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:

Aday No (T.C. Kimlik No) :
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 19, MATEMAT K testinde 16, FEN ve TEKNOLOJ
testinde 16, SOSYAL B LG LER testinde 16 ve YABANCI D L ( NG L ZCE, ALMANCA,
FRANSIZCA, TALYANCA) testinde 13 olmak üzere toplam 80 soru bulunmaktad r.
Kitapç n tümü için verilen cevaplama süresi 90 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.
BAILAYINIZ DEN LMEDEN SORU K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.
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A

TÜRKÇE TEST

1.

5. AAa6%dakilerden hangisi kullan%l%A amac%na göre
di6erlerinden farkl%d%r?
Dünya
1

GüneA’in neAeyle dönüyor.
etraf%nda
2

3

A)

B)

4

Defter
Numaraland%r%lm%A bu vagonlar yan yana
geldiklerinde bir cümle oluAturmaktad%r. Sinan,
bu cümlenin “kiAisel görüA” ifade etmesine
neden olan vagona binmek istemektedir. Buna
göre Sinan, kaç numaral% vagona biner?
A) 1

B) 2

C) 3

C)

Kitap
D)

Dergi

Gazete

D) 4

6. Geçen yaz, tatilimizi geçirmek üzere Bolu’ya

2. AAa6%dakilerin hangisinde alt% çizili ifade
“gerçe6i söylemek gerekirse” anlam%nda
kullan%lm%At%r?

gittik. Buras% küçük bir kent. Buz gibi suyu, mis
kokan havas%yla tatil için uygun bir yer. Ayr%ca
yemekleri de çok lezzetli.

A) Aç k kap n n önünde birkaç dakika konu tuk.
B) Ona aç ktan aç a ç k maya cesaret edemiyordu.
C) Aç kças , havuzda yüzmekten pek ho lanm yorum.
D) Bu iki örnek aç k seçik hakl l m z ispatl yor.

Bu parçada aAa6%daki duyu organlar%ndan
hangisiyle ilgili bir ayr%nt%ya yer verilmemiAtir?

3. Ya6murun ya6mas%n% dört gözle bekliyorum …...
suyumuzun bitmesinden korkuyorum.

A)

B)

C)

D)

Bu cümlede boA b%rak%lan yere aAa6%dakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) fakat
C) ama

B) çünkü
D) ne var ki

7. Erdem, kütüphanede kitap okumak istemektedir. Fakat kap% kilitlidir. Kilidi, üzerinde “eA
anlaml%” kelimelerin yaz%l% oldu6u anahtar
açmaktad%r. Buna göre Erdem, aAa6%daki
anahtarlardan hangisini kullanmal%d%r?

4. Do6al ve sade bir yaAam% tercih ediyorum. Bu
yüzden paraya, eAyaya ve e6lenceye önem
vermiyorum. Kitap okuyarak, sanat ve bilimle
meAgul olarak yaA%yorum. Küçük mutluluklardan ald%6%m heyecanla ruhumu yeniliyorum.

A)

Saç

B)

Arma an

Ba

Bu paragraf%n yazar%ndan aAa6%dakilerin
hangisini yapmas% beklenmez?
A) Bilgisayar oyun oynamak için kullanmas
B) Resim sergilerini ve konserleri takip etmesi
C) Dünya ve Türk klasiklerini okumas
D) Fizik alan nda deneyler yapmas

C)

Giysi
Elbise
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Pasta

D)

Kalem
Silgi
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8. Sanço yel de6irmenlerini görür, Don KiAot

10. (1) Gölün kurumas% ise, en çok iki kazla bir kur-

devleri. Sonra kaç%n%lmaz diyalog:

ba6ay% rahats%z etmiA. (2) Ne yapal%m ne edelim,
diyerek üç arkadaA kafa kafaya vermiAler.
(3) Sevgili dostum fare, geçmiA olsun, nas%l
oldu da girdin bu kapana? (4) Deniz gittikçe
kabar%yor. (5) Tilki bakm%A sesin geldi6i yöne,
gördü6ünden bir Aey anlayamam%A. (6) Sonunda
içlerinden birisinin akl%na, baAka bir yere göç
etmek gelmiA. (7) Zaten baAka ç%kar yollar%
yokmuA; gittikçe kuruyan, batakl%k bir yerde
yaAamak çok zormuA.

Yel de6irmenlerini neden dev zannediyorsun?
Peki ya sen neden devleri yel de6irmeni
zannediyorsun?
Bu parçadaki durum aAa6%dakilerin hangisiyle
ifade edilir?
A) Ayn yere bak p farkl eyler görmek
B) Yeni fikirleri sorgulamadan kabul etmek
C) Her olay n iyi taraf yla me gul olmak
D) E lendirici ve geli tirici etkinlikler yapmak

Bu paragraftaki numaraland%r%lm%A cümleler dört
ayr% masaldan al%nm%At%r. AAa6%dakilerin hangisinde ayn% masala ait cümleler bir arada
verilmiAtir?
A) 1, 3, 4, 7
C) 3, 4, 5, 6

daha çok anlamaya baAlam%At%m. Bunun sebebi;
eskisine göre biraz daha hissetmem, düAünmem ve böylece daha fazla görmemdi. Art%k
bütün gördüklerimi ve hissettiklerimi resimle
ifade edebiliyordum.

11.
Roman % 20

A)

Öykü % 30

Gazete % 10

Bu paragrafta kendisini anlatan ressam, aAa6%daki resimlerin hangisinde sadece gördüklerini
ifade etmiAtir?

Iiir % 15

B)

Masal % 5

9. Kendimi ve etraf%mdaki olaylar% gün geçtikçe

B) 2, 3, 4, 6
D) 1, 2, 6, 7

Dergi % 20

Bu grafik, AyAe’nin yaz tatilinde okuduklar%na
ay%rd%6% zaman oranlar%n% göstermektedir. Buna
göre aAa6%dakilerden hangisi söylenebilir?

C)

A) Okuma saatlerinin ço unda öykü, roman ve
dergi okumu tur.
B) Romandan daha çok iirle vakit geçirmi tir.
C) Gazete okumaya dergi okumaktan daha çok
zaman ay rm t r.
D) Masal ve iire ay rd zaman birbirine e ittir.

D)
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12. Etraf%ndakiler, yeni do6an bebek için s%rayla

14.

