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   ADAYLARIN DİKKATİNE!
    SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. K�ml�k Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı Soru K�tapçığı üzer�n-
dek� �lg�l� alanlara yazınız.

2. Soru k�tapçık numaranız yukarıda ver�lm�şt�r. Bu numarayı cevap kağıdınızdak� �lg�l� alana kodlayınız ve 
aşağıdak� �lg�l� alanı �mzalayınız. Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takd�r-
de, sınavınızın değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r. Bu numaranın cevap kağıdı üzer�ne kodlanmasının, eks�k 
veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu s�ze a�tt�r.

3. Bu deneme sınavı sev�ye tesp�t amacıyla MEB konu dağılımı ve soru yönel�mler� d�kkate alınarak b�r alt 
sınıfın 1. dönem kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını
cevap kağıdındaki alana doğru kodlayınız.
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1. I. Aynı kazayı geçen yıl kardeşi yaptı.

 II. Sizin başınıza da aynı olay gelebilir.

 III. Dün aynı kişi hesabı ödemedi.

 IV. Aynı hataya düşmene şaşırdık.

“Aynı” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

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

2. “Sınıfa yeni gelen çocuk, biraz çekingendi.” cümlesin-
deki “çekingen” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağı-
dakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Yönetim kurulunda yer almakta kararlı.
B) Oylamada çekimser olacağını söyledi.
C) Evlendikten sonra girişken bir insan oldu.
D) Patronu, başarılı bir eleman olduğunu söyledi.

3. Yusuf Dede, çocuklara sevgi dolu gözlerle bakardı. 
Onlara şakalar yapar, onlarla oyunlar oynardı. Hiç bit-
meyecek bir sabrı varmış izlenimi yaratırdı. Ta ki Cin-
göz Osman bam teline basana kadar.

Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfkelenip çok kızmak
B) Telaş ve heyecana düşürmek
C) Canını yakacak bir hareket yapmak
D) Çok kızacağı şeyi yapmak veya sözü söylemek 

4. Anı; yaşanmış veya tanık olunmuş olayların, üzerinden 
belli bir zaman geçtikten sonra anlatıldığı yazı türüdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi anıya örnek 
olamaz?

A)  Sonunda bayram geldi. Bu bayram benim için di-
ğerlerinden güzel geçeceğe benziyor. Birazdan 
en güzel elbiselerimi giyip dışarı çıkacağım. Arka-
daşımla buluşup komşularımızı ziyaret edeceğiz. 
Sonra da ver elini lunapark...

B)  Benim yaşımda olanlar iyi bilir. Eskiden, kara las-
tik denen ayakkabılar vardı. Bu ayakkabıların bir 
iki numara büyüğünü alırdı babam bana. Böylece 
ayakkabıyı en az iki üç yıl giyerdim. Arkadaşlarımla 
birbirimizin ayakkabısını giydiğimiz de çok olmuştur.

C)  Okula başladığım ilk günü daha dünmüş gibi ha-
tırlıyorum. O gün bende beliren en baskın duygu 
sevinçti. Çünkü babamın her gün dikkatle okuduğu 
gazetedeki yazıları okuyabilecek, harçlıklarımı sa-
yabilecektim artık.

D)  Yağışlı bir gündü. Yağmurda ıslanmış küçücük bir 
kedi yavrusu bulmuştuk sokakta. Acıdığımız için 
eve getirmiştik.

1.  Bu testte 15 soru vardır. 
2.  Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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5. İnsan isminin yerine kullanılan zamirlere kişi (şahıs) 
zamirleri denir.

Buna göre “o” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır?

A)  Biz olayın sebebini düşünürken o, sonucuna odak-
lanmıştı.

B)  Okuduğu bu kitaplar aynı zamanda onun eğitimine 
de katkı sağlayacaktı.

C)  O, yüzüne pek yakışmadı; bir de şu gözlüğü dene 
bakalım.

D)  İş deneyimi olarak hiçbirimiz ondan aşağı değiliz.

6. En az iki ismin bir araya gelerek oluşturduğu söz öbe-
ğine “isim tamlaması” denir. İsim tamlamalarında birin-
ci isim “tamlayan”, ikinci isim “tamlanan”dır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde isim tamla-
ması bulunmamaktadır? 

A) Hükümdarın hoşnutsuzluğu dikkatimizi çekti.
B) Seninki ağzını açıp bir kelime bile söylemedi.
C) Biliyoruz ki dünyanın sonu hiç iyiye gitmiyor.
D) Biz, düşmanın gücünü hafife almayacağız.

7 - 9. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yedi Göller Millî Parkı, heyelanın oluşturduğu göller ile “Orman Denizi”ni andıran zengin bitki örtüsüne sahiptir. Millî park 

içerisindeki farklı büyüklük ve normlardaki saf kayın veya karışık (kayın, karaçam, meşe) ormanlarıyla çerçevelenmiş üst 

üste dizilmiş göller mevcuttur. Kapankaya manzara seyir terasından irili ufaklı şelaleler, Karaçam Anıt Ağacı, çok sayıdaki 

doğal su kaynakları, geyik üretme sahası görülmektedir. Köyyeri tepesindeki tarihî dinlenme yeri, özellikle sonbahardaki flo-

ra çeşitliliğinin sergilediği farklı renklerdeki peyzaj görüntüleri görülmeye değer yerlerdir. Kampçılık, günübirlik piknik, doğa 

yürüyüşü gibi uğraşların yanında, fotoğrafçılık için de ziyaretçilerine zengin peyzaj güzellikleri sunar. Orman Bakanlığına ait 

misafirhanede konaklama imkânı olduğu gibi, ziyaretçiler çadır ve karavanlarda da konaklayabilirler. Amatör ve profesyonel 

fotoğrafçılık yapanlara da geniş kullanım imkânları sunulmaktadır.

