
1.	 Bu	testte	15	soru	vardır.	

2.	 Cevaplarınızı	cevap	kâğıdının	Türkçe	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.
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Diğer	sayfaya	geçiniz.
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1. 
Can çıkar huy çıkmaz

Gözünü daldan budaktan esirgememek

Yüreğinin yağı erimek

Mühür kimde ise Süleyman odur

Yukarıdaki tabloda yer alan ifadelerden 
deyim olanlara “D”, atasözü olanlara “A” 
harfi yazılacaktır.

Buna göre oluşan tablo aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) A

D

D

A

 B) A

A

D

D

 C) D

D

A

A

 D) A

A

D

A

2. • Havadaki poyraz esintisi başımı ağrıttı.

• Cumhurbaşkanı devletin başıdır.

• Başındaki saçlar bir gecede beyazla-
mış.

• Halay başına geçince kendinden geçti.

Yukarıdaki cümlelerde “baş” kelimesi 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

3. 
İnce bir

tahta
parçası

bulmalıyız.

Adam kalın
kafalı, söylenenleri
bir türlü anlamıyor.

Et ve süt
protein
bakımından
oldukça
zengindir.

Songül

Songül dart tahtasına üç atış yapacaktır. 
İlk önce mecaz sonra gerçek daha sonra 
da terim anlamlı kelimenin olduğu bölümü 
vurmak istemektedir. 

Buna göre Songül’ün dart tahtasında 
vurması gereken renk sıralaması aşağı-
dakilerin hangisidir?

A) Pembe - Mavi - Yeşil

B) Mavi - Yeşil - Pembe

C) Yeşil - Pembe - Mavi

D) Yeşil - Mavi - Pembe

A
A
A
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Türkçe

A A A A

 4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

400 Sene Sonrasına Mektup
Bir Mimar Sinan eseri olan Şehzadebaşı Cami’nin 1990’lı yıllarda devam eden restorasyonunu yapan firma yet-
kililerinden bir inşaat mühendisi, caminin restorasyonu sırasında yaşadıkları bir olayı televizyonda şöyle an-
latmıştı:
Cami bahçesini çevreleyen havale duvarında bulunan kapıların üzerindeki kemerleri oluşturan taşlarda yer yer 
çürümeler vardı. Restorasyon programında bu kemerlerin yenilenmesi de yer alıyordu. Biz inşaat fakültesinde 
teorik olarak kemerlerin nasıl inşa edildiğini öğrenmiştik fakat taş kemer inşası ile ilgili pratiğimiz yoktu. Ke-
merleri nasıl restore edeceğimiz konusunda ustalarla toplantı yaptık. Sonuç olarak kemeri alttan yalayan bir 
tahta kalıp çakacaktık. Daha sonra kemeri yavaş yavaş söküp yapım teknikleri ile ilgili notlar alacaktık ve ye-
niden yaparken bu notlardan faydalanacaktık. Kalıbı yaptık. Kemeri sökmeye kemerin kilit taşından başladık. 
Taşı yerinden çıkardığımızda hayretle iki taşın birleşme noktasında olan silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş bir 
cam şişeye rastladık. Şişenin içinde dürülmüş beyaz bir kâğıt vardı. Şişeyi açıp kâğıda baktık. Osmanlı Türk-
çesi bir şeyler yazıyordu. Hemen bir uzman bulup okuttuk. Bu bir mektup idi ve Mimar Sinan tarafından yazıl-
mıştı. Mimar Sinan, mektupta şunları söylüyordu:
“Bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından 
siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden bu kemeri nasıl 
yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size, bu kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlat-
mak için yazıyorum.”
Mimar Sinan mektubuna böyle başladıktan sonra o kemeri inşa ettikleri taşları Anadolu’nun neresinden getirt-
tiklerini söyleyerek izahlarına devam ediyor ve ayrıntılı bir biçimde kemerin inşasını anlatıyordu. Bu mektup bir 
insanın yaptığı işin kalıcı olması için gösterebileceği çabanın insanüstü bir örneğidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Şehzadebaşı Ca-
mi’nin restorasyon programında yenilen-
mesi gereken yerlerdendir?

