Türkçe-6

Eda’nın bu konuda hiçbir bilgisi ve
yetkisi olmamasına rağmen yerli yersiz
konuşması, Bilge’nin bu duruma
dayanamayıp taşkınlık göstermesine
sebep oldu.
1) Yukarıdaki cümleye göre Eda ve
Bilge’nin
içinde
bulundukları
durumu en iyi ifade eden deyimler
hangi seçenekte verilmiştir?
Eda
A) Dili tutulmak

Bilge
Küplere
binmek

B) Kendini ağırdan
satmak

İçi cız etmek

C) Çizmeyi aşmak

Çileden
çıkmak

D) Gözünü kan
bürümek

Ateşle
oynamak

2) “Ödevlerini yapmadığı yetmezmiş
gibi okula da gitmiyor.” cümlesinde altı
çizili
sözcüğün
kattığı
anlam
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yaşlı kadın çekinerek postacıya
seslendi.
B) Eve geç geliyor; üstüne üstlük bir de
yalan söylüyor.
C) Minibüs aniden hareket edince, az
kalsın düşüyordum.
D) Bir yandan televizyon izliyor, bir
yandan beşiği sallıyordu.

I.
II.
III.
IV.

Elindeki bardağı heyecandan
yere düşürdü.
Çivi çıkar, ama yeri kalır.
Polisler, halkı olay yerinden
uzaklaştırdı.
Ailesinin desteği, başarısında
önemli bir yere sahiptir.

3)
“Yer”
sözcüğü
yukarıdaki
cümlelerde kaç değişik anlamda
kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Mecaz anlam: Bir kelimenin
gerçek anlamını tamamen kaybederek
kazandığı yeni anlamdır.
Yansıma
sözcük:
Doğadaki
seslerin taklidi ile oluşan kelimelerdir.
Eş anlamlı kelime: Yazılışları
farklı anlamları aynı olan kelimelerdir.
İkileme: Anlamı güçlendirmek
amacıyla aynı sözcüğün art arda
yinelenmesi, anlamları birbirine yakın
ya da karşıt olan ya da sesleri benzeşen
sözcüklerin art arda kullanılması.
Seviyorum insanları, zaman zaman
Bakıyorum yüreği güneş dolu alnı ak
Biri var...
Ne dilinde iğne
Ne gönlünde yalan
Gerçekten insan
4) Verilen tanımlara göre yukarıdaki
dizelerde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Mecaz anlamlı sözcük
B) Yansıma sözcük
C) Eş anlamlı sözcükler
D) İkileme
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Örtülü anlam, bir cümlede yazılı
olarak bulunmayan ama okuyanın kendi
anlam dünyasında oluşturduğu ya da
okuyana ima edilen anlamdır.
5) Buna göre aşağıdaki cümlelerin
hangisinde örtülü anlam vardır?
A) Tüm sınavlardan yüksek not aldı.
B) Hepimiz kişisel temizliğimize dikkat
etmeliyiz.
C) Doğum günümü bu sene de
kutlamadı.
D) Kardeşimin bilgisayarı eskimişti.
Yapım eklerini alan kelimeler farklı
anlamlar kazanır. -lık, -lik, -luk, -lük
yapım ekleri eklendiği kelimelere yer
anlamı katar.
6) Bu açıklamaya göre aşağıdaki
kelimelerin hangisinde yer anlamı
yoktur?
A) samanlık

B) çöplük

C) arkadaşlık

D) ormanlık

(I) Bisiklet ile gezerken dikkat
etmezsek ciddi kazalar ve
sakatlanmalarla karşı karşıya
kalabiliriz.
(II) Yıllardır burada yaşıyoruz, bir kere
bile bizi ziyaret etmedin.
(III) Beni rahatsız ettiği için kardeşime
vurmamalıydım.
(IV) Bilgisi, konuşması, nezaketi ve
kıyafetiyle tam bir beyefendiydi.
7)
Bu
parçada
numaralanmış
cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. cümle ihtimal cümlesidir.
B) II. cümle sitem cümlesidir.
C) III. cümle pişmanlık cümlesidir.
D) IV. cümle küçümseme cümlesidir.

1. Tenceredeki makarnaları süzdü.
2. Ocağın altını yakıp tencereye su
döktü.
3. Hazırladığı
sosu
süzdüğü
makarnaların üstüne döküp
güzelce karıştırdı.
4. Kaynayan suya makarnaları
koyup pişmesini bekledi.
5. Tavayı ocağa koyup makarna
için bir sos hazırladı.
6. Bir tabağa makarna doldurup
yemeğe başladı.
8) Akşam yemeği için makarna
yemeği yapmaya karar veren Fatma
yukarıdaki
işlemleri
yapmıştır.
Yukarıda karışık olarak verilen
cümleleri
işlem
sırasına
göre
sıralarsak doğru sıralama nasıl olur?
A) 1-2-3-4-5-6

B) 2-1-3-5-4-6

C) 2-4-1-5-3-6

D) 1-5-4-3-2-6

İnsanlara ait özelliklerin insan dışındaki
bir varlığa aktarılmasına kişileştirme
denir.
‘’Öfkeli bulutlar gökyüzünü kaplamıştı.’’
Cümlesinde insanlara ait olan öfkeli
olma özelliği bulutlara aktarılmış ve
kişileştirme yapılmıştır.
9) Yukarıda verilen bilgilere göre
aşağıdaki cümlelerin hangisinde
kişileştirme yapılmamıştır?
A) Sen gittiğinde çiçekler ardından
ağlamıştı.
B) Duvarlar
şarkı
söylemekten
bıkmıştı.
C) Sefa keçi gibi inatçı bir insandır.
D) Deniz yine hüzünlüdür bu gece.
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Türkçe öğretmeni derste belirtili isim
tamlaması konusunu işlemiş ve şöyle
bir not yazdırmıştır:
Belirtili
isim
tamlamalarında
tamlayan
ile
tamlanan
yer
değiştirebilir.
‘’Örtüsü masanın çok buruşmuştu.’’
cümlesindeki isim tamlaması ‘’masanın
örtüsü’’dür. Cümleyi incelediğimizde
tamlamayı oluşturan isimlerin yer
değiştirdiğini görmekteyiz.
10) Yukarıdaki açıklamaya göre
aşağıdaki cümlelerin hangisinde
buna benzer bir kullanım söz
konusudur?
A) Öğretmenimizin öğütlerine kulak

Bir
gün
insan
‘’……………….’’
kaybetti. O zaman zor cümlelerden
korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya
başladı.
Cümleler
basitleşince
düşünceler de basitleşti.
Sonra “…………..” işaretini kaybetti.
Alçak
bir
sesle,
ses
tonunu
değiştirmeden konuşmaya başladı.
Artık ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye
seviniyordu. Hiçbir şey ondan en ufak
bir heyecan uyandırmıyordu.
Birkaç yl sonra “ ……………… ” işaretini
kaybetti ve davranış nedenlerini
başkalarına açıklamaktan vazgeçti.
Alex Kanevsky - “ Kaybedilenler ”

B) Bahçenin kapısı yerinden çıkmıştı.