7 - 9. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yedi Göller Millî Parkı, heyelanın oluşturduğu göller ile “Orman Denizi”ni andıran zengin bitki örtüsüne sahiptir. Millî park 

içerisindeki farklı büyüklük ve normlardaki saf kayın veya karışık (kayın, karaçam, meşe) ormanlarıyla çerçevelenmiş üst 

üste dizilmiş göller mevcuttur. Kapankaya manzara seyir terasından irili ufaklı şelaleler, Karaçam Anıt Ağacı, çok sayıdaki 

doğal su kaynakları, geyik üretme sahası görülmektedir. Köyyeri tepesindeki tarihî dinlenme yeri, özellikle sonbahardaki flo-

ra çeşitliliğinin sergilediği farklı renklerdeki peyzaj görüntüleri görülmeye değer yerlerdir. Kampçılık, günübirlik piknik, doğa 

yürüyüşü gibi uğraşların yanında, fotoğrafçılık için de ziyaretçilerine zengin peyzaj güzellikleri sunar. Orman Bakanlığına ait 

misafirhanede konaklama imkânı olduğu gibi, ziyaretçiler çadır ve karavanlarda da konaklayabilirler. Amatör ve profesyonel 

fotoğrafçılık yapanlara da geniş kullanım imkânları sunulmaktadır.

7. Bu metinden “Yedi Göller” ile ilgili,

I. Özellikle sonbaharda ilgi yüksektir.
II. Farklı etkinlikler yapılabilir.
III. Bitki örtüsü çeşitlilik gösterir.
IV. Konaklamayla ilgili sıkıntılar vardır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

8. Bu metne göre aşağıdaki görsellerden hangisi 
“Yedi Göller Millî Parkı”na giden bir kişinin yapabile-
ceği etkinliklerden biri olamaz?

A)   B)  

   
C)       D) 
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fotoğrafçılık yapanlara da geniş kullanım imkânları sunulmaktadır.ÖRNEKTİR
fotoğrafçılık yapanlara da geniş kullanım imkânları sunulmaktadır.
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ÖRNEKTİR

9. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A) Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
B) Farklı fikirlere yer verilmiştir.
C) Öznel ifadeye yer verilmemiştir.
D) Hayalî unsurlara yer verilmiştir.

10. Eylül’e öğretmeni bir ödev vermişti. Sokakta yaşayan 
kediler için ev yapacaktı. Ödevi için İnternet’ten araş-
tırma yapan Eylül, kartondan bir ev yapmayı planladı. 
Marketten aldığı orta büyüklükteki kartonu eve getirdi. 
Kartonun dört tarafını renkli kâğıtlarla kapladı. Daha 
sonra İnternet’ten çıkardığı kedi görsellerini boyayıp 
kartonun üzerine yapıştırdı. Kartonun içine kedinin gi-
rebilmesi için maket bıçağıyla bir kapı açtı. Kedi evi, 
beklediğinden daha güzel olmuştu. Şimdi bu harika ev, 
yeni ev sahibini bekliyordu.

Bu parçada hikâye unsurlarından hangisine yer ve-
rilmemiştir?

A) Kişi  B) Yer 

C)  Zaman D) Olay

11. “1 Usta 10 Çırak Projesi” ile Anadolu’da kaybolmaya 
yüz tutan el sanatlarımızı tanıtmak, gençler arasında 
farkındalık oluşturmak, İnternet ortamına bağlı yaşa-
yan gençlerimizi bu ortamdan uzaklaştırarak aktivite 
çerçevesinde onların yeni gençlerle tanışmasını sağ-
lamak, bir el sanatı öğreterek gençlerimizin gelecekte 
iş imkânı bulabilmelerine veya boş zamanlarını değer-
lendirmelerine katkı sunmak amaçlanmıştır.

Berk: İnternet ortamında kaybolan el sanatları konulu 
videolar paylaştı.

Zeyşan: Çini sanatını öğrenmek için halk eğitim mer-
kezinde kursa yazıldı.

Onur: Unutulan el sanatlarıyla ilgili bir sunu hazırlayıp 
sundu.

Ahmet: Ebru sanatıyla ilgili çalışmalarını sergiledi.

Bu proje kapsamında yukarıdaki öğrencilerden 
hangisi projenin amacına uygun bir çalışma yap-
mamıştır?

A) Berk B) Zeyşan
C) Onur D) Ahmet
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12.                     

Bu grafikte her sınıfında yirmişer kişinin bulunduğu bir okuldaki  6. sınıflar içerisinde sosyal etkinliklere katılım oranları 
gösterilmiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 6-A sınıfından 6 öğrenci sosyal etkinliklere katılmıştır.
B) Sosyal etkinliklere en az katılım oranı 6-C sınıfına aittir.
C) 6-B ve 6-D sınıfında sosyal etkinliklere katılan öğrenci sayıları birbirine eşittir.
D) 6. sınıflarda sosyal etkinliklere katılan toplam 22 öğrenci vardır. 

13. 6. sınıflar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında A, B, C, D ve E şubelerinin başarı sıralamaları ile ilgili olarak şunlar 
bilinmektedir:

• D sınıfı, yarışmada sorulara en çok doğru cevap veren sınıftır.

• A sınıfı; sorulara B’den daha fazla, E’den daha az doğru cevap vermiştir.

• B sınıfı, sorulara C sınıfından daha fazla doğru cevap vermiştir.

Bu bilgilere göre sınıfların yarışmadaki başarı sıralaması baştan sona doğru aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) D - A - E - B - C    B) D - E - A - B - C

C) D - A - B - E - C    D) D - E - C - B - A

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR
Bu grafikte her sınıfında yirmişer kişinin bulunduğu bir okuldaki  6. sınıflar içerisinde sosyal etkinliklere katılım oranları 

ÖRNEKTİR
Bu grafikte her sınıfında yirmişer kişinin bulunduğu bir okuldaki  6. sınıflar içerisinde sosyal etkinliklere katılım oranları 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 

ÖRNEKTİR
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz

ÖRNEKTİR
ulaşılamazulaşılamaz

ÖRNEKTİR
ulaşılamaz?

ÖRNEKTİR
?

