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1. Sözcük türetme oyununda 1 numaralı kutucuktan itibaren her kutucukta, önceki kutucukta yer alan sözcüğün 
bir harfi değiştirilerek 5 numaralı kutucukta yer alan hedef sözcüğe ulaşılmak istenmektedir.

HASAT ? ? ? NAZIR

          1       2               3      4                5

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıralamada boş bırakılan kutucuklardan herhangi birine 
getirilemez?

A) KATIR B) NASIR C) HASAR D) HASIR

TÜRKÇE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2.              

Kişiler, kendilerini yaptıkları hareketlerle ve söyledikleri sözlerle ele verirler. Bir adamın yalan 
söyleyip söylemediği jest ve mimiklerinden, konuşurken seçtiği sözcüklerden anlaşılır. İlk 
bakışta anlayamasak bile bir süre sonra bize zararı dokunacak kimseyi ayırt edebiliriz.

Bu parçadaki altı çizili ifadelerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) belli ederler-bilir bilmez

B) zarar verirler-zor da olsa

C) ortaya çıkarırlar-görür görmez

D) ihbar ederler-eleştirel bir gözle
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3. 
Nice büyük insanlar vardır ki yüzlerce yıl da geçse eserleriyle ve yaptıklarıyla hep hatırlanırlar. Üstelik bu 
insanlar, her dönemde örnek alınacak insanlar olur. Yaşadıklarında ilham verdikleri gibi öldükten sonra 
da ilham vermeye devam ederler. Peki, bu insanları bu denli özel yapan nedir? Elbette, kimseye benze-
memeleri ve biricik olmaları… Çünkü bu kimseler taklit etmezler, taklit edilirler.

Bu parçaya konu olan kişileri en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük insanlar, önce kendi gideceği yolu öğrenen sonra öğretmeye kalkanlardır.

B) Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.

C) Büyük işler yapanların süslü laflara ihtiyaçları yoktur.

D) Ardında iz bırakanlar başkasının izinde yürümeyenlerdir.
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4.               
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Ali Banu Ceyhun Deniz
Matematik Fen Bilimleri Türkçe

Doğru cevap veri-
len soru sayısı

Dersler

Grafikte Ali, Banu, Ceyhun ve Deniz’in girdikleri deneme sınavında matematik, fen bilimleri ve Türkçe sonuçla-
rıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ali ve Deniz fen bilimlerinden aynı sayıda soruya doğru cevap vermiştir.

B) Tüm öğrenciler, en çok doğru sayısına Türkçede ulaşmışlardır.

C) Ceyhun Türkçeden, Deniz fen bilimlerinden 12 soruya doğru cevap vermiştir.

D) Matematik, fen bilimleri ve Türkçeden en fazla doğru cevaba sahip öğrenci Banu’dur.
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5. Başarıya ulaşmak için saatlere ihtiyacınız yok, .....................................

Verilen bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “başarılı olmada planlı çalışmanın önemi” vur-
gulanmış olur?

A) başarıya ulaşacağınıza inanın, tamam.

B) elinizden tutacak öğretmenlere ihtiyacınız var.

C) sadece neye, ne zaman ve ne kadar çalışacağınızı belirleyin.

D) ne istediğinizi bilin ve hedefinizi koyun, bu size yeter. 
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6.      Ufak tefek şakalar sever misiniz? “Kim sevmez ki?” demeyin, genelde şakaya maruz kalanlar 
sevmezler aslında. Özellikle bazı şakaların mağdurları için geçerli bu durum. Şaka yapana hava 
hoştur tabi; tam gülünesi, en azından sonuç soruna evirilmediği sürece. Bir de şaka yapılanın 
tarafından konuya bakıvermeli.

Metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaka yapmak karşımızdaki kişiye zarar verir.

B) Şaka; yapan için keyifli, yapılan için hoş olmayan bir şeydir.

C) Zekice yapılan şakalar herkes tarafından beğenilir.

D) Ufak tefek şakalara karşı hoşgörülü olmak gerekir.
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7.      Milleti meydana getiren maddi ve manevi unsurların başında dil gelir. Dil birliğini sağlamayan 
topluluğun milli kimliğini kazanması imkânsızdır. Çünkü milletlerin ortaklaşa yarattığı kültür, dil 
ile saklanır ve dil ile geleceğe aktarılır. Bu aktarımın iyi ve sağlıklı yapılabilmesi dilin iyi ve doğru 
kullanılmasıyla yakından ilgilidir. Dili iyi ve doğru kullanmak onun bütün özelliklerini, inceliklerini, 
kullanım alanlarını bilmekle olur. Dil öğretiminin sistemli olarak verildiği yerler eğitim ve öğretim 
kurumu olan okullardır. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

A) Dil ile kültür arasındaki ilişkiye 

B) Dile zarar veren etkenlere

C) Dil öğretiminde dikkat edilmesi gerekenlere

D) Dil öğrenmede karşılaşılabilecek zorluklara
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8.     
Nasreddin Hoca; hazırcevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay 
etmeyi bilen biridir. Hocaya mal edilen fıkraların bir kısmının Nasrettin Hoca fıkralarıyla hiçbir ilgisi olma-
dığı bilinmektedir. Çünkü Hoca’nın fıkraları incitmeden eğiten mizahî yaklaşımların en güzel örnekleridir. 
Yıkıcı değil, yapıcıdır. Fıkralarının çoğunda sıradan bir köylü gibi tarlasında, bağında çalışır, ormana odun 
kesmeye gider, zaman zaman da şehre iner. Bu şehir çok defa Akşehir, Sivrihisar veya Konya’dır. Ancak 
hocanın bazen bir âlim, bazen bir bilge kişi, bazen kadı, tabip, hoca ve elçi kişiliğine büründüğü de görülür. 

Bu metinden hareketle Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı fıkraların Nasrettin Hoca’ya ait olduğu sonradan anlaşılmıştır. 

B) Nasrettin Hoca fıkralarının eğitici bir yönü de vardır.

C) Nasrettin Hoca, bazen sıradan bir köylü, bazen de bilge bir kişi olarak karşımıza çıkar.

D) Hazırcevap kişiliğiyle de tanınan bir kişidir.
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9. Ayşe, “kitap okumanın faydaları” konulu bir şiir yazmıştır. Şiirinde,

	 •	 Benzetmeye

	 •	 Kişileştirmeye

	 •	 Dize	sonu	ses	benzerliklerine

yer vermiştir.

Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Ayşe’nin yazdığı şiire ait olabilir?

A) Her gece yanı başımda   B) Sayfaları derya deniz,

  Okurum bir sayfa.    Ondan neler neler öğreniriz.

  Ben kitabı çok severim,    Bize doğru yolu gösteren sensin,

  Herkes okusun isterim.    Sana teşekkür ederiz.

C) Masal, öykü, fıkra…   D) Üzgün bir kitabım ben

  Ne ararsan hep onda.     Kütüphane rafında.

  Okumanın zamanı yok,    Okuyanım yok benim,

  Evde, okulda ve yolda…    Tozlanmış üstüm başım.
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10. Bir internet sitesinin “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filmiyle ilgili yaptığı tanıtımda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

ArkadaşlarımÜyeler
3,0

80 Puanlama ve 20 eleştiri

FRAGMANI İZLE Seanslar! (98)

27 Aralık 2019 / 1s 28 dk / Animasyon, Macera
Yönetmen: İsmail Fidan
Oyuncular: Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen
Ülke: Türkiye

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu internet sitesinin bu tanıtımı yapma amaçlarından biri 
değildir?

A) Filmin izlenebileceği tarih hakkında bilgi vermek

B) Filmin türüyle ilgili izleyiciyi bilgilendirmek

C) İzleyicinin filmdeki karakterlerin özellikleriyle ilgili fikir sahibi olmasını sağlamak

D) İzleyiciye filmin süresi hakkında bilgi vermek



11

11. 
İsimlerin önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Örneğin 
“Siyah saçları alnının üstüne dökülüyordu.” cümlesinde “siyah” sözcüğü kendisinden sonra gelen “saç” 
isminin rengini nitelediği için sıfattır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfattır?

A) Kapının ardından bana bakıp gülümsüyordu.

B) Sesler giderek yaklaşıyor, gelenlerin yüzleri artık seçilebiliyordu.

C) Siz sormadan söyleyeyim: Yarın okula gelmeyeceğim.

D) Yolun kenarlarına sapsarı limon fidanları dikilmişti.
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12. 	 •	 Kelimelerin	kökleri,	gövdeleri	ve	eklerini	birbirinden	ayırmak	için	kullanılır.

	 •	 Fiil	kök	ve	gövdelerini	göstermek	için	kullanılır.

	 •	 İsim	yapma	eklerinin	başına,	fiil	yapma	eklerinin	başına	ve	sonuna	konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır?

A) Vergi sözcüğü ver- fiil kökünden türemiştir.

B) Dilimizde -lık/-lik isimden yeni isimler türeten yapım ekleridir.

C) Sözcüğü, gör-gü-süz şeklinde eklerine ayırabiliriz.

D) Bir daha söylüyorum: Ben yap-ma-dım.
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13.      

Tamlayanın tamlayan eki “-ın,-in,-un,-ün” tamlana-
nın tamlanan eki “-ı,-i,-u,-ü” aldığı isim tamlama-
larına belirtili isim tamlaması denir. Örneğin “Evin 
önünden geçerken onu gördüm.” cümlesinde “evin 
önü” belirtili isim tamlamasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yer almaktadır?

A) Akşam olunca sokak lambaları bir bir yanardı.

B) Bu soruda dikdörtgenin çevresi soruluyor.

C) Masmavi bir gökyüzü hayal ediyorum.

D) Bahçe kapısının sesi duyulunca içimi bir sevinç kaplar.
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14.  • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

 • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta 
konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

 • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Listeye 21. sıradan giren adayın seçimlerdeki şansının düşük olduğu düşünülüyordu.

B) Yarışmada 3’üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

C) Size birer tane daha yumurta haşlayayım mı?

D) Ayhan, oniki milli maçta görev alarak şehrimizi gururlandırdı.
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15. Türkçede “ile” edatı, araç veya birliktelik ilgileri kurar. Örneğin “Okula her sabah otobüs ile gelir.” cümlesinde “ile” 
edatı araç ilgisi kurmuştur. “O eski evde kardeşi ile oturuyor.” cümlesinde ise birliktelik ilgisi kurmuştur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” edatı birliktelik ilgisi kurmuştur?

A) Kalın odunları büyük testere ile kesiyordu.

B) Patatesleri fırından maşa ile al bence.

C) Havuçları da soğanlar ile tencereye koy ki yemeğe bir aroma katsın.

D) Fırça ile resim kâğıdına kocaman bir ağaç çizdi.
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1.            
Malazgirt Savaşı Turan takti-
ğinin en iyi uygulandığı savaş 
olarak tarihteki yerini aldı.

Türklerin Anadolu’ya yerleşme-
si ve kök salmasının temelinde 
Malazgirt Zaferi yer alıyor.

Bizans 105 yıl boyunca Selçuk-
lulara karşı çıkacak gücü 
kendinde bulamadı. 

Yukarıdaki bilgilere bakılarak hangi seçenekteki sonuca ulaşılamaz?

A) Bizans’ın Türkler’e karşı sahip olduğu sayısal üstünlük savaşı kazanmasına yetmemiştir. 

B) Malazgirt Savaşı, Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

C) Malazgirt Savaşı, Türklerin turan taktiği sayesinde kazandığı son zafer olmuştur. 

D) Malazgirt Savaşı, Bizans’ın uzun yıllar Türklerin askeri üstünlüğünü kabul etmesi sonucunu doğurmuştur.

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Kök Türkler, sosyal yapı, devlet teşkilatı ve inanç sistemi ile uzun yıllar bütün Türk devletleri için örnek 
olmuştur. Fakat Mukan Kağan’ın ölümünden sonra yerine gelen kağanlar devleti iyi yönetemediler. 582 
yılında I. Kök Türk Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 630 yılında Doğu Kök Türk Devleti, Çinliler 
tarafından ortadan kaldırıldı. Batı Kök Türk Devleti ise 630 yılında Çin’e bağlandı.

Bu metne göre Kök Türkler için;

 I. Faaliyetleri, Çin egemenliğini ve yönetimini olumsuz etkilemiştir. 

 II. Zamanla eski gücünü ve otoritesini kaybetmişlerdir.

 III. Mukan Kağan’ın ölümünden sonra devlet siyasi etkinliğini yitirmeye başlamıştır. 

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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3.                

