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TÜRKÇE TESTİ
Bu testte Türkçe alanına ait 12 soru bulunmaktadır.

1. Aşağıdak cümleler n hang s nde zıt (karşıt)
anlamlı sözcükler b r arada kullanılmıştır?

4.

A) “Okullu okulsuz okuyoruz.” projes tüm hızıyla
devam ed yor.
B) Aramızda ufak tefek sorunlar yaşanması
ortaklığımızı bozdu.
C) Erken kalkan yol alır, geç kalkan yolda kalır.
D) Tüm sınıf Taşhan'a g tm ş fakat Ece hasta olduğu
ç n g tmem ş.

2. I. Geçen haftak yangında 100
hektar orman yandı.

Yukarıdak görselde fade ed lmek stenen dey m
aşağıdak cümleler n hang s nde kullanılmıştır?
A) Kulakları çınlasın, b z m patron çok y adamdı.
B) Bu söyled kler m hep n z n kulağına küpe olsun.
C) Arkadaşların konuşmalarına kulak kes ld m.
D) Öğretmen n n sözler ne kulak asmadığı ç n zayıf
aldı.

Gerçek(temel)
anlam

II. Trene yet şemezsek b let m z
yanar.

Mecaz anlam

III. Ateşe attığımız odunların
heps yanmış.

Mecaz anlam

IV. Eğer sınavı kazanamazsam
yanarım.

Mecaz anlam

5.

“Yanmak” sözcüğünün anlam özell kler yle lg l
eşleşt rmelerden hang s yanlıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bu Vatan K m n?
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar g b duranlarındır,
B r tar h boyunca onun uğrunda
Kend n tar he verenler nd r.
…
Tar h n d l nden düşmez bu destan,
Neh rler gaz d r, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenler nd r.
Orhan Şa k GÖKYAY
Yukarıdak dörtlüklerde fade ed len “ana duygu”
aşağıdak lerden hang s d r?

3. Aşağıdak görsellerden hang s n n adı b rleş k
sözcük değ ld r?
A)

B)

C)

D)

A) Memleket özlem
B) Vatan sevg s
C) Şeh r yaşamı
D) Köy hayatı
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6.

I. Dün akşam Topçam Yaylası'na neden çıktınız( )
II. İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa
koklaşa( )
III. Gelecek hafta Ballıca Mağarası'nı z yaret
edeceğ z( )
IV. Yazılıda hang konuların çıkacağını b l yorum( )

9. Aşağıdak cümleler n hang s nde “m ” n n yazımı
le lg l b r yanlışlık yapılmıştır?
A) Mert' n tatlı mı tatlı b r köpeğ var.
B) S z de bayram sabahı et dolmasımı y yorsunuz?
C) Ben mle k tap okuma etk nl ğ ne gel r m s n?
D) Akşam oldu mu tüm çocuklar evler ne dağılıyor.

Yukarıdak cümlelerden hang ler n n sonuna
(.) nokta konulmalıdır?
A) I - II

7.

B) I - III

C) II - IV

D) III - IV

Bayburt, Türk ye'n n en……………… l d r.

10.

Yukarıdak boşluğu hang s le tamamlarsak
cümle kanıtlanab l r b r durumu fade eder?
A) az nüfusa sah p
B) en ş r n
C) en lg çek c
D) görkeml
Nasrett n Hoca, b r yaz günü el ne yoğurt mayası
bakracını alıp gölün başına g tm ş, başlamış yoğurt
mayasını göle kaşıkla dökmeye.
Köylüler şaşkınlıkla zlerken, çler nden b r Hoca'nın
yanına varmış:
“Hayırdır Hocam, ne yapıyorsun böyle?” d ye sormuş.
– Göle yoğurt mayası çalıyorum, dem ş.
– İlah hocam, h ç göle maya çalmakla göl maya
tutar mı?
– Hoca Nasrett n o nüktedan cevaplarından b r n
daha verm ş:
– Ya tutarsa…

8.

Yukarıdak görsellerden yola çıkarak k tap le
lg l çıkarılab lecek en kapsamlı yargı
aşağıdak lerden hang s d r?

Bu met nde aşağıdak sorulardan hang s n n
yanıtı yoktur?
A) Ne kadar?
C) Ne zaman?

