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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
2. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı 

kodlayınız.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız 

takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılmayacaktır.
4. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek geçerli 

cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.

KİTAPÇIK TÜRÜ

A
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1. Günümüzde ekranlar evlerimizi ve çocuklarımızı istila etmiş durumda. Eğlenmeye ve oyuna ihtiyaç  
 I II
duyan çocuklarımız, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu ekran karşısında geçirmeye başladı.  Ekranın 
hayatımızı kuşattığı günümüzde belki de ebeveynlik görevlerinin en önemlisi çocukların ekran ile olan 
ilişkisini düzenlemek. Bu ilişkiyi düzenlerken ve çocuklarımızı ekrandan uzak tutarken onlara çeşitli 
alternatifler de sunmak durumundayız. Üstelik aile birlikteliğimizi güçlendirmeye de ciddi ihtiyacımızın 

 III
olduğu bir dönemdeyiz.

 IV
Bu metinde numaralanmış sözcüklerin anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir.

• Başı ve sonu belli ve bir özellik taşıyan zaman parçası
• Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirmek
• Neşeli, hoşça vakit geçirmek
• Seçenek

Buna göre, numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

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

2. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı 
en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

İletişim

Konuşmak Kelime

Hukuk

Mülk Nizam

Birlik

Sevgi Fedakârlık

1 2 3

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

1 2 3
A) Dil Adalet Aile
B) Adalet Dil Aile
C) Dil Aile Adalet
D) Aile Adalet Dil

TÜRKÇE TESTİ
Bu testte, Türkçe alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 

1. Deneme A
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3. I. Torbaları mutfağa bırakıp çalışma oda-
ma geçtim.

II. Gezmek, dolaşmak artık benden geç-
miş; hiçbir şeyden zevk almıyorum.

III. Sınıfa dün gelen öğrenciden herkese 
grip geçti.

IV. Bu huy ve davranışları ona annesinden 
geçmiş olmalı.

“Geçmek” sözcüğü numaralanmış cüm-
lelerin hangisinde “bir şeyi bundan böyle 
yapma durumunda olmamak” anlamında 
kullanılmıştır?

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

4. Öznel anlatım kişisel görüş içerir. Nesnel 
anlatım ise kişisel görüş yerine kanıtlanabilir 
yargılardan oluşur.
Buna göre,
(I) Avrupa’nın en büyük aktif yanardağı Et-
na, Sicilya’nın doğu kıyısında yer almaktadır.  
(II) Tarihi MÖ 1500’e kadar uzanan iki yüz 
civarı püskürmesi olduğu bilinmektedir. (III) 
Volkanın çevresindeki sıcak lavlardan kalan 
tüyler ürpertici izler, yeni lav akıntılarının 
izleri, antik püskürmelerle oluşmuş çam ve 
huş ağacı ormanlarıyla kaplı kayalar buranın 
cazibesini artırmaktadır. (IV) Bu özellikler, bu-
rayı dünyada mutlaka görülmeye değer yerler 
arasına dâhil etmektedir.
metninde numaralanmış cümlelerden 
hangileri kişisel görüş içermemektedir?

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

5. • Baykal Gölü, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su kaynağıdır.
• Şekil olarak bir muza benzeyen bu göl, tatlı su foklarının yaşam alanıdır. 
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dünyanın en derin ve en büyük su kaynağı olan Baykal Gölü, şekil olarak muza benzemekle 
birlikte aynı zamanda birçok canlının yaşam alanıdır. 

B) Tatlı su foklarının yaşam alanı olan ve şekil olarak muza benzeyen Baykal Gölü, dünyanın en 
derin, en büyük tatlı su kaynağıdır.

C) Şekil olarak bir muza benzeyen Baykal Gölü, dünyanın en derin ve en büyük su kaynaklarından 
biri olmakla birlikte aynı zamanda tatlı su foklarının yaşam alanıdır.

D) Dünyanın en büyük tatlı su kaynağı olan Baykal Gölü, tatlı su foklarının yaşam alanıdır.

6. I. yeni okyanuslar 
II. gözden kaybetmeye 
III. keşfedemez
IV. cesaret edemedikçe
V. insan, kıyıyı 

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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7. Cümlede belirtilen yargının hangi sebeple gerçekleştiğini açıklayan cümlelere neden-sonuç cümle-
leri denir. Bu cümlelerde neden de sonuç da gerçekleşmiştir. Örneğin “Kapıyı kapattığı için sesleri 
duyamadı.” cümlesinde sesleri duyamamasının nedeni kapının kapatılmasıdır.
Buna göre,

I. Turneden gelince istediğim türe yaklaşmak için sürekli yazmaya başladım.
II. Türkler tek bir veda sözcüğünün sohbeti bitirmek için yeterli olmadığını düşündüklerinden ve-

dalaşmaları gereğinden uzun sürebilir. 
III. Günümüzde cep telefonları bireylerin en özel eşyalarından biri hâline gelmiştir.
IV. Teknolojiyi gerektiği gibi kullanmazsan yarardan çok zarar görürsün.

cümlelerinin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

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

8. 

Bu bilgilere göre, aşağıdaki metinlerin hangisinde “zaman” unsuruna yer verilmemiştir?

A) Şehrin her meydanı acayip bir panayıra dönmüştü güneş batmaya yakın. Çadırlar, tahtadan ve 
gaz sandıklarından yapılmış kulübeler, dört direk arasına ve üstüne gerilmiş kilim ve seccadeden 
yapılma acayip meskenler hatta sadece önleri örtülü arabalar… Ve bunların arasında alçak sesle 
konuşan ihtiyarlar, kadınlar, ağlayan küçük çocuklar, gidip gelen siyahlı beyazlı hayaletler.

B) Tan ağarırken aralıksız yağan yağmur, nihayet yapacağını yapmıştı. Sanki bulutlar, Beşparmak 
Dağı ile Samsun Dağlarının arasına sıkışmış kalmıştı. Başka bir tarafa gidemiyor, hep Balat Ova-
sı’nı sele boğuyordu. Büyük Menderes de bu işe memnun, kabarıyor, şişiyor, nazlı nazlı akıyordu.

C) İçimizden bazıları arabadan inip bu ıssız viraneyi dolaşma cesaretini gösterdi. Akşam karanlığı 
çöküyor, havada ta ruha nüfuz eden bir rutubet var. Bu saat bir sıtma nöbeti saatidir; çenelerim 
birbirine çarpıyor, oturduğum yerde büzülüyorum; hiçbir şey, hiçbir şey görmek istemiyorum.

D) Ankara-Kayseri hattının ilk istasyonu olan Cebeci’ye tren yahut otobüsle varılınca insan kendisini 
biraz İstanbul’un Bakırköy taraflarında sanıyordu. Sonra, hemen hiçbir düzene aldırış etmeden 
yapılmış evlerle dolu bir sırtta eğri büğrü yamru yumru yollar takip edilerek çıkılıyor ancak bir iki 
köşkün bulunduğu bir düzlüğe varılıyordu.

9. Bir okulda düzenlenen “reversi” turnuvasına Fatih, Mahmut, Nermin, Zülal, Nimet ve Harun isimli 
öğrenciler katılmıştır.
Turnuvanın sonucuyla ilgili olarak bilinenler şunlardır:
• Turnuvanın birincisi bir kız öğrenci olmuştur.
• İlk üçte iki erkek öğrenci yer almaktadır.
• Mahmut bu turnuvada sonuncu sırada yer almıştır.
• Nimet bu turnuvayı, Nermin’in hemen önünde; Fatih’in hemen arkasında tamamlamıştır.
Buna göre, reversi turnuvasında ikinci olan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zülal B) Harun C) Fatih D) Nimet

Olay: Hikâyede üzerinde
söz söylenen yaşantı ya 
da durumdur.

Hikâye Unsurları
Mekân: Olayın
yaşandığı çevre, yerdir.

Zaman: Olayın yaşandığı
dönem, an, gün veya 
mevsimdir.

Kişi: Olayın meydana
gelmesinde etkili olan ya 
da olayı yaşayan kişilerdir.
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10. Renklerin insan psikolojisini etkilediği bilinen bir gerçek. Her rengin belli bir anlamı var. Gi-
yindiğiniz giysiler sizin nasıl biri olduğunuzu ya da o anki ruh hâlinizi dışarı yansıtır. Örneğin,
• Kırmızı; heyecan ve agresifliği temsil eder. Kan basıncını ve solunumu hızlandırır, insanları çabuk 

karar almaya iter ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır. Kırmızı renkteki kelime 
ve objeler insanların dikkatini hemen çeker. Dekorasyon ve tasarım yaparken kırmızı cisimlerin 
mükemmel olması önemlidir. Çünkü insanlar bu objeleri hemen fark edecektir.

• Mor renk ihtişamın, şaşaanın ve saltanatın rengi olarak bilinir. İnsanları korkuya sevk ettiği dü-
şünülen mor renk, tarihte yüksek sınıfların tercihi olmuştur. Morlar; istedikleri konularda insanları 
ikna edebilecek karizmaya sahiptir. Evde oturmak onlara göre değildir, bir şeyler yapmanın pe-
şindedirler sürekli. 

