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1. DENEME

TÜRKÇE

1. Bir sözcük cümledeki kullanımımıza göre farklı anlam-
lar kazanabilir. 
Buna göre “açmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde karşısında verilen anlama uygun kulla-
nılmamıştır?

Cümleler Anlamları
A) Karla kapanan yolu açmak 

için görevliler yoğun bir 
emek harcıyor.

Engeli kaldırmak

B) Öğretmen sürekli konuşu-
yor, öğrenciyi açmak isti-
yordu.

Sıkılganlığını, 
utangaçlığını gi-
dermek

C) Kardeşinle anlaşamadığın 
için sana ayrı bir oda açtık.

Birbirinden uzak-
laştırmak

D) Binanın çevresini açmak 
için bahçe duvarları yıkıldı.

Alanını genişlet-
mek 

                                                                                                                             

2. Yazar, bir dil yaratma göreviyle birlikte dünyanın üstün-
deki örtüleri de kaldırmak ister.
Bu cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fark edilemeyen gerçekleri göstermek
B) Okuyucuların görüşlerini değiştirmeye çalışmak
C) Yeni şeyler üretip ortaya çıkarmak
D) Dünyayı değiştirmeye çalışmak

3. (I) Kızılçam, Doğu Akdeniz havzasına özgü bir çam tü-
rüdür. (II) Kuraklığa dayanıklı, farklı toprak koşullarında 
yetişebilen bir ağaç türüdür. (III) Son dönemlerde “Türk 
çamı” olarak adlandırılıyor. (IV) Adını da genç sürgün-
lerin çekici kırmızısından alıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi ka-
nıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

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

4. (I) Yavaşlık, çağımız insanının artık muhtaç olduğu-
nu hissetmeye başladığı bir yaşam modeli. (II) İnsanın 
kendisiyle ve çevresiyle iletişime geçememesi; kendisi-
ni zamanın akışına bırakamayışı, insanı hız ve tüketim 
kültürü içerisinde eritmeye başlayarak pasif ve ne yap-
tığını bilmeyen bir nesneye dönüştürdü. (III) İnsan, ar-
tık yaptığı işlerin tadını acelecilikten ve hızlı yapışından 
dolayı gerçek anlamda duyumsayamıyor. (IV) Dünya o 
kadar hızlandı ki insanlar artık yeniden yavaşlamayı bir 
yaşam felsefesi hâline getirdi.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-so-
nuç ilişkisi yoktur?

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

5. Ara rengin peşindeyiz çünkü biz;
Rengin değil, ara rengin sadece.
Ancak öyle sarmaş dolaş ederiz,
Kavalı boruyla rüyayı düşle.

Kişileştirme, insana özgü niteliklerin insan olmayan 
varlıklara aktarılması sanatıdır.

 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dörtlükte kişi-
leştirilen varlıklardan biri değildir?

A) Renk B) Kaval
C) Boru D) Rüya

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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İnsanlar, Dünya genelinde 
toplam 8,3 milyar ton plastik 

üretmiştir.

Besin zincirine dâhil olan plastik 
insan sağlığına zarar verir.

Kullanımda olan plastik miktarı: 
2,5 milyar ton

Geri dönüştürülen plastik
miktarı: 600 milyon ton

Plastik parçaları, deniz 
canlıları tarafında

 yenerek besin
zincirine dâhil olur.

Atık plastik miktarı:
4,9 milyar ton

Plastik atıklar rüzgâr, su yolları, 
akıntılar ve gelgitler ile çok uzak 

bölgelere taşınır.

5
1

24 3

 

6. Kullanılan plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. Ömrünü tamamlayan plas-
tikler çöp depolama alanlarında ya da doğada birikiyor. Bu süreçte ısı, ışık ya da fiziksel etkiler nedeniyle parçalana-
rak farklı boyutlarda plastik parçaları oluşabiliyor.   
Yukarıda belirtilen sorunun çözümünde en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plastiklerin geri dönüşüm sürecini daha verimli hâle getirmek
B) Geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir özellikte plastikler geliştirmek  
C) Plastik eşyaların ömrünü uzatmak 
D) Denizleri plastik atıklardan arındırmak      
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7 - 10. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

İshakpaşa Sarayı, bir caminin etrafında kurulmuş yapılardan oluşması sebebiyle saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Top-
kapı Sarayı’ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür.
Doğubeyazıt İlçesi’nin 5 km doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısıdır. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, 
sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür.
Sarayın harem dairesinin takkapı kitabesine göre yapılış tarihi 1784’tür. Saray; Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mi-
mari üslubunu bünyesinde toplayan bir özellik taşır. Çıldıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa tarafından 1685’te 
yaptırılan Saray’a, 1784’te son şekli verilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 115x50 metre ölçülerinde bir alana kurulmuştur. 
Bazı kısımları tek, bazı kısımları iki, bodrum dahil bazı kısımları üç katlı olarak yapılmıştır. Bir saray için gerekli tüm bölüm-
ler (harem, harem odaları, aşevi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, 
oturma odaları, uşak ve seyis odaları, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak depoları, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında 
çeşitli hizmet odaları vb.) vardır. Her odada ocak, dolap yerleri vb. görülmektedir. Saray’ın girişi, savunması en zor olan 
doğu cephesindedir. Anıtsal taçkapı, avlulara çıkan diğer kapılar gibi, kabartma, süsleme ve zengin bitki motifleriyle Sel-
çuklu sanatının özelliklerini taşır. Saray, tarih ve sanat tarihi yönünden eşsiz bir değere sahiptir. Bu bey kalesi, Avrupa’daki 
şato tipi yapıların ülkemizde rastlanmayan en iyi örneğidir. 

7. İshakpaşa Sarayı ile ilgili 
I. Yapımı yaklaşık yüz yıl sürmüştür.
II. Osmanlı Dönemi’nin en ünlü sarayıdır.
III. Saray, birden fazla mimari üslubu yansıtmaktadır. 
IV. Saraya değer biçilememektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8. İshakpaşa Sarayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A) Yapısal özelliklerine
B) Coğrafi olarak nerede bulunduğuna
C) Sosyal hayatın tüm ihtiyacını karşılayacak biçimde 

tasarlandığına
D) Günümüzde ne amaçla kullanıldığına

9. Metindeki altı çizili sözlerin hangisinde yazım veya 
noktalamadan kaynaklanan bir yanlışlık yapılmış-
tır?

A) İstanbul Topkapı Sarayı’ndan
B) Lale Devri’ndeki
C) Çıldıroğullarından
D) Doğubeyazıt İlçesi’nin

10. Altı çizili cümle, yapısına göre aşağıdaki cümleler-
den hangisiyle özdeştir?

A) Bazı yapılar var ki gerçekten birer mühendislik hari-
kasıdır.

B) Başlangıçta yirmi yılda tamamlanması planlanan ya-
pının inşası iki yıl, iki ay, beş gün sürdü.

C) Fransız mimarisinin en önemli örneği Notre Dame, 
Paris’teki sembolik yapılardan biridir.