Aunlar% dilemiAler: Yüz güzelli6i, selvi boy ve
zenginlik. Bunlar% duyan bilge kiAi ise “Ben
onun için iyilik diliyorum. Çünkü sizin söyledi6iniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir; iyilik ise tükenmez bir hazinedir.” demiA.

Üstünde silgisi olan kalemleri hiç anlamam.
Hem yazacaks%n hem de yazd%klar%n%
sileceksin. Olmaz, olmaz öyle Aey!

K%sa bir fabl yazal%m m%,
ne dersiniz?

Bu parçada as%l anlat%lmak istenen aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Yüz güzelli inin zenginlikten üstün oldu u
B) ;nsanlarla çiçeklerin birbirine benzedi i
C) ;yili in geçici güzelliklerden önemli oldu u
D) Bilge ki ilerin sözlerine de er verildi i
Bu elmay% kim çizmiAse
sanki ömründe hiç elma
görmemiA!

13.

Çok uykum geldi,
ben yat%yorum.

Karl% da6lar% aAan Mehmetçi6imizin
ayaklar%n%n üAüdü6ünü düAündük ve bu
sorunu çözmek için bir proje yapmaya
karar verdik.

Bu eAyalardan hangileri “eleAtiri” yapm%At%r?
A) Masa – Kalem
C) Kâ t – Masa

B) Kalemlik – Kâ t
D) Kalem – Kalemlik

15. Küçük çocuk benden bir kuzu resmi çizmemi
istedi. Hemen kâ6%d% kalemi ald%m elime. Fakat
be6endiremedim yapt%6%m resimleri. En
sonunda “ stedi6in kuzu bunun içerisinde.”
diyerek hava delikleri olan bir kutu çizdim.
Küçük çocuk, hayalindeki kuzu resmini
görmüAçesine sevindi.

Mehmet, Ufuk ve Emre birlikte bir proje geliAtirdiler.

AAa6%dakilerden hangisi bu projenin tamamlanm%A oldu6unu ifade eder?
A) Ayakkab n n içindeki s cakl 22 – 23 dereceye
ç karmay dü ündüler.
B) Ayakkab n n s t lmas n , taban na bir batarya
yerle tirerek sa lad lar.
C) Ayakkab ya yerle tirilebilecek bir s t c yapmay
tasarlad lar.
D) Ara t rma yaparak elektronik devreler hakk nda
bilgi edindiler.

Bu parçan%n yazar%, kutu resmi çizerken ne
düAünmüAtür?
A) Hayalindeki kuzuyu bunun içerisinde bulabilir.
B) Kuzu resmi yapmay çok sevdi imi imdi
anlayacak.
C) Küçük çocu un hayal etti i kuzu resmini
çizebilirim.
D) Ona birkaç kuzu resmi daha göstermeliyim.
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16.

19.

“A AÇ” kelimesini oluAturmuA çocuklarla,
aAa6%daki çocuklardan hangileri el ele tutuAursa
“Ç” tiAörtlü çocuk ile “C” tiAörtlü çocu6un yer
de6iAtirmesi gerekir?

Kelo6lan, soyut anlaml% kelimelerin oldu6u
yoldan gitti6inde hangi Aehre ulaA%r?
A) Kastamonu
C) Çanakkale

A)

B)

C)

D)

B) Hatay
D) A r

17. “Yedi Kiremit Oyunu” Aöyle oynan%r: Ortaya
yedi kiremit konur, iki gruba bölünen çocuklar
kiremitleri top atarak y%kmaya çal%A%rlar. Kiremitleri ilk deviren grup, di6erini topla vurma
hakk%n% elde eder. Topla en çok kiAiyi vuran
grup, oyunu kazan%r.
Bu parçada “Yedi Kiremit Oyunu”yla ilgili olarak
aAa6%dakilerden hangisine de6inilmemiAtir?
A) Kaç kiremit kullan ld na
B) Nas l kazan laca na
C) Oyuncu say s na
D) ;ki grupla oynand na

TÜRKÇE TEST B TT .
MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z.

18.
F

;

“F” torbas%na fiil köklü kelimelerin, “ ” torbas%na
da isim köklü kelimelerin toplanmas% gerekmektedir. Buna göre aAa6%dakilerden hangisi “ ” torbas%na konur?
A) Yazar

B) Evli

C) Örgü

D) Say
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1. AAa6%daki tabloda Elaz%6 ilinin dört günlük

3. Bir ö6retmen ile

hava s%cakl%k de6erleri verilmiAtir. Tabloya
göre, gece ve gündüz s%cakl%klar% fark% hangi
gün en fazlad%r?

G R I ÜCRET
20 ö6rencisi Topkap%
Saray%’n% gezmeye
Ö6retmen : 4 YTL
gidiyor. Saray%n giriA
Ö6renci
: 2 YTL
ücreti yandaki
tabelada verilmiAtir.
AAa6%daki iAlemlerden hangisi ö6retmen ve ö6rencilerin
ödeyece6i toplam para miktar%n% ifade eder?

Pazartesi

Sal%

ÇarAamba

PerAembe

Tablo: Elaz%6’%n Dört Günlük Hava
S%cakl%k De6erleri (°C)

Gece

9

5

+1

2

Gündüz

4

+3

+8

+4

Günler

Zaman

A) Pazartesi
C) Çar amba

A) 4 + (2
C) 4

20)

B) 20

(2 + 4)

(2 + 20)

D) (4

2) + 20

B) Sal
D) Per embe

4.
Kütüphane

2.

A

Çit

Okul

B

C

Kroki üzerinde çizilen do6ru parças%nda
ard%A%k noktalar aras%ndaki uzakl%klar eAittir.
Kütüphane, market ve okul s%ras%yla
A, B ve C noktalar%nda bulunmaktad%r.
Kütüphanenin markete uzakl%6% 1,5 km
oldu6una göre, market ile okul aras% kaç
kilometredir?
A) 0,9
Bahçe

Iekildeki bahçede; çit içindeki koyunlar kümesi A, a6ac%n gölgesindeki koyunlar kümesi
B dir. AAa6%daki kümelerin hangisinin eleman
say%s% 4 tür?
A) A \ B

Market

B) A

B

C) B

A

D) A

B
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B) 1

C) 1,2

D) 1,4
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5. Birim küplerden
oluAan yandaki
yap%n%n sa6dan
görünümü
aAa6%dakilerden
hangisidir?

