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DENEME SINAVI 1
Sözel Bölüm

TÜRKÇE

1

1. Bazen alıp başımı gidesim var buralardan. Uzaklara, 
çok uzaklara… Dünya sizin öyle düşlediğiniz gibi toz-
pembe değil çocuklar. Yarın siz de büyüyünce anlaya-
caksınız dünya kaç bucakmış. Şimdi elinizde tabletler, 
telefonlar oynayın bakalım. Zaman sizin zamanınızdır 
oynayın, tadını çıkarın. Akşam eve gidince bir tekrar 
yapmayın, onun yerine Instagram’da fotoğraf dedikodu-
su yapın. Yine başladınız hocam, babalar gibi konuş-
maya dediğinizi duyar gibiyim.

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Çok güzel - başına gelebilecekleri kestirmek

B) Karışık - dünyanın büyüklüğünü kavramak

C) Aşırı iyimser - dünyadaki güçlükleri anlamak

D) Yaşanılası - hayallerin sınırlarını çizmek

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Onun sınavı kazandığını duyunca çok sevindim.

B) Yanlış bir şey yapsam da kızmaz çünkü inanılmaya-
cak kadar anlayışlıdır.

C) Babası bakkalcılık yapıyordu bizim mahallede.

D) Bu tür dergilerin sayısı azalıyor, dergiler okunmaz 
oluyor.

3. Hiç çoban koyunu güder mi dağda

Olmasa gözleri süt, yoğurt, yağda

Meyvesi bitmedik ağacı bağda

Sökerler Seyrani daldan kökecek

Bu dizelerde insanların asıl eleştirilen özelliği aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kıskançlık

B) Bencillik

C) Cimrilik

D) Açgözlülük

4. İçerik, bir eserde anlatılmak istenen özdür. Duygu ve 
düşünce imgelerinin bütünüdür. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir içerik cümlesi ola-
rak adlandırılabilir?

A) Film, 30’lu yaşlarda olan ikizlerin sirklerinin banka 
tarafından kapanmasıyla ikizlerin bankadan intikam 
almalarını anlatıyor.

B) Ömer Seyfettin’in öyküleri yalın, abartıdan uzak ve 
sıcak bir dille yazılmıştır.

C) Romanlarını genellikle abartılı ifadelerle yoğuran 
yazar, İstanbul’da dünyaya gelmiş.

D) Yazarın son kitabında kısa öykülerin yer alması, or-
taokullar açısından faydalı oldu.
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7. Metnin ilk cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) sadece kötüdür

B) sadece iyidir

C) ne de sadece kötüdür

D) ne sadece iyidir ne de sadece kötüdür

8. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili cümlenin özellik-
lerinden biri değildir?

A) Olumlu cümle 

B) Eylem cümlesi

C) İçinde fiilimsi bulunan cümle

D) Kurallı cümle

5. Bu metinden stres ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Bir denge ile korunması gerekir.

B) Hiçbir stres duymamak da olumsuz bir durumdur.

C) Stresle baş etme yöntemlerinin bilinmesi insanlara 
fayda sağlar.

D) Yaşanılan durumun stres olarak adlandırılabilmesi, 
kişinin duruma bakış açısına bağlıdır.

6. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili;

I. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

II. Düşünce örneklerle desteklenmiştir.

III. Anlatım ciddi ve kurudur.

IV. Tanık göstermeye yer verilmiştir.

yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

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

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Stres ne sadece iyidir ne de sadece kötüdür. Herhangi bir durumun stresli olması, kişinin onu nasıl algıladığına ve sahip 
olduğu yeteneklere bağlıdır. Meydan okuma için bir fırsat olarak görüldüğünde stres faydalıdır. Stres gündelik hayatın ay-
rılmaz bir parçasıdır ve tamamıyla ortadan kaldırılması imkânsız bir olgudur. 

Stres seviyesi kişisel ve profesyonel hayatımızdaki etkinliğimizi doğrudan etkiler. Aşırı stres; problem çözmede performans 
düşmesi, düşük özgüven, fiziksel yorgunluk, hastalık gibi birçok olumsuzluğa ve iş yerinde düşük performansa neden olur. 
Sonuç olarak fazla iş yükü ya da beklenti ve bundan kaynaklı gerginlik ile bunların üstesinden gelmek için var olan kişisel 
potansiyel arasındaki denge bozulur ve “tükenmişlik” diye adlandırılan durum ortaya çıkar. Aynı şekilde stres noksanlığı da 
tatminsizlik, sıkkınlık, bitkinlik ve öfke gibi faktörlerle başa çıkma işi ile performans etkinliğini olumsuz yönde etkiler. Her iki 
aşırı durum da başkalarının ve bizim ihtiyaçlarımıza olumlu cevap vermez. 
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9. Çok uzun zamandır Endonezya ormanları, soyu tükenen canlı türleri, yerinden edilen topluluklar ve yanan yağmur 

ormanlarıyla birlikte anılıyor. İnsanlığa ya da biyoçeşitliliğe verdikleri zararı umursamadan sadece kârını düşünen aç-

gözlü şirketler bunda çok büyük rol oynadılar. İşte bu yüzden Avustralya’dan Tayvan’a, Viyana’dan Los Angeles’e dün-

yanın dört bir yanından gönüllüler ve sokak sanatçıları duruma el koyuyor. Üstlendikleri görev çok basit: Islıkçı ördek, 

Taksokutu, Gökkuşağı Lori ve Fregat kuşu gibi türlerin olağanüstü renkli tüylerini, dişilerin ilgisini çekmek için yaptıkları 

olağanüstü davranışları ve sıra dışı davranışlarını duvarlara yaptıkları sanat eserleriyle şehirlere taşımak. Bu resimleri 

çizmek için Los Angeles, Avustralya, Tayvan ve Viyana’da çalışmalara başlandı. Her gün, oluşturdukları WhatshApp 

grubundan “başla” komutu geldiği an duvarlara resimlerini çizmeye başlamaktadırlar.