11) Yukarıdaki dizelerde noktalı
yerlere sırasıyla hangi noktalama
işaretleri gelir?

C) Bizim takımın oyuncuları maçlarda

A) Nokta – soru işareti - ünlem

vermeliyiz.

çok iyi oynuyor.
D) Burnumda
annemin.

tütüyor

B) Virgül - soru işareti - noktalı virgül
yemekleri

C) Virgül - ünlem işareti - iki nokta
D) Nokta - ünlem işareti - iki nokta
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hikaye
masal
fabl
gezi yazısı

12) Yukarıdaki grafikte 6-A sınıfı
öğrencilerinin en çok okuduğu kitap
türleri gösterilmiştir. Bu grafiğe göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğrenceler en fazla fabl türündeki
kitapları okumuşlardır.
B) En sevilen kitap türü gezi yazısıdır.
C) En az okunan kitap türü masaldır.
D) Gezi yazısı türündeki kitaplar
masaldan daha çok okunmuştur.

Ali, Berna, Ceyda, Doğu giyim alışverişi
yapmak için mağazaya gitmişlerdir. Her
biri kazak, pantolon, etek ve gömlek
ürünlerinden sadece birini alacaktır.
Kişiler ve aldıkları ürünlerle ilgili bilgiler
şunlardır:

14) Sağlık bakanlığın yayımladığı
yukarıdaki
ilana
göre
aşağıdakilerden
hangisinin
yapılması doğru değildir?
A) Ali yemek yemeden önce elini
sabunla yıkamıştır.
B) Hapşırınca elini yanlışlıkla ağzına
götüren
Esra
elini
sabunla
yıkamıştır.
C) Kedisi Pamuk ile oynayan Ahmet,
annesinin verdiği sandviçi yemiş
sonrasında elini yıkamıştır.
D) Arkadaşları ile voleybol oynayan
Zeynep elinin kirlendiğini görmüş ve
sabunla elini yıkamıştır.

Ali
kazak
veya
gömlek
almamıştır.
Berna etek almıştır.
Ceyda gömlek almayı düşünmüş
ama sonra vazgeçmiş ve başka
ürün almıştır.
13) Bu bilgilere göre Doğu’nun aldığı
ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etek

B) Kazak

C) Gömlek

D) Pantolon
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(1) İnsanlar çok mutsuz uzun
zamandır. (2) Kimse kimseyle
konuşmuyor;
derdini,
sevincini
paylaşmıyor. (3) İnternet günlük
hayatımızın çok önemli bir parçası
olmuş durumdadır. (4) İnsanlar
birbiriyle
konuşup
dertlerini,
sevinçlerini, hayallerini birbirleriyle
paylaştıklarında bu mutsuzluk hali
son bulabilir. (5) İnsan, başka bir
insanın ilacı olabilir çünkü insan, bir
başkasına ilaç olursa değerlidir.
15) Yukarıdaki numaralandırılmış
cümlelerden hangisi düşüncenin
akışını bozmaktadır?
A) 4

B) 5

C) 3

D) 2

Geri dönüşüm kabaca atık maddeleri
yeniden kullanılabilir hale getirme
yöntemidir. Atıkları geri dönüştürerek
enerjiden, ham maddeden ve kısmen
işgücünden tasarruf ederiz. Geri
dönüşüm, günümüz dünya ülkeleri
vatandaşlarının hayatında önemli bir
yer tutar. Ülkemizde geri dönüşüm
bilinci yavaşça yayılsa da birçok ülke
bizden
oldukça
iyi
durumdadır.
Avusturya tüm atığının %63’ünü geri
dönüştürüyor
ki
bu,
listede
Avusturya’nın
zirvede
olduğunu
gösterir. Avusturya mükemmel işleyen
kentsel atık politikasına sahip, bu
sayede Avusturya’da geri dönüşüm
daha istikrarlı bir şekilde yürütülüyor.
Almanya atıklarının %62’sini, Tayvan
ise %60’ını geri kazandırıyor. Atıklarını
en çok geri dönüştüren ülkeler
listesinde sırayı Brezilya, Singapur,
Güney Kore, Birleşik Krallık, İtalya ve
Fransa izliyor.
16) Yukarıdaki parçanın konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geri dönüşümde en ileri ülke
B) Geri
dönüşüm
faaliyetlerinde
ülkemizin geri kalma nedenleri
C) Geri dönüşüm ve dünya genelinde
geri dönüşüm faaliyetleri
D) Geri dönüşüm faaliyetlerinin ilk
olarak nerede başladığı
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Şeyda öğretmen yeni atandığı okulda
öğrencileri daha iyi tanımak için girdiği
sınıflarda
öğrencilerin
kendilerini
tanıtan birer yazı yazmalarını istemiştir.
Öğrenciler de kendileri, aileleri, hobileri,
hayalleri ile ilgili bilgileri yazıp
öğretmenlerine vermişlerdir.
17) Yukarıdaki açıklamaya göre
öğrencilerin yazdığı yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşam öyküsü
C) Fabl

B) Masal
D) Dilekçe

Gelişen teknolojiyle birlikte unutulan
alışkanlıklardan
biri
de
mektup
yazmaktır. Artık insanlar birbirlerine
mektup göndermek yerine mesaj ya da
elektronik posta göndermeyi tercih eder
oldular. Mektuptaki samimiyeti ne
derece taşıyabilir ki o elektronik yazılar?
18) Bu parçada aşağıdakilerin
hangisinden söz edilmemiştir?
A) İnsanların mesajlaşma yoluyla daha
hızlı iletişim kurduğundan
B) Gelişen teknolojiyle birlikte mektup
yazma alışkanlığının unutulmaya
başlandığından
C) İnsanların mektup yerine elektronik
postayı ya da mesajı tercih
ettiğinden
D) Elektronik postalarda mektuptaki
içtenliğin bulunmadığından

Güneşin başka doğar ayın bir başka,
Şehrin başka güzel, köyün bambaşka,
Ay yıldızlı bayrak getirir aşka,
Dünyada bulunmaz eşin Türkiye’m!
Yılmaz Çelik
19)
Bu
şiirin
ana
duygusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memleket özlemi
B) Sıla özlemi
C) Yaşama sevinci
D) Yurt sevgisi

