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DENEME SINAVI İÇERİKLERİ
DENEME SINAVLARI

1 2 3 4 5 6 76. SINIF TÜRKÇE PLANI
T.6.1. DİNLEME/İZLEME
T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.6.2. KONUŞMA
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1

T.6.3. OKUMA
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 1 1 1

T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 1

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 2 1 3

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını 
değerlendirir. 1

Anlama
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1

T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 1 1 1 2

T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. 1 1

T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. 1 1

T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1

T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1

T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1

T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar. 1

T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 1

T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. 1 1

T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1

T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 1 1 1 1 1

T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 2 2 2 2 2

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 1 1 1 1 1

T.6.4. YAZMA
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 2 1 2 1

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. 2 2 2 2 2 2 2

T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türk-
çelerini kullanır.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 76. SINIF MATEMATİK PLANI

1. ÜNİTE

M.6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler
M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini 
hesaplar.

M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya 
yönelik işlemler yapar.

M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

M.6.1.2. Çarpanlar ve Katlar

M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.

M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.

M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.

M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.

M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.

M.6.1.3. Kümeler

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

2. ÜNİTE

M.6.1.4. Tam Sayılar

M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

M.6.1.5. Kesirlerle İşlemler

M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.

M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.

M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.

M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.

M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

3. ÜNİTE

M.6.1.6. Ondalık Gösterim

M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.

M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.

M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.

M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.

M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.

M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve 
bölme işlemlerini yapar.

M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

M.6.1.7. Oran

M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.

M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parça-
nın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
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M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

4. ÜNİTE

M.6.2.1. Cebirsel İfadeler
M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye 
uygun sözel bir durum yazar.

M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

M.6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun 
verileri elde eder.

M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

M.6.4.2. Veri Analizi

M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.

M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.

M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı 
kullanır.

5. ÜNİTE

M.6.3.1. Açılar

M.6.3.1.1. Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.

M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer.

M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.

M.6.3.2. Alan Ölçme

M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.

M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 76. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI

F.6.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren

F.6.1.1. Güneş Sistemi

F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model 
oluşturur.
F.6.1.2. Güneş ve Ay Tutulmaları

F.6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.

F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.

F.6.2. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam

F.6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi

F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

F.6.2.2. Sindirim Sistemi

F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
F.6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması ge-
rektiği çıkarımını yapar.
F.6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.

F.6.2.3. Dolaşım Sistemi

F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.

F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.

F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.

F.6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.

F.6.2.4. Solunum Sistemi

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.

F.6.2.5. Boşaltım Sistemi
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini 
özetler.
F.6.3. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar

F.6.3.1. Bileşke Kuvvet

F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.

F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.
F.6.3.1.3. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemle-
yerek karşılaştırır.
F.6.3.2. Sabit Süratli Hareket

F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.

F.6.4. Madde ve Isı / Madde ve Doğası

F.6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı

F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin ha-
reketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
F.6.4.2. Yoğunluk

F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.

F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.

F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için 
önemini tartışır.
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F.6.4.3. Madde ve Isı

F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.

F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı 
bakımından tartışır.
F.6.4.4. Yakıtlar
F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara 
örnekler verir.
F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.
F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor 
eder.
F.6.5. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar

F.6.5.1. Sesin Yayılması

F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.

F.6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

F.6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

F.6.5.3. Sesin Sürati

F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi

F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.

F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.

F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.

F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.

F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.

F.6.6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam

F.6.6.1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.

F.6.6.1.2. İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.

F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.
F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araş-
tırma verilerine dayalı olarak tartışır.
F.6.6.1.5. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş 
güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.
F.6.6.2. Duyu Organları

F.6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.

F.6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.
F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere 
örnekler verir.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 76. SINIF SOSYAL BİLGİLER PLANI

1. BİREY VE TOPLUM

SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü 
analiz eder.
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
SB.6.1.4. T oplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici 
faaliyetlere katılır.
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerek-
tiğini savunur.
2. KÜLTÜR VE MİRAS
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özellik-
lerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana 
gelen değişimleri fark eder.
SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü 
açıklar.
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konu-
munu tanımlar.
SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki 
örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri 
hakkında çıkarımlarda bulunur.
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına 
etkisine örnekler verir.
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler 
ileri sürer.
SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini sa-
vunur.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.

SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri ha-
zırlar.
SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gere-
ğini ve önemini savunur.
SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini 
araştırır.
6. ETKİN VATANDAŞLIK

SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
SB.6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi 
açıklar.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 76. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ PLANI

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.

6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

6.2. NAMAZ
6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.

6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.

6.2.4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.

6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.

6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.

6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.

6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.

6.3.5. Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler

6.4. HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.

6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.

6.4.4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ
6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.

6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 76. SINIF İNGİLİZCE PLANI

Life
Describing what people do regularly (Making simple inquiries)

Telling the time and dates

Yummy Breakfast
Accepting and refusing

Describing what people do regularly

Expressing likes and dislikes

Downtown
Describing places (Making comparisons)

Describing what people are doing now (Making simple inquiries)

Weather and Emotions
Describing the weather

Making simple inquiries

Expressing emotions

At the Fair
Describing places

Expressing feelings

Expressing likes and dislikes

Stating personal opinions

Occupations
Talking about occupations

Asking personal questions

Telling the time, days and dates

Holidays
Talking about past events (Making simple inquiries)

Bookworms
Talking about locations of things and people

Talking about past events

Saving the Planet
Giving and responding to simple suggestions

Democracy
Talking about stages of a procedure

Making simple inquiries

Talking about past events
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2021-2022 SPOİLER YAYINLARI DENEME SINAVLARI TAKVİMİ

SORU SAYILARI

SINAVLAR

SINIF

6.SINIF

PERİYODİK
SINAV SAYISI

7 DENEME 
SINAVI

TÜRKÇE

15

MATEMATİK

15

DİN KÜL. 
VE AHLAK 

BİL.

10

FEN 
BİLİMLERİ

15

SOSYAL / 
T.C. İNK. 
TAR. VE 

ATA.

10

YABANCI 
DİL

10

TOPLAM

75

TAVSİYE 
EDİLEN 
SÜRE

120

5 - 6 - 7. Seviye Belirleme Sınavı

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 1

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 2

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 3

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 4

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 5

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 6

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 7

UYGULAMA TARİHİ
9-13 AĞUSTOS 2021

20-22 EKİM 2021

22-24 KASIM 2021

21-23 ARALIK 2021

11-13 OCAK 2022

23-25 ŞUBAT 2022

21-23 MART 2022

10-12 MAYIS 2022
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TÜRKÇE

12. Kitap en büyük
I

 hazinedir. Çünkü bir kitap
II

 satın aldığında yalnızca yarım kilo kâğıt
III

, mürekkep ve tutkal 

satın almış olmayız; tamamıyla yeni bir hayat
IV

 da almış oluruz. Bu nedenle bilgi ve heyecan dolu bir kitabı 

Karun’un hazinelerine bile değişmem.
 Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
 A) I. B) II. C) III. D) IV.

13. Aşağıdaki görselde uçağın bölümleri gösterilmektedir:
 

Radar
donanımı

Kokpit

Kargo
bölümü

Motorlar

Kanadın ucundaki
yüzgeç, hava
direncini azaltır.

Uçağın gövdesi,
alüminyum
alaşımdan yapılmıştır.

Karakutu, uçuş
detaylarını 
kaydeder.

Düşük hız
kanatçıkları

Yüksek hız
kanatçıkları

Kuyruk

Yükselti dümeni

Kuyruk
yüzgeci

Dümen

Yolcu
koltukları

 Buna göre, uçağın bölümleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisinde yanlışlık vardır?
 A) Hava direnci ve hız dikkate alınarak oluşturulan parçalar vardır ve karakutu denen bir bölüm, uçuş detay-

larını kaydetmektedir.
 B) Gövde, uçağın tümünün ortasına yerleştirilmiş olan ana bölümdür. Temelde arkadan sivrilen büyük, içi 

boş bir tüp olan gövde, yolcuların ve bagajların tutulduğu ve kanatların ve çıkmaların takıldığı bileşendir. 
Gövde ayrıca pilot ve yardımcı pilotun uçağı kontrol ettiği kokpiti içerir.