Kişilerin resim çalışmalarına ne zaman başladıkları ve kaç saat çalıştıklarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

Los Angeles: 11.10 
(2 saat)

Avustralya: 13.12 
(2 saat)

Tayvan: 15.15 
(2 saat)

Viyana: 18.50 
(3 saat)

7 Mart
Islıkçı Ördek

Los Angeles: 18.12 
(1 saat)

Avustralya: 20.18 
(1 saat)

Tayvan: 21.50 
(1 saat)

Viyana: 23.30 
(2 saat)

8 Mart
Taksokotu

Los Angeles: 17.18 
(1 saat)

Avustralya: 18.28 
(2 saat)

Tayvan: 20.42 
(3 saat)

Viyana: 23.52 
(3 saat)

9 Mart
Gökkuşağı Lori

Los Angeles: 13.15 
(1 saat)

Avustralya: 14.48 
(1 saat)

Tayvan: 16.16 
(2 saat)

Viyana: 21.17 
(2 saat)

10 Mart
Fregat Kuşu

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle çalışmaların bitişleriyle ilgili aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bir 
yanlışlık vardır?

Islıkçı Ördek Taksokotu Gökkuşağı Lori Fregat Kuşu

A)  
Los Angeles

7 Mart
13.10

Avustralya
8 Mart
21.18

Tayvan
9 Mart
23.42

Viyana
10 Mart
23.17

B)  
Avustralya 

7 Mart
15.12

Viyana
9 Mart
01.30

Los Angeles
9 Mart
18.18

Tayvan
10 Mart
18.16

C)  
Viyana
7 Mart
21.50

Tayvan
8 Mart
22.50

Tayvan
9 Mart
23.42

Avustralya
10 Mart
15.48

D)  
Tayvan
7 Mart
17.15

Los Angeles
8 Mart
19.12

Viyana
9 Mart
02.52

Los Angeles
10 Mart
14.15
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10. 

I. Özgürlük, bir başkasının özgürlüğünün başladığı 
yerde biter.

II. Özgürlük, insanların çevresini değiştirebilmesi yete-
neğidir.

III. Her özgürlük, diğerlerinin özgürlüğüyle sınırlıdır.

IV. Özgürlük; bağlı olmama, engellenmiş olmama duru-
mu olarak ifade edilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) II ve IV

11. Uşak doğumlu yazarın, Doğu Anadolu’da yazdığı son 
kitabı 44. baskısına rağmen binlerce satmaya devam 
ediyor. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen 
eser ve yazarla ilgili kesin olarak söylenir?

A) Yazar gençliğinde Uşak’ta yaşamıştır.

B) Yazarın son kitabı 45. baskısına hazırlanıyor.

C) Yazar bir süre Doğu Anadolu’da bulunmuştur.

D) Uşaklı yazarın son kitapları binlerce satmıştır.

12. Nüfusu altı buçuk milyonu bulan Surat, Hindistan’ın se-
kizinci büyük kenti. Surat’ta halkın %40’ı gecekondular-
da yaşıyor. On yıl önce bu oran %26’ydı. Şehrin nüfu-
su yılda %7,5 büyürken gecekondulardaki nüfus artışı 
%7,5. Buradaki Tepti Nehri’nin kıyısı Hindu yogilerin, 
kutsal suda dua edenlerin uğrak yeri. Bu nedenle bura-
ya her zaman çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Bu metinde ağır basan düşünceyi geliştirme yolu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnekleme

B) Mecazlardan yararlanma

C) Karşılaştırma

D) Sayısal verilerden yararlanma

13. Amacını kesin olarak belirlemiş bir kişi ( ) en zorlu 
yollarda bile ilerleyebilir ( ) amacını belirlememiş bir 
kimse ( ) en düz yollarda bile ilerleyemez. 

Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakile-
rin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

A) (,) (;) (,) B) (;) (,) (,)

C) (,) (;) (…) D) (,) (:) (,)
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16. Metindeki altı çizili cümle ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Biçimce olumsuz kurallı cümle

B) Anlamca olumlu devrik cümle

C) Olumlu soru cümlesi

D) Olumsuz soru cümlesi

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yok-
tur?

A) Bu ülke Ahmet Arif’ler, Mehmet Akif’ler yetiştirmiştir.

B) Meğerki onlar birbirini değil, birbirinin paralarını se-
viyormuş.

C) Duydumki unutmuşsun gözlerimin rengini.

D) Dün televizyonda gördüğümüz yeni gelişme, Resmi 
gazetede de yer almış.

14. Metnin kahramanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Yazın bir bölümünü Kuşadası’nda geçirmektedir.

B) Teyzesinin Güvercinada’ya bakan villası vardır.

C) Sabahları erken kalkmakta zorlanan bir insandır.

D) Denizi ve deniz manzarasını seven biridir.

15. 

I. Benzetmelere yer verilmiştir.

II. Yalnızca kurallı cümlelerden yararlanılmıştır. 

III. Öznel ifadelere yer verilmiştir.

IV. Betimleyici ifadeler kullanılmıştır.

Bu metin için yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

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

14, 15 ve 16. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Villanın üst katında üç odası var, merdivenin hemen karşısında da banyo. Her yıl denize bakan öndeki odayı bana verir 
teyzem. Oradan gece gündüz istediğim kadar denizi izleyebilirim. Koltuğumu pencerenin yanına çekip kitabımı okuyabi-
lirim. Pencereyi yarı aralık bırakarak uyuduğum geceler, sabaha karşı ürpererek uyanmak yok mu, öyle hoşuma gider ki. 
Sıcaklardan bunaldığımda o alacakaranlığı yaşar, pikeyi üzerime çekmemek için direndiğim anı düşünürdüm. Öyle hoş ki 
büzülmüşsün, bacaklarını karnına çekmişsin, bedenin ürpermiş, uyur uyanıksın ama üzerini örtmemek için direniyorsun. 
Sonunda direncin biter, pikeyi üzerine çekersin, pike soğuk bir su gibi üzerine yayılır ama biraz sonra gövden ılımaya baş-
lar, kaldığın yerden uykunu sürdürürsün. 

İstersen uyuma artık kalk otur. Denizin nasıl aydınlandığını izle. Öndeki kocaman koyu karanlığın, nasıl yavaş yavaş be-
yazlaştığını, sonradan maviye dönüştüğünü gör. Güvercinada’nın ardından küçücük bir martı gibi çıkan gemiyi izle. Gemi 
biraz sonra limana girecek, demir atacaktır. O minicik kılavuz gemisi, yaklaştığında devleşen yolcu gemisinin önüne düşe-
rek “İşte yerin burası.” der, düdüğü üç kez öttürür. Aslında bu düdük sesi Kuşadası için de kalk borusudur.

