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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki met

ne göre cevaplayınız. 

Dört tarafı denizlerle çevrili kara par
çasına ada adı verilir. Büyük bir bölü
münü denizlerin oluşturduğu dünya
mızda binlerce ada bulunuyor.

Bizim ülkemizde de özellikle Ege ve
Marmara kıyılarında, irili ufaklı birçok
ada bulunur. Bozcaada, Gökçeada ve
Marmara Adası bunlardan bazılarıdır.
Bu adaların bölge ekonomisine katkısı
çok büyüktür. Özellikle yaz turizminin
vazgeçilmez uğrak yerlerindendir.

Buralara "Mavi Yolculuk" adı altında
düzenlenen turlar ülkemizin tanıtılma
sında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca
adaların çevresinin sularla kaplı ol
ması sebebiyle, buralar birçok bitki ve
hayvan türünü barındırır. Bu da bilim
insanlarına müthiş bir gözlem sahası
sunar. Siz de güneşli bir yaz gününü
güzel bir adada geçirmeye ne dersi
niz?

1. Bu parçaya göre adalarda bitki ve 

hayvan çeşitliliğinin fazla olmasının 

sebebi nedir?

A) Deniz sularının sıcak olması
B) Güneşin bol olması
C) Topraklarının verimli olması
D) Etrafının sularla kaplı olması

 

A 

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu

parçada dile getirilmemiştir?

A) Adaların ekonomimize katkısı yok
tur.

B) İnsanlar özellikle yaz mevsiminde
adaları ziyaret ederler.

C) Adalar, bilim insanlarının araştır
ma yapmaları için uygun yerlerdir.

D) Ülkemizde birçok irili ufaklı ada
bulunur.

3. Bu metinde yazarın okurlarına tekli

fi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalarda gezerken yerlere çöp at
mamaları

B) Adada araştırma yapan bilim in
sanlarına yardım etmeleri

C) Güneşli bir yaz gününü adada ge
çirmeleri

D) Yurt dışına gittiklerinde ülkemizi
tanıtmaları

4. 1. Boş başak dik durur.
il. Boşa koydum dolmadı, doluya koy

dum olmadı.

111. Boş çuval ayakta durmaz.

iV. Buğday başak vermeyince orak
pahaya çıkar.

Yukarıda verilen atasözlerinden han

gileri anlamca birbirleriyle çelişir? 

A) 1 ve il
C) il ve 111

B) 1 ve 111
D) 111 ve iV

DIQer sayfaya geçiniz. 

A 

A 

A 
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·� TÖıtKÇE TESTİ

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de

yim kullanılmamıştır?

A) Çarşı pazar dolaşmaktan, ayaklarıma
kara sular indi.

B) Açlıktan karnım zil çalıyor.

C) Gazete ve dergi okurken gözlük takıyor.
D) Bunu söylememem gerekiyordu ama

ağzımdan kaçtı.

6. 1. Gümüş bir dumanla kapandı her yer,
il. Yer ve gök bu akşam yayla duman,

7. 

111. Sürüler, çimenler, sarı çiçekler,

iV. Beyaz kar, yeşil cam yayla duman!

Numaralanmış dizelerin hangilerinde 

varlığı niteleyen sözcük kullanılmıştır? 

A) 1 ve 111
C) 1, il ve 111

B) 111 ve iV
D) 1, il, 111 ve iV

Aaa, yaptıkların çok ayıp •[ Korkma
ama!

Hey, arkadaşım bakar •I Acıma
mısın!

[ Ay, şurada bir köpek •[Seslenmevar!

Vah, zavallı çocuk! So- •r Kızmağuktan donacak. 

Yukarıdaki cümlelerde ünlem işareti farklı
amaçlarla kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde ünlem işa

retiyle kullanım amacı doğru eşleştiril

miştir? 

A). • B)

/� . .

C) D)

A A 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı

laştırma yapılmıştır?

9. 

A) Öğretmenimin telefonu ile annemin
telefonunun modeli aynıdır.

B) Ezgi sürekli dondurma yediği için has
ta oldu.