Arı kovanında en çok görevi olan arılar,
dişi işçi arılardır. Ana arı ve erkek arı ise
arı neslinin devamını sağlamakla
sorumludur. Arı ailesi içinde düzen ve iş
birliğinin sağlanmasında ana arının rolü
büyüktür. Ana arı, vücudunda meydana
getirdiği bazı salgılarla ailedeki diğer
arıları kontrol eder.
20) Bu parçada aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Arı neslinin devamını kimlerin
sağladığına
B) En çok görevi olan arıların hangileri
olduğuna
C) Ana arının, kovandaki diğer arıları
nasıl kontrol ettiğine
D) Arı ailesinin niçin iş birliği içinde
çalıştığına
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1) 120 ÷ 3 – 5.7 işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5

B) 10 C) 15 D) 20

2) 5 × (27 – 8) işleminin sonucu
aşağıdaki
işlemlerden
hangisinin
sonucuna eşittir?
A) 5 × 27 + 5 × 8

B) 5 × 27 – 5 × 8

C) 8 × 27 – 8 × 5

D) 27 × 8 – 27 × 5

3) 7 rakamının bozuk olduğu bir hesap
makinesinde
57
×
49
işlemi
aşağıdakilerden
hangisi
ile
hesaplanabilir?
A) 49 × (60 + 3)

B) 45 x (61 × 49)

C) 49 × (61 – 3)

D) 49 × (60 – 3)

4) 3 kilogramı 42 TL olan badem, 5
kilogramı 30 TL olan leblebi ve 4
kilogramı 28 TL olan fıstıktan ikişer
kilogram alan Tuna kasaya 100 TL
verirse kaç TL para üstü alır?

5) İçinde bir miktar su bulunan
depoya
210
litre
daha
su
eklendiğinde
deponun
yarısı
doluyor.1500 litre su alan depoda
başlangıçta kaç litre su vardır?
A) 500 B) 540 C) 600 D) 1290

6) Suda misketlerinin 4’erli ve 6’şarlı
gruplandırdığında her defasında 2
misketi artıyor. Buna göre Sude’nin
misket sayısı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 12 B) 24 C) 26 D) 36

7)
502116 sayısı aşağıdakilerden
hangisine kalansız bölünemez?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 9

8) -3 < p < +4 ifadesinde p yerine kaç
farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

A) 27 B) 46 C) 54 D) 73
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9)
3 654 385 sayısını oluşturan
rakamların liste yöntemiyle gösterilişi
aşağıdakilerden hangisidir?

12) 36 kg ve 45 kg’lık torbalarda
bulunan iki farklı pirinç birbirine
karıştırılmadan ve hiç artmayacak

A) K = {3, 6, 5, 4, 3, 5, 8}

şekilde eşit büyüklükteki paketlere

B) K = {3, 4, 5, 6, 7, 8}

paylaştırılacaktır. Bir paket pirinç kg
olabilir. Yukarıdaki ifadenin doğru

C) K = {3, 4, 5, 6, 8}

olabilmesi için

ile

gösterilen

yere aşağıdaki sayılardan hangisi

D) K = {3, 4, 5, 6, 8, 9}

yazılabilir?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 9

10) Çözümlenmiş şekli;
4.100 + 2.1 +8.0,1 + 5.0,001 olan
ondalık gösterim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 42,85

B) 42,805

C) 402,85

D) 402,805

13) 810 sayısının asal çarpanlara
ayrılmış hali 2a.3b.5c ise a + b + c kaçtır?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

14) (0,24 + 0,3) × 1,15 işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?

11)

A) 6,21 B) 0,0621 C) 0,62 D) 0,621

Yukarıdaki çarpan ağacında hangi sayı
çarpanlarına ayrılmıştır?
A) 70 B) 120 C) 140

D) 210

15)
32,4 : 3,6 işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,09 B) 0,9 C) 9 D) 90
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16) Bilgi: 1’den başka ortak böleni
olmayan sayılara aralarında asal
sayılar denir.
Aşağıdaki
sayı
çiftlerinden
hangileri aralarında asal sayıdır?
A) 6 - 12
C) 11 - 17

20) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin
sonucu doğrudur?
A) 0,2 × 0,3 = 0,6

B) 0,3 × 0, 4 = 1,2

C) 0,6 × 0,3 = 0,18 D) 0,5 × 0,6 = 0,03

B) 9 - 21
D) 20 - 35

17) Aşağıdaki ondalık gösterimlerden
hangisinin yüzde birler basamağına
yuvarlanmış hali 3,68’dir?
A) 3,685 B) 3,673

C) 3,678 D) 3,685

18) Kilogramı 4,45 TL olan muzun 5
kg’ı kaç TL’dir?
A) 2,225 B) 22,25 C) 22,2 D) 22,45

19)
Aşağıda
verilen
ondalık
gösterimlerden
hangisi
birler
basamağına yuvarlandığında değeri
azalır?
A) 13,67 B) 8,54 C) 6,503 D) 9,486
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4) I. Çizgili kas
1) I. Mars
II. Merkür
III. Venüs
IV. Dünya
Yukarıda verilen iç gezegenlerin
güneşe yakınlık sıralaması hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) IV-III-II-I
B)III-IV-I-II
C)II-III-IV-I
D)I-II-III-IV

2) Güneş tutulması ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gündüz görülebilir
B) Ay dünya ile güneş arasındadır
C)Ay’ın dolunay evresinde görülür

II. Düz kas
III.Kalp kası
Hangi kaslar istemsiz çalışır?
A)I-II-III

B)II-III

C)I-III

D)I-II

5) Ayşe ile Fatma halat çekme oyunu
oynamaktadır. Her ikisinde yeri
değişmediğine aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılabilir.
A) Ayşe Fatma’ya göre daha fazla
kuvvet uygulamıştır.
B) Fatma Ayşe’ye göre daha fazla
kuvvet uygulamıştır.
C)Ayşe ile Fatma’nın uyguladıkları
kuvvet dengelenmemiş kuvvettir.
D) Ayşe ile Fatma’nın uyguladıkları
kuvvet dengelenmiş kuvvettir.

D)Ay güneşe dünyadan daha yakındır
6) A Rh(+) kan grubuna sahip olan
Umut aşağıdaki bireylerden
hangisinden kan alabilir?
3) Destek ve Hareket sistemi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kol ve bacaklar uzun kemikten
oluşur
B) El ve ayaklarda kısa kemik vardır
C)İskelet sistemi tek başına hareketi
gerçekleştirir.
D)kafatası yassı kemikten oluşur.

A) A Rh(-) kan grubuna sahip sağlıklı 18
yaşındaki Aslı ‘dan
B) A Rh(+) kan grubuna sahip 70
yaşındaki Mehmet ‘ten
C) A Rh(+) kan grubuna sahip sağlıklı
21 yaşındaki Melike’den
D) A Rh(+) kan grubuna sahip böbrek
yetmezliği olan 35 yaşındaki Akif’ten
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7) Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili
olarak aşağıdaki verilenlerde hangisi
yanlıştır?
A) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden
kayma hareketleri yaparak akışkan
özellik gösterir
B) Maddenin en düzenli hali katı halidir

10) I. Sürat, birim zamanda alınan
yoldur.
II. Süratin birimi metre/saniye ya da
kilometre/saattir.
III. İki hareketliden aynı mesafeyi daha
uzun sürede alanın sürati daha
fazladır.
Sürat ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?

