
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 

Ölçme Değerlendirme Merkezi 

Şubat sonu kazanım değerlendirme 
çalışması 

Soru ve cevap anahtarı
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 5. Böğürtlen, mineraller bakımından çok zengin bir 
bitkidir. Beyaz çiçekleri yazın açan, dikenli ve çalı 
görünümlüdür. Çileğe benzeyen meyvesi sulu ve 
tatlıdır. Böğürtlen, tansiyonu düşürür ve bedeni 
güçlendirir. Yetişmesi için en uygun ortamlar 
yazların serin, hasat zamanı da yağmur almayan 
yerlerdir.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?

A) Böğürtlen ne zaman çiçek açar?
B) Böğürtlenin sağlığa faydaları nelerdir?
C) Böğürtlen hangi vitaminleri içerir?
D) Böğürtlen hangi iklim koşullarında yetişir?

 6. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin 
yazımından kaynaklanan bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) “Babam ve oğlum” en çok izlenen filmler 
arasındadır.

B) Kuzey Anadolu’dan gelen soğuk hava yurdu 
etkisine aldı.

C) Bülent’in amcası bu yıl Avrupa’dan gelecek.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de 

açılmıştır.

 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilir-
lik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) En saygılı öğrenciler listesi hazırlansa ilk sırayı 
Mustafa alır.

B) Çağırdığımız hâlde bazı arkadaşlar toplantıya 
katılmadı.

C) Rengârenk çiçeklerle dolu bir bahçede oturmak 
herkesi mutlu eder.

D) Yazarın son kitabı o kadar heyecanlı ki başından 
kalkamayacaksın.

 1. “Yanmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “bir bir sıralamak, dile getirmek, 
dert dökmek, anlatmak” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Akşam oldu, ışıklar yandı, yatsı vakti geldi.
B) Yanan ormanlar ciğerlerimizi sızlatıyor.
C) Yıl sonuna kadar değiştirilmeyen paralar 

yanacak.
D) Hayatımı anlatmak, içimi dökmek ihtiyacıyla 

yanıyorum.

 4.

Besin piramidi, sağlıklı beslenmek için hangi 
besinden ne kadar yememiz gerektiğini anlatır.
En altta en fazla tüketilmesi gereken besinler, en 
üstte de en az tüketilmesi gereken besinler yer alır.
Yukarıdaki görsel ve bilgiler dikkate 
alındığında Ali, aşağıdaki yiyeceklerden 
hangisini daha az tüketmelidir?

A)

Salata

B)

           Kurabiye
C)

Pirinç

D)

Süt ve Peynir

 4.

Sebze ve meyve 

Tahıl ürünleri

Et ve süt ürünleri
Tatlılar

 7. Gelen haberle tüm öğrenciler sevinç çığlıkları 
atıyordu. Yıllar sonra Adıyaman’da kar tatili olması 
gerçekten sevinmeye değerdi. Kim sevinmezdi 
ki… Çocuklar doyasıya kar topu oynayacaktı. Her 
taraf bembeyazdı ve büyükler dahi çocuklar gibi 
şendi.
Yukarıdaki yazının başlığı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Çocukların oyunu B) Kar Tatili
C) Öğrenciler             D) Kötü Haber

 3. “Dal-” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisinin 
eklenmesiyle “çevresinde olup bitenleri fark 
edemeyecek kadar düşünceye dalan” anlamı 
kazanır?

A) -ış B) -gıç C) -ga D) -gın

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ

 8. Sakin olmak Relax olmak
Eğilim Trend

Canlandırma Animasyon
Bağlantı Link

Nesil Jenerasyon
Yukarıda verilenlere göre verilmek istenen 
öncelikli mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçemizin zenginleştirilmesi için yabancı 
dillerden gelen sözcükleri kullanmalıyız.

B) Diller, kendi tabii kanunları içinde ağır ağır 
değişir, yenilenirler.

C) Türkçemizi korumak için yabancı sözcüklerin 
yerine Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır.

D) Dilin zenginleştirilmesi için kelime türetme 
çalışmaları konusunda okullara büyük görev 
düşmektedir.
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 10.

Aşağıdaki örneklerden hangisi yukarıdaki 
açıklamalardan farklı kullanılmıştır?

A) Kütüphanemizde a’ dan z’ ye bütün bilgiler 
mevcuttur.

B)  Mahmut Efendi’ye gerekli bilgiler verildi.
C)  Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.
D)  Yazar 2015’te Nobel ödülünü kazanmıştı

KESME İŞARETİ

Kişi adlarından 
sonra gelen 

saygı ve unvan 
sözcüklerini 
ayırmak için 

konur.

Belirli bir tarih 
bildiren ay ve 
gün adlarına 
gelen ekleri 
ayırmak için 

konur.

Bir harf ve 
ekten sonra 
gelen ekleri 
ayırmak için 

konur.

 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “abartma” 
anlamı vardır?

A) İçerisi o kadar sessiz ki karıncaların ayak sesi 
duyuluyor.

B) Çoban köpekleri ağılın kapısında nöbet 
tutuyordu.

C) Temiz havada dolaşmak insanın enerjisini 
artırır.

D) İnsanlar ve araçlar, kulenin tepesinden küçücük  
görünüyor.

 3. Kültür; ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık 
gösterebilir. Bu farklılık doğaldır ve bunu zenginlik 
olarak görmek gerekir. Halk oyunları, yemekler, 
kıyafetler, yaşam tarzları bölgeye göre değiştiği 
için kültürel çeşitlilik de artmıştır.
Buna göre aşağıdaki illerin kültürel özellikleri 
ile ilgili eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

A) ERZURUM ------- Dondurma ve Zeybek oyunu
B) ISPARTA---------- Halı Dokumacılığı ve Gül
C) TRABZON ------- Hamsi Yemekleri ve Kemençe 
D) ADIYAMAN------- Halay ve Çiğ Köfte

 2.

Yemekler Türküler Düğünlerimiz Kıyafetler Halk Oyunları

?

Yukarıda verilen kavram haritasına getirilebilecek  
en uygun başlık hangisidir?

A) Kültürel Değişim  B) Kültürel Öğeler
C) Kültürel Bozulma D) Kültürel Etkileşim

 1. -Tarihi nesne ve yapıların bulunduğu eski döneme 
ait büyük yapı ve alanlara tarihi mekân denir.
-Zaman içinde çeşitli doğa olayları sonucu 
meydana gelen unsurlara doğal varlık denir.

Metehan Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiği bu 
bilgilere dayanarak yaz tatilinde ülkemizdeki doğal 
varlıkları görmek istemektedir. 
Buna göre Metehan’ın aşağıdaki alanlardan 
hangisine gitmesi doğru bir tercih olmaz?

A) Ağrı Dağı B) Pamukkale Travertenleri
C) Peri Bacaları D) İshak Paşa Sarayı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ

 4. Kültürün değişime uğramasının birçok sebebi 
vardır. Televizyon, internet, akıllı telefon gibi kitle 
iletişim araçlarının yaygınlaşması ile insanlar 
arasındaki kültürel etkileşim hızlanmış bu da 
kültürel unsurların zamanla değişmesine neden 
olmuştur.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi 
kültürel değişime örnek olarak gösterilebilir?

A) Asker uğurlamalarının coşkuyla yapılması
B) Bayramlaşmaların telefon ile görüşülerek de 

yapılması
C) Dini bayramlarda akraba ziyareti yapılması
D) Milli bayramlarda kutlamalar yapılması

 5. Doğada kendiliğinden meydana gelen, can ve 
mal kaybına neden olan olaylara doğal afet denir. 
Doğal afetler toplum üzerinde kalıcı ve derin etkiler 
bırakabilmektedir.
Buna göre aşağıda verilen doğal afet ve 
toplum üzerindeki etkisi eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

 6. Sanal ortamda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak 
için dikkat etmemiz gereken durumlar vardır.   
Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamda dikkat 
etmemiz gereken durumlardan biri değildir?

A) Bulduğumuz bilgiyi birkaç siteden araştırmak.
B) Aradığımız bilgiyi tırnak içinde aramak.
C) Ulaştığımız her bilgiyi doğru kabul etmek.
D) ‘’gov’’ ya da ‘’edu’’ uzantılı sitelere güvenmek.
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 8. İklim; ulaşım, tarım, giyim, hayvancılık, turizm, 
konut tipi, beslenme ve bitki örtüsünü etkiler.
İklimin insan faaliyetleri üzerindeki etkisi 
incelendiğinde aşağıdakilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Kar yağışından dolayı insanlar kalın kıyafetler 
giyer.

B) Yazları sıcak ve kurak olan yerlerde serin tutan 
taş evler görülür.

C) Kışları çok soğuk ve yağışlı geçen yerlerde 
madencilik gelişmiştir.

D) Yağışların etkili olduğu yerlerde gür çayır ve 
otlaklar yetişir.

 7. • Çevresine göre yüksekte kalan akarsular 
tarafından parçalanmış geniş ve engebeli 
yüzey şekilleridir.

• Kara parçalarının denizin içine uzanmış 
bölümüdür.

• Karalar üzerindeki çukur alanlarda biriken su 
kütleleridir.

Verilen metinde aşağıdaki yeryüzü şekillerin-
den hangisinin tanımı yoktur?

A) Ova B) Burun C) Plato D) Göl

 10.

Yukarıda verilen şekilde nüfusun dağılışını 
etkileyen faktörlerden “doğal faktörler” verilmiştir. 
Fakat şekil hazırlanırken hata yapılmıştır. Bu şeklin 
doğru olabilmesi için sizden yardım istenmektedir. 
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi 
çıkarılırsa şekil doğru olur? 

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

 9. Dik yamaçlarda bulunan toprağın veya kayaçların 
aşağıya doğru hareket ederek kaymasına verilen 
isimdir. Genellikle yağışın fazla olduğu yerlerde ve 
karların erimeye başladığı dönemlerde gerçekleşir.
Açıklaması verilen doğal afet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Çığ           B) Sel
C) Deprem  D) Heyelan

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
DERSİ

 1. Kur’an-ı Kerim’de adı çokça geçen 
peygamberlerden biri de Hz. Davut (a.s.)’dır.
Aşağıdakilerin hangisinde Hz. Davut  (a.s.) 
hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) Kendisine hem peygamberlik hem de 
hükümdarlık verilmiştir.

B) Kendisine ilahi kitaplardan Zebur verilmiştir.
C) Babası Hz. Süleyman'dır.
D) Gür ve güzel bir sesi vardı.

 2. Kültürümüzde selamlaşmanın bir adabı vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma adabına 
uygun değildir?

A) Yürüyen kişi oturana selam verir.
B) Sayıca çok olanlar az olanlara selam verir.
C) Küçük olan büyüğe selam verir.
D) Bir araçta olanlar duranlara selam verir.

 3. Rabbena duaları kendimiz, anne ve babamız ile tüm 
Müslümanların dünya ve ahirette bağışlanmaları 
için her zaman okunması gereken dualardır. 
Rabbena duaları namazların hangi bölümünde 
okunur?

A) Rükuda B) Secdede
C) Son oturuşta D) Kıyamda

 4. Üç aylarda ve özellikle Ramazan ayında Kur’an-ı 
Kerim’in bir kişinin okuyup diğerinin dinlemesi 
veya takip etmesi suretiyle hatim edilmesine denir. 
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İmsakiye B) Oruç 
C) Mahya D) Mukabele

 5. Halk arasında Ettehiyyatü duası olarak 
bilinen Tahiyyat duası namazların ilk ve son 
oturuşlarında okunan bir duadır. Bu dua ibadetlerin 
sadece âlemlerin Rabbi olan Allah için yapılması 
gerektiğini bildirir.
Tahiyyat kelimesinin anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Selam vermek B) Allah’ın kulu
C) Dosdoğru yol D) Affetmek
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 10. Ramazan ayında çocukların büyüklere özenip 
oruç tutmak istemeleri sebebiyle anne babaların 
çocuklarını oruca alıştırmak için yaptıkları bir 
uygulamadır. Sahura kalkan çocuklar öğle 
yemeklerini yerler ve iftara kadar oruçlarına devam 
ederler. Bu uygulamaya “tekne orucu” denir.
Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Çocukların acıkmalarına önlemek.
B) Sahur ve iftarın önemini vurgulamak.
C) Yemek yemenin önemini vurgulamak.
D) Çocukları oruç ibadetine alıştırmak.

 8. İslamiyet’ten önce insanlar birbirlerinin evlerine ve 
odalarına izin almadan giriyorlar ve bu durumda 
insanlar hazırlıksız yakalandıklarında zor durumda 
kalıyorlardı. İslam bu durumu yasaklamış ve 
insanların odalarına girmeden önce izin istemeleri 
gerektiğini ifade etmiştir.
İslam dininin bu durumu yasaklaması 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Alçak gönüllülük B) Sadakat
C) Merhamet D) Kişisel mahremiyet

 9. - Allah’a ortak koşma.
- Anne ve babana karşı saygılı ol.
- İyiliği emret kötülükten uzaklaş.
- Kibirli ve kendini beğenmiş biri olma.
- Allah’ın her şeyi gördüğünü işittiğini unutma.
Yukarıdaki nasihatleri yapan kişi kimdir?

A) Hz. Davut (a.s) B) Hz. İbrahim (a.s)
C) Hz. Lokman (a.s) D) Hz. Yahya (a.s)

 7. - Konuşurken büyüklere öncelik verilmeli.
- Az sözle çok şey ifade etmeliyiz.
- Müslüman kişi kibirli şekilde konuşmalıdır.
- Kişi konuşurken konuştuğu kişiye bakmalıdır.
- Hastanede yüksek sesle konuşmamalıyız.
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi iletişim ve 
konuşma adabı bakımından doğrudur?   

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

 6.Yemek yerken uyulması gereken nezaket kurallarına 
sofra adabı denir. Bu kuralların oluşmasında 
inancımızın, gelenek ve göreneklerimiz önemli bir 
yer tutar. 
Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun 
değildir?

A) Yemeğe besmele ile başlamak.
B) Verilen nimetlere şükretmemek.
C) İsrafa kaçmamak.
D) Yemek yedikten sonra Elhamdülillah demek.

 1. I am Emmy. I get up at seven o’clock.I get 
dressed and have breakfast. My lessons start at     
half past eight. I attend chess club after school. 
I have dinner at six o’clock. I do my homework, 
watch tv, read a book and I go to bed at ten 
o’clock.
 Emmy talks about her ….

A) friend B) summer holiday
C) daily routine D) family

5. SINIF İNGİLİZCE DERSİ

 2. İshak:.................……………………………………..?
Mahmut: At eight o’clock.
İshak:..................…………………………………….?
Mahmut: In the morning and at night.
İshak: ………………………………………………..?
Mahmut: My father drives me to school.
Yukarıdaki diyaloga göre hangi sorunun 
cevabı yoktur?

A) What time do you arrive at school?
B) What do you do after school?
C) When do you brush your teeth?
D) How do you go to school?

 3. Osman:……………..............….................………..?
Metin   : By car.

A) Where  do you go after school?
B) What do you  do after school?
C)  How do you go to school?
D) When do you go to school?

 4. Gürhan : Which classes do you like at school?
Hüseyin:………………………………………...

A) I have four classes at school.
B) I like maths, science, and art.
C) I don’t like English, geography, and music.
D) I love playing hopscotch.

 5. Hale: What do you think about Superman?
Yusuf:  I think he is ………………… and I love him.
Hale:  Why do you love him?
Yusuf:  Because he can …………………..

A) rude / jump
B) strong / fly
C) coward / do magic
D) lazy / live in water
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 10. Şule : How do you feel?
Mert :  I feel cold. I need …...............................

A) a blanket
B) some water
C) a plaster
D) some cola

 6. Doctor:   What is the matter with you?
Patient:   I have a terrible headache. What should
                I do?
Doctor:    You should take this ………. .
Patient:   Thanks a lot.
Doctor:    Not at all.   ………. well soon.

A) mint tea / Stay
B) soup / Sleep
C) ice bag / Use
D) medicine / Get

 7. ILLNESS SUGGESTION

1. I have a 
sore throat.

Drink lots of luke-warm 
water.

2. I have a 
backache.   Don’t carry heavy things.

3. I have a 
headache.  Don’t listen to loud music

4.  I have the 
flu.                  

Eat ice cream and drink cold 
water.

Yukarıda numaralandırılmış sağlık problem-
lerinden hangisinin tavsiyesi uygun değildir?

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

 8. Emine is very sad because her friends can eat 
candies, but Emine can’t eat candies because she 
has got a…………………………………………    

A) toothache B) fever
C) runny nose D) broken arm

 9. Hi. I am Betül. I am twelve years old. My favourite 
movie is the Spy Kids. It is a comedy and an 
adventure movie. It is about the adventures of two 
children. I think you should watch it.
Metne göre aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) How many children are there in the movie?
B) What type of movie is the Spy Kids?
C) What is the movie about?
D) What time does Betül watch the movie?

 1. 2,0,8,5 rakamlarının tamamını birer kez kullanarak 
yazılabilecek 2 den büyük en küçük ondalık sayı 
ile 8 den büyük en küçük ondalık sayının toplamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11,10 B) 10,83
C) 10,308 D) 10,083

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

3. Everest tepesi dünyanın en yüksek noktasıdır. Bir 
dağcı Everest’in zirvesine ulaşmak için;
1.Gün:  Yolun yarısını
2.Gün: Yolun çeyreğini

3.Gün: Yolun      ‘ini 

Tırmanarak 4.gün zirveye ulaşmıştır. 
Bu dağcı 4.gün yolun ne kadarlık kısmını 
tırmanmıştır?

A) B) C) D)

1
8

7
8

5
8

3
8

1
8

 2. 50 lira ile kitapçıya giden Ayşe, kardeşine 17,91 
liraya bir masal kitabı ve annesine 21,6 liraya bir 
roman almıştır. Ayşe’nin geriye kaç lirası kalmıştır?