C) Misafir geleceği için poğaça yaptık.
D) Parkta oynarken ayağım takıldı, düş

tüm.

Dünya'daki en
uzun nehir Nil'dir.

Yağmurlu hava
larda içime hüzün

doluyor. 
Yazarın karakterle-

1 
Bu caddeye pa

ri anlatış biçimi çok ralel olan cadde,
etkileyici olmuş. Atatürk Caddesi'dir.

Yukarıdaki tabloda nesnel olan cümleler
kırmızıya öznel olan cümleler maviye bo
yanıyor.
Buna göre oluşacak tablo aşağıdakiler

den hangisidir? 

1 O. "Her gün düzenli çalıştığı için, derslerinde
başarılı oldu." cümlesinde kişinin başarılı
olması, gerekçesiyle birlikte belirtilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer 

bir anlam ilişkisi vardır? 

A) Okula zamanında gelemediği için sı
nava yetişemedi.

B) Resim yapmayı, müzik yapmaya ter
cih ederim.

C) Meyveleri özellikle de yaz meyvelerini
çok severim.

D) Köpekler, kedilere göre daha cesurdur.
Di1)er sayfaya geçiniz. 
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11. "Sokaklarda oynayan çocuk yok. Çocuk
lar, evlerinde televizyon izlemeyi ve bilgi
sayar oyunlarıyla oynamayı tercih ediyor.
Sabahtan akşama kadar tek başına bir
ekrana bakmak ne kadar zevkli olabilir?
Çocukların suçu yok tabii ki. Sokakta oyun
oynamanın ve oynarken acıkmanın tadını
bilmiyorlar. Annelerinin hazırladığı ekmek
arasını arkadaşlarıyla paylaşmadılar çün
kü ...

Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çı:

karılamaz?

A) Teknolojinin gelişmesi çocukları olum
suz etkilemiştir.

B) Çocuklar tek başına oyun oynayarak
yalnızlaşmaktadır.

C) Çocuklar sokakta oynamayı, bilgisa
yar oyunlarına tercih etmektedir.

D) Artık çocuklar arkadaşlarıyla vakit ge
çirmemektedir.

12. 1. Özellikle de uzaya karşı ayrı bir ilgisi
vardı. 

2. Teleskobu olsa her gece yıldızları,
Ay'ı izleyebilirdi.

3. Bu yüzden en büyük hayali bir teles-
kop sahibi olmaktı.

4. Ahmet, bilime çok meraklıydı.

Yukarıdaki cümlelerin oluş sırası hangi 

seçenekte doğru verilmiştir? 

A) 1, 2, 3, 4

C) 4, 1, 2, 3

B) 4, 3, 1, 2

D) 4, 3, 2, 1

A A 

TÜRKÇE TESTİ 

13. "Travertenleri - bir - harikasıdır - olabilir -
Pamukkale - doğa"

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve ku

rallı bir cümle oluşturulduğunda hangi

kelime bu cümlede yer almaz?

A)doğa B) olabilir

C) Pamukkale O) harikasıdır

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden han

gisinin hem eş hem de karşıt anlamlısı

vardır?

A) Sıcak bir çorba içimizi ısıtır.

B) Kadın, yokluk içinde çocuğunu büyüt
müştür.

C) Yaşlı adamın kalbi maceraya dayana
madı.

D) Kostümünde eksikler olmasına rağ
men güzel görünüyordu.

15. Yavru ördeklerden biri ( )

( ) Derede yüzecek miyiz (

Anne Ördek ( )

( ) Artık yüzmeye hazırsınız (

Yukarıdaki parçada ( ) ile gösterilen

yerlere sırasıyla aşağıda noktalama

işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (-) (.) (;) (-) (.)

B) (;) (-) (?) (:) (-) (.)

C) (:) (") (?) (:) (") (.)

D) (:) (-) (?) (:) (-) (.)

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. 
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ. 

DiQer sayfaya geçiniz. 
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1. 

