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D KKAT: 1. Soru kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için
salon sorumlular na ba vurunuz.
2. Soru kitapç n n ön ve arka yüzündeki aç klamalar okuyunuz.
3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu
cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz.
CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA
1. Cevap kâ d üzerine yapaca n z i aretlemelerde siyah kur un kalemden ba ka kalem
kullanmay n z.
2. Cevap kâ6%d%ndaki bilgilerin size ait olup olmad%6%n% kontrol ediniz. Cevap kâ d
kullan lamayacak durumdaysa veya size ait de ilse verilecek yedek cevap kâ d na,
kimli inizle ilgili bilgileri, salon ba kan n n aç klamalar na göre yaz n z.
3. Kitapç%k türünü cevap kâ6%d%n%z%n ilgili bölümüne mutlaka iAaretleyiniz.
4. Cevap kâ d nda TÜRKÇE, MATEMAT K, FEN ve TEKNOLOJ , SOSYAL B LG LER ve
YABANCI D L ( NG L ZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, TALYANCA) testleri için be ayr
sütun bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili sütunlara a a daki örnekte oldu u
gibi yuvarla , d na ta rmadan i aretleyiniz.
Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA
A

B

C

D

SORU K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapç nda TÜRKÇE testinde 21, MATEMAT K testinde 18, FEN ve TEKNOLOJ
testinde 18, SOSYAL B LG LER testinde 18 ve YABANCI D L ( NG L ZCE, ALMANCA,
FRANSIZCA, TALYANCA) testinde 15 olmak üzere toplam 90 soru bulunmaktad r.
Kitapç n tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikad%r.
2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru
buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz.
3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Soru kitapç n z n içindeki bo alanlar
karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz.
Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
5. Puanlamada her soru grubu için yanl cevap say s n n üçte biri, do6ru cevap say%s%ndan
ç%kar%larak geçerli cevaplara kar gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele
cevaplama yapmay n z.
6. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi
unutmay n z.
BAJLAYINIZ DEN LMEDEN SORU K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.
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4. Bir sanatç% ve onun eseri hakk%nda konuAan
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aAa6%daki çocuklardan hangisi mecaz anlaml%
bir sözcük kullanm%At%r?
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Cahit Zarifo lu, bu
eserinde bizlere
ayd nl k öyküler
sunuyor.

AAa6%daki alt% çizili kelimelerden hangisinin eA
anlaml%s% bu bulmacada yoktur?
A) Yine güler yüzle konuklar n a rl yorlar.
B) Bu hat ray anlat rken gözleri ya arm t .
C) ,ri siyah gözleriyle bana bak yordu.
D) Zaman istedi imiz gibi kullanma olana m z var.

B)

Yazar, çocuklar n
duygu ve
dü üncelerini
öykülerle anlatm .

2. Bir gün Nasrettin Hoca’ya bir minareyi gösterip
“Hoca! Bu nedir?” diye sormuAlar. “YaA kuyudur.” demiA. “GüneAe ç%kartm%A, kurutuyorlar.”
Bu f%krada aAa6%dakilerden hangisi yoktur?
C)
A) Benzetme
C) Kar la t rma

3.

B) Onaylama
D) Aç klama

D)

(1) ”Sol Aya6%m” 100 Temel Eser
içerisinde yer alan kitaplardan biridir. (2) Sürükleyici, e6lenceli ve
ilham verici bir cesaret öyküsüdür.
(3) Beyin felciyle dünyaya gelmiA ve
tekerlekli sandalyeye ba6l% olarak
yaAam%A Christy Brown taraf%ndan
yaz%lm%At%r. (4) Yazar, bu eserinde
sol ayak parmaklar%yla yazmay%,
resim yapmay% ve daktilo kullanmay% çocuklu6unda nas%l ö6rendi6ini anlatmaktad%r.
Fatih, okudu6u kitab% tan%t%rken “kendi duygu
ve düAüncelerini” hangi cümlede ifade etmiAtir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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Eserde sekiz
öykü var.

Ben de bir an önce
bu eseri okuyaca m.
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5. 1. Saz%, sa6 baca6%n%z ile vücudunuzun birleAti6i

7. Turgut, bu mektubu çal%Ama masas%n%n üstüne
koymuA, karA%s%nda saat 01.00’e kadar oturup
durmuAtu. Selim’in titrek bir yaz%yla karalad%6%
sat%rlar gözlerinin önünde uçuAuyordu. Harflerin
aras%nda arkadaA%n%n uzun parmaklar%n% seçer
gibi oluyor, okudu6u kelimelerle birlikte onun
kal%n ve bo6uk sesinin odada yank%land%6%n%
san%yordu.
Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kiAiler aAa6%dakilerin hangisinde do6ru olarak verilmiAtir?

bölgeye yerleAtiriniz.
2. Saz%n sap%n% yukar% kald%rmak için sa6 kolunuzu saz%n üstüne koyarak hem yere hem de
vücudunuza do6ru bir kuvvet uygulay%n%z.
3. Sol elinizle sap% tuttuktan sonra, art%k sa6
elinizle saz%n%z% çalabilirsiniz.
4. Sazdan temiz ve güzel bir ses ç%karmak için
ilk Aart onu do6ru tutmakt%r.
5. Bu amaçla vücut yap%n%za uygun bir sandalyeye dik olarak oturunuz.

Olay
Selim’in yaz
yazmas
Selim’in
Turgut’a
seslenmesi

Yer
Balkon

Zaman
Ak am

Salon

Ö len

C)

Turgut’un
mektup
okumas

Oda

Gece

Turgut,
Selim

D)

Turgut’un
masaya
oturmas

Mutfak

Sabah

Yazar,
Turgut,
Selim

A)
B)
Saz%n resimdeki
gibi tutulmas% için,
numaraland%r%lm%A
cümleler hangi
s%rayla
okunmal%d%r?

A) 2 – 3 – 4 – 5 – 1
C) 4 – 5 – 1 – 2 – 3

A

TÜRKÇE TEST

Ki iler
Yazar,
Selim
Yazar,
Turgut

B) 3 – 4 – 5 – 1 – 2
D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4

8. “Otokritik” denilen konuya e6ilmek istiyorum.
Ben otokriti6i daha çok bir davran%A için uygun
buluyorum. nsan%n kendi davran%A%n% sonuçlar%
aç%s%ndan de6erlendirmesidir otokritik, diyorum.
Kendini eleAtirmenin kendinden yak%nma çerçevesinden de ç%kmas% gereklidir diye düAünüyorum.
Bu parçaya göre aAa6%dakilerden hangisi bir
“otokritik”tir?

6. Bir ebeleme oyunudur. Yedi kiAi ile oynan%r.
Ebe, di6er çocuklar% yakalamaya çal%A%r. Yakalanan çocuk, uçak gibi kollar%n% açarak durur,
bacaklar%n%n aras%ndan baAka bir oyuncunun
geçmesiyle tekrar oyuna döner. Oyun, ebenin
herkesi yakalamas%yla biter.
Bu parçaya göre “Uçak Oyunu” ile ilgili olarak
aAa6%dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu sözleri söyleyerek onun kalbini k rmamal yd m.
B) Otobüs zaman nda gelmedi i için törene yeti emedim.
C) “Yeterli de il!” diyerek projemizi reddetmi ler.
D) Bana yüzmeyi ö retmi olsayd n seninle gelirdim.

A) Uçak gibi duran çocuk, ebeye de ince oyuna
döner.
B) Alt çocuk uçak gibi durdu unda oyun biter.
C) Ebe, bir oyuncuyu yakalay nca ebelikten kurtulur.
D) Ebe, yakalad çocu un bacaklar n n aras ndan
geçer.
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9. …………….. bizden binlerce kilometre uzakta

11.

olmalar%na ra6men elini uzatsan tutulacak gibiler. KardeAim Kenan’la evin dam%nday%z. Hiç
konuAmuyoruz. S%rtüstü yatm%A, y%ld%zlara
bak%yoruz. Gece kuAlar% kesik kesik ötüyor,
arada bir uzaklardan köpek sesleri geliyor.

