c, 2-b,3-a

Aşağıda sindirim sistemine ait sorular ve öğrencinin 
verdiği cevaplar verilmiştir.

Soru 1 : Sindirim sisteminde sindirim yapmayan 
organlar hangileridir?
Öğrenci : Yutak , yemek borusu, kalın bağırsak, anüs

Soru 2 : Karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede 
başlar nerede biter?
Öğrenci : Ağızda başlar midede biter.

Soru 3 : İnce bağırsakta kimyasal sindirimi 
gerçekleştiren enzim hangisidir?
Öğrenci : Pankreas özsuyu

Soru 4 : Ağızdaki çiğneme hareketi, midenin kasılıp 
gevşemesiyle besinleri bulamaç haline getirmesi 
hangi tür sindirime örnektir?
Öğrenci : Kimyasal sindirim.

Yukarıdaki sorulara cevap veren bir öğrenci her doğru 
cevap için 20 puan kazanırken her yanlış cevapta 5 
puan kaybetmektedir. 

Buna göre soruları cevaplandıran öğrenci kaç 
puan almıştır?

A)  30 B)  80 C) 55 D) 5
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5.

6.

7.Aşağıda büyük ve küçük kan dolaşımı ile ilgili 
bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur?

A) Kalp ile vücut arasında gerçekleşen dolaşım 
küçük kan dolaşımıdır.

B) Akciğerler ve kalp arasında gerçekleşen dolaşım 
büyük kan dolaşımıdır.

C) Küçük kan dolaşımı temiz kanın vücudumuzdaki 
hücrelere iletilmesi ve hücrelerdeki kirli kanın 
toplanması için yapılır.

D) Küçük kan dolaşımında oksijence fakir olan kan 
kalpten çıkarak akciğerlerde oksijence zengin hale 
getirilerek kalbe döner.

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler ile ilgili;

1. Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi sıfır değilse cisim 
dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.

2. Cisme tek bir kuvvet uygulandığında cisim 
dengelenmiş kuvvetin etkisindedir.

3. Cisme etki eden tek bir kuvvete eşit büyüklükte, 
zıt yönde bir kuvvet daha etki ettiğinde cisim 
dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

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

A

B 8N

24N

12N

12N

Başlangıçta durmakta olan A ve B cisimlerine 
şekildeki kuvvetler uygulanıyor. Buna göre;

1. A cisminin bileşke kuvveti 12N olup doğu yönünde 
hareket eder

2. B cismine etki eden bileşke kuvvet 4N olup doğu 
yönünde hareket eder.

3. A cismi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyken B 
cismi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. 

İfadelerinden hangileri doğrudur ? (Sürtünmeler 
önemsenmemektedir.)

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

Aşağıda soluk alışverişi olayına ait iki farklı görsel 
verilmiştir.

8.

Buna göre Şekil 1 ve Şekil 2 için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Şekil 1’de diyafram kasılır ve düzleşirken, Şekil 
2’de diyafram gevşer ve kubbeleşir.

B) Şekil 1 soluk almaya, Şekil 2 soluk vermeye ait 
görsellerdir.

C) Şekil 1’de göğüs boşluğu daralır, Şekil 2’de göğüs 
boşluğu genişler.

D) Şekil 1’de dışarıdan alınan oksijen kana verilirken, 
Şekil 2’de kandaki karbondioksit gazı vücut dışına 
atılır.

Kuzey

Güney

DoğuBatı
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10.

9.

X 7N
5N

Y 13N
5N

Z 3N
9N

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesine eşit büyüklükte ve zıt yönde uygulanan kuvvete dengeleyici kuvvet 
denir. 

Kuzey

Güney

DoğuBatı

Yukarıda X, Y ve Z cisimlerine uygulanan kuvvetler gösterilmiştir. Cisimlerin dengeleyici kuvvetlerin 
etkisinde kalması istenmiş ve aşağıdaki yorumlar yapılmıştır. Yapılan yorumlar ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)
A) X ve Y cisimlerinin dengelenmesi için uygulanması gereken kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. 
B) Y cisminin dengeleyici kuvveti doğu yönünde 8N büyüklüğündedir.
C) Y ve Z cisimlerinin dengelenmesi için uygulanması gereken kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. 
D) Y ve Z cisimlerinin dengelenmesi için uygulanması gereken kuvvetlerin yönü aynıdır.

F6

F1

F2

F3 F5

F4

Özdeş birimkarelerden oluşan ve her bölmesi 5 N büyüklüğünde kuvvet değerine karşılık gelen yukarıdaki şekilde 
gösterilen kuvvetler aynı anda bir cisme uygulanıyor.

Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

Yön Büyüklük (N)

A) Doğu 20N

B) Kuzey 55N

C) Kuzey 15N

D) Batı 20N

Kuzey

Güney

DoğuBatı
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Yukarıdaki tabloda gezegenler gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karasal ve gazsal gezegenlerin yerleri yanlış yazılmıştır.
B) Güneş etrafındaki en uzun yörüngeye sahip olan gezegen Jüpiter’dir.
C) Gazsal gezegenlerin en küçüğü Neptün’dür.
D) Merkür Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

11.
Güneş tutulması Ay’ın yeni ay evresinde , Ay tutulması Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.

1.Çıkış

Güneş 
tutulması her ay 
gerçekleşmez.

Güneş tutulması 
teleskop ile 
izlenebilir.

Güneş tutulması Dünya’nın 
geceyi yaşayan bazı bölgelerinde 

gözlemlenebilir.

2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

D

D Y

D Y D Y

5.Çıkış

Ay tutulması 
koruyucu 

gözlükler ile 
izlenmelidir.

Güneş ve Ay 
tutulmaları birer 
gölge olayıdır.

Ay tutulması her ay gerçekleşebilir.

6.Çıkış 7.Çıkış 8.Çıkış

Y

D Y

D Y D Y

Yukarıda Güneş ve Ay tutulması ile ilgili dallanmış ağaç verilmiştir.

Tüm ifadeler doğru cevaplandırıldığında ulaşılan çıkış aşağıdakilerden hangisidir?

A)   2.Çıkış B)   4.Çıkış C)   7.Çıkış D)   6.Çıkış

12.