D) Yapının duvarlarında yüz binlerce akik, sedef ve ay-
rıca 142 yakut, 50 adet çok iri inci bulunuyor.
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11 ve 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Biri Burgaz’da otururdu, biri Heybeli’de. Bembeyaz köşklerde. İkisi de çok güzel bir manzaraya karşı. Sait Faik ve Hü-
seyin Rahmi. Birincisi elli yaşını bile doldurmadan ayrıldı aramızdan. İkincisi seksenini bitirmek mutluluğuna erdi. Yıl-
larca beyaz köşklerinde yaşadılar. Mutlu oldular mı? Kim bilir? Mutluluk öyle kolay şey mi? İkisi de evlenmemişti. İkisi 
de yalnızdı, yalnızlıklarını yazarak yok ediyorlardı. Hüseyin Rahmi’nin romanlarında olaylar çoğunlukla İstanbul’un ke-
nar mahallelerinde geçer. Küçük insanları anlatır. Denizle ilgili romanı yoktur. Uzun yıllar Heybeli’de yaşamış her gün 
denizi seyrederek. Denizden hiç esinlenmemiş mi? Anlamak güç. Sait Faik’te ada insanları, balıkçılar, deniz ne kadar 
çoksa Hüseyin Rahmi’de yok denecek kadar azdır.

11.  Bu metinde sözü edilen yazarlarla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi kesin olarak söylenir?

A) Mutlu bir hayat sürmüşlerdir.
B) Deniz manzarasını çok sevmişlerdir.
C) Yaşadıkları çevre yazdıklarına da yansımıştır.
D) Onları yazmaya iten sebepler aynıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi metindeki altı çizili cüm-
leyle aynı öge dizilişine sahiptir?

A) Bu değerli vazonun hangi tarihten kalma olduğu ke-
sin olarak bilinmiyor. 

B) Sabahtan beri yağan yağmur her yerde küçük gö-
letler oluşturmuştu.

C) Arkadaşlarıyla burada buluşmuştu iki gün önce.
D) Geçmişin derin izleri hâlâ capcanlı duruyor bu kala-

balık kentte.
.

13. Bir uçak firması İstanbul’dan Dubai, Fransa, İsveç, İtal-
ya ve Londra’ya seferler düzenlemektedir. Bu firmayı 
tercih eden Ozan, Elif, Emel, Eda ve Mert isimli yolcu-
lardan her biri farklı yerlere gidecektir. Bu yolcuların 
gidecekleri yerler ve uçuş saatleriyle ilgili şunlar bilin-
mektedir:
• Dubai uçağından hemen sonra İtalya uçağı kalka-

caktır.
• Saat 12’de Londra uçağına Emel binecektir.
• Mert’ten hemen önceki uçağa binen Eda, İsveç’e 

gidecektir.
• İlk ve son uçağa erkek yolcular binecektir.
• İlk uçak saat 10.00’da kalkacak olup her uçak birer 

saat arayla kalkacaktır.
Buna göre kimin, kaç uçağıyla, nereye gideceğine 
dair aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Ozan 10.00 uçağı Fransa
B) Elif 11.00 uçağı İtalya
C) Eda 14.00 uçağı İsveç
D) Mert 13.00 uçağı Dubai
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14. Birçok yazarın üslubunu, tekniğini ve edebiyat hakkın-
daki düşüncelerini etkilemiş olan Borges’in gözlerine 
gece yavaş yavaş iner. Kendi ifadesiyle neredeyse ya-
rım yüzyıldan fazla sürer bu iniş. 1955’te sonunda o 
acıklı an gelip çatar ve Borges artık kendi başına oku-
yup yazamayacağını anlar.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden 
alınmıştır?
A) Deneme B) Öykü
C) Biyografi D) Anı

15. Yaş olsam gözden akmam
Göz olsam gayre bakmam
Haramdır sensiz nefes almam
Vatanımsın, bırakmam

Türkçemizde yazılışları aynı fakat görevleri farklı ek-
ler vardır.
Buna göre yukarıdaki dörtlüğün kaçıncı dizesinde 
altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görev üstlen-
miştir?

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

16. Birleşik fiiller konusunu işlerken sıra “yaklaşma” fiiline 
geldiğinde düşeyazmak, öleyazmak gibi örneklerdeki 
‘’yazmak’’ kelimesinin varlığını izah etmek zamanınızın 
önemli bir kısmını alır. Çünkü söz konusu kalıbı konuş-
masında ya da yazısında kullananı ara ki bulasın. Dili 
okulda değil, günlük hayatın içinde öğrenmesi gereken 
öğrenci hiç duymadığı bir kalıbın kurallarını öğrenmeye 
çalışıyor ve ana dili karşısında yabancı dil öğrenmeye 
çalışan insanların yabancılığını yaşıyor.
Yazarın bu metinde vurgulamak istediği düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşik fiiller anlaşılması güç bir dil ögesidir.
B) Öğretmenler, karmaşık konuları anlatmaya çok za-

man ayırmak zorunda kalmaktadır.
C) Yabancı dil öğrenmek kolay bir iş değildir.
D) Söz dağarcığı zayıf olan öğrenciler, dil kurallarını 

öğrenmede güçlük çeker.

17. Dil, milleti var eden temel unsurlardan biridir. Güzel 
Türkçemiz millî kültürümüzün temel taşıdır. Çünkü dil; 
insanlar arasındaki en önemli, en güçlü iletişim ve et-
kileşim aracıdır. Dil; insanları birbirine bağlayan, insan 
kalabalığını millet yapan görünmez fakat çok kuvvet-
li bir bağdır. İnsanların ve toplumların gelişmişlik dü-
zeyleri dillerinin zenginliği ve etkin kullanımı ile doğru 
orantılıdır. Çünkü insanlar, kelimelerle düşünür, kelime-
lerle hayal kurar ve düşüncelerini, hayallerini, arzularını, 
isteklerini, sevgilerini, nefretlerini, sevinçlerini, üzüntü-
lerini, hasretlerini, hüzünlerini kısacası - - - -
Bu parçanın sonuna, anlam akışına göre aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

A) kendi bilgi ve  duygu dünyalarını kelimelerle ifade 
ederek başkalarıyla paylaşırlar.

B) dili en önemli iletişim aracı olarak kullanırlar.
C) ne kadar çok kelime kullanırlarsa iletişim o kadar 

güçlü olur.
D) kültürel değerlerimiz dilimiz sayesinde korunur.

18. İnsanın en ilginç özelliklerinden biri merak duygusu-
dur. Merak, soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. 
Bir şeyi merak ettikten sonra, çoğunlukla o konuda 
gözlem yapmaya başlarız. Gözlemlerimiz yeterince bi-
riktikten sonra araştırmalarımızı daha da ilerletebiliriz. 
Düşünen, merak eden, sorgulayan her insan gözlem 
yapabilir. ‘’Düşünmek bilmekten daha ilginçtir ama in-
celemekten daha ilginç değildir.’’ demiş Goethe. Merak 
duygunuzu canlı tutup etrafınızdaki her şeyi farklı bakış 
açılarıyla incelemeye başladığınızda bunun ne denli bü-
yük bir keyif olduğunu da anlayacaksınız.
Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangi-
sine başvurmuştur?

A) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle 
desteklemeye

B) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya
C) Benzetmeler yaparak anlatılanları daha anlaşılır kıl-

maya
D) Konuyu örneklerle desteklemeye
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19. 
Şiir salt sözcüklerle yazılamaz. Şiire yaşam üflemek 
gerek. Yaşamdan beslenir anlam. Bundan dolayı, şiir 
kurnazlıkla yazılamaz. Hesapçı adam, eleştirmenleri, 
okurları kandırabilir ama şiiri kandıramaz. Şiir dilden 
doğmaz. Dille başlar. Şiir ötede biter. Başlar. Açar. 
Şiir kurma; planlar, haritalar, pusulalar, kitaplar, tari-
feler, tanımlarla gerçekleştirilmeye çalışılıyorsa ba-
tar dünyaya.  

 

  

Bir şiirin anlamı başka bir anlam olmaya elverişli ol-
dukça, her okuyan ona kendi anlamını verebilir ve 
böylece şiir, şairlerle insanlar arasında ortak bir duy-
gulanma dili olmak aşamasına erişebilir. En zengin, 
en derin ve en etkileyici şiirler yaşamdan izler taşı-
yan, kurgulanmamış, herkesin kendinden bir şeyler 
bulacağı, anlayacağı ve bundan dolayı sonsuz duyar-
lıkları kapsayabilecek bir genişlikte olandır.

Bu metinler kıyaslandığında şiirle ilgili varılacak or-
tak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir kişisel duyguları yansıtmalıdır.
B) Şiirlerde yaşanmışlık olmalıdır.
C) Şiirde anlam kadar sözün güzelliğine de dikkat edil-

melidir.
D) Plansız, gelişigüzel şiir yazılmaz.

20. 1. Ben yitirdim ben ararım yâr benimdir kime ne?
2. Gâh giderim öz bağıma gül dererim kime ne?
3. Gâh çıkarım gökyüzüne hükmederim dağdan dağa,
4. Gâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne?
Nesne alabilen fiiller geçişli, alamayan filler ise geçiş-
sizdir.
Buna göre yukarıdaki dörtlüğün hangi dizelerinde 
hem geçişli hem geçişsiz fiil kullanılmıştır?

A) 1 ve 2.
B) 2 ve 3.
C) 1 ve 3.
D) 2 ve 4
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

T.C. INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere ve Almanya ara-
sında yapılan gizli anlaşmada alınan kararı Alman 
büyükelçisi Prens Lihnovski, anılarında şöyle değer-
lendirmektedir:“ Bağdat anlaşması denilen anlaşmayı 
müzakere ediyordum. Gerçekten de bu anlaşma ile gü-
dülen amaç Küçük Asya’yı nüfuz bölgelerine ayırmaktır. 
Fakat Osmanlı sultanının haklarına saygı göstermiş ol-
mak için bu deyimin kullanılmamasına son derece dik-
kat etmem gerekiyordu...”
Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti’nin;

I. Avrupa’lı devletler tarafından paylaşıldığı,
II. Orta Doğu’daki topraklarının parçalanmaya 

çalışıldığı,
III. Varlığına resmen son verildiği
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru 5 Ekim 1918’de 
Mustafa Kemal Halep’e gelir. Burada manzara onun için 
çok açıktır: “Müttefiklerimiz ve biz partiyi kaybetmiştik” 
der. 5 Kasım 1918’de Adana’da Ali Fuat Cebesoy ile gö-
rüşmesinde kritik bir karar alınır: “Artık milletin bundan 
sonra kendi haklarını kendisinin araması ve koruması, 
bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz 
ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır.”
Mustafa Kemal’in: “Artık milletin bundan sonra kendi 
haklarını kendisinin araması ve koruması…” ifadesiyle 
kastettiği durum, aşağıdaki kararlardan hangisine 
kanıt olamaz?
A) Osmanlı Hükûmeti baskı karşısında ülkenin bütün-

lüğünü koruyamaz, bağımsızlığını sağlayamazsa 
geçici bir hükûmet kurulacaktır.

B) Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak 
esastır.

C) Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine millet 
birlikte karşı koyacaktır.

D) Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurta-
racaktır. 

3. Misakımillî’de alınan kararlardan birisi şudur: “Millî ve 
ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siya-
si, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar 
kaldırılmalıdır.” 
Bu maddeye dayanarak Misakımillî’nin yeni Türk 
Devleti’nin;

I. Temel prensiplerini ortaya koyduğu,
II. Amaçlarını belirlediği,
III. Sonraki politikalarının da rehberi olduğu
Yorumlarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III.                         D) I, II ve III.

4. Sevr Antlaşması’na Göre 
Kapitülasyonlar

Lozan Antlaşması’na 
Göre Kapitülasyonlar

Kapitülasyonlardan bü-
tün Müttefik Devletler ya-
rarlanacaklardı.

Devletimizin gelişmesini 
engelleyen; siyasi, adlî, 
mali bütün kapitülasyon-
lar tamamen kaldırıldı. 
Yabancı ticari kurumların 
Türk kanunlarına uymala-
rı kararlaştırıldı.

Sevr ve Lozan Antlaşması’nın tabloda verilen kar-
şılaştırmalı maddelerine göre;

I. Sevr Antlaşması’nda ekonomik bağımsızlık yok 
edilmiştir.

II. Lozan’da kapitülasyonlar tamamen kaldırılarak 
ekonomik bağımsızlık elde edilmiştir.

III. Lozan Antlaşması ile Avrupalı devletler, iç işlerimize 
karışmayacaklarını kabul etmişlerdir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. “ateşi ve ihaneti gördük… 
adana, antep, urfa, maraş : düşmüş dövüşüyordu... 
memleketi alaman’a satanlar, 
yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar 
düştüler can kaygusuna 
ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından 
karanlığa karışarak basıp gittiler…
yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet, 
en azılı düvellerle dövüşüyordu fakat, 
dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat…”
Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan alınan 
bir bölüm okudunuz.
Buna göre Millî Mücadele dönemi için aşağıdaki 
yargılardan hangisine varılamaz?

A) Millî Mücadele’ye karşı olanların olduğuna
B) Millî Mücadele’nin Kuvayımilliye birlikleriyle kazanıl-

dığına
C) Millî Mücadele’nin zor şartlarda gerçekleştiğine
D) Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiğine
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1. DENEME

6. Mustafa Kemal’in TBMM’nin açılmasından bir gün son-
ra verdiği önergede;
• TBMM’nin üstünde güç yoktur.
• Geçici olması kaydıyla bir hükûmet reisi tanımak 

veya padişah vekili atamak doğru değildir. Madde-
leri kabul edilmiştir.

Bu maddeler ile;
I. Meclis’in bağımsızlığı ve devamlılığı,
II. Yeni Türk devletinin kurulduğu,
III. İstanbul Hükûmeti’nin yok sayıldığı 
İlkelerinden hangileri onaylanmıştır denilebilir?
A) Yalnız II. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

7. Londra Konferansı’ndan dönen Bekir Sami Bey, 
kendiliğinden İngiltere ile yaptığı anlaşmada kar-
şılıklı esirlerin değişimini imzalamıştır. Biz, İngiliz-
lerin tüm esirlerini koşulsuz geri verecektik 
fakat İngilizler, Ermenilere zulüm yapmış 
Türk esirleri, hükümetimize, iade etmeye-
ceklerini söylemişlerdir. Bu durumu Hükû-
met olarak elbette kabul edemezdik... 