• Siyah renk; ağırbaşlılığı, zarafeti, yaşlılığı, ölümü ve yası çağrıştırır. Bu renk, hem incelikli hem 
tembeldir; kir göstermez. Kararsız kalındığında tercih edilebilir, herkes giyebilir. Resmî, her du-
rumda hayat kurtaran bir renk olan siyah aynı zamanda yalnızlığın ve isyanın da simgesidir. 

• Turuncu renk, canlılık ve dinamizm anlamı taşır ayrıca hırsı ve sertliği temsil eder. Bu rengi tercih 
edenler, gerçekçi olmalarının yanında, dünyayı umursamaz tavırlar sergileyebilirler. Sürekli bir 
meydan okuma bir zafer kazanma iddiası içindedirler. Eğlenceli ve sosyal kişilikleri vardır. 

Bu bilgilere göre, pazarlama şirketine insanları inandırma kabiliyeti yüksek ve etkileyici bir 
personel almak isteyen Emel Hanım, aşağıdaki kişilerden hangisini seçmelidir?

A)  B) 

C)  D) 

11. I. Bu yüzden, uçak korkusu yaşamamak için seyahat günü ile ilgili bilgi alınması ve buna göre bir 
seçim yapılması oldukça önemli. 

II. Fakat günümüzde, uçağın hangi model olduğundan uçulacak günün hangi zaman diliminde 
yağmur yağabileceğine kadar birçok bilgi almak mümkün. 

III. Böylece uçak korkunuzu yenebilecek akıllı bir planlama yapmış olursunuz.
IV. Bununla birlikte, koltuk seçilirken ön sıra ve çıkış kapısına yakın oturmaya; bacak mesafesinin 

fazla olmasına dikkat edilmelidir. 
V. Eski zamanlarda uçak seyahatleri seyahat acenteleriyle, birçok bilgi belirli olmadan organize 

ediliyordu.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci sırada 
yer alır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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12. Aşağıdaki metinlerin hangisinde “Yoğun bir şekilde eğitim gören çocukların yorgunluklarını gi-
dermek için dinlenmeye ihtiyaçları vardır.” ana düşüncesi vurgulanmıştır?

A) Çocuklar sene içinde yoğun ders programı ve ödevler nedeni ile yeteri kadar oyun oynayamazlar. 
Hâlbuki oyun onlar için bir ihtiyaçtır. Çocuklar, doyasıya oyun oynayabilecekleri tatili çok severler. 
Oyun oynadıkça hem eğlenirler hem de gelişimlerini tamamlarlar. Oyun vasıtası ile kendilerinde 
birikmiş olan stres ve kaygıyı da atarlar. Bu nedenle çocuklara tatilde yapılacak en büyük iyilik 
onların doyasıya oyun oynamasına zemin hazırlamaktır.

B) Çocuğumuz sene içi yoğunluğumuz nedeni ile yaşadığımız şehre yabancı kalır. Şehrimizdeki mü-
zeler, ören yerleri, mesire alanları, piknik mekânları, nehirleri, şelaleleri, plajları, eğlence yerlerini 
pek bilemeyebiliyoruz. Tatiller yaşadığımız yeri, sokakları, kültürü yeniden keşfetmek için bize 
imkân tanır. Günümüzde internet üzerinden, yaşadığımız ilin gezi rehberine ulaşmak mümkündür. 

C) Çocuklar için tatil demek, öncelikle dinlenmek demektir. Maalesef günümüzde eğitim saatleri art-
mış, okullar tam gün eğitim vermeye başlamıştır. Okullardaki başarı ve rekabetin artması nedeni 
ile çocuklar okullara, okul sonrasında ise etüt merkezi ve takviye kurslara gider hâle gelmiştir. 
Sınav stresi, ödevler, testler, anne-babanın beklentileri derken çocuklar okul sezonunda oldukça 
yorulmaktadır. Bu nedenle çocukların tatil zamanında dinlenmeye, sene içinde biriktirdikleri stresi 
ve kaygıyı atmaya ihtiyaçları vardır. Onların bu dinlenme hakkına saygı göstermek gerekir.

D) Büyük şehirlerde hayat çok yoğun geçmektedir. Çalışma saatlerinin uzun olması, trafik sorunu ve 
akrabaların uzak olması nedeni ile bir çocuğun sene içinde akrabaları ile görüşmesi pek mümkün 
olmaz. Hâlbuki insan bir ağaçsa bu ağacın kökleri akrabalarıdır. Günümüz insanı köklerinden 
uzakta ve kopuk yaşamaktadır. Tatil döneminde en fazla önemsenmesi gereken konulardan biri 
de çocukların akraba bağlarını güçlendirmektir.

13. Aşağıdaki metinlerden hangisi “Köy gerçeklerini sade bir dille anlatmanızın özel bir nedeni var 
mı?” sorusuna cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

A) Kesinlikle, öğretmen ve müfettiş olarak çalışırken yapıtlarımı hazırlayabilmek için gerekli zamanı 
bulmakta sıkıntı çekerdim. Yeterince ünlenmemişken yayıncı bulma zorluklarıyla karşılaşırdım. 
Şimdi bunlardan kurtuldum. 

B) Günümüz edebiyatı her türlü gelişmeye koşut olarak halkın nabzını yoklaya yoklaya ilerleyen bir 
yazındır. Özellikle çalışan halkın toplumsal ve ruhsal durumlarını ele almada gösterdiği başarı, 
henüz yeterli değilse de büyük gelişmelerin habercisi gibidir. Eskiden sanatçılar bugünküler kadar 
toplumsal sorumluluk duymamışlar. Bugün edebiyatın bütün türlerinde halkın davasına canla 
başla arka çıkan sanatçılar görüyoruz.

C) Elbette, köyde doğup büyümüş, uzun yıllar köyde çalışmış olmam bunun en büyük gerekçesi 
aslında. Bu yüzden bilincim ve bilinçaltım, köy yaşayışının izleriyle dolu. Sanat bir yerde dışa 
vurma olduğu için ben de köy yaşamından gelen izlenimleri dışa vuruyorum.

D) Aslında bu saymakla bitmez. Yazınımızın daha da gelişmesi için sanatçılar, çalışan halkın, işçinin, 
köylünün yaşamına daha çok karışmalı, katılmalı; bu katılımdan elde edecekleri zengin izlenim-
leriyle yeni yapıtlar oluşturmalıdırlar. Bilindiği gibi köy yaşamının verilmesinde son yıllarda bir 
oranda başarılı olunmuştur ama işçi yaşamı henüz yeteri kadar ele alınmamıştır. 

14. Durağan bir çalışma hayatı olan kişilerin çeşitli hastalıklara yakalanma riski yüksektir. Kolesterol ve 
diyabet gibi daha pek çok hastalık, hareketsiz ortamlarda çalışan kişilerde sıklıkla görülür. Sportif 
aktiviteler ve egzersizler ise bireylerin hastalıklara karşı daha güçlü bir bağışıklık sistemi elde et-
mesine destek olur. Koşmak, bisiklete binmek, yüzmek ve yürüyüşe çıkmak gibi aerobik hareketleri 
içeren spor dalları sayesinde bağışıklık sisteminizi daha dirençli hâle getirebilir ve hastalıklarla daha 
kolay baş edebilirsiniz.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İş hayatının hareketsiz olması birçok hastalığa neden olmaktadır.
B) Bağışıklık sistemini dirençli hâle getirebilmenin yollarından biri de spor yapmaktır.
C) Genç yaşlarda düzenli olarak spor yapmaya başlayan kişilerin yaşlılık dönemleri de daha sağlıklı 

ve normal şekilde ilerler.
D) Hareketli yaşam şekli hastalık riskini en aza indirmektedir.
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15. Aşağıda bir şirketin şikâyet akış şemasına yer verilmiştir.

ŞİKÂYETİN ALINMASI

WEB FAKS BİZZAT TELEFON

1. GÜN

7. GÜN

EN GEÇ
5 SAAT

3 GÜN
5 GÜN
8 GÜN

Şikâyetin ilgili birime iletilmesi

Şikâyetçiden numunenin alınması

Şikâyetçinin öncelik durumunun belirlenmesi

Şikâyetin çözümlenmesi

Şikâyetçiye çözümle ilgili bilgi verilmesi

Şikâyetçi memnun mu?

ŞİKÂYET

HAYIR
Şikâyet dış çözüme
yönlendirilir veya
alternatif çözüm

bulunur.

EVET
Şikâyet 
kapatılır.

Şikâyetin alındığına dair şikâyetçiye bilgi verilmesi

Verilen şikâyet akış şemasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şikâyetçi çözümden memnun kalmışsa şikâyet dosyası kapatılır.
B) Şikâyet alındıktan en geç bir gün içinde şikâyetçiye bilgi verilir.
C) Bu şirkete dört farklı yoldan şikâyet iletilebilir.
D) Şikâyet alındıktan hemen sonra şikâyetçiden numune alınır.
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16. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük 
harfle başlar. 
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bu kurala uymamaktan kaynakla-
nan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Önümüzdeki hafta salı günü, şirket perso-
neline seminer verilecek.