A) K tap, okuma hızımızı artırır.
B) K tap okumak, z hn m z d nlend r r.
C) K tap, en y arkadaştır.
D) K tap okumak, hayal dünyamızı zeng nleşt r r.
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11.

1. yanan

2. yer

3. sütten

4. üfleyerek

5. ağzı

6. yoğurdu

Karışık olarak ver lm ş sözcüklerle b r atasözü
oluşturmak sted ğ m zde doğru sıralama nasıl
olmalıdır?
A) 3 - 5 - 1 - 6 - 4 - 2
B) 5 - 1 - 3 - 6 - 4 - 2
C) 3 - 6 - 2 - 1 - 5 - 4
D) 4 - 3 - 1 - 6 - 2 - 5

12.

Z yarete açılan 8 salonu 680 m. uzunluğunda ve
95 m. yüksekl ğ nde olan Ballıca Mağarası,
dünyanın en büyük ve en görkeml mağaralarından
b r .Ballıca Mağarası'ndak oluşumları zlemek,
doğal b r müzey gezmek g b . Yaşı yaklaşık 3.4
m lyon yıl olarak tesp t ed len Ballıca Mağarası,
ş md ye kadar tesp t ed len tüm mağara oluşumlarına
sah p olmanın yanı sıra, özgün “Soğan Sarkıtları”
le de uluslararası önem taşıyor.
Bu metne en uygun başlık aşağıdak lerden
hang s d r?
A) Tokat'ın Doğa Har kaları
B) Ballıca'da Yaşam
C) Ballıca Mağarası ve Önem
D) Soğan Sarkıtları

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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MATEMATİK TESTİ
Bu testte Matematik alanına ait 12 soru bulunmaktadır.

1. Türk ye stat st k kurumu ver ler ne göre 2015 yılı
Türk ye nüfusu 78741053 k ş d r.

4.

Ver len b lg ye göre Türk ye nüfusunun okunuşu
aşağıdak lerden hang s d r?

Ver len bölme şlem nde bölünen sayı üç
basamaklı olduğuna göre kalan en fazla kaçtır?

A) Yed yüz seksen yed m lyon dört yüz on b n ell üç.
B) Yetm ş sek z m lyon dört yüz on beş b n ell üç.
C) Yetm ş sek z m lyon yed yüz kırk b r b n ell üç.
D) Yed yüz seksen yed m lyon kırk b r b n ell üç.

A) 19

B) 20

C) 27

D) 34

5.
2.

1.Adım

2.Adım

3.Adım

Sol tarafta ver len şlemler le sağ tarafta ver len
sonuçlar eşleşt r ld ğ nde hang sonuç boşta kalır?

Yukarıda çubukların b rleşt r lmes le oluşturulmuş
şek l örüntüsünün kaçıncı adımda 15 tane çubuk
kullanılır?

A) 100
A) 5

B) 6

C) 7

B) 48

C) 25

D) 10

D) 8

6.
3.

7 1 A 4
B 7 C
6 8

6

3

Yukarıdak çıkarma şlem ne göre A+C-B 'n n sonucu
kaçtır?
A) 0

B) 2

C) 4

Zeynep balıklarına saat 21.46'da yem verm şt r.
9 saat 28 dak ka sonra tekrar yem vereceğ ne göre
saat kaçta yem vermes gerek r?

D) 6

A) 7.14
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B) 9.14

C) 12.18
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2016-2017
5. SINIF ORTAK KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-1

7.

9.

F lm Türü K ş Sayısı
Aks yon

150

Korku

120

Komed

200

Dram

80

Tabloda b r araştırmaya a t ver ler
bulunmaktadır. Tabloya göre bu araştırmanın
sorusu hang s olab l r?

B noktası K, L, M, N noktalarından hang s le
b rleşt r l rse oluşan şek l gen ş açı olur?

A) Ne sıklıkta s nemaya g ders n z?
B) En sevd ğ n z ﬁlm türü hang s d r?
C) En sevd ğ n z oyuncu k md r?
D) F lm zlemey sever m s n z?

A) K

B) L

C) M

10.

8.

Yukarıdak res mde hang çokgen
kullanılmamıştır?