A) 6-A sınıfından 6 öğrenci sosyal etkinliklere katılmıştır.

ÖRNEKTİR
A) 6-A sınıfından 6 öğrenci sosyal etkinliklere katılmıştır.
B) Sosyal etkinliklere en az katılım oranı 6-C sınıfına aittir.

ÖRNEKTİR
B) Sosyal etkinliklere en az katılım oranı 6-C sınıfına aittir.
C) 6-B ve 6-D sınıfında sosyal etkinliklere katılan öğrenci sayıları birbirine eşittir.

ÖRNEKTİR
C) 6-B ve 6-D sınıfında sosyal etkinliklere katılan öğrenci sayıları birbirine eşittir.
D) 6. sınıflarda sosyal etkinliklere katılan toplam 22 öğrenci vardır. 

ÖRNEKTİR
D) 6. sınıflarda sosyal etkinliklere katılan toplam 22 öğrenci vardır. 
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14. Karşıtlık (tezat) sanatında birbirine karşıt duygu, dü-
şünce, hayal ve durumlar bir arada verilir.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık 
(tezat) sanatı yoktur?

A)  Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyar,
 Her kahkahanın içinde bir damla gözyaşı var.
B)  Bir güler yüz görüp güldüğü yoktur yüzümün
 Geceden farkını görmüş değilim gündüzümün
C)  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
 Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
D)  Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir
 Onu en çolpa herifler de, emin ol, becerir

15. I. benzer

 II. nişan

 III. düşünmeden

 IV. etmeye

 V. almadan

 VI. konuşmak

 VII. ateş

Numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden 
hangisi gibi olmalıdır?

A) II - V - VI - III - VII - IV - I
B) III - VI - II - V - VII - IV - I
C) VI - III - II - V - VII -  IV - I
D) II - V - VII - IV - I - III - VI

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. 
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
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ÖRNEKTİR

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

1. Okulumuzda bu yıl 6. sınıf öğren-
cileri bir kampanya düzenledi. Bu 
kampanya kapsamında tüm sınıf-
lar tek tek dolaşılarak evde kulla-
nılmayan elbise, ayakkabı, kırtasi-
ye malzemesi gibi eşyaların okula 
getirilerek sorumlu öğrencilere 
teslim edilmesi istendi. Bu eşyala-
rın proje sorumlusu öğrenciler ve 
rehber öğretmen eşliğinde ihtiyaç 
sahibi öğrencilere dağıtılacağı duyuruldu. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kampanyanın ortaya 
çıkaracağı durumlardan değildir?

A) Öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma 
duyguları güçlenir.

B) Öğrencilerin birbiriyle kaynaşması kolaylaşır.
C) Toplumun refah ve huzurunu düşünen bireyler yeti-

şir.
D) Öğrenciler arasında kıskançlık duyguları yaygınla-

şır.

2. Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland 
ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan 
yerli halka Eskimo denir. Eskimolar 
genellikle Ren geyiği derisinden ya-
pılmış kürklü ve kalın kıyafetler gi-
yerler. Böylece soğuk hava koşulla-
rına karşı kendilerini korurlar. 
Ulaşımda ise köpeklerin çektiği kı-
zakları kullanırlar.

Yukarıda verilen bilgilere göre Eskimoların yaşadı-
ğı yerlerde hangi iklim türü görülür?

A) Muson iklimi
B) Kutup iklimi
C) Akdeniz iklimi
D) Ekvatoral iklim

3. “Aslında Türükler (Türkler), ken
dilerini ‘güçlüler’ olarak adlan-
dırmakta haklıydılar. Ülke 
şartları oldukça acımasızdı 
ancak buna uyanlar yaşayabi-
lirdi. Çünkü bu bölge, ortala-
ma yükseltisi 1200 ile 1400 
metre arasında değişen bir 
yayladır. Dağların yükseltisi 
ise 4000 metrenin üzerinde-
dir. Büyük çöküntüler ve yüksekliklerden oluşur. Bölge 
çok az yağış almaktadır. Kışın şiddetli soğuklar olur, 
sıcaklık –50 °C’ye kadar düşer, akarsular ve göller do-
nar.”

Tarihçi Jean Paul Roux’un verdiği bilgilerden yola 
çıkarak, Türkler ve Orta Asya’nın hangi özellikleri-
ne ilişkin çıkarımda bulunabiliriz?

A) Siyasi B) Ekonomik

C) Kültürel D) Coğrafi

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

4.   

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğrafi konum, mutlak (mate-
matik) ve göreceli (özel) olmak üzere ikiye ayrılır. Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine 
mutlak konum denir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak (matematik) konumu ile ilgili özelliklerinden biri değildir?

A) Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.
B) Türkiye, Ekvator’un kuzeyinde yer alır.
C) Türkiye uluslararası ticaret yolları üzerinde yer almaktadır.
D) Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 (altı) paralel farkı bulunmaktadır.

5. 

Türkiye fiziki haritasına bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’nin doğusuna doğru gidildikçe yükseltinin azaldığını görürüz.
B) Ülkemizde platolar en fazla Marmara Bölgesi’nde görülür.
C) Ülkemizde körfez, akarsu, göl gibi yeryüzü şekillerine rastlanmaz.
D) Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli dağlardır.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR
Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğrafi konum, mutlak (mate-

ÖRNEKTİR
Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğrafi konum, mutlak (mate-
matik) ve göreceli (özel) olmak üzere ikiye ayrılır. Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine 

ÖRNEKTİR
matik) ve göreceli (özel) olmak üzere ikiye ayrılır. Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine 

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak (matematik) konumu ile ilgili özelliklerinden biri 

ÖRNEKTİRAşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak (matematik) konumu ile ilgili özelliklerinden biri değildir

ÖRNEKTİRdeğildirdeğildir

ÖRNEKTİRdeğildir

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİRA) Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.

ÖRNEKTİRA) Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.

C) Türkiye uluslararası ticaret yolları üzerinde yer almaktadır.