 C) Motor, motordan veya motorlardan, belki bir pervaneden (motor tipine bağlı olarak) ve elektrik sistemin-
den oluşur. Uçak gövdesinin önüne, üzerine veya uçağın arkasına doğru yerleştirilebilir. Çok motorlu 
uçaklarda, motorlar tipik olarak her iki taraftaki kanatların altına yerleştirilmiştir. Motor tipik olarak motor 
etrafındaki havanın akışını düzene sokan ve onu serin tutan bir kaputla kaplıdır.

 D) Uçağın önü ile arkası arasında kalan bölümler, uçağın temel unsurlarıdır. Özellikle en önde yer alan 
dümen ve kokpit kısımları, uçağın dengesini ve hızını ayarlamada oldukça önemlidir. Arka kısımdaki kuy-
ruklar, hava direncini azaltırken motorlar, uçağın sarsıntı geçirmesini engeller.
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14.  

Malzemeler :

Vanil in

4 su bardağı süt (800 mL)

4 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı kakao

7 yemek kaşığı toz şeker

2 paket vanilya
1 yemek kaşığı

margarin

Vanil in

 Aşağıdaki tariflerden hangisi bu malzeme listesinde verilenlerin tamamı kullanılarak oluşturulmuştur?

 A) Kakaolu puding yapmak için süt, toz şeker, un ve kakao tencereye konulup tel çırpıcı ile iyice karıştırılır. 
Tamamen karıştıktan sonra ocağın üzerinde, sürekli karıştırarak kaynatılır. Kaynayıp kıvam alınca içine 
vanilya ve margarin ilave edilir. Margarin eriyinceye kadar karıştırıldıktan sonra ocaktan alınır.

 B) Orta boy bir tencerenin içerisine sütü aktarın. Üzerine şeker, un, nişasta ve kakaoyu ilave ederek gü-
zelce çırpın. Güzelce çırptıktan sonra ocağın üzerine alın. Tel çırpıcı yardımıyla çırparak ya da tahta 
kaşık yardımıyla karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Üzerinde göz göz kabarcıklar oluşmaya ve kıvamı 
yoğunlaşmaya başladığında ocaktan alın. Ocaktan aldıktan sonra henüz kendi sıcağındayken içerisine 
tereyağını koyun ve güzelce karıştırın.

 C) Süt, şeker, kakaoyu tencere içine alıp homojen şekilde karıştıralım. Ardından orta ateşte kaynayana 
kadar karıştırarak pişirelim. Kaynayınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim. Soğuyan pu-
dingleri Hindistan ceviziyle süsleyip sunalım.

 D) Kakaoyu, nişastayı, şekeri ve tuzu orta boy bir tencerede tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Üzerine sütü, 
vanilya özütünü ve tereyağını ilave edip orta yüksek ateşin üzerine oturtun ve kuru malzemeler tamamen 
çözünene kadar, yaklaşık 5 dakika boyunca, çırpma teliyle sürekli karıştırın. Çırpma telini kaldırdığınızda, 
çırpma teline yapışan puding bir sicim hâlinde tencereye doğru akıyorsa pişirmeye devam edin ve testi 
birer dakikalık aralarla tekrarlayın. Puding, çırpma telinden tencereye doğru akmak yerine ufak öbekler 
hâlinde dökülüyorsa kıvamı tutturdunuz demektir. Hiç bekletmeden servis bardaklarına paylaştırın.
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SOSYAL BİLGİLER

3.  Rol, üyesi olduğumuz grupta üstlenmemiz gereken görevlerdir. 

Müzisyen

Abla Çocuk

Öğrenci

 Bu görselden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 
 A)  Bütün rollerimiz doğuştan itibaren oluşur.
 B)  Rollerimiz hiçbir zaman değişmez. 
 C)  Birden fazla rolümüz olabilir.
 D)  Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamalıyız. 