B) İlçe meydanında 12 Mart Perşembe günü 
resmî tören yapılacak.

C) 1979 yılında geldiği Ankara’da geçen se-
ne Eylül ayında veda etti.

D) Bu yıl ocak ve şubat ayları çok sert geçti.

17. Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.
Bu dizelerdeki söz sanatının göstergesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Umut”un “rüzgâr”a benzetilmesi
B) Sevinç ve inancın birbirine benzetilmesi
C) “Rüzgâr”ın konuşturulması
D) “Rüzgâr”a insana ait özelliklerin verilmesi

18. Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum fi-
illeri olmak üzere üç gruba ayrılır. İş bildiren 
fiiller, öznenin kendi isteği ile gerçekleşen ve 
bir nesneyi etkilediği fiillerdir.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümleler-
den hangisinde iş bildiren bir fiil vardır?

A) Tüm derdini sınıftaki yakın arkadaşlarına 
anlattı.

B) Çok yorulunca bahçedeki hamağa uzandı.
C) Sinirlenince her şeyi bırakıp tek başına 

Antalya’ya gitti.
D) Babasının diktiği güller sulanmayınca 

solmuş.

19. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere 
ikiye ayrılır. Haber kipleri, fiillerin ne zaman 
gerçekleştiğini ortaya koyan kiplerdir. Dilek 
kipleri ise fiillere farklı anlam özellikleri (şart, 
gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. 
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yüklem, dilek kiplerinden biriyle 
çekimlenmiştir?

A) Annesinin poğaçalarını dört gözle bekliyor.
B) Sabah uyandıktan sonra dükkâna gelirsin.
C) Bu dosyaları hemen şirkete yetiştirecek-

siniz.
D) Öğrenciler, ikinci derse kadar bahçede 

beklesin.

20. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir olay 
yazısından alınmış olabilir?

A) Değer verip baş tacı ettiğim bir yazar, 
gözlem ile deneyimin aynı şey olduğunu 
savunuyor. Üstüne üstlük deliller getir-
meye çalışıyor bu konuda. Şimdiye dek 
büyük yazar diye bildiğim bu kişi bilmiyor 
ki gözlem farklı, deneyim farklı. 

B) 1945’te İstanbul’da dünyaya gelen sanat-
çı, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa 
ilgi duymaya başladı. Tevfik Bilge’nin ti-
yatrosunda profesyonelliğe adım attı. On 
altı senelik tiyatro hayatından sonra 1977 
yılında televizyonda bir eğlence programı 
içinde yayımlanan skeçte canlandırdığı 
“Domates Güzeli Nahide Şerbet” karak-
terinden sonra herkes tarafından tanındı.

C) Tevfik, ileriden geçen bir sandala ellerini 
sallayarak seslendi. Kendisi de farkında 
olmadan birtakım kararlar vermiş olduğu-
nu görünce gülümsedi. Eni iki, boyu üç 
karış büyüklüğündeki tabloyu geminin sa-
hibine götürüp bu hediyeyi kabul etmesini 
istedi. 

D) Türkiye’nin ilk profesyonel seramik sa-
natçısı Füreya Koral, yalnızca imza at-
tığı yapıtlarla değil, seramiğin tarihsel 
macerasını gözeten yaklaşımı ve bunun 
sonucunda ulaştığı sentezle de sanat ta-
rihimizde önemli bir yer tutar. 

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. Sarı renk ile kırmızı renk bir araya geldiğinde turuncu renk oluşur. 
Sarı renk ile mavi renk bir araya geldiğinde yeşil renk oluşur. 
Kırmızı renk ile mavi renk bir araya geldiğinde mor renk oluşur.
Kırmızı, mavi ve sarı renk bir araya geldiğinde siyah renk oluşur.

Yukarıda verilen kırmızı, mavi ve sarı renkli üç daireden her birinin temsil ettiği işaret içinde yazılıdır. 
Bu daireler kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor.

Bu şekildeki renkli dairelerin kesişmesiyle oluşan bölgelerin işaretleri, kesişen dairelerin işaretlerinin 
çarpılmasıyla belirleniyor.
Buna göre, şekilde beyaz olarak verilen gerçekte mor, yeşil, turuncu ve siyah olan kesişim 
bölgelerinin işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Mor Yeşil Turuncu Siyah
A) + – + –
B) – + – +
C) – – + +
D) + + – –

+ – –

MATEMATİK TESTİ
Bu testte, Matematik alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 
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2. Bir buzdolabının sıcaklık ayarı yapılırken (+) tuşuna her basışta sıcaklık 
1 °C artıyor. (–) tuşuna her basışta sıcaklık 1 °C azalıyor. Buzdolabının 
sıcaklık ayarı soğutucu kısmında 8 °C’yi, dondurucu kısmında –24 °C’yi 
göstermektedir. Yasemin Hanım, ideal olan sıcaklık ayarları için soğutucu 
kısmını 4 °C’ye, dondurucu kısmını ise –18 °C’ye ayarlamak istemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Yasemin Hanım’ın buzdolabının 
ayarını ideal sıcaklık değerlerine getirirken bastığı tuş sayılarını gös-
terebilir?

Soğutucu Kısmı Dondurucu Kısmı
A) 5 defa (+), 1 defa (–) 10 defa (+), 4 defa (–)
B) 3 defa (–), 2 defa (+) 5 defa (–), 1 defa (+)
C) 3 defa (+), 7 defa (–) 2 defa (–), 8 defa (+)
D) 5 defa (–), 1 defa (+) 6 defa (+), 2 defa (–)

3. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yer aldığı bir şemada okun üzerindeki işlem ve 
sayı, okun başındaki sayıya uygulanıyor ve sonuç okun ucuna yazılıyor.
Örneğin;

Buna göre, 

verilen şemada kırmızı okun üzerine yazılması gereken işlem ile sayı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) : (–2) B) + (–8) C) – (–8) D) x (–2)

08 °C
–24 °C

+

+

–

–

: (–4)
· (–3)

+ (–8)

8 –2

6 –4

–10 2

+ (–10)

: (–5)

: (–2)

: (+4)
+ (–5)

· (–6)

–12

· (–2)

– (+10)



11

7. SINIF

1. Deneme

A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

ANK-0701-2020

4. Aşağıda Mustafa’nın bir sınavdaki cevap formu ile sınavın cevap anahtarı verilmiştir. 

Her doğru cevabın 10 puan, her yanlış cevabın –2 puan olduğu 10 soruluk bu sınavda, boş soruların 
herhangi bir puan değeri yoktur.
Buna göre, Mustafa bu sınavdan kaç puan almıştır?

A) 46 B) 44 C) 42 D) 40

5. 

Yukarıdaki kürenin içinde üzerlerinde tam sayıların yazılı olduğu sekiz adet top vardır. Düğmeye 
basıldığında küre dönmekte, durduğunda ise küreden iki adet top düşmektedir. Düğmeye ilk basıl-
dığında düşen topların üzerinde yazılı sayıların çarpımı 8, ikinci kez basıldığında ise düşen topların 
üzerindeki sayıların çarpımı 12’dir.
Buna göre, düğmeye üçüncü kez basıldığında düşen topların üzerlerindeki tam sayıların 
çarpımı kaçtır?

A) –4 B) –2 C) 2 D) 4

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

10

Adı: Mustafa

No: 10 Sınıfı: 7-A

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

10

CEVAP
ANAHTARI

–4

–6
–1

–2
4 2
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6. 

Yukarıda verilen birer yüzlerinde tam sayıların yazılı olduğu kartlar ters çevriliyor.
Ters çevrili kartlardan aynı anda Ali ve Cenk üçer tane, Berk ise 2 tane çekiyor.
• Ali’nin seçtiği kartlardaki sayıların toplamı 2’dir.
• Cenk’in seçtiği kartlardaki sayıların toplamı –8’dir.
Buna göre, Berk’in seçtiği kartlardaki sayıların toplamı kaçtır?

A) –10 B) –8 C) –6 D) –2

7. Aşağıda bir dart tahtası verilmiştir. Dart tahtasına atış yapan oyuncular, atışlarının isabet ettiği 
bölgedeki puanların toplamını almaktadır.

Bu dart tahtasına yedi atış yapan Elif’in atışlarının isabet ettiği yerler kırmızı noktalar ile gösterilmiştir.
Buna göre, Elif bu atışlardan toplam kaç puan almıştır?

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8

–4–4 –6–6 –5–5 –3–3

–2–2 11 22 55

8
12

–1
–3
–5
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8. 

Yukarıda açınımı verilen küpün yüzlerine –4, 5, –3, –1, –11 ve 7 tam sayılarından biri yazılmıştır. Bu 
küpün kapalı hâli, aşağıda verilen üzerinde tam sayılar yazılı olan kareli zeminde belirlenen yönlerde 
devrilerek çıkışa gelinceye kadar ilerleyecektir.