ÖRNEKTİRC) Türkiye uluslararası ticaret yolları üzerinde yer almaktadır.
D) Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 (altı) paralel farkı bulunmaktadır.

ÖRNEKTİR
D) Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 (altı) paralel farkı bulunmaktadır.

ÖRNEKTİR



Diğer Sayfaya Geçiniz.  7. Sınıf - Hazırbulunuşluk Sınavı
1010

 7.
 S

IN
IF

    
A

 

10

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

1. Bu peygamberin hiç çocuğu olmamıştı. O hayatında 
sürekli Allah’a hayırlı bir evlat vermesi için dua ediyor-
du. Sonunda ihtiyarlık çağına geldiğinde ileride kav-
minin Allah’ın (c.c.) yolundan sapmasından korktu ve 
Yüce Allah’tan kavmini sapmaktan koruyacak bir oğul 
istedi. Bir gün Allah bu peygambere Yahya isminde bir 
oğlunun olacağını bildirdi. Bu habere çok şaşırmıştı. 
Çünkü artık eşi de kendisi de çok yaşlanmıştı. Allah 
bunun kendisi için kolay olduğunu bildirdi ve bir erkek 
çocukları oldu. Böylece Allah’ın bildirmiş olduğu haber 
gerçekleşti.

Yukarıdaki paragrafta hangi peygamberin hayatı 
ile ilgili bilgi verilmiştir?

A) Hz. Süleyman (a.s.)
B) Hz. Zekeriyya (a.s.)
C) Hz. Salih (a.s.)
D) Hz. Davud (a.s.)

2. “İslam, beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan 
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 
Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru 
kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi 
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hac, zengin Müslümanlara farz olan bir ibadettir.
B) Muhtaç insanlara yardım etmek İslam’ın şartların-

dandır. 
C) Namaz, İslam’ın temel ibadetlerindendir.
D) İslam dininin temeli tevhid inancıdır.

3. I.  Kıraat 

 II.  Kâde-i Ahire

 III. Vakit

 IV. Setr-i Avret

Yukarıda verilenlerden hangisi namazın kılınış 
farzlarındandır?

A) I ve II B) I ve III

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

1.  Bu testte 5 soru vardır. 
2.  Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

4. Allah, insanı yaratmış ve yaşamını sürdürmesi için onu 
dünyaya göndermiştir. Allah her dönemde ve bölge-
de insanın kendi keyfine göre hareket etmesini kabul 
etmemiştir. Bu bağlamda ilk insan aynı zamanda ilk 
peygamber olmuştur. Allah, insana yaşayacağı sınırlı 
dünya hayatında ne yapıp nelerden uzak durması ge-
rektiğini gönderdiği peygamberler vasıtasıyla bildirmiş-
tir. Kendisine uyarıcı gelmeyen toplumların sorumlu 
olmayacağını belirterek insanın bildiği şeyi uygulama-
sının çok önemli olduğunu ancak bilgisi olmadığı şey-
den de sorumlu tutulamayacağını gönderdiği vahiyler-
le açıklamıştır.

Bu paragrafta vurgulanan konuya aşağıda verilen 
ayetlerden hangisi örnek gösterilemez?

A) “...Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye ) 
azap edecek değiliz.” (İsra suresi, 15. ayet)

B) “...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) 
bulunmuştur.” (Fatır suresi, 24. ayet)

C) “Her ümmetin bir peygamberi vardır...” (Yunus su-
resi, 47. ayet)

D) “... Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” 
(Bakara suresi, 238. ayet)

5. I.  Kade-i Ahire’de selam vermeden hemen önce 
Rabbena duaları okunur.

 II.  Rükûda “Sübhane rabbiyel âlâ” üç kez söylenir.

 III.  Namaza “iftitah tekbiri” ile başlanır.

 IV.  Namazın ilk rekâtına salavat dualarıyla başlanır.

Namazın kılınışı ile ilgili yukarıda verilenlerden 
hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. 
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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ÖRNEKTİR

İNGİLİZCE TESTİ
1.  Bu testte 5 soru vardır. 
2.  Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. (I) İstanbul is a big city in Turkey. (II) It has many skyscrapers and they are amazing. (III) The capital city of Turkey is 
Ankara. (IV) There are lots  of shopping centres and historical places in İstanbul. 

Which sentence is not suitable for the text?

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

2. Which one is false?

            Ayşe                                 Nazlı                             Kaori                              Arda

A) Ayşe takes a nap.
B) Nazlı takes folk dance courses.
C) Kaori visits his grandparents.
D) Arda chats with his friends.

3. Choose the correct sentence for the pictures.

          

A) It’s sunny and I feel happy.
B) I feel anxious because it is lightning outside.
C)  It’s raining and I feel upset.
D) It’s cloudy and I feel sleepy.

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR
 Nazlı                            

ÖRNEKTİR
 Nazlı                             Kaori                              

ÖRNEKTİR
 Kaori                              Arda

ÖRNEKTİR
Arda

B) Nazlı takes folk dance courses.

ÖRNEKTİR
B) Nazlı takes folk dance courses.
C) Kaori visits his grandparents.

ÖRNEKTİR
C) Kaori visits his grandparents.
D) Arda chats with his friends.

ÖRNEKTİR
D) Arda chats with his friends.

Choose the ÖRNEKTİR

Choose the correctÖRNEKTİR

correct sentence for the pictures.ÖRNEKTİR

 sentence for the pictures.
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4. Which one is true according to the text?

Erzurum İstanbul Mersin

5 °C 20 °C 30 °C

Rainy Sunny Sunny

A)  Erzurum is hotter than Mersin.
B)  İstanbul is colder than Erzurum.
C)  Mersin isn’t hotter than İstanbul.
D)  Erzurum is colder than İstanbul and Mersin.

5. Order the seasons according to the picture.

1 2

3 4

A) Winter - Autumn - Spring - Summer
B)  Winter - Summer - Autumn - Spring
C)  Spring - Autumn - Winter - Summer
D)  Winter - Summer - Spring - Autumn

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. 
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

İNGİLİZCE TESTİ
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ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

MATEMATİK TESTİ

1. Aşağıdaki tabloda Simge ve Ezgi’nin çarşamba, per-
şembe ve cuma günleri çözdükleri toplam soru sayıları 
verilmiştir.