Güneş enerjisi: Güneşli gün sayısı fazla olan bölgelerde ısınmada, elektrik ve sıcak su üretmede kullanılır.

Termik santraller: Genel olarak fosil yakıtlar kullanılır ve bunun sonucunda bacalardan çıkan gazlar ve tozlar 
atmosferde birikerek hava kirliliğine neden olur.

Rüzgâr enerjisi: Yıl içinde rüzgârın sürekli estiği yerlerde kurulan bu enerji santralleri ülkemizde yaygınlaşma-
ya başlamıştır.

Hidroelektrik enerjisi: Akarsuların üzerinde kurulan barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisidir.

Buna göre yukarıda verilen bilgiler ile görseldeki numaralar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

Güneş Enerjisi Termik Santraller Rüzgâr Enerjisi Hidroelektrik 
Enerjisi

A) I III IV II

B) I IV II III

C) I II III IV

D) I II IV III
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4. Aşağıda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi ile ilgili hazırladığı bir afişe yer verilmiştir:

SAĞLIK

ULAŞIM

EĞİTİM

GÜVENLİK

ENERJİ

Buna göre verilen afiş incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Vergi toplumun yaşam standardını yükseltir.

B) Vergi halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır.

C) Eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi hizmetler vergi sayesinde yerine getirilir.

D) Toplanan vergiler en çok enerji üretimi için kullanılır.
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5. (1) Türkiye, ortalama yükseltisi 1132 metre olan bir ülkedir. Bu durum, dağların yükseltisinin fazla olmasının bir 
sonucudur. (2) Ülkemizde genellikle doğu-batı yönünde iki sıra hâlinde uzanan sıradağlar yer alır. Bu dağların 
Karadeniz kıyısı boyunca uzananlarına Kuzey Anadolu Dağları denir. Güneydeki sıradağlar ise Akdeniz kıyıların-
dan Van Gölü’nün güneyine kadar devam eder. Bu dağlara Toros Dağları denir. (3) Ülkemizde; dağların uzanış 
doğrultusu, yer şekillerinin engebeli olması, yükseltinin batıdan doğuya doğru artması, üç tarafının denizlerle 
çevrili olması gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir. (4) Yükselti ve engebenin fazla 
olduğu yerlerde tarım alanları azdır. Bu bölgeler yerleşim için çok tercih edilmemektedir.

Yukarıda verilen bilgilerin hangi numara ile gösterilen bölümü “Yeryüzü şekilleri insanların sosyal ve eko-
nomik yaşantısı üzerinde etkilidir.” sözüne kanıt olarak gösterilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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6. Bir araştırmacı Ekvatoral iklim özelliklerini araştırmak için gittiği bölgeyle ilgili yazdığı raporda şu bilgilere yer 
vermiştir: “Burası her gün sıcak, bol yağışlı ve her yer yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Tropikal yağmur ormanlarını 
oluşturan ağaçların boylarının 50 metreyi aştığını gördüm. Bölgede ormanların fazla olmasına bağlı olarak 
ahşap evlerin yaygın olduğunu gözlemledim. Sıcaklık ve nem o kadar fazla ki yılın büyük bölümünde ince 
kıyafetlerle zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bu bölgede bol miktarda Hindistan cevizi, mango, kakao vb. tarım 
ürünleri yetiştirilmektedir.”

Bu kişinin verdiği bilgilerde;

 I. Yetiştirilen tarım ürünleri 

 II. İklimin bölgedeki ev tipleri ve kıyafet tercihine olan etkisi

 III. Bölgedeki bitki örtüsü

 IV. Tarım dışında gelişen ekonomik alanlar

gibi konuların hangilerine değinilmiştir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
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7. Ayrımcılık günümüz dünyasının önemli sorunlarından biridir. Amerika’da insanların ten rengine göre yapılmış 
olan ayrımcı tutumlar, Orta Doğu’da kadın ve erkek arasındaki hak ve özgürlük farklılıkları ayrımcılıklara örnek 
gösterilebilir. Bu durum toplumda çeşitli ön yargıların oluşmasına neden olmaktadır. Bu ön yargılar ise toplum-
da gelecek kuşaklara aktarılarak toplumun genel bakışı haline gelmesiyle kalıp yargılar oluşmaktadır. Böylece 
toplumda insanlarla ilgili genel bir yargı meydana gelmiş oluyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre;

 I. Toplumların belli başlı inançları, ön yargıları ve alışkanlıkları bulunabilir.

 II. Toplumda oluşan ön yargılar nesilden nesile aktarılır. 

 III. Cinsiyetçi kalıp yargılar daha çok gelişmiş toplumlarda görülmektedir.

yorumlardan hangileri yapılabilir? 

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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8. İpek Yolu, Çin’in Şian kentinden başlayarak Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol hâlinde Avrupa’ya 
uzanan tarihî ticaret yoludur. Asya’da İpek Yolu denetiminin uzun süre Türk devletlerinin elinde bulunması, mali 
anlamda daha da güçlenmelerini sağlamıştır. Bu yüzden Çinliler, Türklerin elindeki İpek Yolu hâkimiyetini ele 
geçirmek için uzun yıllar mücadele etmişlerdir. Türk Devletleri de İpek Yolu’nun denetimini kaybetmemek için 
Çin’le mücadelenin yanı sıra bazen Sasaniler ile bazen de Bizans ile iş birliği yapmak durumunda kalmışlardır.

Bu bilgilere bakılarak; 

 I. Türkler ile Çinliler arasında askeri ve ekonomik mücadeleler yaşanmıştır. 

 II. İpek Yolu’na hakim olma isteği ülkeler arasındaki rekabeti ve işbirliğini ortaya çıkarmıştır. 

 III. Tarihi İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasında ticari bir köprü olmuştur. 

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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9.    

Kutadgu Bilig adlı eserde devlet teşkilatı-
nın özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir:
“Memleket tutmak için çok asker lazım-
dır, askeri beslemek için de çok mal ve 
servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek 
için halkın zengin olması gerektir, halkın 
zengin olması için de doğru kanunlar 
konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilir-
se dördü de kalır, dördü birden ihmal 
edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.”

Yusuf Has Hacip bu uyarıları ile devlet yönetiminde;

 I. Ekonomik yapı 

 II. Ordunun sayısal durumu

 III. Hukuk sistemi 

gibi unsurlarından hangilerinin önemini vurgulamaktadır? 