Hasan Zafer' n 2 b r m yukarısında 3 b r m
sağında se Zafer A, B, C ve D noktalarından
hang s nded r?
A) A

B) B

C) C

A) Üçgen
B) Dörtgen
C) Beşgen
D) Altıgen

D) D

Sayfa 5
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11.
5 cm

10 cm

10 cm
BAŞLANGIÇ

5 cm

Dar açılı üçgen

10 cm

İk z kenar üçgen

1

D k açılı üçgen

2

Çeş t kenar üçgen

D k açılı üçgen

7 cm

11 cm

13 cm
Eşkenar üçgen
9 cm
Gen ş açılı üçgen

Çeş t kenar üçgen

3

4

Lab rent n başlangıç noktasından hareket
ederek, üçgenler n açı ve kenarlarına göre
türler n kullanıp doğru çıkışı bulunuz?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

12.

Yukarıdak doğru parçalarından hang ler n n
uzunlukları b rb r ne eş tt r?
A) I-II

B) I-IV

C) II-III

D) III-IV

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına ait 12 soru bulunmaktadır.

1. Allah'ın sıfatlarından hang s n n açıklaması yanlış
ver lm şt r?

4. a.
b.
c.
d.
e.

A) Sem : Allah'ın her şey ş tmes demekt r.
B) Beka: Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması
demekt r.
C) Hayat: Allah'ın canlı, d r olmasıdır.
D) Vahdan yet: Allah'ın b r ve tek olmasıdır.

Başkaları ç n de dua edeb l r z.
Dua sadece Arapça ed l r.
Dua ederken sam m olmak çok öneml d r.
Dua etmek ç n bell zamanlar vardır.
Dua etmek ç n aracıya ht yaç vardır.

“Dua” le lg l ver len b lg lerden kaç tanes
yanlıştır?
A) 2

B) 1

C) 4

D) 3

2.
5.

Rabb' m z! B ze dünyada da
…………….. ver, …………………
de y l k ver ve b z …………..
azabından koru. Rabb' m z!
Hesap görülecek günde ben , ………… ,
babamı ve …………………
bağışla.

Fotoğrafta görülen İmamın Cuma ve Bayram
namazlarında Hutbe okuduğu merd venl bölüme
ne ad ver lmekted r?

Öğrenc n n Rabbena dualarında hatırlayamadığı
yerlere sırası le hang kel meler gelmel d r?

A) M nber
B) M hrab
C) Şadırvan
D) M nare

A) Ah rette - y l k - ateş - nananları - annem
B) İy l k - ah rette - nananları - ateş - annem
C) İy l k - ah rette - ateş - annem - nananları
D) Ah rette - y l k - ateş - annem - nananları

6. Allah'ın açık ve kes n b r şek lde yapılmasını
emrett ğ badet, ş ve davranışlara ……..den r.

3. Sal h amel le lg l olarak ver len cümlelerden
hang s doğrudur?
A) Sal h amel sadece badetlerle olur.
B) Sal h amel nsana huzur ve mutluluk ver r.
C) Sal h amel şlemek sadece madd yardımları kapsar.
D) Sal h amel nsanın toplumda tanınmasını sağlar.

Sayfa 7

Tanımda boş bırakılan yere aşağıdak lerden
hang s get r lmel d r?
A) Vac p

B) Sünnet

C) Farz

D) Helal
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10. Güzel ahlâkı, t carettek dürüstlüğü, zek l ğ ve ş
b l rl ğ , nsanlara karşı tutumu, adaletl olması ve
hakkı gözetmes , hoşgörülü ve güler yüzlü oluşu,
merhametl ve şefkatl olması Hz. Muhammed' n
(SAV) kısa zamanda herkes tarafından tanınmasını
ve sev lmes n sağladı. Bu nedenle henüz
peygamber olmadan kend s ne Mekke halkı
tarafından "………………..” lâkabı ver lm şt .

7. Peygamber m z Hz. Muhammed' n (sav) hayatı
le lg l ver len b lg lerden hang s yanlıştır?
A) Peygamber m z Hz. Hat ce le evlenm şt r.
B) Peygamber m z 6 çocuğa sah pt r.
C) Peygamber m z t caretle uğraşmıştır.
D) Peygamber m z dedes öldükten sonra amcası
Ebu Tal p' n yanında kalmıştır.