Mustafa Kemal’in bu durumu kabul etmemesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İngiltere’nin kalıcı barış antlaşmasını imzalamaya 

yanaşmaması
B) Anadolu’da henüz işgallerin son bulmamış olması
C) İngiltere’nin iç yargımıza müdahale etmesi anlamına 

gelmesi
D) Anlaşmanın Meclis’in onayından geçmemiş olması

8. Birinci İnönü Zaferi’nin kazanılmasından sonra Sovyet 
Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması imza-
lanmıştır. Bu antlaşma maddelerinden bazıları şunlardır:
• İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de 

tanımayacak,
• Sovyet Rusya Sevr’i reddedecek, Misakımillî’yi ta-

nıyacak,
• Rusya, TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında 

imzalanan antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a veril-
mesi şartıyla tanıyacaktır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A) TBMM ile Sovyet Rusya, askerî ortaklık yapacaktır.
B) Sovyet Rusya Millî Mücadele’ye destek vermeyi ka-

bul etmiştir.
C) Sovyet Rusya, Sevr Antlaşması’nı tanımadığını ilan 

etmiştir.
D) Batum’un verilmesi Misakımillî’den taviz verildiğinin 

kanıtıdır.

9. Türklerin kazandığı Başkomutanlık Zaferi üzerine Ge-
neral Harington, İngiltere Harbiye Bakanlığı’na gönder-
diği 5 Eylül tarihli yazıda; Mustafa Kemal’in kazanacağı 
zaferin, İngiltere’nin Hindistan’da, Mezopotamya’da ve 
Mısır’daki durumunu sarsabileceğine dikkat çekiyordu. 
İstanbul ve Boğazların kontrolünün, sahipleri olan Türk-
lere geçmesi, bu tehlikeyi daha da arttıracaktı. Hiç ol-
mazsa İngiltere bu bölgeyi kontrol altında tutmalıydı.
Metinde geçen; “…İngiltere’nin Hindistan’da, Me-
zopotamya’da ve Mısır’daki durumunu sarsabile-
ceğine…” ifadesi Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla 
sonuçlanmasının;

I. Emperyalist devletlerin hâkimiyetini sarsacağı,
II. Sömürge altındaki milletlere bağımsızlık örneği 

olacağı,
III. Bahsedilen bölgelerin Türklerin hâkimiyetine 

geçeceği
Gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkaracağına 
kanıt oluşturur?

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

10. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in ilanından önce bir Avus-
turya gazetesine verdiği demeçte şöyle demiştir: “Size 
Türk Anayasası’nın ilk maddesini tekrarlamak istiyo-
rum. ‘Egemenlik, sınırsız ve koşulsuz halkındır. Yöne-
tim tarzı, halkın geleceğini bizzat kendisi ve gerçekten 
belirlemesi ilkesine dayanır’. Bu iki cümlenin yorumu 
bir kelimenin şüpheye yer bırakmayan tanımlanması-
dır: Cumhuriyet!”
Mustafa Kemal’in bu tanımlamasından yola çıka-
rak, Cumhuriyet’in İlanı ile aşağıdakilerden hangi-
sinin çözüme kavuşturulduğu söylenemez?

A) Demokratik yönetim şeklinin
B) Devletin adının ne olacağının
C) Hükûmet sorununun
D) Egemenliğin kime ait olacağının 
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI

DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI

1. Kutup Bölgesi ile Ekvator Bölgesi arasındaki sıcaklık 
farkı yaklaşık 100 ˚C’dir. Yeryüzünde dağlar bulunma-
saydı, Kutup Bölgesi’nden gelen soğuk hava Ekvator 
Bölgesi’ne kadar ulaşır, oluşan büyük fırtınalar dünya-
nın sıcaklığını düşürürdü. Bu ısı farkı dünyanın denge-
sini sağlayan faktörlerden biridir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?
A) Allah, evreni mükemmel bir ölçüyle yaratmıştır.
B) Dünyanın batışı büyük felaketlerle olacaktır.
C) Evrende bütün varlıklar değişim içindedir.
D) Allah, insanlara doğru yolu göstermiştir.

2. • “İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Hiç kimsenin 
başkası üzerinde -Allah korkusu hariç- bir üstünlüğü 
yoktur.”

• “… Ey insanlar! Rabb’iniz birdir, babanız da birdir; 
hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktan-
dır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan korkup 
çekineninizdir. Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü 
yoktur.”

Bu hadislerde kazandırılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Merhametli olmak B) İnsana değer vermek
C) Anlayışlı olmak D) Adaletli olmak

3. Öğretmen, derste, “Dünyada fosil yakıtların kullanı-
mının artması neticesinde iklim değişiklikleri meyda-
na gelmektedir. Bu durum öyle tehlikeli bir hal almakta 
ki canlılar arasında bazılarının nesilleri tükenmekte ve 
dünyanın geleceği tehlike altına girmektedir.” demiş, ko-
nuşmasını bitirdiğinde Ahmet söz alarak, “Bu durumla 
ilgili Allah Teala bizleri şu ayetle uyarmıştır; ---“ diyerek 
bir ayet okumuştur.
Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız,onu sayamaz-

sınız….”(Nahl suresi,18.ayet)
B) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı o koydu. Sakın den-

geyi bozmayın.”(Rahmân suresi,7-8.ayetler)
C) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düş-

me….” (İsrâ suresi, 36. ayet)
D) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar ge-

lip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancı-
ların sonunun nasıl olduğuna bir bakın” (Âl-i İmrân 
suresi, 137. ayet)

4. Metin, yardımsever bir zengindi. Yardım ettiği kişilerin 
gururunu incitmemek için bütün yardımlarını gizli bir şe-
kilde yapar ve böylece onları rencide etmezdi.  Önce-
likle en yakınları arasında ihtiyaç sahibi olanlar varsa 
onlardan başlardı. Geçen sene zekâtını ekonomik du-
rumu iyi olmayan dedesine verdi.
Bu parçada zekât ile ilgili yanlış uygulama aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Gizli şekilde yapılması
B) Önceliğin en yakınlara verilmesi
C) İnsanları rencide etmekten kaçınması
D) Ekonomik durumu iyi olmayan dedeye verilmesi

5. İhtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcunun arttığını ve 
bakkalın o kişiden borcunu istediğini fakat adamın bor-
cunu ödeyecek durumda olmadığını öğrenen mahalle-
nin muhtarı, arkadaşlarından bir miktar para toplayarak 
o adamın bakkala olan borcunu kapattı. Bakkala bu du-
rumundan o adamın haberdar edilmemesini rica etti.
Bu parçada anlatılan uygulama aşağıdaki ayetler-
den hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?

