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2. 3. 

1. 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının TÜRKÇE test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

TÜRKÇE A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Yandak� görsele bakarak aşağıdak� yargılardan han-

g�s�ne ulaşılamaz?

A) Ülke genel�nde tüm araçlar eş zamanlı denetlenm�şt�r.

B) Denet�mlerde en çok ceza araç muayenes� olmayan 

araçlara kes�lm�şt�r.

C) Denet�mlerde emn�yet ve jandarma personeller� yer 

alıp, araçlara �dar� para cezaları yanı sıra trafikten men 

cezaları uygulanmıştır.

D) Denet�mlerde b�rden fazla trafik kusuru tesp�t ed�lm�ş-

t�r.

(I) Atatürk b�r gün ç�ftl�ğ�ne g�tt�ğ�nde köşkün hemen ya-

nındak� ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan 

b�r bahçıvan �le karşılaşır. (II) Hemen bahçıvanı yanı-

na çağırarak bunun neden�n� sorar. (III) Görevl� bahçı-

vanın cevabı şöyled�r: “Ağacın dalları uzamış, b�nanın 

duvarlarına dayanmış. Duvara zarar vermes�n d�ye 

dalı kesmem�z gerek�yor.” (IV) Aldığı cevaptan tatm�n 

olamayan Atatürk, düşünmes� b�le �mkansız b�r em�r 

ver�r.

Yukarıdak� parçada numaralanmış cümleler�n han-

g�s�nde amaç-sonuç �l�şk�s� vardır?

A) I    B) II            

C) III    D) IV

Aşağıdak� parçaların hang�s�nde farklı b�r k�ş� ağzı 

kullanılmıştır?

A) H�ntl� b�r adam suyun �ç�nde zar zor �lerlemeye çalı-

şıyormuş. Bu sırada yanına b�r akrep yanaşmış. 

Adam akreb� kurtarmak �stem�ş ve parmağını ona 

doğru uzatmış. Fakat akrep adamın bu hamles�n-

den sonra adamı sokmuş.

B) Adamın b�r� b�r �nek alır. Daha sonra bundan çok p�ş-

man olur ve bunu �y� b�r şeye çev�rmek �ç�n bu �neğ� 

Hacı Bektaş� Vel�'n�n dergahına bağışlamayı düşü-

nür. Dergahlar o zamanlar aşev� şekl�nde de kulla-

nılan yerlerd�. Adam Hacı Bektaş� Vel�'n�n dergahı-

na g�der ve olanları anlatır.

C) Tog� o sabah erkenden uyanmıştı. Uyandığında 

çok heyecanlıydı, çünkü Tog� okula başlıyordu. 

Tog� okulun nasıl b�r yer olduğunu b�l�yordu. Annes� 

ve babası anlatmışlardı. Sınıf arkadaşları ve öğret-

men�n� çok merak ed�yordu. Tog� üzer�n� g�y�nm�ş, 

annes� ve babasıyla kahvaltı yapmıştı.

D) Kar ç�selemeye başladığı �ç�n hep�m�z şems�yeler�-

m�z� açtık. Yolun karşısındak� durağa geçerek bek-

lemeye başladık. İç�m�zden b�r� rüzgarın ş�ddet�yle 

şems�yes�yle b�rl�kte uçmaya başladı. Hep�m�z çok 

şaşkındık.
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TÜRKÇE A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

5. 6. 

4. 

- Sıralı cümleler� b�rb�r�nden ayırmak �ç�n konur.

- Cümle �ç�ndek� ara sözler� ve ara cümleler� ayırmak 

�ç�n ara sözler�n veya ara cümleler�n başına ve so-

nuna konur.

- Tırnak �ç�nde olmayan alıntı cümlelerden sonra 

konur.

- B�rb�r� ardınca sıralanan eş görevl� kel�me ve kel�me 

gruplarının arasına konur.

Yukarıda v�rgülün kullanıldığı yerler hakkında bazı b�l-

g�ler ver�lm�şt�r.

Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde, yukarıda bel�rt�-

len görevler�n dışında kullanılmıştır?

A) Ş�md�, efend�ler, müsaade buyurursanız, s�ze b�r 

sual sorayım.

B) Ankara'ya yarın g�deceğ�m, ded�.

C) Da�ma onları önemser�m, onların görüşler�n� d�kka-

te alırım.

D) Elbette, onunla b�r çay �çmek �ster�m.

Aşağıdak� cümlelerde geçen altı ç�z�l� sözcüklerden 

hang�s� kökünün türü yönüyle d�ğerler�nden farklı-

dır?

A) “Nerede o esk� bayramlar? “ sorusunu bende ken-

d�me sorar oldum.

B) Kadın önce elb�ses�n� ütüled� sonra askıya taktı.

C) Otobüs durakları yen�len�yor.

D) Annes�nden bahçede oynamak �ç�n �z�n �sted�.

A F�rması
21,9

B F�rması
17,5

C F�rması
16,5

D F�rması
10,0

E F�rması
5,1

F F�rması
3,1

G F�rması
2,3

H F�rması
2,0

I F�rması
1,8

J F�rması
1,7

A F�rması B F�rması

C F�rması

D F�rması

E F�rması F F�rması

G F�rması

H F�rması

I F�rması

J F�rması

Dağıtım F�rmalarının 2013 Temmuz Satışlarına Göre Pazar Payları (%) 

Yukarıdak� grafiğe göre 2013 yılı akaryakıt satışları �ç�n aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) Akaryakıt pazarının yarısından fazlasını üç firma almaktadır.

B) B firması almış olduğu pay, seç�leb�lecek 3 firmanın toplam almış olduğu paydan fazla olab�l�r.

C) F�rmalar �çer�s�nde 21.900 l�tre satış �le A firması b�r�nc� firmadır.