4. Aşağıda kültürümüzde önemli bir yeri olan Nasreddin Hoca ile ilgili bir yarışma görseli verilmiştir.

Son Başvuru Tarihi2.Ulusal,

İlkokullar Arası

Fıkra Canlandırma
Yarışması

NASREDDİN HOCA
Başvuru Yerleri
23 Şubat 2018

Okul ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri

 Bu tür yarışmaların öğrencilere aşağıdakilerden hangisini kazandırması beklenemez?
 A)  Türkçenin korunması ve geliştirilmesi
 B)  Türkçenin diğer dillerden üstün olduğunun kavratılması 
 C)  Millî birlik ve beraberliğe katkı sunması
 D)  Kültürel unsurların öğrenilmesi
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9.  

KUZEY KIBRIS
TÜRK CUMHURİYETİ

Lefkoşa

GÜNEY KIBRIS 
RUM YÖNETİMİ

B. Ağrı Dağı
K. Ağrı Dağı

Tendürek Dağı

Çukurova

IRAK

ERMENİSTAN

GÜRCİSTAN

SURİYE

Karaca  Dağı

Doğu Karadeniz D
ağlar

ı

Palandöken Dağları

Erciyes Dağı
Hasan Dağı

Samanlı Dağları

Melendiz Dağı

Karadağ

Kaz Dağı

Çarşamba 
Ovası

Bursa 
Ovası

Bafra 
Ovası

Sultan DağlarıG
eyik Dağları

B olkar D
ağları

O R T A T O R O
S L A

R

K A R A D E N İ Z

A K D E N İ Z

E
G

E
 

D
E

N
İ

Z
İ

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

G Ü N E Y D O Ğ U  T O R O S L A R

Köroğlu  Dağlar ı

I lg
az  Dağlar ı

AZERBAYCAN
N.Ö.C

Merc
an Dağları

B
A

T
I  T O R O S L A

R

 Haritaya bakılarak ülkemiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 A)  Kuzeybatısında yükseltisinin daha az olduğu
 B)  Kuzeydoğusunda ulaşım imkânlarının zor olduğu 
 C)  Kış turizminin yaygın olarak yapıldığı
 D)  Dağlık alanların geniş yer kapladığı

10.  Orta Asya’da konargöçer yaşayan Türkler, özellikle ekonomik şartların zorlaşmasından dolayı, başka yerlere 
göç etmeye başlamışlardır. Yıllar içerisinde de iklim şartları, dış baskılar, nüfus artışı, bağımsız yaşama arzu-
su vb. nedenlerden dolayı göçler devam etmiştir. Türkler göçler sayesinde Orta Asya dışında çeşitli devletler 
kurmuşlardır. Avrupa’ya uzanan Türk göçleri sayesinde Kavimler Göçü (375) başlamış ve bugünkü Avrupa 
devletlerinin temelleri atılmıştır. Bu göçün sonucunda ise Avrupa’daki milletler birbiriyle karışmış, yeni toplu-
luklar ortaya çıkmış, Orta Çağ’da kurulacak olan İngiltere, Fransa, İspanya gibi devletlerin temelleri atılmıştır.

 Buna göre Türklerin gerçekleştirmiş olduğu göç hareketleri ile ilgili;
 I. Türkler gittikleri yerlerde millî benliklerini koruyamamışlardır. 
 II. Göçler farklı nedenlerden dolayı gerçekleşmiştir. 
 III. Avrupa’nın siyasi ve etnik yapısında değişikliklere sebep olmuştur.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I.             B) I ve II. C) II ve  III. D) I, II ve III.               
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1. I. Bayram namazı
 II. Teravih namazı
 III. Cuma namazı
 IV. Beş vakit namaz
 Bu namazlardan hangilerinin cemaatle kılın-

ması zorunludur?
 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) III ve IV.

2. Süleyman Öğretmen, öğrencilerinden suhuf gön-
derilen peygamberler ile ilgili bilgi vermelerini iste-
miştir.

 Seda :  Hz. Âdem’e (a.s.) 10 suhuf 
 Naci  :  Hz. Şit’e (a.s.) 50 suhuf
 Melda :  Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 suhuf
 Harun :  Hz. İdris’e (a.s.) 20 suhuf

 Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yan-
lıştır?

