
TÜRKÇE TESTÝ

FEN  BÝLÝMLERÝ  DERSHANESÝ
6.  SINIF  DENEME  SINAVI  /  1.  SAYI  ÇÖZÜMLER

1 6. Sýnýf Deneme Sýnavý / 1. Sayý Çözümler

1. 1., 3. ve 4. cümlelerde “piþmek” sözcüðü duyu or-
ganlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2.
cümlede geçen “bir iþte zamanla piþmek” sözünde-
ki altý çizili sözcük, herhangi bir duyu organýmýzla
algýlanamadýðý için soyut anlamlýdýr.

Yanýt: B

2. A seçeneðinde “patlamak”, B seçeneðinde “perde”
ve C seçeneðinde “parlak” sözcükleri mecaz an-
lamda kullanýlmýþtýr. D seçeneðinde ise mecaz an-
lamlý sözcük yoktur.

Yanýt: D

3. “Göz” sözcüðü; B seçeneðinde “gözünde büyü-
mek”, C seçeneðinde “yolunu gözlemek” ve D se-
çeneðinde “göz atmak” deyimlerinde kullanýlmýþtýr.
Ancak “göz” sözcüðü, A seçeneðinde herhangi bir
sözcükle öbekleþmediði için deyimleþmemiþtir.

Yanýt: A

4. B, C ve D seçeneklerinde geçen cümleler, genel
kural niteliðinde olduðu için atasözüdür. Ancak A
seçeneðindeki cümle bir deyimdir.

Yanýt: A

5. Öncüldeki sözcükler, birbiriyle eþ anlamlýdýr. A, C
ve D seçeneklerindeki sözcükler arasýnda da eþ an-
lamlýlýk iliþkisi vardýr. Ancak B seçeneðindeki söz-
cükler, yakýn anlamlýdýr.

Yanýt: B

6. Dinleyici, 1. cümlede de 2. cümlede de “mýknatýs”a
benzetilmektedir.

Yanýt: A

7. Ýnsan özellikleri yüklenen varlýk, kiþileþtirilen varlýk-
týr. Dolayýsýyla bu parçada kiþileþtirilen varlýk, “kö-
pek”tir.

Yanýt: C

8. Öncülde anlatýlan bilge kiþinin en belirgin özelliði
“araþtýrmacý olmasý”dýr.

Yanýt: C

9. Öncülden “ardýç kuþu ve aðacý” ile ilgili A, B ve D
seçenekleri çýkarýlabilir. Ancak öncülde ardýç kaþý-
ðýnýn diðer kaþýklardan dayanýklý olduðuyla ilgili bir
bilgi yoktur.

Yanýt: C
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10. Numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþ-
turulduðunda sýralama “3 - 2 - 1 - 4” þeklinde olmak-
tadýr.

Yanýt: A

11. Öncülde kendisinden söz eden kiþi için A, B ve C
seçenekleri söylenebilir. Ancak D seçeneði ile ilgili
bir bilgiye ulaþýlamamaktadýr.

Yanýt: D

12. Öncülde “yaþama sevinci” öne çýkarýlmaktadýr.

Yanýt: D

13. “Yapýcý” sözcüðünün yapýsý türemiþ, “kuþ” sözcüðü-
nün yapýsý basit ve “hanýmeli” sözcüðünün yapýsý
birleþiktir.

Yanýt: D

14. 1 numaralý sözcük birleþik, 2 numaralý sözcük basit,
3 numaralý sözcük basit ve 4 numaralý sözcük türe-
miþ yapýlýdýr. Buna göre, 2 ve 3 numaralý sözcükler
yapýca özdeþtir.

Yanýt: C

15. Görsel incelendiðinde A, B ve C seçeneklerine ula-
þýlabilir. Ancak D seçeneðiyle ilgili bir bilgiye ulaþý-
lamamaktadýr.

Yanýt: D

16. “-ce” eki; A seçeneðine “bütün aile” anlamýný, B se-
çeneðine “iyiye yakýn” anlamýný ve C seçeneðine
“kültür bakýmýndan” anlamýný katmaktadýr. D seçe-
neðine ise “çocuða benzer” anlamýný katmaktadýr.