D) Pazar payı sıralaması yapıldığında, sondan dördüncü firma G firmasıdır.



3 D�ğer sayfaya geç�n�z.

TÜRKÇE

8. 

10. 

7. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

9. 

Avludan geçt�ğ�n� gördüm gel�n�n

     (I)

Suya g�d�yordu öğle güneş�nde 

                                       (II)

Ardından bebes� yalın ayak 

Ger�de Karabaş

Tozlu yoldan 

Söğütler�n oradak� çeşmeye 

    (III)

Yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye

                                                (IV)

Yukarıdak� ş��rde geçen numaralanmış sözcükler-

den hang�s� yalın halded�r?

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

Ant�b�yot�kler, bakter�ler ve bazı paraz�tler g�b� b�rtakım 

m�kropların neden olduğu enfeks�yonları tedav� etmek 

�ç�n kullanılan b�r grup �laca ver�len b�r �s�md�r. Ant�b�yo-

t�kler gerekl� olmadığı zamanlarda alındığında ya da 

yanlış kullanıldığında vücuttak� bakter�ler, ant�b�yot�kle-

re karşı d�renç kazanır. Örneğ�n bazı ant�b�yot�kler�n ye-

meklerle alınması gerek�rken bazılarının da aç karna 

alınması gerek�r. Ant�b�yot�kler�n doğru şek�lde alınma-

ması, ne kadarının vücuda g�receğ�n� yan� em�l�m�n� et-

k�leyecekt�r.

Bu parçanın ana düşünces� aşağıdak�lerden hang�-

s�d�r?

A) Ant�b�yot�kler sayes�nde bakter�lere ve bazı paraz�t-

lere bağlı enfeks�yonlar tedav� ed�l�r.

B) Ant�b�yot�kler�n b�l�nçs�z kullanımı vücuda fayda yer�-

ne zarar ver�r.

C) Ant�b�yot�k seç�m� enfeks�yona neden olan m�krop tü-

rüne bağlıdır.

D) Ant�b�yot�ğ�n kullanım süres� ant�b�yot�ğ�n ne kadar 

hızlı tepk� verd�ğ�ne göre değ�ş�r.

Dey�mler genell�kle mecaz anlamlıdır. Gerçek anlamda 

kullanılan dey�mlerde vardır.

Aşağıdak� dey�mlerden hang�s� gerçek anlamda kul-

lanılmıştır?

A) Zaman �ç�nde k�m� k�mses� kalmamıştı

B) Söylenenler� duyunca keç�ler� kaçırdı.

C) Evde k�msen�n ağzını bıçak açmıyordu.

D) Kadının heyecandan d�l� tutulmuştu.

Her sanatçı b�r görüşü ya da düşüncey� açıklamak, sa-

vunmak ve kanıtlamak �ç�n yazar. 

Aşağıdak�lerden hang�s� bu cümle �le aynı doğrul-

tudadır?

A) Sanatçı ne anlatacağından çok, nasıl anlatacağını 

düşünend�r.

B) Sanatçının amacı okuyucuyu b�lg�lend�rmek, ona 

k�m� gerçekler� göstermekt�r.

C) Sanatçıyı gerçek sanatçı yapan eserler�nde onun 

�zler�n� bulmamızdır.

D) Sanatçı eserler�nde gerçeğ� olduğu g�b� yansıtmak 

zorunda değ�ld�r.



4 D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının SOSYAL BİLGİLER test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

2. 3. 

1. 

    

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Buna göre sosyal roller �le �lg�l�;

I.   K�ş�lere bazı sorumluluklar get�r�r.

II.  Gün boyu farklı roller üstlen�leb�l�r.

III. Bütün roller doğuştan kazanılır. 

Yargılarından hang�s� veya hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II    D) II ve III

19 yaşındak� b�r genç, kâğıt toplayarak annes� ve üç kar-

deş�n� geç�nd�r�yor. Aynı zamanda okumayı çok seven 

genç çöpten bulduğu k�tapları fırsat buldukça kâğıt top-

ladığı arabanın yanında okuyor. Fakat sokaktan geçen 

�nsanların ona karşı olan alaycı bakışları genc� üzüyor.

Yukarıdak� metne göre ön yargının sebeb� aşağıda-

k�lerden hang�s�d�r?

A) C�ns�yet ayrımcılığı

B) İnsanları sınıflandırmak

C) İnsanlara karşı sevg�s�z olmak

D) K�ş�ler arası anlaşmazlık

Ber�l, çocuklarına tost yapab�lmek �ç�n b�r tost mak�nası 

almıştır. Fakat tost mak�nasının bozuk olduğunu fark et-

m�şt�r. Bunun üzer�ne mağazaya g�derek aldığı ürünü 

yen�s� �le değ�şt�rm�şt�r.

Buna göre Ber�l'�n bu davranışı �le �lg�l� aşağıdak�-

lerden hang�s� söyleneb�l�r?

A) Tüket�c� haklarına aykırı davranmıştır.

B) Sorunu görmezden gelm�şt�r.

C) Sorumluluklarını yer�ne get�rmem�şt�r.

D) Sorunun çözümü �ç�n haklarını kullanmıştır.

Eren �ş� gereğ� okulda öğretmen rolünded�r. Okuldan sonra markete 

g�d�p alışver�ş yapmış böylece müşter� rolüne geçm�şt�r. Ev�ne geld�-

ğ�nde �se çocuklarına karşı baba rolünü üstlenm�şt�r.

SOSYAL BİLGİLER



5 D�ğer sayfaya geç�n�z.

5. 6. 

4. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Yukarıdak� b�lg�lere göre aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Kağanın devlet �şler�nde tek başına hareket ett�ğ�ne

B) Kurultayın devlet yönet�m�nde etk�l� olduğuna

C) Devlet yönet�m�nde kadınların da söz sah�b� olduğuna

D) Kağanın devlet �şler�n� danıştığı b�r mecl�s olduğuna

Dünyanın en esk� halılarından b�r�s� olan Pazırık Halı-

sının M.Ö. III. Yüzyılda Asya Hun Türkler� tarafından do-

kunduğu kabul ed�lmekted�r. Halıda hayvan figürler� �le 

geometr�k mot�fler kullanılmıştır.

Yalnızca ver�len b�lg�lere göre aşağıdak�lerden han-

g�s�ne ulaşılab�l�r?

A) Türkler yurt dışına halı satmışlardır.

B) Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır.

C) Türkler başka devletlerden etk�lenm�şlerd�r.

D) Tar�hte sadece Türkler dokuma sanatı �le uğraşmış-

lardır.

Ver�len b�lg�lere göre Emev�ler�n Abbas�lerden farkı 

aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) İslam devlet� olmaları

B) İslam�yet'� yaymak �stemeler�

C) Fet�h hareketler�nde bulunmaları

D) Arap m�ll�yetç�l�ğ� uygulamaları

İlk Türk Devletler�nde devlet� “kağan” unvanı kullanan k�ş�ler yönet�r-

d�. Kağanlar devletle alakalı öneml� kararları mecl�se danışarak alır-

lardı. Bu mecl�se Kurultay �sm� ver�l�rd�. Kurultaya boy beyler�n�n yanı 

sıra kağanın eş� olan hatun da katılırdı. Kurultayda s�yas�, ekonom�k 

ve asker� kararlar alınırdı.

Emev�ler Abbas�ler

Şam merkez olmak üzere 
kuruldular.
Atlas Okyanusu’ndan Tür-
k�stan’a kadar gen�ş alan-
ları fethett�ler ve İslam�-
yet’�n yayılmasını sağla-
dılar.
Arap olmayanları kend�-
ler�nden aşağı olarak gör-
düler.

Bağdat merkez olmak 
üzere kuruldu.
Ç�nl�lerle Talas savaşını 
yaparak İslam�yet’�n hızla 
yayılmasını sağlamışlar-
dır.
Asker� olarak Türklerden 
yararlanmışlardır.

SOSYAL BİLGİLER



6

8. 

7. 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

9. 

10. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Abbas�ler ve Ç�nl�ler arasında 751 yılında Talas Savaşı 

olmuştur. Abbas�ler bu savaşta Türklerle �tt�fak kurmuş 

ve Türkler�n desteğ� �le büyük zafer elde ed�lm�şt�r. Böy-

lece Türkler İslam�yet’� yakından tanıma fırsatı bulmuş-

tur.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� Türkler�n İsla-

m�yet’� kabulünü kolaylaştıran nedenlerden b�r� de-

ğ�ld�r?

A) İslam�yet’�n hoşgörülü b�r d�n olması

B) Türkler�n yaşayış tarzına uygun olması

C) Türkler�n b�l�mle yakından �lg�lenmeler�

D) Gök Tanrı �nancı �le İslam�yet arasındak� benzerl�k

Ağrı’da yaşıyorum. Burada kış ayları çok soğuk geçer, 

köy yolları kar yağışından dolayı genell�kle kapanır. Bu 

yüzden kış mevs�m�nde Muğla’da yaşayan dedem�n ya-

nına g�d�yorum. Burada kışlar daha ılık geç�yor. Hatta 

bazen küçük b�r ısıtıcı �le koca kışı geç�r�yoruz.

Yukarıdak� b�lg�lere göre Ağrı ve Muğla arasındak� 

sıcaklık farkı aşağıdak�lerden hang�s� �le açıklana-

b�l�r?

A) Ağrı’nın yükselt�s�n�n Muğla’dan fazla olması

B) İk� şeh�r arasında uzun yol mesafes�n�n bulunması

C) İk� şehr�n enlem dereces�n�n b�rb�r�ne yakın olması

D) Muğla’nın Ağrı’ya göre daha tur�st�k olması

Bu b�lg�lere göre aşağıdak�lerden hang�s� ülkem�z�n 

mutlak konumu �le �lg�l� değ�ld�r?

A) Başlangıç mer�dyen�n doğusunda yer alması

B) Ekvatorun kuzey�nde yer alması

C) Güney kıyılarının Kuzey kıyılarına göre daha sıcak 

olması

D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması

1071 yılındak� Malazg�rt Savaşından sonra Anadolu’da 

kurulan İlk Türk Beyl�kler� Anadolu’nun feth�n� ve Türk-

leşt�r�lmes�n� kolaylaştırmışlardır.

Buna göre Beyl�kler �le �lg�l�;

I.    Anadolu Türk kültürüne katkıda bulunmuşlardır.

II.   Anadolu’nun fethed�lmes�n� kolaylaştırmışlardır.

III. Malazg�rt Savaşında Selçuklu devlet�n�n karşısında 

yer almışlardır.

Yargılarından hang�s� veya hang�ler�ne ulaşılamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

Mutlak (Matemat�k) Konum: B�r yer�n paraleller ve 

mer�dyenler �le �fade ed�leb�len yan� ekvatora ve baş-

langıç mer�dyen�ne göre bel�rlenen konumudur.

Özel (Görecel�) Konum: Herhang� b�r yer�n kıtalara, 

okyanuslara, den�zlere, yer şek�ller�ne, yer altı kay-

naklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre 

bel�rlenen konumudur.

SOSYAL BİLGİLER



7 D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2. 

1. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Bu ayetlerden hareketle “vah�y” �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söylenemez?

A) Peygamberler dışındak� varlıklara gönder�lmez.

B) Allah'ın (c.c.) em�r ve yasaklarına �l�şk�n b�lg�ler �çer�r.