Günler Simge Ezgi
Çarşamba 33 26

Perşembe 72 52

Cuma ■ 42

Simge’nin üç günde çözdüğü toplam soru sayısı-
nın Ezgi’nin çözdüğü toplam soru sayısından fazla 
olduğu bilindiğine göre ■ aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) 62 B) 52 C) 42 D) 32

2. İçindeki sayının küpünü hesaplar.

İçinde yazan sayıları toplar.

İçinde yazan sayıları böler.

Örnek:

= 23:(3+1)
= 8:4
= 2

2 3 1

Yukarıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlem-
ler gösterilmiştir.

6 16 8

Buna göre yanda verilen işle-
min sonucu aşağıdakilerden 
hangisinin sonucuna eşittir?

A) (4+7).2+7 B) 15:3 + 2x2
C) 10:2+3 D) 8.(5–2)+3.(7–2)

3. 

Bilet Tarifesi

Hafta İçi
10 TL 15 TL

12 TL8 TL

Yetişkin

Çocuk

Hafta Sonu

Anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik Ersoy Ailesi 
hafta sonu beraber bir şeyler yapmayı düşünmüş ve 
sinemaya gitmeye karar vermişlerdir. Sinemaya pazar 
günü gittikleri için ücreti hafta sonu tarifesinden öde-
mişlerdir.

Eğer sinemaya çarşamba günü gitmiş olsalardı 
kaç TL eksik ödeme yaparlardı?

A) 24 B) 22 C) 20 D) 18

4. Şükrü ve Osman aşağıda kuralı verilen sayı oyununu 
oynuyor.

• Şükrü sıfırdan başlayarak altışar altışarsayıyor.

• Osman ise sıfırdan başlayarak yedişer yedişer sa-
yıyor.

Osman’ın en son söylediği sayı 337 ile 349 arasında-
dır. Şükrü’nün en son söylediği sayı Osman’ın en son 
söylediği sayıdan büyük, 350’den küçüktür.

Buna göre, Şükrü’nün söylediği sayı kaçtır?

A) 342 B) 346 C) 348 D) 349

1.  Bu testte 15 soru vardır. 
2.  Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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5.   

 

1526 kişilik Atatürk Ortaokulunda öğrenci temsilcisi se-
çimi yapılacaktır. Sevgi, Elif, Arda, Sercan ve Sait adlı 
öğrenciler temsilcilik için aday olmuştur. Katılımın yo-
ğun olduğu seçimde adaylar aşağıdaki oyları almıştır:

Sevgi: 195          Elif: 242 Arda: 260 

Sercan: 325          Sait: 210

Buna göre, hangi adayın aldığı oy hem 2 hem 4 
hem de 5 ile tam bölünür?

A) Sevgi B) Arda C) Sait D) Elif

6. Aşağıdaki hangi soru, çözümü ile doğru eşleştiril-
miştir?

A) 30 litre ve 45 litre zeytinyağı eşit hacimli şişelere 
doldurulacaktır. Kaçar litrelik şişeler kullanılır? † 
EKOK

B) Zehra Teyze iki ilacından birini 8 saatte, diğerini 
6 saatte bir almaktadır. İlaçları aynı anda aldıktan 
kaç saaat sonra tekrar beraber içer? † EBOB

C) Orhan bilyelerini altışar altışar ve dokuzar dokuzar 
saydığında hep 4 bilyesi artıyor. Orhan’ın bilye sa-
yısı 100’den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi 
vardır? † EBOB

D) Boyutları 20 cm ve 80 cm olan dikdörtgen şeklinde-
ki yer kare şeklindeki parkeler ile döşenecektir. En 
az kaç parke gerekir? † EBOB

7. Rıdvan öğretmen öğrencilerine soy ağacı hazırlamala-
rı konusuyla ilgili proje ödevi vermiştir. Bu proje ödevi-
ne göre Yaren’in hazırladığı soy ağacı albümü aşağı-
daki gibidir.

      

Ahmet Gülizar

Aytekin

Baba Anne

Dede Babaanne Dede Anneanne

Ferda

Aylin Arda Zehra Yaren

Ali Zeynep

K
L

 

Yukarıdaki soy ağacı albümü dikkate alınarak oluşturu-
lan Venn şemasında,

Ahmet Gülizar

Aytekin

Baba Anne

Dede Babaanne Dede Anneanne

Ferda

Aylin Arda Zehra Yaren

Ali Zeynep

K
L

• A harfi ile başlayan isimlerin kümesi K ile,

• 5 harften oluşan isimlerin kümesi L ile gösterilmiş-
tir.

Buna göre Venn şemasında taralı olmayan bölge-
nin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 8

8.  360 cm

 150 cm

Uzunlukları 360 cm ve 150 cm’den iki farklı ip eşit 
uzunlukta parçalara ayrılacaktır. İp ustası her ke-
sim için 85 kuruş almaktadır. Buna göre en az sa-
yıda parçaları oluşturmak için ip ustasına verilecek 
ücret kaç TL’dir? (1 TL = 100 kuruş)

A) 11,25 B) 9,15
C) 14,45 D) 12.75
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9. Apartmanın giriş katına aynı 
anda gelen Sıla, Ebru ve Ka-
mil asansöre binmişlerdir. 
Asansör önce 3 kat aşağı in-
miş ve Kamil asansörden in-
miştir. Daha sonra asansör 6 
kat yukarı çıkmış Ebru inmiş 
fakat yanlış katta indiğini fark 
edince 1 kat yukarı yürümüş-
tür. Sıla ise Ebru asansörden 
indikten sonra 5 kat daha 
çıkmış ve evine ulaşmıştır.

 

Verilen bilgilere göre bu üç 
kişinin indiği katlar aşağı-
dakilerden hangisidir?