Küpün her bir hareketinde, zemindeki tam sayı ile küpün zemine temas edeceği yüzeyindeki tam 
sayı çarpılacaktır.
Buna göre, aynı kuralla ok yönünde çıkışa gelindiğinde yapılan çarpımların toplamları kaçtır?

A) –190 B) –75 C) 80 D) 125

9. Öğretmen, tahtaya aşağıda gösterilen altı tam sayıyı yazıyor. Tahtaya Ayşe, Can ve Buse’yi kaldırıyor.

Ayşe’den çarpımları en büyük iki tam sayıyı bulup tahtadan bu iki tam sayıyı silmesini istiyor. Can’dan 
kalan dört tam sayıdan farkları en büyük olan iki tanesini bulup bu iki tam sayıyı tahtadan silmesini 
istiyor. Buse’den ise kalan iki tam sayının çarpımlarını bulmasını istiyor.
Buna göre, üç öğrenci de verilen işlemleri doğru yaptığında, Buse’nin bulacağı sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) –28 B) –16 C) –12 D) –8

–11

5–4 –3 –1

7

–11
–3

2 5

15
ÇIKIŞ

–1

–1

–3 8 –5
4 –7 –2
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10. Serdar bilgisayarını çalıştırdığında bilgisayarın işlemcisinin sıcaklığı her 4 dakikada bir 3 °C artıyor. 
Bilgisayarın işlemci fanı ise işlemcinin sıcaklığını her 5 dakikada bir 2 °C soğutuyor.
Serdar, işlemcinin sıcaklığı 21 °C iken bilgisayarını çalıştırırsa 1 saat sonra işlemcinin sı-
caklığı kaç derece olur?

A) 42 B) 45 C) 49 D) 51

11. 

Yukarıdaki panoda verilen işlemlerin sonucu, yine yukarıda verilen üzerlerinde tam sayılar yazılı olan 
dört adet karttan bulunup karşılarındaki boş kısımlara yapıştırılacaktır.
Buna göre, tüm kartlar yerlerine yapıştırıldığında, hangi kart kullanılmamış olur?

–4A) B) –2 +2C) D) +4

12. Aşağıda 8 eş bölmeye ayrılmış bir daire verilmiştir.

Bu dairenin bölmelerinde yazan sayılarla ilgili,
• Art arda gelen her dört bölmede yazılı sayıların toplamı birbirine eşittir.
• Tüm bölmelerde yazılı olan sayıların toplamı 20’dir.
Buna göre, a + b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) –11 B) –4 C) 6 D) 7

(–8 – 2) : (–5) =

(–2) · (–4) + (–12) =

24 : (–6) – (–2) =

–4

–2

+2

+4

–4

b

a

7
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13. 

Yukarıdaki şekilde her bir çemberin içinde ya-
zılı olan sayı, kendisine komşu olan iki kare-
nin içinde yazılan sayıların çarpımına eşittir.
Buna göre, şekildeki A ve B yerine gel-
mesi gereken sayılar için A + B işleminin 
sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) –38 B) –22 C) 22 D) 28

14. Zeynep, Banu ve Cemil birlikte bir oyun oy-
nayacaklardır. Bu oyuna göre Banu ve Cemil 
akıllarından birer sayı tutacak, Zeynep bu sa-
yıları tahmin edecektir. Zeynep tahmin için bir 
sayı söyleyecek Banu ve Cemil ise tuttukları 
sayı ile Zeynep’in tahmin ettiği sayı arasında-
ki farkı söyleyecektir.
Aralarında şu konuşmalar geçer:
Zeynep : 8
Banu : 12 fark var.
Cemil : 15 fark var.
Konuşmalara göre, Cemil ve Banu’nun 
tuttukları sayıların toplamı en az kaçtır?

A) –45 B) –11
C) –8 D) 45

15. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, öğ-
retmen tahtaya 

b
a  kesrini yazar ve bu kesir 

sayı doğrusunda sıfırın sağında 1’in ise so-
lunda yer alır der.
Bu bilgiye göre,

I. a – b negatif bir sayıdır.
II. Kesrin toplama işlemine göre tersi sayı 

doğrusunda –1’in solunda yer alır.
III. a · b işleminin sonucu negatif bir sayıdır.

yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğ-
rudur?

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

16. Aşağıda verilen şekillerde her bir bölmede 
yazan dört tam sayının toplamı ortadaki sa-
yıya eşittir.

Buna göre, A – B işleminin sonucu kaçtır?

A) 13 B) 1
C) –1 D) –13

A

–40 48B

5

–10

2

9

–7

A

5

13

–8

B

3
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17. Aşağıdaki tabloda üç farklı ilde aynı gün öl-
çülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık 
değerleri verilmiştir.
Tablo: İllerin Sıcaklıkları

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Van’da ölçülen en yüksek sıcaklık Kars’ta 
ölçülen en düşük sıcaklıktan 3 °C fazladır.

B) Muş’ta ölçülen en düşük sıcaklık Kars’ta 
ölçülen en yüksek sıcaklıktan 5 °C azdır.

C) Van’da ölçülen en düşük ve en yüksek 
sıcaklık değerleri arasında 13 °C’lik fark 
vardır.

D) Kars’ta ölçülen en düşük ve en yüksek 
sıcaklık değerleri arasında 8 °C’lik fark 
vardır.

18. 

–12, 4, –8 sayıları yukarıdaki semboller 
yerine aşağıdakilerin hangisindeki gibi 
yerleştirilirse elde edilen işlemin sonucu 
en büyük olur?

■ ▲ ★

A) –12 4 –8
B) 4 –12 –8
C) –8 –12 4
D) –8 4 –12

19. Prim: İş verenin çalışanına maaş dışında 
ödediği ücret.
Bir otomobil galerisi, satış temsilcilerine prim 
öderken bir ay içinde görüşülen müşteri sayısı 
ve satılan otomobil sayısına göre satış temsil-
cilerine her ay bir prim puan vermektedir. Bu 
puanlamaya göre satış yapılan her müşteri 
için +6 puan, satış yapılamayan her müşteri 
için ise –1 puan verilmektedir. Örneğin, bir 
ayda 10 müşteri ile görüşüp 3 otomobil satışı 
yapan bir müşteri temsilcisi; 
3.6 + 7.(–1) = 18 – 7 = 11 puan almaktadır.
Buna göre, bir ayda 50 prim puanı alan bir 
satış temsilcisinin o ay yaptığı görüşme 
ve satış sayısı aşağıdakilerden hangisi 
gibi olabilir?

Görüşme Sayısı Satış Sayısı
A) 44 16
B) 43 15
C) 42 14
D) 41 13

20. Aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış sayı 
doğrusunda A, B ve C birer tam sayıya kar-
şılık gelmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) A – B = –4
B) C + B = 1
C) A + C = 3
D) C – A = 7

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

En Düşük 
Sıcaklık (°C)

En Yüksek 
Sıcaklık (°C)

Kars –5 3
Van –15 –2
Muş –8 6

■ x ▲ – ★

A

–3 4

B C
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 

1. Teknolojinin ilerlemesi ile uzay araştırmaları uzaydan yapılmaya başlandı. Bu gelişmelerle beraber 
uzay araştırmaları için uzay roketi, uzay mekiği, uzay sondası, uzay istasyonu, uzay teleskobu, yapay 
uydu gibi birçok teknolojik araç üretildi.
Aşağıdaki fotoğrafta iki farklı uzay aracı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu uzay araçlarından birine ait değildir?

A) Roket gibi havalanan ve uçak gibi iniş yapabilen, tekrar kullanılabilen bir uzay aracıdır.
B) Birçok bilim dalı için uzayda laboratuvar olarak kullanılarak deney ve araştırmaların yapılmasına 

imkân sağlar.
C) Ay ve pek çok gezegenin yüzeyine inerek bilgi toplar.
D) İçinde astronotların aylarca yaşayabileceği bir ortam bulunur.

2. Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen 
bilim insanları, Dünya’ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki M87 adlı galaksi-
nin merkezinde bulunan kara deliğin fotoğrafını 10 Nisan 2019 tarihinde 
yayımladı. 
Bu fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.
Buna göre kara deliklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Çok fazla bilgi sahibi olmadığımız gök cisimlerindendir.
B) Etrafındaki her şeyi hatta ışığı bile kendi merkezine doğru çeker.
C) Tüm yıldızların enerjilerinin bitmesi sonucu oluşabilir.
D) Kara deliğin içine çekilen maddelere ne olduğu günümüzde hâlâ bilinmemektedir.
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3. Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu olan Sputnik 1, 1957 yılında uzaya gönderilmiştir. Tekno-
lojinin ilerlemesiyle uzaya gönderilen yapay uydu sayısı hızla artmıştır.
Uzaya gönderilen yapay uydularla ilgili grafik ve zaman içinde Dünya’nın çevresinde bulunan yapay 
uyduların etkileri ile ilgili görseller aşağıda verilmiştir.