ArkadaAlar, kardan adam%m%z
eriyor!

Bu parçan%n eksik b%rak%lan k%sm% aAa6%daki
resimlerden hangisiyle ilgilidir?
A)

B)

C)

D)

Üstüne bir Aemsiye mi koysak
acaba?

Jirin
Selim

Ahmet

Hemen onunla
bir foto6raf
çektirelim.

Zeynep

Erimesine
ra6men
mutluluktan
gülüyor.

Bu çocuklardan hangisi kardan adama, insana
ait bir özellik yüklemiAtir?

10. Her gün daha baAka aç%yor çiçek

A) Zeynep
C) Ahmet

Gökyüzü daha mavi gittikçe
GüneA daha rengârenk.
Cahit Irgat

B) Selim
D) @irin

AAa6%dakilerden hangisi bu Aiirde anlat%lan
duyguyu ifade eder?
A) ,çim d ma ç kt .
B) ,çim içime s m yor.
C) ,çim c z etti.
D) ,çim içimi yiyor.

12. YaAl% adam, gösterdi6i sopa demetini o6ullar%ndan k%rmalar%n% istemiA. Hepsi bunun için
saatlerce u6raAm%A ama hiçbiri bunu tek baA%na
baAaramam%A. YaAl% adam yerinden kalkm%A,
demeti çözmüA. Sopalar% teker teker o6ullar%na
uzatm%A. O6ullar%, sopalar% zorlanmadan k%rm%Alar. YaAl% adam bunun üzerine onlara
“………….............” demiAtir.
Bu parçaya göre yaAl% adam, o6ullar%na ne
demiAtir?
A) Zorluklar yenmek için birlikte hareket edin.
B) Sa l n z için spor yapmaktan vazgeçmeyin.
C) ,yi ad ancak kendiniz kazanabilirsiniz.
D) ,yilik yaparken kimseden kar l k beklemeyin.
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13.

……..?

Bu helikopter, içerisinde sebep – sonuç iliAkisi
bulunan alana inecektir. Buna göre helikopter
aAa6%daki alanlardan hangisine iniA yapmal%d%r?
A)

Emre

Her konuda oldu6u gibi bilgisayarla ilgili de baz% kurallar%m%z%n olmas% gerekir. Biliyorum, e6lenmeye
de dinlenmeye de ihtiyac%m%z var
ama bunlar%n belli bir süresi olmal%.

Hüseyin

B)
Çanakkale’de
vatan için yap lanlar unutmayaca z.

Benim için
ne dü ündü ünü bilmiyorum.
C)

Hüseyin, Emre’nin hangi sorusuna cevap
vermiAtir?

D)
Uçurtmam
çizgili oldu u
için çok güzel
görünüyor.

A) Bilgisayar oyunlar na neden bu kadar az vakit
ay r yorsun?
B) Bilgisayar oyunlar n n zararlar n bana anlat r
m s n?
C) Bilgisayar oyunlar biz çocuklar nas l etkiler,
biliyor musun?
D) Bilgisayarda oyun oynaman ailen nas l
kar l yor?

A r Da ’na
ç kmak için
haz rl k
yap yor.

14. Ö6retmen, masal adas% Seylan’% anlat%yordu.

16. Bir yaz tatilinde, babam%n bir dostunun yan%nda
çal%Ama denemesi yapm%At%m. Harçl%6%m% ilk
ald%6%mda beni görmeliydiniz. lk küçük kazanc%m, benim gözümde milyarlardan daha de6erliydi. Çünkü yorularak kazand%6%m bu paray%
hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nas%l
harcayaca6%ma karar vermem zor oldu. Harcad%6%mda ald%6%m tatsa bambaAkayd%. Çal%Akanl%6%m%n ispat%yd% bu. Al%n terimin belgesiydi.

Seylan Adas%, haritada su damlas% kadar küçük
görünüyordu. Neler neler anlatm%yordu ki ö6retmen!.. Maymunlar, filler, muzlar, dünyan%n en iyi
çaylar%, çeAit çeAit yemiAler, ad%n% bile duymad%6%m%z bitkiler… Ama en çok hoAumuza giden,
adan%n s%cak oluAuydu. Bütün bir y%l ne çizme
ne palto ne Aapka ne atk%… Serbestçe gez gezebildi6in kadar. Oduna da kömüre de gerek yok.
Do6rusu tam yaAanacak yermiA Seylan Adas%.

Bu paragrafta as%l anlat%lmak istenen aAa6%dakilerden hangisidir?

Bu parçaya göre Seylan Adas%’n%n “tam yaAanacak bir yer” olmas%n%n sebebi aAa6%dakilerden
hangisidir?

A) Çal kan ki i zaman n nas l geçti ini anlamaz.
B) En tatl kazanç, insan n kendi çabas yla elde
etti idir.
C) Kazanc n bir k sm ihtiyaç sahiplerine ayr lmal d r.
D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha
zordur.

A) Rahatça gezilebilecek kadar küçük olmas
B) Do al hayat n n bozulmadan devam etmesi
C) ,çinde birçok hayvan türünün bulunmas
D) Yaz mevsiminin y l boyu sürmesi
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17. YeAilçam filmlerinde köyünden, kasabas%ndan

19.

stanbul’a gelen genç adam, genç k%z, mart%lar%n
kaynad%6% bir iskelede gösterilmezse olmaz.
Mart% simgedir, gelenekleAmiAtir stanbul için.
yi de yar% denizde, yar% karada binalar%m%z%n
çat%lar%nda vakit geçiren bu güzelim kuAlar%
korumaya alm%A bir çevreci kuruluA mevcut mu
bilemiyorum.
Bu parçaya göre aAa6%dakilerden hangisi
stanbul’un sembolüdür?
A) Ye ilçam
C) Mart

B) ,skele
D) Deniz

Geliyor
1
Anlayacak
Sever

Korktu
Ç%km%A
Uyan%yor

Evdeydi 3
GüzelmiA
YeAildir

Görecek 4
Olur
TaA%nm%A

2

Bu kamyonun hareket etmesi için “ek fiil” alm%A
kelimelerin bulundu6u kasan%n yere indirilmesi
gerekmektedir. Buna göre kaç numaral% kasa
yere indirilmelidir?
A) 1

18.
Emir vermek

A

TÜRKÇE TEST

B) 2

C) 3

D) 4

Uyarmak

20.
K%rm%z%

Suçlamak

Mavi

YeAil

Oyalamak

Turuncu

letiAim engellerinden baz%lar% yukar%daki kartlarda verilmiAtir. Bu kartlara göre aAa6%dakilerden hangisi iletiAimi engelleyen ifade biçimlerinden biri de6ildir?

Baloncu

Y%lmaz

A) Hemen odana ç k ve uyu.
B) Benimle bir daha sak n böyle konu ma.
C) Suyu bo a harcamasayd n hepimize yeterdi.
D) Hastaland için davetimize gelemedi.

K%rm%z%, mavi, yeAil ve turuncu balonlar yan
yana geldiklerinde bir cümle oluAturmaktad%r.
Y%lmaz, bu cümleye “zaman anlam% katan”
balonu almak istemektedir. Buna göre baloncu,
Y%lmaz’a hangi balonu vermelidir?
A) K rm z
C) Ye il
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21.

