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TÜRKÇE 
Deneme Sınavı 2
Bu sınav 20 soru içermektedir.

Tavsiye edilen süre 40 dakikadır.

Adı      : .......................
Soyadı: .......................
Sını�   : .......................
No       : .......................
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim,
açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A)  Ağlayışı gözümün önünden gitmiyor, bir türlü
unutamıyorum.

B)  Alışveriş yaparken dikkatli ol, gözünü dört aç.
C) Ne çok söyledik, dilimizde tüy bitti, hala

anlamadın.
D) Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun.

 2. “Bir şiiri başka bir dile eksiksiz olarak aktarmak
imkansızdır.”

Yukarıdaki şekilde konuşan şairin,
aşağıdaki lerden hangis ini  savunması
beklenemez?

A) Bir şiirin çevirisi yapılırken anlamında hiçbir
değişiklik meydana gelmez.

B) Hiçbir çeviri şiir, asıl şiirin tüm özelliklerini
yansıtmaz.

C) Şiir çevirisi şiiri yeniden yazmak gibidir.
D) Bir şiir başka bir dile aktarılırken

duygusundan çok şey kaybeder.

 3. “Olmak” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“yetişmek, olgunlaşmak” anlamıyla
kullanılmıştır?

A) Üzümler daha olmadı.
B) Bugün Ankara'da olmalıyım.
C) Onunla ilgilenen olmadı.
D) Köyden ayrılalı epey oldu.

4. 1. Odasını gönlüne göre düzenledi.
2. Bana göre bu işin sonu kötü.
3. Modaya göre giyinmek istiyor.
4. Aldığı emre göre hareket ediyor.

“Göre” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin
hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilgisi 
katmıştır?

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

8.
Sınıf
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5. “Uyumak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “gerçek” anlamında kullanılmıştır?

A) Herkes kesesini doldururken sen uyuyorsun.
B) Erken kalkabilmek için erken uyumalısın.
C) Yük gemisi aylardır limanda uyuyor.
D) Bu toprağın altında yüzlerce asker uyuyor.

6. En geniş ve doğru anlamıyla yaşamın zevkini
alabilecek insanlar, enerjisi çok olan, çalışmak
için ele geçirdiği fırsatlardan zevk alan, azimle
çalışan, yetenekli, cesur, iyiliksever insanlardır.
Bunlar en mükemmel yaşamı elde edecek
insanlardır.
B u  p a r ç a d a  v u r g u l a n a n  d ü ş ü n c e
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her insan yaşamın zevkine varmayabilir.
B) Mükemmel hayat, çalışkan, cesur ve

iyiliksever insanların hakkıdır.
C) Yaşamın zevkine yalnız çok çalışan insanlar

varabilir.
D) İnsan eline geçen her fırsatı değerlendirmeli,

insanları çok sevmelidir.

7.  Çocuğun yaşamında duyguları ifade etme büyük
önem taşır. Annesine veya öğretmenine olan
sevgisini bir dörtlükte aktarıveren çocuk, övgü
ve tebessümle karşılanınca, şiire olan ilgisi artar.
Şiire daha çok zaman ayırır. Belki zamanla ünlü
ozanların şiirlerinden okuyup ölçülü, uyaklı
yazmaya da başlar. Böylece ozanlığa giden yolda
önemli bir adım atmış olur.

Parçaya göre, çocuğun şiire olan ilgisinin
artması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Duygularını doğru ifade edebilmesine
B) Şiire daha çok zaman ayırmasına
C) Şiirlerinin beğenilmesine
D) Ünlü ozanları okumasına
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 8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “  
      gerçekleşmemiş beklenti ” söz konusudur?

A) Ailemin doğum günümü unutmayacaklarını
        biliyordum.
B) Sen beni arar mıydın?
C) Geçen hafta girdiğim sınavdan yükse
        k alacağımı düşünmüştüm.
D) Buraya beni görmek için gelmiş.

9.  Öğretmeninin gözüne girmek istiyorsun değil 
mi? …………….. dediklerimi yapacaksın?