Paragrafta boş bırakılan yere hang kel men n
get r lmes doğrudur?
8. - De k : O, Allah b rd r.
- Allah samedd r.
- O, doğurmamış ve doğmamıştır.
- Onun h çb r deng yoktur.

A) Muammed'ül em r
B) Muhammed'ür Resul
C) Muhammed'ül em n
D) Muhammed'üs sadık

İhlas Sures n n anlamında aşağıdak lerden
hang s nden bahsed lmekted r?
A) İslam'dak tevh t nancından
B) Namaz kılmanın önem nden
C) Allah'ın merhamet nden
D) Allah'ın her şey b ld ğ nden

11. İnsan badetler n yer ne get r rken aynı zamanda bu
badetler n nsanın davranışlarına etk etmes gerek r.
Aşağıdak lerden hang s bunun sonuçlardan
b r s olamaz?
A) İy davranışlara yönel r.
B) Allah'ın yasaklarından uzaklaşır.
C) Kend ne ve çevres ne örnek olur.
D) Toplumda mevk ve makam sah b olur.

9. “Ey âdemoğulları! Y y n, ç n fakat sraf etmey n.
Çünkü o (Allah), sraf edenler sevmez.”
(A'raf sures , 31. Ayet.)
“El sıkı olma, büsbütün el açık da olma. Sonra
kınanır ve çares z kalırsın.”
( İsrâ sures 29. Ayet)

12. Aşağıda ver len badetlerden hang ler n n bel rl
b r zaman le sınırlaması yoktur?

Ayetler n mesajına göre aşağıdak
davranışlardan hang s sraf sayılır?

A) Namaz - Oruç
B) Hac - Umre
C) Zekat - Sadaka
D) Umre - Dua

A) B lg sayarın başında saatlerce oyun oynamak
B) Yemekte tabağımıza y yeb leceğ m z kadar almak
C) Kumbaramızdak paramızla sted ğ m z b r
oyuncağı almak
D) Eller m z yıkarken suyu yeter kadar açmak

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte Fen Bilimleri alanına ait 12 soru bulunmaktadır.

1. B r grup öğrenc s nd r m s stem ve dengel
beslenme le lg l kartlar hazırlamışlardır.

3.

V tam nler, m neraller ve su,
düzenley c bes n çer kler d r.
Talha

B r bes n maddes n satın
alırken üret m tar h ne
bakmamız yeterl d r

D lara

B r öğrenc özdeş topları aynı eğ k düzlem n en üst
noktasından serbest bırakmış ve farklı zem nlerde
aldıkları yolları ölçmüştür.

Vücudumuz enerj elde etmek
ç n önce suyu kullanır.
Nerm n

Hang öğrenc ya da öğrenc ler n verd ğ b lg ler
yanlıştır?

Öğrenc , yaptığı bu etk nl k le sürtünme kuvvet n n
yüzey n hang özell ğ ne bağlı olduğunu
araştırmaktadır?

A) Yalnız Talha
B) Yalnız Nerm n
C) Talha ve D lara
D) D lara ve Nerm n

A) Yüzey n uzunluğuna
B) Yüzey n alanına
C) Yüzey n c ns ne
D) Topun yüzeye olan uzaklığına

2.

4. K, L, M ve N d namometreler ne farklı büyüklükte
1. Kalp

2. Akc ğer

3. Böbrek

4 Karac ğer

kuvvetler uygulandığında yayların uzama m ktarı
aşağıdak sütun graﬁğ nde göster lm şt r.
(D namometreler özdeşt r.)

Yukarıda ver len organlarla lg l aşağıdak lerden
hang s yanlıştır?
A) 1 numaralı organ, kanı süzerek tem zler.
B) 2 numaralı organ, boşaltıma yardımcıdır.
C) 3 numaralı organ, kanı tem zler.
D) 4 numaralı organ, alkolün en fazla zarar verd ğ
organdır.

Buna göre hang d namometreye uygulanan
kuvvet en büyüktür?
A) K

Sayfa 9
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5.
7.

Ver len res mlerle lg l öğrenc yorumları aşağıdak
g b d r.
Rab a : Hareketl c s mler n şekl , hava
d renc nden etk lenme m ktarını değ şt r r.
Arda
: Gem ler n ön kısmı d kdörtgen şekl nde
olursa, suyun d renc n azaltır.
Ertuğrul : Paraşüte etk eden hava d renc , paraşütün
hareket yönüne zıttır.
Pel n
: Gem ye sadece su d renc etk eder.