Yanýt: D

17. A, B ve D seçeneklerindeki sözcüklerin kökü addýr.
Ancak C seçeneðindeki sözcüðün kökü eylemdir.

Yanýt: C

18. A seçeneðindeki sözcük, “ad tamlamasý” yoluyla; B
seçeneðindeki sözcük, “tür kaymasý” yoluyla ve D
seçeneðindeki sözcük, “sýfat tamlamasý” yoluyla
oluþmuþtur. Ancak C seçeneðindeki “cumartesi”
sözcüðü, “cuma” ve “ertesi” sözcüklerinin birleþme-
siyle oluþtuðu için bu sözcükte ses düþmesi görül-
mektedir.

Yanýt: C

19. Öncüldeki “burnunu” sözcüðünde ünlü düþmesi,
“cebinde” sözcüðünde ünsüz yumuþamasý,
“minareden atmalý” sözcüklerinin arasýnda ise
ulama görülmektedir. Ancak öncülde ünsüz ben-
zeþmesini örneklendiren bir sözcük bulunmamak-
tadýr.

Yanýt: D
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1. Verilen çarpma iþleminde basamak kaydýrma
hatasý yapýlmýþtýr. 

Yanýt: C

1 3 5
2 1

1 3 5

2 8 3 5

×

+ 270

1 3 5  +  A B C  =  4 0 5
A B C  =  2 7 0

A  =  2  bulunur.

2.

Yanýt: B

1 ,  2 ,  5 ,  1 0 , 1 7 ,  2 6 ,   3 7

+1

7. terim

+3 +5 +7 +9 +11

3. A) B) C) D)

A seçeneði en büyük sayýyý ifade etmektedir.

Yanýt: A

4—6
1—3

5—8
3—4

4. l. Farklý iki noktadan yalnýz bir doðru geçer.

ll. Bir noktadan sonsuz sayýda doðru geçer.

lll. Ýki paralel doðrunun arasýna çizilen doðru da di-
ðer doðrulara paralel olabilir.

lV. Iþýn doðrunun bir alt kümesidir.

ifadelerinin hepsi doðrudur.

Yanýt: D

5. 4 kiþiden oluþan ailenin yaþlarý toplamý 78 dir.

3 yýl sonra herbirinin yaþý 3 artacaðýndan yaþlarý
toplamý; 78 + 3 + 3 + 3 + 3 = 90 olur.

Yanýt: D

6. Tümler iki açýnýn ölçüsü toplamý 90° dir.

90° – 55° = 35° olduðundan,

A  seçeneði yanlýþtýr.

Yanýt: A
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9.

1 ve 2 alan toplam 13 öðrenci vardýr.

3, 4 ve 5 alan toplam 13 öðrenci vardýr.

= 1

Yanýt: B

13 —–13 

1 alan 8 öðrenci
2 alan 5 öðrenci
3 alan 7 öðrenci
4 alan 5 öðrenci
5 alan 1 öðrenci

1 ve 2 alan

3 ve 3 ten
yukarý alan

7

7

10.

taþýnýrsa M = P ve N = R olur.

Yanýt: C

   R deki     , M ye;  N deki    , P ye

11. 2003  yýlýnda  → 3.1000 = 3000 fidan dikilmiþtir.

2004  yýlýnda  → 2.1000 = 2000 fidan dikilmiþtir.

2005  yýlýnda  → 4.1000 = 4000 fidan dikilmiþtir.

2006  yýlýnda  → 5.1000 = 5000 fidan dikilmiþtir.

Yanýt: A

4 yýlda ortalama
dikilen fidan sayýsý =

3000 + 2000 + 4000 + 5000
4

3500 dür.=

12. 1 kuru boya ve 1 pastel boya kalemi;  8.7 = 56

farklý þekilde seçebilir.

Yanýt: A

7. Aday kýz öðrenci sayýsý: 4

Aday erkek öðrenci sayýsý: 5

Aday öðrenci sayýsý: 9

Seçilen baþkanýn kýz öðrenci olma olasýlýðý: tür.

Yanýt: B

4 —9 

8.

(–4) + (–2) = –6 olabilir.

(–4) + (+2) = –2 olabilir.

(+4) + (–2) = +2 olabilir.

(+4) + (+2) = +6 olabilir.

Bu iki sayýnýn toplamý 8 olamaz.

Yanýt: D

– 4 – 2 0 2 4
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13.

Yanýt: C

2 br aþaðýya

4 br saða

14. Gamze’nin yaþý = x

Gizem’in yaþý = 3x

Burcu’nun yaþý = 6x

Üçünün yaþlarý toplamý 60 olduðuna göre;

x + 3x + 6x = 60 týr.