C) Yüce Allah �le yarattıkları arasındak� b�r �let�ş�m çeş�d�d�r.

D) Kutsal k�taplar da Allah'ın (c.c.) vah�yler� arasında sayılab�l�r.

“Ve Rabb�n bal arısına şöyle �lham ett�: “Dağlardan, ağaçlardan ve �nsanların kurdukları çardaklardan kend�-

ne yuvalar ed�n. Sonra her türlü besley�c� ürünlerden ye; Rabb�n�n koyduğu kanunlara boyun eğerek ç�zd�ğ� 

yollardan g�t!” Onların karınlarından, farklı renk ve çeş�tlerde şerbet (kıvamında b�r sıvı) çıkar k� onda �nsanla-

ra ş�fa vardır. İşte bunda da düşünen b�r topluluk �ç�n açık del�l bulunmaktadır.”

                   (Nahl sures�, 68-69. ayetler)

“B�z, Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyett�ğ�m�z g�b�, sana da vahyett�k. İbrah�m'e, İsma�l'e, 

İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetm�şt�k. Davûd'a da 

Zebûr verm�şt�k.”

               (N�sâ sures�, 163. ayet)

Bu met�nde aşağıdak�lerden hang�s�ne vurgu 

yapılmaktadır?

A) Tevrat, Kur'an'dan önce gönder�len vah�yler� 

�çermekted�r.

B) Vah�yler, �nsanları �y�ye ve doğruya yönelten �lah� 

em�rlerden oluşur.

C) İlah� em�rler sadece d�lde kalmamalı aynı zamanda 

hayata yansıtılmalıdır.

D) İnsanların b�rçoğu Kur'an-ı okumakta ama 

�badetler�ne önem vermemekted�r.

3. 

Yüce Allah, �nsanlara her dönemde vah�y gön-

derm�ş, gönderd�ğ� vah�yler�n de okunup uygu-

lanmasını �stem�şt�r. Kur'an-ı Ker�m'de, vah�y-

ler�n uygulanmamasının �nsana sadece yük ol-

duğunu bel�rten b�r benzetme de yapılmıştır:

“Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel et-

meyenler�n durumu, c�ltlerle k�tap taşıyan eşe-

ğ�n durumu g�b�d�r. Allah'ın âyetler�n� �nkâr 

eden topluluğun hâl� ne kötüdür! Allah, zal�mler 

topluluğunu h�dayete erd�rmez.” (Cum'a sure-

s�, 5. ayet)

Yüce Allah her topluma kend� m�llet�nden peygamber 

görevlend�rm�şt�r. Bu peygamberler �nsanları Allah’ın 

(c.c.) d�n�ne çağırmış, onlar �ç�n açıklamalarda ve tavs�-

yelerde bulunmuştur. Bu görev� yer�ne get�r�rken son de-

rece hassas davranışlar, asla b�r k�msey� d�n� kabul et-

meye zorlamamışlardır. Çünkü onların görevler� sade-

ce Allah’ın (c.c.) mesajlarını �nsanlara �letmek ve o me-

sajları açıklamaktır.

Aşağıdak� ayetlerden hang�s�n� bu duruma kanıt ola-

rak göstereb�l�r�z?

A) “Ey �man edenler! Allah’a, Peygamber�ne, Pey-

gamber�ne �nd�rd�ğ� k�taba ve daha önce �nd�rd�ğ� 

k�taba �man ed�n…”

             (N�sa sures�, 136. ayet)

B) “Andolsun, Mûsâ’ya K�tab’ı (Tevrat’ı) verd�k. Ondan 

sonra ard arda peygamberler gönderd�k. Meryem 

oğlu İsa’ya muc�zeler verd�k…”

           (Bakara sures�, 87. ayet)

C) “B�z onların ne ded�kler�n� çok �y� b�l�yoruz. Sen, on-

lara karşı b�r zorba değ�ls�n. O hâlde sen, ben�m 

uyarımdan korkan k�mselere Kur’an �le öğüt ver.”

                 (Kâf sures�, 45. ayet)

D) “Andolsun k�, senden önce de b�rçok Peygamber-

ler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve ez�-

yet ed�lmeler�ne karşı sabretm�şler ve n�hayet ken-

d�ler�ne yardımımız yet�şm�şt�…”

            (En’âm sures�, 34. ayet)
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Tekb�r

Namaz �ç�n eller� 
kaldırır ve tekb�r 

alırız.

Kıyam

Eller�m�z� 
bağlanırız ve 

ayakta dururuz.

Kıraat

Ayakta �ken 
Kur'an'dan 

bölümler okuruz.

Secde

Allah'ı  (c.c.) 
tesb�h etmek 
�ç�n eğ�l�r�z.

Rükû

Allah (c.c.) 
�ç�n secdeye 

yaparız.

D�ğer sayfaya geç�n�z.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5. 6. 

4. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Her b�r �badet gereken özenle yer�ne get�r�ld�ğ� vak�t �nsan-

lara fayda sağlamaktadır. İbadetlere gereken hassas�ye-

t�n göster�lmemes� Allah katında doğru b�r davranış olarak 

kabul ed�lmed�ğ� g�b� �badetler�n c�dd�yets�z yapılması k�ş�-

ye b�r fayda sağlamamaktadır. Örneğ�n Kur'an'da namaz 

�badet�n�n k�ş�y� kötülüklerden alıkoyduğu d�le get�r�l�r. 

Fakat gereken c�dd�yet göster�lm�yor olacak k� b�rçok 

k�mse namazını kılsa da adalets�zl�k yapab�lmekte, yalan 

konuşab�lmekte ve b�rçok kötülüğe yöneleb�lmekted�r.

Bu met�nde aşağıdak� yargılardan hang�s�ne d�kkat çe-

k�lm�şt�r?