Suyun hal değ ş m sırasında meydana gelen olaylar,
I, II, III ve IV numaraları le göster lm şt r.
a. Donma
b. Er me
c. Yoğuşma
d. Buharlaşma
I, II, III ve IV numaralı olayların doğru
kavramlarla eşleşt r lmes hang seçenekte doğru
ver lm şt r?

Hang öğrenc ya da öğrenc ler n yorumu
doğrudur?
A) Yalnız Rab a
C) Ertuğrul ve Pel n

B) Rab a ve Ertuğrul
D) Pel n ve Arda

A)
B)
C)
D)

I-b
I-a
I-b
I-c

,
,
,
,

II- d
II-c
II-d
II- a

, III-a , IV-c
, III-d , IV-b
, III- c , IV-a
, III-b , IV-d

8.

6. Mustafa Can,'' kuvvet'' le lg l b r araştırma yapmış
ve aşağıdak yargıları yazmıştır.
I. Kuvvet n b r m Newton'dur.
II. Kuvvet c s mler n yönünü değ şt reb l r.
III. Bütün kuvvetler aynı d namometre le
ölçeb l r z.
IV. D namometreler n ç nde sarmal yay bulunur.

Yukarıda özell kler ver len '' ? '' le göster len hal

Mustafa Can'ın hang yargısı yanlıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

değ ş m aşağıdak lerden hang s d r?
D) IV.

A) Er me
C) Kaynama
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9. Saf b r sıvının ısıtılması le oluşturulan
sıcaklık-zaman graﬁğ ver lm şt r.

11. Öğrenc ler , ısı ve sıcaklığın farkını anlatmak ç n
aşağıdak kartları hazırlamışlardır.
Hang öğrenc ısı ve sıcaklık le lg l yanlış b lg
verm şt r?
A) Ebrar: Isı, maddeler arasında alınıp ver len b r
enerj türüdür.
B) Enes: Isı b r m joule ve kalor , sıcaklık b r m
ᴼC'tur.
C) Eren: Isı, sıcak maddeden soğuk maddeye doğru
akar.
D) Şeyma: Isı, termometre adı ver len aletle ölçülür.

Graﬁkle lg l hang fadeler doğrudur?
1. Sıvının kaynama sıcaklığı 90 ᴼC 'tur.
2. Sıvı 6. dak kada kaynamaya başlamıştır.
3. Sıvının 12. dak kada sıcaklığı 80ᴼC'tur.
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

12. Isı alan maddeler genleş rken ısı veren maddeler
büzülür.
10.
Aşağıdak genleşme ve büzülme olaylarından
hang s d ğerler nden farklıdır?
A) Sıkışmış kavanoz kapağını sıcak suya
koyduğumuzda açılması.
B) Kışın tren raylarının arasındak boşluğun artması.
C) Isıtılan parfüm ş şes n n patlaması.
D) Yazın elektr k teller n n sarkması.

Öğretmen, -10 ᴼC buzu 20 ᴼC 'dek su dolu bardağa
bırakmıştır.
Deney düzeneğ yle lg l aşağıdak lerden hang s
yanlıştır?
A) Buz suya ısı verm şt r.
B) Isının akış yönü sudan buza doğrudur.
C) Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı akışı
olur.
D) Su ve buzun son sıcaklıkları eş t olana kadar ısı
akışı devam eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Bu testte Sosyal Bilimler alanına ait 12 soru bulunmaktadır.

1. ……....1…… nsanların oluşturdukları toplumsal

3.

yapıya grup den r.Bu grupların bazılarını
…….…..2……..… seçerken bazılarının se
……3……… üyes oluruz. …..…4…….. hem
grup hem de kurumdur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hang
kel meler gelmel d r?