A) “Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine 
yenisini verir.” (Sebe suresi, 39. ayet)

B) “Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür; ölüm-
süz olan iyi işleri ise Rabb’inin katında hem sevapça 
daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır.” 
(Kehf suresi, 46. ayet)

C) “Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer 
onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha 
hayırlıdır…” (Bakara suresi, 271. ayet)

D) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her 
başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren 
danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. 
Allah’ın lütfu geniştir. (O) bilendir.” (Bakara suresi, 
261. ayet)
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DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGISI

1. DENEME

6. Berke ismindeki sahabe şöyle bir olaydan bahsetmiş-
tir; “Hz. Muhammed (s.a.v) ile beraber oturuyorduk. O, 
bizimle sohbet ederken şöyle söyledi; ‘Büyük günahla-
rın en büyüğünü size haber vereyim mi?’ Biz de ‘Evet, 
haber ver ey Allah’ın Resulü!’ dedik. Bunun üzerine ‘Al-
lah‘a ortak koşmak, anaya-babaya isyan ve eziyet et-
mektir.’ dedi. Sonra, dayandığı yerden doğrulup oturdu 
ve ‘İyi dinleyin! Bir de yalan söz ve yalancı şahitliktir. 
Dikkat edin, bir de yalan söz ve yalancı şahitliktir!’ dedi. 
Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Büyüklere saygılı olmayı tavsiye ederdi.
B) Güvenilir olmaya büyük önem verirdi.
C) Allah’a ortak koşulmasını istemezdi.
D) Karşılaştığı zorluklara sabrederdi. 

7. İslam dininin hükümleri insanların temel haklarının gö-
zetilmesini amaçlar. Bu hakların izinsiz olarak insanların 
ellerinden alınması İslam dini tarafından yasaklanmış-
tır. Bu haklardan bir tanesi vardır ki, o hak olmadığı za-
man diğer hakları kullanmanın da bir önemi yoktur. Bu 
yüzden insanların temel haklarının başında bu hak gelir. 
Bu parçada anlatılan ve İslam’ın korumayı esas al-
dığı hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can emniyeti B) Mal emniyeti
C) Din emniyeti D) Nesil emniyeti

8. Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan peygamberlerden 
biri de Hz.Yusuf’tur. Hz. Yusuf tıpkı Hz. Muhammed gibi 
birçok sıkıntılı durumla karşılaştığı halde hiçbir zaman 
isyan etmemiş ve başına gelenlere katlanmıştır. Hz. Yu-
suf, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, kuyudan bir 
kervan tarafından çıkarılmış ve köle olarak Mısır’a sa-
tılmış, Mısır’da efendisinin eşi tarafından iftiraya uğra-
yıp hapse atılmıştır.   
Bu metinde Hz. Yusuf’un hangi özelliği vurgulan-
maktadır? 

A) Sabırlı olması B) İdareci olması 
C) Adaletli olması D) Merhametli olması

9. Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri de ahlaktır. 
Kur’an, bazı ayetlerinde ahlaki ilkelere vurgu yaparak 
Müslümanların ahlaklarını düzenlemeyi amaçlar.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada anlatılan 
konuyla ilgilidir?

A) “De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyo-
rum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim 
de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına 
uymam...” (En’am suresi, 50. ayet)

B)  “Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, 
dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğu-
nun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun?...” 
(Hac suresi, 18. ayet)

C) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayan-
lar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah 
iyilik edenleri sever.”  (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

D) “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygam-
berine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba 
iman edin…” (Nisâ suresi, 136. ayet)

10. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın insanlara gönderdiği ilahi kitap 
olup, insanlar için inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat gibi 
konular hakkında bilgiler verir. Kur’an-ı Kerim’in yaşan-
mış hali ise Hz. Muhammed’in hayatı, tavır ve davranış-
larıdır. Bu yüzden Kur’an’da ibadetler hakkında temel 
bilgiler yer alırken ibadetlerin ayrıntılarına ve uygulanış 
şekillerine ayrıntılı olarak değinilmemiştir. Bu ayrıntı-
lar Hz. Muhammed’in uygulamalarında belirtilmiştir. Bu 
yüzden İslam’ın temel kaynakları arasında Hz. Muham-
med’in söz, fiil ve takrirleri de yer alır. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi an-
latılmaktadır?

A) Gelenek B) Sünnet 
C) Din adamları D) Örf ve âdetler
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

YABANCI DIL (INGILIZCE)

YABANCI DIL (INGILIZCE)

1 – 5 : For these questions, choose the best option to 
fill in the blanks.

1. Mr. Harrison : Hello, Oscar. - - - -?
 Oscar : Not good, dad. One of my friends had 

an accident and we want to visit her in 
the hospital.

 Mr. Harrison : I am sorry to hear that.

A) Who’s calling
B) Is James in
C) What’s up
D) Are you at home

2. Waiter : What would you like to have for a 
beverage?

 Customer : - - - -.  I am not thirsty. I will only have 
dessert.

A) Sounds awesome
B) For sure, I’d love to
C) Yes, that would be great
D) No, thanks 

3. Roy : Hi, Matt. Are you doing anything this evening?
 Matt : - - - - 
 Roy : Would you like to come to the rock concert with 

me? I have two tickets for it.
 Matt : Of course.  Rock is my favourite.

A) Oh, my cousins are coming.     
B) No, not at all. Why?
C) Yeah, sounds good.
D) Sure, that sounds great.

4. Ben: - - - -?
Tom: I like reading Gothic books and surfing the 

Net. 

A) How often do you surf the Internet
B) Why do you prefer reading to surfing the Net
C) What do you usually do in your free time
D) What types of books do you likeÖRNEKTİR

 • M
UBA YAYIN
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1. DENEME

5. 

- - - -?

My mum always
roasts it.

I usually
bake it. I usually

fry it.

A) Who usually cooks in your family
B) What are the ingredients of the meal
C) How do you usually cook fish
D) What is your favourite snack

6. Suppose that one of your friends invites you to a party 
on Saturday. You love parties, but you are going to help 
your parents at the weekend.
What do you say to refuse the invitation?

A) I am very busy, but I don’t want to miss the chance.
B) I’ll enjoy being with you. Thanks for the invitation.
C) I’m sorry, but I can’t. I don’t like parties.
D) I’d like to, but I am busy then. 

7. 
REUNION DAY

We are organising a reunion meeting with our 8th 
grade classmates. We will be happy to see all our 
friends. We all miss each other.
Try to join us.
For more information: Mr.Pecker
Phone number: 0099 555 11 10 
It’s on 5th April, Saturday  /  8.00 p.m. – 11.00 p.m. 

Which of the information isn’t mentioned on the 
invitation card?

A) Reason of the event
B) Time of the event
C) Date of the event
D) Place of the event

8.     Sprinkle some salt
over the salad.

Which picture shows the event mentioned above? 

A)  B) 

C)  D) ÖRNEKTİR
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YABANCI DIL (INGILIZCE)

Answer the questions (9-10) according to the
dialogue below.

Hi, this is Ivy. I am going to have
a party with mates on Sunday.
Would you like to join me?

That sounds great. I can’t refuse
this invitation.

IVY

MAX

I’d love to, but I can’t.
My cousin is going to come then.

Oh, it’s too bad. I really love
joining your parties, but I can’t.
I have an exam on Monday and
I am going to study for it.