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
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10.          
Kitap, müzik eseri ve sinema filmi gibi emek ve 
çaba harcanarak topluma kazandırılan ürünlerin 
kullanılmasının ve yayılmasının belirli kişilere ait 
olması hakkına telif hakkı adı verilir. Bu hak saye-
sinde ortaya konan eser, ancak sahibinin izniyle 
kullanılabilir ve yayılabilir. Ülkemizde kitap, sanat 
ve müzik gibi eserleri korumak için 5846 sayılı “Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu” çıkarılmıştır. Buna göre;

 ✏ Fikri bir eseri sahibinden izin almadan çoğaltmak,

 ✏ Belirlenen izin koşulları aşılmak suretiyle eseri yaymak,

 ✏ Telif hakları ihlal edilerek ürünü kopyalamak kesinlikle yasaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi telif hakkının kanunla güvence altına alınmasının amaçları arasın-
da yer almaz?

A) Fikir ve sanat eserleri üreten kişilerin haklarını korumak.

B) Eser ortaya koyan kişilerin üretkenliklerini azaltmak. 

C) Orijinal bir fikir veya eserin izinsiz çoğaltılmasını engellemek.

D) Fikri eserler üzerinde korsan faaliyetler yapılmasının önüne geçmek.
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1.    

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü 
Mekke’de dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanı-
nırdı. Bu özelliklerinden dolayı içinde bulun-
duğu toplumda“Güvenilir Muhammed” anla-
mında …………………….ismiyle anılırdı.

Verilen parçada boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hâtem’ül Enbiya

B) Resul-i ekrem

C) Muhammedü’l Emin

D) Ebu’l-Kasım

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. 	 •	 Ramazan	ayına	mahsus	bir	namazdır.

	 •	 Genellikle	yirmi	rekât	olarak	kılınır.

	 •	 Yatsı	namazının	son	sünnetinden	sonra,	vitir	namazından	önce	kılınır.

Öncüllerde hangi namazın özellikleri verilmiştir?

A) Cuma namazı B) Teravih namazı C) Bayram namazı D) Tesbih namazı
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3. Allah (c.c.) dört peygambere kitap vermiştir.

Hz. İsa’ya verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim B) Tevrat C) Zebur D) İncil
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4.    

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarası’nda bulunduğu bir sırada vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi ve ona ilk vahyi 
iletti.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen Kur’an-ı Kerim’in ilk vahyi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oku. Yaratan Rabb’inin adıyla oku!

B) Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

C) De ki; O Allah’tır, tektir.

D) Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
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5. 
Sınavda kopya çekmek.

Kaçak elektrik ve su kullanmak.

Devlet malına zarar vermek.

İnce giyinip hastalanmak.

I

II

III

IV

Yukarıda verilenlerden hangisi başkasının hakkının ihlal edildiği kul hakkı kapsamındaki davranışlar-
dan birisi değildir? 

A) I B) II C) III D) IV
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6. İslam dininde ibadetler hükmü yönünden genel olarak farz, vacip ve sünnet olarak üçe ayrılır.

İslam’ın beş şartından biri olan günde beş defa namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sünnet B) Vacip C) Farz D) Farz-ı kifaye
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7.    

“Dedik ki: ‘Ey ………………! Sen ve eşin 
cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol 
bol yiyin,ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa 
zalimlerden olursunuz.’”

(Bakara suresi, 35. ayet.)

Verilen ayette boş kısma aşağıdaki peygamberlerden hangisinin ismi yazılmalıdır?

A) İbrahim B) Adem C) Nuh D) İsa
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8.    

Yukarıda hangi abdestin tarifi yapılmıştır?

A) Gusül abdesti

B) Namaz abdesti

C) Teyemmüm abdesti

D) Umre abdesti
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9.    

Tebbet suresi, İslam’ın en azılı düşman-
larından olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
amcası Ebu Leheb  hakkında indirilmiş-
tir. Ebu Leheb ve taraftarları inananlara 
eziyet ve baskı uyguluyordu. Ebu Leheb, 
Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tebliğ vazifesin-
den alıkoymaya çalışır; bu uğurda ona 
eziyet etmekten geri durmazdı.

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisini çıkaramayız?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam uğruna yakınlarından da eziyet görmüştür.

B) Kur’an-ı Kerim’de bazı sureler belirli kişilerle ilişkilendirilebilir.

C) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inanmayanlar arasında ailesinden de bulunanlar vardı.

D) Tebbet suresi Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.
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10.      

“Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”(Nisâ suresi, 29. ayet.) ayetiyle kumar oynamak İslam 
dininde yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi kumar ile ilgili yanlış bir yargıdır?

A) Haksız kazanç şekillerinden bir tanesidir.

B) Biraz kumar oynamak yasak değildir.

C) Kişiyi maddi ve manevi zarara uğratır.

D) Aile huzurunu bozar.
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1. Kylie and Felicia are best friends and they want to have an activity together. Here are their interests.

Kylie’s Interests                                      Felicia’s Interests

✔   take care of plants
✔   do sports
✔   watch TV

✔   go jogging in the park
✔   ride a bike
✔   attend dance courses 

Which of the following should they choose?

A)  B)  C)  D) 

İNGİLİZCE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Sally : Do you want to have some cheese?

David : No, thanks. _____________ .

Which of the following does NOT complete the conversation?

A) It’s very nutritious B) I don’t like it C) I’m not hungry D) I don’t want any
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3. The table below shows some people’s likes and dislikes. 

Tracy ✖ ✖ ✖ ✔

Kate ✔ ✔ ✔ ✖

Nick ✖ ✖ ✖ ✔

Almina ✖ ✔ ✔ ✔

Which of the following IS NOT correct according to the table above? 

A) Tracy loves nutritious food.    B) Kate doesn’t like eating junk food.

C) Nick and Almina never eat croissants.  D) Two people don’t like eating pancakes. 
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4.    

Erzurum

Rize

Adana

İstanbul

Aylin : It is rainy in my city.

Canan : It’s foggy in my city.

Bülent : It’s snowy in my city.

Mete : It’s stormy in my city.

Which of the following IS NOT correct?

A) İstanbul - Canan B) Adana - Mete C) Erzurum - Bülent D) Rize–Aylin
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5. The chart below shows some boys’ and girls’ favorite funfair rides.