Elif’in elindeki çantada fiiller vard%r. Elif’in, fiil
sand%6%na ilk önce “oluA” fiilini koymas% gerekmektedir. Buna göre sand%6a koyaca6% ilk fiil
aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Al mak
C) Sevinmek

B) Beklemek
D) Ye ermek

TÜRKÇE TEST B TT .
MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z.
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1. Yandaki eAkenar

4.

dörtgensel bölge
Aeklindeki uçurtma
I, II, III ve IV nolu
ç%talar%n Aekildeki
gibi birleAtirilmesi ile
oluAturulmuAtur.
AAa6%dakilerden
hangisindeki ç%talar
birbirinin orta
dikmesidir?

2.

1
2
A)

B) II ve III

C) I ve IV

B)

1
2

C)

8
5

D)

5
2

B)

1
3

C) 1

D)

B) 155

5
3

C) 248

D) 250

C)

D)

6. Yanda verilen çokgen
aAa6%daki çokgenlerden
hangisine benzerdir?

8, +3, 2 say%lar% yukar%daki semboller yerine
hangisindeki gibi yerleAtirilirse elde edilen
iAlemin sonucu en büyük olur?
+3
8
+3
2

1
3

Bu kulenin Miniatürk Müzesi’ndeki maketi
1
ölçekle küçültülerek yap%lm%At%r. Buna
25
göre, bu maketin yüksekli6i kaç santimetredir?

+

A) 8
B) +3
C) 2
D) 8

4
3

C

5. Galata Kulesi’nin yüksekli6i 62 metredir.

A) 124

3.

B

D) I ve II

1
5 iAleminin sonucu hangisidir?

2
5

A

Verilen say% do6rusunda iAaretlenen ard%A%k
noktalar aras% ayn% uzunluktad%r. A ve B
4
1
ve
say%lar% ile eAleAti6ine
noktalar%
3
3
göre, C noktas% aAa6%dakilerden hangisi ile
eAleAir?
A) 0

A) I ve III

A

MATEMAT K TEST

2
2
8
+3

A)
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7. Yandaki saatin farkl% ma6aza-

9. Kareli kâ6%t üzerinde verilen Aekillerden

lardaki etiket fiyatlar% ve yap%lacak
indirim yüzdeleri aAa6%da
verilmiAtir. Yap%lacak indirimler
sonras%nda bu saat hangi
ma6azadan en ucuza sat%n al%n%r?

hangisinde yans%ma simetrisi yoktur?
A)

B)

A)

C)

D)

B)
Sevgi Ma azas

Dost Ma azas

100 YTL

90 YTL

%25 indirim

%10 indirim

C)

D)
Y ld z Ma azas

Gül Ma azas

90 YTL

100 YTL

%20 indirim

%30 indirim

10. Jekildeki dörtgensel bölgenin alan% kaç
birim karedir?

8. AAa6%daki Aekilde, yar%çap uzunlu6u büyük

1 birim

olan dairenin alan%, yar%çap uzunlu6u küçük
olan dairenin alan%n%n kaç kat%d%r?

1 birim

A) 9

1 birim
1 birim

A) 2

B) 4

C) 8

D) 16
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C) 11
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11. Bir salça fabrikas%nda, silindir Aeklindeki eA

13. Bir kenar uzunlu6u 60 cm olan karesel bölge

teneke kutular%n yan yüzleri birer etiketle
tamamen kaplanacakt%r. Bir kutunun taban
3
yar%çap%n%n uzunlu6u 6 cm ve hacmi 1620 cm
oldu6una göre, etiketin kenar uzunluklar%
aAa6%dakilerden hangisindeki gibi olmal%d%r?
( ’yi 3 al%n%z.)
A)

B)

36 cm
Ebru salçalar

A

MATEMAT K TEST

18 cm
Ebru salçalar

12 cm

Aeklindeki hedef tahtas% iç içe iki kare ile
bölgelere ayr%lm%At%r. Bu karelerin kenar
uzunluklar% 20 cm ve 40 cm oldu6una göre,
hedef tahtas%na isabet eden bir okun boyal%
bölgeye isabet etme olas%l%6% nedir?

12 cm
20 cm

C)

40 cm

D)

36 cm

18 cm

60 cm

Ebru salçalar

Ebru salçalar

15 cm

15 cm

A)

12.

1
3

B)

4
9

C)

5
9

D)

2
3

14.
Maçlar

1.

At%lan
basket
say%lar%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

15 16 14 15 16 18 15 18 17

Yukar%daki tabloda, bir basketbolcunun
9 maçta att%6% basket say%lar% verilmiAtir.
Bu say%lar%n tepe de6eri (modu) kaçt%r?

A) 14
Bir mahalledeki 3. sokak, birbirine paralel
olan 1. ve 2. sokaklar% kesmektedir. Bu
mahalleye, 1. ve 3. sokaklara paralel olacak
Aekilde krokideki gibi borular döAenecektir.
2. ve 3. sokaklar%n oluAturdu6u dar aç% 33°
oldu6una göre, boru hatlar%n%n oluAturdu6u
geniA aç% kaç derecedir?
A) 114

B) 123

C) 147

D) 153
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C) 16

D) 18
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15. Kenar uzunluklar% a cm olan karesel bölge

17.

Aeklindeki bir kâ6%t parças% kenarlar%ndan
Aekildeki gibi kesiliyor.
OluAan karesel bölgenin alan% aAa6%dakilerden hangisiyle ifade edilir?

...
1. ad%m

2. ad%m

3. ad%m

Kibrit çöpleri ile oluAturulan bir örüntünün
ilk üç Aekli yukar%da verilmiAtir. Bu örüntüde
7. ad%mdaki Aekil kaç kibrit çöpünden oluAur?

6 cm

A) 31

B) 36

C) 41

D) 42

6 cm

a
2

A) a

2

C) a

6a + 36
12a + 12

2

6a + 12

2

12a + 36

B) a

D) a

18. AAa6%daki ad%mlar izlendi6inde koordinat
düzleminde hangi harf oluAur?
1. ad%m: Uç noktalar% A(3, 1) ve B(3, 1) olan
do6ru parças%n% çiziniz.
2. ad%m: C(4, 3) noktas%n% A noktas% ile birleAtiriniz.
3. ad%m: D(2, 3) noktas%n% A noktas% ile
birleAtiriniz.

16. Türkiye statistik Kurumunun verilerine göre
ülkemizde 2005 – 2006 y%llar%ndaki baz% sa6l%k
personeli say%lar% aAa6%daki grafikte verilmiAtir. Grafi6e göre, aAa6%daki ifadelerden
hangisi yanl%At%r?

A)

B)

C)

D)

Grafik: Baz% Sa6l%k Personeli Say%lar%
KiAi say%s%
(Bin)
90
80
70

2005

60

2006

50
40
30
20
10
0

HemAire Sa6l%k Uzman Eczac% DiA
Hekimi
Memuru Hekim

Sa6l%k
Personeli

MATEMAT K TEST B TT .
FEN ve TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z.

A) En az de i im eczac say s nda olmu tur.
B) Hem ire say s , sa l k memuru say s na göre
daha az artm t r.
C) En fazla de i im sa l k memuru say s nda
olmu tur.
D) Sadece di hekimlerinin say s azalm t r.
-11-
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1. Üç ö6renci I, II, III’teki yaylara oklarla gösterilen

3. Numaraland%r%lm%A özdeA ampullerle kurulu

yönlerdeki kuvvetleri uyguluyorlar.

Aekildeki devrede K anahtar% aç%l%p L anahtar%
kapat%ld%6%nda aAa6%daki durumlardan hangisi
gerçekleAir?
1
K
2
3

III

I
II

Yaylar%n bu kiAilere uygulad%klar% kuvvetlerin
yönleri hangi seçenekte do6ru olarak
verilmiAtir?
I

II

4

L

A) 2 ve 3 nolu ampullerin parlakl ayn kal r.
B) Ana koldan geçen ak m artar.
C) 1 nolu ampulün parlakl artar.
D) Devrenin e de er direnci artar.