A) Cami mihrabının duvarlarını oluşturan taş-
lar

B) Köprünün üzerindeki kemeri oluşturan taş-
lar

C) Kapıların üzerindeki kemerleri oluşturan 
taşlar

D) Caminin kubbesini oluşturan taşlar

5. Mühendisler Mimar Sinan’ın mektubunu 
nerede bulmuşlardır?

A) Kemer taşının arkasında

B) İki taşın birleşme noktasında

C) Tahta kalıpların birleşme noktasında

D) Havale duvarlarının önünde

6. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Tarihî eserlerimize sahip çıkmalıyız.

B) Yaptığımız işin sorumluluğunu üstlenmeli-
yiz.

C) Bize bırakılanları, üzerine katarak bizden 
sonrasına da bırakmalıyız.

D) Meslek seçerken az sorumluluk isteyen 
meslekler seçmeliyiz.
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Türkçe

A A A A

7. Yaşlı kadın yanıma geldi ( ) 

( ) Küçük adam ( ) yüzmeye gidecek misin ( ) 

( ) Hayır gitmeyeceğim ( )

Bu parçada parantez ( ) ile gösterilen yer-
lere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaret-
lerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (-) (.) (?) (-) (.)

B) (:) (-) (?) (,) (-) (!)

C) (:) (-) (,) (?) (-) (.)

D) (:) (-) (,) (!) (-) (.)

8. • Yaşı ilerledikçe performansı düşmeye baş-
ladı.

• İnternetteki her bilgiye güvenmemeliyiz.

• Takımın tur atlaması için defansı güçlen-
dirmesi şart.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler di-
limize  yabancı dillerden geçmiş kelimelerdir. 

Bu kelimelerin yerine aşağıdaki sözcük-
lerden hangisi kullanılamaz?

A) Bilgisayar B) Başarım

C) Genel ağ D) Savunma

9. 1. Bugün ofise gelecek mi?

2. Teşekkür ederim. Ben daha sonra araya-
yım.

3. Ben Avukat Rüya Hanım’ı aramıştım.

4. Hayır gelmeyecek. Ben yardımcı olayım 
isterseniz, asistanıyım.

5. Rüya Hanım az önce çıktı.

Bu konuşmaların anlamlı bir şekilde sı-
ralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) 3 - 4 - 1 - 5 - 2

B) 3 - 5 - 1 - 2 - 4

C) 3 - 1 - 5 - 2 - 4

D) 3 - 5 - 1 - 4 - 2
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Türkçe

A A A A

10. 1. Suç ve Ceza senin yaşına uygun bir kitap 
değil.

2. Bu yaz sadece on beş gün tatil yapabildik.

3. Yıkık dökük evin içinde sırılsıklam titriyor-
du.

4. Yazım kuralları için TDK’dan yardım ala-
bilirsin.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-
zım yanlışı yapılmıştır?

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

11. Herkes çiçekleri sevsin ve korusun. İşte o 
zaman doğa çok güzel olur. Haydi hepimiz 
güzel bir dünya için çevreyi koruyalım. Başta 
ormanları koruyalım ve geleceğimizi riske at-
mayalım.

Bu paragraf metnin aşağıdaki bölümlerin-
den hangisine ait olabilir?

A) Giriş bölümü

B) Gelişme bölümü

C) Tanım bölümü

D) Sonuç bölümü

12. � Beni dinlemiyor ki söylediklerimi anlasın.

� Karşıda ki evden gürültü eksik olmuyor.

� Bu top senin ki değil mi?

� Bugünkü Türkçe dersine çalışamadım.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “ki”nin 
yazımı yanlıştır?

A) � ve � B) � ve �

C) � ve � D) � ve �
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Türkçe

A A A A

13. Zeytinyağlı sebze yemeklerini yemeyi ve pi-
şirmeyi çok severim. Mesela sürekli dolabı-
mızda en az iki çeşit zeytinyağlı bulunur. Zey-
tinyağlı yemekler insanda ağırlık yapmıyor. 
Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Ayrıca 
zeytinyağının ayçiçeği yağından daha sağlıklı 
olduğu söyleniyor.

Bu metinden aşağıdaki çıkarımların han-
gisine ulaşılamaz?