      Bu cümlede boş bırakılan yere, 
      aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) O halde                       B)  Ne var ki
 B) Ne yazık ki                  D)  Halbuki

 
10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel görüş
       içermektedir?

 A)  Babam başını sesin geldiği yöne çevirdi.
 B)  Köpeğin sahibi, arka sokakta bulundu.
 C)  Bu öykü yazarın okul yıllarını anlatır.
 D)  Bu kasvetli günde Aylin ne yapacağını
         bilemedi.

11.   
         I-   dar harcanan
         II-  bol zamanda
        III-  dar zamanda
        IV-  bol harcanır

  Bu kelimelerde anlamlı ve kurallı bir cümle  
  oluşturmak istediğimizde doğru sıralama
  aşağıdakilerden hangisi olur?

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

12.  Sait Faik Abasıyanık,  öykü, roman yazarı            
ve şairdir. Türk hikayeciliğinin önde gelen 
yazar lar ından olan Abasıyanık ,  çağdaş 
h ikayec i l iğ ine  yap t ığ ı  ka tk ı la r la  Türk 
edebiyatında bir dönüm noktası sayılır. Sait Faik 
belli bir tarzın takipçisi olmadı. Toplumun 
problemlerine değil bireyin toplum içindeki 
sorunlarına yöneldi.Sait Faik  balıkçı, işsiz, 
kıraathane sahibi gibi karakterler üzerinden bu 
sorunları dile getirdi.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A)   Sait Faik'in eserlerindeki kahramanlar günlük  
        hayatta karşımıza çıkabilecek  tiplerdir.
B) Sait Faik eserlerinde bireyin toplum içindeki  
        sorunlarına değinir.
C) Sait Faik öykü, roman, çeviri yazarı ve
        şairdir.
D) Sait Faik belli bir tarzı benimseyip de o yolda 
        gitmemiştir.

 13.  Bazı romanlar ilk okunuşta beğenilse bile tam 
olarak anlaşılmaz bir daha belki de birkaç defa 
okunur. Her okunuşta ilk defa da yakalanılmayan, 
gözden kaçan bir yanı daha görülür.

  Parçada vurgulanmak istenen düşünce, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma sevgisi ilkokul çağında başlar.
B) Bazen bir roman eseri tekrar okunduğunda
        farklı yönleriyle karşımıza çıkabilir.
C) Bazen yazarın dilini anlamakta güçlük
        çekeriz.
D) Her roman birkaç defa okunmalıdır.

14.  Karadeniz Bölgesi Sakarya Ovası'nın doğusundan 
Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi 
coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'deki bölgeler 
arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer 
almaktadır ayrıca doğu-batı genişliği nedeniyle yerel 
saat farkı en fazla olan bölgedir.

       Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden  
       hangisi kullanılmıştır?

A)   Açıklama          C)  Tartışma
B)   Betimleme        D)  Öyküleme

www.hatayegitim.com
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15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
       gereksiz kullanılmıştır?

  A)  Eşim, dostum beni hastayım sanıyor.
  B)  Arkadaşımı, o iyi insanı çok özlemişim.
  C)  Akşam, yine akşam, yine akşam…
  D)   Abimle, teyzem dün bize geldiler.

16.  Bu huzur veren beldede birkaç kişi tatil 
       yapmıştık.

  Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden  
  hangisidir?

  A)   Bu huzur veren beldede
  B)   Birkaç kişi
  C)   Tatil
  D)   Bu

17.  Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi cümleye 
       farklı bir anlam katmıştır?

  A)   Çabalamadan zafere ulaşamazsın.
  B)   Sen giderken o çok hüzünlüydü.
  C)   Koşa koşa yanıma geldi.
  D)   Beni dün gülerek kucakladı.

18.    DeIi üfürür, biIgi konuşur.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A)   Özne, yüklem, nesne ve yüklemden  
        oluşmuştur?
B)   Etken çatılı, geçişli bir eylemdir.
C)   Virgül sıralı cümleleri ayırmıştır.
D)   Yargı belirten sözcükler eylemdir.

