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Bu deneme sınavı, Hatay İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

AR-GE Birimi Tarafından, 

Hatay TED Koleji Öğretmenlerinin  

Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

Emeği Geçen Herkese Teşekkür 

Ederiz. 
 



TÜRKÇE TESTİ 
 

 

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

zarf-fiil farklı bir anlamda 

kullanılmıştır? 

 

A)  Çocuk koşarak servise bindi. 

B)  Zil çalınca eşyaları çantaya koydu. 

C)  Eve gelirken ekmek almayı unutma. 

D)  Evden çıkalı bir saat olmuştu. 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı 

özelliği aranmaz? 

 

A)  Sen o gün gerçekten çok hastaydım. 

B)  Yağan yağmur sele neden oldu. 

C)  Bizim tavrımız çok farklı olacak. 

D)  Bu kitabı beğeneceğini sanmıyorum. 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına 

göre diğerlerinden farklıdır? 

 

A) Kitap okumak için odasına gitmişti. 

B) Çalışmıştı saatlerde yurdun içinde. 

C) Evde bir kahve içip çıkacaktı. 

D) Sınavı olanlar erken ayrılacaktı. 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

vurgu temel ögenin üstündedir? 

 

A)  Bugün kediye mama almayı  

 unuttum. 

B)  En sağlıklı kumaş türü alındı. 

C)  Çorum leblebisini çok severim. 

D)  Türk mutfağı çok zengindir. 

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yazım yanlışı vardır? 

 

A)  Bu arabaya Dünya’nın parasını   

 verdim. 

B)  Burası da çok güzel bir yermiş. 

C)  Bütün bitkiler ilkbaharı sever. 

D)  Çin’in nüfusu 2 milyarı geçti. 

 

 

 

 

 

6. “Ahmet ( ) Mustafa, Ceylinsu ve 

Ceyda’yı çok sevdiğini söyledi.” 

Bu cümledeki ayraçla ( ) belirtilen 

yere aşağıdaki noktalama 

işaretlerinden hangisi getirilebilir? 

A)  İki nokta ( : ) 

B)  Nokta ( . ) 

C)  Noktalı virgül ( ; )  

D)  Kısa çizgi ( - ) 

  



 

I. Kapıdan bir an birbirimize değerek 

girdik. 

II. Mektup elime değmedi.  

III. Meyveler olgunlaşınca dalları yere 

değmiş. 

IV. Kurşun hedefe değdi. 

 

7. Yukarıdaki numaralanmış 

cümlelerin hangi ikisinde “değmek” 

sözcüğü aynı anlamda 

kullanılmıştır? 

 

A) I ve II                B)  I ve III 

C) II ve III             D) I ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

deyim açıklamasıyla birlikte 

verilmiştir? 

 

A) Yüreğim bayılmıştı, çok acıkmıştım, 

açlıktan ne yapacağımı bilemiyordum. 

B) Neydi onunla böyle sıkı fıkı baş başa 

vermen?  

C) Bütün gün yalnızca bir arpa boyu yol 

aldık. 

D) Beni severdi, verdiğim işleri bin can ile 

yapardı. 

 

 

9. Güzel havada ağaçların arasında 

neşelenip güldük. Saat ilerledikçe, 

mutluluk veren hava da devam 

ediyordu; her zaman bizim en önemli 

tasamız olan şeyden söz ettiğimiz 

kadar, şiirden ayrılmadan şaire geldik. 

O an birkaç mısra okumamı istedi ve 

ben de ona Verlaine’in birkaç mısrasını 

hatırlattım. Sonra nasıl olduysa 

birdenbire: ya Baudelaire, dedi. Durum 

böyle olunca Baudelaire’in kitabını 

aldım. Yarım sesle ve ahenk içinde 

okuyordum. Dizeler, anlatılması 

imkânsız etkiler bırakmıştı bende. 

Yukarıdaki metnin türü nedir? 

A) Makale              

B) Sohbet 

C) Anı                    

D) Deneme 

 

 

 

10. Bazı yazarlar, yazılarında okura kendi 

görüşlerini benimsetmeye çalışır. Oysa 

gerçek sanatçı böyle bir yola 

başvurmaz. Okura görüşlerini sunar. 

Okur, bu görüşleri beğenirse kabul 

eder, beğenmezse reddeder. Tıpkı Sait 

Faik'in yaptığı gibi. 

Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi 

hangisidir? 

A)  Açıklama      

B)  Betimleme 

C)  Öyküleme      

D)  Tartışma 

  



11. (I) Çalışmak başarının altın anahtarıdır. 