A) 10,3 B) 10,37
C) 10,49 D) 11,5
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7. Sprint koşu, sporcuların belli bir mesafeyi 
maksimum güç ve olabildiğince yüksek hızlar ile 
tamamlamaya çalıştıkları kısa mesafeli bir koşu 
türüdür. 100 metre sprint koşu yarışında yarışmayı 
en kısa sürede bitirene altın, ikinci bitirene gümüş 
üçüncü bitirene ise bronz madalya verilmektedir.

Aşağıda dört sporcunun yarışı bitirme süreleri 
verilmiştir.  Bu yarışmada hangi yarışmacı 
gümüş madalya almıştır?
Yarışmacı isimleri Yarışı bitime süreleri(sn)

Yağız 10,3
Ferit 10,38
Naci 10,03
Oğuz 10,8

A) Yağız B) Ferit
C) Naci D) Oğuz

 8. Ayşe, bir kare çiziyor. Karenin 0,2’sini maviye, 
0,4’ünü kırmızıya boyuyor. Buna göre, Ayşe bu 
karenin yüzde kaçını boyamamış olur?

A) % 60     B) % 40     C) % 30     D) % 25     

 9. Aşağıdaki gösterimlerden hangisi diğerlerinden 
büyüktür?

A) B)    C) % 45     D) 0,55     
1
4

3
5

 10. Bir kırtasiyede kitaplarda en az %10, en fazla 
%20 indirim yapılmaktadır. Aşağıdakilerden 
hangisi kırtasiyede 40 TL’ye satılan bir kitaptan 
birine yapılan indirim miktarı olamaz? 

A) 4 B) 6  C) 8   D) 10     

 6. Babaları bir miktar parayı Ali ve kardeşi arasında 

paylaştırılıyor. Paranın   ’ini alan Ali’nin 12 lirası 

olduğuna göre paylaştırılan para kaç liradır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

2
5

 5. %40  0,32

Yukardakilerden hangisinin değeri diğerlerin-
den farklıdır?

A) %40 B) 0,32

C) D)

2
5

32
80

2
5

32
80

 4. Sayı Okunuşu (Yazı ile) Öğrenci Adı
1,35   Bir tam yüzde otuz beş    Mehmet
0,025 Sıfır tam yüzde yirmi beş Samet
2,005 İki tam binde beş             Fatih
10,9   On tam onda dokuz          Şule

Yukarıda verilen ondalık sayıların okunuşunu 
yazan öğrencilerden hangisi yanlış yazmıştır?

A) Mehmet B) Samet
C) Fatih D) Şule
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 4. K                  Bir enerjidir.
L                  Termometre ile ölçülür
M                  Birimi Joule’dür.
Yukarıda verilen cümlelerin ısı ve 
sıcaklıkla doğru bir şekilde eşleştirilmesi 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

K L M
A) Isı Isı Sıcaklık
B) Sıcaklık Sıcaklık Isı
C) Isı Isı Sıcaklık
D) Isı Sıcaklık Isı

 1. Cemre, 30°C’de bulunan demir parçasını 80°C’deki 
suyun içine atıyor. 

Cemre’nin yaptığı çalışmayla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Demir parçasının sıcaklığı düşer.
B) Demir ısı alır, su ısı verir.
C) Suyun sıcaklığı artar.
D) Isı akışı demirden suya doğru olur.

80°C’de Su

30°C’de Demir Parça

 3.

Ezgi sürtünme kuvveti ile ilgili yukarıdaki tabloyu 
doldurmuştur. 
Buna göre kaç tane bilgiyi doğru cevaplamıştır?

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

Sürtünme 
Kuvvetini 
Azaltmak

Sürtünme 
Kuvvetini 
Arttırmak

Uçakların uçları-
nın sivri olması x
Kapı menteşeleri-
nin yağlanması x
Araç lastiklerine 
zincir takılması x
Paraşütle yere 
inilmesi x

 2. K, L, M ve N dinamometrelerinin ölçebileceği en 
büyük kuvvet değerleri aşağıda verilmiştir.

Buna göre 55 N büyüklüğündeki bir kuvvetin 
ölçülebilmesi için hangi dinamometre 
kullanılmalıdır ?

A) K B) L C) M D) N

0
10
20
30
40
50

0
1
2
3
4
5

0
5
10
15
20
25

0
20
40
60
80
100

K L M N

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
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 10.

Isıtılmakta olan K sıvısına ait sıcaklık-zaman 
grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) K sıvısının kaynama noktası 40 0C dir.
B) K sıvısının 8. dakikada sıcaklığı 40 0C dir.
C) K sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır.
D) K sıvısı 2. dakikada sıcaklığı 15 0C dir.

 7. I. Paraşütçünün ağırlığını azalttığımızda
II. Paraşütün yüzey alanını genişlettiğimizde
III. Paraşütçüye ağırlık taktığımızda
Yukarıdaki durumların hangilerinde paraşüt 
yere daha uzun sürede iner?

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

 8. Buzdolabından çıkardığınız su şişesinin yüzeyinde 
su damlacıkları oluşur. 
Burada meydana gelen olay aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Erime B) Donma
C) Buharlaşma D) Yoğuşma

 9. I. Tren raylarının kışın büzülmesi
II. Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde 
kolay açılması
III. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi
Verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin 
genleşmesine örnek olarak gösterilebilir?

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

 6.

Fen bilimleri dersinde Şevval ve arkadaşları 
sınıftaki arkadaşlarına ışık ile ilgili yukarıdaki  
etkinliği yapmışlardır. Etkinlik sonucunda şekil l de 
ışık kaynağını görebildikleri halde şekil ll de ışık 
kaynağını görememişlerdir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayı 
açıklayabilir?

A) Işığın boşlukta yayılması
B) Işığın doğrusal yayılması
C) Işığın her yöne yayılması
D) Işığın dağınık yayılması

Şekil I Şekil II

 5.

Ahmet öğretmen yukarıdaki görseli öğrencilere 
göstererek çelik rayların neden eğildiğini 
anlatmıştır. Öğrencilerden bu olayla ilgili benzer 
örnekler istemiştir.
Şükrü: Yazın elektrik tellerinin sarkması.
Selma: Termometredeki civanın yazın yükselmesi
Hasan: Soğuk suda bekletilen balonun inmesi
Zeliha: Güneşte bekletilen topun şişmesi
Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek 
diğerlerinden farklıdır? 

A) Şükrü B) Selma C) Hasan D) Zeliha

Bursa’da yapımı devam tramvay 
hattının raylarında oluşan bozuk 
olduğu düşünülen görüntüye ilişkin 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada, tramvay hat-
tındaki yapım çalışmaları devam 
etmesi sebebi ile ray gerdirme 
çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. 
Çalışmalar ve sıcaktan kaynaklı 
genleşme sebebi ile bu durum 
yaşanmakta, olağan ve normaldir” 
denildi.
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İ 2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ismi 
nitelemiştir?

A) Arkadaşımın gözleri deniz gibi maviydi.              
B) Kapının kolu yine kırılmıştı.                                   
C) Başarılı bir öğrenci olduğundan seviliyordu. 
D)  Küçük kardeşim her akşam kitap okur.

 1. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Elanur 
Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli 
“Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 
dünya birincisi oldu. Kemalpaşa Merkez Atatürk 
İlkokulu öğrencisi Elanur Akıncı, Türkiye’nin 
gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok 
konuşulan isimlerin arasına giren Elanur’un, 
matematik alanında düzenlenen birçok yarışmada 
derecesi bulunuyor. Matematiği çok sevdiğini ve 
düzenlenen birçok yarışmaya katılmaya çalıştığını 
belirten Elanur Akıncı, ileride bilim insanı veya 
mimar olmak istediğini belirtti.
Bu metinde Elanur Akıncı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Matematik alanında birçok yarışmada derecesi 
vardır.

B) İleride bilim insanı veya mimar olmak istiyor.                       
C) Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin 

arasına girdi.
D) Matematik dersine daha fazla zaman ayırıyor.

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ

 3. Kış meyvelerinden bazıları şunlardır ( ) elma ( ) 
portakal () greyfurt ( )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 
sırasıyla hangi noktalama işaretleri getir-
ilmelidir?

A) (:) (,) (,) (...) B) (;) (,) (,) (.)
C) (:) (;) (,) (-)   D) (;) (;) (,) (...)

 5. Bir baba çocuğunu alır ve doğada gezintiye 
çıkarır. Çok geçmeden sarp kayalıklarla kaplı bir 
dağın yamacına ulaşırlar. Hem arazide yürümeye 
alışık olmamaktan hem de yorgunluktan 
sendeleyen çocuk yere düşer. Düşerken de 
dizini bir kaya parçasına çarpar. Can acısıyla bir 
feryat koparır. Çocuğun feryadı kayalıklardan 
yankılanır ve kendisine geri döner. Sesi duyan 
çocuk karşıda birilerinin kendisini taklit ettiğini 
düşünerek hakaretler yağdırır. Tabi hakaretler 
yankılanıp kendisine geri döner. Çocuk hiçbir şey 
yapmadan durumu izleyen babasından gidip onu 
cezalandırmasını ister. Durumu anlayan baba 
çocuğuna güzel bir şeyler söylemesini tavsiye 
eder. Çocuk karşıya doğru güzel sözleri bağırır 
ve güzellikler yine yankılanıp kendisine geri 
döner. Çocuk sevinir. Bu durumu fırsat bilen baba 
çocuğuna şu öğüdü verir: “ Karşına çıkacak her 
insanı karşıdaki dağ gibi düşün. Biz onlara hakaret 
edersek, onlardan hakaret işitiriz; onlara iltifat 
edersek, onlardan güzellikler duyarız.”
Yukarıdaki metnin ana fikrini en iyi anlatan 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yol yürümekle ayak aşınmaz.
B) Dağ başından duman eksik olmaz.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Ağaç yaş iken eğilir.

 4.

Yukarıda verilen bilgiye göre cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcük çekim eki 
almamıştır?

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

Çekim ekleri, 
kelimelerin 

yapısını 
değiştirmez.

I. Bu sabah 
sütçü 

gelmedi.

III. Kardeşim 
simitçiden 
simit aldı.

II. Çocuklar 
sokakta top 

oynuyor.

IV. Batuhan eve
yürüyerek geldi.

 6.

Adıyaman ile ilgili verilen bilgilerden hangisine 
kesin olarak ulaşılamaz?

A) Adıyaman il nüfusunun büyük çoğunluğu 
şehirlerde yaşamaktadır.

B) Merkezdeki nüfus yoğunluğu diğer  ilçelerden 
fazladır.

C) Merkezdeki nüfus artış hızı diğer ilçelerinkinden 
fazladır.

D) Merkez ilçe nüfusu, Adıyaman il nüfusunun 
yarısından fazladır.
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 9. Hâkim kaza yaparak birkaç kişinin yaralanmasına 
neden olan şoförün ehliyetini iptal edince : 
Şoför: “Aman Hâkim Bey! Benim yaşamam 
şoförlük yapmama bağlı.” deyince 
Hâkim Bey: “Başkalarının yaşaması da sizin 
şoförlük yapmamanıza bağlı.” der.
Yukarıdaki paragrafın son cümlesinde 
aşağıdaki kavramlardan hangisi vardır?

A) Amaç sonuç B) Öneri 
C) Koşul             D) Neden sonuç

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Bu mevsimde Çukurova'da çiçekler açar.
B) Muhtar Hasan amca kaza geçirmiş.
C) Van Kedisi dünyada ün kazandı.
D) Bugün Doktor Mehmet Bey gelmedi.

 8. Biz insanların bir özelliği de şudur: “Daha iyi 
yaşadıkça daha çok şeyden şikayet ederiz.”
Cümlesindeki altı çizili bölümden hangi sonuç 
çıkarılır?

A) Elindekiyle yetinmeyenler daha iyisini bulamaz.
B) Hayat şartlarımız iyileştikçe memnuniyetsizliği-

miz de artar.
C) Mutlu olmak için sürekli daha iyi yaşamaya 

çalışmalıyız.
D) Hayatlarından hiç şikâyetçi olmayanların yaşam 

şartları iyidir.

 10. Nursel Hanım ayağının tozuyla mutfağa gidip 
çocuklara akşam yemeği hazırlamaya başladı.
Cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye 
kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Yorgun olmasına rağmen kitap okumaya devam 
etti.

B) Kaymakam köye gelir gelmez muhtarla görüştü.
C) Fazla düşünmeden eşyaları bir kenara bıraktı. 
D) Arkadaşını sakinleştirerek göreve devam etti.

 1.

Yukarıda verilen şemada numaralandırılmış 
ifadelerden hangileri sosyal, kültürel ve tarihi 
bağların toplum üzerindeki olumlu etkisine 
örnek olarak verilebilir?

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

I. Toplumda 
dayanışma, hoşgö-

rü artar.

III. Toplumda 
ayrılıklar artar.

II. Birlik ve 
beraberlik duygusu 

güçlenir.

IV. Toplumda ça-
tışmalar yaşanır.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ

 2. 90

0

0

60

30
o

o

o

o

15 oo 60o

Verilen görselden yola çıkarak Ülkemizin 
konumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkemiz Kuzey yarım kürede yer almaktadır.
B) Ülkemizde yükselti batıdan doğuya gidildikçe 

artar.  
C) Ülkemiz başlangıç meridyeninin doğusunda yer 

alır.
D) Ülkemizin başlangıç meridyeni ve ekvatora 

göre yeri mutlak konumla ilgilidir.

 3. Bilimsel bir çalışma yaparken önce ..I.. belirlenir. 
Daha sonra araştırma yapılan alanla ilgili ..II.. 
oluşturulur. Araştırma için gerekli bilgileri elde 
etmek için ..III.. taraması yapılır. 
Buna göre yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan 
yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

I II III
A) Kaynak Konu Hipotez
B) Hipotez Kaynak Konu
C) Kaynak Konu Hipotez
D)  Konu Hipotez Kaynak 
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 4.

Türkiye turuna çıkan Elif yukarıdaki Türkiye 
haritasında gösterilen ok yönlerinde ilerlemiş ve 
numaralarla gösterilen yerlerde konaklamıştır. 
Elif’in konakladığı yerlerde görülen iklimler 
sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir?

I II III IV
A) Karasal Akdeniz Karadeniz Akdeniz
B) Karasal Karadeniz Akdeniz Karadeniz
C) Karadeniz  Karasal Akdeniz Karasal
D) Karadeniz Akdeniz Karasal Akdeniz

I

IIIV

III

 5. İnsanoğlu merakını gidermek, hayallerini 
gerçekleştirmek ve günlük hayatta karşılaştığı 
sorunları aşmak için sürekli çalışmıştır. Böylece 
bilim ve teknoloji hayatımızın her alanına girmiş 
ve karşılaştığımız çeşitli sorunlara çözümler 
üretmiştir.
Buna göre bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Akıllı şehir sistemleri ile daha güvenli, ulaşımı 
daha kolay şehirler kurularak daha fazla 
enerji harcanması ve kaynakların tüketilmesi 
hedeflenmiştir.

B) Yapay zekâ hayatımıza girmiş ve beslenmeden 
barınmaya, sağlıktan tarıma, iletişimden 
ulaşıma kadar birçok alanda kullanım alanı 
hızla artmıştır.

C) Tam elektrikli, menzili uzatılmış elektrikli gibi 
farklı hareket sistemleri ile çalışan model araç 
üretimi derken sürücüsüz araç tasarımı yapılma 
aşamasına girilmiştir.

D) Nanoteknoloji sayesinde çelikten 10 kat daha 
güçlü fakat çelikten daha hafif malzemeler 
geliştirilerek, daha az yakıt tüketen kara, hava 
ve deniz taşıtları üretilmektedir.

 6. Sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun 
sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve 
bu buluşun belirli bir süre sahibinin izni olmaksızın 
başkalarınca kullanılmasını engelleyen belgeye 
………… denir.
Yukarıdaki cümleye göre boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bandrol B) Patent
C) Telif Hakkı D) Korsan

 7.

Yukarıdaki Dünya haritasında hangisinin yeri 
yanlış gösterilmiştir?

KITA OKYANUS
A)  Güney Amerika Hint Okyanusu
B)  Afrika Atlas Okyanusu
C)  Okyanusya Büyük Okyanus
D)  Kuzey Amerika Afrika

GÜNEY 
AMERİKA

AFRİKA

BÜYÜK
OKYANUS

HİNT
OKYANUS

KUZEY

AMERİKA

OKYANUSYA

 8.

Yukarıda yeryüzünde görülen bazı iklim tipleri ve 
açıklamaları eşleştirilerek verilmiştir. Eşleştirme 
yapılırken bazı hatalar yapılmıştır. Buna göre 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış 
eşleştirilenler bir arada verilmiştir. 

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

 9.

Haritada numaralandırılmış yerlerden hangi-
sinde ekonominin gelişmesinde turizmin etki-
si daha fazladır?

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

I

II

IV

III
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 10. - Tuğrul ve Çağrı Beyler keşif mahiyetinde 
Anadolu’ya akınlar yapmışlardır.
- Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere 
açılmıştır.
- Anadolu’da I. Beylikler Dönemi başlamıştır.
- Miryokefalon Savaşı sonrasında Anadolu’dan 
Türkiye diye bahsedilmeye başlanmıştır.
Verilenler bilgiler sırası ile incelendiğinde 
Anadolu için ulaşılabilecek en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anadolu zamanla Türk yurdu haline getirilmiştir.
B) Bizans Devleti’ne son verilmiştir.
C) Denizlerdeki hakimiyet Türklere geçmiştir.
D) Türk - Haçlı mücadeleleri sona ermiştir. 

 1. Peygamberimiz kul hakkına büyük bir değer vermiş, 
insan haklarının kutsal olduğunu bildirmiştir. Veda 
hutbesinde: ‘’Mallarınız, canlarınız, haysiyetleriniz, 
Kâbe ve Mekke nasıl kutsal ise bunun gibi kutsaldır. 
Her türlü saldırıdan korunmuştur.’’ buyurmuştur.
Yukarıdaki parçayı dikkate alarak kul hakkıyla 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
çıkarılabilir?

A) İnsan hakları kapsamındaki her şey kul hakkıdır.
B) Kul hakkının ödenmesi ahirete bırakılabilir.
C) Kul hakkına girdiğimiz kişiyle helalleşmeliyiz.
D) Üzerimizdeki en büyük kul hakkı anne baba 

hakkıdır.