TERRY

LENA

9. Terry refuses the invitation because he - - - -.

A) is going to spend time with his cousin
B) is going to join another event
C) wants to meet her friends
D) dislikes parties at all

10. Who accepts the party invitation?

A) Ivy
B) Max
C) Terry
D) Lena  
 

İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL. BİLGİSİ

İNGİLİZCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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A B C DA B C D A B C D
1
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1
2
3
4
5
6
7
8
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15
16
17
18
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1. Kısa kenarın uzunluğu 240 m, uzun kenarın uzunluğu 
600 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına 
köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç di-
kilecektir.
Buna göre iki ağaç arasındaki mesafe aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?

A) 20 m B) 30 m 
C) 40 m D) 50 m

2.        

30 dm

Şekil 1

30 dm

Şekil 2

Yukarıdaki şekillerde bir ayrıtının uzunluğu (x + 3) dm 
olan bir küp masa üzerinde peş peşe döndürülüyor.
Şekil 1’de 4 tur ve şekil 2’de ise 5 tur döndürüldüğünde 
oluşan görünümleri verilmiştir.
Masanın 30 dm uzunluğundaki kısmında döndürü-
len bu küpün bir kenar uzunluğunun dm cinsinden 
alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 2 ile 3 B) 3 ile 4 
C) 4 ile 5 D) 5 ile 6

3. ab2 ve ab8 sayıları üçer basamaklı doğal sayılardır.
Buna göre, ab2 ve ab8 sayılarının Ebob’u aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

4. a = –2 için
a–1 + a–2 + a–3 işleminin sonucu kaçtır?

A) 
8
3-  B) 

8
3  C) 

8
7  D) 

8
7-

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

MATEMATİK

MATEMATİK  
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5. 

Bir yumurta üreticisi bir haftalık yumurta üretimini 9 tır 
ile dağıtımını yapacaktır. Her bir tırın içinde 33 paket, 
her bir paketin içinde 34 koli ve her bir kolinin içinde 35 
yumurta bulunmaktadır.
Buna göre yumurta üreticisinin bir haftalık üretimi 
kaç yumurtadır?

A) 36 B) 314 C) 360 D) 3120

6. 
6

18
6 6
18 18

4 4 4

4 4 4

+ +
+ +

Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden 
hangisine eşittir?

A) 32 B) 33 C) 34 D) 35

7. 2–8 · 5–10

Yukarıda verilen işlemin sonucunun bilimsel gös-
terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25 · 10–8 B) 25 · 10–10

C) 4 · 10–10 D) 4 · 10–8 

8. 

Yukarıdaki numaralandırılmış karelerin iç kısımlarına 
alanları yazılmıştır.
Hangi karenin bir kenar uzunluğu m cinsinden tam 
sayıya eşittir?

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

m9 2

I

m25 2

IIIII

m16 2

IV

m36 2
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9. I.  9 16 3 4 7+ = + =

II. 8 2 2 8- =

III. 12 13 25 5+ = =

IV. 4 4 4+ =

V. 3 2 5 5 5+ =

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

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

10. 

Yukarıdaki makinenin giriş kısmından atılan toplar, üze-
rindeki işlemlerin sonucuna göre pozitif ise 1. çıkış, ne-
gatif ise 2. çıkıştan dışarı çıkmaktadır.
Buna göre, 2. çıkıştan çıkan toplar aşağıdakiler-
den hangisidir?

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

11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi irrasyonel bir 
sayıya eşittir?

A) 
27
48  B) ,1 6

C) 
, 85
0  D) 8,1235242

12. 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin er-
kek olma olasılığı ile bu sınıftan 10 erkek öğrenci ayrıl-
dığında sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma 
olasılıkları birbirine eşittir.
Buna göre bu sınıfta başlangıçta kaç kız öğrenci 
vardır?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18

I II

III IV

Giriş

2. çıkış1. çıkış
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13. Aşağıda verilen doğrusal grafiklerden birincisinde li-
monlardan elde edilen ortalama limon suyu miktarı, 
ikincisinde limon suyundan elde edilen limonata mik-
tarı gösterilmektedir.

Buna göre 40 adet limon kullanılarak kaç litrelik li-
monata elde edilir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

14. 

Yukarıdaki arka yüzü boyalı ABCD dikdörtgeni ilk önce 
BD köşegeni boyunca katlanıp açılıyor. Daha sonra da 
AC köşegeni boyunca katlanıp tekrar açılıyor.
Oluşan katlama çizgileri E noktasında kesiştiğine 
göre AE doğru parçası ABD üçgeninin hangi yar-
dımcı elemanı olur? AB BC!^ h

A) A açısına ait açıortay
B) B açısına ait açıortay
C) BD kenarına ait kenarortay
D) BD kenarına ait yükseklik

15. 

Satranç oyunu 64 birim kareden oluşan bir zemin üze-
rinde oynanmaktadır. Bu oyunu oynayan Melih A kare-
sinde bulunan vezirini 6 br sağa öteleyerek B karesine, 
B karesinden 3 br yukarı 3 br sola öteyerek C karesine 
ve sonraki hamlesinde tekrar A karesine öteliyor. 
Buna göre, bu vezirin 3 hamlesi sonucunda çizdiği 
ABC üçgeninin alanı kaç br2 dir?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 18

16. Kenar uzunlukları 50 m, 50 m, ve 60 m olan üçgen bi-
çimindeki bir arsanın %40’ına ev yapılacaktır.
Buna göre, evin yapılacağı alan kaç m2 dir?

A) 320 B) 360 C) 400 D) 480

A B

D C

A

C

B

D

A B

D C

A B

D C

A

C

D

B A B

D C
E

A

1 br

1 br
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17. 

Yukarıda verilen üçgende ( )m B 90> cW , AB = 5 cm ve 
BC = 6 cm’dir. 
Buna göre, AC kenarının uzunluğunun alabileceği 
tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 27 B) 34 C) 45 D) 54

18.        1 br
1 bry

x
O

A

B

Yukarıdaki kareli zeminde verilen A üçgeninin x ekse-
nine göre, B dikdörtgeninin ise y eksenine göre yansı-
ması alınıyor.
Buna göre, yansımalar sonucunda oluşan turuncu 
bölgenin alanı kaç br2 dir? (Turuncu rengi sarı ve kır-
mızı renklerinin birleşiminden oluşur.)

A) 2
9  B) 4 C) 2

7  D) 3

19. Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşliktir?

A) 3x + 8 = 3x – 8
B) 5(x + 3) = 5x + 3
C) (2x + 5) · (2x – 5)  = 4x2 + 25
D) 7x – 2(x + 5) = 5x – 10

20.          

a 
cm

2 cm

2 cm
a cm

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 1’de bir kenar uzunluğu a cm olan kare şeklinde 
bir karton verilmiştir.
Bu kartonun karşılıklı iki kenarından kısa kenarı 2 cm 
olmak üzere şekil 2’deki gibi birbirine eş iki dikdörtgen-
sel bölge kesilip, her ikisi de kırmızı renge boyanıyor.