A) Karşılaştırma cümlesi kullanılmıştır.

B) Neden-sonuç cümlesi vardır.

C) Benzetme cümlesi kullanılmıştır.

D) Örneklendirme cümlesi vardır.

14. •  Jenerasyon yerine karmaşık / kuşak keli-
             1   2 
 mesini kullanabiliriz.

• Blender yerine karıştırıcı / mikser kelime-
       3            4
 sini kullanabiliriz.

• Montaj yerine kurgu / yapım kelimesini
        5  6
 kullanabiliriz.

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı ke-
limelerin Türkçe karşılıklarını kullanmak 
için kaç numaralı kelimeler seçilmelidir?

A) 1, 3, 5 B) 1, 3, 6 

C) 2, 3, 5 D) 2, 4, 6

15. Orhan Kemal’in Eskici ve Oğulları adlı roma-
nı Çukurova’da bir ailenin dramı ve toplumsal 
şartların onlar üzerindeki etkisini anlatır. Es-
kicinin iki oğlu vardır. Ali; eskicinin çalışkan, 
hırslı, gururlu küçük oğludur. Babasıyla sü-
rekli tartışırlar. Büyük oğlu Mehmet ise anla-
yışlı, zeki, çalışkan ve olgun bir kişidir.

Yukarıdaki metne göre romanın karakter-
leriyle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

A) Eskicinin her iki oğlu da çalışkandır.

B) Ali, babasıyla sürekli tartışan biridir.

C) Mehmet anlayışlı ve zekidir.

D) Ali, olgun bir kişidir.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.



1. Bu testte 5 soru vardır. 

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Sosyal Bilgiler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.6

A A A A
SÖZEL BÖLÜM SOSYAL BİLGİLER

1. � Başkomutanlık Meydan Muharebesi
� Sakarya Meydan Muharebesi
� Çanakkale Savaşı

� I. İnönü Muharebesi

Yukarıda verilen savaşlardan hangisi Millî 
Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde 
yapılan bir savaş değildir?

A) � B) � C) � D) �

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış-
tır?

A) Krokide önemli cadde ve binalara yer veri-
lir.

B) Kroki kuş bakışı olarak kabataslak çizilir.

C) Krokide, geometrik şekiller ve semboller 
kullanılabilir.

D) Kroki belli bir ölçüye göre çizilir.

3. 1 . 2 . 3 .

!1

2"

!3

4 "

-4

1. Ormanlık bölgelerde ağaçların kuzeyi 
gösteren tarafını kaplayan bitki

2. Bir yerin ölçeksiz kabataslak çizimi

3. Müslüman mezarlıklarında mezarın baş 
kısmının gösterdiği yön

4. Bir yere yüksekten bakma

Bu ifadelerin karşılığı olan kelimeler bul-
macaya yerleştirildiğinde numaralanmış 
kutulardaki harflerin birleşmesiyle oluşan 
kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) KASA B) KABA

C) KATI D) KARA
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A A A A
Sosyal Bilgiler

4.  Hava Gözlem Grafiği

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Bolu ilinin bir haftalık bu hava gözlem gra-
fiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Bolu ilinde kış mevsimi yaşanmaktadır.

B) Hafta sonu pikniğe gitmek için hava uy-
gundur.

C) Rüzgârlı gün sayısı diğerlerinden fazladır.

D) Güneşli gün sayısı, parçalı bulutlu gün sa-
yısından azdır.

5. Mert, doğru - yanlış etkinliğine aşağıdaki ce-
vapları vermiştir.

 D   Yaşanan bir durum karşısında kendimizi 
başkalarının yerine koyabilmeliyiz.

Y   Empati kurabilen insanlar toplum hayatın-
da sağlıklı iletişim kurar.

Y  Farklı fiziksel özellikte olan arkadaşları-
mıza karşı ön yargılı olmalıyız.

D  Desteğe ihtiyacı olan arkadaşımızı yalnız 
bırakmamalıyız.

Her doğru cevabı için 10 puan alacağına 
göre, Mert kaç puan almıştır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
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Sosyal Bilgiler

A A A A

6.  

Günlük yaşama ait;

I. hastanede muayene olma,

II. yeni bir okula kaydolma,

III. marketten alışveriş yapma

olaylarından hangilerinde kimlik kartı kullanılır?