1

2

3

4

A) Aynı yaştak

kend m z

mecburen

a le

B) Aynı amaçtak

kend m z

doğuştan

a le

mecburen

sınıf

C) Aynı yetenektek kend m z
D) Aynı evdek

a lem z

I. Ballıca Mağarası
II. Truva Atı
III. Tokat Kales
IV. Ç fte M narel Medrese
Ayşe, yaz tat l ne gelen kuzen le b rl kte Tokat'tak
tar h eserler gezm şt r.
Ayşe ve kuzen yukarıda ver len yerlerden
hang ler n gezm ş olab l rler?
A) I ve III
C) Yalnız III

B) I ve II
D) II ve IV

doğuştan sınıf

4. İl m zde düzenlenen halk oyunları yarışmasına gelen
ek pler “hora , çayda çıra ve kaşık” oyunlarını
oynamışlardır.
Buna göre halk oyunları yarışmasına hang
şeh rden ek p gelmem şt r?

2. Aşağıda ver len faal yetlerden hang s doğal
ortamı değ şt rmeye yönel kt r?

A) R ze

B) Ed rne

C) Elazığ

D) Antalya

A) Kaz Gölü'ndek kuşların korunması
B) Almus Barajı'nın yapılması
C) Gümenek'tek çöpler n toplanması
D) Turhal Merc mek Tepes 'nde yamaç paraşütü
sporunun yapılması
5. · D n n kah yer ne resm n kahın gelmes
· Kadınlara seçme-seç lme hakkının ver lmes
· Kadınların sted ğ mesleğ seçeb lmes
· Eğ t m-öğret m n b rleşt r lmes
Yukarıda ver lenlerden “kaç tanes ” Türk
Meden Kanunu'nun get rd ğ yen l klerdend r?
A) 3
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9. Marmara Bölges 'n n nüfusunun kalabalık
olmasında aşağıdak lerden hang s en az etk l d r?

6. “Fabr kalar genell kle hammaddeye yakın olan
yerlere kurulur.” genellemes ne uymayan
fabr ka - şeh r eşleşt rmes aşağıdak lerden
hang s d r?
A) R ze
B) İzm r
C) Konya D) Erzurum -

A) Başka bölgelerden göç alması
B) Sanay s n n gel şm ş olması
C) B tk örtüsünün çeş tl olması
D) İş bulma olanaklarının çok olması

Çay fabr kası
Petrol Raﬁner s
Makarna fabr kası
Süt fabr kası

7.

10.
Yukarıda görsel ver len yerde hang doğal afet n
olması beklenmez?
A) Çığ
C) Heyelan

8.

B) Sel
D) Orman Yangını

1-Hey Onbeşl

A-Yöresel yemekler

2-Ata b nme

B-Düğün adetler

3-Höşmer m

C- Geleneksel el sanatları

4-Ç n

D-Türküler

Ver len görseller le aşağıdak tanımlar
eşleşt r ld ğ nde hang tanım dışarıda kalır?
A) Dört tarafı sularla çevr l kara parçasına ada den r.
B) Çevres ne göre yüksekte kalan ve engebel olan
yeryüzü şekl ne dağ den r.
C) Akarsuların, yataklarını aşındırmasıyla oluşan,
dağların arasındak “ V ” şekl ndek oluklara
vad den r.
D) Üç tarafı su le çevr l , b r tarafı karaya bağlı
toprak parçasına yarımada den r.

Tabloda ver lenler n doğru eşleşt rmes nasıl
olmalıdır?
A) 1-A
B) 1-B
C) 1-C
D) 1-D

2-B
2-C
2-B
2-B

3-C
3-A
3-A
3-A

4-D
4-D
4-D
4-C
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11. Ayşe'n n ödev konusu toplumsal alanda yapılan
nkılaplardır.
Aşağıdak lerden hang s Ayşe'n n ödev le
lg l d r?
A) Soyadı Kanunu'nun kabul ed lmes
B) İzm r İkt sat Kongres 'n n toplanması
C) Cumhur yet n lan ed lmes
D) Lat n Harﬂer n n kabul ed lmes

12.

- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
- Don olayı az görülür.
- Yerfıstığı, muz ve turunçg ller yet şt r l r.
- Kışları daha nce kıyafet terc h ed l r.
- Seracılığın en fazla yapıldığı yerd r.
Yukarıda ver len b lg ler har tada
numaralandırılmış yerler n hang s ne a tt r?
A)1

B) 2

C) 3

D) 4

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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İNGİLİZCE TESTİ
Bu testte İngilizce alanına ait 12 soru bulunmaktadır.

4. Ege : I need a new notebook and a red pencil.
İnci : I know a ____. It's very close to our school.
We can go together after class.