Şekil 3

Daha sonra kesilen bu parçalar kalan kısmın üzerine 
şekil 3’deki gibi yerleştiriliyor.
Buna göre, şekil 3’deki beyaz bölgenin alanını gös-
teren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) a2 – 4 B) a2 – 4a + 4
C) a2 – 16 D) a2 – 8a + 16

A

CB 6 cm

5 cm
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1. Hücrede bulunan bazı yapılar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

Buna göre,
I. (1) numaralı yapının sayısı, gelişmiş canlılarda ilkel 

yapılı canlılardakine göre daha fazladır.
II. (2) numaralı yapı hücrenin yönetici molekülüdür.
III. (3) numaralı yapı belirli görevleri içeren kalıtım bi-

rimidir.
IV. (4) numaralı yapı bulundurduğu şeker çeşidine 

göre adlandırılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

2.     

Güneş

21 Aralık

KL
M

N

Yukarıdaki görselde 21 Aralık tarihinde Dünya’nın ko-
numu verilmiştir.
Buna göre;

I. K bölgesinde gece yaşanır.
II. L bölgesinde geceler gündüzlerden daha uzundur.
III. M bölgesinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır.
IV. N bölgesinde kış mevsimi yaşanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

hücre

3

1

2

4

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ  
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3. Güneş ışığının dik geldiği bölgelerde ısınan hava yük-
selir ve yeryüzünde alçak basınç alanı oluşturur. Bu 
bölgede buharlaşan su atmosferde bulut oluşumuna 
neden olur. Bu durum alçak basınç alanlarında yağış 
beklenmesine neden olur.
Güneş ışığının eğik geldiği bölgeler birim yüzeye düşen 
ışık miktarı az olduğu için soğuktur. Soğuk hava alçala-
rak yeryüzünde yüksek basınç alanı oluşturur. Bu böl-
gelerde hava açık ve güneşlidir.
Buna göre;

I. Kışın yüksek basınç alanlarında kırağı oluşumu göz-
lenir.

II. Kışın yüksek basıncın olduğu bölgelerde gece - 
gündüz sıcaklık farkı artar.

III. Yazın yüksek basıncın olduğu bölgelerde Güneş ya-
kıcıdır.

IV. Yazın alçak basınç alanlarında kar oluşumu göz-
lenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

4. Canlılarda kalıtsal özellikler genlerle taşınır. Genler 
harflerle temsil edilir. Baskın gen büyük harf, çekinik 
gen küçük harfle temsil edilir.
Bir karakter en az bir gen çifti ile kontrol edilir. Karakteri 
oluşturan genler topluluğuna genotip denir.
Aşağıda genotipi verilen canlılar çaprazlanıyor.
I. Aa x Aa  II. Aa x aa III. AA x Aa
Buna göre;
M: Arıdöl oluşma olasılıkları ilişkisi
U: Çekinik karakter oluşma olasılıkları ilişkisi
B: Çekinik gen taşıma olasılıkları ilişkisi
A: Fenotip/Genotip oranı ilişkisi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

M U B A
A) I = II = III II > I > III III > I > II II > I > III
B) III > I > II I = II = III I = II = III I < II = III
C) I = II = III II > I > III II > I > III II > I = III
D) II = III > I II > I = III I = II = III II > I > III
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5. Gregor Mendel’in deneylerinde bezelyeleri seçmesi 
Mendel’e deneylerinde kolaylıklar sağlamıştır.
Buna göre;

I. Yılda birden fazla ürün vermesi, Mendel’in deneyle-
rinin sonuçlarını kısa sürede almasını sağlamıştır.

II. Taç yapraklarının erkek ve dişi organı örtmesi, Men-
del’in deneylerinde yabancı tozlaşmayı engellemiş-
tir.

III. Bezelye bitkisinin kendi kendini dölleyebiliyor olma-
sı, Mendel’in farklı genotipte bireyler elde etmesini 
sağlamıştır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

6. 

Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan her bir taş blo-
ğun kütlesinin yaklaşık 2,5 ton olduğu bilinmektedir.

Mısırlıların bu taş blokları taşımada Şekil-2’dekine ben-
zer basit makinelerden yararlandıkları düşünülmekte-
dir.
Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi işlev-
sel olarak Şekil-2’deki düzeneğe benzer?

A)

C) D)

B)

Şekil-1

Mısır piramidi

Şekil-2

Taş blok
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7. Fen Bilimleri Öğretmeni, Ela’dan kuvvet kazancı sağla-
yacak bir basit makine düzeneği tasarlamasını istiyor.
Ela aşağıdaki basit makine düzeneğini tasarlıyor.

Öğretmeni Ela’ya basit makinesinin kendi istediği özel-
likte olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini söylüyor.
Ela aşağıda verilenlerden hangisini yaparsa düze-
neği öğretmenin istediği şekilde tasarlanmış olur?

A) Silindir yarıçapını (R) büyütmek
B) Yükün kütlesini azaltmak
C) Çevirme kolunun yarıçapını (r) artırmak
D) Destek ayaklarının yüksekliğini artırmak

8.     

h

h

h

MK L

N

Öğretmen görseldeki şekli tahtaya çizerek öğrencileri-
ne; “K, L, M ve N noktalarına etki eden sıvı basınçları 
arasındaki ilişki nedir?” sorusunu yöneltiyor.
Ayşenin cevabı: K > L > M = N şeklinde oluyor.
Ayşenin verdiği cevaba göre Ayşe hangi bilgiyi tam 
olarak kavrayamamıştır?

A) Sıvılar, üzerlerine uygulanan kuvveti temas ettiği 
tüm yüzeye aynen iletir.

B) Sıvılar, üzerlerine uygulanan basıncı temas ettiği 
tüm yüzeye aynen iletir.

C) Sıvı temas ettiği tüm yüzeye aynı basıncı uygular.
D) Sıvının temas yüzeyi sıvı basıncını etkilemez.

Çevirme
kolu

R

silindir

Destek
ayağı

Yük

r
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29 ve 30. soruları aşağıdaki görsele göre  
cevaplandırınız.

Sıvılar ağırlığı nedeniyle kabın taban ve yan yüzeyleri-
ne basınç uygular. Sıvının uyguladığı basınç, derinlik, 
yoğunluk ve yerçekimi arttıkça artar.
Katılar da ağırlığı nedeniyle yalnız temas ettiği taban 
yüzey üzerinde basınca neden olur.

2S 2S

2S

S

2SS

h

h

MLK

Şekildeki K, L ve M kapları yarı yüksekliğe kadar su-
lar ile dolduruluyor. Kaplar aynı maddeden yapılmıştır.

9. Kapların yere uyguladıkları basınçlar arasındaki 
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) PK > PL = PM B) PL > PK > PM

C) PK > PL > PM D) PL > PK = PM

10. Kaplar ters çevrilir ise sıvı basınçları arasındaki 
ilişki nasıl olur?

A) PK = PL = PM B) PK > PL > PM

C) PM > PL > PK D) PM > PK > PL

11. Seher, Yakup ve Melike mor lahana suyunun asit, baz 
ve nötr maddeler üzerindeki etkisini incelemek üzere bir 
deney tasarlamışlardır. Deney tüplerine aldıkları mad-
deler üzerine mor lahana suyu eklediklerinde aşağıda 
gösterilen renkleri elde etmişlerdir.