III

A)
B)
C)
D)

4. Cem, yapraklar% biraz aç%k
2.
F

F kuvveti etkisiyle düzgün do6rusal yolda
hareket eden bir araban%n, hareketinden bir süre
sonra Aoför frene bas%yor. Frenin etkisi ile
arabaya etki eden net kuvvet hareket süresince
s%f%r oldu6una göre; bundan sonra araban%n
hareketi için ne söylenebilir?

bulunan K elektroskobunun
topuzuna L cismini Aekildeki gibi dokundurdu6unda
K’n%n yapraklar%n%n önce
kapan%p sonra tekrar
aç%ld%6%n% gözlemliyor.
Buna göre K ve L’nin
birbirine dokundurulmadan
önceki yük durumlar%
hangisindeki gibi olabilir?
K
A) Nötr
+

B)

A) Süratlenerek yoluna devam eder.
B) Sabit süratle yoluna devam eder.
C) Frene bas ld anda durur.
D) Yava layarak durur.

L

C)
D)

-12-
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8.

5. Saydam olmayan
kaba Aekildeki gibi
bakan bir gözlemcinin
kap içindeki paray%
görebilmesi için,
kab%n içine s%v%
doldurmas% gerekiyor.

Cezve

B) 2

C) 3

“Tanecik modellerine göre hangi eAyalar ayn%
maddeden yap%lm%A olabilir?” sorusunu
yöneltir.

D) 4

Ö6rencilerin verdikleri aAa6%daki cevaplardan
hangisi do6rudur?

gelen %A%k en az yans%maya u6rar?

A) Cezve – Vazo
B) Cezve – Tencere
C) Cezve – Tencere – Vazo
D) Cezve – Bilezik – Vazo

B)
Beyaz

k

K rm z
perde

C)

K rm z

k

Vazo

Jekildeki eAyalar% ve bu eAyalar%n yap%ld%6%
maddelerin tanecik modellerini gösteren kartlar%
s%n%fa getiren ö6retmen, ö6rencilerine;

6. AAa6%dakilerden hangisinde perde üzerine
A)

Bilezik

Tencere

Gözlemci kaba hangi
seviyeye kadar s%v%
doldurursa paray%
görebilir?
(Bölmeler özdeA karelerden oluAmaktad%r.)
A) 1

A

FEN ve TEKNOLOJ TEST

Beyaz
perde

D)
K rm z

k

K rm z
perde

Beyaz

k

Beyaz
perde

9. AAa6%da verilen Aiirin hangi m%sras%nda atomun
yap%s% ile ilgili yanl%A bilgi verilmiAtir?

7. Uzay araAt%rmas% yapan ö6renci gözlemleri
sonucu bir gökcismine ait aAa6%daki bilgileri
elde ediyor.
Gökcismi belirli bir yörüngede hareket ediyor.
Üzerine gelen %A%k %A%nlar%n% geri yans%t%yor.
Etraf%nda dolanan kendisinden küçük gök
cisimleri bulunuyor.
Buna göre ö6rencinin gözlemledi6i gökcismi
aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Galaksi
C) Gezegen

B) Y ld z
D) Uydu

-13-

(1) OluAturur beni proton, nötron, elektron
(2) Kimli6imi belirtir çekirde6imdeki proton
(3) Etraf%mda döner proton, nötron, elektron
(4) Yüksüzdür çekirde6imdeki nötron
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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10. Özlem, sepetteki iyonlar%
anyon ve katyon olarak
ay%rmak istiyor.
Bu iyonlar% anyon ve
katyon kutular%na
aAa6%dakilerden
hangisindeki gibi
yerleAtirmelidir?

12. Baz% ö6rencilerin ayn% miktardaki Aekerleri suda
çözmek için haz%rlad%klar% düzenekler aAa6%da
verilmiAtir.
NH+4 , F
Al

3+

20°C

, NO 3

10 g Aeker

50 mL
su

30°C

Eren’in düzene6i

A)

50 mL
su

10 g Aeker

lay’%n düzene6i

B)
Al

3+

,F

Anyon

NH+4 , NO3

Al3 + , NH4

F , NO3

Katyon

Anyon

Katyon

C)

+

20°C
10 g Aeker

Sevde’nin düzene6i

D)
Al3 + , NO3
Anyon

NH+4 , F

NO3 , F

Katyon

50 mL
su

Anyon

NH+4 , Al3 +

30°C
10 g Aeker

50 mL
su

Ece’nin düzene6i

Hangi ö6rencinin haz%rlad%6% düzenekte Aeker
daha k%sa sürede çözünür?

Katyon

A) Eren’in
C) Ece’nin

B) Sevde’nin
D) ,lay’ n

11.
Merhaba, benim ad%m
oksijen. Oyun oynamay%
seviyorum. Benimle iyonik
ba6 yapabilecek arkadaAlarla oynamak istiyorum.
AAa6%daki hangi arkadaAlarla oynayabilirim?

Argon

A) Flor
C) Argon

Flor

13. Selma, Fen ve Teknoloji dersi ödevi olan
derideki duyu almaçlar% (a6r%, so6uk - s%cak,
sert - yumuAak vb.) konusunu resimlerle
anlatmak istiyor.
Buna göre Selma, aAa6%daki resimlerden
hangisini seçmemiAtir?

Magnezyum

B) Magnezyum
D) Argon ve flor

-14-

A)

B)

C)

D)
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14. Korku, heyecan, mutluluk ve öfke gibi durum-

A

16. Ö6retmen:

larda vücutta adrenalin hormonu seviyesi artar.
Buna göre, aAa6%daki durumlar%n hangisinde
Hülya’n%n adrenalin hormonu seviyesinde artma
beklenir?

1

Jekildeki boAalt%m
sisteminde verilen 1 ve 2
numaral% organlar%n isim ve
görevlerini söyler misin?
2

A) Yemek yerken su içti inde
B) Ders çal t ktan sonra uyudu unda
C) Her gün, ev i lerinde annesine yard m etti inde
D) S navda ba ar l olunca a r sevindi inde

Ö6renci:
1 numaral% organ böbrektir, idrar% depo eder.
2 numaral% organ idrar kesesidir, kan% süzer.
Bu aç%klamalara göre ö6renci ile ilgili olarak
aAa6%dakilerden hangisi söylenebilir?

Tahin helvas%

Taze fasulye

Ekmek

Makarna

Pirinç

Et

Karbonhidrat de6eri

Peynir

15.

A) Bo alt m sistemi organlar n bilmiyor.
B) Bo alt m sistemi organlar ile di er sistemlerin
organlar n ay rt edemiyor.
C) Bo alt m sistemi organlar n n eklini biliyor,
ancak görevlerini birbirine kar t r yor.
D) Bo alt m sistemi organlar n ve görevlerini çok
iyi biliyor.

Besinler (100 g)

Doktor, AyAe’ye fazla kilo ald%6%n% söyleyip
beslenme uzman% (diyetisyen)na göndermiAtir.
Beslenme uzman%, karbonhidratl% besinleri az
yemesini önerip, baz% besinlerdeki karbonhidrat
de6erlerini yukar%daki grafikle anlatm%At%r.
AyAe, miktarlar% eAit olan aAa6%daki yemeklerden hangisini yerse, beslenme uzman%n%n
önerisine uymuA olur?
A) Etli taze fasulye
B) Etli pirinç pilav
C) Peynirli makarna
D) Ekmek aras nda tahin helvas

-15-
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17.