Acaba teyzemlerin evi olmasaydı yaz tatillerinde ben nereye giderdim? Hiçbir yere. İzmir’de Hatay semtindeki evimizde 
otururdum.
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18. İzleyenleri çok farklı şekilde etkileyen mağara resimleri hangi dürtülerle yapılmıştı? Resimlerin topluluk içi organizas-

yonda bir işlevi var mıydı? Yaşamının büyük bir bölümünü mağara duvarları sanatını inceleyerek geçiren Rahip Henry 

Breuil’e göre resimler sosyal yaşantının ilerlemesinde ya da farklı bir deyişle topluluğun belli bir işe ya da amaca 

yönlendirilmesinde işlev sahibiydi. Ona göre canlandırılan sahnelerdeki hayvanlar, tıpkı günümüz kötü ruhları kaçırma 

ayinleri olan voodoolarda olduğu gibi sembolik olarak güçten düşürülüyordu. Böylece topluluktaki avcılar kutsanıyor ve 

belki de daha önemlisi motive oluyorlardı. Böylece etiyle beslenilen ren geyiği, mamut ve bizon gibi hayvanlar mağara 

resimlerinde yerini alıyordu.

Buna göre aşağıda verilen duvar resimlerinden hangisi parçada anlatılanlara örnek olarak gösterilemez?

A) 

B) 

C) 

D) 
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19. 25 Şubat 1907’de dünyaya gelen yazar; yazmaya şiirle başlamış, sonra hikâye ve romana geçmiştir. Konularını Ana-

dolu halkının ve köylüsünün yaşantılarından çıkarır. Olaylara gerçekçi bir gözle bakar. Tasvir yönü çok güçlüdür. İlk 

öykülerinde dış gözlemlerin çevresinde kalırken sonraki öykülerinde toplumsal gerçekçiliğe dayanır. Son yıllarında mi-

zahı dener, eleştirel masallar yazar. Fakat bunlar hikâyelerini aşamaz. En tanınmış eserleri arasında Dağlar ve Rüzgâr, 

Değirmen, Ses, Yeni Dünya, Kağnı, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna sayılabilir.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Biyografi

B) Deneme

C) Anı

D) Otobiyografi

20. Yeterli ve dengeli beslenen biri, aşağıdaki besin gruplarının hepsinden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmelidir.

1-  Et, Yumurta ve Kuru Baklagiller Grubu 

Dana kuzu, tavuk, hindi, balık, yumurta, fasulye, nohut vb.

2-  Sebze ve Meyve Grubu 

Her çeşit sebze ve meyve

3-  Süt ve Süt Ürünleri 

Süt, peynir, yoğurt, tereyağı, dondurma vb.

4-  Ekmek ve Tahıl Grubu 

Buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf gibi tahıllardan üretilen un, bulgur, 

ekmek, makarna vb.

Buna göre hangi seçenekte yeterli ve dengeli bir şekilde beslenen birinden bahsedilmiştir?

A) Sadece kahvaltıda ekmek tüketen Tülin Hanım; öğlen tavuk ve salata, akşam da balık ve karpuz yemiş, yatmadan 

önce de bir bardak süt içmiştir.

B) Her türlü meyveye alerjisi olan Okan; sabahları peynir ve yumurta, öğlen tavuk, akşam da fasulye ve yoğurt yemiştir.

C) Makarnayı çok seven Gül; okula gitmeden önce bir bardak süt içmiş, öğlen makarna yedikten sonra da bir elma 

yemiştir.

D) Spora başlayan Ahmet Bey; ekmek ve tahıl grubunu hayatından çıkararak sabahları süt ürünlerini tüketmiş,öğlen 

balık ve salata, akşam da nohut tüketmiştir.
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Sözel Bölüm

İNKILAP TARİHİ

1

1. A kutucuğunda verilen hükümlere göre Moskova 
Dostluk Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) İki taraf birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı duymuş-
tur.

B) Sovyet Rusya, TBMM’ye yardım kapılarını açmıştır.

C) Uluslararası alanda ortak hareket etme planlanmıştır.

D) Sovyet Rusya, Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini 
kabul etmiştir.

2. B kutucuğunda verilen söz Mustafa Kemal’in kişilik 
özelliklerinden hangisini göstermektedir?

A) Ümitsizliğe yer vermemesi

B) Mantıklılığı

C) Gerçekçiliği

D) Sorumluluğu

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki kutucuklara göre cevaplayınız.

Moskova Antlaşması’nda alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış tüm antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

• İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacaktır.

• Tarafl ar birbirlerinin geleceğine karışmayacaklardır.

A

Mustafa Kemal Paşa, İtilaf Devletlerinin donanmasını İstanbul Boğazı’nda görünce yaverine dönerek “Gel-
dikleri gibi giderler.” demiştir.B

Aşağıda Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin 28 Ocak 1920′de ilan ettiği Misakımilli kararları verilmiştir. 

• Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse yeniden halk oylaması yapılacaktır.

• Batı Trakya’nın durumuna orada yaşayan halk karar verecektir.

•  İstanbul’un ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar konusu ilgili devletlerle birlikte verilecek 
kararlarla çözümlendikten sonra Boğazlar dünya ticaretine açılabilecektir.

C

Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden bazıları şunlardır:

• Millî sınırlarımız  içinde kalmak

• Gerçekleştiremeyeceğimiz hayaller peşinden koşmamak

• Uluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak

• Dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak

D
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3. C kutucuğuna göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Misakımillî’de Boğazlar konusu gündeme gelmiştir.

B) Türkler toprakları dışındaki soydaşları ile bağlarını 
koparmamıştır.

C) Kapitülasyonlar kesinlikle reddedilmiştir.

D) Batı Trakya’daki uygulamalardan rahatsızlık duyul-
maktadır.

4. D kutucuğunda verilen ilkelere göre Atatürk’ün dış 
politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Gerçekçidir. B) Yayılmacıdır.

C) Barışçıdır. D) Akılcıdır.

5. Sevr Barış Antlaşması’na karşı TBMM’nin tepkisi çok 
büyük olmuştur. 

 • TBMM, 19 Ağustos 1920’de yaptığı toplantıda, Sevr 
Barış Antlaşması’nı imzalayanları ve onaylayanları 
vatan haini ilan etmiştir.

 • Sevr Barış Antlaşması’nı kesinlikle tanımadığını ilgili 
tüm devletlere bildirmiştir.

 • Padişah ve Osmanlı yöneticilerinin vatan haini ol-
duklarının anlaşılması halkın direnme gücünü kam-
çılamış ve ulusal mücadeleye katılım hız kazanmış-
tır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sevr Antlaşması geçersiz bir antlaşmadır.