A) Namaz kılmayan k�ş�ler b�rçok yanlış davranışa yö-

nelmekted�r.

B) Namaz �badet� k�ş�y� her zaman kötülükten alıkoyma-

maktadır.

C) Her �badet kend� �çer�s�nde farklı faydaları bulundur-

maktadır.

D) Yapılan �badetler hayata etk� edecek sam�m�yette ol-

malıdır.

Cemaat �le kılınması gereken namazlar toplum bütün-

lüğü açısından büyük önem taşımaktadır. B�rl�k ve be-

raberl�ğ�n yapı taşlarından olan bu namazlar �nsanlar 

arasındak� bağların çok daha �y� olmasını sağlamakta-

dır. Fakat bu namazlar hükümler� bakımından (farz - 

vac�p - sünnet) farklılık göstermekted�r. Hem cemaat 

hal�nde kılınması gereken hem de kes�n b�r d�lle emre-

d�len ________, d�ğer namazlardan daha sık kılınmak-

ta ve toplum bütünlüğüne büyük katkı sağlamaktadır.

Met�nde boş bırakılan yere gelmes� gereken namaz 

aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Cuma namazı                  B) Bayram namazı              

C) Terav�h namazı                D) Beş vak�t namaz

Bu �nfografik görselde yer alan b�lg�ler �le �lg�l� olarak;

I.   Namazın kılınış şartlarının tümü ver�lm�şt�r.

II.  Namazdayken Allah'a boyun eğm�ş oluruz.

III. Kıraat bölümü kıyamda �ken yer�ne get�r�l�r.

yorumlarından hang�ler� yapılab�l�r?

A) Yalnız I                       B) I ve II                       C) I ve III                           D) II ve III
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(Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya 

devam et ve emrolunduğun g�b� dosdoğru ol. 

Onların hevâ ve hevesler�ne uyma ve şöyle 

de: “Ben, Allah'ın �nd�rd�ğ� her k�taba �nandım 

ve aranızda adalet� gerçekleşt�rmekle emro-

lundum. Allah b�z�m de Rabb�m�z, s�z�n de 

Rabb�n�zd�r…

              

(Şûrâ sures�, 15. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8. 10. 

7. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

9. 

Her peygamber�n dürüstlük, günahtan uzak durma, 

akıllı ve zek� olma g�b� bell� başlı özell�kler� bulunmakta-

dır. Bununla b�rl�kte yüce Allah peygamberler�n�, �nkâr 

edenlere karşı b�r uyarıcı olması sebeb�yle muc�zelerle 

desteklem�şt�r. Bu muc�zeler�n gerçekleşmes� de sade-

ce Allah’ın (c.c.) �zn�ne bağlıdır Kur’an-ı Ker�m’de buna 

�l�şk�n şu şek�lde b�r ayet bulunmaktadır: “Andolsun, sen-

den önce de peygamberler gönderd�k. Onlara da eşler 

ve çocuklar verd�k. Allah’ın �zn� olmadan h�çb�r peygam-

ber b�r muc�ze get�remez...”

               (Ra’d sures�, 38. ayet)

Bu ayetten peygamberlerle �lg�l� aşağıdak� yargılar-

dan hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Mesajların daha anlaşılır olması �ç�n kend� toplumla-

rına gönder�lm�şlerd�r.

B) Allah’ı (c.c.) �nkâr edenler� uyarmak �ç�n olağanüstü 

olaylar göster�rler.

C) İnsanlar �ç�n muc�ze göstermeler� Allah’ın �zn�ne bağ-

lıdır.

D) Her b�r�nde b�rtakım ortak özell�kler bulunmaktadır.

Han� meleklere, “Âdem �ç�n saygı �le eğ�l�n” dem�şt�k, 

onlar da saygı �le eğ�lm�şlerd�. Yalnız İbl�s saygı �le eğ�l-

mem�ş, “H�ç ben, çamur hâl�nde yarattığın k�mse �ç�n 

saygı �le eğ�l�r m�y�m?” dem�şt�. Y�ne dem�şt� k�: “Benden 

üstün tuttuğun k�ş� bu mu, söyler m�s�n? Andolsun eğer 

ben� kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı 

har�ç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım.”

                    (İsra sures�, 61-62. ayetler)

Bu ayet Hz. Âdem’�n hang� özell�ğ� hakkında örnek 

olamaz?

A) Topraktan yaratılmış olması

B) Değerl� b�r varlık olarak yaratılması

C) Şeytan tarafından kıskanılmış olması

D) Şeytan’a uyarak yasak ağaca yaklaşması

Aşağıdak� uygulamalardan hang�s� “namaz �ç�” b�r 

şart olarak kabul ed�l�r?

A) Gereken vakt�n gelm�ş olması

B) Kılınacak namaz �ç�n n�yet ed�lmes�

C) Vücudumuzdak� gerekl� yerler�n örtülmes�

D) Kur'an-ı Ker�m'den b�r m�ktar sure veya ayet okun-

ması

Bütün �badetler�n yapılab�lmes� �ç�n bazı şart-

ların yer�ne get�r�lmes� gerekmekted�r. Bu şart-

ların gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes� yapılan 

�badet�n geçerl� olmasında büyük etk�ye sah�p-

t�r. Namaz �badet�n�n de bu şek�lde yer�ne get�-

r�lmes� gereken şartları vardır. Bu şartların b�r 

kısmı namaz esnası �ç�n, b�r kısmı da namaz 

önces� �ç�n geçerl�d�r.

Ayettek� altı ç�z�l� bölüm peygamberler�n;

I.   Sıdk

II.  Tebl�ğ

III. Fetanet

sıfatlarından hang�ler�ne örnek olarak göster�leb�-

l�r?