: Dünya yörüngesine yerleştirilen yapay
  uydu sayısı

: Şu an uzayda bulunan yapay uydu sayısı

: Şu an çalışan uydu sayısı

Yapay uydu sayısı

1200

4300

7300

Grafik ve görsellere göre,
I. İşlevini yitirmiş yapay uydular zaman içinde Dünya yörüngesinde uzay kirliliğine neden olmak-

tadır.
II. Yapay uyduların işlevi bittikten sonra tekrar Dünya’ya inişlerinin sağlanmasına yönelik çalış-

malar yapılmalıdır.
III. Yüksek hızlarda başıboş dolaşan enkaz parçaları, uzay yürüyüşü yapan astronotlar ve Dünya 

için tehlike oluşturmaktadır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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4. Acıklı bir hikâye Layka’nın hikâyesi. Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB 
ve ABD arasında patlak veren uzay yarışı sebebiyle, Sovyetler Birliği 
tarafından Kasım 1957’de Sputnik 2 uzay aracı ile uzaya bir köpek 
gönderilmesi düşünülür. Hiçbir şeyden haberi olmayan Layka, sokak-
larda koştururken kendini bir anda uzay araştırma merkezinin soğuk 
odalarında bulur. Uzaya gönderilen ve orada ölen ilk canlı olur. Bilim 
için önemli bir şeyi başarmış olsa da bu yolculuk, o tarihlerde uzay 
teknolojisi günümüzdeki kadar gelişmediği için geri dönüşü tasarlan-
mamış bir yolculuktur.
Layka’nın uzaya gönderilmesi aşağıdaki çizimde temsilî olarak gösterilmiştir.

Layka
Dünya

Bu çizime göre,
I. Layka uzay roketi ile uzaya çıkmıştır.
II. Layka, Dünya atmosferinin dışına çıkmayı başarmıştır.
III. Uzay mekiği o tarihlerde icat edilmediği için Layka’nın Dünya’ya dönüşü olmamıştır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngele-
rine yerleştirilerek gezegenler ile birlikte ha-
reket eden bir uzay aracının resmi aşağıda 
verilmiştir.

Bu uzay aracı ile ilgili,
I. İnsan eliyle yapılmış yapay uydudur.
II. Ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaş-

tırmak, uzay araştırmalarına yardımcı 
olmak amacıyla kullanılır.

III. Ülkemiz dahil birçok ülkenin Dünya yö-
rüngesinde dolaşan çeşitleri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

6. Bilgi: Dünya’daki olumsuz hava şartlarından 
ve şehirlerdeki ışık kirliliğinden hiç etkilenme-
den doğrudan uzayı gözlemlemeyi sağlayan 
güçlü gözlem araçları üretilmiştir.
Bu bilgiye aşağıdaki araçlardan hangisi 
örnektir?

A)

C)

B)

D)

Gözlemevi Hubble uzay 
teleskobu

Mercekli teleskop Aynalı teleskop

7. Uzay teknolojisinde yaşanan gelişmeler aşa-
ğıda verilmiştir.
1. Türkiye’nin özgün olarak geliştirdiği ilk 

yüksek çözünürlükteki keşif ve gözlem 
uydusu Göktürk-2 uzaya gönderildi.

2. Ay’a ilk kez gönderilen insansız uzay aracı 
Sovyet Luna 2 uzay sondası, Ay yüzeyinin 
ilk görüntülerini Dünya’ya gönderdi.

3. Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu 
Sputnik 1, uzaya gönderildi.

4. Hubble (Habıl) uzay teleskobu; uzayı, yıl-
dızları, galaksileri keşfetmek için 1990 yı-
lında Dünya’nın yörüngesine yerleştirildi.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak yapıl-
mıştır?

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

8. Gök bilimcilerin te-
leskop ve teknolojik 
araçlar kullanarak 
uzay hakkında 
araştırma ve gözlem 
yaptıkları yerlere 
rasathane ya da göz-
lemevi denir.
Gözlemevinin kurulacağı bölgelerin özel-
likleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) TV ve radyo yayınlarını sağlayan vericile-
re yakın olmalıdır.

B) Yıl içinde bulutsuz gece sayısının fazla 
olması gerekir.

C) Çevresel ışık kaynaklarından uzak olma-
lıdır.

D) Havasındaki kirlilik ve toz oranı düşük ol-
malıdır.
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9. İnsanlar uzay teknolojisini geliştirirken günlük 
hayatta kullandığımız birçok ürünün de keş-
fedilmesini sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzay 
araştırmalarının teknolojiye kazandırdığı 
ürünlerden biri değildir?

A)

C)

B)

D)

Diş teli

Cam şişe

Alüminyum folyo

Oksijen tüpü

10. Babası ile gökyüzüne bakan Eyüp, Ejderha 
takımyıldızını fotoğraftaki gibi görmüştür.

Buna göre takımyıldızlarla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıy-
la oluşan yıldız kümeleridir.

B) Takımyıldızda bulunan yıldızlar bir ara-
daymış gibi görünmelerine rağmen birbi-
rinden çok uzakta bulunur.

C) Büyükayı, Boğa, Büyük Köpek, Yılan, Kü-
çükayı, Kuzey Tacı gibi örnekleri vardır.

D) Diğer gök cisimlerinin gözlemlenmesini ve 
yerlerinin bulunmasını zorlaştırırlar.

11. Teleskobun icadıyla görülemeyen birçok gök 
cismi keşfedilmiş ve gök cisimlerinin uzaklık-
ları, kütleleri ve yaşlarıyla ilgili hesaplamalar 
yapılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle de yeni 
teleskoplar geliştirilmiştir.
Teleskop 1608 yılında Hans Lippershey 
(Hans Lipırşey) tarafından icat edilmiştir. 
1609 yılında ünlü bilim insanı Galileo tara-
fından mercekli teleskobun tasarımı daha 
da geliştirilerek ilk defa, gökyüzü gözlemleri 
yapmakta kullanılmıştır. Galileo, bu teleskop-
la Jüpiter’in bazı uydularını ve Güneş üze-
rindeki bazı lekeleri gözlemleyebilmiştir. Bu 
teleskop zamanla geliştirilerek çok uzakta 
kalan sönük gök cisimlerini bile görüntüleye-
bilmiştir. Günümüzde gözlemevlerinde kulla-
nılan dev aynalı teleskopların temeli Newton 
(Nivtın) tarafından atılmıştır. Newton, 1668 
yılında aynaların büyütme özelliğinden fay-
dalanarak aynalı teleskobu tasarlamıştır. Bu 
sayede uzay hakkında çok daha fazla bilgi 
elde edilmesi sağlanmıştır.
Verilen açıklamalara göre teleskopla ilgili,

I. Teleskobun icadı gök cisimlerinin sade-
ce gözlenmesini değil gök cisimleri ile 
ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağla-
mıştır.

II. Galileo, Güneş sistemindeki tüm geze-
genleri ve uyduları gözlemlemeyi başar-
mıştır.

III. Aynalı teleskoplar, mercekli teleskopla-
ra göre uzay hakkında daha fazla bilgi 
vermektedir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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12. Bir belgeselde Türkiye’nin uzaya gönderdiği 
uydular ve görevleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir.

Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B aktif 
haberleşme uydularımızdır. Bu uydular ha-
berleşme ve televizyon yayınları için kullanıl-
maktadır. Ayrıca uydu üzerinden telefon ve 
yüksek hızlı internet erişim hizmetleri sağ-
lamaktadır. Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 
aktif gözlem uydularımızdır. Bu uydular Türk 
Silahlı Kuvvetlerine görüntü ve coğrafi veri 
sağlamakla birlikte orman yangını, sel bas-
kınının belirlenmesinde; haritacılık, tarım, 
orman ve şehir planlamalarında; sınır kont-
rolü gibi pek çok alanda yeryüzünün görün-
tülenmesi için kullanılmaktadır. Türksat 1B, 
Türksat 1C, Türksat 2A haberleşme uydu-
ları ile Türkiye’nin ilk gözlem uydusu olan 
Bilsat görev süresi dolmuş uydularımızdır.

Bu belgeselde verilen bilgilere göre aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin günümüzde hâlâ çalışmakta 
olan 6 uydusu bulunmaktadır.

B) Uydular farklı amaçlar için üretilmekte ve 
kullanılmaktadır.

C) Görev süresi dolmuş bir uydu yeryüzüne 
indirilerek yenisi gönderilmektedir.

D) Uydular ülke güvenliği ve doğal afetlerin 
etkileri konusunda da kullanılmaktadır.

13. Uzayda gaz atomları ve toz parçacıkları belirli 
bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur. Bu 
oluşumlara bulutsu (nebula) adı verilir.

Atbaşı Bulutsusu Orion Bulutsusu

Aşağıda bulutsularla ilgili etkinlik tablosu ve-
rilmiştir.

Doğru Yanlış

Bulutsular içinde madde 
olmayan büyük uzay boşluk-
larıdır.

Bulutsular uzayda yıldızların 
oluşumunun gerçekleştiği 
alanlardır.

Karanlık, gezegenimsi, 
sarmal, küresel, yansımalı 
ve parlak gibi farklı bulutsu 
çeşitleri vardır.