Sol

Ön
Sa6

A)

B)

C)

Iekildeki AB do6ru parças%na eA bir do6ru
parças% çizilecektir. Bu do6ru parças%n%n uç
noktalar%ndan biri N noktas% ise di6eri aAa6%dakilerden hangisi olmal%d%r?

D)

A) B

6.

B) K

9.

Kesir tak%m%ndaki

1
’lik çubuklardan iki
3

A

tanesinin uç uca getirilmesiyle Aekildeki
büyüklük elde edilmiAtir. Ayn% büyüklük, kaç
1
tane ’lik çubu6un uç uca getirilmesiyle
6
elde edilir?
A) 2

B) 4

C) 6

C) 20

D

E

H

F
G

Iekildeki geometri tahtas%nda baz% çivilerin
bulundu6u noktalar harflerle adland%r%lm%At%r.
Bu geometri tahtas%na yerleAtirilen Aekildeki
lastik, tak%l% oldu6u D noktas%ndaki çividen
ç%kar%larak hangi noktadaki çiviye tak%l%rsa
elde edilen Aekil bir düzgün çokgen olur?
A) E

4 dakikada, di6eri 6 dakikada turluyor. BaAlang%ç çizgisinden ayn% anda ve ayn% yönde
yar%Aa baAlayan bu araçlar, ilk defa kaç
dakika sonra yan yana gelirler?
B) 12

C

D) 9

7. Bir yar%A pistini süratleri sabit iki araçtan biri

A) 8

D) M

B

1
3

1
3

C) L

D) 24
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B) F

C) G

D) H
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10.

13. AAa6%dakilerin hangi-

Yukar

sinde II. Aekil, I. Aeklin
2 birim sa6a, 3 birim
aAa6%ya ötelenmesiyle
elde edilmiAtir?
II

I

Sa

Sol
A a

1 birim

A)

1 birim

I

II

IV

III

EA dosya kâ6%tlar% yukar%daki gibi kesilerek
boyal% parçalar at%l%yor. Kalan parçan%n çevre
uzunlu6u hangisinde en büyüktür?
A) I

B) II

C) III

1 birim

B)

1 birim

I

D) IV
II

11. Haftada 900 litre su tüketen Semra, diAlerini
günde 3 defa f%rçal%yor. DiAlerini f%rçalarken
muslu6u aç%k b%rakt%6% için her seferinde
15 litre suyu boAa ak%t%yor. Semra diA f%rçalarken muslu6u aç%k b%rakmazsa 1 haftada
tüketti6i su miktar% yüzde kaç azal%r?
A) 45

B) 40

C) 35

1 birim

C)

1 birim

I
II

D) 30
1 birim

D)

1 birim

I

12.

1 birim

II

1 birim

znik Gölü’nün haritas% yukar%da verilmiAtir.
Haritadaki 1 birim uzunluk 5 km’ye karA%l%k
gelmektedir. AAa6%dakilerden hangisi bu
gölün alan%n%n kaç kilometre kare oldu6unun
en yak%n tahminidir?
A) 500

B) 400

C) 300

D) 200
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14. Her biri eA dilimlere ayr%lm%A aAa6%daki çarklar

15. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre

döndürülüyor. Bu çarklar durdu6unda ibrenin
olan dilimi gösterme olas%l%6% hangisinde
en fazlad%r?

ülkemizde 2001 – 2005 y%llar% aras%ndaki
tiyatro seyirci say%lar% aAa6%daki grafikte
gösterilmektedir. Grafi6e göre, aAa6%daki
ifadelerden hangisi yanl%At%r?

B)

A)
I
I

A

MATEMAT K TEST

KiAi Say%s%
(milyon)

I
I

Grafik: Tiyatro Seyirci Say%s%

3

I

J

2,5
2

C)

D)

1,5
1

J

I

0,5

J

J

2001 2002 2003 2004 2005

Y%llar

A) 2004 y l ndaki seyirci say s bir önceki y la
göre artm t r.
B) 2002 y l ndaki seyirci say s 2,5 milyondan
fazlad r.
C) Seyirci say s n n en fazla oldu u y l 2002’dir.
D) 2003 y l ndaki seyirci say s 2,5 milyondan
azd r.

16. Dengede olan bir terazinin bir kefesinde her
biri 4 kg olan küp Aeklinde iki cisim, di6er
kefesinde ise her biri 3 kg olan küre Aeklinde
iki cisim ile piramit Aeklinde bir cisim vard%r.
Buna göre, piramit Aeklindeki cisim kaç
kilogramd%r?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

MATEMAT K TEST B TT .
FEN ve TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z.
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Bak%r tel

3.

1. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K cismine ayn%
do6rultuda iki kuvvet uygulan%yor. Bu kuvvetlerden biri ve bileAke kuvvet Aekildeki gibidir.
Bat%

1. kuvvet = 4 N

Ampul
Pil

A)
B)
C)
D)

+

Do6u

BileAke kuvvet = 2 N

K

GümüA tel

Plastik kablo

Yukar%daki devrede ampulün %A%k vermesi için
aAa6%dakilerden hangisi yap%lmal%d%r?

Buna göre uygulanan ikinci kuvvetin yönü ve
büyüklü6ü hangi seçenekte do6ru olarak
verilmiAtir?
Yönü
Bat
Bat
Do u
Do u

A

FEN ve TEKNOLOJ TEST

A) Gümü tel yerine bak r tel kullan lmal .
B) Bak r tel yerine plastik kablo kullan lmal .
C) Plastik kablo yerine gümü tel kullan lmal .
D) Gümü tel devreden ç kar lmal .

Büyüklü ü (N)
2
6
2
6

4. Ali, Aekildeki elektrik
devresinde ampulün
parlakl%6%n% art%rmak istiyor.
Bunu gerçekleAtirebilmek
için aAa6%dakilerden
hangisini yapmal%d%r?

2.

A) Ampulü pilin hemen yan na ba lamal d r.
B) Bak r tel yerine ayn uzunluk ve kal nl kta gümü
tel kullanmal d r.
C) Uzunlu u ayn , daha ince bak r tel kullanmal d r.
D) Kal nl ayn , daha uzun bak r tel kullanmal d r.