 2. Tebbet suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Mekke döneminde nazil olmuştur.
B) Kur’an-ı Kerim’in 111. Suresidir.
C) Peygamberimizin amcasından övgüyle söz 

edilir.
D) Ebu Leheb ve karısının cehenneme 

atıldığından söz edilir.

 4. ‘’Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik 
de (verdik). O muttaki bir kişiydi. Ana babasına 
çok iyi davranırdı.’’(Meryem 13-14) Ayetinde 
bahsedilen peygamberdir. Hz. Zekeriyya’nın oğlu 
olan bu peygamber Hz. İsa’ya da tebliğ sürecinde 
destek olmuştur. 
Bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Zülkifl (a.s) B) Hz. Şuayb (a.s)
C) Hz. Elyesa (a.s) D) Hz. Yahya (a.s)

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
DERSİ

 3. Kumar,  para veya mal karşılığında oynanan her 
türlü oyuna denir. İslamiyet kumarı yasaklayarak 
Müslümanların mallarını korumak istemiştir. 
Kumarın toplumsal ve bireysel zararları 
dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi 
diğerlerinden farklılık gösterir?

A) Kumar toplumda birlik ve beraberliği bozar.
B) Aile içi huzursuzluğa ve yoksulluğa sebep olur.
C) İnsanlar arasında kin ve düşmanlığa sebep 

olur.
D) Tembelliğe ve kolay yoldan para kazanma 

hırsına sebep olur.

 6. ‘’Ey iman edenler, içki, kumar, fal okları, dikili taşlar 
şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki 
kurtuluşa eresiniz. 
Şeytan bunlarla aranıza ancak kin ve düşmanlık 
sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan 
alıkoymak ister.’’             (Maide Suresi, 90-91)
Sadece ayette ki bilgiler dikkate alındığında 
zararlı alışkanlıklarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Zararlı alışkanlıklar namazdan alıkoyar.
B) İçki ve kumar Allah’ı anmaktan uzaklaştırır.
C) İçki ve kumar Müslümanlar arasına kin ve 

düşmanlık sokar.
D) İçki ve kumar insanın aklını kullanmasına 

engel olur.

 5. Elemtere keyfe feala rabbuke bi ashabil fil elem 
yec’al keydehum………………………………… 
aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min 
siccil feca alehum keasfin me’kul.’’  (Fil Suresi)
Fil suresini tamamlamak için verilen boşluğa 
aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Fezalikellezi yedu‘ul yetim
B) Vela yehuddu ala teamil miskin
C) Fi tadlil ve ersele
D) Yukezzibu biddin

 7. İslam, içki, uyuşturucu maddeler, kumar ve sigara 
gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmamızı 
istemektedir. Allah’ın rızasını kazanmak adına bu 
alışkanlıklardan uzak durmak için bu alışkanlıkların 
başlama sebeplerini iyi bilmek gerekir. 
Mus’ab:   Merak ve özenti
Talha:       Sosyal medyanın etkisi
Bilal:         Kültürel etkinliklere yatkınlık 
Zübeyir:  “Nasıl olsa bırakırım” anlayışı  
Buna göre yukarıdaki öğrencilerden 
hangi öğrencinin ortaya attığı fikir, zararlı 
alışkanlıklara başlama sebeplerinden biri 
olamaz?

A) Mus’ab B) Talha C) Bilal D) Zübeyir
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 10.  1. İsrailoğulları’na gönderilmiştir.
 2. Hz. Yahya’nın babasıdır.
 3. Hz. Meryem’in bakımını üstlenmiştir.
 4. Hz. İsa’dan sonra gelmiştir.
 5. Kendisine suhuf verilmiştir.
Hz. Zekeriyya ile ilgili yukarıda verilen 
bilgilerden hangileri doğrudur?

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

 9. Ülkemizde halkı zararlı alışkanlıklardan korumak 
için sivil toplum örgütlerinin ve Sağlık Bakanlığının 
bir takım çalışmaları olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklarla 
mücadele için kurulan bir kurum veya 
kuruluştur?

A) Kızılay B) Tema vakfı
C) Yeşilay D) Darülaceze

 8. Umut: “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal 
okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan         
kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide Suresi, 90)
Eda: “En değerli kazanç kişinin kendi elinin 
emeğiyle kazandığıdır.” (Ahmed bin Hanbel, 
Müsned, C 4, s. 141.)
Zeynep: “Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor 
musunuz?”                           (Maide Suresi, 91)
Zehra: “Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu 
sarhoşluk veren şeyin, azı da haramdır.” 
                (Buharî, Eşribe, 4; Tirmizî, Eşribe, 3.)
Öğrencilerin okudukları yukarıdaki ayet ve 
hadisler için yapılan değerlendirmelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Zehra’nın okuduğu hadise göre; bir yudum 
içkinin dinen sakıncası yoktur.

B) Zeynep’in okuduğu ayete göre; kumar 
toplumda nefret tohumlarını eker.

C) Eda’nın okuduğu hadise göre; değerli kazanç 
yolları arasında kumar yoktur.

D) Umut’un okuduğu ayete göre; içki içen birisi 
Şeytan’ı sevindirmiş olur. 

 5. Ali: What do you think about bumper cars?
Tarık:  ………………………… because they are 
really boring.

A) I dislike them B) They are lovely
C) They are my favourite D) I like them

6. SINIF İNGİLİZCE DERSİ

 2. Hi. I am Gürkan. I live in Adıyaman. In summer, the 
weather is very hot and sunny. The temperature is 
above 40 degrees Celsius. So, I feel bored. I like 
snowy weather because I enjoy playing snowball 
with my friends. But, my sister feels moody on 
snowy days. Her favourite season is summer 
because she likes swimming.
According to the passage……………

A) Gürkan feels moody on snowy days
B) His sister doesn’t like snowy days
C) Adıyaman is wet in Summer
D) Gürkan and his sister like snowy days

 4. Questions Answers
1-What is the weather like? a-It is 20 C⁰.
2-How do you feel in foggy 
weather?

b-Yes, I do.

3-Do you like sunny weather? c-I feel moody.
4-What is the temperature 
today?

d-It is windy 
and cool.

Which option is the CORRECT matching?
A)    1-d, 2-c, 3-a, 4-b
B)    1-b, 2-a, 3-c, 4-d
C)    1-b, 2-d, 3-a, 4-c
D)    1-d, 2-c, 3-b, 4-a

 3. Daughter: Mum, it is stormy. I feel scared. What 
is this sound?
Mom: It is thunder, dear.
Daughter: I don’t get it. ………………………
Mom: Thunder. Rain comes after thunder and 
lightening. Look! It is raining.

A) How do you feel when it rains?
B) Can you repeat that, please?
C) What is the temperature today?
D) What kind of weather do you like?

 6. Duru: I think ghost trains are very frightening.
Selim: ………………. . I am afraid of ghost trains.

A) I love them B) I disagree
C) I agree with you D) I don’t think so

 1. Şükrü, Yasin and Mehmet are three friends and 
one day they go to funfair. Şükrü wants to try 
Ferris Wheel. He thinks it is fun. Yasin wants to 
ride carrousel because he thinks Carrousel is 
enjoyable. Mehmet disagrees with Yasin because 
he thinks Carrousel is dull. Mehmet wants to get 
on Ghost Train. He thinks it is exciting. 
According to the paragraph Mehmet ..........….

A) wants to try Ferris Wheel B) hates Ghost Train
C) likes Carrousel D) dislikes Carrousel
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 8. Yaren is a ..........She can teach new things. Ferhat 

is a/an.......... He can build houses. Burak is a..........
He can examine animals. Özge is a..........She can 
serve meals.
Choose the correct option.

A) teacher/engineer/doctor/chef
B) student/doctor/vet/waitress
C) teacher/engineer/vet/waitress
D) worker/singer/vet/waitress

9. - Fatma can’t sing  songs but she can draw plans    
  of buildings.
- Nazlı can act very well but she can’t sell things.
- Berfin can examine animals 
- Hüseyin can grow vegetables and fruits
According to the information above, who is an 
architect?

A) Fatma B) Nazlı C) Berfin D) Hüseyin

7. I’m İlkay. I live in Adıyaman. I am a teacher. I teach 
English to my students. I love teaching new things. 
I work five days a week. My lessons start at 8 
every day. My mother is a doctor. She wears a 
white uniform. My father was a policeman but now 
he is retired. My brother is a waiter. He can’t cook 
meals but he can serve meals. He works at a big 
hotel.  My sister was a waitress two years ago but 
she is a hairdresser now. She can cut, design and 
dye hair. She works six days a week. She feels 
tired when she comes home. 
Which of the following sentences is NOT 
CORRECT according to the passage?

A) İlkay is a teacher and she loves her job.
B) Her father is a policeman now.
C) Her mother can examine patients.
D) Her sister is a hairdresser now. 

 10. Hasan:………………………….?
Mustafa: He is a cook.
Hasan:………………………...?
Mustafa: He can cook delicious meals.
Hasan:………………………..?
Mustafa: He works at a hospital.
Which of the following questions DOES NOT 
have an answer?

A)  How does your brother go to work?
B)  What does your brother do?
C)  What can he do?
D)  Where does he work?

 4. Bir markete alışverişe giden Ayşe aşağıda verilen 
tüm ürünlerden birer tane alıyor.
Süt……………………………………….. 4,95 TL
Bulaşık Deterjanı…………..………........9,90 TL
Muz………………………………,……….14,90 TL
Peçete………………………….………....2,75 TL
Kasiyer tüm ürünlerin fiyatlarını en yakın 
doğal sayıya yuvarlayarak hesaplıyor. Ayşe 
kasiyere 50 lira verdiğine göre kaç lira para 
üstü almıştır?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 19

 3. Şehirdeki halk otobüsünün içinde 60 yolcu vardır. 
Bu otobüsteki yolcular ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
veriliyor.
-1. durakta yolcuların     ’i iniyor. İnen yolcuların      ‘i 
kadar yolcu biniyor.
-2. durakta yolcuların      ’i iniyor.

Buna göre otobüs 2. Duraktan hareket ettikten 
sonra içinde kaç yolcu bulunur?

A) 42 B) 34 C) 32 D) 17

1
5

1
4

1
3

 2. Bir torbadaki mavi topların sayısının kırmızı 
topların sayısına oranı  ’tir. 

Buna göre torbadaki toplam top sayısı aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?

A) 25 B) 32 C) 40 D) 56

3
5

 1. Bir taksimetrenin açılış ücreti 2,6 liradır. Bu 
taksimetre her km’de 1,3 lira ücret yazıyor. Bu 
taksiye binen bir kişi 8 km’lik mesafede ne kadar 
ücret öder?

A) 12,3 B) 13 C) 14 D) 15

 5. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin 
sonucu yanlıştır?

A) 8,7 x 100 =870
B) 23,8 x 100 =238
C) 4,357 x 10 =43,57
D) 25,023 x 1000 =25023

6. SINIF MATEMATİK DERSİ
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 9.

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4

1 1 1 1
2 3 3 4

   + ÷ −   
   

İşleminin sonucu kaçtır?

 8. Aşağıda bazı sözel ifadeler ile bu ifadelere karşılık 
gelen cebirsel ifadeler eşleştirilmiştir.

I.Bir sayının 6 katı ………………………….. 6x

II.Bir sayının 4 katının yarısı………..…… 

III.Bir sayının 7 fazlasının 5 katı…………. 5x+7
IV.Bir sayının 3 katının 11 fazlası………….3x+11
Buna göre hangi eşleştirme hatalıdır?

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

4
2
x

 7.                     

A) 14 B) 30 C) 56 D) 72

 6. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinden 
değişken yerine gelmesi gereken sayı 3’tür? 

A) 12x=4 B)

C) 3x=1 D)

3 2 3
4

x −
=

5 6 3
7

x +
=

1 6
2 8 4

a
< < olduğuna göre a’nın alacağı doğal 

sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

 10. Sütlaç hazırlayan dört pastanenin süt ve pirinç 
miktarları aşağıdaki gibidir.

Pirinç Miktarı Süt Miktarı
A Pastanesi 50 gr 200 mL
B Pastanesi 250 gr 250 mL
C Pastanesi 150 gr 100 mL
D Pastanesi 250 gr 750 mL

Hangi pastanedeki pirinç oranı diğerlerinden 
daha büyüktür?

A) A Pastanesi B) B Pastanesi
C) C Pastanesi D) D Pastanesi

 1. Fatih öğretmen solunum sistemini konusunu 
anlatmak için aşağıda verilen modeli sınıfa 
getiriyor.

Öğrenciler bu modellerle ilgili aşağıdaki 
yorumları yaptıklarına göre hangi öğrencinin 
yorumu hatalıdır?

A) Ayşe: Balon 1 karın boşluğu ile göğüs boşluğunu 
ayıran diyaframı temsil eder.

B) Yasin: Balon 2 ve balon 3 akciğerleri temsil 
etmektedir.

C) Betül: Y borusu soluk borusunun ikiye ayrıldığı 
gırtlağı temsil eder.

D) Ömürcan: Şekil-2 akciğerlere hava dolduğu için 
nefes alma olayıdır.

Y BORUSU

BALON 1

BALON 2BALON 3

Şekil 1 Şekil 2

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

 2. Orhan öğretmen fen bilimleri dersinde 
öğrencilerden sürat ile ilgili bilgi vermelerini 
istemiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar;
Beyzanur: Birim zamanda alınan yola sürat denir.
Yusuf: Süratin birimi m/sn veya km/sa’dır.
Ahmet: Aynı yolu daha kısa sürede alan daha 
süratlidir.
Hasret: Geçen zamanın alınan yola bölünmesiyle 
bulunur.

Öğrenciler yukarıdaki bilgileri verdiğine 
göre hangi öğrencilerin sürat ile ilgili verdiği 
bilgiler doğrudur?

A) Yalnız Beyzanur B) Beyzanur ve Yusuf

C) Hasret ve Ahmet D) Beyzanur, Yusuf ve Ahmet
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 3. Emre öğretmen sınıfa getirdiği üç şırınganın içine 
aşağıdaki maddeleri koyup, uçlarını parmağıyla 
kapatarak şırıngaların pistonlarını itiyor.

Etkinlikte 1. ve 2. Şırıngalardaki pistonlar hareket 
etmezken 3. Piston hareket etmektedir.
Yapılan bu etkinliğe göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi  yanlıştır?

A) 2. Şırıngaya su yerine zeytin yağı konulursa 
piston ok yönünde hareket eder.

B) Gaz tanecikleri boşluklu bir yapıya sahiptir.
C) Katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamaz.
D) Gazlar sıkıştırılabilir. 

3.1. 2.

 4.

Bu deneyin tanecik yapısını gösteren model 
aşağıdaki gibidir.

              

Yukarıda hal değişimini gösteren bir tablo 
verilmiştir. Bu tabloyla ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) III. Olayda tanecikler arasındaki boşluk 
azalmıştır.

B) I. Olayın gerçekleşmesi için maddenin ısı 
kaybetmesi gerekir.

C) II. Olayda madde daha düzensiz bir hale 
geçmiştir.

D) IV. Olayda taneciklerin hareketliliği azalmıştır.

I II

III IV

 5.

Durmakta olan Y cismine şekilde gösterilen 
kuvvetler etki ettiğinde cisim hareket etmektedir. 
A,B,C ve D disimlerine kuvvet uygulanmadan 
önce hareketsiz olduğuna göre aşağıdaki 
cisimlerden hangisi Y cismi ile aynı yönde 
hareket etmektedir? 

A)

B)

C)

D)

10N
8N

5N
Y

8N
5N

2N
A

3N
6N

1N
B

11N
7N

4N
C

13N
9N

3N
D

 6.

Bir taş hassas teraziye konulduğunda kütlesi 400g 
olarak ölçülmektedir. Aynı taş, içinde 200 cm3 su 
bulunan dereceli silindirin içine bırakıldığında 
ölçüm değeri 300 cm3 olduğuna göre taşın 
yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 0,5
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 7. Su diğer sıvılardan farklı olarak donar. Kışın göl 
ve havuz suları yüzeyden donmaya başlar. Su 
yüzeyde dondukça aynı zamanda bir ısı yalıtımı 
sağlayarak alt kısımlarında suyun sıcaklığının 
azalmasına engel olur. Su altında yaşayan canlılar 
suyun bu özelliğinden dolayı hayatlarını devam 
ettirebilirler.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük 
olduğu.

B) Su donarken yoğunluğun arttığını ve dibe çöktüğü.

C) Su donarken kütlesinin arttığı.

D) Su donarken yoğunluğun azaldığı.                                            

 8.

A ve B birbirine karışmayan sıvı maddeleri ile 
bu sıvılarda çözünmeyen C katı maddesi bir 
kaba konulduğunda maddelerin konumları 
nasıl olur?

A) B)

C) D)

Kütle

Hacim

A
B

C

A

B C
A

B
C

A

B

C
A

B

C

 9. Fen bilimleri dersinde öğrencilerin sınıf panosunda 
ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı maddelerinin yazıldığı bir 
tablo hazırlamıştır.

Sınıf panosunda duran bu tablonun 
yanlışlığını düzeltmek için hangi örneklerin 
yerleri değişmelidir?

A) 1 ile d yer değiştirmeli
B) 2 ile b yer değiştirmeli
C) 3 ile d yer değiştirmeli
D) 4 ile d yer değiştirmeli 

Isı İletkeni Isı Yalıtkanı

1-Demir a-Plastik

2-Alüminyum b-Cam yünü
3-Tahta c-Pamuk kumaş

4-Bakır d-Altın

 10. Bina duvarlarında, pencerelerde, tavanlarda, su 
depolarında, buhar borularında, kısa süreli gıda 
paketlerinde soğuk hava depolarında kullanılan 
uygun yalıtkanı seçerken yalıtkanın aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi kullanılmaz?