B) TBMM İtilaf Devletlerine karşı dik durmuştur.

C) TBMM halkın tam güvenini kazanmıştır.

D) TBMM barışı değil, savaşmayı istemektedir.

6. “Atatürk Türkiye’sinin evlatları, sağlanan başarıyı hiçbir 
şekilde yeterli görmezler.” sözü aşağıdaki ilkelerden 
hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Devletçilik

B) Laiklik

C) İnkılapçılık

D) Halkçılık

7. 

 • Yeni Türk harfl erinin kabulünden sonra halka, oku-
ma yazma öğretmek için Millet Mekteplerinin açıl-
ması

 • 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi

 • Tevhiditedrisat Kanunu ile tüm eğitim kurumlarının 
Milli Eğitim Bakanlığının çatısı altında birleştirilmesi

 • Avrupa ile özellikle ekonomik alanda uyum sağla-
mak için takvim ve ölçülerde değişikliğin yapılması

Yukarıda verilen çalışmalar aşağıdaki alanlarla eş-
leştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Eğitim B) Toplumsal

C) Hukuk D) Siyasi
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8. Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletini, aklın ve bilimin öncülüğünde, milli birlik ve beraberlik içerisinde, siyasal, 
ekonomik ve kültürel alanda çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkararak bağımsız, onurlu ve refah bir hayat sürmesini 
sağlamayı amaç edinmektedir.

Yukarıda Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili verilen paragrafta aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak

B) Çağdaş medeniyetin her türlü değerini olduğu gibi almak

C) Aklı ve bilimi yol gösterici olarak kullanmak

D) Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek

9.  

 • Fransa’nın, Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM ile Ankara Antlaşması’nı yapması

 • Fransa’nın, Büyük Taarruz’dan sonra İngiltere’nin TBMM’ye karşı destek çağrılarını kabul etmemesi

 • II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan yukarıdaki üç olayla ilgili olarak;

I. Askeri zaferler siyasi başarıları getirmiştir.

II. İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar başlamıştır.

III. Anadolu’da Yunanlılar yalnız kalmıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II

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

10. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması üzerine hükümet isyanda parti ileri gelenlerinin parmağı olduğu gerekçesiyle Takrir-i 
Sükûn Kanunu’na dayanarak 5 Haziran 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’ni kapattı. Bu parti laiklik ilkesini kö-
tüye kullandığı için kapatıldı. Partinin kapatılmasıyla Türkiye’de ilk kez çok partili hayata geçiş denemesi başarısızlıkla 
sonuçlandı.

Yukarıdaki parçaya bakarak Terakkiperver Cumhuriyet Partisi için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A) İlk muhalefet partisidir.

B) Şeyh Sait parti üyesidir.

C) Dini siyasete alet etmiştir.

D) İlk çok partili hayata geçiş denemesidir.
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DİN KÜLTÜRÜ

1

1. İnkâr edenler dediler ki: “Kıyamet saati bize gelmez.” De 
ki: “Hayır gaybı bilen Rabbime and olsun o muhakkak 
size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiç-
bir şey O’ndan uzak (saklı) kalmaz. Bundan daha küçük 
olanı da daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık 
bir kitapta (yazılı) dır.”

    (Sebe suresi, 3. ayet)

Yukarıda verilen ayette aşağıdakilerden hangisine 
vurgu yapılmıştır?

A) Kader B) Rızık

C) Tevekkül D) Cüzi irade

2. Ali bir gün babasına bir kavramla ilgili şöyle sormuştur:

- Babacığım zekât ne demek? 

- Oğlum, İslam dini toplumsal yardımlaşma ve daya-
nışmaya büyük önem vermiştir. Bunu gerçekleştirmek 
içinde çeşitli ibadetlerin yapılmasını istemiştir. Bu iba-
detlerin başında zekât gelir. Zekât, zengin olan Müslü-
manların yılda bir kez mallarının ya da paralarının belli 
bir miktarını ihtiyaç sahiplerine Allah rızası için vermeleri 
demektir. Zekât, İslam dininin beş şartından biridir.

Altı çizili kısma göre zekât verilecek mallar ve bu 
malların miktarı hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) Ticaret malları → 1/20

B) Küçükbaş hayvan → 1/40

C) Toprak ürünleri → 1/10

D) Para, altın, gümüş → 1/40

3. “Ay içinde sonunda hurma dalına (hilal şeklinde) döne-
ceği evreler belirledik. Ne güneş aya yetişebilir ne de 
gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”

      (Yasin suresi, 39 - 40. ayetler)

Yukarıda verilen ayetlerde aşağıdaki yasalardan 
hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Siyasi yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Fiziksel yasalar

4. 

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya 
yardım etmeyi emreder; çirkin işleri fenalık 
ve azgınlığı da yasaklar...” (Nahl suresi, 
90. ayet)

a

“... Her biri Allah’a, meleklerine, kitapları-
na, peygamberlerine iman ettiler...” (Baka-
ra suresi, 285. ayet)

b

“Allah size emanetleri mutlaka ehline ver-
menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emredi-
yor...” (Nisâ suresi, 58. ayet)

c

“Namazı kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû 
edenlerle beraber rükû edin.” (Bakara su-
resi, 43. ayet)

d

Ayetlerin karşısına Kur’an-ı Kerim’in ana konuları geti-
rilecektir.

Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi-
dir?

a b c d

A) İbadet Ahlak İnanç Sosyal 
hayat

B) Ahlak Sosyal 
hayat

İbadet İnanç

C) Ahlak İnanç Sosyal 
hayat

İbadet

D) İnanç İbadet Kıssa Sosyal 
hayat

5. İslam’ın Müslümanlara öğrettiği yardımlaşma çeşidin-
den biri de sadakadır. Kelime anlamı olarak sadaka, 
doğru söylemek ve verdiği sözde durmak demektir. Te-
rim olarak bir Müslüman’ın Allah’ın sevgisini kazanmak 
amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı için kullanılır.

Buna göre insanlara sadaka verilmesinin asıl sebe-
bi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Allah’ın rızasını kazanmak

B) Daha çok zengin olmak 

C) Makam sahibi olmak 

D) İnsanların güvenini kazanmak
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6. “Hiç şüphe yok ki onu (Kur’ân’ı) biz indirdik, elbette yine 
biz koruyacağız.”