A) Yalnız I   B) I ve II   

C) II ve III   D) I, II ve III

D�ğer sayfaya geç�n�z.
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İNGİLİZCE

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İNGİLİZCE test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

2. 

1. 

    

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

She does not ……………………………………………………… before she arr�ves home.

A) feed her cat and have breakfast

B) have a shower and call her fr�ends

C) go to work and go shopp�ng

D) brush her teeth and t�dy her room

Wh�ch of the follow�ng sentences �s CORRECT for Sandra?

A) She goes to her aerob�cs lesson �n the morn�ngs.

B) She �s a shop ass�stant.

C) Before she goes to work, she has a shower.

D) After s�x o’clock, she feeds her dog and has breakfast.

Read the text below and answer the quest�ons 1 - 2.

H�! I am Sandra. I work �n a department store as a shop ass�stant. Here I share 

my da�ly rout�ne:

I get up at 6:00 and then feed my cat. I have breakfast w�th my brother. I brush 

my teeth and t�dy my room. After that, I go to work at 8:15. Generally, I fin�sh 

my work at 17:00 and go shopp�ng. Then I have d�nner at a small café near the 

mall. After d�nner, I go to my aerob�cs course. When I arr�ve home at 20:00, I 

l�e �n my bed for a wh�le. I always call my fr�ends �n the even�ngs and then have 

a shower. I go to bed at 23:00.
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4. 5. 

3. 

İNGİLİZCE A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Wh�ch of the follow�ng DOES NOT have an answer?

A) Where �s the pool party?

B) What t�me �s the party?

C) What day �s the party?

D) How much does �t cost?

Look at the �nv�tat�on card and answer the quest�on.

What can I have for breakfast?

 S�r, there are bagels, omelette, cheese

 and egg.

...........................................

Sorry, we only serve hot dr�nks.

R�ck

R�ck

Ben

Ben

Wh�ch of the follow�ng completes the conversat�on 

above?

A) Ok. Can I have a bagel and a glass of lemonade?

B) Why do you serve hot dr�nks?

C) I want to eat omelette and dr�nk tea.

D) Thanks for your serv�ce. I love �t.

I. On the countrys�de

II. In the c�ty

Gary wants to l�ve …...I....… because the countrys�de 

...... ................ .

Wh�ch of the follow�ng �s CORRECT accord�ng to 

the v�suals above?

A) �s more crowded than the c�ty.

B) has fresher a�r than the c�ty.

C) �s less peaceful and green than the c�ty.

D) �s bus�er and has less clean env�ronment.
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7. 

6.

D�ğer sayfaya geç�n�z.

İNGİLİZCE A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Accord�ng to the v�suals above, he doesn’t ...................................... .

A) have lunch                             B) read a book                             C) plant a tree                             D) feed h�s pet

Look at the p�ctures below and answer the quest�on.

Jane

H�llary

Gemma

N�cole

Accord�ng to the chart, wh�ch of the follow�ng IS NOT correct?

A) Gemma d�sl�kes hamburger but she l�kes French fr�es.

B) Jane does not l�ke dr�nk�ng tea and eat�ng bagel.

C) N�cole l�kes dr�nk�ng tea, but H�llary does not l�ke �t.

D) H�llary and Jane enjoy eat�ng the same th�ngs.

Look at the chart and answer the quest�on.
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9. 10. 

8. 

İNGİLİZCE A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

H�! I’m Beth and th�s �s my fam�ly. Mark �s my dad, F�ona 

�s my mom and th�s �s my pet. Its name �s Rufus.

Wh�ch of the follow�ng �s INCORRECT accord�ng to 

the p�cture and the �nformat�on above?

A) Mark �s speak�ng to h�s daughter.

B) Beth �s hav�ng a p�cn�c w�th her fam�ly.

C) Rufus �s wa�t�ng for meatballs near the barbeque.

D) F�ona �s gr�ll�ng the meatballs.

Which of the following is CORRECT when you fill 
in the blanks above?

I would l�ke to plan a peaceful and green hol�day for my fam�ly. My father does 

not l�ke snowy and cold places. He prefers ly�ng on a beach on hol�day. My mum 

enjoys spend�ng t�me w�th her plants and she always l�kes l�v�ng on an �sland.

Accord�ng to the �nformat�on above, wh�ch one �s su�table place for Randy’s hol�day plan?

A)                                        B)                                             C)                                             D)

I. ................... II. ...................

III. ................... IV. ...................

A)

B)

C) 

D) 

 ICY

 DRY

WINDY

SNOWY

SNOWY

WINDY

RAINY

WINDY

SUNNY

SNOWY

SNOWY

RAINY

RAINY

SUNNY

SUNNY

SUNNY

I. II. III. IV.

Randy
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1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATİK test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

MATEMATİK

2. 3. 

1. 

    

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

1 2 3 4 n

B�r kargo görevl�s� gönder�me hazır paketlenm�ş kargoları bant üzer�ne soldan sağa doğru 1'den n’ye kadar ardışık doğal 

sayılarla numaralandırılmıştır.

Kargo numarası asal sayı olan 15 kargo paket� bulunduğuna göre n sayısının alacağı kaç farklı değer vardır?

A) 5                                                B) 6                                                C) 7                                                D) 8

A B

K

L

64

125

16

25

TABAN

Yukarıdak� A ve B doğal sayıları kuvvet, K ve L doğal sa-

yıları taban seç�l�p tablo doldurulmuştur.

Buna göre, A+B+K+L �şlem�n�n sonucu aşağıdak�-

lerden hang�s�d�r?

A) 12                B) 13                C) 14                D) 15

3
3 -3.(6+2.1) 

�şlem�n�n sonucu kaçtır?