Roller Coaster Bumper Car Carrousel Ferris Wheel

Boys
Girls

40

35

30

25

20

15

10

5

0

According to the chart, ________________ .

A) both the boys and the girls enjoy riding roller coasters most

B) bumper cars are more interesting than carrousels for the girls

C) Ferris wheels are more exciting than carrousels for both groups

D) the girls like carrousels more than roller coasters
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6. What does your father do?

Ricky : He makes clothes.

Mathilda : He serves food in a restaurant.

Nelson : He treats the problems with people’s teeth.

Daisy : He repairs cars.

I. _____________ father is a waiter.

II. ____________  father is a dentist.

III. ____________ father is a tailor.

Which of the following DOES NOT complete one of the blanks above?

A) Ricky’s B) Mathilda’s  C) Nelson’s  D) Daisy’s 
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7. Answer the question according to the visuals below.

Robin

Nick

Jack

Alex

Who went sightseeing?

A) Robin B) Jack C) Nick D) Alex
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8.     
I get up at twenty to seven 
on weekdays. I have a small 
breakfast and go to school. My 
morning classes start at quarter 
past eight. I have my lunch at 
noon. I finish school at half past 
three. I go home and take a nap 
on Mondays and Tuesdays. I 
attend my step dance class on 
Wednesdays and Thursdays 
after school. I go to the park 
near my house and ride a bike 
with my friends on Fridays. I do 
my homework before dinner. I 
watch TV or read a book in the 
evening. I brush my teeth and 
go to bed at quarter to ten. 

Mike

Which question does NOT have an answer in the text?

A) When does he have lunch?

B) What does he do at the weekend?

C) Where does he ride his bike?

D) What time does he sleep?
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9.     
_____________?

_____________?

_____________?

No, she isn’t.

She is in the garden.

She’s feeding the cats.
Luna

Peggy

Which of the following questions does NOT take place in the conversation?

A) What is she doing there

B) Is Helen at home

C) Where is she

D) Who is feeding the cats
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10. Olga is a secondary school teacher. She asks her students about their favorite occupations. There are thirty-two 
students in the class. Look at the table below.

Jobs Number of Students

Dentist 3

Nurse 6

Doctor 9

Architect 12

Tailor 2

Which of the following is CORRECT?

A) Only two students are interested in making dresses.

B) Most students want to be a dentist. 

C) Only a few students want to be an architect.

D) Ten of them enjoy taking care of patients and helping doctors.
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1. Bir hastalığa neden olan koronavirüsüne karşı 4 farklı bilim adamı endüstriyel bir ilaç geliştiriyor. Bu ilaçlarını 
farklı sayıda koronavirüs bakterisi içeren bir kapta deniyorlar. Koronavirüslerin ilaç verilmeden önceki ve son-
raki sayıları karşılaştırılarak bu ilacın etkili olup olmadığı tespit ediliyor.

Aşağıdaki tabloda koronavirüse verilen 4 farklı antiviral ilacın verilmeden önceki ve verildikten sonraki bakteri 
sayısı verilmiştir.

İlaç türü Bakteri sayısı
(İlaç verilmeden önce)

Bakteri sayısı
(İlaç verildikten sonra)

A 26 8²

B 5³ 27

C 6³ 13²

D 9² 34

Buna göre, geliştirilen antiviral ilaçlardan hangilerinin bakteri sayısı üzerinde bir etkisi olmamıştır?

A) B ve D B) B ve C C) A ve C  D) A ve D

MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Bir okulda resim sergisi için panoya bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare şeklinde 12 tane resim asılacaktır.

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Bu resimler panonun en solunda, en sağında ve aralarında onar santimetre mesafe olacak şeklinde yukarıdaki 
gibi diziliyor.

Buna göre bu panonun uzunluğu kaç santimetredir?

A) 370 B) 360 C) 320 D) 300
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3. Boyları eşit ve kalınlıkları 5 cm olan kitaplar aşağıdaki rafa aralarında hiç boşluk bırakılmadan 4 kitap yatay ve 4 
kitap dikey duracak şekilde diziliyor.

?5 cm

Bu kitaplığa 64 tane kitap dizildiğine göre, bu rafın kitap konulacak kısmının genişliği kaç santimetredir?

A) 320 cm B) 300 cm  C) 240 cm D) 150 cm
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4. Bir yol üzerindeki duraklar 1’den başlayarak numaralandırılmıştır.

Bu yol güzergahında 2 tane otobüsün çalışma düzeni aşağıda verilmiştir.

1
2 3 4

Bu iki otobüs ardışık iki durak arasındaki mesafeyi aynı sürede gitmektedir. Bu otobüslerden biri 5 ve 5’in katı 
olan duraklarda duruyor. Diğeri ise 6 ve 6’nın katı olan duraklarda duruyor. 

Bu iki otobüs 1.duraktan aynı anda hareket ederlerse ilk defa kaçıncı durakta aynı anda dururlar?

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32
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5. A ile B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye, A ile B kümesinin kesişim kümesi denir. A∩B biçiminde 
gösterilir. A∩B ifadesi A kesişim B diye okunur.

A B

Aşağıda A ve B marka araçların donanımsal bazı özelikleri karşılaştırılmıştır.

Özelikler A Aracı B Aracı

Metalik Renk Var Yok

Park Sensörü Var Var

Sis Farları Yok Var

Alaşımlı Jantlar Yok Var

Cam Tavan Var Var

Eller Serbest Bağaj Sistemi Yok Yok

Yağmur Sensörü Var Var

Far Sensörü Yok Var

Dijital ekran Yok Yok

Bu özelliklerden A marka aracında olanlar A kümesinin, B marka aracında olanlar ise B kümesinin elemanları 
olarak tanımlanıyor.

Buna göre A∩B kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5
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6. Bir tam sayının 0’a (başlangıç noktasına) olan uzaklığına bu tam sayının mutlak değeri denir.

Aşağıdaki görselde Üsküdar Çekmeköy metro hattı ve durakları verilmiştir

Mustafa bu metro hattının Üsküdar ile Çekmeköy durakları arasındaki bölümü eşit aralıklarla bölmüş ve sayı 
doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi göstermiştir.