A) Kullanım ömrü B) Yanma özelliği
C) Sağlamlık ve maliyet D) Görünümü
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7. SINIF TÜRKÇE DERSİ
 1. ANLAM

I. Belli bir amaçla bir yere devam etmek 
veya bir işle uğraşmak

II. Yakışmak, yaraşmak
III. Yeter olmak, yetmek, yetişmek
IV. Çıkmak, ulaşmak

“Gitmek” sözcüğünün yukarıdaki anlamları 
ile aşağıda verilen cümlelerdeki kullanımları 
eşleştirilmek istenmektedir.

CÜMLE
a    Bu yol nereye gider?
b İki ton kömür üç ay gider.
c Her gün çalışmaya gidiyor.
d Bu renk ona gitmedi.

Cümlelerle anlamları eşleştirdiğimizde 
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I-a, II-b, III-c, IV-d B) I-b, II-c, III-d, IV-a
C) I-c, II-d, III-a, IV-b D) I-c, II-d, III-b, IV-a

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi farklı türdeki bir 
metinden alınmıştır?

A) Geçenlerde komşu manava uğrayan Ali ile 
Naciye teyze, filelerini sebze ve meyveyle 
doldurup eve doğru ilerlerken önlerine iki 
yabancı adam çıkınca hemen anladılar olan 
biteni.

B) Leylek misafir gittiği evde uzun gagasıyla düz 
tabaktan yemek yiyemiyor ama kurt ona aldırış 
etmeden karnını bir güzel doyuruyormuş.

C) “Ne güzel olurdu sabah sobanın üzerinde 
kaynayan çaydanlıktan çay doldurup içmek.” 
diye eskileri anlatmaya başlayınca dedeciğinin 
gözlerinden yaşlar süzüldü.

D) Derken köşeyi hızla dönen araç Osman ve 
abisinin üzerine doğru hızla gelmeye başladı.

 3. I. Adıyaman’ın yöresel yemeklerini tattın mı?
II. Gün doğumunu Nemrut’ta seyrettin mi?
III. Çiğ köftenin acısıyla sabırla yoğruldun mu?
IV. Fırat’ın dizginlenmiş coşkusuna kulak verdin 
mi?
V. Perre’de tarihin derinliklerini adımladın mı?
Yukarıdaki numaralı cümlelerdeki altı çizili 
eylemlerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde 
sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Basit-Birleşik-Türemiş-Basit-Türemiş 
B) Basit-Birleşik-Basit-Birleşik-Türemiş
C) Basit-Birleşik-Türemiş-Birleşik-Türemiş
D) Basit-Birleşik-Basit-Basit-Türemiş

 5. Şimdi bir rüzgâr geçti buradan 
Koştum ama yetişemedim
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim. 
                         (Cahit KÜLEBİ)
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisine yer verilmiştir?

A) Abartma B) Benzetme
C) Konuşturma D) Kişileştirme 

 6.

Uluslararası şampiyonalara katılan genç 
sporcularımızın 2017 yılında ortaya 
koydukları performanslarını gösteren 
bilgilere baktığımızda aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşamayız?

A) Basketbol dalında takım halinde Avrupa 
şampiyonu olunmuştur.

B) En çok madalya judo dalında kazanılmıştır.
C) Buz hokeyi takımımız üst klasmana yükselmiştir.
D) En çok altın madalya karate dalında kazanıl-

mıştır.

Türkiye, Sofya’da gerçekleştir-
ilen 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş 
Altı Avrupa Karate Şampiyo-
nası’nı toplam 12 madalyayla 

tamamladı.
(5 altın, 3 gümüş, 4 bronz)

KARATE GÜREŞ
Macaristan’ın Szombathely 
kentindeki 23 Yaş Altı Güreş 

Şampiyonası’nda Türk 
güreşçiler, toplam 8 madalya 

kazandı.
(3 altın, 3 gümüş, 2 bronz)

BASKETBOL
22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye 

Basketbol Takımı, İtalya’da 
düzenlenen organizasyonda 
Avrupa şampiyonu oldu.

ESKRİM
 Milli eskrimci İbrahim ACAR, 

martta Bulgaristan’da düzenle-
nen Avrupa Yıldızlar Şampiyo-

nası ile Dünya Şampiyo-
nası’nda altın madalya ka-

zandı .  

BUZ HOKEYİ
Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi 
Şampiyonası 3. klasmanda 
Türkiye, şampiyon oldu ve 
2. klasmana yükseldi.

JUDO
Antalya’daki 24. Nazım Canca

Ümitler Avrupa Kupası’nda Tür-
kiye, 18 madalya kazandı.

(3 altın, 5 gümüş, 10 bronz)

ATLETİZM
İstanbul’daki Balkan Gençler 

Salon Atletizm Şampiyonası’nda 
Türkiye, 20 madalya kazandı.

(3 altın, 11 gümüş, 6 bronz)

BOKS
Romanya’da düzenlenen 22 Yaş 

Altı Avrupa Boks Şampiyo-
nası’nda Türkiye,

4 bronz madalya kazandı.

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Günümüz dünyasında insanlar, iletişim kurmayı 
beceremiyorlar.

B) Filmi, bir milyondan fazla kişi seyretmiş.
C) Atasözlerinin kim tarafından, ne zaman 

söylendiği belli değildir.
D) Öğretmenimiz, “Ödevlerinizi yarın teslim edin.” 

dedi.
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 8. “TÜBİTAK’ta çalışan Mustafa dayım Anadolu’nun 
güneyinde küçük bir köyde doğmuştur.”
 Bu cümle ile ilgili,
I. Kısaltmalara gelen ekin yazımında yanlışlık 
yapılmamıştır.
II. Akrabalık bildiren sözcüğün yazımında yanlışlık 
yapılmıştır.
III. Yön adlarının yazımında yanlışlık yapılmamıştır.
Yargılardan hangisi ya da hangileri 
s öy l e n e b i l i r ?

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

 10. I.  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için konur.
II. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 
ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin 
başına ve sonuna konur.
III.   Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
IV.  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının arasına konur.
Aşağıdakilerin hangisinde virgül yukarıda 
verilen görevlerden farklı kullanılmıştır?

A) Babamı, çok sevdiğim insanı, kaybettim.
B) Umduk, bekledik, düşündük.
C) Hayır, dediklerine katılmıyorum.
D) Fırtınadan, karanlıktan ve korkudan etkilendik.

 9. 1-Her gün aynı yoldan okula gidiyorum.
2-Köydeyken pazar günleri kırlara çıkardık.
3-Zor durumda kaldığımızda yardım istemeliyiz.
4-Geçen hafta Nemrut Dağı’na gidecektik.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede şimdiki zaman kipi geniş zaman 
kipinin yerine kullanılmıştır.

B)  2. cümlede birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır.
C) 3. cümlede haber(bildirme)kipi kullanılmıştır.
D) 4. cümlede basit yapılı fiil kullanılmıştır.

 7.  “Hiçbir şey yazmadan, okumadan ya da herhangi 
bir şey yapmadan bir süre bekleyiniz. Bu hale ne 
kadar katlanabilirsiniz. Kuşkusuz sosyal bir çevre 
içerisinde yaşayan insan, çevresindeki varlıklarla 
iletişim kurmak zorundadır. İnsan çevresindeki 
insanlarla konuşmak, onlardan bilgi almak, bilgi 
vermek ihtiyacı duyar ve bunun için de iletişim 
kurar.”  
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişimi meydana getiren unsurlar
B) İletişimin güçlükleri
C) İletişimin ilkeleri
D) İletişimin önemi

 2.

Yukarıda Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri 
sonucu ortaya çıkan kurumlardan bazılarına ait 
görseller verilmiştir.
Sadece verilen görsellerden hareketle 
Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatlar ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Osmanlı Devleti ulaşım alanında yenilik 
faaliyetlerinde bulunmuştur.

B) Osmanlı Devleti Avrupa’yı takip etmek için 
elçilikler açmıştır.

C) Osmanlı Devleti iletişimi kolaylaştırmak için bir 
takım kurumlar açmıştır.

D) Çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını karşılamak için 
çalışmalar yapılmıştır.

Ziraat Bankası
1863 yılında kuruldu.

BANKA

İstanbul Büyük 
Postahanesi

Şirket-i Hayriye
1851-1945

İDO

 1. Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa’da üretim 
hızlandı. Avrupa’nın ucuza mal ettiği fabrika 
ürünleri karşısında el tezgâhları ile üretim yapan 
Osmanlı üreticisi rekabet edemedi. Bu nedenle 
üretim azalırken atölyeler kapandı.
Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti 
üzerindeki olumsuz etkisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Milliyetçilik isyanları ortaya çıktı.
B) Osmanlı Devleti’nde din birliği sağlandı.
C) Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri başladı.
D) Avrupa Devletleri’nin açık pazarı haline geldi.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ

 3. Geçtiğimiz aylarda Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan ve hızla yayılmaya başlayan Coronavirüs 
tüm dünyanın endişelenmesine yol açmıştır.
2019-nCoV olarak adlandırılan bu yeni 
Coronavirüsü, öksürük, boğaz ağrısı, yüksek ateş, 
kas ve eklem ağrısı olarak kendini göstermektedir. 
Bu virüsün etkisinden korunmak için birçok önlem 
alan Çin hükumeti, Wuhan kentinde yaşayan 
milyonlarca insanın evlerinden dışarı çıkmaması 
konusunda önlemler aldı ve şehre yapılan 
uluslararası uçuşlar da iptal edildi.
Verilen habere göre hangi hak ve özgürlüğün 
olağanüstü sebeplerden dolayı kısıtlandığı 
söylenebilir?

A) Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü
B) Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
C) Din ve Vicdan Hürriyeti
D) Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
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 6. • Avrupa ordularındaki askerî bando geleneğine 
ışık olmuş. Dünya’nın ilk ve en eski ordu bandosu 
unvanına sahiptir.
• Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve 
bu tür resim sanatına verilen addır.
• El Yazması kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya 
ile bezenmesi, yaldızlama.
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışı ile 
ilgili verilen bu bilgileri aşağıdaki seçenekler 
ile eşleştirdiğimizde hangisine ait bilgi 
verilmemiştir?

A) Minyatür B) Mehteran
C) Çinicilik D) Tezhip

 4. • Karadeniz bölgesinde yerleşimler genellikle 
dağ yamaçlarına yapılır.

• İç Anadolu Bölgesinde yerleşimler daha çok 
düz ve geniş ovalara yapılır.

Verilen bilgilere bakılarak ülkemizde 
yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında 
aşağıdakilerden hangisini söylemek daha 
doğru olur?

A) Yerleşme yerleri tespit edilirken coğrafi 
faktörlere göre hareket edilmelidir.

B) Köy yerleşimleri daha çok ormanlık alanlara 
yapılmalıdır.

C) Köy yerleri belirlenirken doğal güzellikler göz 
önünde bulundurulmalıdır.   

D) Yerleşmeler için en uygun bölgeler tarım 
arazileridir.  

 5.

Nüfusun ülkemizde dağılışını etkileyen Fiziki 
ve Beşeri unsurlar göz önünde bulundurularak 
yukarıdaki haritada verilen A ve B şehirlerinin 
nüfus özellikleri ile ilgili tahminlerden hangisi 
yanlış olur?

A) B şehri yüzey şekilleri bakımından elverişsiz 
olduğu için nüfusu tenhadır.

B) A şehrinde görülen iklim, nüfusun yoğun 
olmasına olumlu katkı sağlamıştır.

C) B şehrinde sanayi gelişmiş olduğundan Nüfus 
kalabalıktır.

D) A Şehrinin ulaşım imkânları bakımından 
avantajlı oluşu nüfus artışına katkı sunmuştur.

A

B

 8. el-Harezmi: Coğrafya, astronomi ve matematik 
alanında çalışmalar yaparak kitaplar yazmıştır. 
Hint rakamlarını inceleyerek “0” (sıfır) rakamını ilk 
defa kullanmıştır.
el-Hazini: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı 
Sultan Sencer’in desteği ile fizik, kimya, matematik 
ve astronomi alanlarında eserler vermiştir. 
Newton’dan yüzlerce yıl önce yerçekimini tespit 
etmiştir.
İbn-i Sina: Tıp, felsefe, matematik, astronomi, 
kimya gibi farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır. 
“El-Kanun Fi’t-Tıb” isimli eseri 17. Yüzyıla kadar tıp 
eğitiminde kullanılmıştır.
Piri Reis: Osmanlı Devleti’nin donanma 
komutanlarından olup coğrafya alanında önemli 
eserler vermiştir. Piri Reis’in bir bölümü günümüze 
ulaşmış olan Dünya haritası, Amerika kıtasının 
doğu kıyılarını gösteren en eski haritadır.
Yukarıda Türk-İslam medeniyetinde yetişen 
bilginlerden bazıları ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bu Türk-İslam bilginleri aynı devlet sınırları 
içerisinde yaşamışlardır.

B) Kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarda ilkleri 
ortaya çıkaran bilginler olmuştur.

C) Bazı Türk-İslam bilginleri devlet yöneticilerinden 
destek görmüştür.

D) Bazı Türk-İslam bilginleri devletin önemli 
birimlerinde yöneticilik yapmışlardır.

 7.

Nüfus piramitleri ait oldukları ülkeler hakkında 
bir takım çıkarımlarda bulunmak için önemlidir. 
Piramitlerde yatay sütun nüfus miktarını dikey 
sütun ise yaş gruplarını belirtmektedir.
Bu bilgiler ışığında verilen nüfus piramitlerine 
bakarak nüfus ile ilgili hangi bilgilere ulaşmak 
mümkün değildir?

A) Ülkedeki nüfus miktarına
B) Ülkedeki çocuk nüfus miktarının ne kadar 

olduğuna
C) Ülkede kadın-erkek nüfus dağılımına
D) Ülkedeki köy ve kentteki toplam nüfus miktarına

KadınErkek

Yaş Grubu

0 22 44



7. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI 7. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

4

A
D

IY
A

M
A

N
 Ö

LÇ
M

E 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
E 

M
ER

K
EZ

İ

 9. Günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin kökeni 
Fenikelilere kadar dayanır. Doğu Akdeniz’de 
ticaret ile uğraşan Fenikeliler 22 sessiz harften 
oluşan alfabeyi kullanmaya başlamışladır. 
Fenikeliler ile ticaret yapan Yunanlılar bu alfabeyi 
kendi dillerine uyarlayarak Yunan alfabesini 
oluşturdular. Romalılar da bu harflerin bazılarını 
değiştirerek, günümüzde birçok ülkede kullanılan 
Latin alfabesini oluşturdular.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Günümüzde sadece Latin alfabesi kullanılmak-
tadır.

B) Ülkemizde Latin alfabesinden önce Uygur 
alfabesi kullanılmaktadır.

C) Latin alfabesinin gelişmesinde farklı milletlerin 
katkısı olmuştur.

D) Yazı Fenikeliler tarafından bulunmuş ve daha 
sonra yayılmıştır.

 10. Tıp Fakültesini bitiren Ahmet, kendini geliştirmek 
ve alanında çalışmak için İngiltere’ye gitmiştir.
Verilen bu durum aşağıdaki göç 
hareketlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Mevsimlik göç B) Beyin göçü
C) İç göç               D) Mülteci göçü 

 1. Emrimiz gelince Sâlih’i ve onunla beraber iman 
edenleri, bizden bir rahmet olarak, helâk olmaktan 
ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin 
kuvvetlidir, üstündür.  Zulmedenleri de o korkunç 
ses yakaladı, yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. 
Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semûd 
kavmi rablerini inkâr etti. Vay Semûd’un haline!              
                                         (Hud Suresi, 66-67-68)
Yukarıda verilen ayetlerden hareketle Hz 
Salih(as) ve kavmi hakkında verilen bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hz Salih (as) e iman edenler helak olmaktan 
kurtulmuşlar.

B) Semud halkının tamamı Hz. Salih (as) ı inkâr 
ettiler.

C) Allah Semud halkını korkunç bir sesle helak 
etmiştir.

D) Semud halkından Hz. Salih (as) e iman eden 
insanlar da vardı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
DERSİ

 2. Kurban; akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin 
olan her Müslümanın yükümlü olduğu bir ibadettir.  
Sözlükte Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey 
anlamına gelir. Dinî terim olarak ise, Allah’a 
yakınlaşmak amacıyla belirli bir zamanda bir 
hayvanı ibadet amacıyla kesmektir. 
Yukarıda verilen metinde kurban ibadeti ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Sözlük anlamına B) Terim anlamına
C) Kimlerin yapması 

gerektiğine 
D) Ne zaman kesileceğine

 3. “ Yüce Allah’ın emriyle babası, onu annesi Hacer 
ile birlikte Kâbe’nin yakınlarındaki bir tepeye  
bırakmıştır. Hiçbir şeyin olmadığı bu vadide annesi 
onun için sabırla su aramış ve Allah (c.c.) onlara  
zemzemi ikram    etmiştir. Zaman zaman babası 
onları ziyarete gelmiştir. O , babası Hz.İbrahim ile 
birlikte çalışarak Yüce Allah’ın evi olan Kâbe’yi 
inşa etmiştir.”
Yukarıdaki paragrafta anlatılan peygamber 
kimdir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) B) Hz. İshak (a.s.)     
C) Hz. İsmail (a.s.) D) Hz. İbrahim (a.s.)

 4. Ömer Bey ile Ayşe Hanım evlendikten sonra Yüce 
Allah’tan bir hayırlı evlat dilemişlerdir. Çocukları 
sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse Ömer Bey, 
Allah (c.c.) adına kurban kesmeye söz vermiştir. 
Yüce Allah onlara sağlıklı bir çocuk bağışlamıştır. 
Ömer Bey de sözünde durarak bir kurban kesmiş 
ve bu kurbanın tamamını çevresindeki yoksullara 
dağıtmıştır.
Yukarıdaki metne göre Ömer Bey’in kestiği bu 
kurbanın adı nedir?

A) Akika Kurbanı B) Şükür Kurbanı 

C) Adak Kurbanı D) Musahiplik  Kurbanı

 5. ‘’ Muhakkak ki Allah, adaleti, iyilik yapmayı, 
akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri 
fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
uygulayasınız diye size öğüt veriyor.’’
                                           (Nahl Suresi 90.ayet)
Yukarıda ki ayet düşünüldüğünde aşağıdaki 
güzel tutum ve davranışlardan hangisi bu 
ayette geçmez?