Bulutsulardaki gaz, toz ve 
diğer materyaller kendi kütle-
lerinin kütle çekim kuvvetinin 
etkisiyle yoğunlaşarak küme-
leşir ve zamanla ışık yaymaya 
başlar.

Etkinlikteki ifadelere göre tablonun doğru ve 
yanlış sütunlarına “✔” işaretlemesi yapılacak-
tır.
Buna göre etkinliği doğru şekilde doldu-
ran bir öğrenci tablonun “Doğru” sütununa 
kaç defa işaretleme yapmıştır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
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14. Gök cisimlerinin aralarındaki boşluklarla birlikte tamamına evren denir. Dünya dışındaki evren par-
çasına ise uzay denir. Bilim insanları evrenin oluşumu hakkında farklı fikirler öne sürmüşlerdir.
Fen bilimleri öğretmeni evrenin oluşumu ile ilgili öne sürülen görüşlerden biri için aşağıdaki resmi 
öğrencilerine göstermiştir.

Buna göre öğretmen resim için aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemiş olamaz?

A) Durağan hâlde bulunan evrenin, başlangıcı ve sonu yoktur.
B) Evren, aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan büyük bir patlamayla meydana gelmiştir.
C) Evren, oluşumundan günümüze kadar sabit kalmayıp sürekli genişlemektedir.
D) Gök adalar arasındaki mesafe sürekli artmaktadır.

15. Yıldızların oluşum süreci ve değişimleri aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

Nebula
(Bulutsu)

Küçük kütleli
yıldız Beyaz cüce

Nötron
yıldızı

Kara delik
Büyük kütleli

yıldız Süpernova

Bu süreç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların özelliklerini başlangıçtaki kütlesi belirler.
B) Yıldızlar sonsuza kadar var olamazlar.
C) Yıldızlar, merkezinde bulunan yakıt bittiğinde değişime uğrar.
D) Büyük kütleli yıldızların dış katmanları uzaya saçılarak geriye beyaz cüce kalır.
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16. Bir gök cismi aşağıda gösterilmiştir.

Bu gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Bu gök cisimlerinin tamamı aynı şekle 
sahiptir. 

B) Bu gök cisminin bir çeşidinde Güneş sis-
temi bulunur.

C) İçerisinde yıldızlar, bulutsular, kara delik-
ler, gezegenler ve doğal uydular vardır.

D) Bu gök cisminde bulunan yıldızların hepsi 
aynı çekim merkezini çevreleyen yörünge-
lerde dolanır.

17. Güneş’e en yakın 
yıldız olan Proxima 
Centauri (Pıroksima 
Sentauri) Güneş’ten 
4,2 ışık yılı uzaklıkta-
dır. Proxima Centa-
uri’nin Hubble uzay 
teleskobu tarafından 
alınmış bir fotoğrafı yanda gösterilmiştir. Bu 
yıldız kırmızı renge sahiptir.
Buna göre yıldızların genel özellikleri dü-
şünüldüğünde Proxima Centauri yıldızı ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin 
olarak söylenemez?

A) Sıcaklığı Güneş’ten daha yüksektir.
B) Küresel bir şekle sahiptir.
C) Hem kendi eksenleri etrafında döner hem 

de galaksi yörüngesinde dolanır.
D) Doğal ısı ve ışık kaynağıdır.

18. Yıldızların renkleri bizlere sıcaklıkları hakkın-
da bilgi verebilir. Güneş, sarı renkli bir yıldız-
dır.
Yıldızların renkleri ile sıcaklıkları arasındaki 
ilişkiyi gösteren bir çizelge aşağıda verilmiştir.

30
00

 °C

60
00

 °C

30
00

0 °
C

Sıcaklık azalır Sıcaklık artar

Bu çizelgeye göre,
I. Yıldızlar, sıcaklıklarına göre farklı renk-

lere sahiptir.
II. Uzayda Güneş’ten daha sıcak ve daha 

soğuk yıldızlar bulunur.
III. Ölen yıldızlar arkalarında toz ve gaz bu-

lutu bırakarak bulutsu hâlini alır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II. B) I ve II.
C) I ve III. D) I, II ve III.
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19. Bazı gök cisimlerinin görselleri farklı geomet-
rik şekillerin içerisinde verilmiştir.

Bu gök cisimlerinin büyüklükleri dikkate 
alınarak geometrik şekiller iç içe konuldu-
ğunda aşağıdaki görsellerden hangisine 
ulaşılır?

A) B)

C) D)

20. Işık, bir saniyede yaklaşık 300.000 km yol 
alır. Güneş bizden 150.000.000 kilometre 
uzaktadır ve Güneş’ten çıkan ışığın Dün-
ya’ya ulaşması yaklaşık olarak 500 saniye, 
yani 8 dakika 20 saniye kadar sürer. Ancak 
daha uzak bir cisme bakacak olursak, M13 
adı verilen yıldız kümesi bizden yaklaşık 
240.000.000.000.000.000 (240 katrilyon) ki-
lometreye denk gelir ki, M13 aslında evrenin 
büyüklüğü düşünüldüğünde burnumuzun 
dibinde sayılır.

Yıldızlar arasındaki mesafeleri kilometre ölçü-
sü ile ifade etmeye kalkarsak büyük rakamlar 
kullanmamız gerekir. Bu nedenle ışık yılı adı 
verilen ölçü birimi kullanılır. Işığın bir yılda 
aldığı yola ışık yılı adı verilir. Buna göre, M13 
adı verilen yıldız kümesinin Dünya’dan uzak-
lığını 240.000.000.000.000.000 kilometre 
yerine 25.100 ışık yılı ile ifade ederiz.
Buna göre,

I. Işık yılı, bir uzunluk ölçüsü birimidir.
II. Yıldızlar arasındaki mesafeyi ifade et-

mek için ışık yılı birimini kullanmak ko-
laylık sağlar.

III. Dünya ile Güneş arasında 1 ışık yılı me-
safe vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. 7. sınıf öğrencisi olan Ceren, akrabası olan 
matematik öğretmeni Yeliz Yaşar’a aile çev-
resinde “abla” diye hitap etmektedir. Yıllardır 
“abla” olarak tanıdığı Yeliz Yaşar’ı sınıfında 
öğretmen olarak görünce, nasıl davranacağı 
konusunda kararsızlık yaşar. Ceren’in sınıfta 
öğretmenine bazen “abla” bazen “öğretme-
nim” diye hitap etmesi arkadaşları ve öğret-
meni tarafından tuhaf karşılanır ve eleştirilir. 
Bu durumdan hem Ceren hem de öğretmeni 
çok rahatsız olurlar. Yeliz Hanım, Ceren’i 
rehber öğretmenine götürerek bu durumun 
yanlışlığını anlatmaya çalışır.
Buna göre Ceren’in bu sorunu çözmek 
için,

I. Rol ilişkisini iyi belirleyip Yeliz Yaşar’a 
okuldayken “öğretmenim” aile çevresin-
deyken “abla” demelidir.

II. Öğretmenine ve arkadaşlarına bu du-
rumdan kendisinin de rahatsız olduğunu 
söyleyerek, kendisine zaman tanımaları 
gerektiğini söylemelidir.

III. Yıllardır “abla” dediği Yeliz Yaşar’a hem 
okulda hem aile çevresinde abla deme-
ye devam etmelidir.

IV. Okulda öğretmeninden uzak durmalıdır.
verilenlerden hangileri doğru bir yaklaşım 
değildir?

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

2. Sağlıklı bir iletişim için konuşulan dilin doğ-
ru ve düzgün kullanılması önemlidir. Kitap 
okuma alışkanlığı olan kişilerin konuşurken 
kullandıkları cümleler daha akıcı ve düzgün-
dür. Bu kişiler karşılarındaki insanlara duygu 
ve düşüncelerini daha kolay anlatırlar. Bu 
nedenle toplumda kitap okuma alışkanığı ne 
kadar çok artarsa, insanların kendilerini ifade 
etmesi de kolaylaşır. Kitap okuma alışkanlı-
ğının okul döneminde edinilmesi hem kişiye, 
hemde topluma büyük fayda sağlar.
Verilen bilgilerde vurgulanmak istenen 
asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve kendini 
doğru bir şekilde ifade edebilmek için ki-
tap okumak önemlidir.

B) Kitap okuma alışkanlığı kazanmak zor 
olduğu için kişiler fazla zorlanmamalıdır.

C) Kişilerin birbirleriyle iletişim kurmaları için 
o dilde kullanılan kelimelerin hepsinin an-
lamını bilmeleri gerekir.

D) Kitap okumayan kişilerin birbirleriyle ileti-
şim kurması imkansızdır.