  

19.   Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve 
        noktalama bakımından doğrudur?

A) Byron: “MutIuIuğu tatmanın tek çaresi, onu 
payIaşmaktır.”der.

B) Byron:  “MutIuIuğu tatmanın tek çaresi; onu 
payIaşmaktır.” der.

C) Byron: “MutIuIuğu tatmanın tek çaresi; onu 
payIaşmaktır.”der.

D) Byron: “MutIuIuğu tatmanın tek çaresi, onu 
payIaşmaktır ”der.

20.   Aşağıdakilerden hangisi geçişsiz eylemden  
        türemiş edilgen bir eylemdir?

A) Çocuk uyutuldu.
B) Çalışmalar sürdürüldü.
C) Her gün okula gidiliyor.
D) Sorular bir bir çözüldü.

TEST BİTTİ.
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MATEMATİK
Deneme Sınavı 2
Bu sınav 20 soru içermektedir.

Tavsiye edilen süre 40 dakikadır.

Adı      : .......................
Soyadı: .......................
Sını�   : .......................
No       : .......................

1

1.  Aralarında asal sayılarla ilgili aşağıdakilerden
     hangisi yanlıştır?

 A)   Ardışık tek sayılar aralarında asaldır.
 B)   Ebob'u  1 olan sayılar aralarında asaldır.
 C)   19 ile 57 aralarında asaldır.
 D)   Bütün asal sayılar aralarında asaldır.

2.

3.  “m” bir doğal sayı olsun. 

      Ebob (m,3m) + Ekok (m,3m) = 48
      Eşitliği varsa “m” değeri kaçtır?

  A)    4
  B)    8
  C)   10
  D)   12

4.

8.
Sınıf
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5. Üç led ışık sırasıyla 15 saniye, 25 saniye ve 30 
    saniyede bir yanıyor. Üçü birlikte ilk kez saat
    12.00'de yandıktan sonra yirminci kez birlikte 
    saat kaçta yanar?

A)   12.15
B)   12.30
C)   12.50
D)   12.55

6.

7.

     işleminin sonucu kaçtır?

A)     -10

B)     - 4

C)       9

D)      12

8.  x ve y birer tamsayı olmak üzere 
                                
                                                                       
     eşitliğini sağlayan x.y değeri kaçtır?

        A)    -6
  B)     6
  C)     8
  D)    15

4
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9.  Aşağıda verilenlerden kaç tanesi rasyonel
     sayıdır?

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

10.   A en büyük rakam olmak üzere ,
                   
              
       işleminin sonucunun karekökü kaçtır?

11.

   
   

 

12.

13.

14.  Bir madeni para 3 kez havaya atıldığında örnek
       uzayın eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi
       olur?

    A)   8
    B)   9
    C)   10
    D)   11

www.hatayegitim.com
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15. Bir sınıfta bulunan 15 erkek öğrenciden 5' i  
      sarışın  ve 10 kız öğrenciden 4'ü sarışındır.  
      Sınıftan rastgele seçilen bir kişinin sarışın  
      olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

16.  Hilesiz bir zar havaya atıldığında üst yüze gelen
       sayının 2'den büyük olma olasılığı nedir?

17.  Aşağıda verilen kenar uzunluklarından hangisi
       ile üçgen çizilebilir?

A)      4cm , 5cm , 6cm
B)      3cm , 4cm , 7cm
C)      2cm , 5cm , 3cm
D)      6cm , 8cm , 15cm

18.  Üçgenler ile aşağıda verilenlerden hangisi  
       yanlıştır?

A)      Açıortaylar üçgenin içinde kesişir.
B)      Kenarortaylar üçgenin içinde kesişir.
C)      Yükseklikler her zaman üçgenin
          içinde kesişir.
D)      Kenarortayların kesim noktası
          üçgenin ağırlık merkezidir.

19.