(Hicr suresi, 9. ayet)

Yukarıdaki ayette “Kur’ân-ı Kerim’in korunması” ifa-
desiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak isten-
miştir?

A) Kimsenin ona yüz çeviremeyeceği

B) Ona zarar vermek isteyenlerin cezalandırılacağı

C) Onu hiç kimsenin tahrif edemeyeceği

D) Tüm insanlığın ona yöneleceği

7. İlmin sahibi Allah’tır. İnsan ise bu sonsuz ilim derya-
sından kendine düşen payı almıştır. Dünyada insanlı-
ğın bilim ve teknikte gösterdiği başarılar, aslında Yüce 
Allah’ın vermiş olduğu aklın bir sonucudur. Dünya ve 
evren, henüz keşfedilmemiş sayısız bilgilerle dolu. İn-
sanlık, Allah’ın vermiş olduğu akılla bu bilgileri de keş-
fedecektir.

Yukarıdaki parçadan hangi sonuca ulaşılamaz?

A) Allah’ın ilmi sınırsızdır.

B) İnsanın bilgisi sınırlıdır.

C) İnsanlık henüz dünyayı keşfetmiş sayılmaz.

D) İnsan isterse her şeyi yapabilir.

8. İnsan, günlük hayatında pek çok olumsuzlukla karşıla-
şır. Örneğin; kendini yalnız hisseder, çaresiz kalır. De-
ğişik korkulara kapılabilir. Hastalıklarla ve musibetlerle 
uğraşmak zorunda kalabilir. Felaketlerle yüzleşebilir. 
Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı in-
sana dayanma gücü verir. İnsan dünya ve ahiret mutlu-
luğunu din sayesinde elde eder.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabi-
lir?

A) Din, Allah’a kulluk etmeyi emreder.

B) Din, insanların yardımlaşma ve paylaşmaya önem 
vermesini ister.

C) İnsan, din sayesinde kendini daha güçlü hisseder.

D) Din, insan düşüncesini olgunlaştırır.

9. Düşmanları bile Hz. Muhammed’in (sav.) üstün şahsiye-
tini övmüşlerdir. Ebu Süfyan ticaret için gittiği Suriye’de 
Bizans İmparatoru Herakliyus’un Hz. Muhammed (sav.) 
hakkındaki soruları karşısında Hz. Muhammed’in (sav.) 
asil bir aileden geldiğini, hiç yalan söylemediğini, in-
sanları putlara tapmaktan alıkoymaya çalıştığını, onları 
Allah’ın birliğine inanmaya, namaz kılmaya, zekât ver-
meye davet ettiğini ve kendisine inananların asla dinle-
rini terk etmediklerini ifade ermiştir. Hz. Muhammed’in 
(sav.) en belirgin özelliklerinin doğruluk, iffet, ahde vefa, 
emanete riayet olduğunu söylemiştir.

Bu parçaya göre Hz. Muhammed (sav.) için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Soylu bir aileden gelmiştir.

B) Dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahiptir.

C) İnsanları İslam dinine davet etmiştir.

D) İnsanlara karşı affedici ve bağışlayıcı davranmıştır.

10. Hz. Muhammed (sav.) köleliğe karşı çıkmıştır. Birçok 
hadiste köle azad etmenin öneminden bahsetmiştir.

Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu bize neyi gös-
termektedir?

A) Güvenilir olduğunu

B) İnsanlara değer verdiğini

C) Yardımseverliğini

D) İbadet etmeyi sevdiğini
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İNGİLİZCE

1

1. I usually listen to music in my spare time. (I) Classical 
music is my favourite type of music. (II) I never listen to 
hip-hop or rap music because I can’t stand them. (III) I 
think they are impressive. (IV)

Which sentence does not conform to the meaning 
of the text?

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

2. How to Make a Mexican Omelette 
 � First, break two eggs into a bowl. Add some 
cream, salt and garlic powder and mix all of them. 

 � Next, heat 1 teaspoonful of oil in a frying pan and 
pour the mixture into the frying pan. 

 � Cook the mixture until it is golden brown. Then 
turn the other side and cook until the other side is 
golden brown, too. 

 � After that, put the omelette on a plate. 
 � Finally, put some grated cheddar cheese and 
chopped tomatoes in the centre of the omelette. 
Fold the omelette in half to melt the cheese and 
serve it immediately. 

Which picture shows the step before pouring the 
mixture into the frying pan?

A) A)  B)  B) 

C) C)  D)  D) 

Answer the questions (3-4) according to the text 
below. 

Hi, my name is Jonathan. I like visiting different 
places on my holidays. I usually prefer historical 

sites. Two years ago, I went to Beijing, but 
couldn’t visit the Great Wall. I always wanted 
to see it but our tour guide didn’t take us there 
because it was winter. Luckily, I visited the Great 
Wall of China as part of my Asia tour last summer. 
I read on the history of the Great Wall before I 
visited there and it made my journey more 
meaningful. I think you put the Great Wall on 
your list of places to visit. 

3. Which place did Jonathan visit last summer?

A) A)  B)  B) 

C) C)  D)  D) 

4. According to the saying in the text, Jonathan ...... .

A) visited the Great Wall two years ago

B) prefers going to the same place for holiday

C) enjoys visiting historical sites on holidays

D) didn’t like his China trip last year
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5. 
There are different kinds 
of sports in the world. .....
.............................. 

Carla

Which question can you use to complete the dialogue?

A) Do you think why do some people like extreme sports?

B) What do you prefer doing when you are on vacation?

C) Have you tried any different sports or activities before?

D) Why do many people consider pocket bike racing an extreme sport?

6. Rachael: I’m going into town to do shopping with some friends tomorrow. Fancy joining us?

Evelyn: What time?

Rachael: At about two o’clock.

Evelyn: I’d love to, but I can’t make it. I have a tennis match then.

Rachael: OK, another time, maybe. 

Which one is not true according to the dialogue?

A) Rachael makes an offer to Evelyn.

B) Evelyn refuses the invitation because of the tennis match.

C) Evelyn invites Rachael and she accepts the invitation.

D) Rachael and her friends are doing shopping in town.

7. Jodie: I have got a lot of exams this week, so I can’t watch my favorite TV programmes.

Marcus: There is an easy way to watch them. You can ........... them into your computer from the Net and watch them 
later.

Complete Marcus’ sentence with the suitable choice.