Yanýt: C

15. I. ve III. þekiller eþtir.

Yanýt: B

16.

42 + x + 23 = 100

x + 65 = 100

x = 35

Yanýt: D

süt

X42

çay

23

Çay içmeyen
öðrenci sayýsý

Süt içmeyen
öðrenci sayýsý

Her ikisini de içen
öðrenci sayýsý
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1. Hücre zarý canlý (I) ve seçici geçirgendir (II).

Yanýt: B

7. Katý → Sývý → Gaz

Deðiþimlerinde düzensizlik artar, madde ýsý alýr,
taneciklerin birbirine göre uzaklýðý artar.

Maddenin hacmi de artar.

Yanýt: C

8. Donma noktasý sadece sývýlar için ayýrt edici özel-
liktir.

Yanýt: D

9. Tek cins atom içeren, saf madde elementtir. Bu
durumda X maddesi elementtir. Elementler sem-
bolle gösterilir, hiçbir yöntemle daha basit maddeye
ayrýlmazlar. Ama tüm elementler homojendir.

Yanýt: A

10. (+) yüklü olan tanecik proton (Nisan), (–) yüklü olan
tanecik elektron (Didem), yüksük olan tanecik nöt-
rondur (Zeynep).

Yanýt: B

2. Vücudumuzdaki yapýlarýn küçükten büyüðe sýrala-
masý;

Hücre → Doku → Organ → Sistem → Organizma
(I)          (II)            (III)            (IV)

þeklindedir.

Yanýt: A

3. Soluk alýrken akciðer hacmi büyür (I), soluk verir-
ken akciðer hacmi küçülür (II). 

Bu durumda II. olay soluk vermeyi ifade ettiðine gö-
re akciðer hacmi azalmalý ve iç basýncý artmalýdýr.

Yanýt: D

4. I. sperm, II. yumurtadýr. Bunlarýn döllenmesiyle III.
zigot yapýsý oluþur. Zigotun geliþmesiyle IV. embriyo
yapýsý oluþur.

Yanýt: C

5. Grafiðe göre, antikor üretim hýzý gençlikte artýyor,
yetiþkinlikte azalýyor ve yaþlýlýkta da azalýyor.

Bu durumda antikor üretim hýzý yaþa baðlý olarak
deðiþmektedir. Yaþlýlarda vücut direnci azdýr.

Yanýt: B

6. Verilen þekillere göre H2O molekülünün modeli 

l–n–l þeklinde olmalýydý.

Yanýt: D
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11. Alýnan yol–zaman grafiðine göre,

• 0–4 saniye zaman aralýðýnda pozitif yönde sabit
süratle hareket etmiþ ve x = 20 – 10 ,  x = 10 m
yol almýþtýr.

• 4–8 saniye zaman aralýðýnda durmuþtur.

• 8–12 saniye zaman aralýðýnda ise sabit süratle
hareket etmiþ ve yine 10m yol almýþtýr.

• 4–8 saniye zaman aralýðýnda durduðuna göre,
sabit süratle hareket ettiði söylenemez.

Yanýt: B

16. Isý konusuyla ilgili kavram haritasýnda 1, 2 ve 3 no-
lu yerlere ýsýnýn ýþýma, konveksiyon ile iletim yoluy-
la yayýlmasýna ait doðru örnekler A seçeneðinde
verilmektedir.

Yanýt: A

13. Ayný yol üzerindeki 1 ve 2 nolu araçlarýn hareket
doðrultularý aynýdýr. A seçeneðinde farklý olduðu
söylenmiþ. B, C ve D seçenekleri doðru ifade edil-
miþtir.

Yanýt: A

12. Ayný anda yola çýkýp farklý yollardan ayný anda oku-
la vardýklarýndan ayný sürede daha fazla yol alanýn
sürati daha büyük olacaktýr.

Deniz’in aldýðý yol x = 50 cm . 60 adým

= 3000 m

Ceren’in aldýðý yol x = 40 cm . 20 adým

= 800 m

Cemil’in aldýðý yol x = 60 cm . 60 adým

= 3600 m

Yanýt: A

14. Kavram haritasýndaki 1 – 2 – 3 nolu kutucuklardan;

1 e limonlu su gibi iletken sývý tuzlu su

2 ye plastik ve tahta gibi yalýtkan porselen

3 e yalýtkan sývý saf suyun yanýna þekerli su yazýla-
bilir.