 A) Seda              B)  Naci

 C) Melda           D)  Harun

3. “Allah’ım! Senden bize yardım etmeni, bizi bağış-
lamanı ve bize hidayet vermeni dileriz. Sana iman 
eder ve tövbe ederiz. Sana güvenir, her hayrı sen-
den bilir ve seni överiz, sana şükreder ve nimetle-
rine karşılık nankörlük etmeyiz. Sana isyan eden-
lere karşı durur ve onları terk ederiz.”

 Burada anlamı verilen dua hangi namazda 
okunur?

 A) Akşam namazının farzında
 B) Öğlen namazının son sünnetinde
 C) Vitir namazında
 D) Sabah namazının farzında

4. Öğle namazının rekâtları ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?

 A) Dört sünnet ve dört farz olmak üzere toplam 
sekiz rekâttır.

 B) Üç farz ve iki sünnet olmak üzere toplam beş 
rekâttır.

 C) Dört ilk sünnet, dört farz, iki son sünnet olmak 
üzere toplam on rekâttır.

 D) Dört ilk sünnet, dört farz, iki son sünnet, üç vitir 
olmak üzere toplam on üç rekâttır.

5. İnsan, aklıyla her şeyi bilemez. Bizi ve evreni ya-
ratan Allah’ı aklımızla kavrasak bile O’nun bizden 
istediklerini tam olarak bilemeyiz. Bunları bizlere 
bildirenler peygamberlerdir. Allah, peygamberler 
aracılığıyla insanları iyiye, güzele ve doğruya ça-
ğırmış; kötü, çirkin ve zararlı işlerden de insanların 
uzaklaşmalarını öğütlemiştir.

 Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmektedir?

 A) Allah, insanlara neden peygamberler gönder-
miştir?

 B) Peygamberlerin nitelikleri nelerdir?
 C) Her topluma peygamber gönderilmiş midir?
 D) Peygamberler, neden mucizelerle desteklen-

miştir?

6. “... Eğer yeryüzünde yerleşip gezip dolaşan me-
lekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber 
olarak bir melek gönderirdik.” 

 (İsra suresi, 95. ayet)
 Yüce Allah bu ayetle aşağıdakilerden hangisini 

açıklamaktadır?  

 A) İnsanlara peygamber gönderilmesinin neden-
lerini

 B) Peygamberlerin üstün özelliklerini
 C) Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi-

nin nedenlerini
 D) Peygamberlerin nasıl vahiy aldıklarını



146. SINIF / DS 4

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7. İlahi kitaplardaki ilkelere inananlar hak, adalet, iyi-
lik, yardımlaşma ve doğruluk gibi değerlerin güzel 
olduğunun farkına varmışlardır. Haksızlık, cehalet 
ve ikiyüzlülük gibi davranışların da kötü olduğunu 
anlamışlardır.

 Bu metinde ilahi kitapların hangi özelliği vur-
gulanmıştır?

 A) Vahiy yoluyla iletilmesi

 B) Ahlaklı ve erdemli yaşamanın ilkelerini öğret-
mesi

 C) Gayb âlemine ait varlıklarla ilgili bilgiler vermesi

 D) İbadet türlerini öğretmesi

8. Yüce Allah insanlara yol göstermek, rehberlik 
etmek, onları en iyiye yönlendirmek üzere arala-
rından elçiler seçmiştir. Bu elçiler Kur’an’da belir-
li yönleriyle ön plana çıkarılmış ve insanların bu 
özelliklerle bezenmesi istenmiştir. Kur’an’ı okuyup 
peygamberler hakkında bilgi sahibi olan her Müs-
lümanın peygamberlerde bulunan güzel ahlakla 
ahlaklanmaları tavsiye edilmiştir.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

 A) Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).
 B) Bütün kavimlere peygamber gönderilmiştir. 
 C) Kur’an’ın anlaşılmayan ayetlerini Hz. Muham-

med (s.a.v.) açıklamıştır.
 D) Peygamberlerde insanlar için alınması gere-

ken örnekler vardır.

9. “Dedik ki: ̀ Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. 
Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca 
yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.’” 

 (Bakara suresi, 35. ayet)
 Bu ayetten hareketle Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili;
 I. Diğer insanlar gibi imtihana tabi tutulmuştur.
 II. Allah’tan vahiy almıştır.
 III. Peygamberlerin ilkidir.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I.  B) Yalnız III.