A) upload    B) download

C) write down    D) update

Hank

I think they like to push 
themselves. They like 
taking risks and they really 
want to test themselves.
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8. After an earthquake, if you are in a coastral area, ......................  .  

Choose the correct option to complete the sentence.

A) stay indoors until shaking has stopped

B) cover your face and head in case something falls

C) stay away the beach in case there are possible tsunami

D) fasten shelves, mirrors and large picture frames to the wall

9. My favorite chore is watering the plants. I think it is entertaining.

Which picture shows the chore in the sentence above?

A) A)      B)      B) 

C) C)      D)      D) 

10.  Everybody knows that teenagers love their mobile phones. Most teens 
prefer text messaging for communication because it is cheap, fast and fun. Also, 
they mostly write text messages by using short combinations of numbers, words 
and symbols. For example, number 2 means “to” and symbol @ means “at”. In 
some schools, teachers believe that this text language is bad because it has 
some negative effects on teenagers.

Brian

Which one is not true according to the text?

A) Teenagers use some combinations of numbers and words in their messages.

B) Most of the teens send text messages to communicate with people.

C) Text messages aren’t popular among teenagers because they prefer making phone calls most.

D) Teachers are worried about the negative effects of text language on teens.
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1. 

                                             Ağırlığı: 544 kg Ağırlığı: 5-2 kg

Yukarıdaki resimde su aygırı ve çekirgenin ağırlıkları verilmiştir. 

Buna göre su aygırının ağırlığı çekirgenin ağırlığının kaç katıdır?

A) 56 B) 52

C) 125 D) 625

2. 

Türkiye’de günlük yaklaşık olarak 20.000 L akaryakıt tüketilmektedir. 

Buna göre ülkemizde 1 yılda kaç litre akaryakıt tüketildiğinin bilimsel olarak gösterimi hangisidir?
(1 yıl = 365 gün)

A) 73.107 B) 7,3.106

C) 7,3.107 D) 7,3.109

3. 

10
 cm

10 cm

P

A B
4 cm

O

(P, AB) dik koni

|OB| = 4 cm

|AP| = |PB| = 10 cm

Yukarıda verilen dik koninin yüksekliği kaç cm'dir?

A) 3ñ7 B) 2ñ7 C) 2ò21 D) 3ò21
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4.  

Matematik 
Kitabı

18

20

Yukarıda verilen matematik kitabının ön kapağının 
alanı hangi tam sayılar arasındadır?

A) 16 ile 17 B) 17 ile 18

C) 18 ile 19 D) 19 ile 20

5.  

4r

h = 4r

Yukarıda verilen silindirin taban alanlarının yanal 
alanına oranı kaçtır?

A) 1
2

 B) 1
4

 C) 3
8

 D) 5
8

6.  

A

Koordinat sisteminde verilen A noktasının y eksenine 
göre simetriği alınıp, 4 br aşağı öteleniyor. Her seferinde 
oluşan noktalar birleştiriliyor.
Buna göre son durumda oluşan çokgenin alanı ve 
adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alanı 24 br2 olan bir üçgendir.

B) Alanı 24 br2 olan bir dörtgendir.

C) Alanı 12 br2 olan bir üçgendir.

D) Alanı 12 br2 olan bir dörtgendir.

7.  A

D

EB C

Alper Öğretmen akıl oyunları dersinde öğrencileriyle 
beraber beyin fırtınası yapıp eğlenceli sorular oluşturup 
çözümünü öğrencileriyle beraber bulmak istiyor. Öğren-
cilerine bazı bilgiler veriyor. 

Yukarıdaki şekilde A¿BC ∼ B¿DE’dir. Benzerlik oranı 

k = 2
5

 ‘dir. Geriye kalan bilgileri öğrencilerin tamamlama-

sını istiyor. Ve Tuba |BE|’nin 6 cm, Engin |BD|’nin 8 cm 
ve Nisa |DE|’nin 10 cm olduğunu söylüyor.

Bu bilgilere göre ABC üçgeninin çevresini Alper Öğ-
retmen’in alması gereken doğru cevap kaçtır?

A) 60 B) 62 C) 64 D) 70
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8. Aşağıdaki grafik A ve B mumlarının boy uzunluklarının 
zamana göre değişimini göstermektedir.

Zaman (dakika)

Boy (cm)

42 
40

48

2

Aynı anda yakılan bu iki mum arasındaki fark 8 dk 
sonra kaç santimetre olur?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21

9. Yanda verilen kutuya eş toplar-
dan 3 tane daha pembe top atı-
lıyor.

Buna göre rastgele çekilen 
bir topun pembe olma olası-
lığı kaç olur?

A) 2
3

 B) 1
3

 C) 2
5

 D) 3
10

10. Aşağıdaki tabloda günlük bir sebze haline gelen, pata-
tes, domates, biber, havuç, patlıcan ürünlerinin, satılan 
miktarları, gelen miktarları ve çürüyen miktarları kilog-
ram cinsinden gösterilmiştir.

ÜRÜNLER

Patates Domates Biber Havuç Patlıcan

Satılan 
Miktar

300 500 250 250 400

Gelen 
Miktar

400 700 300 400 500

Çürüyen 
Miktar

50 100 20 40 70

Buna göre, bir gün sonunda halde en çok hangi 
ürün kalmıştır?

A) Patates B) Domates

C) Biber D) Havuç

11. 
m4−81

A BX

XC D

Yukarıda verilen çarpan ağacına göre A, B, C ve D 
aşağıdakilerden hangisinden biri olamaz?

A) m-3 B) 2m 3+  C) 2m 9−  D) 2m 9+
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12. x ≠ 0,  a ve b birer tam sayı olmak üzere

xa . xb = xa+b ve x
a 

xb = xa-b dir. 

x > 0 ve tam sayı x-2, x-3, x4, x6, x8 ve x-7 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanarak sırasıyla A, B, C, D, E ve F hüc-
relerine yazılıyor. 

D E F

A

B

C

Aynı satır ve aynı sütundaki ifadelerin çarpımı yazılarak boyalı alanlara yazılıyor. 

Buna göre B ve E hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) x3 B) x4 C) x6 D) x7

13.  

Kuruyemiş Fiyatı (1 kg)
Fındık 8 TL
Fıstık 12 TL

Leblebi 5 TL

Kg fiyatları verilen kuruyemişlerden 20 TL’ye en çok kaç gram kuruyemiş alınabilir?

A) 2500 B) 3000 C) 4000 D) 4500

14.     2 2 2 2
b a a b:

a b b a
− −
− −

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) a+b B) a-b C) 1 D) -1
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15.   