18. Ö6retmen Metin’e Y, ,

, ile gösterilen
hayvan türlerinin yedi6i besinleri gösteren
tabloyu verip, bu hayvanlar%n yaAad%6% yerleri
yazmas%n% istiyor.
Özellikler
Yedi6i besinler YaAad%6% yer

Hayvan
Türü

Bitki yapra6%

Y
Kasaban%n 20 y%l önceki hâli

Y ve bitki

Kasaban%n bugünkü hâli

tohumlar%

Çay rl k ve
tarlalar
Orman ve
çay rl klar
Akarsu içi

12 yaA%ndaki Mehmet, yaAad%6% kasaban%n,
yukar%da verilen 20 y%l önceki foto6raf%n%
bugünkü hâli ile karA%laAt%r%nca çok üzülüyor.

Orman ve
çay rl klar

ve

Eskiden a6açlar aras%ndan akan temiz akarsu
art%k çok kirlidir. çinde meyve suyu kutular%,
yiyecek art%klar%, naylon torbalar vard%r. A6açl%k
ve tar%m alanlar% yok edilmiAtir.

Metin, bu hayvan türlerinden hangisinin
yaAad%6% yeri tabloya yanl%A yazm%At%r?
A) O

B)

C)

D)

Mehmet bu problemi çözmek amac%yla afiAler
haz%rlay%p arkadaAlar%na ve komAular%na
da6%t%yor. AAa6%dakilerden hangisi bu afiAlerden
biri olamaz?
A)

Geri dönü ümlü
ürünler kullan p,
çöplerimizi çöp
kutusuna atal m.

C)

B)

D)
Do al kaynaklar m z
koruyal m.

Çevremizde
a açland rma
çal mas ba latal m.

Daha fazla ürün
almak için kimyasal
gübre kullan m n
artt ral m.

FEN ve TEKNOLOJ TEST B TT .
SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z.
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1. I- rade-i Milliye Gazetesi

4.

II- Türk Tarih Kurumu
III- Anadolu Ajans%
Atatürk’ün kuruluAuna öncülük etti6i yukar%daki kurum ve kuruluAlardan hangileri, onun
iletiAime önem verdi6ini gösterir?
A) Yaln z I

B) I – II

C) II – III

D) I – III

Cami

2. Türkiye Selçuklular% Döneminde Türklerin
siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetleri
Anadolu’nun TürkleAme sürecine önemli
katk%lar sa6lam%At%r.
Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde görülen
aAa6%daki faaliyetlerden hangisinin Anadolu’nun
TürkleAmesinde etkili oldu6u söylenemez?
A) Miryokefalon Sava ile Bizans’ n yenilmesi
B) Haçl Seferlerine kar Anadolu’nun savunulmas
C) Venediklilerle ticaret antla malar imzalanmas
D) Bilimsel, sosyal ve ekonomik amaçl mimari
eserlerin yap lmas

?

3.

Türklerin Avrupa’da
ilerleyiAi Viyana kap%lar%nda sona erdi.
Ama askerî bandolar%n%n gürleyen davul
ve zurnalar% Haydn,
Mozart ve
Beethoven’in müzi6ine ilham veren bir
miras b%rakt%.

Kilise

Sinagog

Yukar%da Osmanl% Döneminden günümüze
kadar varl%6%n% devam ettiren de6iAik dinlere
ait baz% ibadet yerlerinin temsilî resimleri
verilmiAtir.
Bu resimlerden yola ç%karak Osmanl% toplumu için aAa6%dakilerden hangisi söylenemez?
A) Farkl kültürler bir arada ya am t r.
B) ,nanç ve ibadet hürriyeti sa lanm t r.
C) Adaletli ve ho görülü bir yönetim uygulanm t r.
D) ,badet hayat yaln zca ,slamiyet’e göre ya anm t r.

5. “Kral Yolu üzerinde kurulmuA olan Lidya
uygarl%6%, ekonomik faaliyetlerin kendilerine
kazand%rd%6% büyük servetle komAu devletlere
göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarl%k seviyesine ç%km%At%r.”
Verilen bilgide, Lidya uygarl%6%n%n geliAmesinde etkili olan aAa6%daki faktörlerden
hangisi vurgulanm%At%r?

1720 y%l%nda Yirmisekiz
Çelebi Mehmet Efendi,
Fransa’ya elçi olarak
gitti. Beraberinde götürdü6ü o6lu Sait Efendi
çeAitli davetlere kat%ld%.
Matbaada kitaplar%n ak%ll%ca ve kolay yoldan nas%l
ço6alt%ld%6%na Aahit oldu.
Ülkeye dönüAünde brahim Müteferrika ile temasa geçti ve 1727’de stanbul’da matbaa
kuruldu.

A) Ekonomide paray kullanmalar
B) Ticaret yolu üzerinde bulunmalar
C) Madencilik sanat nda ileri olduklar
D) Devlet yönetiminde tüccarlar n da etkili
olmalar

Bu diyagrama verilebilecek en iyi baAl%k aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Yenilikler ve Osmanl Devleti
B) Etkiledik, Etkilendik
C) Farkl Kültürler Bir Arada Ya ad
D) Bulu lar n Serüveni
-17-

9.

6. Osmanl% Devleti’nde yap%lan %slahat hareketleri sonucunda;
Matbaa kuruldu,
Ziraat Bankas% aç%ld%,
Posta teAkilat% kuruldu.
Bu %slahatlar, aAa6%daki alanlar%n hangisinde
de6iAim yaAand%6%na kan%t olamaz?

Nüfus
(Bin kiAi)
35
30
25
20

2015

2010

2005

2000

1995

1990

15

B) Ekonomi
D) Haberle me

1980

A) Askerlik
C) Kültür

A

SOSYAL B LG LER TEST
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Y%llar

Yukar%daki grafikte ülkemizdeki bir kentin
nüfus miktar%ndaki de6iAim gösterilmiAtir.
Son say%mdan itibaren (2000 y%l%) kentin
nüfusu her y%l 500 kiAi azal%rsa 2010 y%l%nda
nüfusu kaç kiAi olur?

7.

A) 15.000

10.

Yukar%da ülkemizde gerçekleAtirilen milletvekili seçimlerinden temsilî bir resim verilmiAtir.
Bu uygulaman%n cumhuriyetin hangi niteli6inin do6rudan bir gere6i oldu6u söylenebilir?
A) Laik Devlet
C) Demokratik Devlet

B) Sosyal Devlet
D) Hukuk Devleti

B) 20.000

C) 22.500

D) 27.500

Aaah ah! San%r%m 45 – 50 y%l önceydi. Köyümüze traktör ve biçerdöver geldi6inde çok
sevinmiAtik. Bu makineler bizim günlerce
u6raAarak sürdü6ümüz ve biçti6imiz topraklar% birkaç saatte iAledi. Hatta kazma vuramad%6%m%z topraklar% bile ekip biçmeye baAlad%.
Nereden bilebilirdik, art%k köyümüzde bize
ekmek kalmad%6%n%. A bulmak ümidiyle
düAtük gurbet ellere …

8. I. Dünya SavaA% öncesinde ba6%ms%zl%k isteyen farkl% uluslar% içinde bulunduran imparatorluklar vard%. SavaA sonunda bu imparatorluklar y%k%ld% ve yerlerine ulus devletler
kuruldu.
Bu durum, I. Dünya SavaA%’n%n aAa6%daki
nedenlerinden hangisine ba6l% bir sonuçtur?

Metne göre, Recep Dede’nin y%llar önce kente
göçmesinin nedeni aAa6%dakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik hareketlerine
B) Ham madde ve pazar aray na
C) Sanayi ,nk lab ’na ba l sömürgecilik yar na
D) Devletler aras nda ya anan ç kar çat malar na

A) Sa l k sorunlar n n ortaya ç kmas
B) Ekilemeyen alanlar n tar ma aç lmas
C) Tar msal verimin dü meye ba lamas
D) Tar mda makine kullan m n n yayg nla mas
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11.