Emel
Emel

L

K

Emel, Aekildeki 75 m’lik yolu izleyerek 15 saniyede K noktas%ndan L noktas%na sabit süratle
geliyor. Buna göre Emel’in sürati kaç m/s’dir?
A) 3

B) 5

C) 8

D) 10
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5. Arda, bir çukur aynan%n odak noktas%n% bulmak
istiyor. Bunun için çukur aynaya iki %A%k %A%n%
gönderiyor. Bu %A%nlar% aAa6%dakilerden hangisindeki gibi gönderirse amac%na ulaAabilir?
A)

B)

C)

D)

6. SINIF
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6. Osman, Ertu6rul ve Orhan kayaçlara aAa6%daki
örnekleri veriyor. Hangilerinin verdi6i örnekler
do6rudur?

Benim modelim,
ayn% cins atomlar%n
oluAturdu6u moleküllerden oluAuyor.

Bazalt,
magmatik
kayaçlara
örnektir.

Mermer, aç%6a ç%kan
tortul kayaçlar%na
örnektir.

Benim modelim,
farkl% cins atomlar%n oluAturdu6u
moleküllerden
oluAuyor.

Maden
kömürleri,
tortul
kayaçlara
örnektir.
Gülay

Songül

Gülay ve Songül’ün tanecik modelleri
aAa6%dakilerden hangisi olabilir?
Osman

Gülay

Orhan

A)

Ertu6rul

B)

A) Yaln z Orhan
B) Osman ve Orhan
C) Orhan ve Ertu rul
D) Osman, Orhan ve Ertu rul

C)

7. “Maddeleri oluAturan tanecikler aras%nda boAluk
vard%r.” bilgisine ulaAmak isteyen ö6rencilerden
AyAe, Can ve Gül aAa6%daki etkinlikleri yap%yor.
AyAe, Aekeri suda çözüyor.
Can, kâ6%d% yak%yor.
Gül, A%r%ngadaki havay% s%k%At%r%yor.
Hangi ö6rencinin ya da ö6rencilerin yapt%6%
etkinlik sonucunda bu bilgiye ulaA%labilir?
A) Can
C) Ay e ve Gül

B) Ay e ve Can
D) Can ve Gül
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9.

11.
Yumurtay%
piAirdim.

Sütü
mayalad%m.

Küp Aekeri
toz hâline
getirdim.

I. kap

II. kap

Metal çubuk

Is% kayna6%

Gamze

çinde eAit miktarda ayn% kat% ya6 bulunan özdeA
kaplar Aekildeki gibi metal çubuk üzerine yerleAtiriliyor. Metal çubuk bir ucundan %s%t%lmaya
baAland%6%nda önce I. kaptaki, sonra II. kaptaki
ya6 eriyor. Bu deney aAa6%dakilerden hangisini
ispatlamak için yap%lm%At%r?

Mert

Elif

Gamze, Elif ve Mert’in yapt%6% iAler sonunda
maddelerde meydana gelen de6iAimler aAa6%dakilerden hangisinde do6ru verilmiAtir?
Gamze’nin
A) Kimyasal
B) Fiziksel
C) Fiziksel
D) Kimyasal

Elif’in
Kimyasal
Fiziksel
Kimyasal
Kimyasal

Mert’in
Fiziksel
Kimyasal
Fiziksel
Kimyasal

10. K, L, M ayn% maddenin üç hâline ait tanecik
modellerini temsil etmektedir.

K

L

A) Erime süresinin madde miktar na ba l oldu unu
B) Kat maddelerde s n n iletim yoluyla yay ld n
C) Farkl maddelerin s y farkl h zlarda iletti ini
D) Kaplardan hangisinin s y daha iyi iletti ini

12. Ö6retmen Müge’den, kendi görevlerini anlatan
aAa6%daki hücre organellerini hayvan hücresi
Aeklinin içine çizmesini istiyor. Müge hangi
organeli çizerse hata yapm%A olur?
A)

: Fotosentezle besin üretirim.

B)

: Hücre içi sindirimi yapar m.

C)

:

Hücre için önemliyim, bulundu um
hücreye enerji üretirim.

D)

:

Küçük bir organelim ancak hücrede
protein sentezi yapar m.

M

Buna göre aAa6%dakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Madde M’deki hâlinden L’deki hâline geçerken
s verir.
B) M, maddenin gaz hâlini temsil eder.
C) Madde K’daki hâlinden L’deki hâline geçerken
s al r.
D) M’deki tanecikler kolayl kla s k t r labilir.
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13.

14.
4

3

2

7

8
1

9
6

5

Mehmet ile dedesi birbirinin ayn% olan fasulye
fidelerini bahçedeki boAluklara ekip, eAit
miktarda su veriyorlar.
Bir süre sonra, Aekildeki gibi a6aç gölgesinde
kalan fidelerin di6erlerine göre daha az
büyüdü6ünü görüyorlar.

Iekildeki gibi bir hayvanat bahçesine gezi
yapan ö6renciler, sadece “yavrusunu sütle
besleyen hayvanlar’’% görmek istiyor.

Bu durumu s%n%ftaki arkadaAlar%na deneyle
göstermek isteyen Mehmet, fasulye fideleriyle
aAa6%daki düzeneklerin hangisini haz%rlamal%d%r?

Buna göre ö6renciler kaç numaral% bölümleri
ziyaret etmelidir?
A) 2, 7, 9
C) 1, 5, 6, 8

B) 3, 4, 7
D) 2, 4, 5, 9
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15.

16.

Mikrop kapt%6%n için kan%nda akyuvar say%s%
3
16.000’e ç%km%A. Sa6l%kl% bir insan%n 1 mm
kan%ndaki akyuvar say%s% genellikle 10.000’den
fazla olmaz.

süt

Yazd%6%m ilaçlar% kulland%ktan sonra yine kan
tahlili yapt%r%p sonucu getir.