Yukarıdaki şekilde Ömer merdivenin ucunu kendi boyu hizasında tutuyor.

Merdivenin eğimi 0,75 ve merdiven uzunluğu 2,5 m ise Ömer’in boyu kaç santimetredir?

A) 120 B) 150 C) 180 D) 200

16. A(1, 2) noktası y = ax-2 doğrusunun üzerindedir.

Buna göre doğru ile eksenler arasında kalan alan kaç br2 dir?

A) 1 
2

 B) 1 C) 2 D) 4

17. Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2πr’dir.

Ömer paten almak için bir alışveriş merkezine gidiyor. Ve tekerlerinin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 4 cm ile 5 cm 
olan iki farklı pateni beğeniyor. 

4 cm 5 cm

Bu iki pateni aynı mesafede sürerek deneyen Ömer, her iki patenin tekerlerini tam tur atarak mesafeyi tamamladığını 
görüyor. 

Buna göre Ömer’in patenlerini denediği mesafe  500 cm’den az ise en fazla kaç cm’dir? (π = 3 alınız.)

A) 360 B) 380 C) 420 D) 480
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18.  A

B C

y

y

5

Kenar uzunlukları verilen ABC üçgeninde y’nin alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?

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

19.  

Yukarıdaki tabloda verilen şekiller arasında satırlarda 
belli bir kural vardır. 

Buna göre 4. satıra gelecek ifade hangisidir?

A)  B) 

C)  D) 

20. Doğal sayılar kümesi üzerinde  işlemi;

x  =  (x2-x işleminin rakamları toplamı) 

olarak tanımlanmıştır.

Buna göre;

23  + 10  

işleminin sonucu kaçtır?

A) 17 B) 18

C) 19 D) 20
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1.  

K

G

K

G

Güneş

İlkbahar

Günöte Günberi

Kış

Yaz Sonba
har

21 Haziran

21 Mart

23 Eylül

21 Aralık
K

G

K

G

Dünya’nın Güneş etrafında dönerken izlediği yol (yörünge) elips şeklindedir. 

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yörüngesinin elips değil de daire şeklinde olması halinde gerçekleşecek 
olgulardandır?

A) Gün içinde gölge boyunun değişmesi

B) Mevsim sürelerinin eşit olması

C) Paralel uzunluklarının eşit olması

D) Yerel saat farkının olmaması

2. Bir grup öğrenci araştırma ödevi ile ilgili aşağıdaki posteri oluşturmuştur.

• Doğadaki canlı türleri değişecek veya soyu tükene-
cek.

• Bitki örtüsü değişecek ya da yok olacak.

• Mevsimsel değişiklikler meydana gelecek.

• Bitkiler erken çiçek açacak, göçmen kuşlar erken göç 
edecek.

• Aşırı buharlaşma sonucu kuraklık ve çölleşme gibi 
sonuçlar ortaya çıkacak.

Bu öğrencilerin hazırlamış olduğu araştırma ödevinin konusu arkadaşları tarafından tahmin edilecektir. 4 öğrencinin 
tahmini aşağıdaki gibidir.

Ali: Mevsimsel göçün sonuçları

Ayşe: Küresel ısınmanın sonuçları

Arda: Karbon ayak izinin sonuçları

Ada: İklimlerin sonuçları

Buna göre hangi çocuğun tahmini doğrudur?

A) Ali     B) Ayşe

C) Arda     D) Ada
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3.  G A T C A G

Yukarıda DNA’nın bir zinciri verilmiştir.

Buna göre bu DNA’nın eş zincirinin nükleotit dizilişi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) C - T - A - G - T - C

B) G - A - T - C - A - G

C) C - T - A - G - A - G

D) C - C - A - G - T - C

4.  Sanayi devrimi 
öncesi

Beyaz
ağaç gövdesi

Siyah
ağaç gövdesi

Siyah
kelebek

Beyaz
kelebek

Sanayi devrimi 
sonrası

İngiltere’de sanayi devriminden önce ağaç gövdeleri 
açık renkliydi ve bu ağaç gövdelerinde yaşayan siyah 
kelebekler kuşlar tarafından daha çok avlanıyordu. Sa-
nayi devrimiyle birlikte ağaç gövdeleri koyu renkli olma-
ya başladı ve kuşlar artık siyah kelebekler yerine beyaz 
renkli kelebekleri daha çok avlıyordu. Böylece sanayi 
devrimi ile birlikte beyaz kelebeklerin yerini siyah kele-
bekler almaya başladı.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal seçilim B) Modifikasyon

C) Yapay seçilim D) Mutasyon

5. Biyoteknoloji ile ilgili bazı kavramlar ve tanımları aşağı-
daki gibi eşleştirilmiştir.

1-  Teknolojinin biyoloji üzerinde uygula-
malarıdır.

a- Biyoteknoloji

2-  İnsanlar tarafından daha verimli bitki 
ve hayvan ırklarının elde edilmesi için 
yapılan çalışmalardır.

b- Islah

3-  Tek bireyden alınan hücrenin çoğaltıl-
ması sonucu ana bireyle aynı genetik 
yapıda birey oluşturulması işlemidir.

c- Aşılama

4-  Hücredeki eksik ya da hatalı genlerin 
işlevini üstlenecek yeni genlerin hüc-
reye aktarılmasıdır.

d- Gen Tedavisi

Eşleştirme yapılırken bir kavram yanlış yazılmıştır.

Buna göre bu kavram hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

A) a B) b C) c D) d

6. Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi palan-
gadır?

A)  B) 

C)  D) 
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7. Eğik düzlemde eğim arttıkça yükü taşımak için uygulanan kuvvette artar. 

Buna göre 20 N’luk yükünü en az kuvvetle taşımak için hangi düzenek kullanılmalıdır?

A) 

15°

     B) 

45°

C) 

60°

     D) 

75°

8. 

1. Maşa 2. Çene
3. Makas 4. Tenis raketi
5. Cımbız 6. Tahteravalli
7. Pense 8. Kriko
9. Kürek 10. El arabası

Günlük hayatımızda kullandığımız yukarıdaki kaldıraç türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırıl-
mıştır?