13.
KARADEN Z

EGE DEN Z

Al%A veriA yaparken geri
dönüAümü olan kutularda sat%lan ürünleri
seçebiliriz.

AKDEN Z

0

Kâ6%t, AiAe gibi
maddeleri onlar için
ayr%lm%A kutulara
koyabiliriz.

200 km

Murat

AyAenur
Nüfusu azalan yerler
Ald%6%m%z ürünlerin
kutular%n% atmayarak
kalem kutusu gibi
farkl% amaçlar için
kullanabiliriz.

Nüfusu artan yerler

Nüfusu h%zla artan yerlerde iAsizlik, gecekondulaAma, alt yap% hizmetlerinin yetersizli6i,
tar%m ve yeAil alanlar%n yap%laAmas%, çevre
kirlili6i gibi sorunlar yaAanmaktad%r.
Buna göre; Türkiye haritas%nda gösterilen
yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az
yaAanmaktad%r?

P%nar

A) Kuzeydo u Anadolu
B) Ege Denizi k y lar
C) Marmara Denizi çevresi
D) Türkiye’nin güney k y lar

Yukar%daki üç arkadaA aAa6%da verilen çevre
sorunlar%ndan öncelikle hangisine yönelik
çözüm önerisinde bulunmaktad%rlar?
A) Hava kirlili i
B) Erozyon
C) Su kirlili i
D) At klar n geri dönü ümü

12. stanbul’da yaAayan Ahmet Bey, Aehrin
kalabal%6%ndan ve gürültüsünden kaçmak için
yak%n bir köyde bahçeli bir ev alarak burada
yaAamaya baAlam%At%r. Dostlar%n% ziyaret etmek için de s%k s%k stanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak
ve özgürlü6ünü kulland%6%na örnek
oluAturur?
A) Haberle me
B) Yerle me ve seyahat
C) Dü ünceyi aç klama
D) Özel ya am n gizlili i
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14.
TBMM’den ç%kan kanun CumhurbaAkan%na
gönderilir.

D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S DERS N
OKUYANLAR AJA IDAK SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN
YER NE, AYNI NUMARALI SOSYAL B LG LER
SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

CumhurbaAkan%, gerek gördü6ü durumlarda
kanunun tekrar gözden geçirilmesi için
meclise geri gönderir.

16. Metin’in kardeAi hastalanm%At%. Ona çevresindeki insanlar baz% önerilerde bulundular.
“Ey Allah’%n kullar%, tedavi olunuz; çünkü
Allah yaratt%6% her hastal%6%n Aifas%n% da
yaratm%At%r.” hadisine göre Metin, aAa6%daki
tavsiyelerden hangisine uymal%d%r?

TBMM kanunu, gerekli düzeltmeleri yaparak
veya hiçbir düzeltme yapmadan tekrar
CumhurbaAkan%na gönderir.

A) Davut: “Karde ini doktora götürüp tedavi
ettirmelisin.”
B) Behiye: “Falc ya git. Karde inin kendi kendine
iyile ip iyile meyece ini ondan ö ren.”
C) Cihan: “Ruh ça rma seanslar na götür, belki
karde in iyile ir.”
D) Ayla: “A a mahallede büyüyle u ra an biri
var. Ona götürürsen karde ini iyile tirir.”

CumhurbaAkan%, kanunu onaylar ve Resmî
Gazete’de yay%mlar.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde
aAa6%dakilerden hangisi CumhurbaAkan%n%n
kanun maddesi üzerindeki hak ve sorumluluklar%ndan de6ildir?
A) Kanunu veto etmek
B) Kanunu onaylamak
C) Kanun yapmak
D) Kanunu Resmî Gazete’de yay mlamak

17.

15.

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Kur’an’
insanlara
iletme

Bireyin;
Yetenekleri belirlenmeli,
lgi alanlar% keAfedilmeli,
KiAilik özellikleri ortaya konmal%,
lgi duydu6u meslekler incelenmeli,
Mesleki tercihine göre almas% gereken
e6itim araAt%r%lmal%.

,nsanlara
ö üt verip
uyarma

Allah’tan
vahiy alma

?

Bu Aemada boA b%rak%lan kutuya aAa6%dakilerden hangisini yazard%n%z?
A) Geçimini sa lamak için çal ma
B) ,nsanlara ho görülü davranma
C) ,lahî mesaj insanlara aç klama
D) Aile bireyleriyle yak ndan ilgilenme

Yukar%da verilen aç%klamaya en uygun baAl%k
aAa6%dakilerden hangisi olur?
A) Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken
unsurlar.
B) Günümüzde en çok tercih edilen meslekler.
C) Mesleki i bölümünün yararlar .
D) Mesleklerin ya am biçimlerine olan etkileri.
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18. Ramazan ay%n%n ilk günü Ali ve Mustafa oruç

A

17. Ülkelerin kalk%nmas%nda önemli görevler

tutuyorlard%. Eve do6ru yürürlerken arkadaAlar% Ahmet’i gördüler. Ali dedi ki:

üstlenen, iyi e6itim görmüA kiAilerin çal%Amak
için yurt d%A%na gitmesine beyin göçü denir.

Ahmet çok kavgac% biridir.
Orucun niçin ve nas%l tutuldu6unu iyi kavram%A biri olarak Mustafa, Ali’ye nas%l bir cevap
vermelidir?

Buna göre; aAa6%daki kiAilerden hangisinin
Almanya’ya gitmesi beyin göçü de6ildir?
A) Makine mühendisi Fikret Bey’in
B) Beyin cerrah Ülkü Han m’ n
C) ,n aat i çisi Ramazan Usta’n n
D) Ekonomist Ercan Bey’in

A) Evet! Geçen gün Ömer’le kavga ediyordu.
B) Dedikodu yapmayal m. Yoksa orucun sevab
azal r.
C) Ahmet kavgac oldu u gibi k skanç ve
dedikoducu biridir.
D) Kavgac insanlardan uzak durmak gerekir.

18. Yedinci s%n%f ö6rencisi Elif, s%n%f%na girdi6inde
s%ra arkadaA%n%n kendisine karA% k%rg%n
davrand%6%n% fark eder.

D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S DERS N
OKUMAYANLAR, AJA IDAK SOSYAL B LG LER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.
D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S DERS N
OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

Elif’in aAa6%daki davran%Alardan hangisini
yapmas% bu sorunun çözümünde daha etkili
olur?
A) Durumu görmezden gelmesi
B) Nedenini anlamaya çal mas
C) Arkada na öfkelenmesi
D) , i akaya vurmas

16. AAa6%daki diyagramda Sanayi nk%lab% sonucunda üretim teknolojisindeki geliAmelerin
sosyal hayata etkileriyle ilgili bir süreç yer
almaktad%r:
1. Üretimde insan ve hayvan gücünün
yerini makineler alm%At%r.

2. Üretim artm%A ve insanlar%n refah
seviyesi yükselmiAtir.

3. YaAam koAullar%n%n iyileAmesi ölüm
oran%n% düAürmüAtür.

4.

SOSYAL B LG LER TEST B TT .
YABANCI D L TEST NE GEÇ N Z

?

Diyagramdaki süreci tamamlayan en uygun
ifade, aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Nüfus artm , i sizlik sorunu do mu tur.
B) Devletler aras nda sömürgecilik yar ba lam t r.
C) , çi s n f ortaya ç km , sendikac l k giri imleri ba lam t r.
D) Ham madde ve pazar bulma önemli sorun
hâline gelmi tir.
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BU GRUPTAK SORULAR YABANCI D LLERE
A TT R. OKUDU UNUZ YABANCI D LE A T
SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

3.
’m interested in
cartoons.