A) Adalet            B) Sabretmek 

C) İyilik yapmak D) Yardım etmek 
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 6. ”Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının 
ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi 
düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın...”
                       (Ahzâb suresi, 70 ve 71. Ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki ahlaki davranışlardan 
hangisi öğütlenmektedir?

A) Doğruluk B) Sabır     

C) Empati D) Adalet

 7. “Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür.”
Bu hadis-i şeriften hareketle aşağıdakilerden 
hangisi dürüst insanın özelliklerinden 
değildir?

A) Emanete ihanet etmez.
B) Konuşmalarında aldatmaya başvurmaz.
C) Sır tutmamaktan çekinmez.
D) Verdiği sözde durur.

 8. 1) Sure adını sabah aydınlığı anlamına gelen Felak 
kelimesinden almıştır.
2) Felak ve Nas sureleri  iki koruyucu anlamına 
gelen  “Muavvizeteyn” adıyla anılır.
3) Surede bazı kötülükler sayılarak  bunlardan 
Allah’a sığınılmasını belirtmiştir.
4) Surede geçen karanlık  ifadesi gecenin karanlığı 
ve cehalet anlamına geliyor
Yukarıda Felak suresi hakkında verilen 
bilgilerden hangileri doğrudur?

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

 10. “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin 
söylüyorsunuz?”
Yukarıdaki ayette yapılan uyarı İslam’ın 
aşağıdaki hangi özelliğe önem verdiğini 
göstermektedir?

A) Cesaret B) Söz-davranış birliği            
C) Sabır D) Yardımlaşma

 9. “Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, 
bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır.”
“Ey iman edenler! Sebat gösterin, hazırlıklı 
ve uyanık olun. Allah’tan korkun ki başarıya 
erişesiniz.” 
Yukarıda sırasıyla hangi değerlere yer 
verilmişt ir? 

A) Kulluk  -  Tevazu 
B) Müsamaha  -  Sorumluluk 
C) Öz denetim  -  Sabır
D) Sabır  -  Öz denetim  

7. SINIF İNGİLİZCE DERSİ

1. Orhan, Erdal, Elif and Mehmet are discussing 
about watching TV and its effects on people.
Orhan: I think watching TV is really harmful 
because it makes people lazy. It limits people’s 
physical activities. 
Erdal: I don’t agree with you Orhan. Watching TV 
is fun.  
Elif: To me, watching TV is fun too, but it doesn’t 
improve your creativity and intelligence. 
Mehmet: You are right Elif. There are some bad 
programs and they are not good for our education.
According to the dialogue which is 
NOT CORRECT?            

A) Mehmet thinks TV is not bad for our education.
B) Erdal doesn’t agree with Orhan.
C)  Elif thinks TV is bad for  mental health.
D) Orhan thinks TV makes people less active.

 2. The Paleontologist, Carl shares some 
dinosaurs’ facts below: 
Dinosaurs lived for over 160 million years in the 
world and became extinct 65 million years ago.

The word dinosaur comes from the Greek 
language and means ‘terrible lizard’.

Most dinosaurs were vegetarians. They ate 
plants and leaves.

According to the information above which 
question DOESN’T HAVE  an answer?

A) When did dinosaurs become extinct?
B) How many years did dinosaurs live?
C) Which dinosaurs were vegetarians?
D) What does the word dinosaur mean?

3. Choose the correct option.
Your friend will throw a party to celebrate her high 
school graduation next Saturday. She prepares a 
big party and invites you. However, on that day 
you will be out of the city. You refuse  the invitation 
kindly. What do you say?

A) I’d love to but I can’t attend.
B) I can’t refuse this invitation.
C) Why not? What time is it?
D) I have nothing special. I will be there.
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 4. The black mamba is the longest and the fastest 
snake in Africa. They are poisonous. When they 
bite their prey,it dies in a very short time. They live 
in Savannas and hunt during the day in jungles. 
Actually They are shy reptiles, so they don’t harm 
people easily.
According to the text, which of the following 
is NOT CORRECT?

A) When the black mamba bites its preys, they die 
in a short time.

B)  They are the longest and fastest snakes in the 
World.

C) Jungles are suitable places for hunting.
D)  They generally hunt during the daylight.

 5.
Animal/
Habitat

Cage Jungle Mountain
Ocean/
Sea

River Desert

Dolphin - - - + - -
Tiger - + - - - -
Snake + + + + + +
Elephant - + - - - +
Crocodile - - - - + -
Eagle - + + - - -

Which is NOT CORRECT according to the table 
above?

A) Only one animal can live in all habitats.
B) There are two animals that live in desert.
C) Three animals live in the water.
D) There are three animals living in the jungle.

 6.

According to the graphic, David……….

A) prefers action movies to science fiction movies.
B) never watches romantic movies.
C) always watches western movies.
D) thinks science fictions are more interesting 

than actions.

 7. Sue:.......................................................................?
Jack: Documentaries. I think they’re more 
educational and amusing.

A) What do you think about watching TV?
B) What kind of TV programmes do you prefer?
C)  Do you like watching documentaries?
D) What type of animals are there in 

documentaries?

 9. (I)Watching television for hours is very dangerous 
for human health. (II)It can cause eye problems. 
(III) Also, it can affect your mental development 
negatively. (IV) Most of the teenagers prefer 
watching sitcoms to quiz shows.
Which is the ODD one?

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

 8. Choose the correct option that complete the 
sentence best
Okan: I want to give a surprise birthday party for 
my sister. Can you help me?
Abdurrahman: How nice! Of course, I can. If you 
want to organize a great birthday party, you should 
first ……………………….

A) arrange the music
B) prepare a guest list
C) wrap the presents
D) decorate the place

 10. Which matching is NOT CORRECT?

1 Fancy dress 
party

You wear special    
costumes and                 
celebrate it.

2 Wedding 
anniversary

The couple celebrate 
their love and      
marriage

3 Pyjamas 
Party

Your friends  celebrate 
your new age.

4 Graduation 
party

Students celebrate it 
when they get their 
diplomas

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

Yukarıda ABCD bir kare ve EFGH bir yamuktur. 
Buna göre yamuğun çevresi kaç cm’dir?

A) 7 B) 25 C) 79 D) 81

 3. Arda: İlk terimi 30 olmak üzere; sonra gelecek her 
terime 2 ekleyerek bir örüntü oluşturacağım.
Talha: İlk terimi 3 olmak üzere; sonra gelecek her 
terime 5 ekleyerek bir örüntü oluşturacağım.
Buna göre, Arda ile Talha’nın oluşturduğu 
örüntülerin kaçıncı terimlerindeki değer 
birbirine eşit olur?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

 4. Bir bilet kuyruğunun tam ortasında bulunan Ali’nin 
önünde 2x - 6 kişi, arkasında ise 5x - 42 kişi vardır. 
Buna göre bu bilet kuyruğunda toplam kaç 
kişi vardır?

A) 37 B) 36 C) 35 D) 34

7. SINIF MATEMATİK DERSİ  5. 1, 5, 9, 13, 17..... şeklinde devam eden örüntünün 
15. ve 25. terimlerinin toplamı kaçtır? 

A) 57 B) 84 C) 117 D) 154

 2. Ahmet Öğretmen öğrencilerinden ters orantı ile 
ilgili birer problem yazmalarını istemiştir. Ahmet 
Öğretmenin öğrencileri aşağıdaki problemleri 
yazmışlardır:
• ABDULLAH: 20 soruyu 35 dakikada çözen bir 
öğrenci 45 soruyu kaç dakikada çözer?
• FURKAN: Bir araç 60km/sa hızla 8 saatte gittiği 
yolu 90km/sa hızla kaç saatte gider?
• MUAZ: 45 kg yaş üzüm kurutulunca 30 kg kuru 
üzüm elde ediliyor. Buna göre 48 kg kuru üzüm 
elde etmek için kaç kg yaş üzüm kullanması 
gerekir?
• FARUK: Eşit kapasitedeki 4 traktör bir tarlayı 12 
günde sürerse aynı kapasiteye sahip 6 traktör aynı 
tarlayı kaç günde sürer?
Buna göre; Ahmet Öğretmenin istediğine 
uygun problemi yazan öğrenciler hangi 
seçenekte verilmiştir? 

A) Muaz ve Faruk B) Faruk ve Furkan   
C) Abdullah ve Muaz D) Furkan ve Muaz

 9.

Yukarıda verilen orantıda x kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

2 1 21
5 15

x +
=

 10. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci 

sayısına oranı        ’dir. Bu sınıftaki erkek öğrencilerin 

sayısı kız öğrencilerin sayısından 12 eksik ise bu 
sınıfın mevcudu kaçtır?

A) 40 B) 35 C) 30 D) 25

3
7

 6. Tanesi 7 lira olan kalemlerden ( 2x + 1 ) tane, 
tanesi 3 lira olan silgilerden ( 3x + 2 ) tane alan bir 
kişi kaç lira öder?                          

A) 20x + 12  B) 23x + 13
C) 22x + 13  D) 16x + 22

 7. (5y – 3) – (2y – 10) 
Yukarıdaki ifadenin en sade eş değeri aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) 3y – 13  B) 3y - 7 
C) 3y + 7     D) 3y + 13

 8. 6 çiftçi, bir tarlayı 12 günde çapalayabiliyor. 
Çapalama işinin 8 günde bitirilebilmesi için, aynı 
nitelikte kaç çiftçiye daha ihtiyaç vardır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12
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 3. İki öğrencinin kullandığı malzemelerle hazırladıkları 
karışımlar aşağıdaki gibidir.
• Aynur, bir miktar suyun içine iki kaşık şeker koyup 
karıştırıyor.
• Metin, bir miktar suyun içine bir avuç kum atarak 
karıştırıyor.
Hazırlanan karışımlar ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aynur homojen karışım elde etmiştir.
B) Metin heterojen karışım elde etmiştir.
C) Aynur bir çözelti hazırlamıştır.
D) Metin’in karışımındaki maddelerin tanecikleri 

birbiri içinde eşit dağılmıştır.

 1. Çözelti oluşturulurken çözünme hızına 
etki eden faktörlerle ilgili aşağıda çizilen 
grafiklerden hangisi yanlıştır?

A)

Çö
zü

nm
e 

hı
zı

Sıcaklık

B)

Çö
zü

nm
e 

hı
zı

Tanecik boyutu
C)

Çö
zü

nm
e 

hı
zı

Çözeltiyi karıştırma

D)

Çö
zü

nm
e 

hı
zı

Temas yüzeyi

 2. Aşağıda verilen durumların kaç tanesinde fiziksel 
anlamda iş yapılmıştır?

Alış veriş arabasını 
iterek hareket 

ettirmek

Kutuyu yerden 
alıp yukarıya

doğru kaldırmak

Öğrencinin, çantasını
düz yolda sırtında

sallamadan taşıması

Duran futbol
topuna vurmak

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

7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ  4. Atık kontrolü  ile ilgili T.C Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bazı 
kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlarla ilgili  aşağıda 
kuruluşu temsil eden amblemler verilmiştir.
Hangisi atık kontrolü yapan kuruluşlardan 
biri değildir?

A) B)

C) D)
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Atık Kağıt Geri Dönüşüm 

Sanayicileri Derneği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

 5. Bir çözelti, çözünen ve çözücüden oluşur. Katıların 
sıvılarda çözünmesiyle oluşan çözeltilerde 
kullanılan sıvı madde çözücü, katı madde ise 
çözünendir. Örneğin şekerin suda çözünmesiyle 
şekerli su çözeltisi oluşur. Bu çözeltide su çözücü, 
şeker ise çözünendir.

Yağız şekil I deki gibi şekerli su çözeltisini 
hazırlayarak çözücü ve çözünen madde 
taneciklerinin değişimini şekil II de ki gibi 
görselleştir iyor.

Bu görselleri inceleyen öğrencilerden 
hangisinin yaptığı açıklama kesinlikle
yanlışt ır?

A) Hasan:Şeker çözünürken tanecikler arasındaki 
uzaklık değişir

B) Asya:Çözeltinin kütlesi çözücü ve çözünenin 
kütlesinin toplamından büyüktür.

C) Sibel:Şeker çözünürken Çözücü tanecikleri 
şeker taneciklerinin etrafını sarar

D) Yusuf:Şeker tanecikleri çözücü içinde homojen 
olarak dağılmıştır.

çözünen(şeker)

çözücü(su)

Şekil II

Şekil I

çözücü çözünen çözelti
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 7. Mehmet Öğretmen öğrencilerinin elementlerin 
sembollerini öğrenip öğrenmediklerini görebilmek 
için bir ara sınav yapıyor. Bazı element 
sembollerini yazdığı kâğıda, sembollerin karşısına 
öğrencilerinin element isimlerini yazmasını istiyor.

Fe Demir N Azot
Mg Magnezyum F Fosfor
S Silisyum CI Klor

Yukardaki gibi çözümleyen öğrenci doğru yazdığı 
element için Tik işareti( ) yanlış yazdığı için ise X 
işareti konulacaktır. 
Buna göre bu öğrencinin verdiği cevaba göre 
tablosunun görünümü hangisi gibi olur ?      

A) X
X

X

B)

X X

C)

X
X

D)

X
X

 8. Atomda bulunan parçacıklar ve bazı özellikleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
PARÇACIK ÖZELLİK

X Dolandığı yörüngeler atom hacmi-
nin büyük kısmını oluşturur.

Y ve Z Atom kütlesini oluştururlar.
Z Elektrona çekim kuvveti uygular.

Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen parçacıklar 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

           X                 Y                   Z      
A) Elektron Nötron    Proton 
B) Proton   Nötron    Elektron 
C) Elektron Proton   Nötron 
D) Anyon    İyon       Katyon

 9. Aşağıdaki görselde bir karışım ayırma metodu 
verilmiştir. 

Bu metot ile ilgili olarak;
I. Yoğunluk farkından yararlanılır. 
II. Kullanılan alet ayırma hunisi olarak adlandırılır. 
III. Bir birine karışmayan farklı yoğunluklu sıvıların 
ayırılmasında kullanılır. 
Yorumlarından hangileri yapılabilir? 

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

Zeytin yağı
Su

 6.

Bir cisim 3h yüksekliğinden serbest bırakılıyor. 
- AB arasında cisim sabit süratli
- BC arasında cisim sabit süratli
- CD arasında cisim yavaşlıyor
- DE arasında cisim yavaşlayarak E noktasında 
duruyor.
Verilen bilgilere göre cisme hangi aralıklarda 
sürtünme kuvveti kesinlikle etki etmiştir?

A) B-C ile C-D B) Yalnız A-B arası 
C) C-D ile D-E  D)  A-B ile D-E

 10. Aşağıdaki tabloda çeşitli maddeler verilmiştir 
I.Cam şişe
II.Kitap
III.Alüminyum içecek kutusu
IV.Yemek atıkları
V.Gazete
VI.Plastik su şişesi
Bu maddelerden hangilerinin geri dönüşümü 
yapılabilmektedir?

A) I, II, III, IV, V B) I, II, III, IV, VI
C) I, II, III, V, VI D) I, III, IV, V, VI
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8. SINIF TÜRKÇE DERSİ

 6. l.Karnabahar çiçekleri, sıkıca kümelenmiş halde 
bulunur ve üzerleri büyük yeşil yapraklarla sarılıdır.
ll.Bu yapraklar, çiçeklerin güneşten etkilenmesini 
önler ve beyaz renklerini korumalarını sağlar.
lll.Bu büyük yeşil yaprakların üzeri tıpkı lahana 
yapraklarında olduğu gibi mumsu bir maddeyle 
kaplıdır.
lV.Karnabahar bitkisinin yediğimiz bölümleri 
çiçekleridir.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi, 
baştan ikinci olur?

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

 3. Aşağıdakilerden hangisinde “dökmek” 
sözcüğü cümlede kazandığı anlamla yanlış 
eşleştirilmiştir?

A) İhtiyar karısı, pırıl pırıl kalaylı maşrapa ile ona 
su dökecek. (Sıvı veya tane durumunda olan 
şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere 
boşaltmak.)

B) Ali akşamdan kalma çöpleri yolun kenarına 
döktü. (Belli bir yere boşaltmak)

C) Şimdi maşallah açılmaya başladım diye 
söylenirsin, işi ahbaplığa dökersin, olur gider. 
(Çok söylemek)

D) Heykel ilkin çamurdan yapılıyor, sonra kalıbını 
çıkarıp tunçtan dökecekler. (Maden, mum 
eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak 
biçim vermek, döküm yapmak)

 2. “Hazırlamak” eylemi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde çatısı bakımından diğerlerinden 
farklıdır?

A) Şimdi adanın lüks otellerinde akşam yemeği 
hazırlanıyordu.

B) Bavullar bir çeyrek saat içinde hızlıca hazırlandı.
C) Büyük emekler verilerek altı ayın sonunda 

Türkçe sözlük hazırlandı.
D) Bir bayram günü bütün köy halkı, o ikindi 

yapılacak deve güreşini seyretmeye   
hazır lanıyordu.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi 
“Bütün köy, günün ilk ışıklarıyla tarlaya gitti.” 
cümlesiyle aynıdır?

A) Okula yeni gelen öğrenciler heyecanla 
sınıflarına girdiler. 

B) Sınıf öğretmeni onları sınıfa aldı. 
C) Ön sırada oturan öğrenci öğretmenden izin aldı.
D) Öğrencilerden biri mavi gözlüydü. 