A 

CD Milli Mücadele'nin başlaması 

® Birinci Dünya Savaşı 

® Sivas Kongresi 

@) TBMM'nin açılması 

@) Erzurum Kongresi 

@ Birinci İnönü Savaşı 

Yukarıdaki olayların kronolojik sırala

ması hangi seçenekte doğru olarak ve

rilmiştir? 

A) CD-@-@)-@-@-@)

B) ®-CD-®-®-0-®

C) ®-®-CD-0-®-®

D) ®-CD-@-®-®-®

2. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur

dur?

B) 

C) D) 

3. 

A A 

Aşağıdaki kullanım alanlarından hangisi, 

görsellerdeki teknolojik ürünlerden her

hangi biriyle ilişkilendirilemez? 

A) Sağlık

C) Ulaşım

B) Temizlik
D) İletişim

Diğer sayfaya geçiniz. 
------------
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4. 1. Planlı ve hoşgörülü olmayı öğretir.
il. Sorunları çözme alışkanlığı kazandı-

rır.

ili. Bireysel iş yapma yeteneğini artırır.
iV. Sorumluluk duygusunu geliştirir.
Yukarıdakilerden hangileri okulumuz

daki sosyal etkinliklerin bize kazandır

dıklarındandır? 

A) 1 ve il
C) 1, il ve ili

B) il, ili ve iV
D) 1, il ve iV

5. Q Söylediğimiz her sözden biz sorumlu
yuz. 

Q Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumlu
luklarımız artar. 

Q Sorumluluklarını yerine getirenler top-
lumda sevilirler. 

Q Tek sorumluluğumuz ailemize karşıdır. 

Yukarıdaki cümlelerden doğru olanların 
başına "D" yanlış olanların başına "Y" ya
zılacaktır. 

Buna göre oluşan tablo aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) D

D 
D 
y 

B)D

D 
y 
y 

C)D

y 
D 
D 

D)D

y 
D 
y 

6. 

A A 

__ S_OSYAL BİLGİLER TESTL 

1 Çocuklara ırkları, renk- ıleri, cinsiyetleri ve dinleri 
nedeniyle ayrım yapıla-

/ 
D 

maz. 
\ 
y

Çocukların hak
larını öncelikle 
devlet, devletin 
olmadığı yerde 

ise aile korumak 

Çocuklar aileleriy
le ve sevdikleriyle
yaşama hakkı na 

sahiptir. 
zorundadır. 

--7 ' 

D y 
ıl � 

1. çıkış 2. çıkış

/ 

D 

ıl 

3. çıkış

y 

4. çıkış

Bu görselde verilen bilgi doğru ise "D"
yanlış ise "Y" oku yönünde ilerlenildi

ğinde hangi çıkışa ulaşılır? 

A) 1. çıkış B) 2. çıkış
C) 3. çıkış D) 4. çıkış

Di�er sayfaya geçiniz. 
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· SOSYAL BİL<iİLEıt TESTİ

7. 

8. 

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmıştır. Peki ço
cuklar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin açılması ile neler gerçek
leşmiştir? 

Mehmet Öğretmen'in sorusuna aşağı
daki öğrencilerden hangisi � ce
vap vermiştir? 

A) _. f Türk devletinin yönetim biçimi
1- l cumhuriyet olarak belirlenmiştir. 

B) ıl1!J Egemenlik tam anlamıyla mil-
ı lMJl lete geçmiştir.

C) �[ Bağımsız ve özgür olmak iste-
)� l diğimizi tüm dünyaya gösterdik. 

D)

O
J K d" . . .. t· k d" k l_ en ımızı yone ıp en ı arar-

- 1 ıarımızı alacağımız ilan edildi.

Zehra 

İzlemediğim zamanlarda tele- j
vizyonu kapatırım. 

l Annem, bulaşık makinesi dol-]�
duktan sonra çalıştırır. JW 

Ali 

r Tabağıma yiyebileceğim kadar l
yemek alırım. 

Su 

Öğrencilerin bu ifadelerinde aşağıda
kilerden hangisine yönelik bir tasarruf
tan söz edilmemiştir? 