C) Katı molekülleri hareketsizdir
D) Gaz moleküleri öteleme yapabilir

8)
I. Gazların hacmi dış etkilerle değişir.
II. Katıların belirli bir hacmi yoktur.
III. Sıvıların ve gazların belirli bir şekli
yoktur.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III

D) I, II ve III

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

11)
Yol (m)
0 10 20 30 40 50
Zaman(s) 0 5 10 15 20 25
Yukarıdaki tabloda bir hareketliye ait
yol-zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre hareketli ile ilgili;
I. Sabit süratli hareket etmiştir.
II. 4. Saniyedeki sürati 2 m/s dir
III.Hareketlinin 5. saniyedeki sürati 15.
saniyedeki süratinden fazladır.

9)
Kuvvet Büyüklük Yön
1
15 N
Doğu
2
13 N
Batı
3
11 N
Batı

A) Yalnız I

Doğrultu
Doğu-Batı
Doğu-Batı
Doğu-Batı

Bir cisme etki eden üç kuvvete ait
bilgiler tabloda verilmiştir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet
hangi yönde ve kaç Newton’dur?
A) 9 N Batı

B) 17 N Batı

C) 39 N Doğu

D) 11 N Doğu

Bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

12) Sabit süratli hareket eden arabanın
süratinin 120 km/h olduğu bilinmektedir.
Otomobilin 3 saat sonunda aldığı
toplam yol kaç kilometredir?
A) 60 km

B) 120 km

C) 240 km

D) 360 km

11

Fen Bilimleri-6

13) Aşağıdakilerden hangisi Güneş’e
en uzak gezegendir?

17) Aşağıdakilerden hangisi sindirim
sistemine yardımcı organdır?

A) Satürn

B) Venüs

A)Mide

B) Yutak

C) Uranüs

D) Jüpiter

C) Karaciğer

D) Akciğer

14) Aşağıda verilen kemiklerden
hangisi kısa kemiktir?
A) Göğüs Kemiği
B) Kaburga Kemiği

18) Aşağıdakilerden hangisinde
kimyasal sindirim gerçekleşmez?
A) Ağız

B) Mide

C) Yutak

D) İnce Bağırsak

C)Bilek Kemiği
D) Kaval Kemiği
19) Proteinlerin kimyasal sindirimi
nerede başlar ve biter?
15) Kol ve bacakların hareket
ettirilmesinde aşağıdakilerden hangisi
etkilidir?

A) Ağız –Mide

A) Düz Kas

B) Çizgili Kas

D) Mide –Mide

C) Eklemler

D) Kalp Kası

16) Kemiğin enine kalınlaşmasını ve
onarımını sağlayan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kemik Zarı
B) Bilek Kemiği

B) Ağız –İnce Bağırsak
C) Mide –İnce Bağırsak

20) Kırmızı kan hücreleri hangisinde
üretilir?
A) Kemik İliği

B) Karaciğer

C) Akciğer

D) Kalp

C) Uzun Kemik
D) Süngerimsi Kemik
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1)
İnsanoğlu
hayallerini
gerçekleştirmek, merakını gidermek ve
günlük hayatta karşılaştığı sorunları
aşmak için sürekli çalışmıştır. Bilim
insanları yeni buluşlar yapmış ve
teknolojinin gelişmesini sağlamışlardır.
Bu çalışmalar sayesinde bi İnsanlar,
yaşamlarını sürdürebilmek için sanayi,
hizmet sektörü, tarım ve ticaret
alanlarında
çeşitli
ekonomik
faaliyetlerde bulunurlar.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik
faaliyetleri
etkileyen
etmenler
arasında yer almaz?
A) Yeryüzü şekilleri
B) İklim
C) Doğal kaynaklar
D) Bitki örtüsü

2) Bilim insanlarının merakla beklediği
Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum’da
açılıyor. Erzurum’da kar yağışının fazla
ancak nemin az olması, havanın soğuk
olması astronomik açıdan en önemli
kriterlerden biri. Kızılötesi bir gözlem
yapılacağı için soğuk hava ideal bir
durum. Kar yağışı da atmosferi
temizlediği için önemli. Bu yüzden
Erzurum gözlemevi için en uygun yer.
Metne
göre
Doğu
Anadolu
Gözlemevi’nin
açılacağı
yer
belirlenirken hangi sosyal bilimden
faydalanılmıştır?
A) Sosyoloji
C)Arkeoloji

B) Coğrafya
D) Tarih

3)“Dünyada her şey için, uygarlık için,
yaşam için, başarı için en hakiki mürşit
ilimdir, fendir.” “Akıl ve mantığın
halledemeyeceği
mesele
yoktur.”(Atatürk)
Atatürk’ün yukarıdaki ifadelerinde
vurgulamak
istediği
düşünce
hangisidir?
A) Akıl ve bilimin her türlü gelişmenin
kaynağı olduğunu
B) Bilim olmadan aklın
kullanılamayacağı.
C)Bilimin bile bazı sorunları çözmede
yetersiz olduğu.
D)Sadece gerekli durumlarda bilimsel
gelişmelerden faydalanılabileceği

4) Atatürk, bilim ve teknolojinin
toplumsal gelişim için gerekli ve önemli
olduğunu
vurgulamıştır.
Bilimsel
düşünme becerisinin halk arasında
yayılması için çaba harcamıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze
ülkemizde
bilim
ve
teknolojinin
gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu
amaçla sosyal bilimler başta olmak
üzere sağlık ve teknoloji gibi alanlarda
kurumlar açılmıştır.
Açıklamaya göre;
I.Türk Tarik Kurumu,
II.Türk Dil Kurumu,
III.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu,
IV.Türkiye Bilimler
Akademisi,kurumlarından hangileri
metinde bahsedilen kurumlara
örnek gösterilebilir?
A)I-II-III
B)II-III-IV
C)I-III-IV
D)I-II-III-IV
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Selçuklu devri Türk tarihi ve medeniyeti
konularında araştırma yapan Osman
TURAN, 1941 yılında yayınlanan “On
İki Hayvanlı Türk Takvimi” adlı eseri ile
bilim dünyasında tanınmıştır.
5)Buna göre Osman TURAN’ın
çalışma yaptığı sosyal bilim
hangisidir?
A) Hukuk
C)Felsefe