Doktor
Emel

Bir ö6renci s%n%fta anlataca6% konu için yukar%daki üç resmi haz%rlam%At%r.
Bu ö6rencinin anlataca6% konu aAa6%dakilerden
hangisidir?
A) Ya m za uygun sporlar
B) Vitamin de eri yüksek olan bitkisel besinler
C) Destek ve hareket sisteminin sa l
D) Dola m sisteminde görülen hastal klar

Ad% Soyad%:
Emel Kaya

Ad% Soyad%:
Emel Kaya

Akyuvar Say%s%:
16.000

Akyuvar Say%s%:
8.000

laç kullanmadan
önceki kan tahlili

laç kulland%ktan
sonraki kan tahlili

laçlar% kulland%ktan sonraki kan tahlili sonucunda da görüldü6ü gibi akyuvar say%s% 8.000’e
inen Emel’e doktor ne söylemiAtir?
A) Hastal n devam ediyor.
B) Bu ilaçlar sürekli kullanmal s n.
C) Ba ka ilaçlar kullanmal s n.
D) ;laçlar etkili olmu , iyile mi sin.

FEN ve TEKNOLOJ TEST B TT .
SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z.
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1. Atatürk’ün;

Ülkemin bilginleri Ay ve GüneA
tutulmas%n%, Ay y%l% takvimini
hesaplad%. GüneA sistemindeki
beA gezegeni ve burçlar% buldu.
Ziggurat ad%n% verdi6imiz
tap%naklar ayn% zamanda birer
gözlem eviydi.

Türk Tarih Kurumunu açmas%,
Arkeolojik kaz%lar% baAlatmas%
gibi uygulamalar%, aAa6%daki bilim dallar%ndan
hangisini geliAtirmeye yöneliktir?
A) Dinî bilimleri
C) Matemati i

A

SOSYAL B LG LER TEST

B) Fen bilimlerini
D) Sosyal bilimleri
Sümerli çocu6un bu anlat%m%na göre, Sümerlilerin dünya uygarl%6%na katk%s% hangi alanda
olmuAtur?
A) Matematik
C) Tarih

2.

Bütün sultan ve
emirlerin bu kitab%n
içindekileri bilmekten
baAka çaresi yoktur.
Dikkatlice okuyup
anlad%klar%nda dost
ve düAman%n
durumunu daha iyi
fark edecekler, do6ru
tedbir almalar% daha
da kolaylaAacakt%r.
Çünkü burada verilen
bilgiler sayesinde
dergâh, bargâh,
divan, meydan,
meclis, mal ve vergi
iAlerini, halk ve
ordunun durumunu
anlayacaklard%r…

4.

Nizamülmülk

Frigler

BaAkentleri, Polatl% yak%nlar%ndaki Gordion’dur.

Sümerler

Yaz%y% icat ettiler.

….…?.......

Paray% ilk defa onlar
kulland%lar.

Hititler

Nizamülmülk’ün “Siyasetname” adl% eserinden bir bölüm okudunuz.

Tarihte ilk yaz%l% antlaAmay% imzalad%lar.

Verilen eAleAtirme tablosundaki boA yer,
aAa6%dakilerden hangisiyle tamamlanmal%d%r?

Buna göre Siyasetname’nin konusu, aAa6%dakilerden hangisi olabilir?
A) Devlet yönetimi
C) Kültürel geli me

B) Astronomi
D) T p

A) ;yonlar
C) Lidyal lar

B) Sanat geli tirme
D) Bay nd rl k
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AKDEN Z
Büyük Okyanus

1

Hint
Okyanusu

3

2

4

Libya Çölü

3

1

SüveyA
Kanal%

iz
en

Büyük
Okyanus

4

Kahire

%ld
%z
K

Ekvator

skenderiye

ri
eh
N
il
N

Atlas Okyanusu

2

Delta

S. Arabistan

5.

0

Asvan
Baraj%

7000 KM

Merhaba ben Zelda,
Ekvator’un kuzeyinde Büyük Okyanusun k%y%s%nda küçük bir sahil Aehrinde
yaA%yorum. YaAad%6%m yer haritada kaç
numaral% nokta ile gösterilmiAtir?

Bölge s%n%rlar%
Petrol ve Do6algaz
Tar%m alan%

Yukar%da, M%s%r ülkesinin haritas% 4 bölgeye
ayr%larak gösterilmiAtir.

A) 1

B) 2

C) 3

Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni
aAa6%dakilerin hangisinde do6ru verilmiAtir?

D) 4

A) 1 numaral bölgedir, çünkü zengin petrol ve
do algaz üretim alan d r.
B) 2 numaral bölgedir, çünkü Nil Nehri’nin
verimli deltas ve Süvey Kanal buradad r.
C) 3 numaral bölgedir, çünkü büyük bir çölle
kapl d r.
D) 4 numaral bölgedir, çünkü Nil Nehri ve Asvan
baraj n n sulad tar m alanlar bulunmaktad r.

6. Ö6retmeni AyAe’ye, Türkiye’nin yer Aekilleri
ile ilgili araAt%rma ödevi verip, belirledi6i da6
ve akarsu isimlerini listelemesini istemiAtir.
Ancak ö6retmeni 1:500.000 ölçe6indeki Türkiye fiziki haritas%ndan yararlanan AyAe’nin
listesindeki isim say%s%n% az bulmuAtur.
Buna göre, AyAe’nin ödevine daha fazla da6
ve akarsu ismi yazabilmesi için aAa6%daki
hangi ölçe6e sahip Türkiye fiziki haritas%na
bakmas% gerekir?
A) 1: 100.000
C) 1: 800.000

B) 1: 600.000
D) 1: 10.000.000
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8. Babam%n anlatt%klar%na hâlâ inanam%yorum.
Bugün yaAad%6%m%z Aehir, 30 y%l önce bal%kç%l%k ve hayvanc%l%kla geçinen, kendi ihtiyaçlar%na yönelik sebze ve meyve yetiAtiren
küçük bir sahil kasabas%ym%A. Etraf% da6l%k
oldu6u için yolu da yokmuA elektri6i de. Çevresindeki da6larda bak%r yataklar%n%n bulunmas%yla kaderi de6iAmiA! Bak%r% iAleyen tesisler, modern yollar yap%lm%A. BaAka yerlerden
de kasabaya çok say%da insan yerleAmiA.
Ticaret hayat% canlanm%A. Eskiden 2.000 kiAiyi
aAmayan nüfusu bugün 200.000 kiAiye yükselmiA.

I. Iekil (1995)

Metne göre kasaban%n geliAmesini sa6layan
temel unsur aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Bak r madeninin bulunmas
B) Modern yollar n yap lmas
C) Kasaban n göç almas
D) Ticaret hayat n n geli mesi
II. Aekil (2008)
I. Aekilde gösterilen yamaç, gür ve s%k a6açlarla kapl% iken yo6un a6aç kesimi sonucu
yap%lan tahribatla II. Aekildeki duruma
gelmiAtir.