(II) Yalnızca çalışan bireyler 

hedeflerine ulaşabilir. (III) Çalıştığım 

için mutluyum. (IV) Herkesin çalışması 

gerektiğini düşünüyorum. 

Numaralanmış cümlelerin 

hangisinde örtülü anlama yer 

verilmiştir?  

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

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yanıt almaktan çok “kendini 

onaylatma” anlamı vardır? 

 

A) Bize o da mı gelecek? 

B) Ben ona böyle davranır mıyım? 

C) Başıma gelenleri duydun mu? 

D) Ödevleri bitirmeyen kaldı mı? 

 

 

13. Günümüzde iyi konuşan kadar iyi 

dinleyen de azaldı. Çünkü ortamın, 

biraz da çağın yüzeysel, savruk 

üslubu konuşan kadar dinleyeni de 

etkiliyor. Konuşan da dinleyen de 

iyi niyetli olsa bile radyo, trafik, 

televizyon gürültüleri dikkatleri 

bulandırıyor. 

Bu parçada asıl üzerinde durulan 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Günümüzde iyi konuşmacının 

kalmadığı. 

B) Olumsuz çevresel faktörlerin 

iletişime etkisi. 

C) Dinleme kurallarına 

uyulmaması. 

D) Konuşmacıların niteliksiz 

konuşmalar yapması. 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

dolaylama yoktur? 

 

A) Potanın perileri bu maçı da kazandı. 

B) Zonguldak’ta kara elmas çıkarılır. 

C) Bu hafta beyaz perdede yeni bir film 

gösterime giriyor. 

D) Deprem sonrası tüm şehir sabaha 

kadar ayaktaydı. 

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

mecaz anlamlı bir sözcük 

kullanılmıştır? 

A)   Bu sözleri duyunca birden parladı. 

B)   Onunla bu şekilde konuşmana çok  

  üzüldüm. 

C)   Kardeşim bana hediye almış. 

D)   Masanın ayağı kırılınca ders  

  çalışmakta zorlandım. 

 

 

16. “atmak” sözcüğü aşağıdakilerin 

hangisinde “kullanmamaya 

başlamak” anlamında kullanılmıştır? 

 

A)   Kullanılmayacak eşyaları çöpe attı. 

B)   Yazdığı şiiri tekrar okuyunca bazı  

  sözcükleri attı. 

C)   Sıcaklar başlayınca kalın giysileri  

  üzerinden attı. 

D)   Vücudumuzdaki bazı zararlı  

  maddeler terle dışarı atılır. 

 

 



17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

terim anlamlı bir sözcük yoktur? 

 

A)   Şiirde uyak ve redife fazla yer   

  verilmemiş. 

B)   Sabırla çalışmak başarının  

  anahtarıdır. 

C)   Şarkının notalarını unuttuk. 

D)   Öğretmen tahtaya bir daire çizdi. 

 

 

 

 

 

 

18. Bazı bitkilerin insanlara çok önemli 

faydaları bulunmaktadır. Bu faydaların 

neler olduğunu çoğu insan bilmez. Bu 

bitkilerden en önemlilerinden biri 

kekiktir. Kekik böbrek hastalıklarına iyi 

gelir. Kandaki şeker miktarını azaltır. 

Diş ağrılarını azaltır. Mide 

iltihaplanmalarına ve baş ağrısına da iyi 

gelir. Hastalıklarda ilaçla tedavi 

yöntemi kullanılması yerine ilk başta 

doğal yollarla hastalıkların tedavi 

edilmesini öneriyorum. 

Yukarıdaki paragrafa göre kekik 

hangi hastalıklara iyi gelmez? 

 

A)  Kekik diş ağrılarına iyi gelir. 

B)  Kekik böbrek ve idrar yolu  

 hastalıklarına iyi gelir. 

C)  Kekik mide iltihaplanmalarına iyi  

 gelir. 

D)  Baş ağrılarına iyi gelir. 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi 

paragrafın giriş cümlesi olamaz? 

 

A)   Kendimle acilen yalnız kalmam   

  gerekiyordu. 

B)   Kimse kimseye nasıl yaşaması  

  gerektiğini dikte edemez. 

C)   Öğrenmek her gün yenilenebilir. 

D)   Gerçekler karşısında bu  

  dediklerimi yapacaktım. 

 

 

20.   0-2 yaş bebeklik dönemi olarak 

adlandırılır. Doğumdan sonraki ilk yılda 

bedensel gelişim çok hızlı olmaktadır. 