Ü
sk

üd
ar

Fı
st

ık
ağ

ac
ı

Ba
ğl

ar
ba

şı
Al

tu
ni

za
de

Kı
sık

lı
Bu

lg
ur

lu

Ü
m

ra
ni

ye
Ça

rş
ı

Ya
m

an
ev

le
r

Ça
km

ak
Ih

la
m

ur
ku

yu
Al

tın
şe

hi
r

İm
am

 H
at

ip
D

ud
ul

lu

N
ec

ip
 F

az
ıl

Çe
km

ek
öy

Bu sayı doğrusu üzerinde Çarşı ve Altınşehir duraklarına karşılık gelen tam sayıların mutlak değerleri birbirine 
eşittir.

Bu sayı doğrusunda gösterilen her nokta bir tam sayıya karşılık geldiğine göre Altunizade durağına 
karşılık gelen tam sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) –12 B) –15 C) –18 D) –24
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7. Bir okulda basket takımı seçmeleri yapılacaktır. Basket takımı seçmelerine katılabilmek için en az 1,7 metre boy 
uzunluğu şartı konulmuştur. Seçmelere başvuru yapan dört arkadaşın boy uzunlukları aşağıdaki görsellerde 
verilmiştir.

7
5

7
4

9
5

42
25

m m m m

Buna göre bu dört arkadaşın kaç tanesi basket takımı seçmelerine katılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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8. Bir öğretmen öğrencilerinden her gün 20 soru çözmelerini istiyor.

Aşağıdaki tabloda 5 öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü toplam soru sayısı, istenilenden fazla ise kaç tane fazla 
olduğu (+) işaretiyle, az ise kaç tane az olduğu (–) işaretiyle gösterilmiştir.

Naci Ahmet Ceren Arda Ayça

–10 +15 –7 –19 +24

Buna göre bu 5 öğrenci 5 günde toplam kaç soru çözmüştür?

A) 500 B) 502 C) 503 D) 524
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9. Kesir kartları kullanılarak kesirlerde çarpma işlemi modellenebilmektedir. Kesir kartlarından biri yatay diğeri 
dikey konuma getirilerek köşeleri çakışacak şekilde üst üste yerleştirilir. Elde edilen şekilde kartlardaki boyalı 
bölgelerin üst üste gelen kısımları çarpma işleminin sonucunun modellenmiş şeklidir.

Örneğin; yukarıda 
5
2

4
1

#  işlemi modellenmiştir.

Buna göre yukarıda verilen iki kesir kartıyla yapılan çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) 
15
1  B) 

4
1  C) 

20
3  D) 

15
3
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10. 12 kişilik bir öğrenci grubundan her öğrenci bir kırtasiyeye giderek aşağıda fiyatları verilen kitapların herhangi 
birinden bir tane alıyor.

Kitaplar Fiyat (¨)

Süper Zeka 30 ¨

Tane Tane 50 ¨

14’lü Deneme 20 ¨

Gruptaki öğrencilerin 
3
1 ’i Süper Zeka, 

4
1 ’i Tane Tane ve kalanları 14’lü deneme alıyor.

Buna göre bu 12 kişinin alışverişi toplam kaç ¨ tutmuştur?

A) 320 B) 360 C) 370 D) 400
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11. Bir ondalık gösterimi istenilen bir basamağa göre yuvarlamak için bu basamağın sağındaki ilk rakamın sayı 
değeri 5 ile karşılaştırılır.

	 •	 Rakamın	 sayı	değeri	5’ten	küçükse	 istenilen	basamaktaki	 rakam	değişmez,	 sağındaki	 rakamlar	 yerine	0	
yazılır.

	 •	 Rakamın	sayı	değeri	5’e	eşit	veya	5’ten	büyükse	istenilen	basamaktaki	rakam	1	arttırılır,	sağındaki	her	bir	
rakam yerine 0 yazılır.

Özel tasarlanmış bir hesap makinesine girilen ondalıklı sayılar birler basamağına göre yuvarlanıp işlem yapıl-
maktadır.

Örneğin bu hesap makinesine girilen 3,12 ve 4,67 sayılarının toplamında ekranda 3 + 5 = 8 sayısı yazmaktadır.

Bu hesap makinesine girilen üç ondalıklı sayının toplamı 14 olduğuna göre bu sayılar aşağıdaki seçe-
neklerden hangisindeki gibi olabilir?

A) 4,49 + 5,12 + 5,57  B) 2,69 + 3,27 + 7,51

C) 6,79 + 7,85 + 1,12  D) 3,36 + 8,12 + 1,94
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12.     

Km/h

Yukarıda bir aracın hız göstergesi verilmiştir. Bu araçta hız göstergesi eşit aralıklarla dizilmiş çizgilerle gösteril-
miştir.

Bu aracın belirli bir zamandaki hızını gösteren ibre ve hızını gösteren dijital gösterge yukarıda veriliyor.

Buna göre bu araç saatte en fazla kaç kilometre hızla hareket edebilir?

A) 200 B) 220 C) 240 D) 260
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13. Bir kesri ondalıklı gösterimle yazmak için kesrin paydası 10,100 ve 1000 olacak şekilde genişletilir.

Bir öğrenci girdiği deneme sınavında tüm soruları işaretlemiştir. Bu soruların kaçta kaçının doğru olduğu 
Şekil-1’deki modelde, doğru yaptığı soruların kaçta kaçının matematikten olduğu ise Şekil 2’deki modelde 
gösterilmiştir.

Şekil-1 Şekil-2

Bu öğrenci matematikte doğru yaptığı soru sayısının denemedeki soru sayısının kaçta kaçı olduğunu bulmak 
istiyor.

Buna göre, bu öğrenci aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa doğru sonucu bulur?

A) 0,8 + 0,4 B) 0,8 x 0,4 C) 0,16 x 0,4 D) 0,4 x 0,32
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14. Kenar uzunlukları a ve b olan bir dikdörtgenin çevresi 2 · (a + b)’dir.

Akif kare şeklindeki bir kağıt parçasını aşağıda gösterildiği gibi  ortadan ikiye katlıyor ve gösterilen yerlerden 
makasla kesiyor.

3,1 cm

5,25 cm

Akif kestiği bu kağıt parçasını alıp açıyor.

Buna göre Akif’in kestiği bu kağıt parçasının çevresi kaç santimetredir?

A) 22,9 cm B) 27,2 cm C) 33,8 cm D) 35 cm
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15. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve iç açıları 90° olan dikdörtgene kare denir.

Adem uzunluğu 2,2 metre olan bir teli birbirine eşit 4 parçaya ayırıp kare yapıyor.