          Şekildeki ABC üçgeninde 

         |AB| = 7cm
         |AC| = 13cm

    Olduğuna göre |BC| nin alabileceği en büyük ve
    en küçük tamsayı değerleri toplamı nedir?

           A) 25
B) 26
C) 27
D) 28

20.

   Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı
   aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) x<z<y
B) y<x<z
C) x<y<z
D) z<x<y

                                           TEST BİTTİ.
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  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Deneme Sınavı 2
Bu sınav 20 soru içermektedir.

Tavsiye edilen süre 40 dakikadır.

Adı      : .......................
Soyadı: .......................
Sını�   : .......................
No       : .......................

1

1. Yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık
     gibi temel ihtiyaçların dışında en az 80.18 gr. 

altın veya ona eş değer mal ya da paraya sahip 
olmaktır.

     Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden
     hangisidir?

       A)  Nisap
       B)  Zekât
       C)  Sadaka 
       D)  Fitre

2.  Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide 
bulunması gereken özelliklerden biri 
değildir?

A) Dinen zengin sayılmalıdır.
B) Borcu olmamalıdır.
C) Erkek olmalıdır.
D) Akıllı olmalıdır.

3.   Zekât verilecek malda bir takım özelliklerin 
      bulunması gerekir.
      Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden  
      biri değildir?

A) İyisinden verilmelidir.
B) Gelir getiren cinsten olmalıdır.
C) Bir yıl süreyle sahibinin elinde olmalıdır.
D) Yoksulun ihtiyaç duyduğu mal olmalıdır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi zekâtın
     verilebileceği kişilerden biri değildir?

A) Fakirler
B) Anne-babalar
C) Yolda kalmış yolcular
D) Borcunu ödeyemeyenler

8.
Sınıf
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5.“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından 

başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan 

kimselerin Allah katında ödülleri vardır…”
                                                (Bakara suresi, 262. ayet)
   “İsteyeni sakın azarlama!” (Duhâ suresi, 10. ayet)

     Yukarıdaki âyetler zekât ibadetinin hangi yönünü
     anlatmaktadır?

A)   Nasıl verileceği

B)   Kime verileceği

C)   Hangi maldan verileceği

D)   Kimler tarafından verileceği

6.“… Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız 

kötü malı, hayır (iyilik) diye vermeye kalkmayın!” 

(Bakara suresi, 267. ayet)
   
      Bu âyet ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi
      çıkarılabilir?

A)   Zekât verilecek mal en kısa zamanda yerine

 ulaştırılmalıdır.

B)   Zekât, ihtiyaç fazlası maldan verilmelidir.

C)   Zekât, malın iyi ve güzel bölümünden 

verilmelidir.

D)   Zekât, yardıma ihtiyacı olanlara verilmelidir

7. “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları)
       açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere
      gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır.
       Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter.”
                                        (Bakara suresi, 271. ayet)

    Yukarıdaki âyetten aşağıdaki ilkelerden hangisi
     çıkartılır?

A) Zekât ihtiyaç fazlası maldan verilir.

B) Zekât malın iyi ve güzel bölümünden verilmelidir.

C) Zekât verilirken alanların gururu incitilmemelidir.

D) Zekât verilecek mal en kısa zamanda yerine

     ulaştırılmalıdır.
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8. 

      I.   Altın, gümüş, nakit para ve menkuldeğerler;

           Ticaret malları, koyun ve keçi 1/40
      II.  Sığır ve manda 1/30
      III. Devede:Her beş deve için bir koyun veya keçi
      IV. Toprak ürünleri 1/25

      Yukarıdaki tabloda hangisinin zekât oranı   
      yanlıştır?

A)    I

B)    II

C)    III

D)    IV

  9.  “Sadaka” ibadetinin özellikleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Miktar sınırlaması yoktur.

B)  Zaman sınırlaması yoktur.

C)  Nisap miktarı mala sahip olmak gerekir.

D)  Güzel iş ve davranışlar da sadaka sayılır.

 10.  Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra da
        kişiye sevap kazandıran işlerdendir?
 