Bir yaşın sonunda bebek, doğum 

boyunun yaklaşık yarısı kadar uzar. 

Ağırlıkça artma da doğumdan sonraki 

ilk yılda çok hızlıdır. Ancak iki yaşına 

doğru bu hızda azalma olur. Bebek altı 

aylıkken doğumdaki kilonun iki katına, 

bir yaşında üç katına iki buçuk yaşında 

ise dört katına ulaşır. 

Yukarıdaki paragrafın başlığı ne 

olmalıdır?  

A) Bebeklik Dönemindeki Fiziksel 

Değişimler 

B) Bebeklik Dönemi 

C) Bebeklik Dönemi ve Boy Uzaması 

D) Okul Döneminde Çocuklar 

 

 

TEST  BİTTİ. 

 

 

 



MATEMATİK SINAVI 

1. 1 kg yoğunlaştırılmış meyve 

suyundan eşit hacimde 16 kutu 

meyve suyu üreten bir fabrika 256 

kg yoğunlaştırılmış meyve suyundan 

kaç kutu meyve suyu üretir? 

 

A) 2
12

 

B) 2
8
 

C) 2
6
 

D) 2
4
 

 

 

 

 

2. 2
x+3

 – 3.2
x
 =160 eşitliğini sağlayan x 

değeri kaçtır? 

 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

 

 

 

 

 

 

3. 
√𝟏,𝟒𝟒+√𝟏,𝟔𝟗−√𝟎,𝟖𝟏

√𝟎,𝟎𝟏+√𝟎,𝟒𝟗
   işleminin sonucu 

kaçtır? 

 

A) 1 

B) 2√2 

C) √2 

D) 2 

 

4. Uzunluğu √288  cm olan bir tahta 

√2 cm uzunluğunda parçalar halinde 

kesilecektir ve kesim başına 2 lira ücret 

alınacaktır. 

Buna göre toplam kaç lira ücret 

alınır? 

 

A) 11 

B) 12 

C) 22 

D) 24 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2400 metrelik dairesel bir pisti iki 

koşucudan biri pisti 15 dakikada diğeri 

10 dakikada koşuyor. 

Buna göre, koşucular 2.kez yan yana 

geldiğinde yavaş olan kaç metre 

koşmuştur? 

 

A) 4800  

B) 6000  

C) 7200  

D) 9600  

  



 

6.  

I. İki doğal sayının çarpımı EKOK 

‘larına eşittir. 

II. Ardışık doğal sayılar aralarında                  

asaldır. 

III. İki doğal sayının çarpımı EBOB’ları 

ile EKOK’larının çarpımına eşittir. 

Yukardaki bilgilerden hangileri daima 

doğrudur? 

A) I ve II 

B) II ve III 

C) I ve III 

D) Yalnız I 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

Yukardaki karenin içinde alınan 

bir noktanın taralı alan içinde 

olma olasılığı kaçtır? (π=3) 

 

A)   
1

4
                           C) 

3

4
 

B)    
1

2
                          D) 

5

8
 

 

8.  

 

 

 

Bir okçu hedefe atış yapıyor. Buna göre 

hedefi ilk seferde yedinin katı bir 

sayıdan vurmama olasılığı kaçtır? 

A) 
1

4
 

B) 
1

2
 

C) 
3

8
 

D) 
3

4
 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

Yukardaki şekilde KLN ve LMN 

üçgenleri için aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) En uzun kenar [KN] dir. 

B) s(M) = 80
0
 

C) En kısa kenar [KL] dir. 

D) s(KLN)= 80
0
 



 

10.                                        

 

 

 

 

ABCD ve EFGC kareleri 

veriliyor. A(EFGC) = 64 cm
2
 ve 

|FD|=10 cm ise ABCD karesel 

bölgenin alanı kaçtır? 

A) 121 

B) 144 

C) 196 

D) 225 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

Yukardaki DEF üçgeni orijin 

etrafında saat yönünde 270
0
 

döndürülürse oluşan noktalardan 

biri hangisi değildir? 

A) (-1,1)              C) (-2,4) 

B) ( 5,-2)             D) (-5,2) 

 

 

 

12. x= 2,43 

y= 8,57 değerleri veriliyor.  

Buna göre, (x-y)
2
+4xy ifadesinin eşiti 

kaçtır? 

 

A) 6,32 

B) 6,14 

C) 121 

D) 144 

 

 

13.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukardaki şekilde verilen bilgilere 

göre |AD|+|EC| uzunluğu kaç cm’dir? 