9. 2007 y%l%n%n A6ustos ay%nda, Yunanistan’%n
çeAitli yerlerinde, birbirine yak%n zamanlarda
büyük orman yang%nlar% ç%km%At%. Yunanistan
taraf%ndan büyük mücadeleler yap%lmas%na
ra6men, araç ve personel yetmedi6i için
günlerce söndürülemeyen orman yang%nlar%,
pek çok insan%n ölümüne ve evsiz kalmas%na
sebep olmuAtu. Do6al dengeyi bozan yang%nlar çevre ülkeleri de tehdit etmiAti.

Bu de6iAimle beraber resimdeki köy, aAa6%da
verilen do6al afetlerden hangisinin tehlikesi
alt%na girmiAtir?
A) Yang nlar n
C) Volkanik patlaman n

Böyle bir durumda, komAu ülkelerin yapmas%
gereken aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Yang nlar n ç k sebebini ara t rmak.
B) O ülkeyle olan ticareti kesmek.
C) Araç, gereç ve personel yard m nda
bulunmak.
D) Yang nlar , o ülkenin kendi imkânlar yla
söndürmesini beklemek.
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12. AAa6%daki ö6renciler farkl% yönetim

Aini en iyi Aekilde
yapar.

?

lgi, istek, yetenek ve
e6itimine uygun bir
mesle6e sahip olan
insanlar

A

SOSYAL B LG LER TEST
biçimlerini anlatmaktad%rlar.

Zamandan,
enerjiden,
malzemeden
ve emekten
tasarruf eder.

Devleti kral, hükümdar gibi unvanlar
verilen tek bir kiAi
yönetir. Kral verdi6i
kararlar nedeniyle
sorgulanamaz.

Devlet yöneticileri, belli
bir süre için halk%n oylar%yla seçilir ve halk
ad%na ülkeyi idare eder.
Yöneticilerin uygulamalar% eleAtirilebilir.

Yenilik ve
geliAmelere aç%kt%r.

Yukar%daki Aemada soru iAareti olan kutuya
aAa6%dakilerden hangisi yaz%lamaz?
Burak
A) Bütün mesleklerde ba ar l olur.
B) Ülke ekonomisinin geli mesine katk sa lar.
C) Çal ma verimlili i artar.
D) Kendine güven duyar.

Elif

Yöneticiler, devleti
dinî kurallara dayanarak yönetir ve bu
yönetim biçimi asla
eleAtiri kabul etmez.

Ahmet

Devlet yöneticileri, bir grup
az%nl%k taraf%ndan seçilerek
göreve getirilir. Yöneticiler
halka de6il, az%nl%k gruba
karA% sorumludur.

Damla

Hangi ö6rencinin anlatt%6% yönetim biçimi
demokrasinin temel ilkelerine uygundur?
A) Burak

B) Elif

C) Ahmet

D) Damla

13. AAa6%daki kiAilerden hangisinin davran%A%,
karA%laAt%6% bir sorunu hak ve sorumluluklar%
do6rultusunda çözdü6üne örnek olmaz?
A) Maddi durumu iyi olmayan Mert’in, istedi i
e itimi alabilmek için yard m derneklerine
ba vurmas
B) Ald bilgisayar bozuk ç kan Ay e Han m’ n,
bozuk bilgisayar satt n kabul etmeyen
ma aza sahibini yetkili birimlere dilekçeyle
ikâyet etmesi
C) Marketten yeni sat n ald bir ürünün tüketim
tarihinin geçmi oldu unu fark eden Murat
Bey’in, o ürünü çöpe atmas
D) Ses sanatç s Gülay’ n, ç kard albümün
korsan sat n yapanlar mahkemeye
vermesi
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D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S DERS N
OKUYANLAR AIA IDAK SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YER NE, AYNI NUMARALI SOSYAL B LG LER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

15. Zehra ve Gülçin peygamberler hakk%nda
babalar% ile konuAuyorlard%. Babalar%:
Peygamberlerin ortak özellikleri nelerdir?
diye sordu.
Zehra, peygamberlerin üç ortak özelli6ini
s%ralad%. Gülçin de bunlara bir madde daha
ilave etti. BeAinci özelli6i de hat%rlamalar%n%
sa6lamak için babalar% onlara Aöyle sordu:

14.

Peygamberler, insanlar%n düAünmeleri,
do6ruyu kavramalar% ve iyili6e yönelmeleri
için çal%A%rlar. Peki, sa6l%kl% bir zihin ve
zekâya sahip olmayan biri, peygamberlik
görevini yapabilir mi?
Karatay Medresesi

bni Sina

Babalar% bu soruyla peygamberlerin hangi
özelli6ine iliAkin bir ipucu vermiA olabilir?
A) Güvenilir olmak
B) Ak ll ve zeki olmak
C) Do ruluk
D) Allah’tan ald mesajlar aynen insanlara
iletmek

Süleymaniye Külliyesi

16.
nsanlar aras%ndaki güveni yok
eder.

Suçsuz birinin
zarar görmesine
neden olur.

?
Köprülü Kütüphanesi

Katip Çelebi’nin Cihannüma’s%

Göksel, ödevi için yukar%daki resimleri kullanarak bir afiA haz%rlad%. Iimdi de bu resimlerin tümünü kapsayan bir de6erlendirme
yaz%s% yazmak istiyor. Ona aAa6%dakilerden
hangisini yazmas%n% önerirsiniz?

Hem yalan% hem de
haks%z yere birini
suçlamay% içerir.

slam dininde
kesin olarak
yasaklanm%At%r.

Yukar%daki kavram haritas%nda anlat%lan kötü
davran%A aAa6%dakilerden hangisidir?
A) Kötü zanda bulunmak
B) Hile yapmak
C) G ybet
D) ;ftira

A) Türkler en çok cami mimarisine önem vermi erdir.
B) Türkler Kur’an’ n aç klamas n konu alan
önemli kitaplar yazm lard r.
C) Türkler ilim ve medeniyet alan nda önemli
katk larda bulunmu lard r.
D) Türkler aras ndan önemli ressamlar ç km t r.
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16. “Bir araAt%rmaya baAlamadan önce neyin

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

araAt%r%laca6%ndan emin olunmal%d%r. AraAt%r%lacak problemin s%n%rlar% belirlenmelidir.”
Yukar%da, bilimsel araAt%rma basamaklar%ndan öncelikle hangisine yönelik bir aç%klama
yap%lmaktad%r?