A)Su B)Yemek

C) Enerji D) Zaman

,_ 

A A 

9. • Aldığı ürünün kalitesini kontrol eder.
• Her istediğini alır.

• Alışveriş sonrasında fiş ya da fatura
alır.

• Dayanıklı tüketim mallarının son kul
lanma tarihine bakar.

• Gıdaların ambalajında yazılı olan be-
sin içeriği bölümünü inceler.

Bilinçli bir tüketici yukarıda verilenler
den kaç tanesini yapar? 

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

1 O. Egemenliğin millete ait olduğu bir ülke
de aşağıdakilerden hangisi görülmez? 

A) Yasalar önünde herkes eşittir.

B) Yöneticiler, seçimle iş başına gelirler.

C) Ülkenin yönetimini bir grup sağlar.

D) Halk kendisini yönetecekleri oy vere
rek belirler.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ. 
DİN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

TESTİNE GEÇİNİZ. 

Oi�er sayfaya geçiniz. 
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1. 

A 

DİN KÜLTÖ�Ü 'lE 
AH�K BİLGİSİ 

TESTİ 

il Sevgi doğuştan gelen, Allah tara
fından verilen bir duygudur. 

1 Se�ilmek insana huzur ve güven
verır. 
Toplumsal ilişkilerde sevginin bir 
yeri yoktur. 
Sevmek ve sevilmek maddi bir ih
tiyaçtır. 

Yukarıdaki cümlelerden doğru olanların 
başına "D" yanlış olanların başına "Y" ya
zılacaktır. 
Buna göre oluşan tablo aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) D
y
D
y

B) D
y
D
D

C) D
D
D
y

2. • İnsanlara yardımcı olmak.
• İnsanların dertlerine ortak olmak.
• Bağışlayıcı olmak.
• Kıskanç bir insan olmak.
• Başkaları hakkında güzel düşünmek.
• Küskünleri barıştırmamak.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi dost

luğu ve kardeşliği güçlendiren davra

nışlardandır? 

A) 6 B) 5 C)4 0)3

A A 

3. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın, yarat

tıklarını sevdiğini gösteren bir örnek ola

rak söylenemez?

A) Allah'ın varlıkları yaratmış olması
B) Bazı insanların kötülük yapması
C) İnsanların ve canlıların birbirini sev

mesi
D) Allah'ın canlıların ihtiyaç duyduğu her

şeyi yaratması

4. "İman etmedikçe cennete giremezsınız.
Birbirinizi ---- iman etmiş olamazsınız."

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) sevmedikçe
B) anlamadıkça
C) dua etmedikçe
D) saygı duymadıkça

5. "Aile toplumun en temel yapı taşıdır. Aile
içerisindeki huzur, adalet ve bireylerin bir
birine karşı saygılı olmaları toplumun da
sağlıklı olabilmesi için çok önemlidir."

Yukarıdaki ifadeye göre hangi davranış

yanlıştır?

A) Çocuklar arasında ayrımcılık yapmak
B) Anne ve babaya karşı saygılı olmak

C) Ev içinde görev paylaşımı yapmak

O) Aile içinde alınan kararlara saygı duy
mak

DİN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

TESTİ BİTTİ. 

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ. 

7-----------

J-

Dl�er saylaya geçiniz. 
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1.
r She has got pink shorts, green t-shirt 
and white hat. 

Yukarıdaki cümleye uygun şekilde gi
yinen öğrenci aşağıdakilerden hangisi
dir? A)

f 
B) 

�.;,
ra 

C) D) 

8 

J., 

2. 

3. 

A) 

B) 

C) 

D) 

' 

A A 

"What does she look like?" 

Sorusunun cevabı aşağı
dakilerden hangisidir? 

She is tall. 

She is short. 

She is fat. 

She has long hair. 

December - January 

- February

• • rJune - July - August 

• • 
I 
March - April- May

Görseldeki mevsimlerle ayların doğru 
eşlenişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) • . 
B) • . 

C).
.,
• 

D) • . 

)(. 1/ . . . . . . 

. . . . . . • • 

Di�er sayfaya geçiniz. 
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4. 