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

7. Aile tarihi hakkında sözlü bir tarih çalışması hazırlayan Selim, çalışmasında aşağıdakilerden 
hangisini kullanamaz?

A) B)

C) D)
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A A A A
Sosyal Bilgiler

8. Millî kültürümüzün en önemli ögelerinde biri de geleneksel el sanatlarımız. Bu eserler milletimizin tüm 
yaşanmışlıklarının el emeği göz nuru ile ortaya dökülmesidir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi verilen metinle ilişkilendirilemez?

A) B)

C) D)

9.  

Eren’in dedesiEren

I. Saklambaç

II. İstop

III. Tablet oyunları

Verilen oyunlardan hangileri hem Eren’in 
hem de dedesinin çocukluk döneminde 
oynadığı ortak oyunlar arasında yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

10. Mustafa Kemal’in askerlik yaşamı için,

� I. Dünya Savaşı öncesinde Trablusgarp’ta 
İtalyanlara karşı mücadele etmiştir.

� I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cep-
helerden biri Çanakkale Cephesi’dir.

� Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde 
Ermenilere karşı mücadele etmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) � ve � B) � ve �

C) � ve � D) �, � ve � 
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Sosyal Bilgiler

A A A A

11. 

Futbol sahasıEv

Park

Büfe

Okul

Verilen krokiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Park, büfenin güneyinde yer alır.

B) Ev, futbol sahasının batısında yer alır.

C) Okul, krokinin güney doğusunda yer alır.

D) Ev, okulun kuzeyinde yer alır.

12. Fiziki haritalarda yeşil renk ile ifade edilen bir bölge için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlik-
le doğrudur?

A) Zengin maden kaynakları vardır. B) Yükseltisi azdır.

C) Şehir dışarıdan göç alır. D) Şehirde yaşayan insan sayısı azdır.

13. İnsanların kendisini başkasının yerine koyup olaylara onun açısından bakabilmesine empati adı verilir.

Buna göre aşağıdaki diyaloglardan hangisi empati kavramı ile ilişkilendirilebilir?

A) Hiç üzülme, senin ne kadar başarmak istediğini anlayabiliyorum.

B) Hemen tableti bırakıp ödevlerinin başına otur.

C) Yarın arkadaşlarımla sinemaya gideceğim.

D) Masamın üstündeki kalemleri yine sen mi aldın?
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A A A A
Sosyal Bilgiler

14. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinin sınıflandırılması yanlıştır?

A) B)

İletişim Ulaşım

C) D)

Eğlence Temizlik

15. 

Şahin Bey kendisinden Antep yolunu açmasını isteyen Fransız Komutanlığına şu mektubu yazmış-
tır:
“Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde Türk kanı vardır. Her bucağında bir atanın 
mezarı vardır. Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk bu topraklara, bu 
topraklar da Türk’e ısındı, kaynadı. Sadece siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklar-
dan ayıramaz. Sonra sen, Türk esir yaşamaz, diye duymadın mı? Namus ve hürriyeti için ölüme atıl-
mak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsı-
nız. Bize çatmayınız. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.”

Buna göre Şahin Bey için,

I. Vatan severdir.

II. Bağımsızlığa düşkündür.

III. Başarılı bir devlet adamıdır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

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

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.



1. Bu testte 5 soru vardır. 

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.12

A A A A
SÖZEL BÖLÜM DİN KÜLTÜRÜ  

VE AHLAK BİLGİSİ

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Besmele çekerek Allah’a olan inanç ve 
bağlılık ifade edilir.

B) Sübhanallah diyerek verdiği nimetler ve 
yarattığı güzellikler için Allah’a şükrederiz.

C) Allahütaala’nın kusur ve hataları bağışla-
ması için estağfürullah denir.

D) Peygamberler, Allah’ın emirlerini insan-
lara ulaştıran Allah tarafından görevlendi-
rilen kişilerdir.

2.  İslam’ın inanç esasları altı tanedir.

 Şartları uyan Müslümanların ömürlerinde 
bir kez hacca gitmeleri gerekir.

 Peygamberler; meleklerden aldıkları emir, 
yasak ve öğütleri insanlara bildirir.