14. Uygurlardan günümüze mal edinme, sat%A
protokolü, ipotek senedi, ortakl%k kurma,
evlatl%k verme, iA sözleAmesi, vasiyetname,
vak%fname gibi hukuki konular% kapsayan
belgeler kalm%At%r.

A) Konuyla ilgili kaynaklar n incelenmesi
B) Problemin çözümüne yönelik varsay mlar n
olu turulmas
C) Ara t rma metninin olu turulmas
D) Ara t rma konusunun belirlenmesi

Buna göre Uygurlarla ilgili olarak aAa6%dakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik ya am yasalarla düzenlenmi tir.
B) Zamanlar na göre çok ileri ve uygar bir
toplumdurlar.
C) Çin’den ipek ve tar m ürünleri alm , canl
hayvan ihraç etmi lerdir.
D) Yönetim anlay lar nda hukuki düzenlemelerin
önemli bir yeri vard r.

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

15.
KARADEN Z

O
8°C
T
27°C
zmir

O
T

5°C
20°C

Sivas

Trabzon
O
7°C
T
22°C

O
9°C
T
27°C
Mersin
O : Ocak
T : Temmuz

AKDEN Z

Karasal iklimin özelliklerinden biri de yaz ve
k%A mevsimleri aras%ndaki s%cakl%k fark%n%n
yüksek olmas%d%r.
Buna göre, haritada gösterilen Aehirlerden
hangisi karasal iklimin etkisi alt%ndad%r?
A) ;zmir
C) Mersin

A

B) Sivas
D) Trabzon
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3. Verilen trafik bilgi iAaretini

BU GRUPTAK SORULAR YABANCI D LLERE
A TT R. OKUDU UNUZ YABANCI D LE A T
SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

ifade eden seçene6i
iAaretleyiniz.

NG L ZCE
1.

A

YABANCI D L TEST

………

A) You mustn’t swim here.
B) You mustn’t park here.
C) You mustn’t turn right.
D) You mustn’t stop here.

knock
knock

Resme göre ö6retmen aAa6%dakilerden
hangisini söylemiA olabilir?
A) come in
C) get up

B) go out
D) be careful

4.

2.
?

Zübeyde Han%m

brush my teeth
everyday.

Ali R%za Efendi

KonuAma balonunda verilen ifadeye uygun
gelen resmi iAaretleyiniz.
A)

B)
Atatürk

Makbule Han%m

Soya6ac%n% dikkate alarak boA b%rak%lan yere
uygun olan seçene6i iAaretleyiniz.
C)

A: Who is Zübeyde Han%m?
B: She’s Atatürk’s ……….. .

D)

A) daughter
C) sister
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…….

7. Tabloyu dikkate alarak boA b%rak%lan yere uygun

50 YTL

gelen seçene6i iAaretleyiniz.

Tom
Tom doesn’t like …………

Gömle6i sat%n almak isteyen bayan aAa6%dakilerden hangisini sormuAtur?
A) Whose shirt is it?
C) How much is it?

A) coffee
C) hamburger

B) Where is it?
D) What colour is it?

B) ice – cream
D) fish

8. MuA:
6.
Kütahya:
Burdur:

Meltem

Aylin

Verilen resme göre aAa6%daki sorunun cevab%n%
içeren seçene6i iAaretleyiniz.
What’s the weather like in Burdur?
A) It’s sunny.
C) It’s windy.

Gizem

Beyza

“She’s drinking tea and listening to music.”
Verilen cümlede kim anlat%lmaktad%r?
A) Beyza

B) Aylin

C) Meltem

B) It’s rainy.
D) It’s snowy.

9. KonuAma balonunda boA b%rak%lan yere uygun
olabilecek soru aAa6%dakilerden hangisidir?

D) Gizem

Hello! ’m
MinnoA. ……

A) How old are you?
B) What’s your name?
C) Where are you from?
D) How are you today?
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My name is
KarabaA.

6. SINIF

A
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10. Resmi dikkate alarak

ALMANCA

……

konuAma balonuna
uygun gelebilecek
ifadeyi iAaretleyiniz.

1. – 10. karA%l%kl% konuAma sorular%nda verilen
cümlede boA b%rak%lan yerlere uygun düAen
sözcük veya ifadeyi bulunuz.

A) can’t hear.

B) can’t see.

C) can’t speak.

D) can’t think.

1. Peter : Wie geht es Ihnen?
Monika : Danke, …………………………….
A) es geht mir gut.
C) es geht ihm gut.

11., 12., 13. sorularda, resimleri dikkate alarak
boA b%rak%lan yerlere uygun olan ifadenin
bulundu6u seçene6i iAaretleyiniz.

B) es geht uns gut.
D) es geht ihr gut.

2. Hans : Wer bist du?
Metin : Ich ……… Metin.

11. There are ……….. birds

A) sind

B) ist

C) bin

D) bist

in the tree.

3. Hans : Wie heisst du?
Peter : Ich ……….. Peter.
A) three

B) four

C) two

D) ten

A) heisse
C) heisst

12. There’s a rabbit

B) heissen
D) bist

4. Hans : ……… alt bist du?

…………. the table.

Peter : Ich bin 15 Jahre alt.
A) Woher

A) behind

B) near

C) under

D) on

B) Was

C) Wohin

D) Wie

5. Metin : ……… machst du AyAe?
AyAe : Ich ……… Klavier.
A) Woher / spielt
C) Was / spiele

13. Ali’s father is a ……….. .

B) Wie / spielen
D) Wo / kann

6. Peter : Was ist das?
Fatma : Das ……………
A) doctor
C) baker

B) pilot
D) policeman

Das Glas

A) ist einer Glas.
C) ist ein Glas.
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B) ist eine Glas.
D) ist einen Glas.
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7. Petra : Was ist das?

11. Was möchte Ali essen?

Fatma : Das ist ………… Tasche.

A) eine

B) ein

A
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C) einen

A) Suppe
C) Milch

B) Cola
D) Mineralwasser

D) einem
12. – 13. sorularda verilen kelimelerden
anlaml% bir cümle oluAturuldu6unda s%ralama
nas%l olmal%d%r?