A 

lt's cold and snowy. 
ı need my ..... !!. .... 

Yukarıdaki konuşma balonlarında boş 

bırakılan yerlere hangi kelimeler getiril

melidir? 

A) winter

B) autumn

C) autumn

D) winter

il 

sunglasses 

jacket 

umbrella 

boots 

5. 

•ı

A A 

İNGİLİZCE TESTİ ·' \ 

Daniel: - - - - ? 

Chris: Here you are. 

Bu konuşmada boş bırakılan yere geti

rilmesi uygun olan ifade aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Do you like drawing?

B) Can I borrow your gloves?

C) May I borrow your pen?

D) What is your teacher like?

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. 
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. 

Diğer sayfaya geçiniz. 

,9 ...------------
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1 
· içecek Sayıları 

70 ........................................... . 

60 

50 

40 

30 .... 

20 

10 

O ����-:-'-�-!-��._.içecek Çeşitleri 
Portakal Süt Limonata Ayran Havuç 
suyu suyu 

Yukarıdaki grafik, bir okul kantininde bir 
günde satılan içecek sayılarını göster
mektedir. 

Buna göre; 

1. En çok tercih edilen ayrandır.
2. En az tercih edilen limonatadır.
3. Süt ile havuç suyu eşit sayıda tercih

edilmiştir.
4. Okuldaki öğrencilerin yarısı süt içmiş

tir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) 1 ve 2
C) 1, 2 ve 3

B) 2 ve 3
D) 2, 3 ve 4

A A 

2. "İki bin iki yüz iki" şeklinde okunan sayı

nın 1299 fazlasının 572 eksiği kaçtır?

A)2929
C) 3782

8)3501

D)4129 

3
· 0 00

Yukarıdaki yuvarlakların içinde rakamlarla 
A, •ve ■ oluşturulacaktır. 

A ; kesir kısmı iki basamaklı en büyük 
ondalık kesir. 

• ; 27'den küçük en büyük ondalık kesir.

■ ; Tam kısmı 67'den küçük en büyük
ondalık kesir.

Buna göre doğru seçenek aşağıdaki

lerden hangisidir? 

.... 

A) 67,2

8) 76,2

C) 26,7

D) 76,2

• 

6,72 

7,62 

6,72 

27,6 

■ 

26,7 

27,6 

27,6 

7,62 

r Di!jer saylaya geçiniz. ,1.....-----------------



A 

4.

A 

A 

o 2 

Yukarıdaki A noktasına karşılık gelen 

kesir için aşağıdakilerden hangisi söy

lenemez? 

A) Tam sayılı kesirdir.
B) i şeklinde ifade edilebilir.

C) Basit kesirdir.

D) Payı 8, paydası 5'tir.

5. 32 gün sonrası için İzmir'e tren biletimizi
aldık.

Bugün cuma olduğuna göre yolculuğu

muz hangi gün olur?

A) Cumartesi B) Pazar
C) Pazartesi D) Salı

A A 

MATEMATiK TESTi ;"� 
---

6 
8 

k .. . 
. 100 esrı ıçın;

• Okunuşu "yüzde sekiz"dir.

* "0,08" şeklinde yazılabilir.

■ Kesir 1 'den büyüktür.

tı Kesrin tam kısmı 1, onda birler basa-
mağı 3'tür. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) • - *
C) tı- *

7. Atatürk İlkokulu'nda 300 öğrenci eğitim
görmektedir. Bu öğrencilerin ¾'si 3. sınıf
ve 4. sınıf öğrencileridir.

Buna göre 1. ve 2. sınıftaki öğrenci sa

yısı kaçtır?

A) 100
C) 130

B) 125
D) 200

Dl{ler sayfaya geçiniz. 



A A 

!..ıl. MATEMATİK TESTİ 

8. 

9. 

o 
il 

iV 

Yukarıdaki şekilde küçük karelerin kenar 

uzunluklarını birer birim olarak alınız. 

Şekillerden hangilerinin çevre uzunluk

ları birbirine eşittir? 