 Zekât vermek, toplumda tembelliğin art-
masına neden olur.

Bu cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış 
ise “Y” yazıldığında oluşacak tablo aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) 
D

Y

Y

D

 B) 
D

D

Y

D

 C) 
D

D

Y

Y

 D) 
Y

D

Y

Y

3. Cenk Öğretmen’in sorduğu soruya öğrencile-
rinden Berk, Nilay ve Tunç aşağıdaki cevap-
ları vermiştir.

 
Akıllı olan, ergenlik çağına gir-
miş her Müslüman’ın yapması 
gerekir.

Günün belli vakitlerinde yerine 
getirilmesi gerekir.

Allah’a olan sevgimizi ve bağlı-
lığımızı gösteririz.

Berk

Tunç

Nilay

Bu bilgilere göre Cenk Öğretmen’in soru-
su aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam’ın şartlarından namaz hakkında bilgi 
verir misiniz?

B) İslam’ın şartlarından orucu kimler tutabilir?

C) İslam’ın şartlarından zekât hakkında neler 
biliyorsunuz?

D) İslam’ın şartlarından hacca gitmek için 
neler gereklidir?
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A A A A
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. 1. Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan uzun 
veya kısa vahiy ifadelerine cüz denir.

2. En kısa sure Kevser, en uzun sure Bakara 
suresidir.

3. Cüz, Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfalık her 
bölümüne denir.

4. Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetler birkaç 
harften oluşur.

Kur’an-ı Kerim’deki ayet, sure ve cüz ile 
ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğ-
rudur?

A) 2 ve 3 B) 1, 2 ve 3

C) 1, 3 ve 4 D) 2, 3 ve 4

5. 1. Öldükten sonra dirilmek haktır.

2. Allah’tan başka ilah yoktur.

3. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız sen-
den yardım dileriz.

4. Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inan-
dım.

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi Amen-
tü duasında bulunmaz?

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

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİ BİTTİ.

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.



1. Bu testte 5 soru vardır. 

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.14

A A A A
İNGİLİZCESÖZEL BÖLÜM

1. Hello! I am Cindy. I like reading comics and drawing pictures in my free time. But I don’t like playing computer 
games. I like playing the piano and singing a song. Do you like music?

Yukarıdaki metinde hangi resimden bahsedilmemiştir?

A) B)

C) D)

2.  

John

Sally

Eren

İdil

Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) John can’t ride a horse. B) İdil can’t climb.

C) Sally can do puzzles. D) Eren can dive.
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A A A A
İngilizce

3. Pam : What is your favourite activity?

John : ----

Pam : What is your favourite activity?

John : I like playing chess.

Yukarıda verilen diyaloğu tamamlayan ifa-
de hangi seçenektir?

A) Is this your chess board?

B) Do you play chess in your free time?

C) Can you say that again, please?

D) How many people can play chess?

4. 

Hello! I am Kerem from Turkey. I 
have a lot of friends. Lucy is English, 
Hans is German and Lee is 
Japanese.

Kerem ne hakkında konuşmaktadır?

A) Nationalities B) Age

C) Free time activities D) Kerem’s day

5.  

Verilen görselde hangi rakam yoktur?

A) thirty B) forty-three

C) twelve D) twenty-nine

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ.
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BİLİMLER-1 testi

1. Bu testte 15 soru vardır. 

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

A A A A

Diğer sayfaya geçiniz.

SAYISAL BÖLÜM MATEMATİK
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1. “7, 1, 9, 8, 5, 6” rakamlarının tümünü kul-
lanarak yazılabilecek altı basamaklı en 
büyük çift doğal sayı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Birler bölüğündeki rakamların toplamı 
12’dir.

B) “Dokuz yüz seksen yedi bin beş yüz on 
altı” şeklinde okunur.

C) Binler bölüğündeki sayının en yakın yüz-
lüğe yuvarlanmış hâli 1000’dir.

D) Yüz binler basamağındaki rakamın basa-
mak değeri, kendisine eşittir.

2.                     
19 256

37 226

55 B

A 166

91 136

Bu tabloda yukarıdan aşağıya doğru verilen 
sayılar arasında bir ilişki bulunmaktadır.