 C) I ve II.  D) II ve III.

10. •  Yirmi rekât olarak kılınır.  
 •  Ramazan aylarına özgü, yatsı namazlarından 

sonra kılınan namazdır.
 •  Evde kılınmasına izin verilmekle birlikte daha 

çok camilerde cemaat halinde kılınması gele-
nek hâline gelmiştir.

 Hakkında bilgi verilen namaz ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

 A)  İki ya da dört rekâtta bir selam verilerek kılına-
bilir.

 B)  Vaktinde kılınamadığında kazası yapılabilir.
 C)  Birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.
 D)  Nafile namazlar kapsamındadır.
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1. 
The weather is very pleasant. It’s generally 

warm but it’s sometimes wet. There is rain in 
March and April. You need an umbrella and a 
raincoat. The average temperature is 13oC.

 Which one is the text about?

 A) SPRING B) SUMMER

 C) AUTUMN D) WINTER

2. Jack Parker is a doctor. He works at a 
hospital. He always gets up at 6.30. He has a 
shower and then he has breakfast. He leaves
home at 8.00. He walks to work, but he
sometimes goes to work by car. He stops work 
at 6.00. He always has dinner with his family 
at home.

 Which one is NOT in the text?

 

A) B)

C) D)

Mil
k

3. I. Of course. Enjoy them.
 II. OK. Do you want some pancakes or a toast?
 III. Pancakes, please. And can I have some milk?
 IV. Mommy, I’m hungry. I want to have breakfast.
 What is the COrrECT order of the dialogue?

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

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

 

 
4. 

 Which one is FALSE according to the visuals 
above?

 A) I feel sleepy on cloudy days.
 B) I feel happy on sunny days.
 C) I feel scared on rainy days.
 D) I feel energetic on snowy days.
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İNGİLİZCE

5. 

Ankara Sivas

Artvin

İzmirmmirrmmmirriiirrirrirrrr

iiSSAnkA ara

 Which one is FALSE according to the map 
above?

 A) It is foggy in Ankara.
 B) Artvin is rainy.
 C) Sivas is snowy.
 D) It is cloudy in İzmir. 

 

6. 
Age Weight Height

Sam 20 80 kg 1.70 m

Linda 11 50 kg 1.55 m

John 17 70 kg 1.60 m

Cindy 8 30 kg 1.40 m

 Which one is TruE according to the table 
above?

 A) Linda is shorter than Cindy. 
 B) Sam is heavier than John. 
 C) Cindy is fatter than Sam.
 D) John is younger than Linda.

7. 

Emma

Kate

Bill
Mary

 Which of the following is FALSE according to 
the picture above?

 A) Emma is feeding the cats.
 B) Mary is riding her bike.
 C) Kate is watering the tree.
 D) Bill is reading a book.

8. 

Do you want some cereal?

 Who refuses the offer?

 

Thanks, but I hate it.

Oh, it’s my favourite.

A little, please.

Yummy. I’m very hungry.

A)

B)

C)

D)
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1. Aşağıdaki görselde bir marketin uyguladığı kampanya verilmiştir.

 

• 4 adet dondurma çubuğu getirene 1 adet kart veriyoruz.
• 4 adet kart getirene 1 adet rozet veriyoruz.
• 4 adet rozet getirene 1 adet anahtar veriyoruz.
• 4 adet anahtar getirene ise 1 adet kulaklık hediye ediyoruz.

 Arda, bu kampanya kapsamında topladığı tüm dondurma çubuklarını markete götürmüş ve 2 adet kulaklık 
kazanmıştır

 Buna göre Arda’nın topladığı dondurma çubuğu sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
 A) 2 · 42 B) 44 C) 2 · 44 D) 24 · 44

2. Aşağıdaki görselde dikdörtgen şeklindeki iki farklı fotoğraf verilmiştir.

 

12 br

12 br

25 br

20 br

 Pelin, bu fotoğrafları aşağıdaki gibi birer kenarı çakışacak şekilde yapıştırmıştır.

 

 Buna göre iki fotoğraftan oluşan şeklin alanını birimkare cinsinden veren işlem aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A) 12 · 20 + 25 B) 20 · (12 + 25) C) (20 + 12) · 25 D) 12 · (20 + 25)
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3. Ayhan ve Buse, bir mağazaya giderek aşağıdaki görselde verilen fotoğraf makinesinden birer tane satın al-
mışlardır.