1 - 5. sorularda boşluklara gelen uygun
kel me ya da fadey şaretley n z.

1. Every morning, my dad ____ a newspaper
when he ____ his breakfast.

A) stationery
B) post ofﬁce
C) school
D) toy shop

A) writes / has
B) has / makes
C) reads / has
D) sells / eats

5. Mehmet : ____
Mustafa : You shouldn't eat chocolate or sweet. You
should go to dentist.
A) I have a toothache.
B) I have a headache.
C) I have a stomach-ache.
D) I have a sore throat.

2. Bob : What time do you come back home from
school?
Andy : At ____ because my classes ﬁnish at three
o'clock.
A) two o'clock
B) four a.m.
C) nine a.m.
D) 15.30

Resme göre doğru olan fadey şaretley n z.
6.

3. Linda
: What's on Monday Jonathan?
Jonathan : ____ . You should bring your violin
with you.
Linda
: Thanks.

Tourist : Excuse me, where is the movie theatre?
Lisa : It's ____ .

A) PE
B) RE
C) Maths
D) Music

A) behind the post ofﬁce
B) next to the ﬁre station
C) between the police station and post ofﬁce
D) in front of the ﬁre station
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7. Boşluğa gelen uygun fadey şaretley n z.
9 ve 10. soruları parçaya göre cevaplayınız.
I have a terrible cold and cough, ____
A) I should play outside.
B) I should drink cold drinks.
C) I should stay in bed and rest.
D) I should go to school.

Hi, my name is Joaquin. I am from Mexico. I like
drawing and painting pictures. I like music. I can sing
but I can't play the guitar. I can play the piano. My
favourite games are chess and checkers.

9. Hang sorunun cevabı parçada yoktur?

8. Aşağıda ver len eşleşt rmelerden hang s ya da
hang ler yanlıştır?

A) Does Joaquin like painting pictures?
I) Engl sh

II) PE

III) Art

IV) Maths

B) Can Joaquin play the violin?
C) What are his favourite games?
D) Where is Joaquin from?

10. Parçaya göre hang s doğrudur?
A) Joaquin is from Spain.
B) Joaquin likes football.
C) Joaquin can sing songs.
D) Joaquin can play the guitar.

A) I
B) II - III
C) I - IV
D) IV
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11.

Checkers

Domino

Chess

Mert
Melis
İsa

Tabloya göre hang s doğrudur?
A) Mert can play chess.
B) Melis can play checkers and domino.
C) İsa can play domino.
D) İsa can't play checkers but Melis can.

12. Aşağıda ver len eşleşt rmelerden hang s doğrudur?
A) Domino

B) Hopscotch

C) Checkers

D) Tic–Tac-Toe

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1.

Sınav k ml k b lg ler n z n doğruluğundan em n olunuz.

2.

Sınav başladıktan sonra çevren zdek lerle konuşmayınız.

3.

Soruları cevaplamaya sted ğ n z sorudan başlayab l rs n z.

4.

Cevaplarınızı cevap anahtarındak lg l soru numarasını d kkate alarak uygun bölüme kodlayınız.

5.

Değ şt rmek sted ğ n z cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan em n olunuz.

6.

Cevabını b lmed ğ n z sorular üzer nde fazla zaman kaybetmeden d ğer sorulara geç n z. Zaman kalırsa
bu sorulara daha sonra döneb l rs n z.

7.

Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız d kkate alınacaktır.

8.

Cevap anahtarınızı sınav süres nce başkalarının göremeyeceğ şek lde önünüzde bulundurunuz.

9.

Sınav sırasında sözlük, hesap mak nası, cep telefonu ve b lg sayarınızı kullanmayınız.

10.

Sınav süres nce yer n zden ayrılmayınız.

Bu k tapçığın her hakkı saklıdır. Hang amaçla olursa olsun, k tapçığın tamamının veya b r kısmının
Tokat İl M ll Eğ t m Müdürlüğü Ölçme ve İzleme Değerlend rme b r m n n yazılı zn olmadan kopya
ed lmes , fotoğraflarının çek lmes , b lg sayar ortamına alınması, herhang b r yolla çoğaltılması,
yayımlanması ve başka b r amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğab lecek hukukî
sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındak malî yükümlülüğü peş nen kabullenm ş sayılır.

Sayfa 18