A) 21 

B) 20 

C) 19 

D) 18 

 

14. Bir öğrenci yurdunda 27
2
 oda, her 

odada 9 yatak, her yatakta 3 yastık 

vardır.  

Buna göre yurtta toplam kaç yastık 

vardır? 

A) 3
13

 

B) 9
3
 

C) 9
4
 

D) 3
9
 



 

15. x ve y sayılarının EBOB’ u 5, EKOK’u 

60 veriliyor.  

Buna göre  
𝒙.𝒚

𝟏𝟐
 işleminin sonucu 

kaçtır? 

 

A) 15 

B) 25 

C) 30 

D) 35 

 

 

 

16.  

          x=√7-3 

Buna göre x
2
+6x+9 işleminin 

sonucu kaçtır? 

 

A) 7 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

 

 

 

 

17.  

(𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 − 𝟔 )   kg erik  

(𝒙 − 𝟏) kişiye eşit olarak 

paylaştırılırsa kişi başı kaç kg erik 

düşer? 

 

A) (𝑥 + 6) 

B) (𝑥 − 1) 

C) (𝑥 + 2) 

D) (𝑥 + 3) 

 

18.  

 

 

Yukarıda modeli verilen cebirsel 

ifadesin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (3x+1).(x
2
+1) 

B) (3x-1).(x+1) 

C) (x+2).(x+3) 

D) (x+1).(3x+1) 

 

 

19.   √√𝟐𝟓 sayısına aşağıdaki 

işlemlerden hangisi yapılırsa sonuç 

rasyonel sayı olur? 

 

A) √5 ile toplamak 

B) √10 ile çarpmak 

C) 2√5 e bölmek 

D) 2√3 çıkarmak 

 

 

20. Koordinat ekseninde A(-7,24) 

noktasının orijine olan uzaklığı kaç 

birimdir? 

 

A) 14 

B) 16 

C) 20 

D) 25 

 

 

TEST BİTTİ. 

 



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
 

1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi 

kul hakkı olarak değerlendirilemez? 

 

A)  Gıybet etmek 

B)  Oruç tutmamak 

C)  Eksik ölçüp tartmak 

D)  Yalan söylemek 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kötü 

alışkanlıklara başlama 

nedenlerinden biri değildir? 

 

A) Büyüklerin küçüklere kötü örnek 

olması? 

B) Kötü alışkanlıkları olan kimselerle 

arkadaşlık yapmak 

C) Kötü alışkanlıkların zararlarını 

araştırmak 

D) Özenti ve merak 

 

 

 

3. Kur’an-ı Kerim’e göre 

aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme 

yollarından biri değildir? 

 

A)  Akıl 

B)  Vahiy 

C)  Rüyalar 

D)  Duyular 

 

 

 

 

 

4. İnsanın yaptıklarından sorumlu 

tutulmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) İnsanın akıllı ve düşünen bir varlık 

olması 

B)  İnsanın soyunu devam ettirmesi 

C) İnsanın sosyal bir varlık olması 

D) İnsanın düzenli ve bilinçli 

beslenmesi 

 

 

5. Hz. Peygamber’in, Bedir savaşında 

alınan esirleri, Müslümanlara 

okuma yazma öğretmeleri 

karşılığında serbest bırakması neye 

önem verdiğinin göstergesidir? 

 

A)  İnsanlara değer vermesi 

B)  İlim öğrenmeye verdiği önemi 

C)  Âlimlere verdiği değeri 

D)  Zamanı iyi değerlendirmesi 

 

 

6. Hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisi doğrudur? 

 

A)  Malla yapılan bir ibadettir. 

B)  Hem beden hem de malla yapılan  

 bir ibadettir. 

C)  Bedenle yapılan bir ibadettir. 

D)  Duayla yapılan bir ibadettir. 

 

 



 

 

7.  

I. İhram 

II. Sa’y 

III. Müzdelife 

IV. Vakfe 

V. Tavaf 

Yukarıda hac ve umre ile ilgili verilen 

kavramlardan hangileri haccın 

farzlarındandır? 

A)  II, III, V 

B)  I, IV, V 

C)  III, I, IV 

D)  II, IV, V 

 

8.  

I. Ticaret malları 

II. Toprak ürünleri 

III. Asli ihtiyaçlar 

IV. Altın, gümüş ve para 

Yukarıdakilerden hangisi zekâtı 

verilecek mallar arasında sayılamaz? 