NG L ZCE

1. – 9. sorularda verilen resimleri dikkate alarak
boA b%rak%lan yere uygun düAen seçene6i
iAaretleyiniz.

1.

…….. will you come
back home?

…… says she is
interested in
cartoons.

On Monday.

A) She

B) He

C) It

D) The cat

4.
You are late for work
again.

A) Where

2.

B) When

C) What

……. . missed the bus.

D) Which

A) hope so
C) That’s nice

like cutting the grass
but she prefers …….

B) ’m sorry
D) Let’s go

5.
You have to ……………….

A) painting the fence.
B) playing basketball.
C) watering the flowers.
D) taking photographs.

A) buy a lot of chocolate.
B) travel by taxi.
C) have breakfast.
D) brush your teeth.
-22-
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9.

6.
feel ill. ’m going to ……

A

…….. but can’t,
now. ’m too old.

A) used to run fast,too
A) write a letter.
C) make a cake.

B) always listen to music

B) see a doctor.
D) sing a song.

C) love my children
D) have got a new camera

10. – 11. sorularda boA b%rak%lan yere uygun
düAen seçene6i iAaretleyiniz.

7.

have got ………..

10. A: t’s hot in here. …………, please?
B: Yes, of course.
A) Would you open the window
B) Could speak to Mrs. Demir
C) May use your pencil
D) Can you lend me some money
A) a stomachache
C) a headache

B) the flu
D) the measles

11. ’m very hungry now. ’d like to ………..
A) wear a pair of red shoes.
B) drink a glass of tea.
C) eat a sandwich.
D) clean my room.

8. He is ………………

A) angry

B) tired

C) sad

D) happy

-23-

7. SINIF

12. Haritada verilen bilgilere göre cümlede boA

14. Resmi dikkate alarak verilen sorunun cevab%
olan seçene6i iAaretleyiniz.

b%rak%lan yeri tamamlayan seçene6i iAaretleyiniz.

Uluda6
2543 m

Erciyes
3916 m

A6r%
5137 m

Avarel

Mount Erciyes is …………………
A) the highest mountain in Turkey.
B) as high as Mount A r .
C) higher than Mount A r .
D) higher than Uluda .

13. KonuAma balonunda anlat%lan durumu ifade

A)

Jack

William

A) Avarel

B) William

C) Jack

D) Joe

15. Resimde verilen durumu ifade eden seçene6i
iAaretleyiniz.

Yesterday, watched a
football match on TV.

B)

A) He is driving a car.
B) He is going to mend his car.
C) He has just washed his car.
D) He goes to work by car.
C)

Joe

“Who is the tallest?

eden seçene6i iAaretleyiniz.

?

A

YABANCI D L TEST

D)
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7. Das Auto ist schneller …….. das Fahrrad.

ALMANCA

A) weil

1. – 9. sorularda verilen cümlede boA b%rak%lan
yerlere uygun düAen sözcük veya ifadeyi
bulunuz.

Hans : Leider, ich …..….. nicht Fussball spielen.

Peter

A) könnt

A)

C) können

D) wollen

2. Peter : Was ist dein Vater von Beruf?

D) als

: Das ist Otto ………… Vater.

em

B)

er

C)

es

D)

s

9.

Berna : Mein Vater ist …………. .
A) Lehrerin
C) Arbeiter

C) denn

8. Berna : Wer ist das?

1. Peter : Komm Hans! Wir spielen Fussball.
B) kann

B) damit

B) Hausfrau
D) Sekretärin

3. Roland : Wie geht es Ihnen?
Berna : Danke, es geht ……..…. .
A) mir gut
C) gut mir

Walter : Wo ist die schwarze Katze?
Brigitte : Die schwarze Katze ist ……… Tisch.

B) dir gut
D) Ihnen gut

A) auf dem
C) in der

B) auf der
D) auf den

4. Berta : Zeigst du mir dein Bild?
Hans : Ja, gern! ich zeige ………… mein Bild.
A) mir

B) dir

C) ihr

D) ihm

10. AAa6%da verilen sözcüklerden hangisi anlam
yönünden di6erlerinden farkl%d%r?
A) lesen

B) schön

C) fleissig

D) schnell

5. Walter : Kennst du das Kind da?
Otto

A) ihn

: Ja, ich kenne …………. !
Es ist Peters Bruder.
B) sie

C) er

D) es

11. AAa6%da verilen sözcüklerden hangisi
di6erlerinden farkl%d%r?
A)

Tee

6. Berna : Warum fährst du
mit dem Fahrrad?
Roland : Ich fahre mit dem
Fahrrad, .……. das
am billigten ist.

B)
C)
D)

A) als

B) weil

C) denn

D) damit
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12. Städte / kennenlernen / Ich / neue / möchte
1

2

3

4

FRANSIZCA

5

Yukar%daki kelimelerden anlaml% bir cümle
oluAturuldu6unda s%ralama nas%l olmal%d%r?
A) 1 / 3 / 5 / 4 / 2
C) 1 / 2 / 3 / 4 / 5

1. AAa6%daki cümlenin sorusu hangi seçenekte
do6ru verilmiAtir?
Je vais au cinéma tous les vendredi.

B) 2 / 4 / 5 / 2 / 3
D) 3 / 5 / 4 / 1 / 2

A) Est-ce que tu aimes le cinéma?
B) Quand est-ce que tu vas au cinéma?
C) Comment est-ce que vous faites des films?
D) Combien est-ce que vous avez de cinémas?

13. fleissiger / Hans / als / ist / Walter.
1

A

YABANCI D L TEST

2

3

4

5

Yukar%daki kelimelerden anlaml% bir cümle
oluAturuldu6unda s%ralama nas%l olmal%d%r?

2. AAa6%dakilerden hangisi emir (impératif)
cümlesi de6ildir?

A) 2 / 1 / 4 / 3 / 5
C) 2 / 4 / 1 / 3 / 5

B) 5 / 1 / 2 / 3 / 4
D) 4 / 3 / 5 / 2 / 1

A) Mettez la viande sur la table.
B) Ne marche pas beaucoup.
C) Il ne faut pas manger beaucoup.
D) Achète la voiture rouge.

14. – 15. karA%l%kl% konuAma sorular%nda boA
b%rak%lan yerlere uygun düAen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

14. Ali

: Guten Morgen!
AyAe : Guten Morgen!
Ali
: Woher kommst du?
AyAe : Ich komme …………. stanbul.
Wohin gehst du Ali?
Ali
: Ich will …………. Theater gehen.
Vielen Dank!
AyAe : Bitte sehr!

A) aus / ins
C) nach / zu

3.
stanbul

Trabzon

Erzurum

Verilen resimden yararlanarak aAa6%daki
sorunun cevab%n% bulunuz.
Quel temps fera t-il à Ankara?

B) ins / aus
D) um / zu

A) Il y aura des nuages.
B) Il y aura de la neige.
C) Il y aura de la pluie.
D) Il y aura du soleil.

15. Müller : Guten Abend
Helga : Guten Abend
Müller : Ich heisse Müller
Wie heissen sie?
Helga : Ich heisse Helga.
Müller : Wie geht es Ihnen?
Helga : Danke, es geht ………………….. .
Und Ihnen?
Müller : Danke, mir geht es auch gut!
Helga : Auf Wiedersehen!
Müller : Auf Wiedersehen!
A) gut dir
C) mir gut

Ankara

4. Resimdeki pastay% yapmak için aAa6%dakilerden
hangisi gerekmez?

B) mir geht
D) uns schön

A) Il faut du sucre.
C) Il faut du lait.
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B) Il faut du savon.
D) Il faut de la farine.
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9. -11. sorularda verilen cümlede boA b%rak%lan
yere uygun düAen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.