B) Tarih
D) Ekonomi

6)A sınıfından bazı öğrenciler Sosyal
Bilgiler dersinden aşağıdaki konularda
araştırma
yapacaklardır.
Gülmira
Toplumsal bir sorun olan teknoloji
bağımlılığını ölçmek amacıyla sınıf
arkadaşlarının kaç saat TV ve Genel Ağ
başında vakit geçirdiklerini araştırmak.
Emine Nisa Çanak, çömlek vb.
malzemeler getirerek okul bahçesine
gömecek. Gömdüğü yerde kazı
yaparak
malzemeleri
çıkaracak.
Çalışmasının
fotoğraflarını
sınıf
panosuna asacak. Azize yaşadığı
çevrede küçük bir gezi planlayarak bitki
örtüsünün resimlerini çekecek. Sınıf
arkadaşlarına anlatacak.
Buna göre öğrencilerin yaptığı
araştırmada hangi sosyal bilimin
konusu yer almaz?
A) Arkeoloji
B) Sosyoloji
C)Tarih
D) Coğrafya

7)
-Nüfusun yeryüzüne dağılışında insan
etkisinin olmadığı faktörlere DOĞAL
faktörler enir.
-Nüfusun yeryüzüne dağılışında insan
etkisinin olduğu faktörlere BEŞERİ
faktörler enir.
Aşağıda yoğun nüfuslanmış bazı
illerimiz
ve
yoğun
nüfuslu
olmalarında etkili olan önemli
özellikleri verilmiştir. Tanımlara göre
aşağıdakilerin hangisinde nüfusun
dağılışı
farklı
bir
nedene
bağlanabilir?
A) Mersin ve Hatay’da ılıman iklim
şartlarının hâkim olması.
B) Konya’da yer şeklerinin sade
olması.
C)Zonguldak ve Batman’da yeraltı
kaynaklarının olması.
D)Adana’da tarıma dayalı sanayi
kollarının gelişmiş olması.

8)
Ülkemizin
nüfus
dağılışı
incelendiğinde yer şekilleri sade, iklimi
ılıman, tarım sanayi, ticaret, turizm vb.
ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu
yerlerde nüfusun fazla olduğu gözlenir.
İzmir, Hakkâri, Adana, Samsun
illerimizden hangisi bu açıklamaya
uymaz?
A) İzmir
C) Adana

B) Hakkâri
D) Samsun
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9)Belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir
bölgede yaşayan, aralarında belirli
toplumsal-ekonomik ilişkiler bulunan
insanların tümüne ne denir?
A) Grup
C) Kalabalık

B) Birey
D) Nüfus

10)İşlenmemiş (ham) ya da yarı
işlenmiş maddelerin işlenerek mamul
(kullanılabilir)
madde
hâline
getirilmesine ne denir?
A) Turizm

B) Madencilik

C)Tarım

D) Sanayi

11)Ülkemizde nüfusun dağılışı
hakkında verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Batıdan doğuya doğru gidildikçe
nüfus artmaktadır.
B) İklimin elverişli ve ovalık alanlarda
nüfus fazladır.
C)İç kesimlere göre kıyı kesimlerinde
nüfus daha fazladır.
D)Ülkemizde nüfus her yere eşit bir
şekilde dağılmamıştır.
8-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde
nüfusun dağılışını etkileyen doğal
faktörler arasında yer almaz?

12)Ülkemizde iklim, yeryüzü şekilleri, su
kaynakları ve beşeri faktörlere bağlı
olarak
birçok
ekonomik
faaliyet
yapılmaktadır. Bölgelerimizde en fazla
yapılan ekonomik faaliyetler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Marmara Bölgesi Sanayi ve ticaret
B) Doğu Anadolu Bölgesi Tarım ve
Hayvancılık
C) Ege Bölgesi Sanayi ve Tarım
D) Akdeniz Bölgesi
Madencilik ve Hayvancılık

13)Çin toplumunda yaşayan bireyleri
ve bu bireyler arasındaki etkileşimleri
incelemek isteyen Ayşe, hangi sosyal
bilim dalından yararlanması gerektiği
konusunda kararsız kalmıştır. Ayşe,
araştırmasını tamamlayabilmek için
yardıma ihtiyacı duyuyor.
Ayşe
araştırmasını
gerçekleştirebilmek için aşağıdaki
sosyal bilim dallarından hangisine
ihtiyaç duyar?
A) Tarih
B) Arkeoloji
C) Sosyoloji
D) Hukuk

A) İklim
B) Tarım
C) Yeryüzü şekilleri D) Su kaynakları
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14)Sosyal bilimler hayatımız üzerinde
önemli etkilere sahiptir. Örneğin: Bir
sosyal bilim dalı olan coğrafyadan
edindiğimiz
bilgiler
sayesinde…………...
Yukarıda
verilen
bilgide
“…………..” ile boş bırakılan yer
aşağıdakilerden
hangisi
ile
tamamlanırsa doğru olur?
A) Küresel ısınma, hava kirliliği gibi
çevre sorunları hakkında fikir
yürütebiliriz.
B) İnsanlık tarihini daha iyi anlayarak,
geleceğimizi şekillendirebiliriz.
C)İçinde yer aldığımız gruplarda bize
düzen görevlerin ve sorumlulukların
neler olduğunu öğrenebiliriz.
D)Dünyadaki çeşitli diller hakkında bilgi
sahibi olabilir, onları günümüz dillerine
çevirebiliriz.

15) Atatürk sağlık, teknoloji gibi
alanlarda bilimsel çalışmaların önünü
açtığı gibi sosyal bilimleri geliştirmek
ve desteklemek için de birçok kurum
açmıştır.
Buna göre,
I- Etnografya Müzesi’nin açılması
II-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin
açılması
III- Tarihi eser ve filoloji müzesi
Gelişmelerinden
hangileri
Atatürk’ün
sosyal
bilimleri
geliştirmek ve desteklemek için
açtığı
kurumlar
arasında
gösterilemez?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I, II ve III
16)Sosyal bilimler, insanın sosyal ve
kültürel faaliyetlerini inceleyen bir bilim
dalıdır.
Buna göre sosyal bilimler ile ilgili
verilen
aşağıdaki
yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal bilimler, sadece doğa
olaylarını inceler
B) Sosyal bilimler insanların kültürel
özelliklerini inceler.
C)Sosyal bilimlere yardımcı tüm bilim
dalları toplumların geçmişteki
özelliklerini inceler.
D)Günlük hayatımızdaki birçok konu ve
durum sosyal bilimler ile ilişkilidir.
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17)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
bir sosyal bilim dalı değildir?
A) Filoloji

B) Ekonomi

C)Kimya

D) Coğrafya

20) Paralar ile madalyonların üstünde
yer alan yazı ve resimlerin bilimsel
açıdan değerlendirmesini yapan
aşağıda yer alan bilim dallarından
hangisidir?
A) Sosyoloji
B) Nümizmatik
C) Hukuk

18)Geçmişten günümüze meydana
gelen olayların zamanını tespit ederek
sıralayan sosyal bilim dalı hangisidir?