Buna göre, B ve A yerine gelmesi gereken 
sayılar arasındaki fark aşağıdakilerin han-
gisidir?

A) 120 B) 123 C) 133 D) 139

3. 
       Binler Bölüğü

Birler Bölüğü
80 808

808 K P

80 T N

Yukarıda birler ve binler bölüğü verilen K, P, T 
ve N sayıları oluşturuluyor.

Bu sayılar büyükten küçüğe doğru sıra-
landığında baştan üçüncü sayı hangisi 
olur?

A) K B) P C) T D) N

4.  

+

AB

BA

BB

AA

220

Yukarıdaki toplama işlemine göre A x B iş-
leminin sonucu kaç olabilir?

A) 0 B) 12 C) 24 D) 36



Diğer sayfaya geçiniz.

Matematik 

A A A A
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5. 9 binlikten oluşan sayıdan en yakın yüz-
lüğü 5500 olan en büyük sayı çıkarılırsa 
sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 3439 B) 3448

C) 3451 D) 3455

6. Burçak’ın parası Ada’nın parasından 1347 lira 
fazla, Yağız’ın parası ise Burçak’ın parasın-
dan 2472 lira azdır.

Ada’nın 3273 lirası olduğuna göre, Ya-
ğız’ın parasının 500 lira fazlası kaç liradır?

A) 2145 B) 2648

C) 3152 D) 3364

7. 
ABC, birler basamağı 5 olan en küçük üç ba-
samaklı doğal sayıdır. DE, 50’ye yuvarlanan en 
büyük sayıdır.

Yukarıda verilen bilgilere göre, ABC x DE 
işleminin sonucu kaçtır?

A) 5145 B) 5250

C) 5670 D) 8100

8.  A x 100 = 3400

 950 x B = 9500

   C x 58 = 58 000

Yukarıda verilen eşitliklere göre,  
(A x B) x C işleminin sonucu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 340 B) 3400

C) 34 000 D) 340 000



Diğer sayfaya geçiniz.

Matematik

A A A A
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9.  ---- 26

48

Bu bölme işlemine göre, bölünen sayı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1229 B) 1244

C) 1265 D) 1298

10.  
3 2 9 8

Bu rakamlar bir kez kullanılarak yazılabi-
lecek en büyük tek sayının 5’e bölümü iş-
lemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Kalanlı bölme işlemidir.

B) Bölüm, dört basamaklı sayıdır.

C) Bölüm 1964’tür.

D) Kalan sayı 2’dir.

11. Sevgi Hanım, aşağıda ödeme planı verilen 
blenderi peşin alarak 100 TL ucuza mal et-
miştir.

 

Peşinat : 70 TL
Taksit tutarı : 67 TL
Taksit sayısı : 8

Sevgi Hanım kaç lira ödemiştir?

A) 506 B) 606

C) 706 D) 806

12. 25 + � = 128 ÷ 4

12 x 7 = � – 19

Yukarıdaki eşitliklere göre, � – �  sonucu 
kaç olur?

A) 96 B) 93 C) 89 D) 86



Matematik 

A A A A
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13. İki sayının toplamı 152’dir.

Büyük sayı, küçük sayının üç katı olduğu-
na göre, büyük sayı ile küçük sayının çar-
pımı kaçtır?

A) 4305 B) 4332

C) 4349 D) 4378

14. Onlar basamağı 5 olan iki basamaklı en 
büyük sayı ile tek basamaklı en büyük çift 
sayının tahminî çarpımı kaçtır?

A) 600 B) 472

C) 300 D) 295

15. Bir çiçekçi 182 gülü, 15 vazoya eşit miktarda 
dağıtmak istiyor. Bölüneni en yakın yüzlüğe, 
böleni en yakın onluğa yuvarlayarak bölme 
yapıyor ve tahminî olarak gülleri dağıtıyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Her vazoya 10 tane gül düşer.

B) Çiçekçi gerçek bölme işlemine göre da-
ğıtım yapsaydı her vazoya daha fazla gül 
düşerdi.

C) Çiçekçi, gerçek bölme işlemine göre dağı-
tım yaptığında elinde 2 tane gül kalır.

D) Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tah-
min etseydi işlem gerçek sonucuna çok 
daha yakın olurdu.

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BİLİMLER-1 testi

1. Bu testte 15 soru vardır. 

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Diğer sayfaya geçiniz.

A A A A
SAYISAL BÖLÜM FEN BİLİMLERİ
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1. 

Bakır, krom, bor, elmas, zümrüt; 
Türkiye’de çıkarılan önemli maden-
ler arasındadır.

Madenler, sanayi ve teknolojide bir-
çok eşyanın yapımında ham madde 
olarak kullanılır.

Madenler doğada ne kadar az iseler 
o kadar değerlidir.

Ata

Yavuz

Eslem

Yukarıda madenler hakkında bilgiler veren 
çocuklardan hangilerinin ifadeleri doğru-
dur?

A) Ata ve Eslem

B) Eslem ve Yavuz

C) Ata ve Yavuz

D) Ata, Eslem ve Yavuz

2. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” 
kutucuğu boyanacaktır.

D Y

Ölen her canlının fosili olur. M K

Fosilleşme sadece kayaçlarda ger-
çekleşmez.

A E

Fosilleşmenin olması için canlı kalın-
tısının havayla teması hemen kesil-
melidir.

R S

Canlıların yumuşak dokularının da fo-
sillerine rastlanmıştır.

A T

Buna göre, boyama bittikten sonra yukarı-
dan aşağıya hangi şifre oluşur?

A) MERT B) MASA

C) KART D) KASA

3. Dünya’nın dolanma hareketine günlük ha-
yattan örnek vermeleri istenen aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru cevap ver-
miştir?

A) 
Musluğun çevrilerek kapan-
ması

B) 

Yarışçının pistte koşması

C) 

Kilidin anahtarla açılması

D) 
Çamaşır makinesinin hazne-
sinin hareketi



Diğer sayfaya geçiniz.

A A A A
Fen Bilimleri
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4.  1. Kayaçların farklı olmasını sağlayan yapı-
sındaki minerallerdir.

2. Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral 
denir.

3. Cam, tarım, seramik sanayisi ve uçak ya-
kıtlarında bordan yararlanılır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğ-
rudur?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

5. 

Dünya’nın hareketleriyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Dünya’nın günlük hareketi sonucunda 
yönler bulunur.

B) Dünya, dönme ve dolanma hareketini ba-
tıdan doğuya doğru yapar.

C) Dönme hareketi sonucu gece ve gündüz 
oluşur.

D) Dünya dolanma hareketi yaptığı için gün 
içinde Güneş farklı yerlerde görünür.

6. 
Su ve mineraller tüm  
besinlerde bulunur.

Mineraller, besinle-
rin dışında toprakta, 
kayaçlarda ve deniz-

lerde bulunur.

Su ihtiyacı, sadece 
içeceklerden karşı-

lanır.

D

D D

1. çıkış 3. çıkış2. çıkış 4. çıkış

Y

Y Y

Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yan-
lış (Y) olduğuna karar vererek ilerlendiğin-
de kaçıncı çıkışa ulaşılır?

A) 1. çıkış B) 2. çıkış

C) 3. çıkış D) 4. çıkış



Diğer sayfaya geçiniz.

Fen Bilimleri

A A A A
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7.  
Hafıza kaybı

Reflekslerin 
yavaşlaması

Kronik  
öksürükler

Akciğer  
kanseri

Konuşma ve 
görmede  
zorlanma

Kansızlık

Bu tabloda verilenlerden alkol içen bir ki-
şide görülebilecek durumlar boyanırsa 
tablonun son şekli aşağıdakilerden hangi-
si olur?

A)  B) 

C)  D) 

8. • Duran cisimleri harekete geçirmek

• Cisimlerin ısısını artırmak

• Cisimlerin şeklini değiştirmek

• Hareketli cisimlerin yönünü değiştirmek

• Hareket eden bir cismi durdurmak

• Hareket eden cismin rengini değiştirmek

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kuvvetin 
etkilerindendir?

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

9. D Y

Mıknatıslar birbirine ve cisimlere 
temas gerektirmeyen kuvvet uy- 
gular.

Mıknatıslar sadece çekme kuvveti uy-
gulayabilir.