Yanýt: C

15. Isý boþlukta ve saydam maddelerde ýþýma ile katýlar-
da iletim yoluyla, sývý ve gazlarda ise konveksiyon
yoluyla yayýlýr.

Yanýt: D
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1. “Hak”, yasal olandan yola çýkýlarak ifade edilirken,
“sorumluluk” daha çok vicdani bir durumdur. Dolayý-
sýyla “D” seçeneðinde “sorumluluk” kavramýyla ör-
tüþen bir ifade vardýr.

Yanýt: D

2. A, B ve D seçenekleri ulusal (milli) kültürün geliþ-
mesine katký saðlayarak, cumhuriyet rejiminin de
güçlenmesine hizmet eder. C seçeneði bu yaklaþý-
mýn dýþýnda kalýr.

Yanýt: C

3. Bir devletin ordu kurmasý savunmaya yönelik ku-
rumsallaþmadýr. Ticaretin geliþmesine hizmet et-
mez.

Yanýt: A

4. Bir ülkede hükümdarýn, padiþahýn, sultanýn egemen
olmasý anlamýna gelen saltanat yönetiminde ayný
soydan gelme koþulu vardýr. Ýslamýn liderliðini ya-
pan halifenin babadan oðula geçerek belirlenmesi,
halifeliðin saltanata dönüþtüðünün kanýtýdýr.

Yanýt: C

5. Açýklamada geçen “tarým alanlarýnýn dar ve enge-
beli olmasý” ifadesi, B seçeneðindeki “arazinin dað-
lýk ve engebeli olmasý” ifadesi ile ayný doðrultuda-
dýr.

Yanýt: B

6. Verilen harita ölçeklerinin sýralanýþý ll > l > lll þeklin-
dedir. B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler bu sýrala-
nýþa uygundur.

Yanýt: A

7. Türkiye Baþmeridyen’in doðusunda, Ekvator’un ku-
zeyinde yer alýr. Þekilde Baþmeridyen’in doðusun-
da, Ekvator’un kuzeyinde gösterilen 2 nolu taralý
alan, Ekvator’a ve Baþmeridyen’e göre Türkiye ile
ayný Yarýmküre’de yer alýr.

Yanýt: B

8. Açýklamada verilen enerji kaynaklarýndan yeraltý
kaynaðý alanlarýnýn iklimle bir ilgisi yoktur. Ancak bir
yerin güneþ, akarsu ve rüzgar potansiyeli iklimine
baðlýdýr. Bu tür kaynaklarýn oluþumunda ve kullanýl-
masýnda iklim doðrudan etkilidir.

Yanýt: D

9. Arapça Ýslam dininin yaygýn olduðu coðrafyada kul-
lanýlan bir dildir. Sultan unvaný da Ýslami bir kavram-
dýr. Bu anlamda bir Türk-Ýslam devleti olan Gazne-
lilerin “Arapçayý” resmi dil olarak seçmeleri ve “sul-
tan” unvanýný kullanmalarý Ýslam kültürünün etkisi-
nin göstergesidir.

Yanýt: B

10. Bir yerin büyükbaþ otlak hayvancýlýðýna elveriþli ol-
masý için yaz yaðýþlarýna baðlý olarak gür otlaklarýn
bulunmasý gerekir. Fýndýðýn yoðun olarak üretildiði
yerler, dört mevsim bol yaðýþ alan ve bitki örtüsü
bakýmýndan zengin alanlardýr. 

Yanýt: A

11. Açýklamada bir yörenin orman örtüsünün tahrip
edilmesinden söz edilmiþtir. Ormanlarýn tahrip
edildiði yerlerde erozyon görülmektedir. 

Yanýt: C

12. Haritada gösterilen ülke Brezilya, Karen’in anlattýðý
iklim de Tropikal iklimdir. Kahve, kakao ve mýsýr tro-
pikal iklimde yetiþen ürünlerdir. Hurma kurak yerler-
de yetiþen bir üründür. 

Yanýt: A

13. Su baskýnlarýnýn önlenmesi için yapýlan setler, mev-
simsel özelliklerin tarýmsal faaliyetler üzerindeki et-
kisini denetlemek için düzenlenen takvim, tarýmda
sulama ihtiyacýnýn giderilmesi için yapýlan kanallar,
Mezopotomya toplumlarýnýn tarýma önem verdikle-
rinin kanýtýdýr.