3. Medya, sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantı-
mızda köklü değişimler meydana getirmiştir. 
Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel 
değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler 
arasındaki etkileşimide artırmaktadır. İletişi-
min dünyada yaygınlaşması, toplumları da 
birbirine yaklaştırmıştır. Bu durum kültürel 
alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirleri-
nin deneyimlerinden yararlanmalarının yolu-
nu açmıştır.
Metinde verilen bilgilere göre;

I. medyanın insan yaşamını etkilediği,
II. kütürler arası yakınlaşmaya katkı sağla-

dığı,
III. millî kültürlerin korunmasının yolunu açtığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

SOSYAL BİLGİLER TESTİ
Bu testte, Sosyal Bilgiler alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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4. HACİVAT : Efendim sen güreşe çıkmışsın!
KARAGÖZ : Bunda gülecek ne var? Güne-

şe de çıkarım gölgeye de Hacı 
Cavcav!…

HACİVAT : Allah iyiliğini versin, güneş de-
ğil güreşe!…

KARAGÖZ : Öyle söylesene!…
HACİVAT : Desene zoraki güreş başladı. 

Hemen çift dalsaydın!
KARAGÖZ : Çiftlere dalıp kaçacağım ama 

ceket onlarda…
HACİVAT : Yağlandınız mı yoksa?
KARAGÖZ : Hay hay, ben motor yağı sür-

düm, o da tereyağı… Birbirimi-
zi yalamaya başladık.

HACİVAT : Canım yani yağlı güreş mi ya-
pıyorsunuz?

KARAGÖZ : Hayır, ballı güreş yapıyoruz.
Yukarıda Hacivat ile Karagöz arasında geçen 
bir diyalog verilmiştir.
Verilen diyalogdaki iletişimde yapılan ha-
talardan daha çok aşağıdakilerden hangi-
sinin yapıldığı görülmektedir?

A) Tehdit etmek
B) Yanlış anlamak
C) Nutuk çekmek
D) Emir vermek

5. Kitle iletişim araçları, haber verme, eğitme, 
eğlendirme, dış dünyayı tanımamızı sağlama, 
kültür ve uygarlığın nesilden nesile aktarılma-
sını sağlama, eşya ve hizmetlerin tanıtılması 
ve satılması konusunda önemli rol oynarlar.
Verilen bilgilere göre

I. Eğitim ve öğretime katkıda bulunma
II. Şiddet içeren görüntüleri izleyicilere 

ulaştırma
III. Toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirme
IV. Yüz yüze iletişim yerine sanal iletişimi 

sağlama
verilenlerden hangileri kitle iletişim araç-
larının faydalarındandır?

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

6. Öğretmen : Zeynep, sosyal bilgiler sına-
vında beklediğimden düşük 
not aldın.

Zeynep : Haklısınız öğretmenim. Sı-
navdan önceki gün dedem ra-
hatsızlandı, onunla ilgilenince 
sınava yeterince çalışamadım. 
Bu nedenle istediğim notu ala-
madım. Bir daha ki sınavda 
daha iyi not almak  için sınava 
çalışmayı son güne bırakma-
yacağım.

Öğretmen : Sınıfın büyük bölümü istediğim 
notu alamadı. Bende herhâlde 
biraz zor sordum. Bir daha ki 
sınavda daha dengeli soru ha-
zırlamaya dikkat edeyim.

Zeynep : Sorular beklediğimden zordu. 
Ama iyi çalışsam yapabilece-
ğim sorulardı.

Öğretmen : Sana güveniyorum. Bir  daha ki 
sınavda daha iyi not alacaksın.

Zeynep ile öğretmeni arasındaki geçen 
konuşmaya bakılarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Zeynep düşük not almasının sebebinin 
öğretmenin sorduğu sorular olduğunu 
düşünmektedir.

B) Öğretmen öğrencilerin yeterince çalışma-
dığını düşünmektedir.

C) Zeynep ile öğretmen arasında ben dili 
kullanılmıştır.

D) Zeynep ile öğretmen sen dili kullanmıştır.
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7. Kanadalı iletişim bilimci McLuhan yazılı kültü-
re geçişle birlikte sözlü kültürlerin zayıfladığı-
nı, toplumsal değerleri algılamamızı etkileyen 
iletişim araçlarının ortak kullanımıyla dünya-
nın küresel bir köy hâline geldiğini söyler. 
Dünyanın her tarafı görüntülerle ve mesaj-
larla iç içe geçmiş. Köylerde nasıl herkes her 
şeyden haberdar oluyor ve herkesi tanıyorsa 
kitle iletişim araçlarının sayesinde dünyanın 
her yerindeki olaylardan anında haberdar 
olarak mümkün hâle gelmiştir.
McLuhan’ın tespitlerine göre aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar birbirlerini daha iyi tanır hâle gel-
miştir.

B) Meydana gelen bir olayın duyulmasını 
kolaylaşmıştır.

C) İletişim araçları insanları birbirinden uzak-
laştırmıştır.

D) Sözlü kültürler etkisini kaybetmeye baş-
lamıştır.

8. Sanatçı, bilim insanı, sporcu, politikacı ve 
diğer tanınmış kişilerin başarı hikâyeleri kit-
le iletişim araçlarında yer alabilir ve bu tür 
haberler öğretici de olabilir. Ancak bu ha-
berlerde kişilik haklarına saygı gösterilmesi 
zorunludur. Bireylerin sadece kendilerine 
özel, istedikleri gibi düzenledikleri bir yaşamı 
vardır. Bu yaşamın başkalarının bilgilerinden 
uzak olmasını istemek en doğal haklarıdır.
Metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Topluma mal olmuş kişilerin her şeyini 
bilmek insanların hakkıdır.

B) Basın-yayın kuruluşları ünlü kişilerin her 
türlü görüntülerini yayınlamakta özgürler-
dir.

C) Önemli kişilerin başarı hikâyelerini bilmek 
insanları umutsuzluğa sürükler.

D) Kişi ne kadar ünlü olursa olsun özel yaşa-
mına saygı gösterilmesini isteme hakkına 
sahiptir.

9. Kitle iletişim araçları, suça teşvik edici ya da 
suçlulara destek verici yayın yapmamalıdır. 
Ulusal çıkarlara aykırı davranışların karşısın-
da olmalıdır. Yayınlarda ülke birliği ve bera-
berliği, ülke menfaatleri öncelikli olmalıdır. Bu 
özgürlük, doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi 
yayma ve açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir. Bu 
özgürlük kullanılırken özel hayatın gizliliğine 
ve konut dokunulmazlığına da saygı duyul-
malıdır.
Metinde verilen bilgiler dikkate alınarak 
aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru 
değildir?

A) Terörle mücadelede görev yapan askerleri 
kötüleyerek yayın yapan televizyon kana-
lına, RTÜK’ün ceza vermesi

B) Ülkesini yurt dışında başarıyla temsil eden 
futbolcu ile televizyon kanallarının röportaj 
yapması

C) Nobel Kimya Ödülü kazanan Aziz San-
car’ın izni olmadan denize girme görün-
tülerinin yayımlanması

D) Türkiye aleyhinde yalan haber yapan te-
levizyon yapımcısının pasaportunun iptal 
edilmesi

10. Kimi zaman kişisel haklarımıza, kitle iletişim 
özgürlüğümüze veya özel hayatımızın gizliliği-
ne müdahale edilmiş olabilir. Böyle durumlar-
da haklarımızı ve haklarımızı arama yollarını 
bilmek vatandaşlık sorumluluğumuzdur. Ba-
sın, yayın organları hakkımızda gerçeğe ay-
kırı bir yayın yaptığı zaman yayının mahkeme 
yoluyla düzeltilmesini isteyebiliriz.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki olaylar-
dan hangisinde kişi düzeltme isteme 
hakkına sahiptir?

A) Sinema sanatçısı Şule Sendir’in son filmi-
nin galasında yere düşme görüntülerinin 
yayımlanması

B) Millî Eğitim Bakanının eğitim-öğretim yılı 
açılışında yaptığı konuşmanın yayımlan-
ması

C) Pop müzik sanatçısı Tarkan’ın konser son-
rası röportajının yayınlanması

D) ÖSYM sınavlarında öğrencilere şeker 
yerine kola dağıtılacağı yönünde kaynağı 
belli olmayan haberin yayımlanması

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. Çevremize şöyle bir baktığımızda ne kadar 
zengin bir varlık âleminde yaşadığımızın far-
kına varırız. Bu varlıklardan bazılarını doğ-
rudan görür ve duyu organlarımızla algılarız. 
Fakat bazı varlıkları görebilmek için özel ola-
rak tasarlanmış araçlara ihtiyaç duyarız. 
Buna göre,

I. Dağları, ağaçları, çiçekleri
II. Bazı ruhani varlıkları 
III. İnsanları hasta eden mikropları

hangilerini görmek için özel olarak tasar-
lanmış araçlara ihtiyaç yoktur?

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

2. 