    Sıla        Ebru         Kamil 

A) 9 4 –3
B) 6 3 –2
C) 7 4 –2
D) 8 4 –3

10. Yandaki sirke şişesi ile kapasitesi 22 mL olan  
kaşıklar kullanılarak yemekler hazırlanacak-
tır. Bir sirke şişesinin görseli yandaki şekilde 
paylaşılmıştır. Ayla tamamı 512 mL olan sir-
ke şişesini tamamen doluyken yemeklerinde 
kullanmaya başlamış ve 5 gün boyunca gün-

de 3 defa olacak şekilde 
2
1  ölçek sirkeyi ye-

meklere dökmüştür. 

Ayla 5. gün sonunda diyetisyen öneri-

siyle günlük doz kaşık ölçeğin miktarını 
4
1 ’e dü-

şürmüş ve günde 2 defa olmak üzere 2 gün daha 

sirkeyi yemeklerde kullanmıştır. Kalan sirkeyi litre 

cinsinden gösterirsek aşağıdakilerden hangi seçe-

nekteki cevap doğru olur?

A) 0,478 L B) 0,500 L

C) 0,688 L D) 0,825 L

11. 
Pazartesi     Salı     Çarşamba  Perşembe

Ankara –5°C
–10°C
+17°C
+6°C

–7°C
–13°C
+13°C
0°C

–2°C
–9°C
+16°C
+3°C

0°C
–12°C
+10°C
–1°C

İller
Günler

Erzurum
Hatay
İstanbul

Cemile ile babası televizyonda hava durumunu izle-
mektedir. Babası Cemile’den günlere göre illerin sıcak-
lık değerlerini sıralamasını istemiştir. 

Cemile’nin aşağıda yaptığı sıralamalardan hangisi 
yanlıştır?

A) Pazartesi  † –10 < –5 < +6 < +17
B) Salı   † –13 < –7 < 0 < +13
C) Çarşamba † –2 < –9 < +3 < +16
D) Perşembe † –12 < –1 < 0 < +10

12. Bilgi: Bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına o tam sayı-
nın mutlak değeri denir. Sıfır hariç bütün tam sayıların 
mutlak değeri pozitiftir.

-18 0
▲ ■

15

Eşit aralıklarla çizilmiş olan sayı doğrusunda veri-

lenlere göre 
| | 12T

Y

+
 işleminin sonucu aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
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13. 

1
8 ’ini yedim. ’sını yedim.

’unu yedim. Kalanı yedim.
MustafaAli

SevdaEsma
3
16

1
4

Mustafa ve arkadaşları acıktıkları için pizza sipariş et-
miş ve herkes yediği dilimi kesir olarak ifade etmiştir.

Buna göre, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi 
doğrudur?

A) Ali > Mustafa B) Esma > Mustafa
C) Esma > Ali D) Mustafa > Sevda

14. Manav alışverişine giden Caner Bey kg3 5
2  üzüm, 

kg2 10
4  elma, kg1 1

2  portakal almıştır.

Caner Bey, manavdan toplam kaç kg alışveriş yap-
mıştır?

A) 6 10
2  B) 6 10

3

C) 10
38  D) 7 10

3

15. Bilgi: Basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında 
bulunur. Bütün kesirler sayı doğrusunda gösterilirken 
kesrin bulunduğu iki tam sayı arası payda kadar par-
çalara ayrılır, küçük tam sayıdan başlamak üzere pay 
kadar sağa doğru sayılır ve işaretlenir.

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

AA)

B)

C)

D)

0 1 2 3
A = 1 3

5

B

1 2 3 4
B = 3 5

8

C

0 1 2 3
C = 1 3

4

D

2 3 4 5
D = 4 2

6

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. K aracı A şehrinden, L aracı B şehrinden aynı anda ve 
sabit süratle harekete başlamıştır. A şehri ile C şehri ve 
B şehri ile C şehri arasındaki mesafeler şekil üzerinde 
belirtilmiştir.

A şehr� B şehr�C şehr�150 km 200 km

K L

Araçlar aynı anda C şehrine ulaştıklarına göre,

• Araçların süratleri arasındaki ilişki: 

• Araçların aldıkları yol arasındaki ilişki:  şeklinde-
dir.

Buna göre,  ve  yerine aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?

   
A) K > L L > K
B) L > K K > L
C) L > K L > K
D) K > L K > L

2. Kalbin yapısı ve bölümleri aşağıda şematik olarak gös-
terilmiştir.

Kalbin odacıkları 1, 2, 3 ve 4 olarak numaralandırıl-
mıştır.

Buna göre büyük kan dolaşımı ve küçük kan dola-
şımının kalpte başladığı ve bittiği odacıklar hangi 
rakamlar ile gösterilmiştir?

Büyük Kan 
Dolaşımı

Küçük Kan 
Dolaşımı

Başladığı     
  odacık                 

 Bittiği 
odacık           

Başladığı   
  odacık                

  Bittiği   
 odacık                  

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

1. Bu testte 15 soru vardır. 
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3. Hareketli bir varlığa ait yol - zaman değerleri tablo hâlinde aşağıda verilmiştir.

Yol (m) Zaman (s)

80 4

160 8

240 12

320 16

Buna göre tablodan yararlanarak oluşturulan hareketliye ait sürat - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

B)
Sürat (m/s)

Zaman
(s)

20

0
4     8    12  16

A)
Sürat (m/s)

Zaman
(s)

320
240
160

80

0
4     8    12  16

0

C)
Sürat (m/s)

Zaman
(s)

80
60
40
20

4     8    12  16

D)
Sürat (m/s)

Zaman
(s)

80

0
4     8    12  16
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4. Boşaltım sistemi rahatsızlıklarından biri de böbrek yetmezliğidir. Böbrek yetmezliği çeken hastalarda hasta olan kişilerin 
böbrekleri sağlıklı kişilerin böbreklerine oranla kanı tam verimle süzemeyerek kan içerisinde atık maddelerin kalmasına 
neden olur. Bu kişilerin tek tedavi yöntemleri böbrek naklidir. Ancak böbrek nakli yapılıncaya kadar geçici çözüm olarak 
diyaliz cihazına bağlanırlar. Suni böbrek aletinin (diyaliz) çalışması, hücrelerdeki diyaliz olayına göre olur. Diyaliz aletinde, 
hastanın her seferinde 500ml kadar kanı, bir diyaliz tüpünden geçirilir. Aşağıda diyaliz cihazının çalışma prensibi şematik 
olarak gösterilmiştir. 