Çözüm: 1.Adım: 27-3.(6+2)

                2.Adım: 24.(6+2)

              3.Adım: 24.8

              4.Adım: 192

Yukarıda Al� Öğretmen’�n tahtaya yazdığı soru ve öğ-

renc�s� Esra’nın yaptığı çözüm yolu ver�lm�şt�r.

Al� Öğretmen, Esra’nın sonucunun yanlış olduğunu ve 

d�ğer öğrenc�ler�n�n gerçek cevabı bulmalarını �stem�ş-

t�r.

Buna göre, öğrenc�lerden b�r� aşağıdak� hang� 

cevabı verd�ğ�nde sonuç doğru olur?

A) 0                 B) 3                 C) 6                 D) 8

KUVVET
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MATEMATİK

5. 6. 

4. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Al�

Burcu

Mahmut

Esra

Roman Ş��r H�kâye Yandak� tabloda sek�z arkadaşın okudukları k�tap türler�    �şa-

ret� �le göster�lm�şt�r. Bu durum aşağıda Venn şemasında gös-

ter�lm�şt�r.

R H

Ş

R roman okuyanlar, Ş ş��r okuyanlar ve H h�kâye okuyanlar kümes�d�r.

Buna göre, taralı bölge kaç elemanlıdır?

A) 6                                                B) 7                                                C) 8                                                D) 9

Uğur

Cem

Zeynep

Sevda

12 cm

4 cm

20 cm

Yukarıda kenar uzunlukları ver�len d�kdörtgen şekl�nde-

k� karton parçasının sarı renkl� kısmı şek�ldek� g�b� kes�-

l�p atılmaktadır.

Buna göre, kalan kırmızı renkl� kartonun b�r yüzü-

nün alanını veren �şlem aşağıdak�lerden hang�s�-

d�r?

A) 20.(12+4)                                   B) 12.(20-4)       

C) 20.(12-4)                                    D) 12.(20+4)

1 2 14 15

21 22 29 30

31 32 44 45

Aşağıda 1'den 45'e kadar numaralandırmış kartlar b�r 

masanın üzer�ne d�z�lm�şt�r.

Hat�ce, üzer�nde asal sayı veya 72 doğal sayısının bö-

lenler�nden olan yazılı olan kartları masanın üzer�nden 

alıyor.

Buna göre, son durumda masanın üzer�nde kaç 

kart kalmıştır?

A) 21               B) 22                C) 23                D) 24
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MATEMATİK

7. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

9. 

8. 10. K, L, M ve N harfler� b�rer tam sayıya karşılık gelmek-

ted�r.

Bu tam sayılarla �lg�l� şu b�lg�ler ver�lm�şt�r.

= L, K tam sayısından büyüktür.
= M, L tam sayısından küçüktür.
= K, M tam sayısından büyüktür.
= L, N tam sayısından küçüktür.

Buna göre, bu tam sayılar sayı doğrusunda yerleşt�-

r�ld�ğ�nde  aşağıdak� seçeneklerden hang�s� doğru 

olur?

A)

B)

C)

D)

M K L N 0

L K M N 0

N L K M 0

N L M K 0

B�r futbol l�g�nde gal�b�yete 3 puan, beraberl�ğe 1 puan 

ver�lmekte mağlub�yete �se puan ver�lmemekted�r. Yoz-

gatspor takımının yaptığı maçlar �le �lg�l� şu b�lg�ler ver�l-

mekted�r.

= 40 maça çıkmıştır.

= Maçların    ’�nde gal�b�yet almıştır.

= Gal�b�yet aldığı maç sayısının çeyreğ� kadar 

mağlub�yet almıştır.

Buna göre, Yozgatspor b�r sezon boyunca toplam 

kaç puan almıştır?

A) 78               B) 80               C) 82               D) 84

3
5

14 4 7, ,
15 9 12

Ver�len kes�rler�n büyükten küçüğe doğru sıralama-

sı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)                                                    B)

C)                                                    D)

14 4 7

15 9 12
> >

14 7 4

15 12 9
> > 4 7 14

9 12 15
> >

7 14 4

12 15 9
> >

Aşağıda KL doğru parçası ver�lm�şt�r.

Burak bu doğru parçasının üzer�ne el�nde yeter�nce 

bulunan kenar uzunluğu 12 cm ve 16 cm uzunluğunda-

k� kareler� boşluk kalmadan ve doğru parçasından taş-

madan ayrı ayrı yerleşt�r�l�yor.

K L

K L

K L

12 cm 12 cm

16 cm 16 cm

Buna göre, KL doğru parçasının uzunluğu kaç cm 

olab�l�r?

A) 44               B) 60               C) 72               D) 96
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2. 3. 

1. 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

FEN BİLİMLERİ

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının FEN BİLİMLERİ test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z. 

A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Buna göre, basketbol topları �le potaların eşleşt�r�lmes� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

Aşağıda Dünya, Mars ve Venüs’e a�t özell�kler�n yazılı olduğu basketbol topları ve potalar ver�lm�şt�r.

DÜNYA MERKÜR VENÜS

K: Güneş’e en yakın gezegend�r.

M: “Akşam yıldızı”, “Çoban Yıldızı”
     ve “Sabah Yıldızı” g�b� �s�mler� vardır.

L: Uydusu ve halkası yoktur. Altıncı büyük gezegend�r.

N: Atmosfer� %78 azot, %21 oks�jen ve %1 oranında
    d�ğer gazlardan oluşur.

O: “Mav� gezegen” olarak da adlandırılır.

Dünya Merkür Venüs

K N L-M-O

K-M N L-O

N-O K L-M

N K L-M-O

A)

D)

C)

B)

Ömer ve Arda dış (gazsal) gezegenler� �nceleyerek 
aşağıdak� özell�kler� bel�rl�yorlar.