“Mor lahana suyu asit çözeltilerinde kırmızı, baz çözel-
tilerinde yeşil ve nötr çözeltilerde mor renk alır.”
Buna göre; Seher, Yakup ve Melike deneylerinde 
hangi seçenekteki maddeleri kullanmış olabilirler?

Seher Yakup Melike
A) Amonyak 

çözeltisi
Limonlu su Yağmur suyu

B) Tuz ruhu Saf su Sabunlu su
C) Sirke Deterjanlı su Tuzlu su
D) Karbonatlı su Süt Çamaşır suyu

Seher Yakup Melike
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12. Selçuk asitlerin maddeler üzerindeki etkisini gözlem-
lemek için aşağıda gösterilen deney düzeneğini tasar-
lamıştır.

Deneyinde asit çözeltisi ile metal, et, cam ve merme-
rin etkileşimlerini inceleyerek gözlemlerini not etmiştir.
• Metal ile asit etkileşimi sonucu metalin aşındığı göz-

lemlendi.
• Asitin eti tahriş ettiği gözlemlendi.
• Asitin cama etkisinin olmadığı gözlemlendi.
• Asitin mermeri aşındırdığı gözlemlendi.
Selçuk’un deney sonucu elde ettiği verilere daya-
narak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Turşu cam şişede saklanabilir.
B) Mermer tezgâhta limon kesilmemelidir.
C) Asitler metal kaplarda muhafaza edilebilir.
D) Tuz ruhu kullanırken eldiven takılmalıdır.

13. DNA eşlenmesi sırasında X-ışınları, radyasyon, sıcak-
lık ve kimyasal maddeler gibi çeşitli etkenler nedeniyle 
DNA’nın yapısında değişimler oluşabilir. DNA’nın ya-
pısında meydana gelen değişimlere mutasyon denir.
Buna göre, mutasyonla ilgili olarak;

I. Çevre şartları mutasyona neden olabilir.
II. Kromozom sayısında ve yapısında değişiklik olabilir.
III. Nesilden nesile aktarılabilir.
IV. Mutasyona neden olan etken ortadan kalktığında 

canlı eski hâline dönebilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

14. Seher Öğretmen aşağıda tablo şeklinde verilen etkinli-
ği öğrencilere dağıtarak doğru olan bilgilerin, önünde-
ki kutucuğa “√” işareti koyarak belirtmelerini istemiştir.

Türkiye kimya endüstrisinde ihracat ithalattan 
fazladır.
Ülkemizde üretilen ham madde, ihtiyacı kar-
şılamamaktadır.
Dünyada kimya sektöründe nanoteknoloji ala-
nında henüz çalışma yapılmamaktadır.

Buna göre, seçeneklerde belirtilen öğrencilerden 
hangisi etkinliği doğru cevaplamıştır?

A) √
√
√

 Yakup B) 

√

 Yusuf

C) √
√

 Asiye D) 

√
√

 Havva

Mermer
parçaları

Metal
parçaları

Camet
asit
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15. Hayatımızı kolaylaştıran birçok aletten biri de elektrikli 
süpürgedir. Elektrikli süpürgede işlemler aşağıdaki sıra 
ile gerçekleşir.
• Elektrik akımı ile çalışan motor mile bağlı olan per-

vaneleri döndürür.
• Fan pervanelerinin dönmesi ile hava egzoz çıkışına 

itilir.
• Hava partiküllerinin itilmesi ile fanın önündeki hava 

basıncı artarken fanın arkasında hava basıncı aza-
lır.

• Fanın iki tarafındaki basınç farkından dolayı emme 
kuvveti oluşur.

• Toz emme kuvveti ile birlikte hava ile toz torbasına 
dolar, hava ise filtreden geçerek egzoz çıkışından 
dışarı çıkar.

Buna göre;
I. Elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisi-

ne dönüştürür.
II. Elektrik motoru fan aracılığı ile basınç farkı oluştu-

rur, basınç farkı emme kuvvetini oluşturur.
III. Elektrik motorunun yapısındaki mıknatıslar manye-

tik alan oluşturarak motorun çalışmasını sağlar.
IV. Elektrik motoru içeride yüksek basınç oluşturur.
ifadelerinden hangilerine yalnız parçadaki bilgiler-
le ulaşılabilir?

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

16.         

–10

30

Sıcaklık (°C)

Zaman

Görselde saf bir maddenin sıcaklık - zaman grafiği ve-
rilmiştir.
Buna göre;

I. 20 °C’de katı, 40°C’de sıvı hâldedir.
II. –10 °C’de katı, 20 °C’de sıvı hâldedir.
III. –5 °C’de sıvı, 35 °C’de gaz hâldedir.
IV. –12 °C’de sıvı, –20 °C’de katı hâldedir.
yargılarından hangileri söylenebilir?

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

17.  Suyun her sıcaklıkta sıvı hâlden gaz hâle geçmesi ola-
yına buharlaşma denir.
Buna göre;

• Elimizi, yüzümüzü yıkadığımızda serinlememiz
• Çamaşırlarımızın kuruması
• Kesilmiş karpuzun kısa süreliğine Güneş’te bırakıl-

dığında soğuması
• Buzdolabından çıkarılan bir nesnenin üzerinde su 

damlaları oluşması
• Banyodan çıktığımızda banyo aynasının buğulan-

ması
• Soğuk kış günlerinde camların buğulanması
• Toprak testi içindeki suyun serin kalması
olaylarından kaç tanesi buharlaşma ile gerçekle-
şir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
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18. Bir besin zincirine ait birey sayısı - canlı türü grafiği ve-
rilmiştir.

Grafiğe göre bu besin zinciri ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) L’nin sayısının artması, N’nin sayısının azalmasına
yol açabilir.

B) M fotosentez yapabilir; K, N ve L ise tüketici olabilir.
C) N, enerji ihtiyacını L’den karşılar.
D) M’nin sayısındaki değişim besin zincirindeki diğer

canlıları etkileyebilir.

19. 

Yukarıdaki gazete haberine göre, bahsi geçen ül-
kede aşağıdaki olaylardan hangisinin olması bek-
lenemez?

A) Doğadaki oksijen miktarının azalması
B) Sera gazlarının artması
C) Asit yağmurlarında azalma görülmesi
D) Biyoçeşitliliğin azalması

20. Mustafa, kardeşlerine sürdürülebilir kalkınma uygula-
maları ile ilgili neler yaptıklarını sorduğunda aşağıdaki
cevapları almıştır.

I. Ebru : Banyoya fotoselli musluk taktırdım.
II. Hamit : Çatı ve pencerelere ısı yalıtımı için

uygulama yaptırdım.
III. Nezahat : Odamın lambasını tasarruflu ampul

ile değiştirdim.

Buna göre, kardeşlerinden hangileri sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlamıştır?

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

FEN BİLİMLERİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A B C DA B C D

MATEMATİK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A B C DA B C D

6

Ad Soyad

Birey Sayısı

Canlı Türü
K L M N

GAZETE
Bu yıl gerçekleşen orman

yangınları sebebiyle ülkenin
orman arazilerinde
azalma meydana
gelmiştir.
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