 4. Düzenli ve dengeli beslenmek günlük hayatın 
içerisinde alışkanlık haline getirilmiş bir eylem 
olmalıdır. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat ederek 
kendimize büyük bir iyilik yapmış oluruz. Sağlıksız 
beslendiğimiz zaman vücudumuzun ağırlaştığını, 
hantallaştığını fark etmemiz zor olmaz. Yediğimiz 
ve içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması genç ve dinç 
kalmamızı sağlar. Ömrümüzün uzamasında yarar 
sağlayabilir.       
Verilen metinde üzerinde durulan konu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sporun önemi  
B) Günde kaç öğün yemek gerektiği
C) Dengeli ve düzenli beslenmenin insana faydası 
D) Beslenmenin spordan önemli olduğu  

 5. Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 10 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Materyal gerekmez.
Nasıl Oynanır: Oyuncular halka halinde dizilirler. 
İçlerinden biri “1” diye saymaya başlar, yanındaki 
oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya 
devam ederler. 5’e gelen oyuncu “BOM” der. Oyun 
kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. 6 
sayısından sonra ise 7’ye “FİZ” denir. Kural gereği 
7, 14, 21, 28 gibi 7’nin katlarında “FİZ” denir. 
Örneğin, “1-2-3-4-BOM-6-FİZ-8-9-BOM,11, 12, 
13, FİZ…” şeklinde devam eder. Oyunda dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta; 5 ve 7’nin ortak 
katları olan sayılarda (yani 35, 70, 105 gibi) “BOM 
FİZ” denilmesidir. “BOM”, “FİZ” veya “BOM FİZ” 
demek yerine sayısının kendisini söyleyen oyuncu 
yanar ve oyundan çıkar. Oyuna 1’den başlayarak 
100 kadar devam edilebilir. İstenilirse daha yukarı 
sayılara kadar oynanabilir.
Yukarıda anlatılan BOM-FİZ oyununa göre 
aşağıdaki sıralamadan hangisini yapan 
oyuncu oyundan çıkmıştır?

A) 1-2-3-4-BOM-6-FİZ-8-9-BOM-11-12-13-FİZ-
BOM

B) 16-17-18-19-BOM-FİZ-22-23-24-BOM-26-27-
FİZ-29

C) BOM-31-32-33-34-BOM FİZ-36-37-38-39-
BOM-41-FİZ

D) 43-44-BOM-46-47-48- FİZ-BOM-51-52-53-
54-BOM-56

 7. 1.Daha rahat etsinler diye odadan çıktı.
2.Uzun zamandır köye gitmediğinden köyü çok 
özlemişti.
3.Hava soğukken kalın giyinip dışarı çıkmalısın.
4. Döne döne uçan kuşları zevkle izledim.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleler-
de bulunan zarf-fiillerin cümleye kattığı an-
lamlardan biri değildir?

A) Durum B) Zaman C) Amaç D) Neden
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 8. Yaşantı içerisinde pek çok faktör stres kaynağı 
olabilir. İş, okul, ev değişikliği, üniversiteye 
başlamak, okulu bitirmek, terfi gibi yaşam 
olaylarından sevilen kişinin kaybı, hastalık, doğal 
afetler, kaza gibi travmatik olaylara kadar pek çok 
etken, stres kaynağı olabilir. İlişkisel güçlükler, 
yoğun iş şartları, çocuk sahibi olmak, evlenmek, 
boşanmak, maddi zorluklar da stres yaratan yaşam 
olayları arasında yer alabilir. Ancak stres, her 
zaman çevresel faktörlerden kaynaklanmayabilir.
Kaygılı, karamsar bir mizaca sahip olmak, aşırı 
derecede edişe duymak, irrasyonel tarzda 
düşünce yapısında olmak da bireyin içsel stres 
tetikleyicileri arasında yer almaktadır. Belirsizliği 
tolere edememek, esneme becerisinin zayıf 
olması, mükemmeliyetçilik, ya hep ya hiç tarzı 
düşünceler, kendilik değeriyle ilgili olumsuz 
algı, olumsuz yöndeki iç seslerin fazla olması 
(olmayacak, yapamayacaksın gibi) gibi durumlar 
da stresin içsel nedenleri arasında gözlenen 
faktörleri oluşturmaktadır.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden 
hangisini söyleyemeyiz?

A) Stres çevresel faktörlerden daha çok etkilenir.
B) Bireyin bazı içsel stres tetikleyicileri vardır.
C) Doğal afetler stres kaynağı olabilir.
D) Pek çok faktör stres kaynağı olabilir.

 9.

Yukarıdaki görselde verilmek istenen mesaj 
nedir?

A) İyimserlik de kötümserlik de risk barındırır.
B) Bir insan kesin olarak iyimser veya kötümser 

olamaz, duruma göre değişir.
C) Olayların karşısında kötümser düşünen insanlar 

bazı durumlarda haklı çıkabilir.
D) Kötümserler kaybetmeye mahkumdur.

Bardağın 
yarısı 
boş

Bardağın 
yarısı 
dolu

 10. Aşık Veysel şiirleriyle çağını aşan bir halk ozanıdır. 
Şiirlerinde yaşama sevinci ile hüzün işlenmiştir. 
Aşkı en saf haliyle işleyen şair,  aynı zamanda 
toplumda gördüğü yanlışlıkları dile getirmiş, 
insanlara yol göstermiştir.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki 
şiirlerden hangisi Aşık Veysel’e ait olamaz?

A) Bugün uzanıyorsam
Bir ağaç gölgesinde,
Oltamı atıyorsam denize
Yaşamak güzel demektir.

B) Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın, ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün, ben saç mıyım?

C) Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da koşana gider.

D) İtimat edersen benim sözüme,
Gel birlik kavline girelim kardaş,
Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme,
İçip şerbetini duralım kardaş.

 11. Türk sanatlarını desteklemek, onun gelişmesi 
ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser 
verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve gelenekten 
yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek 
üzere ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen 20. Devlet 
Türk Sanatları Yarışması’nın ikinci etabı başlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek 
yarışmanın yeni etabındaki geleneksel el sanatları 
kategorileri  “Çini”, “Ebru”, “Kalem işi” ve“Katı” 
olacak.
Yarışmanın her bir dalında, başarı ödülü olarak 
ayrı ayrı üç adet 20 bin lira ve başarı belgesi; 
mansiyon ödülü olarak yine ayrı ayrı üç adet 5 
bin lira ve mansiyon belgesi takdim edilecek. 
Sergilemeye layık görülen her bir eser ise bin lira 
ve katılım belgesiyle ödüllendirilecek.   
Yarışmanın başvuruları çevrim içi olarak https://
gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerindeki başvuru 
sisteminden 20 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri 
arasında kabul edilecek. 
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yarışmanın ikinci etabının başlatılma amacına.
B) Başvuru için belirlenen tarihlere.
C) Yarışmanın başlama tarihine.
D) Yarışmada yer verilecek kategorilere.



8. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI 8. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

3

A
D

IY
A

M
A

N
 Ö

LÇ
M

E 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
E 

M
ER

K
EZ

İ

 14. Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak 
dünyanın birçok yerinde hemen her yaştan 
insanın hayatında yer almaktadır. Hiç şüphesiz 
doğru kullanılması durumunda hayatı oldukça 
kolaylaştıran internet, doğru kullanılmadığı taktirde 
bağımlılık yaratabilir. Çoğu kişi bu tehlikeden 
habersiz. Yeni teknolojileri hayatının her alanında 
gören, yeni teknolojinin yabancısı olmayan 
çocuklar ve gençler risk altındadır. Dolayısıyla 
gençleri teknoloji bağımlığından koruma 
çalışmalarına öncelik verilmelidir. Çocuklara ve 
gençlere internetin nasıl doğru kullanacakları 
konusunda kılavuzluk yapılmalıdır.
Yukarıdaki metinle ilgili yapılan 
değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
B) Bir görüşü kabul ettirmek için yazılmıştır.
C) Okuyucunun gözünde bir varlığı canlandırmak 

için yazılmıştır.
D) Okuyucuda merak duygusu uyandırmak için 

yazılmıştır.

 12. 1-Başarımı aileme borçluyum.
2-Bu yeni haberin kaynağı belli mi?
3-Yaptığı hatalardan ders çıkarmış, tecrübeli 
biriyim.
4-Konuşulması gereken konular pek konuşulmadı.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili bazı öğrencilerin 
yaptığı değerlendirmeler şunlardır:
-Fatih: Birinci cümle üç ögelidir.
-Zeliha: İkinci cümle özne ve yüklemden 
oluşmaktadır.
-Ömer: Üçüncü cümle sadece yüklemden 
oluşmaktadır.
-Fazlı:  İkinci cümle ile dördüncü cümlenin öge 
sayıları eşittir.
Yukarıda verilen bilgilere göre hangi 
öğrencinin değerlendirmesi yanlıştır?

A) Fatih B) Zeliha C) Ömer D) Fazlı

 13. -Durağan durumdan hareketli duruma geçmek 
ve çalışmak insandaki hantallığı, isteksizliği atar; 
kişiyi canlı, yetenekli, verimli yapar.
-İnsanlar; ailesi, çocukları, yakınları, dostları ile 
varlık gösterebilir. Bunlardan mahrum olursa 
ortada kalır, değersizleşir.
-Beceriksiz,  deneyimsiz, bilgisiz kişiler herhangi 
bir işte tutunamazlar.
-Bir işe çok başlılık zarar verir. Bu yerlerde birden 
fazla yönetici olduğundan karışıklık oluşur.
Aşağıda verilen atasözlerinden hangisinin 
anlamı yukarıda verilmemiştir?

A) İşleyen demir ışıldar.
B) Ağaç yaprağıyla gürler.
C) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
D) Çatal kazık yere batmaz

 16. 2019 FİBA Dünya Şampiyonası’nda ABD 
basketbol takımı  13 yıldır hiçbir basketbol takımına 
yenilmezken önce 12 Dev Adam zorlamış sonra da 
Fransa basketbol takımı ,ABD basketbol takımını 
89-79 yenerek  13 yıllık yenilmezlik serisine son 
vermiştir.
Yukarıdaki metinden hangisi kesin olarak 
çıkarılır?

A) 12 Dev adam dışında zorlayan takım yoktur.
B) Dünya Kupası’nı en çok kazanan takım ABD 

basketbol takımıdır.
C) ABD basketbol takımının 13 yıllık yenilmezlik 

serisine son veren takım Fransa’dır.
D) ABD basketbol takımı uzun süre 

yenilmemiştir.  

 15.

Adıyaman İl Nüfus Bilgileri tablosuna 
göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak 
söylenemez?

A) Adıyaman nüfusu her yıl düzenli olarak 
ar tmamıştır.

B) Şehir ve kır nüfusu oranları sürekli artış 
göstermiştir.

C) Şehir nüfusu kır nüfusundan hep daha fazla 
olmuştur.  

D) 2015 yılındaki kır nüfus oranı aynı yıldaki şehir 
nüfus oranının yarısından fazladır.

 17. Kimi ozanlar şiirlerinde dizeleri ana bir dizeyi 
düzmek için yem olarak kullanıyor. Bunun 
yararsızlığı açıksa da şiire bir kıvraklık verdiği 
düşünülebilir. Ama çokları bu işi o belli dizeden 
sonraya bırakıyor ki bu, onları; yemi, balığı 
tuttuktan sonra kullanan balıkçının yürekler acısı 
durumuna sürüklüyor.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili bölümde şiirin 
en etkili dizesiyle ilgili kastedilen nedir?

A) Ana dize, diğer dizelerden önce yazılmalıdır.
B) Ana bir dize yazmaya çalışmak gereksizdir.
C) Ana dizeyi etkili kullanmak çok zordur.
D) Ana dize, diğer dizeleri tamamlayıcı olmalıdır. 
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 18. I.“Issız Adada Bir Yıl “ kör bir baba ile on üç on dört 
yaşlarındaki  bir kızın Hindistan yolculuğundan 
bahseder. 
II.Sonradan ıssız bir adaya düşerler ve macera 
sürükleyici bir dille anlatılır.
III. ”Kon -Tiki”    ise Pasifik Okyanusu’nda 101 gün 
süren eğlenceli bir yolcuğun hikayesidir.
IV.Kon Tiki’de çocuklar hem gezer hem de 
merak ettiklerini gizemli şekilde öğrenirler.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

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

 20. • Unutmamak gerekir ki ağzında bal olanın 
kuyruğunda iğnesi vardır.

• Hiçbir zaman değişmeyen fikir yıllarca giyilmiş 
elbiseye benzer.

• Sahibinin elleri ve gözleri tarlaya bereket 
getirir.

• Kendisine güvenilen bir dost ,değeri 
ölçülmeyecek bir hazinedir.

Yukarıdaki cümlelerle aşağıdaki sözcükleri 
eşleştirdiğimizde hangisi boşta kalır?

A) Çalışmak       B) Tutuculuk
C) Tedbirli olma D) Deneyim

 19. I.Tarihlerle kullanılan ay ve gün adları büyük yazılır.
II.Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda 
kısaltmanın açılımı esas alınır.
III.Bağlaç olan “de” ayrı yazılır ve cümlede “ta/te” 
olmaz
IV.Yön adları isimden önce gelirse büyük; sonra 
gelirse küçük yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 
kurallara uyulmamasından kaynaklanan 
yazım yanlışı vardır?

A) 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak kermesi-
mize bekliyoruz.

B) Yapılacak düğünümüzde sizleride aramızda 
görmek istiyoruz.

C)  Pazardan 5 kg’dan daha çok kuru soğan aldım.
D)  Bu hafta Kuzey Karadeniz’de orman yangınları 

vardı.

8. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ DERSİ
 1. Büyük Millet Meclisi olağanüstü koşullarda 

kurulmuş bir savaş meclisi olup, 1921 Anayasası’nı 
kabul eden kurucu meclistir. Kararların daha hızlı 
alınabilmesi için devletin temel organlarından 
yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi 
bünyesinde toplayarak güçler birliği ilkesi ve 
meclis hükümeti sistemini uygulamıştır.
Verilen metinden hareketle aşağıdaki 
bilgilerden hangisi Büyük Millet Meclisi’nin 
yargı yetkisini kullandığını göstermektedir?

A) Büyük Millet Meclisinin üstünde güç yoktur.
B) İstiklal Mahkemelerinde milletvekillerinin görev 

alması.
C) Meclise halkın her kesiminden milletvekillerinin 

seçilmesi.
D) Meclis üyeleri arasında birçok ordu mensubu 

bulunmaktadır.

 2. Batı Cephesinde Büyük Millet Meclisi kararıyla 
düzenli ordu kurulması çalışmaları başlatılmış. I. ve 
II. İnönü Savaşlarında yeni kurulan ordu başarılar 
elde etmiştir. Kendisine güvenen İtilaf Devletlerinin 
bu güvenini her iki savaşta kaybeden Yunanistan 
tüm gücüyle TBMM ordularına saldırmış ve 
Eskişehir-Kütahya savaşlarında ordularımızı 
mağlup etmiştir. Mustafa Kemal ordumuzun daha 
fazla kayıp vermemesi için, ordunun Sakarya 
Nehrinin doğusuna çekilmesi emrini vermiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir 
Savaşı sonrası meydana gelen gelişmelerden 
biridir?

A) Sovyet Rusya ile Gümrü Antlaşması imzalandı.
B) Fransızlar ile Ankara Antlaşması imzalandı.
C) İtilaf Devletleri barış teklifinde bulundu.
D) Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlandı.

 3. Türk halkı, Güney Cephesi’nde ilk işgalci olan 
fakat herhangi bir silahlı saldırıda bulunmayan 
İngilizlere karşı bir direniş hareketi göstermemiş; 
fakat kutsal değerlerimize saldıran Fransızlar ve 
onların himayesinde olan Ermeniler’e karşı bir var 
olma savaşı vermiştir. Türk halkı; Maraş’ta Sütçü 
İmam ve Rıdvan Hoca, Urfa’da Ali Saib Bey, 
Antep’te ise Şahin Bey ve Kâmil Bey önderliğinde 
çok büyük bir mücadele örneği göstererek, Fransız 
ve Ermeniler’i bölgeden çıkarmıştır.
Verilen metne göre aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Güney cephesinde Kuvay-ı Milliye mücadele 
etmiştir.

B) Türk halkı kutsal değerlerine ve bağımsızlığına 
düşkündür.

C) Düzenli ordumuz Güney Cephesinde büyük bir 
başarı elde etmiştir.

D) Güney Cephesinde farklı cephelerde farklı 
kahramanlar mücadele etmiştir.
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 4. Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir yenilgisinin 
yaşandığı bir dönemde ülkenin geçirdiği zor 
duruma rağmen, daha önceden tarihi belirlenmiş 
olan Maarif Kongresi’nin toplanmaması talebini : 
‘’Cephede ordu Yunanlılarla mücadele ederken, 
Ankara’da muallimler ordusu cehalete karşı 
müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve maarif 
cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu 
vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet 
ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı anda 
gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür…’’ diyerek geri 
çevirmiştir.
Verilen metinden hareketle aşağıdaki 
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Türk orduları Yunanlıların saldırılarını geri 
püskürtmüştür.

B) Atatürk, muallimlerin de savaşa katılmasını 
istemiştir.

C) Mustafa Kemal, kongrenin savaştan sonraya 
bırakılmasını talep etmiştir.

D) Mustafa Kemal, cahillikle savaşı en az düşmanla 
savaş kadar değerli görmüştür.

 7. Aşağıda verilen Atatürk’ün sözlerinden hangisi 
Kurtuluş Savaşı dönemine ait değildir?

A) Hattı Müdafaa yoktur, Sath-ı Müdafaa vardır. O 
satıh bütün vatandır.

B) Ben size Taarruzu değil ölmeyi emrediyorum
C) Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri...
D) Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus 

talihini de yendiniz.

 8. Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan mücadele 
ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) II. İnönü Savaşından sonra Kars antlaşması 
imzalanmıştır.

B) I. İnönü Savaşından sonra Moskova antlaşması 
imzalanmıştır.  

C) Sakarya Savaşından sonra Ankara antlaşması 
imzalanmıştır.

D) Büyük Taarruzdan sonra Mudanya Ateşkes 
Antlaşması imzalanmıştır.

 5. Trakya 
Paşaeli

Müdafa-i 
Hukuk 

Cemiyeti

Düşman işgaline karşı kurulan ilk 
cemiyettir. Bu cemiyet Trakya Böl-
gesi’nin Yunanlıların eline geçmesi-
ni engellemek için kurulmuştur.

Doğu 
Anadolu 
Müdafa-i 
Hukuk 

Cemiyeti

Bu cemiyetin amacı Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin Ermenilere verilmesi-
ni engellemektir.Erzurum Kongre-
si’nin toplanmasında bu cemiyetin 
çok önemli çalışmaları olmuştur.