A) 1 ve il

C)l ve lV

A 

D 

K 

N 

B) il ve 111

D) 111 ve iV

L 

M 

B 

C 

ABCD karesinin çevresi 120 cm'dir. ABCD 

karesinin kenarlarından üçer santimetre 

uzaklıkta 2 kare bulunmaktadır. 

Buna göre en içteki KLMN karesinin 

çevresi kaç cm'dir? 

A) 72 8)80 C) 85 O) 91

10. 

11. 

A A 

Yukarıdaki yapı modelinde kaç birim 

küp kullanılmıştır? 

A)7

C) 9

10 

11 

8)8

0)10

\ 2

,'J 
Yukarıdaki saat 285 dakika sonra kaç 

olur? 

A) 15.25

C) 16.10

B) 15.55

D) 16.50

Di!)er sayfaya geçiniz. 



A A 

12. Bir pastanedeki 144 kurabiyenin 1� 'si

fındıklı, 1� 'ü bademli, kalanı cevizlidir.

Buna göre pastahanedeki cevizli kura

biye sayısı kaçtır? 

13. 

A)72

C) 84

8)78

O) 88

10m 

Laboratuvar 

8m 

3m 

Bir bölgedeki dikdörtgen şeklindeki la

boratuvar ve dinlenme odasının yerle

şim planı yukarıdaki gibi gösterilmiştir. 

Bu yerleşim planında oluşan şeklin 

çevresi kaç metredir? 

A) 18 8)28 C) 38 0)48 

14. 

A A 

____ M..;..A_T_EMATİK TESTİ ··,

il 

Numaralanmış şekiller için aşağıdaki 

yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) ll'nin çevresi ve alanı eşittir.

8) l'in alanı ll'nin alanından küçüktür.

C) ll'nin kenar uzunlukları 2 birimkare
daha büyütülürse ll'nin çevresi, l'in
alanına eşit olur.

D) ll'nin alanı l'in alanından 8 birimkare
daha küçüktür.

Modellerle gösterilen işlem aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) i+1=�
9 9 9 

q 1+1=� 
9 9 9 

8) _§_ - 1 = .1
9 9 9 

O) 4 _ _1 = 19 9 9 

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. 
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 

Dl!)er sayfaya geçiniz. 
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1. 1. Mikroskop icat edilince mikroskobik
canlılar tanınmaya başlandı. 

il. Çok küçük görüntüleri, binlerce kat 
büyüterek görmemizi sağlar. 

111. Uzaydaki yıldızları incelemek için kul
lanılır.

iV. Günümüzde mikroskoplar tıp, gene
tik, kimya ve fizik alanlarında kullanıl
maktadır. 

V. Mikroskop, zaman içerisinde gelişim
göstermiştir.

Yukarıda mikroskop ile ilgili verilen bil

gilerden kaç tanesi doğrudur? 

A)5 8)4 C)3 0)2

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin

söylediği ifade yanlıştır?

A) ( Çevre kirliliğinin en büyük nedeni J
\ insanlardır.

B) � f Çevre kirliliği canlıların nesilleri- j ' · l nin tükenmesine neden olabilir.

C) ( Düzensiz kentleşme, çevre kirlili-J\_ğine neden olur. 

( Yaprakların dökülmesi ve çürü-
j l mesi çevre kirliliğine sebep olur. 

A A 

3. 1. Ataş - su - çakıl - mercimek

4. 

il. Demir tozu - kum - zeytin yağı - boncuk
111. Toplu iğne - pirinç - toz şeker - tuz
Yukarıda verilen karışımlardan hangi

leri; mıknatısla ayırma, süzme ve eleme 

işlemleri uygulandığında ayrılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız ili
C) 1 ve il D) 1, il ve ili

Işık ve ses kirliliği doğal 
hayatı ve insan sağlığını 
ol ..

Işık kirliliği fazla enerji Toplu yaşam alanlarında 
tüketimine neden olur. yüksek sesle müzik 

dinleyebiliriz. 