8.

12. Ich / gern / eine Cola / möchte / trinken
1

2

3

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

Ali
: Wo hängt die Lampe?
AyAe : Die Lampe hängt ………… Tisch.
A) unter den
C) in der

1

B) auf den
D) Über dem

C) schön

D) lerne

10. Klaus : Wie heisst du?
Petra : Ich heisse Petra
Klaus : Wo wohnst du?
Petra : Ich wohne in Köln.
Klaus : Was machst du dort?
Petra : Ich ……….. Türkisch.
Klaus : Vielen Dank!
A) lernst

B) lerne

C) wollen

2

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

Hans : Guten Morgen!
Monika : Wer bist du?
Hans : Ich bin Hans.
Monika : Wie alt bist du?
Hans : Ich bin 18 Jahre ………..
Monika : Vielen Dank!
Hans : Bitte sehr!
B) alt

5

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

13. Wir / gehen / wollen / ins Kino / jetzt

9. Monika : Guten Morgen!

A) schnell

4

D) musst
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3

4

5

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

FRANSIZCA

Bon anniversaire.
Tu as quel âge?
J’ai ……..

1. - 4. sorularda boA b%rak%lan yere uygun
düAen sözcük ya da ifadeyi iAaretleyiniz.

1. Pierre …………… une sœur.
A) a

B) as

C) ont

D) ai

Resme göre konuAma baloncu6unda boA
b%rak%lan yere uygun düAen ifade aAa6%dakilerden hangisidir?

2. En Turquie, les taxis sont ……………. .
A) blanches
C) jaunes

B) rouges
D) noires

A) onze ans
C) sept ans

3. ……… mes nièces, ….…… travaillent en France.
A) Ce sont / elles
C) C’est / elles

4. Marc

B) douze ans
D) quatorze ans

7. “Marie est vétérinaire” cümlesinin sorusu
aAa6%dakilerden hangisidir?

B) Ce sont / c’est
D) Ce sont / ils

A) Quelle est sa profession?
B) Quel est son âge?
C) Quelle est sa nationalité?
D) Quel est son prénom?

: D’où est-ce que ses parents viennent?

Nicole : Ils viennent ………… .
A) de la confiture
C) à la banque

8. AAa6%daki sorunun cevab%n% iAaretleyiniz.

B) de la viande
D) de la poste

Quel est le troisième mois de l’année?
A) Mardi
C) Mercredi

B) Mai
D) Mars

5. Resme göre aAa6%dakilerden
hangisi söylenemez?

9. Verilen resme göre saat
kaç% göstermektedir?

A) Il porte une casquette.
B) Il a une moustache.
C) Il a une barbe.
D) Il porte des lunettes.

A) Il est huit heures
C) Il est sept heures
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12 1
11
2
10
9
3
8
4
7 6 5

B) Il est neuf heures
D) Il est dix heures
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TALYANCA

10. AAa6%daki iAlemin sonucunun Frans%zca
karA%l%6% hangisinde do6ru olarak verilmiAtir?
19

1. AAa6%daki konuAmada boA b%rak%lan yerlere

4 = 15

A) cinq

uygun gelen seçene6i iAaretleyiniz.
B) quinze

C) quatre

A: ……, Lei come si chiama?
B: ……. Anna Rossi.

D) quatorze

……, Lei come
si chiama?

11.

…… Anna Rossi.

Je m’appelle Sophie.
Je suis ……….. .

A) scusi / sono
C) piacere / sono

KonuAma balonunda boA b%rak%lan yere uygun
düAen seçene6i iAaretleyiniz.
A) française
C) français

B) espagnol
D) italien

2. Harflerle numaralar% uygun bir Aekilde
birleAtiriniz.
a) Sei italiana?
b) Di dove sei?
c) Come ti chiami?
d) Sei spagnolo?

12. AAa6%daki kelimeler grupland%r%ld%6%nda hangisi
bu grubun d%A%nda kal%r?
A) Le printemps
C) Le pays

B) scusa / sono
D) prego / sono

A) a/1, b/3, c/4, d/2
C) a/2, b/3, c/4, d/1

B) L’été
D) L’automne

1) Si, sono di Barcellona.
2) No, sono svizzera.
3) Sono di Atene
4) Mi chiamo Augusto
B) a/4, b/1, c/3, d/2
D) a/2, b/1, c/4, d/3

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

13.

olan seçene6i iAaretleyiniz.
(tu)………. presto a casa?
A) torni

B) tornate

C) torno

D) torna

4. Resmi dikkate alarak
1

2

boAlu6a uygun gelen
ifadeyi iAaretleyiniz.

3

Yukar%da verilen meslekler hangi seçenekte
do6ru s%ralamayla verilmiAtir?

A)
B)
C)
D)

1
avocat
infirmière
ouvrière
serveuse

2
musicien
musicien
chanteur
dentiste

3
dentiste
dentiste
dentiste
chanteur

Ho un cane piccol…. e ner …. .
A) o / a
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B) o / e

C) a / o

D) o / o
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5. Resmi dikkate

9. – 13. sorularda boA b%rak%lan yere uygun
gelen ifadeyi iAaretleyiniz.

alarak boAlu6a
uygun gelen
ifadeyi
iAaretleyiniz.

9. Mangia ……..; perché fa la dieta.
A) abbastanza

B) poco

C) troppo

D) molto

Chi è ......... ragazza?
A) questo

B) questi

C) questa

D) queste

10. Luca e Anna sono ……. un bar ….. centro.
A) in / a

B) in / in

C) a / in

D) in / da

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

11. Tornano a casa ……. una.

(tu) ……. lezione il sabato?
A) sei

B) ho

C) hai

A) all’

D) ha

B) alle

C) a

D) al

12. A:Che farete stasera?
7. Resmi dikkate alarak

B: ……….. con gli amici.

boAlu6a uygun gelen ifadeyi
iAaretleyiniz.

A) uscirà

B) uscirete

C) usciremo

D) usciremmo

…….. sorella fa cantante.
A) mia

B) mie

C) mio

D) tuo

13. Nevica in .........

8. AAa6%daki soruya uygun cevab% iAaretleyiniz.

B) in inverno

C) in autunno

D) in estate

B) inverno

C) prmavera

D) autunno

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

Quando finisce la scuola?
A) in primavera

A) estate
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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.