Tuzlu su çözeltisi

Taze diyalizat

Kullanılan 
diyalizat

Giriş basınç
monitörü

Heparin pompası Arteriyel basınç monitörü

Kan pompası

Temizlenmek için
alınan kan

Diyaliz
 Makinesi

Venöz basınç monitörü

Hava dedektörü

Temiz Kan

Hasta

İki tüpten oluşan bu makinenin tüplerinden biri hastanın bileğindeki atardamarına, diğeri ise toplardamarına bağlanıyor. 
Tüpün içerisinde kanın düzenli akışını sağlayan iki pompa var. Damarlardan çıkan tüpler, üzeri yarı geçirgen bir zarla kaplı 
olan başka bir tüpün etrafını dolaşıyor. Bu büyük tüp, içinde diyaliz denilen tuzlu solüsyonun bulunduğu bir kabın içinde 
duruyor. Hastanın zararlı maddelerle kirlenmiş kanı birinci tüple alınıyor ve diyaliz solüsyonunun içinden geçirilerek bu 
zararlı maddelerden arındırılıyor. Daha sonra temizlenen kan diğer tüple yeniden damara verilerek diyaliz işlemi sonuç-
lanmış oluyor.

Buna göre diyaliz cihazının çalışma prensibi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A)  Diyaliz cihazının borularının birinin atardamara, diğerinin toplardamara bağlanması alınan kan içerisindeki atık mad-
denin temizlenip tekrar vücuda verilmesi içindir. 

B)  Böbrekler vücudumuzda kirli kanın temizlenmesini sağlayan organlardır.

C)  Diyaliz makinesindeki seçici geçirgen zar, böbreklerdeki kanı süzen nefronların görevini yapmaktadır.

D)  Damardan alınan kan içerisindeki madde yoğunluğu, diyaliz makinesinden hastaya tekrar verilen kan içerisindeki 
madde yoğunluğundan fazladır.

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR
Heparin pompası

ÖRNEKTİR
Heparin pompası

Kan pompası

ÖRNEKTİR
Kan pompasıKan pompası

ÖRNEKTİR
Kan pompası

Diyaliz

ÖRNEKTİRDiyaliz
 Makinesi

ÖRNEKTİR Makinesi

Temiz Kan

ÖRNEKTİR
Temiz Kan

Hasta

ÖRNEKTİRHasta

ÖRNEKTİR
İki tüpten oluşan bu makinenin tüplerinden biri hastanın bileğindeki atardamarına, diğeri ise toplardamarına bağlanıyor. ÖRNEKTİR
İki tüpten oluşan bu makinenin tüplerinden biri hastanın bileğindeki atardamarına, diğeri ise toplardamarına bağlanıyor. 
Tüpün içerisinde kanın düzenli akışını sağlayan iki pompa var. Damarlardan çıkan tüpler, üzeri yarı geçirgen bir zarla kaplı ÖRNEKTİR

Tüpün içerisinde kanın düzenli akışını sağlayan iki pompa var. Damarlardan çıkan tüpler, üzeri yarı geçirgen bir zarla kaplı 
olan başka bir tüpün etrafını dolaşıyor. Bu büyük tüp, içinde diyaliz denilen tuzlu solüsyonun bulunduğu bir kabın içinde ÖRNEKTİR

olan başka bir tüpün etrafını dolaşıyor. Bu büyük tüp, içinde diyaliz denilen tuzlu solüsyonun bulunduğu bir kabın içinde 
duruyor. Hastanın zararlı maddelerle kirlenmiş kanı birinci tüple alınıyor ve diyaliz solüsyonunun içinden geçirilerek bu ÖRNEKTİR

duruyor. Hastanın zararlı maddelerle kirlenmiş kanı birinci tüple alınıyor ve diyaliz solüsyonunun içinden geçirilerek bu 
zararlı maddelerden arındırılıyor. Daha sonra temizlenen kan diğer tüple yeniden damara verilerek diyaliz işlemi sonuç-ÖRNEKTİR

zararlı maddelerden arındırılıyor. Daha sonra temizlenen kan diğer tüple yeniden damara verilerek diyaliz işlemi sonuç-
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5. Melek, Aslı ve Merve aynı mahallede oturan ve aynı okula giden üç arkadaştır. Her gün sabah okula giderken daha ön-
ceden belirledikleri saatlerde aynı anlarda karşılaşarak beraber okula doğru yürüyorlar. İlk olarak A noktasında Merve ve 
Aslı aynı anda karşılaşıp B noktasında Melek’i de alıp okula tam zamanında ulaşıyorlar.

Melek

Merve

Okul

Aslı
B

A

Melek, Aslı ve Merve’nin aynı zamanlarda A ve B noktalarına ulaştıkları biliniyor. Okula varış saatleri her gün 08:20’dir. 

Buna göre öğrencilerin hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? (Öğrencilerin hareket süre-
since süratleri sabittir.)

A)  Eğer Merve ve Aslı’nın evden çıkış saatleri aynı ise A noktasına aynı anda ulaşabilmeleri için Merve’nin süratinin 
Aslı’nın süratinden fazla olması gerekmektedir.

B)  Aslı ve Merve’nin A noktasından B noktasına varış süreleri ile Melek’in evden B noktasına varış süresi eşit olduğuna 
göre Melek’in sürati Aslı ve Merve’nin süratinden fazladır.

C)  Merve’nin evden çıktığı andan A noktasına varıncaya kadarki sürati A noktasından B noktasına varıncaya kadarki  
süratinden daha fazladır.