Yanýt: D
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14. Namaz, insanýn davranýþlarýnda bilinçli olmasýna
hizmet eden bir ibarettir.

Yanýt: D

15. II. öncülde verilen, “insanlara kin gütmemek” Ýslam
dinine uygun bir yaklaþým biçimidir.

III. Öncülde verilen, “Her zaman kendini düþünmek”
Ýslam dinine uygun olmayan bencilce bir yaklaþým-
dýr.

Yanýt: C

16. Aslý olmayan konuþmalar, kýskançlýk, kendini be-
ðenmiþlik ve saygýsýzlýk toplumsal düzenin bozul-
masýna neden olur.

Yanýt: B

14. Egemenliðin, bir kiþide ya da bir grupta deðil, ulus-
ta olduðu yönetim biçimi demokrasidir.

Yanýt: D

15. I. öncül, mülk edinme hakkýný ifade ederken; II. ön-
cül, insan haklarý temelinde kiþi dokunulmazlýðýný
ifade eder.

Yanýt: C

16. Paragrafýn ilk cümlesi, nanoteknolojinin farklý alan-
larda kullanýldýðýna iþaret etmektedir. Dolayýsýyla,
sadece saðlýk alanýnda hizmet vermemektedir.

Yanýt: B

SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ
SORULARININ ÇÖZÜMÜ

SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER
SORULARININ ÇÖZÜMÜ
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1. Verilen resme göre þiþede çok süt olduðundan do-
layý resmi doðru ifade eden tek seçenek D þýkkýdýr.

Yanýt: D

2. Verilen resimdeki kýzýn ne yaptýðý sorulmuþtur. Re-
simdeki kýz ip atladýðýna göre doðru seçeneðimiz C
olacaktýr.

Yanýt: C

3. Soruda bugün havanýn nasýl olduðu sorulmuþtur.
Verilen resme göre hava durumu sisli göründüðü
için doðru seçenek B dir.

Yanýt: B

4. Verilen resme ve ifadeye göre “blonde” sýfatý saç
için kullanýlýr ve saçýn da çoðulu yoktur. Blue sýfatý-
da özellikle gözler için kullanýlýr ve bir tek göz deðil
gözlerdir. Doðru seçenek C dir.

Yanýt: C

5. Verilen resme göre adam elinde kova ve fýrça ile bir
yerleri boyayacak. Þu anda boyamýyor. Gelecekte
yapacaðý eylem olduðu için “going to future tense”
kullanýlarak ifade edilecektir. Doðru seçenek B dir.

Yanýt: B

6. Verilen ifadeye göre beyaz önlük giyiyor. Hastane-
de çalýþýyor ve diþ çekiyor. Verilen resimlere göre
de böyle bir tarif D seçeneðinde vardý. Doðru seçe-
nek D dir.

Yanýt: D

7. Verilen ifadede masadakilerin sonra ne yapacaðý
soruluyor. Herkes masada oturuyor. Kimse yemek
yemiyor. Biraz sonra yiyecekleri için eylem gelecek-
te olacaktýr. Doðru seçenek A dýr.

Yanýt: A

8. Doðru cevap A seçeneðidir. Çünkü B konuþma
cümlesindeki yanýt “Yes, I am”dir. Böyle bir cevabýn
sorusu mutlaka “Are you?” ile baþlamalýdýr.

Yanýt: A

9. Hülya’nýn söylediði cümle ingilizce deðil, baþka bir
dil olduðu için Derya buna özür dileyerek anla-
madýðýný söylemesi gerekiyor. Doðru seçenek C dir.

Yanýt: C

10. Konuþmalardaki verilen cevapta saat belirtilmiþtir.
Yapýlan eylemlerin saatlerini sormak için “What
time” soru kelimesini kullanmalýyýz. Doðru seçenek
B dir. 

Yanýt: B

11. B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doðrudur.
A seçeneðinde cümlede everyday zaman zarfýný
kullanarak þimdiki zaman kullanýlmýþtýr. Doðru
cevap A dýr.

Yanýt: A

12. Hava durumu sorulurken “What is the weather
like?” denmesi gerekiyor. “Does” kullanýlmaz.
Doðru seçenek C dir.

Yanýt: C

13. A, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doðrudur.
B seçeneðindeki yanlýþlýk sayýlamayanlarýn önünde
“a”  kullanýlmaz. Doðru cevap B dir.

Yanýt: B