2400 TL

 Ayhan, peşin olarak 400 TL ödeyip kalan tutarı 5 eşit taksite böldürmüştür. Buse ise peşin olarak 600 TL öde-
yip kalan tutarı 4 eşit taksite böldürmüştür.

 Buna göre, satın alınan fotoğraf makinesi için Buse’nin ödeyeceği bir aylık taksit tutarı ile Ayhan’ın 
ödeyeceği bir aylık taksit tutarı arasındaki fark kaç Türk Lirasıdır?

 A) 50 B) 75 C) 100 D) 125

4. Mert, bilgisayarında bulunan iki farklı kullanıcı hesabının şifreleriyle ilgili aşağıdaki notları almıştır.

          ADMİN
Rakamları farklı, 9 ile
kalansız bölünebilen,
dört basamaklı en
küçük doğal sayı.

        MİSAFİR
4 ile kalansız bölünebilen,
5 ile kalansız bölünemeyen,
dört basamaklı en küçük
doğal sayı.

 Buna göre Admin ve Misafir hesaplarının şifrelerinin birler basamağında bulunan rakamların toplamı 
kaçtır?

 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
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5.   Besinlerin  yüzeyinin genişletilmesi için küçük parçalara ayrılmasına fiziksel sindirim, besinlerin enzimler yar-
dımıyla kana geçebilecek kadar yapı taşlarına ayrılmasına ise kimyasal sindirim denir.

 Ekmeğin fiziksel ve kimyasal sindiriminin gerçekleşebileceği organ ve kullanılan salgı aşağıda verilmiştir.

 

Ağızda
dişler

Ağızda fiziksel sindirim Ağızda kimyasal sindirim

Tükrük
sıvısı

 Buna göre yağların fiziksel ve kimyasal sindiriminin gerçekleşebileceği organ ve kullanılan salgılar 
aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

A)

B)

C)

D)

Ağızda dişler

Ağızda fiziksel sindirim Midede kimyasal sindirim

Küçük yağ damlacıkları

Mide özsuyu

Yağ

Mide kasları

Midede fiziksel sindirim Midede kimyasal sindirim

Küçük yağ damlacıkları

Mide özsuyu

Yağ

Safra sıvısı

İnce bağırsakta fiziksel sindirim İnce bağırsakta kimyasal sindirim

Küçük yağ damlacıkları

Pankreas özsuyu

Yağ

Mide özsuyu

Midede fiziksel sindirim İnce bağırsakta kimyasal sindirim

Küçük yağ damlacıkları

Safra sıvısı

Yağ



31 6. SINIF / DS 4

FEN BİLİMLERİ

12. Bir kaya parçasının uzaydaki ve Dünya’daki hareketiyle ilgili aşağıdaki durumlar verilmiştir.

 

Dünya

Dünya

Dünya

Kaya parçası uzayda
sabit süratle hareket

etmektedir.

Kaya parçası hızlanarak 
yeryüzüne doğru
yaklaşmaktadır.

Kaya parçası yeryüzüne
çarptıktan sonra

durmuştur.

Atmosfer
Atmosfer

Atmosfer

Kaya parçası Kaya
parçası

Kaya
parçası

I. Durum II. Durum III. Durum

Güneş

 Kaya parçası, hangi durumlarda dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde kalmıştır?
 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.

13. Verilen krokide Pınar, Ebru ve Alper’in evlerinin okula uzaklıkları gösterilmiştir. Pınar, Ebru ve Alper okula 
verilen yollar üzerinden gitmektedirler.

 

60
0 

m

250 m

80
0 

m

Pınar’ın evi

Alper’in evi

Ebru’nun evi

Okul

 Pınar, Ebru ve Alper evlerinden aynı anda çıkıp okula aynı anda vardıklarına göre öğrencilerin sürat-
lerinin doğru karşılaştırılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Alper > Pınar > Ebru     B) Ebru > Alper > Pınar
 C) Pınar > Ebru > Alper     D) Alper > Ebru > Pınar 
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