D) Etnografya

A) Felsefe
B) Psikoloji
C) Antropoloji
D) Kronoloji

19)Günümüz de Türkiye’de bilim ve
teknolojinin gelişimine yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıdaki
şıklardan hangisi bu çalışmalardan
biridir?
A) TÜBİTAK

B) TÜRKSAT

C) KİMYOKENT

D) MÜZELER
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Konu: Zararlı Alışkanlıklardan
Korunma Yolları
Kazanım: Zararlı alışkanlıklardan
korunma yollarını tartışır.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN
KORUNMA YOLLARI
Zararlı
alışkanlıklardan
korunma
konusunda birey olarak bizlere düşen
birtakım
görevler
olduğu
kadar
devletimize ve ailemize düşen görevler
de bulunmaktadır. Bu yayınımızda
bireyin, ailenin ve devletin konuyla ilgili
görevlerine değindik.

Birey olarak bize düşen görevler
• Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve
kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden
uzak durmalı, boş vakitlerimizi spor
yaparak,
kitap
okuyarak
değerlendirmeliyiz.
• Ailemize bağlı olmalı, sıkıntılarımızı ve
sorunlarımızı
aile
büyüklerimizle
paylaşarak onların tecrübelerinden ve
bilgilerinden yararlanmalıyız.
• Televizyon, gazete, film, internet, pc
oyunu vb iletişim araçlarında yer alan
sigara, alkol, uyuşturucu ve diğer kötü
alışkanlıkları özendirici görsel, işitsel
yayınlardan kaçınmalıyız.
Biz birey olarak kendimizi her türlü kötü
alışkanlıklardan korumalıyız. Ayrıca
kötü alışkanlığı olanları da uyarmalıyız.

Çünkü kötü alışkanlıklar sadece bireye
değil, o bireyin veya bireylerin davranış
bozuklukları aracılığıyla toplum
huzuruna da zarar verir. Yüce Allah bu
konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyurmuştur: "Onlar Allah’a ve ahiret
gününe inanırlar. İyiliği emrederler,
kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde
birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi
insanlardandır." Âl-i İmran suresi, 114.
ayet.

Ailemize düşen görevler
• Aileler çocuklarına küçük yaştan
itibaren iyi bir eğitim ve terbiye
vermelidir.
"Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden
daha değerli ve üstün bir miras
bırakamaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
• Aileler çocuklarına davranışlarıyla
örnek olmalıdır.
•
Aileler
çocuklarının
arkadaş
çevresinden,
yaptıkları
işlerden,
gittikleri yerlerden haberdar olmalı,
yanlışlarını gördüklerinde uygun bir dille
uyarmalı, baskıcı olmamalıdır.

Devletimize düşen görevler
Anayasamızın 58. maddesinde "Devlet,
gençleri
alkol
düşkünlüğünden,
uyuşturucu maddelerden, suçluluk,
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan
ve cehaletten korumak için gerekli
tedbirleri alır." ifadesi yer alır.
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Devletimiz
bu
yasa
çalışmalar yapar. Bunlar;

gereğince

• Küçüklere sigara ve alkol satışını yasa
ile engellemiştir.
• Öğrencileri kötü alışkanlıkların
zararları hakkında bilinçlendirmek,
onları bu tür kötülüklerden korumak için
okullarda eğitici çalışmalar yapar.
• Alkol içilen yerlerin eğitim kurumlarına
yakın açılmasını yasa ile engellemiştir.
• Uyuşturucu
engellemiştir.

satışını

yasa

ile

•
Gençlere
güzel
alışkanlıklar
kazandırmak amacıyla spor alanları,
kütüphaneler, tiyatrolar açar, buralarda
çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler
düzenler.

19

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6

Kumar
Kur’anı
Kerim’de
kolay
kazanılan şey anlamına gelen ‘’Meysir’’
olarak ifade edilmiş ve kesinlikle
yasaklanmıştır.
1) Aşağıdakilerden hangisi kumarın
dinimiz tarafından yasaklanmasındaki
etkenler arasında gösterilemez?

Zararlı alışkanlıkların başlamasında
etkili olan faktörler nelerdir.
4) Yukarıdaki soruya göre aşağıdaki
cevaplardan hangisi getirilemez?
A) İrade zayıflığı

B) Merak ve özenti

C) Dinin kuralları

D) Arkadaş çevresi

A) Haksız kazanç
B) Zaman İsrafı
C) Zengin olunması
D) Hırsa sebep olması

1-Din 2-Can 3-Akıl 4-Kültür 5-Nesil

‘’İyilerle dost olmayan, kötülere komşu
olur.’’

5) Yukarıdakilerden hangileri İslam’ın
korunmasını istediği beş temel değer
arasında gösterilemez?

Mevlâna

A) Yalnız 4

B) Yalnız 5

2)Mevlâna bu sözü ile zararlı
alışkanlıklara başlamada rol oynayan
hangi faktörün önemine değinmiştir?

C) 1,2, ve 4

D) 3 ve 4

A) Arkadaş ortamı
C) Sosyal medya

B) Merak ve özenti
D) Dışlanma kaygısı
‘’En değerli kazanç, kişinin kendi elinin
emeğiyle kazandığıdır.’’

- Özenti - Dışlanma - Bilgisizlik – Merak
3) Yukarıdaki kavramlara bir isim
vermek istersek bu aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) Öğrencilerin sorunları

6) Yukarıdaki
Peygamberimiz
yasaklanmıştır?

hadis-i şerif
ile
bizlere
neyi

A) Kumar

B) Uyuşturucu

C) Eroin

D) İçki

B) Tevekkül sebepleri
C) Taassubun sonuçları
D) Zararlı alışkanlıkların sebepleri
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Ali: Anne, öğretmenimiz ödev verdi.
Ödevin konusu "İçki, kumar gibi kötü
alışkanlıklardan korunmak için ne
yapmalıyız?" Bu sorunun cevabına ne
yazabilirim?

9)
Kötü
alışkanlıklara
başlama
nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Merak

B) Bilgili olma

7) Ali’nin' bu sorusuna annesinin verdiği
cevap aşağıdakilerden hangisi olamaz?

C) Özenti

D) Arkadaş çevresi

A)
Yüce
Allah'ın
bizi
kötü
alışkanlıklardan koruması için dua
edebiliriz.
B) Spor yaparak boş vakitlerimizi
değerlendirebiliriz.
C) Kötü alışkanlıkları olan kişiler bizi
ilgilendirmezler.
D)
Kitap
okuyarak
değerlendirebiliriz.

vakitlerimizi

-Arkadaşlarımızı seçerken onların güzel
ahlaklı olmasına dikkat etmeliyiz.
-Aileler, çocuklarına küçük yaştan
itibaren iyi bir eğitim vermeli ve
davranışları ile de örnek olmalıdır.