A) I.                          B)  II 

C)   III                       D) IV 

 

9. Hangi mallardan zekât verilmez? 

A)  Altın 

B)  Gümüş 

C)  Ev eşyası 

D)  Para 

 

10. Allah’a yakınlaşmak ve O’nun 

rızasını kazanmak maksadıyla belli 

bir hayvanın kesilmesine ne ad 

verilir? 

 

A)  Kurban   

B)  Zekât 

C)  Fitre 

D)  Umre 

11. Kurban ibadeti geleneği hangi 

peygambere dayanmaktadır?   

 

A)  Hz. Âdem 

B)  Hz. İbrahim 

C)  Hz. Muhammed(sav) 

D)  Hz. Nuh 

 

 

 

12. Kaç gram altını veya eşdeğerinde 

parası, malı olan zekât vermelidir?    

 

A)  80.18 gr. 

B)  70 gr. 

C)  60 gr.  

D)  75 gr. 

 

13. “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye 

____ yedi defa dönmeye ____, Safa ile 

Merve tepeleri arasında yedi gidip 

gelmeye _____ denir.”  

Boşluklara sırasıyla aşağıdaki 

kelimelerden hangileri gelmelidir?  

A)  Şavt – Sa’y – Vakfe 

B)  Şavt – Tavaf – Sa’y  

C)  Şavt – Vakfe – Tavaf 

D)  Vakfe – Tavaf – Şavt 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)   Umre farz, hac sünnettir.  

B)   Hac belirli bir zamanda,   umre ise  

       hac zamanı dışında her zaman  

       yapılabilir. 

C)   Umrede vakfe yoktur. 

D)   Umrede hac gibi ihramlı olarak  

       yapılır. 

 

 



 

 

15. Bir gün peygamberimiz ashabıyla 

birlikte otururlarken bir cenaze geçer. 

Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. 

Çevresindekiler, geçen cenazenin bir 

Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. 

Peygamberimiz: “Olsun,  o da bir insan 

değil mi?” diyerek cevap verir. 

Bu olay peygamberimizin en çok 

hangi yönünü gösterir?  

A) Sabırlı oluşunu 

B)  Cesaretliliğini 

C)  Danışarak iş yaptığını 

D)  İnsanlara değer verdiğini 

 

“Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne 

yaptıklarının farkında değiller.” 

“Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır”  

 

16. Yukarıda peygamberimizin sözleri 

verilmiştir. Bu sözleri onun hangi 

özelliğini gösterir? 

 

A)  Merhametli oluşunu 

B)  Danışarak iş yaptığını 

C)  Cesaretli oluşunu 

D)  Hoşgörülü oluşunu 

 

Kur’an: “Boş kaldın mı hemen başka bir 

işe koyul.”(İnşirah) 

Hz. Muhammed: “İnsanlar iki nimetin 

değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık, 

diğeri boş vakittir” 

 

17. Yukarıdaki meali verilen Kur’an 

ayetinde ve Hz. Muhammed’in 

sözünde neyin önemi 

vurgulanmaktadır?  

 

A) Çok çalışmanın gereği 

B) Zamanı iyi kullanmayı 

C) Nimetlere şükür gerektiği 

D) Sabırlı olmanın önemi 

18. Aşağıdakilerden hangisi alkolün akıl 

ve ruh sağlığımızda oluşturduğu 

olumsuz etkilerden birisidir? 

 

A) İnsanı bilinçli, sağlıklı ve mantıklı 

düşünmekten alıkoyar 

B) Trafik kazalarına sebep olur 

C) Sinir sistemini etkileyerek görme 

ve konuşma güçlüğüne neden olur 

D) Şiddete, kavgaya, aile içi 

geçimsizliklere neden olur 

 

 

 

19. “İlim (bilgi) Müslümanın yitik malıdır. 

Onu nerede bulursa alsın”                                                    

Hz. Peygamber bu hadiste bilginin hangi 

yönüne dikkat çekmiştir? 

A)  Bilginin Müslümanlara ait   

      olduğuna 

B)  Bilginin evrenselliğine 

C)  Sadece dini bilgilere. 

D)  Bilginin sadece Müslümanlara farz  

      olduğuna 

 

20. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

doğru değildir? 

 

A) Kumar oynamak üretkenliği artırır. 

B) Kumar oynamak zaman israfıdır. 

C) Kumar oynamak tembelliğe alıştırır. 

D) Kumar oynamak helal kazancı hiçe 

saymaktır. 

 

 

TEST BİTTİ. 

 