1. çıkış 2. çıkış

D 

3. çıkış 4. çıkış

Bu görselde verilen bilgi doğru ise "D" 
yanlış ise "Y" oku yönünde ilerlenildi

ğinde hangi çıkışa ulaşılır? 

A) 1. çıkış
C) 3. çıkış

B) 2. çıkış
D) 4. çıkış

Di()er sayfaya geçiniz. 
14-----------

,_ 



A 

5. 

6. 

A 

Bulut, arkadaşlarını çevre kirliliğine karşı 
bilinçlendirmek için bir yazı yazacaktır. 

Buna göre Bulut, yazısında aşağıdaki 

cümlelerden hangisini kullanmamalıdır? 

A) Tarım alanlarında doğal gübre yerine
suni gübre kullanılmalıdır.

B) Ormanlar korunmalı, ağaçlandırma
yapılmalıdır.

C) Toplu taşıma araçları tercih edilmeli
dir.

D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kul
lanımı artırılmalıdır.

K 

A N A H T A R 

B 

p L 

o 

Verilen bulmacada aşağıdaki açıklama

lardan hangisinin ilgili olduğu kavram 

yoktur? 

A) Elektrik enerjisinin iletimini sağlar.

B) Devreye elektrik enerjisi verir.

C) Devreyi açıp kapatmaya yarar.

D) Elektrik enerjisi aldığında yanar.

-----------

A A 

FEN BİLİMLERİ TESTİ :· \ 
,_,_ 

7. Ceren mikroskobik canlılar konulu hazır
ladığı bilgi kartlarıyla aşağıdaki panoyu
oluşturmuştur.

8. 

• • 
Mikroskobik canlıları Bütün mikroskobik

yalnızca mikroskop canlılar insan ve 

isimli aletle görebiliriz. çevre için
zararlıdır. 

Mikroskobik canlılar; 
grip, zatürre, verem 
gibi hastalıklara yol 
açabilir. 

Mikroskobik canlılar; 
havada, suda, toprakta, 
yiyeceklerde ve diğer 
canlıların üzerinde 
bulunabilir. 

Selma Öğretmen, bu pano çalışmasında 
her doğru bilgi için 25 puan verecektir. 

Buna göre Ceren ödevinden kaç puan 

alır? 

A)25

C) 75

400 ml 

300 ml 

200 ml f':::=====� 

100 ml 

1. Durum

B)50

D) 100

400ml 

300 ml 

200 ml 

100 ml 
000 
il. Durum 

Yukarıdaki dereceli silindirin içine eşit ha
cimli üç tane taş atıldığında beherden 100 
ml su taştığı gözleniyor. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kaba, iki taş atıldığında kaptan su taş
maz.

B) Bir taşın hacmi 100 ml'dir.

C) Kaba, bir tane taş atıldığında kaptaki
sıvı seviyesi 300 ml olur.

D) Kaba, bir tane daha taş atılırsa kaptan
150 ml su taşar.

Diğer sayfaya geçiniz. 



A A 

, ':; FEN BİLİMLERİ TESTİ 

9. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul

ışık vermez?

A)

B) 

C) 

D) 

r 
16 

J,, 

A 

1 O. 1. Park ve bahçeleri korumak. 

il. Çöplerimizi çöp kutusuna atmak. 

A 

111. Odun, kömür gibi yakıtların yerine do

ğal gaz kullanmak.

iV. Plastik malzemelerin kullanımını artır-

mak. 

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 

yakın çevremizin kirlenmesine neden 

olmaz? 

A) 1 ve il B) il ve iV

C) 1, il ve 111 D) il, 111 ve iV

TEST BİTTi. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 





(A Kitapçığı) Cevap Anahtarı 

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

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

1. 2 3 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 

Sosyal Bilgiler 
B C B D A B A D C C 

Din Külturü ve 1. 2 3 4. 5. 

Ahlak Bılgisi D C B A A 

1. 2 3 4. 5.

İngilızce 
B A C D C 

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

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

1. 2 3 4. 5. (, 7 8. 9. 10. 

Fen Bilimlerı 
D C A A D C D B C 