Bazı toplumlarda kötü alışkanlıklar
devlet tarafından yasaklandığı halde
kullanım oranı düşmemiş, aksine bu
alışkanlıklara ilgi daha da artmıştır.
Bunun
nedeni
araştırıldığında
yasakların tek başına yeterli olmadığı,
bireylerin
eğitim
yoluyla
bilinçlendirilmesi
gerektiği
sonucu
çıkmıştır. Yasaklamalarla birlikte kötü
alışkanlıkların zararları konusunda
bilinçlendirme eğitimleri daha etkili
olmaktadır.

10)
Verilen
parçada
kötü
alışkanlıklardan koruma ile ilgili önerilen
yöntem hangisidir?
A) Yasaklayıcı kanunlar çıkarmak

-Kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden
uzak durmalıyız.

B) İnsanları
bırakmak

8) Yukarıdaki ifadeler doğruysa "D",
yanlışsa "Y" olarak değerlendirildiğinde
hangisine ulaşılır?

C) Sosyal kurumlarla iş birliği yapmak

A) D-D-D

B) D-D-Y

C) D-Y-D

D) Y-D-D

tercihlerinde

serbest

D) Bilinçlendirme eğitimleri uygulamak

21

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-6

11) Aşağıdakilerden hangisi çocukların
ve gençlerin kötü alışkanlıklardan
korunması
için
ailelere
düşen
görevlerden biridir?
A) Çocukların yanında içki, sigara ve
uyuşturucu kullanmak gerekir.
B) Her gün kumar oynayarak çocukların
rızkını başkalarına yedirmek gerekir.
C) Çocukları kötü alışkanlıklara sahip
insanlarla tanıştırıp, arkadaş olmaları
sağlanmalıdır.
D) Çocuklara her yönüyle örnek olup
kötü alışkanlıkların bulunduğu bir
ortama sokulmamalıdır.

• Üzüm üzüme baka baka kararır.
• Kır atın yanında duran ya huyundan ya
suyundan kapar.
12) Bu atasözlerinde kötü alışkanlıklara
başlamada aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu vurgulanmaktadır?
A) Kitle iletişim araçlarının

Bütün insanlar içki, kumar gibi kötü
alışkanlıkların zararlı olduğunu kabul
etmelerine rağmen bu alışkanlıklarını
sürdürürler.
Zararlı
alışkanlıklara
başlama nedenleri arasında ….... gibi
etkenler yer alır.
13) Bu metinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Güçlü irade
B) Kendini kanıtlama isteği
C) Merak
D) Özenti

Başlangıçta arada sırada alkollü içki
içen kişi, zamanla bu miktarı artırır.
14)
Bu
durumun
aşağıdakilerden hangisidir?

nedeni

A) Toplumsal sorunların artması
B) Tadının merak edilmesi

B) Arkadaş çevresinin

C)
Alışkanlığa
dönüşmesi

ve

bağımlılığa

C) İrade zayıflığının

D) Kötü arkadaş çevresinin olması

D) Merakın
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Yapılan araştırmalar anne ve babalarda
kötü alışkanlıkların yaygınlaşmasının
çocukları
olumsuz
etkilediğini,
çocukların
büyüdüklerinde
kötü
alışkanlıklara
başlamaya
eğilimli
olduğunu ortaya koymaktadır.
15) Bu araştırmanın bulgusu kötü
alışkanlıklara
başlamada
aşağıdakilerden
hangisinin
etkili
olduğunu ortaya koymaktadır?
A) Kötü arkadaş çevresinin

Bazı kişiler sıkıntıya düştükleri ve
morallerini
bozacak
bir
olayla
karşılaştıkları zaman direnme gücü
kaybederler.
Sorunlarını
alkol,
uyuşturucu veya sigara aracılığı ile
çözmeye ve unutmaya çalışırlar. Bu
durum gerçeklerden kaçmak ve
çözümü yanlış yerlerde aramaktır.
17) Bu parçada kötü alışkanlıkla
başlama nedeni olarak aşağıdakilerden
hangisi görülmektedir?
A) Özendirici reklamlar

B) İrade zayıflığının

B) Arkadaş çevresi

C) Merak ve özentinin

C) Merak ve özenti

D) Ailenin

D) Bireysel sorunlar

Sigara, içki ve uyuşturucu gibi kötü
alışkanlıklar
kişinin
çevresindeki
insanlardan etkilenerek oluşmaktadır.
16) Bu durum aşağıdaki hadislerden
hangisinin
dikkate
alınmadığını
gösterir?
A) Merhamet
edilmez.

etmeyene

merhamet

B) Doğruluk iyiliğe iyilik de cennete
götürür.
C) Kişi arkadaşının dini (huy, alışkanlık)
üzerindedir. Sizden biriniz kiminle
arkadaş olacağına dikkat etsin.
D) Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve
iyi bir özellik verilmemiştir.
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Uyuşturucu ve alkol, insanların hem
kendilerini hem de etrafındaki insanları
birtakım tehlikelerle karşı karşıya
bırakır. İslam dini insanları bu
hususlarda uyarmaktadır.
18) Bu parçada anlatılan uyarı
aşağıdaki ayetlerin hangisinde vardır?

Akciğer kanseri
Kronik bronşit
Damar tıkanıklığı
20) Yukarıda verilen sigaranın zararları
aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aile ekonomisine

A) "... Kendi elinizle kendinizi tehlikeye
atmayın... " (Bakara suresi, 195. ayet)
B) "Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de
insanlara iyilik yap... " (Kasas suresi,
77. ayet)

B) İnsan sağlığına
C) Ülke ekonomisine
D) Toplum hayatına

C) "Ey iman edenler! Allah'a karşı
gelmekten sakının... " (Maide suresi,
35. ayet)
D) "Şüphesiz bütün bunlarda düşünen
bir toplum için ibretler vardır." (Ra'd
suresi, 3. Ayet)
"Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden,
uyuşturucu maddelerden, suç işleme,
kumar ve kötü alışkanlıklardan ve
cehaletten
korumak için
gerekli
tedbirleri alır." (Anayasa'nın 58.
maddesi)
19) Devlet bu
aşağıdakilerden
amaçlamıştır?

yasayı

A) Vatandaşların kötü
edinmesini engellemeyi
B) Suçluları en
cezalandırmayı

ağır

çıkararak
hangisini
alışkanlıklar

bir

biçimde

C) Eğitim ve gelir düzeyinde her
vatandaşın eşit olmasını sağlamayı
D) Kötü alışkanlığı olanları tespit edip,
onları toplumdan dışlamayı
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1) I love bumper cars……………..