D)  Melek B noktasına varıncaya kadar Merve ve Aslı’da A noktasına ulaşıyor ise öğrencilerin süratleri arasında 
Aslı > Merve > Melek şeklinde bir ilişki olabilir.

6. 
Ülkem�zde 1868 yılında kuru-
lan b�r kan bankasıdır. Kan ba-
ğışlarını kabul eden ve �ht�yaç 
sah�pler�ne bu kanları güvenl� 
b�r şek�lde ulaştıran b�r kuru-
luştur.

Buna göre yukarıda tanımı ve görevi kısaca verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  B)    C)   D) 

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR
Aslı

ÖRNEKTİR
Aslı

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR
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7. Bazı organların boşaltımdaki görevleri tablo şeklinde 
yazılmıştır.

Organ Boşaltımdaki Görevi

K Su, safra ve sindirim atıklarının dışkı 
şeklinde vücuttan atılmasını sağlar.

L Fazla su ve tuzu terleme yoluyla vü-
cuttan uzaklaştırır.

M
Solunum sonucu oluşan kandaki 
karbondioksit ve suyu soluk verme 
ile dışarı atar.

Buna göre boşaltımdaki görevleri verilen organlar 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

        K                       L                M       

A) Kalın bağırsak Deri Akciğer

B) Deri Akciğer Kalın bağırsak

C) Kalın bağırsak Böbrek Akciğer

D) Akciğer Kalın bağırsak Deri

8. Aşağıdaki etkinlik tablosunu Mina, şekildeki gibi dol-
durmuştur.

İfade Doğru Yanlış

Vücudumuzu mikroplara 
karşı koruyan kan hücreleri-
miz alyuvarlardır.

✓

Kan pulcukları, yaralanma-
larda kanamanın durması 
için kanın pıhtılaşmasında 
rol oynar.

✓

Kanın atardamar duvarına 
yaptığı basınca tansiyon 
denir.

✓

Kan; kan plazması ve kan 
hücreleri olmak üzere iki kı-
sımdan oluşur.

✓

Etkinlik tablosunda işaretlenen her doğru cevap 25 
puan olduğuna göre, Mina bu etkinlikten kaç puan 
almıştır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100

9. Hareket eden bir cisme ait alınan yol - zaman grafiği 
aşağıda verilmiştir.

Alınan yol (m)

Zaman (s)

40

30

20

10

0 1 2 3 4

Öğrenciler bu grafiğe bakarak hareketli cisim hakkında 
yorum yapmıştır.

Burcu: Cisim sabit süratli hareket yapmıştır.

Mert: Cisim saniyede 10 metre yol almaktadır.

Eylül: Cisim 10 saniye sonunda 110 metre yol almıştır.

Erkan: Cismin sürati 10 m/s ‘dir.

Buna göre, öğrencilerden hangisinin yorumu yan-
lıştır?

A) Burcu          B) Mert

C) Eylül       D) Erkan
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10. Öğrenciler gezegenleri bazı özelliklerine göre kartlar-
daki gibi gruplandırmıştır.

 � �

•  Merkür 

•  Venüs 

•   Satürn

•  Neptün

•  Jüpiter

•  Uranüs

Buna göre, kartlarda � ve � ile gösterilen gruplan-
dırmalar aşağıdakilerden hangisidir?

� �

A) Uydusu bulunmayan 
gezegenler

Karasal geze-
genler

B) Halkası bulunmayan 
gezegenler

İç gezegenler

C) Uydusu bulunmayan 
gezegenler

Gazsal geze-
genler

D) Halkası bulunmayan 
gezegenler

İlk dört gezegen

11. 
Yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gökta-
şı denir.

Satürn, Güneş sisteminin en büyük ge-
zegenidir.

Dünya, Güneş’e yakınlık bakımından 
üçüncü sırada iken; büyüklük bakımın-
dan beşinci sıradadır.

Karasal gezegenlerden en büyüğü 
Venüs’tür.

Verilen bilgilerden doğru olanın başındaki kutucu-
ğa “D” harfi, yanlış olanın başındaki kutucuğa “Y” 
harfi yazıldığında hangi seçeneğe ulaşılır?

A) D, Y, D, Y B) Y, D, D, D

C) Y, Y, D, Y D) D, D, D, Y

12. Görselde bir doğa olayı verilmiştir.

Bu doğa olayı ile ilgili olarak,

 I. Ay, yeni ay evresinde iken gerçekleşir.

 II. Dünya üzerinde gece olan bölgelerde gözlemlenir.

 III. Dünya, Güneş’e Ay’dan daha yakındır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

13. Bir cisme şekilde verilen kuvvetler uygulanmıştır.

F = 9 N
1

F = 4 N
2

F = 2 N
3

Buna göre cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi ile 
ilgili,

 I. Doğu yönündedir.

 II. 3 N büyüklüğündedir.

 III. Doğu - Batı doğrultusundadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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14. F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri grafikte verilmiş-
tir.

F3F2

12

6

18

F1

Kuvvetin
büyüklüğü (N)

Kuvvetler

Verilen kuvvetler aynı cisme farklı durumlarda uygu-
lanmaktadır.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde cisim hare-
ket etmez?

F1

F3

F2

F1

F3

F2

F1

F3

F2

F1

F3

F2

A) B)

C) D)

15. Fen bilimleri dersinde sunum yapmak isteyen bir öğ-
renci aşağıdaki görseli hazırlıyor.

Buna göre, öğrencinin sunum yapmak istediği 
konu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İsteğimiz dışında çalışan kaslar nerelerde bulunur?
B) Bronşların iç yapısını incelemede faydalanılan 

bronkoskop nasıl çalışır?
C) Alveoller ile kılcal damarlar arasında gaz alışverişi 

nasıl gerçekleşir?
D) Soluk alıp verme sırasında diyafram kası, kaburga-

lar arası kaslar ve akciğerler nasıl çalışır?

SINAV BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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