Buna göre bu karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65
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1. Merhaba ben gezegenler arası uzay nakliyecilik şirketi pilotu Berke. Önümüzdeki 
hafta Güneş sisteminde daha önce hiç gitmediğim bir gezegene yolculuk yapaca-
ğım için çok heyecanlıyım. Gideceğim gezegen Güneş Sisteminin en dışındaki 
gezegen olduğu için yolculuğum biraz uzun sürecek ama olsun; yaklaşık bir aydır 
fiziksel olarak bu yolculuğa hazırlanıyorum. Daha önce yaptığım en uzun yolculuk 
hani şu en fazla sayıda uydusu bulunan, sistemimizin en büyük gezegenineydi. Bu 
yolculuğum çok uzun sürmüştü, fakat en tehlikelisi değildi. Kuşkusuz en tehlikeli 
yolculuğum, halkalı gezegen olarak bildiğimiz gezegene giderken olmuştu. Çün-
kü bu yolculuğumda uzay gemim NARFEN2020, bir asteroide çarpmıştı. Her yol-
culuğum bu şekilde tehlikeli olmuyor, örneğin dünyamıza en yakın gezegenler 
olan, çoban yıldızı ve kızıl gezegen olarak bilinen gezegenlere onlarca kez gittim 
hiçbir sorula karşılamadım. 

Yukarıda 2150 yılında bir uzay mekiği pilotu olan Berke adlı bir roman kahramanının, mesleği ile ilgili verdiği 
bazı bilgiler yer almaktadır. 

Buna göre verilen bilgilerde hangi seçenekteki gezegenlerden bahsedilmemiştir?

A) Mars ve Venüs  B) Merkür ve Uranüs C) Satürn ve Neptün  D) Jüpiter ve Neptün

FEN BİLİMLERİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

6. SINIF
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2. Ay, Dünya etrafında eliptik olan yörüngesinden dolayı kimi zaman Dünya’ya çok yakın, kimi zamansa çok uzak 
olmaktadır. Bu yüzden Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı her turda yaklaşık 357.000 km ve 406.000 km arasında 
değişir. Ay’ın Dünya’ya en yakın bulunduğu konumdaki görünümüne Süper Ay denir. Süper Ay durumunda 
olan Ay, her zamankinden daha büyük ve parlak görünür. Süper Ay durumundayken gerçekleşecek Ay tutul-
masına “Süper Ay Tutulması “ denir. Çok nadir görülen bu doğa olayında Ay, kendi yörüngesinin Dünya’ya en 
yakın noktasında olacağından, normalden %14 daha büyük ve %30 daha parlak görünür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Süper Ay tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay’ın bulunduğu konumla-
rı en doğru biçimde göstermektedir?

A)  B) 

C)  D) 
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3. Aşağıdaki tabloda sindirim sitemimize ait bazı organlar ve bu organlarda fiziksel ve kimyasal sindirim sırasında 
gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir.

Organ Fiziksel sindirim Kimyasal sindirim

Ağız Çiğneme ve karıştırma ile yapılır. Karbonhidratların sindirimi yapılır.

✰
Karaciğerin gönderdiği safra sıvısı ile yağların 
küçük damlacıklara çevrilmesiyle yapılır.

Pankreas öz suyu sayesinde karbonhidrat, yağ ve 
proteinlerin sindirimi yapılır.

❀ Kasılıp gevşeme hareketleri ile yapılır. Proteinlerin sindirimi yapılır.

✤ Sindirim yapılmaz. Sindirim yapılmaz.

Buna göre tabloda ✰, ❀, ✤ şekilleri ile gösterilen organlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez?  

A) ✰ şekil ile gösterilen organ pankreas olabilir. B) ❀ şekil ile gösterilen organ mide olabilir.

C) ✤ şekil ile gösterilen organ kalın bağırsak olabilir. D) ✤ şekil ile gösterilen organ yutak olabilir.
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4. Aşağıda verilen deneyde içi su dolu bir kaba üç adet küp şeker atılıyor. Belirli bir süre sonunda suyun içindeki 
şekerlerin kaybolduğu görülüyor.

Buna göre yapılan bu deney, aşağıdaki hipotezlerden hangisinin kanıtı olabilir?

A) Maddeler bütünsel yapıdadır.  B) Maddeler tanecikli yapıdadır.

C) Maddelerin belirli şekilleri vardır. D) Maddelerin belirli hacimleri vardır.
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5. Vücudumuzda büyük ve küçük olmak üzere iki çeşit kan  
dolaşımı vardır. Küçük kan dolaşımı, kanın oksijence zengin-
leşmesini sağlarken büyük kan dolaşımı ise oksijence zen-
ginleşen kanı vücuda dağıtıp, kirli kanın tekrar kalbe dönme-
sini sağlar.

Yandaki şemada kanın vücut içindeki dolaşımı gösterilmek-
tedir.

Buna göre verilen şemada ok işareti ile gösterilen I, II, III 
ve IV numaralı damarların hangisi küçük kan dolaşımında 
görevlidir?

A) I B) II C) III D) IV
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6. Aşağıda, soba ve doğal gaz zehirlenmesi ile ilgili ölümlere yol açan bir kaza haberi yer almaktadır.  

Bursa’da doğal gaz faciası: AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ 
ÖLDÜ

Bursa’da aynı aileden 5 kişi, evin içine sızan karbon-
monoksit gazından dolayı yaşamlarını yitirdi. Evde 
yapılan incelemelerde, kombinin bacaya bağlantı 
borusunun aşırı yıpranması nedeniyle kombiden 
çıkan gazın, ters rüzgârla evin içine dolduğu tespit 
edildi.
Uzmanlar olayın kombiyi bacaya bağlayan borunun 
yırtık ve yıpranmış olmasından kaynaklandığını, 
karbonmonoksitin bacaya gelmeden ortama yayıldı-
ğı için ölümlerin meydana geldiğini açıkladı. 
Ailedeki bireylerin ölümüne neden olan borunun 
yenisinin piyasada 5 TL’ye satıldığı bildirildi. Kombi-
nin bulunduğu mutfak camındaki havalandırmanın 
ise gazete kağıdıyla kapatıldığı anlaşıldı.

Yukarıdaki gazete haberini öğrencilerine gösteren bir öğretmenin, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile 
ilgili öğrencilerine aşağıdaki uyarılardan hangisini yapması doğru değildir?