Milli 
Kongre 

Cemiyeti

İşgallerin haksızlığını basın yayın 
yolu ile dünyaya duyurmayı amaç-
lamıştır. Cemiyet silahlı direnişten 
çok milli birliğin sağlanması yolun-
da gazete ve dergiler çıkarmıştır.

Yukarıda Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
Anadolu’da yapılan işgallere karşı Türk halkının 
kurduğu bazı cemiyetler ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bu cemiyetlerden bazıları bölgesel kurtuluşu 
sağlamaya çalışırken, bazıları da ulusal kurtuluş 
sağlama yolunda adımlar atmışlardır.

B) Verilen cemiyetlerden bazılarının kurtuluşu 
sağlama noktasında kullanmış olduğu yöntem 
ve teknikler diğerlerinden farklı olmuştur.

C) Bazı cemiyetlerin yaptıkları çalışmalar, ulusal 
kurtuluşun sağlanması adına toplu kararlar 
alınabilecek bir ortam oluşturmuştur.

D) Verilen cemiyetlerin ortak amaçlarından bir 
tanesi de kurtuluşun yabancı devletlerin desteği 
ile olabileceğini savunmak olmuştur.

 6. SEVR
Gayr-i Müslimlere çok geniş haklar verilecek
Kapitülasyonlardan tüm devletler faydalana-
caktır.
Türklerin yer almayacağı bir boğazlar komisyo-
nu kurulacaktır.

LOZAN
Ülkede yaşayan Gayr-i Müslimler Türk vatan-
daşı kabul edilecek
Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
Başkanlığını Türkiye’nin yapacağı boğazlar 
komisyonu kurulacaktır.

Verilen her iki anlaşma karşılaştırıldığında Lozan 
Antlaşması ile ilgili;
I-Ekonomik bağımsızlık yolunda büyük bir adım 
atılmıştır.
II-Türkiye boğazlar konusunda tam hâkimiyet 
sağlamıştır.
III-Ülkede birlik ve beraberlik güçlendirilmiştir.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yanlız I B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
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 9. I- İzmir’in İşgaliyle ilgili Anadolu’nun her yerinde 
protesto ve miting yapılması kararı alınması  
II- Kurtuluş Savaşı’nın amacı, yöntemi ve 
gerekçesinin belirlenmesi
III- Manda ve Himayenin ilk kez reddedilmesi
IV- Milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
Yukarıda milli mücadeleye hazırlık döneminde 
Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalarda alınan 
bazı kararlara yer verilmiştir. Bu çalışmaların 
doğru şekilde eşleştirilmiş hali hangi 
seçenekte verilmiştir.

I II III IV

A) Havza
Genelgesi

Amasya
Genelgesi

Erzurum
Kongresi

Sivas
Kongresi

B) Havza 
Kongresi

Sivas
Kongresi

Amasya
Genelgesi

Erzurum
Kongresi

C) Amasya
Görüşmeleri

Amasya
Genelgesi

Havza
Genelgesi

Sivas
Kongresi

D) Sivas
Kongresi

Erzurum
Kongresi

Amasya
Genelgesi

Amasya
Görüşmeleri

 10. I. İnönü Savaşı                        
II. İnönü Savaşı                         
III. Kütahya-Eskişehir Savaşları 
IV. Sakarya Meydan Muharebesi                      
V. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi
Yukarıda Batı Cephesindeki savaşlar yer 
almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu 
savaşların ortak noktası olarak gösterilemez?

A) Bu savaşlarda düzenli ordu mücadele etmiştir.
B) Bu cephelerde Yunanlılara karşı mücadele 

edilmiştir.
C) Bu cephe Mondros Ateşkes Antlaşmasına 

zemin hazırlamıştır.
D) İsmet paşa ve Mustafa Kemal bu cephenin 

önemli komutanlarındandır.

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
DERSİ

 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 8. 
Sınıf öğrencilerinden; dinin temel gayesi ile 
ilgili afiş hazırlamalarını istemiştir. Öğrencilerin 
hazırladıkları afişler aşağıda olduğu gibidir: 
I.  “Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. 
Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” 
dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği 
yansıtmayan) sözleridir…”   (Tevbe Suresi, 30)
II.  “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan 
sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar 
için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların 
yaptıklarından hakkıyla haberdardır.” 
                                                     (Nur Suresi, 30)
III.  “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, 
içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona 
gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir 
azap hazırlamıştır.”                (Nisa Suresi, 93)
IV.  “Ey İnananlar! Allah’tan sakının, inanmışsanız, 
faizden arta kalmış hesaptan vazgeçin.” 
                                             (Bakara Suresi, 278)
Öğretmen Zehra’dan yukarıdaki afişlerin sırasıyla 
dinin hangi gayesiyle ilgili olduğunu söylemesini 
istemiştir. 
Buna göre Zehra’nın doğru cevap 
verdiği düşünüldüğünde verdiği cevap 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canın korunması-Neslin korunması-Malın 
korunması-Dinin korunması

B) Dinin korunması-Neslin korunması-Canın 
korunması-Aklın korunması

C) Canın korunması-Neslin korunması-Canın 
korunması-Malın korunması

D) Dinin korunması-Neslin korunması-Canın 
korunması-Malın korunması

1. “Ey İnananlar! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), 
fal ve şans okları birer şeytan işi pisliklerdir. 
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki 
ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin 
sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan 
alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil 
mi?”                                (Maide 90-91. Ayetler)
Yukarıda geçen ayet-i kerimelerde;
I.   Dini korumak
II.  Malı korumak
III. Aklı korumak
İslam’ın korumak istediği hangi değer veya 
değerleri korumaya yöneliktir?

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

 3. “ Ey kavmim Allah’a kulluk edin. Sizin ondan 
başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı 
eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. 
Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından 
korkuyorum. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle 
tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve 
haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan 
kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin 
için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi 
değilim.” (Hud Suresi 85-86. Ayetler) diyerek 
halkını uyardı.
Hz. Şuayb’ın (AS) kavmini uyardığı yukarıdaki 
ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Hz. Şuayb’ın kavmi ile ilgili endişe duyduğu
B) Hz. Şuayb’ın kavmini tevhid inancına çağırdığı
C) Hz. Şuayb’ın kavminin nasıl helak edildiği
D) Hz. Şuayb’ın kavminin ticarette dürüst 

davranmadıklar
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 4. Hicretten sonra Hz. Muhammed(s.a.v.)’in 
öncülüğünde; Müslümanlar, Yahudiler ve henüz 
Müslüman olmamış Arapların bir arada barış 
ve güven içinde yaşamalarını tesis edecek 
bir antlaşma imzalanmıştır. “Yahudiler ile 
Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık çıkması 
halinde Peygamberimiz (s.a.v.) her iki taraf için 
hakem olacaktır” maddesi, Medine Sözleşmesi’nin 
en önemli maddelerinden birisidir.
Yahudilerin bu maddeyi kabul edip 
imzalamasında, Hz. Muhammed(s.a.v.)’in 
hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?
A) Merhametli olması             B) Güleryüzlü olması       
C) Affedici olması D) Güvenilir olması 

 5. Dinin dört temel boyutu vardır. Bunlar; inanç, 
ibadet, ahlak ve muamelattır. 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden 
farklı bir dini boyutu açıklamaktadır?
A) “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. 

Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Bir birbirinizin 
kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 
Bir birinizin gıybetini yapmayın...” Herhangi 
biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır 
mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı 
gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok 
kabul edendir, çok merhamet edendir. 
                                         (Hucurat Suresi, 12)

B) “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı 
özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve 
kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden 
önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.”                                                          
                                       (Ankebut Suresi, 45)

C) “Sadakalar(zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak 
ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) 
memurlara, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak 
olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) 
kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda 
kalana mahsustur. Allah pek yi bilendir, hikmet 
sahibidir.”                         ( Tevbe Suresi, 60)

D) Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine 
yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de 
sayılı günlerde oruç yazıldı. 
                                         (Bakara Suresi, 183)

 7. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir keresinde, “ Müflis (iflas 
etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe 
“Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan 
kimsedir” diye karşılık verince şöyle buyurur: 
“Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet 
gününde namaz, oruç ve zekât (gibi ibadetlerin 
sevabıyla) gelir. Ancak şuna sövmüş, buna 
iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin 
kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. 
Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun 
iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri 
kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak 
sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine 
yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak 
cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”
Yukarıdaki hadis-i Şerife göre dinin toplumsal 
hayata etkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisini söyleyebiliriz?
A) Dinin insanların birbirlerine karşı sorumlulukla-

rını yerine getirmede etkili olduğu
B) Dinin kişiye manevi bir huzur verdiği
C) Dine niçin inanılması gerektiği
D) Dinin gönderiliş amacının ne olduğu 

 6. I.  Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 
II.   İşte o, yetimi itip kakar
III.  Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. 
IV.  Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 
V.   Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 
VI.  Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. 
VII. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
Yukarıda meali verilen Maun Suresine göre 
aşağıdaki ayetlerden hangisinde toplumsal 
bir görevin ihmal edildiği anlatılmaktadır?
A) III B) IV C) V D) VI

 8. Zekât ve sadaka ibadetleri İslam dininde çok 
önemlidir. Bu ibadetlerin bireysel ve toplumsal 
olarak pek çok faydası vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadakanın 
bireysel faydalarından birisi değildir?
A) Gönül zenginliğini kazandırır, ruh yüceliği, 

şefkat ve merhamet duygularını kazandırır.
B) Zekât ve sadaka meşru olmayan yollardan mal 

kazanma hırsını ortadan kaldırarak helal yoldan 
mal kazanmaya yönlendirir.

C) Zekât ve sadaka sebebiyle meydana gelen 
sevinç ve üzüntüde beraber olma anlayışını 
getirir.

D) Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretme 
imkânını verir.

 9. Ebû Huzeyfe şöyle buyurdu: 
Resûlullahın ashâbından iki kimse 
karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini 
okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm 
vererek ayrılırlardı.
İmâm-ı Şâfiî şöyle buyurdu:
Kur’ân-ı kerîmde başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, 
şu pek kısa olan Asr sûresi bile, insanların dünya 
ve âhiret mutluluğunu sağlamaya yeterdi. Bu sûre, 
Kur’ân-ı kerîmin bütün ilimlerini içine alır.
Asr suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Başımıza gelen musibetlere tahammül etmek
B) Yaşadığı zamana göre hareket etmek

C) İmanla birlikte güzel işler yapmak
D) İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak
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 10. Kur’an-ı Kerim’deki kıssalar biz insanlara birçok 
ders ve mesaj vermektedir. Bu kıssalardan biri de 
Hz. Yusuf’un kıssasıdır.
Buna göre Hz. Yusuf’un kıssası dikkate 
alındığında aşağıdaki konulardan hangisiyle 
ilgili bir mesaj yoktur?

A) İffet B) Kibir C) Sabır D) Merhamet

8. SINIF İNGİLİZCE DERSİ
 1. Customer Service: Hello! This is Pegasus 

Customer Service. How can I help you?
Mandy : I would like to make a reservation from 
Turkey to Germany on August 3rd.
Customer Service: There are two flights. First 
flight is at 9 a.m. and the second flight is at 4 p.m. 
Which flight is suitable for you?
Mandy : The one at 9 a.m, please.
Customer Service: Can you....................... please?
Mandy: Sure. l’m waiting.
Customer Service: Could l take your name, 
please?
Mandy: It’s Mandy Craft.
Choose the CORRECT option. 

A) repeat that again 
B) hold on a moment  
C) put me through manager 
D) hang up the phone 

 3. Arnold   : Arnold speaking.
Alinda   : Hello Arnold. It’s Alinda. Can you give  
the  phone to your brother?
Arnold: Hang on a minute Alinda, I will get him.
Alinda : OK. I am waiting.
Arnold : Sorry, I couldn’t find him. 
He has just left.   ----------------------------------
Alinda : Yes, Can you please tell him that I can’t 
come to the party tomorrow?
Arnold : Sure.
Choose the correct  option to fill in the blank.

A) Why don’t you call him tomorrow?
B) Would you like to leave a message for him?
C) Why are you calling him?
D) Hold on a moment, I will get him.

 4. Ela conducts a survey about communication 
preferences of her classmates as a part of her 
Information Technology Project. She designs a 
chart about results of her survey. Here are the 
results of her survey.
Ways of communication Numbers of students
Phone call                   6
Writing Letters                   2
Text message                   12
E - mail                   4

According to the chart, which one is TRUE?

A) Half of the Ela’s classmates use  text messages.
B) Letter is more popular than e-mail.
C) Students don’t prefer using mobile phone to 

sending e-mail.
D) Phone call is the most preferable way of 

communication in the class.

 2.
Aladağlar National Park

500 Euro Per Person 
April – June

Are you an adrenalin seeker? Do you like ad-
venture? If your answers are “ Yes”, come to our 
adventure camp. You can try a lot of different 
extreme sports here with the help of instructor. If 
you are inexperienced, it doesn’t matter.
You can take courses for all extreme sports like 
rafting,skydiving,bungee jumping , caving clim-
bing,scuba diving etc. You can even join jeep 
safari but you should pay extra money for it.
> P.S.:All the equipment for the sports will be 
given.
> The camp lasts ten days between April and 
June.
> For more info contact Doro Green (Doro @ 
adventure.com)

Which of the following sentence is false 
according to the info card?

A) You don’t have to pay any money for safari.
B) All equipments will be provided.
C) You can get more information via e-mail.
D) The camp is not just for experienced people.

 5. If you want to be safe online, you should ----------.
Which option best completes the sentence?

A) invite people you met online to your house
B) create a password such as your birthday 
C) buy things from websites you trust 
D) share your personal information  with strangers.

 6. Nate : - - - - ? 
Linda : Only thirty minutes. I just follow the news 
online. That’s all!

A) How many hours a day do you use the Internet?
B) Do you follow the news online? 
C) How often do you send e-mails? 
D) Do you prefer watching news on TV?
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 7. Ferhat:  ------------------------------------------ ?
Ann: I keep in touch with my friends, I post my
pictures on my website, and I practice my English.

A) Do you have a web site
B) How many hours a day do you use the Internet
C) What do you usually do on the Net
D) How often do you use the Internet

8. Hi! I am Sandy. I’m crazy about extreme sports 
like all the  other teeneagers. We enjoy the 
adventure and fun. Air sports are my favourite 
because they are more exciting. I tried many 
of them such as paragliding, skydiving and 
hang-gliding. Then, I tried some water sports 
like rafting.  I think it is less amusing than all air 
sports.
Which CANNOT  be Sandy’s favorite extreme 
sport?

A) Rafting B) Hang-gliding
C) Paragliding D) Skydiving

 9.               SOLIN ZEYNEP SONER
Rafting X X
Skydiving X
Bungee jumping X
Paragliding X

Which option is CORRECT according to the 
table above?

A) None of them would rather paragliding.
B)  Soner would rather try rafting and paragliding.
C)  Both Solin and Zeynep prefer bungee jumping.
D)  Only Zeynep is into water sports.

 10. -Hang-gliding is more challenging than surfing.
-Skydiving is more challenging than hang gliding.
-Motor racing is less challenging than surfing.
-Surfing is less challenging than skydiving.
According to the information above which one is 
the most challenging sport?

A) Hang-gliding        B) Motor Racing 
C) Surfing D) Skydiving

 4.

Şekil 1’deki dikdörtgen elişi kağıdı şekil 2’deki gibi 
kenarlarının tam orta noktasından çiziliyor. Daha 
sonra üçüncü şekildeki gibi tekrar orta noktasından 
çiziliyor. Kenar uzunlukları x ve x+1 birim olan 
taralı dikdörtgenler kesilip atılıyor geriye kalan 
şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) x(x+1) B) 4x(x-1) C) 12x(x+1) D) 12x+12

 3.

Aylin Hanım yaz mevsiminde hazırladığı 
konserveleri, rafa kavanozlar arasında boşluk 
kalmayacak şekilde yerleştiriyor. Üst rafa çapı 
x cm olan özdeş kavanozlar, alt rafa çapı (x+4) 
cm olan özdeş kavanozları yerleştiriyor. Bir kısım 
konserveyi kullandıktan sonra rafın görüntüsü 
şekildeki gibi oluyor. Buna göre Aylin Hanım 
toplamda kaç tane konserve tüketmiştir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 17

 2. Ahmet Bey, evinin tavanını belirli aralıklarla spot 
lambalarla döşeyecektir. Tanesi 40 lira ve 25 lira 
olan spot lambalardan toplam 18 tane alan Ahmet 
Bey, 570 lira ödeme yapmıştır. Bu lambaların 
kaç tanesi 25 liralık spot lambalardandır?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 6

 1. Koordinat sistemi üzerinde y = -x ve x = 6 doğruları 
ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç 
birim karedir?

A) 36 B) 24 C) 18 D) 12

8. SINIF MATEMATİK DERSİ
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 7.

Özel yetenek sınavına hazırlanan Fikret, bir resim 
kursuna kayıt yaptırmıştır. Ödediği ücretin zamana 
bağlı grafiği yukarıdaki gibidir. Kurs için 390 
lira ücret ödeyen Fikret kursa kaç ay devam 
etmiştir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

 6. Şehir içi trafikte ilerleyen Nalan Hanım’ın aracının 
hızı 24 m/sn. Kırmızı ışıkta durmak için frene 
basan Nalan Hanım’ın aracının hız zaman grafiği 
şekildeki gibidir. Frene bastıktan kaç saniye 
sonra araç durur?

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4

 5.

K L
K ve L noktalarından aynı anda birbirine doğru 
hareket eden araçlar birim zamanda aradaki 
mesafeyi hızlar toplamı kadar azaltır.
Karşılaşma süresi “t” ise 
|KL|=(V1+V2).t ile hesaplanır.