3) Which one is false?

A)I think they are horrible

A)Her mother doesn’t like fairs.

B)I dislike them

B)Duygu dislikes roller coasters.

C)I think they are exciting

C)Ali likes driving cars at the

D)I don’t understand them

weekends.
D)Emily is British.

2) Salih: I dislike ghost trains but we
can get on the carrousel and have
fun.

4) Which of the following can

Diana: It sounds dull…………….

complete the information given

A)I think it is really exciting

below according to the paragraph?

B)I love the carrousel

I.Country…………………………………

C)I don’t like the dark tunnel

II.Age………………………………

D)I don’t think it is funny

III.City…………………….
A)I.Los Angeles

B)I.Italy

II.Jane

II.10

III.Jessica

III.Sam

PARAGRAPH BELOW.

C)I.10

D)I.UK

Hi! I am Emily. I am ten years old. I am

II.Jane

II.10

from UK. I live with my family in London.

III.Sam

III.London

ANSWER THE QUESTIONS 3, 4, and
5 ACCORDING TO THE

In my free time I usually go to fair with
my family.Roller coaster and wave
swinger are my favorite.My sister

5)………………. in her free time.

Duygu doesn’t like roller coaster very

A)Emily goes to the theatre

much

B)Ali likes his school

because

dangerous.My

she
brother

thinks
Ali

it

is

loves

bumping cars.He thinks they are fun.My

C)Duygu hates roller coasters
D)Emily goes to the fair

father and mother hate fairs because
they have the fear of speed and height.
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6) Suzan: Look! This is my aunt in

9) Give the correct spelling for the

this photo.

numbers below.

Şeyma: She is beautiful…………?

I.206

Suzan: She is a nurse in New York.

A)I.Fourty four

A)What does she do?

II.One thousand three

B)Does she like painting?

III.Thirty three thousand three

II.47

III.3303

C)How does she go to the hospital?
D)What did she do yesterday?

B)I.A hundred and six
II.Fourty seven
III.Thirty three hundred three

7) Cemil: My school isn’t close to
my house.I……………….so I always

C)I.Two hundred six

take the bus.

II.Forty seven

A)can climb the mountains

III.Three thousand three hundred three

B)can’t walk in the mornings
C)can’t swim well in the pool

D)I.Six hundred

D)can write letters and e-mails

II.Seventy four
III.Thirty three thousand

8) Tarık: I am a hairdresser. I can

10) Şenkal: What’s the

…………………………..

matter?.........................

A)organize meetings

Emre: I don’t know. I feel sleepy. I

B)teach new things at school

think it’s the weather.

C)dye and style hair

Which of the following completes

D)mend electrical devices

dialogue above?
A)You look anxious.
B)I don’t want to listen to music now.
C)You look so happy.
D)Why do you like rainy days?
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11) Suzan: ………………………?

14) My name is Jane. I work at cafes

Esma: Cold and cloudy.

and restaurants. I can serve food

A)What is the weather like on the

and drinks. I can also Show you the

weekend?

empty tables. What do I do?

B)What is the time?

A) a cook

C)How does the weather affect your

B) a dentist

mood?

C) a waiter

D)Is it cold and cloudy on Friday?

D) a waitress

12) Ali: I am a tailor. I can ……………
and make new clothes.
A)sew fabrics

15) (I)He is so ……………. that he

B)cook delicious meals

could not answer the question

C)drive a car

(II)Don’t go out today.It is …………..

D)design a bridge

outside.
(III)In London, people cannot see the
sun because it’s often…………….
(IV)I don’t like stormy weather because

13) Cansu: …………………………?

I’m scared of ………………………..

Canan: 4 October 2020.

Fill in the blanks in the sentences

Cansu: Oh, today we should visit

above and find the word that is

the National History Museum. Do

irrelevant.

you want to come with us?

A)cloudy

Canan: Definitely!

B)scary

A)What is the date today?

C)ligtning

B)When is your birthday?

D)anxious

C)Are you interested in History?
D)What time is it?
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ANSWER THE QUESTIONS 16, 17,

19)I.Erdem always feels sleepy on

and 18 ACCORDING TO THE

Monday mornings.

PARAGRAPH BELOW.

II.Erdem dislikes stormy weather.

Hi! My name is Leyla. I am a doctor at

III.Erdem thinks London bigger than

the city hospital. I became a doctor in

Paris.

2014. I am happy to be a doctor

IV.Erdem enjoys running on sunny

because I can examine and help people

days.

when they are ill. I work from 9 a.m. to

A.Erdem güneşli günlerde koşmaktan

4 p.m. on Monday and Tuesday. I work

hoşlanır.

at night on Wednesday, Thursday and

B.Erdem, Londra’nın Paris’ten daha

Friday. I sometimes work at the

büyük olduğunu düşünür.

weekend. It is a tiring job but it is my

C.Erdem pazartesi sabahları daima

dream job.

uykulu hisseder.

16)When did she become a doctor?

D.Erdem fırtınalı havaları sevmez.

A)in 2014

B)at 2014

Which of the following matching is

C) on Fridays

D)at night

True according to Turkish-English
meaning?
A)I-A

II-B

III-C

IV-D

17)She likes his job because ……….

B)I-C

II-D

III-B

IV-A

A)she works at night

C)I-C

II-D

III-A

IV-B

B)she sometimes goes to work

D)I-D

II-C

III-B

IV-A

C)it is a tiring job
D)it is her dream job

18)Which is true?
A)She likes helping people when they
are ill
B)She wants to work only at the
weekends
C)She works during the day all week
D)She always starts work at 9 p.m.
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20) I. I am a computer programmer.
II. Last year.
III. What do you do?
IV. When did you start working here?
Find the correct option to make a
meaninful dialogue above.
A) IV-I-II-III

B)III-I-IV-II

C)III-IV-II-I

D) IV-II-I-III
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TÜRKÇE

MATEMATİK

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

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

SOSYAL BİLGİLER
1) D
2) B
3) A
4) D
5) B
6) D
7) D
8) B
9) D
10) D
11) C
12) D
13) C
14) A
15) C
16) A
17) C
18) D
19) A
20) B

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
1) C
2) A
3) D
4) C
5) A
6) A
7) C
8) A
9) B
10) D
11) D
12) B
13) A
14) C
15) D
16) C
17) D
18) B
19) A
20) B

FEN BİLİMLERİ
1) C
2) C
3) C
4) B
5) D
6) C
7) C
8) B
9) A
10) B
11) B
12) D
13) C
14) C
15) B
16) A
17) C
18) C
19) C
20) A

İNGİLİZCE
1) C
2) D
3) C
4) D
5) D
6) A
7) B
8) C
9) C
10) A
11) A
12) A
13) A
14) D
15) B
16) A
17) D
18) A
19) B
20) B
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