    Tek taraflı kaldıraç  Çift taraflı kaldıraç

A)      1,3,5,6,7      2,4,8,9,10

B)      2,4,6,7,8      1,3,5,9,10

C)      1,2,4,5,9,10      3,6,7,8

D)      3,7,9,10      1,2,4,5,6,8

9. Nötr haldeki X, Y ve Z elementlerinin elektron dağılımı aşağıda verilmiştir.

X Y Z

Verilen atom maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) X,Y ve Z elementleri aynı periyottadırlar.

B) X elementi metal, Y elementi ise ametaldir.

C) Z elementi soygaz olup 3. periyot 8A grubundadır.

D) X ve Y elementleri aynı gruptadır.
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10.                 NaOH   +   CH3COOH   →   CH3COONa   +   H2O
  20 g            15 g                       17 g              18 g

Yukarıda verilen tepkimeye göre;

I. Kütle korunmuştur.

II. Nötralleşme tepkimesidir.

III. Atomların proton sayısı korunmuştur.

IV. CH3COOH kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

11. Aşağıda verilen örnekler herhangi bir etki sonucu iç ya-
pısı değişenler ve değişmeyenler şeklinde gruplandırı-
lacaktır.

a- Kalemin kırılması

b- Peynirin küfl enmesi

c- Dondurmanın erimesi

d- Dişlerin çürümesi

e- Yoğurdun mayalanması

f- Yumurta kabuğunun kırılması

g- Oyun hamuruna şekil verilmesi

h- Odunun yanması

Buna göre doğru eşleştirme hangi seçenekte yapıl-
mıştır?

Değişenler Değişmeyenler

A)  a, b, c, d e, f, g, h

B)  a, f, g, h a, b, c, e

C)  b, d, e, h a, c, f, g

D)  c, d, g, h a, b, e, f

12. 

 • A maddesinin tadı acıdır.

 • B maddesinin pH değeri saf sudan büyüktür.

 • C, NaOH ile tepkimeye girerek tuz ve suyu oluşturur.

Yukarıda verilen bilgiye göre A, B ve C çözeltileri 
hangi pH aralıklarında olabilir?

A) 

AC

0 7 14

B

B) 0 7 14

A C B

C) 0 7 14

A CB

D) 0 7 14

A CB
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13. Katı, sıvı ve gaz basıncının günlük hayatta kullanımına ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

1-  Topuklu  ayakkabılar 2- Krikolar 3-  Oksijen  tüpleri

4-  Dişçi  koltukları 5- Parfümler 6- Çatallar

7-  Kar  paletleri 8-  Elektrik  süpürgeleri 9-  İlaçlama  pompaları

Verilen bu örnekler bir öğrenci tarafından gruplandırılacaktır.

Buna göre öğrenci hangi seçenekte doğru gruplamayı yapmıştır?

Katı Sıvı Gaz

A)  1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9

B)  6, 7, 8 9, 5, 4 1, 2, 3

C)  3, 5, 8 9, 4, 2 4, 6, 7

D)  1, 6, 7 2, 4, 9 3, 5, 8

14.   Musluk

Bölme

A

Görseldeki musluk kabın karelere bölünmüş kısımlarını eşit sürede doldurmaktadır. Şeyma musluğu açıyor ve A nokta-
sına etki eden sıvı basıncını grafikle göstermek istiyor.

Buna göre grafiğin doğru çizimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

3P

2P

P

0 t 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t 9t

Basınç

Zaman

  B) 

3P

2P

P

0 t 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t 9t

Basınç

Zaman

C) 

3P

2P

P

0 t 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t 9t

Basınç

Zaman

  D) 

3P

2P

P

0 t 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t 9t

Basınç

Zaman
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15.   

De
m

ir

Ba
kır

Ni
ke

l

Mum tabaka

Yukarıdaki şekilde özdeş ısıtıcılarla 2 dk ısıtılan eşit kütleli demir, bakır, nikel metalleri aynı anda mum tabakanın üze-
rine bırakılıyor.

Metallerin mumu eriterek yere düşme süreleri nasıl sıralanır?

(cdemir = 0,46 j/g ºC, cbakır = 0,37 j/g ºC, cnikel = 0,42 j/g ºC)

A) Demir > Bakır > Nikel    B) Demir > Nikel > Bakır

C) Bakır > Nikel > Demir    D) Bakır > Demir > Nikel

16.            

Saf bir maddenin sıcaklık - zaman grafiği yukarıdaki gibidir.

Bu madde ile ilgili;

I. 40ºC de madde sıvı hâldedir.

II. Kaynama noktası 60ºC’dir.

III. C - D arasında madde sıvı + buhar karışımıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

17.                                           

A

B

CX

Yukarıdaki besin ağında X, A, B ve C canlıları için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) X üretici canlılardır.

B) B canlısı organik atıkları inorganik maddelere dönüştürür.

C) C canlısı etçildir, kesici dişleri gelişmiştir.

D) B canlısı otçuldur.

A-10

20

60

B C D E
Zaman

Sıcaklık(°C)
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18.  Su
damlacıkları

Toprak

Tamamen kapalı bir ampul içerisine bitki tohumları, toprak ve yeterince su bırakılıyor. Yıllarca kapalı bir şekilde bitkilerin 

yetiştiği gözlemleniyor. 

Ampul fanus içindeki yaşam döngüsü için;

I.  Bitki topraktaki suyu emerek kullanır, fazlasını ise su buharı ve terleme yaparak dışarı atar. Camda yoğunlaşan 

suyun tekrar toprağa dönmesi ile su döngüsü oluşturulur.

II.  Bitkilerin yaprakları kuruyunca toprakta azotlu bileşenlerine ayrılır ve diğer canlıların yapısına katılırlar. Bu da azot 
döngüsünü oluşturur.

III.  Bitkilerin gelişebilmesi için ampul fanusun soğuk ortamda kalması gerekir.

IV. Bitkinin ampul fanustaki yaşam döngüsü için aydınlık ortamda kalması gereklidir. 

verilen önermelerden hangileri doğru olamaz?

A) I ve II    B) Yalnız II

C) III ve IV    D) Yalnız III

19. 

I. Saça sürülen plastik bir kalemin kağıt parçasını çek-

mesi

II. Fön makinesi ile kurutulan saçın perdeye yapışması

III. Yağmurlu havalarda yıldırım oluşması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektriklenmeyle 
ilgilidir?

A) I ve II B) I ve III

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

20.   

Şekil IIŞekil I

B BCA

Yukarıdaki şekillere göre verilen kürelerin yükleri 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A    B    C  
A)   + + -
B)  - - -
C)  + + +
D)  Nötr + -
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