A)  Oruç tutmak

B)  Namaz kılmak

C)  Faydalı eser bırakmak

D)  Kelime-i şahadet getirmek

11.  Bir yardımın sadaka-i cariye olması için  

       aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması
        gerekir?
 

      A)  Yaşlılar için olması
      B)  İbadethanede yapılıyor olması
      C)  Miktarının belirli olması
      D)  Faydasının sürdürülebilir olması

12. 1. Ramazan ayında bayramdan önce verilir.
          2. Zengin olmayanlar da verebilir.
          3. Kişi başına verilir.
    Bu özellikleri taşıyan sadaka türü aşağıdakilerden
    hangisidir?

         A)     Fitre
         B)     İnfak
         C)     Sadaka-ı cariye
         D)     Zekât

13.  Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası için
         doğru değildir?

 A)  1/40 oranında verilir.

 B)  Halk arasında fitre de denir.

 C)  Sağlık içinde bayrama ulaşmanın şükrüdür.

 D)  Yoksulların bayrama ihtiyaçlarını   

           karşılayarak girmesine sebep olur.

14 .   I. “Güzel söz sadakadır.”
         II. “İki kimsenin arasını bulup,    barıştırmak  
         sadakadır.”
         III. “Namaza gitmek için atılan her adım
         sadakadır.”
         IV. “Yoldan rahatsızlık verici şeyleri kaldırmak    
         sadakadır.”
         (Hadis-i Şerifler)

        Bu hadislerden çıkarılacak ortak ilke      
        aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Argo ve çirkin kelimeler kullanmamalıyız.

 B)  İyi ve güzel olan her şey sadakadır.

 C)  Barış, dostluğun teminatıdır.

 D)  Namaz kötülükleri engeller.

15.   Aşağıdakilerden hangisi zekâtın anlamlarından 

değildir?

 A)     Artma

 B)     Temizlenme

 C)     Bağışlama

 D)     Arınma

www.hatayegitim.com
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16.    “Mallarını Allah yolunda harcayanların

        durumu,her başağında yüz dane olmak üzere, yedi

         başak  veren danenin durumu gibidir…”
                                           (Bakara suresi, 261. ayet)

Yukarıdaki ayet zekâtın anlamlarından hangisi
      ile ilişkilidir?

A)  Temizleme

B)  Arınma

C)  Yardımlaşma

D)  Artma

17.  “Zekât, İslam'ın köprüsüdür.” (Hadis-i Şerif)
        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadis ile
        anlatılmak istenenlerden olamaz?

A)  Zekât sayesinde fakirler ile zenginler  

         kaynaşır.

B)  Zekât veren mümin Allah ile bağını

         güçlendirir.

C)  Zekât ibadeti bireyin toplum ile bağını

         kuvvetlendirir.

D)  Zekât ibadetiyle bireyin toplumdaki şöhreti

         artar.

18.    “Zekâtın sözlük anlamlarından birisi artma,               

     çoğalmadır.”

     Zekât ibadetiyle artan, çoğalan şey   
     aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  Sevap

B)  Şöhret

C)  Bilgi 

D)  Eşitsizlik

19. “Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça

        hayra (iyiliğe) tam olarak erişemezsiniz.”
                                          (Al-i İmran suresi, 92. ayet)
     “Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun
       ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder.”
                                           (Hadis-i Şerif)

     Bu âyet ve hadislerde vurgulanan aşağıdakilerden
     hangisidir?

A)  Sabır

B)  Sevgi

C)  Hoşgörü

D)  Yardımlaşma

20.  Dinimizce uygun görülen taşınan veya taşınmaz
       mallardan faydalanma hakkını, bu malları satmayı
       veya mülkiyetini devretmeyi yasaklama koşuluyla,
       Allah'ın rızasını umarak toplumun kullanımına
       veren hayır kurumudur.

      Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden
      hangisidir?

A)  Hastane

B)  Okul

C)  Vakıf 

D)  Öğrenci yurdu
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