5. AAa6%daki kelimeler grupland%r%ld%6%nda hangisi
bu grubun d%A%nda kal%r?
A) Professeur
C) Coiffeur

A

YABANCI D L TEST

B) Acteur
D) Bonheur

9. Céline mange …………… salade.
A) de la

B) de

C) du

D) des

6. AAa6%daki cümlede ifade edilen olay hangi
resimle iliAkilidir?

10. Mon frère et moi, …….. prenons le bus.

J’aime voyager en voiture.
A) nous
A)

B)

C)

D)

B) sortie

12. Resme göre aAa6%daki
sorunun cevab%
hangisidir?

cümle oluAturulursa do6ru s%ralama hangisi
olur?
est / rapide / l’avion / que / plus / le train
1
2
3
4
5
6
A) 4 / 6 / 3 / 2 / 1 / 5
C) 6 / 5 / 3 / 1 / 2 / 4

B) 6 / 1 / 3 / 2 / 4 / 5
D) 3 / 1 / 5 / 2 / 4 / 6

Qu’est-ce qu’il fait?
A) Il fait du sport.
B) Il y a deux guitares.
C) Il cherche la guitare.
D) Il joue de la guitare.

8. Resme bakarak cümlede boA
b%rak%lan yere uygun düAen
sözcü6ü bulunuz.

Je veux des ………., c’est combien le kilo?
A) oranges
C) pommes

C) vous

D) nos

11. Tes sœurs sont ……….. de la maison.
A) sortis

7. Kar%A%k olarak verilmiA sözcüklerden anlaml% bir

B) elles

B) tomates
D) raisins
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13. Resimdeki k%za bakarak yanl%A

TALYANCA

olan seçene6i iAaretleyiniz.

1. AAa6%daki cümlede boA

A) Elle est maigre.
B) Elle est jeune.
C) Elle a des lunettes.
D) Elle a les cheveux longs.

b%rak%lan yere ve alt% çizili
olan say%ya uygun gelen
seçene6i iAaretleyiniz.

Mio fratello …….. (diciotto) anni.
A) ha/8
C) ho/18

14. Yandaki resme bakarak
sorunun cevab%n% bulunuz.

B) ha/18
D) hai/18

Qu’est-ce qu’il boit?
A) Il boit du lait.
C) Il boit du coca.

2. AAa6%daki konuAmada boA b%rak%lan yere

B) Il boit du café.
D) Il boit du thé.

uygun gelen seçene6i iAaretleyiniz.
A: A che ora cominciano le lezioni?
B: Cominciano alle ………….. (14:15)
A) quattordici e cinque
B) quindici e quattordici
C) quattordici e quindici
D) quindici e un quarto

15. AAa6%daki sorunun cevab% hangisinde do6ru
verilmiAtir?
Où est-ce qu’il faut aller, pour acheter de la
viande?
A)

Pharmacie

B)

3. AAa6%daki konuAmada boA b%rak%lan yere uygun

Pâtisserie

gelen seçene6i iAaretleyiniz.
Ieri notte non (io) ……….dormito bene.
A) ho

B) ha

4. Resmi dikkate alarak
C)

Boucherie

D)

C) sono

D) sei

2 kg

boAlu6a uygun gelen
seçene6i iAaretleyiniz.

Poste

Abbiamo comprato due ………. di patate.
A) litri
C) bicchieri
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B) chili
D) bottiglie
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5. AAa6%daki cümlede boA b%rak%lan yere uygun

9. AAa6%daki konuAmada boA b%rak%lan yere uygun

gelen seçene6i iAaretleyiniz.

gelen seçene6i iAaretleyiniz.

Ogni giorno torno a casa alle 19:00. Anche ieri
…….. tornato alle 19:00.
A) hai

B) ha

C) ho

D) sono

A: Come farà il tempo domani?
B: (piovere) ……………

gelen seçene6i iAaretleyiniz.
A che ora sei
arrivato?

……………
..

Come farà il
tempo domani?

6. AAa6%daki cümlede boA b%rak%lan yere uygun

A) pioverà
C) pioverò

……………….
a mezzanotte.

A: A che ora sei arrivato?
B: …………… a mezzanotte.
A) sono arrivata
C) sono arrivati

A

YABANCI D L TEST

B) pioveremo
D) pioverai

10. AAa6%daki konuAmada boA b%rak%lan yere uygun
gelen seçene6i iAaretleyiniz.
A: Studi molto?
B: No, studio ……….

B) sono arrivato
D) sono arrivate

A) poco
C) abbastanza

B) troppo
D) molto

7. AAa6%daki cümlede boA b%rak%lan yere uygun
gelen seçene6i iAaretleyiniz.
A: Oggi nevica. Anche domani ………….. .
A) è nevicato
C) nevica

11. Resmi dikkate alarak boAlu6a
uygun gelen ifadeyi
iAaretleyiniz.

B) ha nevicato
D) nevicherà

………….. costa un chilo di mele?

8. AAa6%daki cümlede boA b%rak%lan yere uygun
gelen seçene6i iAaretleyiniz.

A) chi

Oggi sarà piovoso, noi non ………………
A) uscirò
C) uscirà

B) uscirete
D) usciremo
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C) quanto

D) quando
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12. AAa6%daki cümlede boA b%rak%lan yere uygun

15. AAa6%daki cümlede boA b%rak%lan yere uygun

gelen seçene6i iAaretleyiniz.

gelen seçene6i iAaretleyiniz.

………..volentieri, ma non ho tempo.

A: Quanti libri hai?
B: Leggo molto. Ho ………… libri.

A) usciresti
C) usciremmo

B) uscirebbe
D) uscirei

A) pochi

B) uno

C) molti

13. AAa6%daki iki ismi karA%laAt%r%n%z ve uygun
seçene6i iAaretleyiniz.

la macchina

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

l’aereo

A) la macchina è più veloce dell’aereo
B) la macchina è più costosa dell’aereo
C) l’aereo è più veloce della macchina
D) l’aereo è più economico della macchina

14. Resmi dikkate alarak
boAlu6a uygun gelen
seçene6i iAaretleyiniz.
Passa ………….. !
YeAil
A) al semaforo verde
C) al semaforo giallo

B) al semaforo rosso
D) al semaforo bianco
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D) poche

Soraca n z bir ey var m ? Varsa imdi sorunuz; s nav ba lad ktan sonra sorular n za cevap
verilmeyecektir. Haz r m s n z?
S nav, okulun bütün salonlar nda ayn anda ba layaca
Hepinize baAar%lar dileriz.

için ba lama zilini beraberce bekleyelim.

(Salon baAkan% baAlama ve bitiA saatini tahtaya yazacakt%r.)

Bu soru kitapç%6%n%n her hakk% sakl%d%r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam%n%n veya bir
k%sm%n%n Millî E6itim Bakanl%6% E6itim Teknolojileri Genel Müdürlü6ünün yaz%l% izni olmadan
kopya edilmesi, foto6raflar%n%n çekilmesi, bilgisayar ortam%na al%nmas%, herhangi bir yolla
ço6alt%lmas%, yay%mlanmas% veya baAka bir amaçla kullan%lmas% yasakt%r. Bu yasa6a uymayanlar,
do6abilecek cezaî sorumlulu6u ve kitapç%6%n haz%rlanmas%ndaki malî külfeti peAinen kabullenmiA
say%l%r.

22 HAZ RAN 2008 TAR H NDE YAPILAN
SEV YE BEL RLEME SINAVI 7. SINIF A TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE
TEST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

MATEMAT K
TEST

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

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

FEN VE
TEKNOLOJ
TEST

SOSYAL B L.
TEST

YABANCI D L
TEST

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

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

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