A) Kombi vb. cihazların bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. 

B) Ortamda gaz kaçağı hissedildiğinde doğal gaz acil yardım hattı Alo 187 aranıp yardım istenmelidir. 

C) Kombi ve şofben gibi cihazların balkona konulması daha uygundur.

D) Evlerde yakıt olarak doğal gaz kullanılmamalıdır.
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7. Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Suyun yoğunluğu 1 g/cm3’tür. Yoğunluğu sudan daha 
büyük olan maddeler suda batarken küçük olanlar ise suda yüzer.

K cisminin yoğunluğu L cisminin yoğunluğundan fazla, M cisminin yoğunluğundan ise daha azdır.

Buna göre K, L ve M cisimleri su içine bırakıldıklarında hangi seçenekteki durumda olamazlar?

A)

K M

B)
K

M

C)

L

M
D)

K

L
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8. Can, Canan ve Cem yarış pistinin şekilde belirtilen noktalarından aynı anda harekete başlayıp, sabit süratlerle 
ilerleyerek bitiş çizgisine aynı anda ulaşıyorlar.

Can
Canan

Cem

BİTİŞ
ÇİZGİSİ

 

Buna göre Can, Canan ve Cem’in hareketlerine ait sürat-zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

Zaman (s)

Sürat (m/s)

Zaman (s)

Sürat (m/s)

Zaman (s)

Sürat (m/s)

Zaman (s)

Sürat (m/s)

A) B)

C) D)

Can Canan Cem



69

9. Aşağıda bazı maddelerin aynı sıcaklıktaki kütle ve hacim değerleri verilmiştir.

Kütle (gram) Hacim (cm³)

X 10 5

Y 20 8

Z 100 100

T 200 800

Buna göre tablodaki maddelerin yoğunluklarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak veril-
miştir?

A) Y > X > T > Z B) T > Y > Z > X C) Y > X > Z > T D) T > X > Y > Z
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10. Vücut için zararlı olan atık maddeler boşaltım sistemi elemanlarınca vücuttan uzaklaştırılır. Boşaltım sistemi 
elemanlarının haricinde de vücudumuzda atık maddeleri boşaltan çeşitli organlar vardır.

Aşağıda verilen hangi organın doğrudan boşaltımını sağladığı bir atık madde yoktur?  

Akciğer Deri

İnce bağırsak Böbrekler

A)

C)

B)

D)
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11. Bir cisme etki eden eşit ve zıt yönlü iki kuvvet birbirinin etkisini yok eder. Bu şekilde etki eden kuvvetler “den-
gelenmiş kuvvetler”olarak adlandırılır. Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisimler ya durmaktadır ya da sabit 
süratli hareket etmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetler etkisinde olamaz?

A)    B) 

         

Saatteki akrep ve 
yelkovanın hare-
keti

Dünya’nın Güneş 
etrafındaki hare-
keti

C)    D) 

         

Dalgalanan 
bayrağın hareketi

Duvarda asılı 
duran pano
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12. Aşağıdaki grafikte sesin K, L ve M maddelerindeki yayılma hızları verilmiştir.

K L M

Sesin sürati (m/s)

Yayıldığı madde (20°C)

Buna göre K, L ve M maddeleri hangi seçenekteki gibi olabilir?

K L M

A) Demir Su Hava

B) Su Hava Demir

C) Hava Demir Su

D) Hava Su Demir
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13. Fen Bilgisi dersinde bir öğretmen, öğrencilerinin evlerinden getirdiği farklı objeleri, okul bahçesine hazırladığı 
ayaklı bir pano üzerine şekildeki gibi yerleştiriyor. Öğretmen eline aldığı metal bir kaşıkla her objeye aynı şid-
dette birer defa vuruyor ve her birinden farklı ses işitiliyor.

Buna göre öğretmenin gerçekleştirdiği bu deneyden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Farklı ortamda bulunan farklı tür maddeler aynı sesleri çıkarır.

B) Aynı ortamda bulunan farklı tür maddeler aynı sesleri çıkarır.

C) Aynı ortamda bulunan aynı tür maddeler farklı sesler çıkarır.

D) Aynı ortamda bulunan farklı tür maddeler farklı sesler çıkarır.
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14. Bir inşaat firmasındaki mühendisler, yeni projelerinde kullanmak için kendilerine önerilen yalıtım malzemeleri 
arasından aynı fiyatta olan dört tanesine aşağıdaki deneyi uyguluyor.

80°C 80°C 80°C 80°C

X maddesi Y maddesi Z maddesi T maddesi

Aynı kalınlıkta X, Y, Z ve T maddeleri ile kaplanmış, içlerinde termometre bulunan özdeş cam kaplar, içlerine eşit 
hacimde 80 °C su konularak 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletiliyor. 15 dakika sonunda cam kapların 
içinde bulunan suların sıcaklığı aşağıdaki gibi ölçülüyor.

 

30°C 58°C 41°C 27°C

X maddesi Y maddesi Z maddesi T maddesi

Buna göre, inşaat firmasındaki mühendislerin kullanacakları yalıtım malzemesi için aşağıdaki madde-
lerden hangisini seçmeleri en doğru olur?

A) X B) Y C) Z D) T
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15. Ayşe, tavanlarından suya dayanıklı özdeş elektrikli ziller bağladığı hava ve su sızdırmaz özdeş üç fanustan biri-
sinin içindeki havayı boşaltırken bir diğerinin içine su dolduruyor. Elektrikli zilleri çalıştırdığında, en fazla zil 
sesinin içi su dolu II numaralı fanustan geldiğini, içinde boşluk bulunan III numaralı fanustan ise hiç ses gelme-
diğini fark ediyor.

I II III

İçi hava dolu İçi su dolu Havası boşaltılmış

Vakum hortumu

Elektrikli zil

Cam fanus

Buna göre Ayşe, gerçekleştirdiği deneyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramaz?

A) Ses boşlukta yayılmaz.

B) Sıvılar sesi gazlardan daha iyi iletir.

C) Sesin yayılması bulunduğu ortama bağlıdır.

D) Farklı ses kaynaklarından farklı sesler işitilir.
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TÜRKÇE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

SOSYAL BİLGİLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B C D D A A D D B

İNGİLİZCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A B B A D C B D A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B D A D C B A D B

MATEMATİK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

FEN BİLİMLERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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