Buna göre, Ömer ve Arda’nın özell�kler�n� bel�rled�-

ğ� gezegen ç�ft� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru 

ver�lm�şt�r?

Ömer

Arda

Güneş s�stem�nde aralarına Satürn

g�rm�şt�r.

Her �k�s�n�n de uydusu vardır. 

Ömer Arda

Jüp�ter-Uranüs Neptün-Satürn

Jüp�ter-Satürn Uranüs-Neptün

Uranüs-Neptün Jüp�ter-Satürn

Uranüs-Satürn Neptün-Jüp�ter

A)

D)

C)

B)

B�lg�: Şek�ldek� c�sme üç kuvvet etk� ed�yor ve bu kuv-

vetler�n b�leşkes� 6 N’dur.

Buna göre, bu c�sme etk� eden kuvvetler aşağıdak�-

ler�n hang�s�ndek� g�b� olab�l�r?

4 N 2 N

2 N

3 N

5 N

2 N

5 N 1 N

2 N

1 N

2 N

A) B)

C) D)
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5. 6. 

4. 

FEN BİLİMLERİ A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Bu kavram har�tası �le �lg�l�,

I.   K �le göster�len yere düz kas �fades� gelmel�d�r.

II.  L �le göster�len yere kol veya bacak görsel� geleb�l�r.

III. M �le göster�len yere �ç organlardan herhang� b�r�n�n görsel� geleb�l�r.

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II   C) II ve III   D) I, II ve III

KASLAR

K Kalp kasıÇ�zg�l� Kas (İskelet Kası)

Aşağıda kaslar �le �lg�l� kavram har�tası ver�lm�şt�r.

L M

Aşağıda kalp resm� ve bölümler� numaralandırılmıştır.

Buna göre,

I.   Kan toplardamarlar �le 4 numaralı bölüme gel�r.

II.  2 ve 3 numaralı yapılara alt odacık den�r.

III. 1 numaralı yapıda k�rl� kan bulunur.

b�lg�ler�nden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve II    D) II ve III

4

3

2

1

Herhang� b�r anda alveoller�n gaz yoğunluğunun %75 

oks�jen, %25 karbond�oks�t olduğu b�l�nmekted�r.

Buna göre, aşağıda ver�len �fadelerden hang�s� yan-

lıştır?

A) Akc�ğerler yukarı doğru hareket eder.

B) D�yafram kasılarak düzleş�r.

C) Kaburga kasları kasılır.

D) Bu anda soluk alınmaktadır.
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8. 

7. 

FEN BİLİMLERİ A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Ekrem’�n, yanda ver�len pöt�bör b�sküv�y� yed�kten sonra s�nd�r�m 

organları �le �lg�l� ver�len aşağıdak� yorumlardan hang�s� yanlıştır? 

A) Pankreas özsuyu k�myasal s�nd�r�m yapmıştır.

B) M�dede mekan�k s�nd�r�m olmamıştır.

C) Ağızda tükürük yardımıyla k�myasal s�nd�r�m başlamıştır.

D) İnce bağırsakta bulunan v�llüs yardımıyla bes�nler em�lerek kana 

geçm�şt�r.

Aşağıdak� tabloda ver�len �fadeler doğru ya da yanlış olma durumlarına göre boyanacaktır.

Buna göre tablo aşağıdak�ler�n hang�s�ndek� g�b� boyanmalıdır?

D Y

M�de kasları �le bes�nler�n bulamaç hal�ne gelmes� fiz�ksel s�nd�r�md�r.

Enz�mler yardımıyla prote�nler�n m�dede parçalanması fiz�ksel s�nd�r�md�r.

D�şler yardımıyla bes�nler�n parçalanması fiz�ksel s�nd�r�md�r.

D Y D Y D YD Y
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10. 

9. 

FEN BİLİMLERİ A6. Sınıf Bursluluk Sınavı 

Fen B�l�mler� ders�nde solunum s�stem� konusu �le �lg�l� aşağıdak� malzemeler kullanılarak b�r model tasarlanmıştır.

Malzemeler:

- Mantar tıpa   - Pet ş�şe

- V şekl�nde p�pet  - Balon

Yapılan model�n yapım aşaması �se aşağıdak� g�b�d�r.

Buna göre, 

I.   Pet ş�şen�n alt kısmına geç�r�len balon d�yaframı tems�l etmekted�r.

II.  P�pet yardımıyla akc�ğerler� tams�l eden balonların �çer�s�ne hava g�r�ş çıkışı sağlanır.

III. Son durumda akc�ğerler� tems�l eden balonların hacm� artar ve �ç basıncı düşer.

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II   C) II ve III   D) I, II ve III

Balon 
Aşağı çek�l�yor

V şekl�ndek� p�pet�n
uçlarına balonlar takılıyor.

Hazırlanan düzenek
alt kısmı kes�lm�ş pet
ş�şeye yerleşt�r�l�yor.

Pet ş�şen�n kes�len 
kısmına balon geç�r�l�yor.

Aşağıdak� tabloda bel�rt�len �fadelerden doğru olanların karşısına ‘’   ‘’ �şaret�, yanlış olanların karışına ‘’    ‘’ �şaret� konu-

lacaktır.     

Buna göre kutucukların doldurulmuş hal� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

✔ ✖

İFADELER ✔/✖

Böbrek, vücudun su ve m�neral denges�n� sağlar.

Üreter, �drarın �drar keses�ne taşınmasını sağlar.

A) B) C) D)

✔

✖

✔ ✖

✖

✖

✔ ✔

İdrar keses�, esnek b�r yapıya sah�pt�r.

Süzülerek tem�zlenen kan, böbrek toplardamarı �le böbreklerden çıkar.

✖

✖ ✔

✔

✔

✖

✖

✔

Sınavınız b�tt�
Cevapları kontol ed�n�z.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