A B
A ve B noktalarından aynı anda birbirlerine 
doğru hareket eden araçlar (3x+2) saniye sonra 
karşılaşıyorlar. |AB| arasındaki yolu gösteren 
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9x2-4 B) 3x2-4 C) 9x2+2 D) 2x2-10

V1
V2

V1=(2x-5)m/sn V2=(x+3)m/sn

 8. Δ = a.(a-4) olarak tanımlanıyor. 
Buna göre Δ+4 ifadesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) a2-4a B) (a+2)2 C) a2-4 D) (a-2)2

 9.

ABCD dikdörtgeni 4 ailenin yaşadığı binanın 
önden görünümüdür. Bu binada her ailenin kaldığı 
dairenin pencereleri kare şeklindedir. IBCI =(5x+3)
m, ICDI = (3x+2)m ve eş karelerden her birinin 
kenarı (x+2)m’dir.
Buna göre bu binanın ön kısmında 
pencereler dışında kalan bölgenin alanını 
metrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14x2+15x+2 B) 11x2+3x-10
C) 11x2-3x-10  D) 11x2+3x+10

 10.

Yukarıda eş karelerden oluşturulmuş bir hedef 

tahtası verilmiştir. Bu tahtaya atılan bir okun boyalı 

karelere isabet etme olasılığı     olduğuna göre, 

kaç karenin daha boyanması gerekir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

3
4
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 11. 1’den 30’a kadar olan tam sayıların karekökleri 
özdeş kartlara                                  şeklinde 
yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele 
çekilen bir kartın üzerinde tamkare sayı yazma 
olasılığı kaçtır?

A) B) C) D)

1, 2, 3, ........... 30

1
5

1
6

1
15

1
30

 13. Koordinat düzleminde II. bölgede yer alan bir 
noktanın x eksenine uzaklığı 4 birim, y eksenine 
uzaklığı 5 birim olduğuna göre bu noktanın 
koordinatları nedir?

A) (5, 4) B) (-5, 4) C) (4, 5) D) (4, -5)

 12. Üç arkadaşın yaşları sırasıyla şöyledir. Birincisi 
ikincisinin 2 katı, üçüncüsünün 3 katıdır. 
En büyük arkadaş en küçüğünden 16 yaş 
büyük olduğuna göre ortancanın yaşı kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 24 D) 36

 14. Yanan bir mumun boyu(y) ve geçen süre(x) dakika 
olmak üzere zamana bağlı boy değişimine ait 
doğrusal denklem y-1=41-3x  tir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mumun boyu bağımsız değişkendir.
B) 5 dk sonra mumun boyu 25 cm olur.
C) Mumun boyu başlangıçta 41 cm’dir.
D) 14 dk sonra mum tamamen erir.

 15. X  Yol(km) Y  Kalan benzin miktarı(Litre)
0 60
1 58
2 56
3 54
. .
. .

Yukarıdaki tablo, deposunda 60L benzin bulunan 
bir aracın aldığı yola göre deposunda kalan 
benzinin miktarını göstermektedir.
Buna göre alınan yol ile depoda kalan benzin 
miktarını gösteren denklem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) y=2x B) y=60-2x C) y=2x-60 D) y=60+2x

 16.

Yukarıdaki şekilde zemin koordinat sistemi olarak 
düşünüldüğünde B noktasının koordinatları 
(-2,-5) olduğuna göre A noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) (6,5) B) (3,0) C) (5,6) D) (4,0)

 17.

Yukarıdaki şekilde köşe noktaları A, B, C ve D 
noktası olan ABCD karesel bölgesinin alanı 64 
br2 ve A noktasının koordinatları A(2,3) olarak 
verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
bu karesel bölgenin köşe koordinatlarından 
biri değildir?

A) (-6, 3) B) (2, -5) C) (-6, -5) D) (-5, 6)

 18. Eşit uzunlukta olan iki çubuktan A çubuğu 
3 eş parçaya, B çubuğu 4 eş parçaya 
ayrılıyor.

Bu parçalardan birer tanesiyle bir dolabın boyu 
ölçülüyor.
. A çubuğunun bir parçası dolabın boyundan 4,5 
cm daha uzundur.
. B çubuğunun bir parçası dolabın boyundan 2,5 
cm kısadır.
Yukarıdaki bilgilere göre kesilmeden önceki 
çubuklardan birinin uzunluğu kaç cm’dir?

A) 82 B) 84 C) 86 D) 88
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 20.

Alanı 25x2 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki 
bahçenin eni 2y metredir. Bahçe yukarıdaki 
şekilde olduğu gibi eş dörtgenlere ayrılarak, her 
alana sadece kendi türünden olmak üzere toplam 
8 tür fidan dikilecektir. 
Bu işlem sonunda bahçenin kalan kısmının 
alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) (5x+4y).9x B) (5x-8y).(5x+8y)
C) (5x-4y).9x D) (5x-4y).(5x+4y)

 19.

Kare şeklindeki kitaplığa bir kitap yukarıdaki gibi
üç farklı şekilde yerleştiriliyor. 
Buna göre Şekil 3’teki uzunluk kaç cm olur?

A) 30 B) 36 C) 48 D) 60

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

 2.

Denizde yüzen Ahmet’in şekildeki gibi A, B, C, D, 
E, F noktalarından sırayla geçiyor. 
Buna göre Ahmet’e etki eden sıvı basıncının 
zamana göre değişimi nasıl olur?

A) B)

C) D)

BA

F
ED

C

 3. Kimyasal 
Değişim

Fiziksel 
Değişim

Havucun rendelenmesi
Yemeğin pişmesi
Sütün mayalanması
Mumun erimesi
Ekmeğin dilimlenmesi

Çınar bazı maddelerde meydana gelen değişimler 
ile ilgili yukarıdaki tabloyu işaretleyerek dolduruyor.
Buna göre çınarın yaptığı aşağıdaki 
işaretlemelerden hangisi doğrudur? 

A) Kimyasal
değişim

Fiziksel 
değişim

B) Kimyasal 
değişim

Fiziksel 
değişim

C) Kimyasal
değişim

Fiziksel 
değişim

D) Kimyasal 
değişim

Fiziksel 
değişim

 1.

Isıca yalıtılmış 100°C sıcaklığında eşit miktarda su 
bulunduran özdeş kaplara 20°C sıcaklığındaki m, 
2m, 3m kütleli bakır küreler bırakılıyor. Deneyde 
eşit sürelerde her bir kürenin sıcaklık değişimleri 
not ediliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken
A) Sıcaklık değişimi Bakır kürelerin kütleleri
B) Sıcaklık değişimi Kürelerin aldıkları ısı
C) Kürelerin aldıkları ısı Sıcalık değişimi
D) Sıcaklık değişimi Kürelerin aldıkları ısı

Te
rm

om
et

re

m

Te
rm

om
et

re

2m

Te
rm

om
et

re

3m
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 7.

Ayşe özdeş küpleri kullanarak 1, 2, 3 numaralı 
şekilleri oluşturuyor.
 Buna göre şekillerin zemine uyguladıkları 
basıçları arasındaki ilişki nasıldır?

A) 1>2>3 B) 2>1>3  
C) 1=2=3 D) 3>2>1

 5. Bilgi: Açık hava basıncını ölçen alete barometre 
denir.
Elif açık hava basıncındaki değişimi görmek için 
bir gezinti yapıyor. Yaptığı gezinti de 
I. Barometredeki değerin arttığını görüyor.
II. Barometredeki değerin giderek azaldığını ve 
başlangıçtaki değerden daha düşük bir seviyeye 
indiğini görüyor.  
Buna göre Elif’in gezinti güzergahı 
aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi 
olabil ir?

A) B)

C) D)

I

II

Ba
şla

ng
ıç

Deniz

Dağ

I

II

Ba
şla

ng
ıç

Deniz

Dağ

Ba
şla

ng
ıç

Deniz

Dağ

I
II

I

II Başlangıç

Deniz

Dağ

 6.

Yukarıdaki periyodik cetvel kesitinde K, L, M ve N 
elementlerinin yerleri gösterilmiştir.
Buna göre periyodik cetvelde gösterilen 
elementlerle yapılması planlanan aşağıdaki 
işlemlerden hangisi gerçekleşmez?

A) L maddesi          levha haline getiriliyor.
B) M maddesi         ısı iletkeni olarak kullanılıyor.
C) N maddesi          elektrik iletkeni olarak kullanılıyor. 
D) K maddesi           yansıtıcı yüzey olarak kullanılıyor.

K
L

M N

 8. Farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal 
değişim geçirmesi sürecine kimyasal tepkime 
denir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren 
maddeler özelliklerini kaybeder ve farklı özellikte 
yeni maddeler oluşur.

CH4  +  2O2           CO2 + 2H2O  
16g      64g            44g     36g

Yukarıdaki açıklamaya ve kapalı kapta gerçekleşen 
kimyasal tepkime denklemine göre; 
I. Tepkime sonucu yeni atomlar oluşur.
II. Tepkimede atomların cinsi korunmuştur.
III.Tepkimeye giren maddeler özelliklerini 
kaybetmiştir.
IV. Tepkimede toplam kütle korunmuştur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

 4. Saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki 
gibidir. 

Buna göre grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Madde sıvı halden katı hale geçiyor olabilir.
B) Madde etrafına ısı vermektedir.
C) Madde gaz halden sıvı hale geçiyor olabilir.
D) Madde ısıtılmaktadır.

 9.

Şekildeki gibi L çözeltisine musluk açılıp azar azar
K çözeltisi ilave edildiğinde kaptaki pH’nin zamanla
değişimi

Zaman 1.Dk 2.Dk 3.Dk 4.Dk 5.Dk 6.Dk
pH 12 9 7,6 6,5 5,2 4,7

Tablodaki gibi olmaktadır. Buna göre K ve L 
maddeleri için hangisi doğrudur?

                  K                            L          
A) Asit Baz
B) Baz Asit
C) Asit Su
D) Baz Tuz
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 11. Madde pH değeri
A 2,8
B 5,6
C 8,7
D 13,2

A) A maddesi turnusol kağıdını maviye çevirir.
B) D maddesi C maddesinden kuvvetli bir bazdır. 
C) A maddesi B maddesinden kuvvetli bir asittir. 
D) B maddesi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.

Yanda bazı maddelere ait 
pH değerleri verilmiştir.
Buna göre bu maddelerle 
ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

 10. Bilgi: Asitlerin sulu çözeltisi mavi turnusol 
kağıdının rengini kırmızıya çevirirken, bazların 
sulu çözeltisi ise kırmızı turnusol kağıdının rengini 
maviye çevirir. Nötr maddelerin sulu çözeltileri ise 
turnusol kağıdının rengini değiştirmemektedir.

Yukarıdaki kaplarda asit, baz ya da tuz çözeltisi 
olduğu bilinen K, L ve M çözeltileri ile ilgili aşağıdaki 
işlemler yapılıyor;
• K çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini 

maviye dönüştürmektedir.
• L çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini 

değiştirmemektedir.
• M çözeltisi mavi turnusol kağıdının rengini 

kırmızıya dönüştürmektedir.
Buna göre K, L ve M çözeltileri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiş olabilir?

K L M
A) Asit Baz Tuz
B) Baz Tuz Asit
C) Asit Baz Baz
D) Baz Tuz Baz

 14.

Yük
Kuvvet

Sol Sağ
Yukarıdaki resimde bir basit makine gösterilmiştir. 
Bu resimle ilgili  bazı öğrenciler aşağıdakileri 
yapmışlardır. 
Buna göre yorumlardan hangisi yanlıştır? 
(Sürtünmeler ve kaldıracın ağırlığı ihmal 
edilecektir)

A) Bu resim çift taraflı kaldıraca örnektir. 
Yukarıdaki  gibi  konumlandığında giriş kuvveti  
çıkış  kuvvetine eşittir.

B) Bu resim tek taraflı kaldıraca örnektir. Yükü 
daha az bir kuvvetle kaldırmamızı sağlar.

C) Bu resim çift taraflı kaldıraca örnektir. Kuvvetin 
yönünü değiştirir.

D) Bu resim çift taraflı kaldıraca örnektir. Kuvvet 
“1“ birim sağa kaydırılırsa kuvvet kazancı oranı 
artar.

 12.
1 2 3

Yükü taşımak için uygulanan kuvvetin 
büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

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

50 cm5 cm 70 cm 25 cm 25 cm 50 cm

 13. Öz Isı: Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C 
artırmak için gerekli olan ısı miktarına özısı denir. 
Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir ve 
madde miktarına bağlı değildir.
Eşit sıcaklıkta X, Y, Z maddelerinden eşit kütlelerde 
alınarak özdeş ısıtıcılarla belli bir süre ısıtılan 
maddelerin hal değiştirmediği dikkate alınarak 
ısıtılma süreleri ve bu süre sonunda ulaştıkları 
sıcaklık değerleri tablodaki gibidir.

MADDE ISITILMA 
SÜRESİ 

SICAKLIK 
DEĞİŞİMİ

X 5 dk 50°C
Y  5 dk 60°C
 Z 10 dk 50°C

Buna göre aşağıda verilen ifadelerin 
hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) X ve Z maddeleri aynı cins Y maddesi farklı 
cinstir.

B) Y ve Z maddeleri aynı cins Z maddesi farklı 
cinstir.

C) X, Y ve Z maddeleri farklı cinstir.
D) X ve Y maddeleri aynı cins Z maddesi farklı 

cinstir.   
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16. Evlerimizde kullandığımız asit ve baz
içerikli temizlik malzemelerinin kullanımı
sırasında oluşabilecek kazaları önlemek için
aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Herhangi bir kaza anında asit temas eden
yüzeye hemen asit dökmeliyiz.

B) Asit ve bazları çocukların erişemeyeceği yerde
saklamalıyız.

C) Temizlik malzemelerinin cildimize temasını
önlemek için eldiven kullanmalıyız.

D) Temizlik malzemelerini gıdalardan uzak bir
bölümde saklamalıyız.

17. Öğretmen asit-baz konusunu işledikten sonra
öğrencilerden günlük yaşamda kullanılan asit ve
bazlara birer örnek vermelerini istemiştir.
Hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

A) Özge: Sofra tuzu, saf su
B) Levent : Gazoz, şampuan
C) Gamze: Sirke, sabun
D) Bülent: Tuz ruhu, çamaşır suyu

15. Asit yağmurların oluşumu ile ilgili;
I. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan CO2,
SO2 ve NO2 gibi hava kirliliğine sebep olan gazlar
neden olur.
II. Havadaki su buharı fosil yakıtların yanması
sonucu açığa çıkan gazlar ile kimyasal tepkimeye 
girerek nitrik asit, sülfirik asit ve karbonik asitler 
meydana gelir. 
III. Asit yağmurlarına yanardağların atmosfere
püskürttüğü gazlarda etki eder. 
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

20. Petrokimya sanayisi Dünya’da hızla gelişirken
Türkiye bu gelişmelere bigâne (ilgisiz) kalamazdı.
Türkiye’de bir petrokimya sanayisi kurulması
lüzumunu ilk defa Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı (TPAO) duyurmuştur. Dünyadaki
gelişmelerin yakından izlenmesi sayesinde
konuya tam zamanında ilgi gösterilmiştir. 1963
yılı başlarında TPAO içinde bir petrokimya şubesi
kurularak ön proje hazırlanmasına geçilmiş,
01.04.1965’te ise Türkiye’de bu sanayi ihtiyacını
gerçekleştirmek üzere PETKİM Petokimya A.Ş.
kurulmuştur. Daha dünyada bile 1950 yılında
gelişmeye başlayan bir sanayinin 1963’te
Türkiye’de ele alınmış olması çok önemli bir
husustur.
Yukarıda verilen paragrafa göre aşağıda
verilenlerden hangisi söylenebilir?

A) Türkiye kimya sektörü alanındaki gelişmelerden
uzak kalmıştır.

B) Türkiye bazı sanayi kuruluşlarının kurulmasında
dünyaya öncülük etmiştir.

C) Dünyada kimya sektörünün gelişimi 1900’lü
yılların başlarıdır.

D) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrokimya
alanında Türkiye’de öncü kuruluştur.

19. Elektriği iletir. Elektron verir. Parlaktır.
Katyon olur. Anyon olur. Elektron alır.

 Eğilip bükülür. Birbiriyle bileşik 
yapmaz.

Isıyı iyi iletir.

Kırılgandır. Mat görünümlü-
dür.

Elektriği ilet-
mez.

Batuhan tabloda ametal ve metallere ait 
özelliklerden metallere ait olan kutucukları boya 
kalemi ile karalıyor. 
Karalama işlemi bittikten sonra ortaya 
aşağıdaki şekillerden hangisi çıkar?

A) B)

C) D)

18. Aşağıda basit makinelerin sağladığı yararlara
ilişkin olarak verilen açıklamalardan hangisi
doğrudur?

A) İşten kazanç sağlaması
B) Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması
C) Enerjiden kazanç sağlaması
D) İş yapma kolaylığı sağlaması



TÜRKÇE SOSYAL DİN İNGİLİZCE MAT FEN TÜRKÇE SOSYAL DİN İNGİLİZCE MAT FEN
1 D D C C D B 1 D C A D B C
2 B B B B C C 2 C B C B A D
3 D A C C D B 3 A D D B B A
4 B B D B B D 4 A D D D C B
5 C D A B B C 5 C A C A B B
6 A C B D D B 6 D B D C D A
7 B A C D A A 7 C C C B C D
8 C C D A B D 8 B C A C C B
9 A D C D B A 9 C D C A A C

10 D B D A D C 10 B A D A C D

TÜRKÇE SOSYAL DİN İNGİLİZCE MAT FEN TÜRKÇE MAT FEN T.C İNK DİN İNGİLİZCE
1 D D B A C B 1 A C A B D B
2 B B D C B C 2 D B B D D A
3 C D C A D D 3 C D B C C B
4 A A C B A A 4 C C D D D A
5 D C B D D B 5 D A B D A C
6 B C A A B D 6 A B C B A A
7 D D C B C C 7 B C B B A C
8 A A D B A A 8 A D C A C A
9 C C C D B D 9 B B A A B D

10 C B B C C C 10 C A B C B D
11 C C A
12 D A D
13 C B C
14 A D B
15 B B D
16 C D A
17 A D A
18 A B D
19 B A C
20 D D D

5.SINIF 6. SINIF

8.SINIF7. SINIF
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