Mıknatısın çeliği çekmesinin nedeni, 
içinde demir olmasıdır.

Her mıknatısın iki kutbu vardır.

Bu tabloda verilen bilgiler doğru (D) veya 
yanlış (Y) olma durumlarına göre “�” ile işa-
retlenecektir.

Buna göre, tablonun son hâli aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) D Y

�

�

�

�

      B) D Y

�

�

�

�

C) D Y

�

�

�

�

 D) D Y

�

�

�

�



Diğer sayfaya geçiniz.

A A A A
Fen Bilimleri
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10.  N � � � �

I II III

Yukarıda aralarında aynı mesafe bulunan üç 
mıknatıs vardır. I. mıknatıs II. mıknatısı itiyor. 
II. mıknatıs III. mıknatısı çekiyor.

Buna göre, II ve III. mıknatısların kutupları 
aşağıdakilerden hangisidir?

� � � �
A) N S N S
B) S N N S
C) S N S N
D) N S S N

11. Şebnem, mıknatısın etki ettiği maddelerle il-
gili bir deney yapıyor ve maddeleri aşağıdaki 
gibi gruplandırıyor.

Mıknatısın Etki 
Ettiği Maddeler

Mıknatısın Etki  
Etmediği Maddeler

Demir düğme
Plastik ataş
Nikel bilye

Kobalt parçaları

Tahta kalemi
Silgi

Porselen tabak
Çivi

Bu gruplandırmayı yaparken Şebnem bir yer-
de hata yapıyor.

Buna göre, hatanın düzeltilmesi için hangi 
iki maddenin yeri değiştirilmelidir?

A) Demir düğme - Porselen tabak

B) Nikel bilye - Silgi

C) Plastik ataş - Çivi

D) Plastik ataş - Tahta kalemi

12. Aşağıda aynı özelliğe sahip üç mıknatıs eşit 
uzaklıkta asılıyor. Aralarındaki mesafe, I ve II 
şeklinde numaralanmıştır. 

I IIN S N S NS

Bu mıknatıslar serbest bırakıldığında me-
safeler hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) I artar, II azalır.

B) I azalır, II artar.

C) I değişmez, II artar.

D) I azalır, II değişmez.

13. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi mıknatı-
sın kullanım alanlarıyla ilgili yanlış bir bilgi 
vermiştir?

A)

B)

C)

D)

Çöp yığınlarındaki metalleri 
ayırmak için kullanılır.

Buzdolaplarının kapaklarını 
kapatmak için kullanılır.

Radyo, telefon gibi bazı elektro-
nik cihazlarda kulanılır.

Pet su şişelerinde ve cam 
kavanozlarda kullanılır.



Fen Bilimleri

A A A A
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14. Baran doğru-yanlış tablosunu aşağıdaki gibi 
cevaplamıştır.

D Y

1
Vitaminler vücudumuzda düzen-
leyici olarak görev yapar.

�

2
Uzun süre aç kaldığımızda enerji 
ihtiyacımızı yağlardan sağlarız.

�

3
Hastalıklara karşı vücut diren-
cini artırmada öncelikle karbon-
hidratlar kullanılır.

�

4
Mineraller; sofra tuzu, süt ve süt 
ürünleri, sebze, meyve ve tahıl-
larda yoğun olarak bulunur.

�

Her soru 10 puan olduğuna göre, Baran’ın 
bu sınavdan 40 puan alması için kaç nu-
maralı soruya verdiği cevabı değiştirmesi 
gerekir?

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

15. 

Kapı kolunu çevirmek; 
kuvvetin döndürme et-
kisine örnektir.

Yay gibi esnek cisim-
lere kuvvet uygulandı-
ğında şekli değişir ve 
kuvvet ortadan kalktı-
ğında eski şekline dön-
mez.

Kuvvet uyguladığımız 
cisimlerin kütleleri de-
ğişir.

Bir varlığın hareketi 
temas gerektirmeyen 
kuvvet ile de gerçekle-
şebilir.

Bu tabloda verilen bilgilerden doğru olan-
lar boyandığında tablonun son hâli aşağı-
dakilerden hangisi gibi olur?

A)  B) 

C)  D) 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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