Kavram haritasındaki “?” işaretinin oldu-
ğu yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A) Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz 
varlıklar

B) Allah’ın haber vermesi sonucu bildiğimiz 
ruhani varlıklar

C) Göremediğimiz ancak hissedebildiğimiz 
varlıklar

D) Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar

3. Allah, gözlerimizi melekleri görecek yetenek-
te yaratmamış fakat onlara iman edilmesini 
emretmiştir. Sayısını yalnız Allah’ın bildiği me-
leklerin bazılarının isim ve görevleri Kur’an-ı 
Kerim’de ve hadislerde geçmektedir.
Buna göre insanın sağında ve solunda 
bulunan ve iyi kötü tüm davranışlarını 
kaydetmekle görevli melek aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kirâmen Kâtibin B) Münker Nekir
C) İsrafil D) Mikâil

4. Melekler sıkça adını duyduğumuz dört büyük 
melekle sınırlı değil, bunlarla birlikte peygam-
berimiz Hz. Muhammed’in de bildirdiği me-
lekler vardır.
Bunlar arasında Hz. Muhammed’in;

I. İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği il-
ham etmekle görevli olan

II. Her gün sabah ve ikindi namazlarında 
müminlerle birlikte olan

III. İlim ve zikir meclislerini arayıp bulmakla 
görevli olan

IV. Namaz kılanlarla birlikte Fâtiha suresi 
sonunda “amin” diyen

görevlerini bildirdiği hangi melekler vardır?

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

5. “Resûlullah’ın bayraktarı” olarak ün yapmış 
olan Hz. Mus’ab, Uhut Savaşı’nda da İslam’ın 
sancağını almış atını sağa sola doğru sürerek 
yüksek sesle şu ayeti okuyordu: “Muhammed 
ancak bir peygamberdir. Ondan önce birçok 
peygamberler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân su-
resi, 144. ayet). Hz. Mus’ab, müşriklerin kılıç 
ve mızrak darbesiyle şehit oldu. Hz. Mus’ab 
şehit olarak yerde yatarken, günün sonları-
na doğru, Hz. Peygamber Mus’ab’ı elinde 
sancakla gördü ve “İleriye git ey Mus’ab!” 
diye emretti. Fakat o kişi geri dönerek “Ben 
Mus’ab değilim.” deyince Hz. Peygamber 
onun Mus’ab kılığında savaşan Allah’ın me-
leklerinden biri olduğunu anladı.
Bu metinde, Peygamberimizin ve Kur’an’ın 
görevlerini Müslümanlara öğrettiği me-
leklerden hangisinden bahsedilmiştir? 

A) Müminlere, özellikle de âlim olan mümin-
lere rahmet okumakla görevli melekler

B) Allah’tan korkan ve savaşlarda sabreden 
müminlere yardım eden melekler

C) Allah’ın emrinden dışarı çıkmayan ve gü-
nah işlemeyen melekler

D) İlim ve zikir meclislerini arayıp bulmakla 
görevli melekler

?

CinMelek Şeytan

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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6. 

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Şeytanın, inançsız insanları hakka çağır-
dığına

B) Şeytanın, insanın kalbine kötü şeyler ge-
tirdiğine

C) Meleklerin insanı kötülüklerden uzak dur-
maya çağırdığına

D) Şeytanın insanı kötülüğe yönlendirmeye 
çalıştığına

7. Aslında her insan bu dünyada belirli bir süre 
yaşayacağını ve ölümlü olduğunu bilir. Allah’a 
ve ahiret gününe iman edenler kendilerini ya-
ratanın, yaşatanın ve öldürecek olanın Allah 
olduğunu bildiklerinden ölümü de hayat gibi 
gerçek ve doğal kabul ederler. Müslümanla-
rın inandığı bu hakikati Yüce Allah “… Canı 
veren de alan da Allah’tır…” (Âl-i İmrân sure-
si, 156. ayet) ayetiyle açıklar. 
Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ile desteklenir?

A) “Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine 
bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre 
yazılmıştır…”

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

B) “Biz dünya hayatında da ahirette de sizin 
dostunuzuz...”

(Fussilet suresi, 31. ayet)

C) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kul-
luk etsinler diye yarattım.”

(Zâriyât suresi, 56. ayet)

D) “De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan 
başka bilen yoktur...”

(Neml suresi, 65. ayet)

8. “Kıyamet günü için adalet terazileri kuraca-
ğız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zul-
medilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyaca-
ğız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”

(Enbiya suresi, 47. ayet)
Bu ayette ahiret hayatının aşamalarından 
hangisine değinilmiştir?

A) Ahirete geçiş kapısı olan ölüme
B) Dünya hayatının bitişi ve ahiret hayatının 

başlangıcı olan kıyamete
C) Öldükten sonra yeniden diriliş olan ba’se
D) Günah ve sevapların tartıldığı en hassas 

terazi olan mizana

9. İnsanın, yaptığı her şeyin melekler tarafından 
yazıldığını bilmesi, kötülüklerden uzak dur-
masını ve iyilikler yapmaya yönelmesini sağ-
lar. Çünkü insanlar bu dünyada yaptıklarının 
her birinin ahirette karşılığının olduğunu bilir.
Buna göre ahiret inancı olan birinden aşa-
ğıdakilerden hangisi beklenir? 

A) Büyüklerine karşı gelerek onları üzmek
B) Anne-babasının isteklerine uymamak 
C) Ders esnasında konuşarak arkadaşlarının 

dersi öğrenmelerine engel olmak
D) Ailesinin geçimini sağlamak için çok ça-

lışmak

10. Batıl inançların kişisel ve toplumsal birçok 
zararı vardır. Batıl inanışlar kişinin sağlıklı 
bir inanca kavuşmasına engel olduğu gibi 
Allah’ın koyduğu kurallardan ve adaletten 
sapmaya da sebep olur. Bu nedenle İslam’ın 
ve inanç esaslarının, temel kaynakları olan 
Kur’an ve sahih hadislerden öğrenilmeli, gü-
venilir olmayan kişilerin söylediklerine itibar 
edilmemelidir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Batıl inançların, insanların Allah’ın koyduğu 
kurallardan sapmasına neden olduğuna

B) İslam inanç esaslarının Kur’an ve sünnet-
ten öğrenilmesi gerektiğine

C) Güvenilir olmayan kaynakların verdiği bil-
gilere itibar edilmemesi gerektiğine

D) Batıl inançların her insanı mutlaka etkile-
yerek dinden uzaklaştırdığına

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.

“Şeytan da melek de insanoğluna soku-
larak onun kalbine birtakım şeyler atar-
lar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu 
fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek 
ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştır-
maktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak 
ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”

Hadis-i Şerif
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1. Kate has short straight brown hair.
Which picture shows Kate?

A) B)

C) D)

2. My friend is very - - - -. He is never late 
for school.

A) punctual

B) hardworking

C) generous

D) forgetful

3. 

Which one is TRUE?

A) Ceyda is taller than Seçil.

B) Seçil is slimmer than Ceyda.

C) Ceyda is thinner than Seçil.

D) Seçil is shorter than Ceyda.

4. Kelly : - - - -?

Deniz : He is well-built and he has green 
eyes.

Kelly : Is he handsome?

Deniz : Yes, he is.

A)  What does your father like doing
B)  Does your grandfather like funny people 
C)  Does your brother have black eyes
D)  What does your uncle look like

5. Danny is very thoughtful and generous. 
He never forgets his friends’ birthday and 
always buys them presents. 
Which picture shows Danny?

A) B)

C) D)

Ceyda Seçil
Weight 40 kg 38 kg
Height 145 cm 149 cm

İNGİLİZCE TESTİ
Bu testte, İngilizce alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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6. Lily : - - - -?

Peter : I don’t think so. She never makes 
jokes.

Lily : - - - -?

Peter : No. She has only a few.

Lily : - - - -?

Peter : Yes. She doesn’t talk a lot.

Which of the following questions DOES 
NOT Lily ask Peter?

A) Does she have a lot of friends

B) Do you and your sister spend time 
together

C) Is your sister a funny girl

D) Is she quiet

7. Emma : Is your mother old?

Harry : No, she isn't. She is middle-aged.

Emma : Is she plump?

Harry : No. She always tries to keep fit.

Emma : Does she do any sports?

Harry : Sure. She runs in the park every 
morning but she doesn’t go the 
gym.

Which picture shows Harry’s mother?

A) B)

C) D)

8. Kübra : - - - -?

Mathias : I’m friendly and creative.

Kübra : Are you stubborn?

Mathias : No, I’m not.

A) How many friends do you have

B) Do you enjoy spending time alone

C) What kind of a person are you

D) Do you make friends easily

9. 

In the paragraph, there is NO 
information about Jessica’s - - - -.

A) hobbies B) hair style
C) personality D) eye color

10. 

Terry has - - - -.

A) blue eyes

B) glasses

C) blonde hair

D)  long hair

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

My best friend is Jessica. She is really 
beautiful with brown eyes. She has long 
curly hair. She is tall and slim. In her 
free time, she goes cycling and plays 
tennis.
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DİN K.

1. C
2. A
3. B
4. D
5. A
6. B
7. B
8. C
9. C

10. B

İNGİLİZCE

1. B
2. C
3. C
4. B
5. B
6. A
7. D
8. B
9. A

10. C

İNGİLİZCE

7. SINIF  •  DENEME - 1

7. SINIF • A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

7. SINIF  •  DENEME - 1

7. SINIF • B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

(2020)

(2020)


