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Kitapçık
TürüA

1.  cevap kâğıdına kitapçığın üzerinde yazan sınavMUTLAKA
   numarasını kodlayınız.
2. cevap kâğıdına kitapçığın üzerinde yazan kitapçıkMUTLAKA 
   türünü kodlayınız.

         CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yapacağınız işaretlemelerde siyah kurşun kalem kullanınız.
2. Cevap kâğıdındaki kodlamaları eksiksiz olarak yapınız.
3. Cevap kâğıdında  TÜRKÇE, T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATA-SÖZEL BÖLÜM TESTLERİ
    TÜRKÇÜLÜK, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve İNGİLİZCE için ayrı sütunlar bu-
    lunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte
   olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.

4. Bu kitapçığın ’nde TÜRKÇE 20, T.C. İNKILAP TARİHİ VESÖZEL BÖLÜM TESTLERİ
   ATATÜRKÇÜLÜK 10, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 ve İNGİLİZCE 10 olmak
   üzere toplam 50 soru bulunmaktadır, cevaplama süresi 75 dakikadır.
5. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru ce-
      vap�r. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde
      bularak işaretleyiniz. 3 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Cevabından emin
      olmadığınız soruları cevaplamayınız.
6. Sınavın bi�minde cevap kâğıdınızı öğretmeninize teslim etmeyi unutmayınız.SÖ
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Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

NLP nedir? Nöro Linguistik Programlama; farkında olmadan gerçekleştirmiş olduğumuz 
algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirmek için yapılan araştırmalar 

sonucunda oluşan bir model ve metodolojidir. Zihnin işleyişi ile ilgili konuları ele alan bu metot, 
yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiştir. Türkçeye ‘‘Beyin Dili Programlaması’’ 

olarak çevirebileceğimiz NLP, kısaca düşünce süreçlerinin nasıl işlediğini inceleyen ve olumlu/
olumsuz düşüncelerin hızlı değişimi için yöntemler içeren bir teknikler bütünüdür ve uzmanlık 

gerektirir.
NLP Göz Erişim İpuçları Nelerdir? İnsanlar belli şeyleri hatırlamak için gözleriyle belli yerlere bakmak 
durumundadırlar. Sorunlarını anlatan veya kendisine yönlendirilen soruları cevaplandıran kişinin görsel 
bir şeye mi, işitsel bir şeye mi yoksa dokunsal bir şeye mi odaklandığı bakış yönüne dikkat edilerek tespit 
edilir. Elde edilen veriler yorumlanıp karar verme sürecinde kullanılır. Mesela kişi yukarı bakarak üzülemez, 
ağlayamaz. Bu yüzden depresyon içinde olan insanlar hep aşağıya doğru bakarlar. İşte bu yöntemle kişinin 
döktüğü gözyaşlarının gerçek olup olmadığına karar verilebilir.
Hangi Soru Nereye Baktırır?

Kişiye ‘‘Okuduğun ilkokulun bahçesinde kaç bina vardı, binalar çok katlı mıydı?’’ diye 
sorarsanız o geçmişteki görsel bir anıyı hatırlamaya çalışacağı için sol yukarı bakacaktır.

Kişiye ‘‘Plajla ilk tanıştığın günü hatırla, sıcak kum ayaklarını yakmıştı, o sıcağı hissediyor 
musun?’’ diye sorarsanız o geçmişteki dokunsal bir anıyı hatırlamaya çalışacağı için sol 
aşağıya bakacaktır.

Kişiye ‘‘Nasıl bir evde yaşamak istersin, şekli ve bahçesi nasıl olsun?’’ diye sorarsanız o 
yaşamayı planladığı bir görseli hayal ettiği için sağ yukarı bakacaktır.

Kişiye ‘‘Antalya’ya tatile gittiğini ve sıcak kumların üstüne yattığını hayal et, sıcak kumları 
hissediyor musun?’’ diye sorarsanız o tasarlanan dokunsal hisleri hayal ettiği için sağ aşağı 
bakacaktır.

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

2. Metne göre NLP uzmanının sorduğu ‘‘Geçen sene oturduğunuz evin duvarları ne renkti, mutfağı geniş miydi?’’ soru-
suna cevap veren kişinin gözleri hangi yöne bakmalıdır?
A) Sol-Yukarı B) Sol-Aşağı C) Sağ-Yukarı D) Sağ-Aşağı

3. Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme B) Öyküleme C) Açıklama D) Tartışma

1. Bu metinde NLP tekniği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) NLP tekniğinin zihnin işleyişi ile ilgili konuları ele aldığına
B) Yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da doğduğuna
C) Türkçede ‘‘Beyin Dili Programlaması’’ olarak adlandırılabileceğine
D) Uzmanlık gerektiren bir teknik olduğuna

4. Bu metne konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) NLP Tekniği ile Karşınızdaki İnsanın Düşüncesini Nasıl Okursunuz?
B) NLP Tekniği ile Karşınızdaki İnsanı Nasıl Etkilersiniz?
C) NLP Tekniği ile Suçluları Yakalamanız Mümkün Mü?
D) NLP Tekniği ile Kendinizi Geliştirmeniz Mümkün Mü?
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5. Sözcükler, anlaşmamızı sağlayan bir araçtır. Kullandığımız sözcükler oluşturduğumuz cümlelere göre farklı farklı anlam-
lar kazanabilir. TDK’ye göre “çıkmak” sözcüğü 56 farklı anlamıyla en fazla anlamı olan kelimedir. “Bulmak” sözcüğü de 
çok farklı anlamlar taşıyan sözcüklerimizden biridir. Aşağıda “bulmak” sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir.

I. Sağlamak, temin etmek
II. Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek
III. Bir yere, bir noktaya veya zamana erişmek, ulaşmak

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘bulmak’’ sözcüğü yukarıda verilen anlamlardan birine örnek 
gösterilemez?

A) Ocak ayı ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ortasını bulduk.
B) Şu kuvvetin, cevherin sırrını bulmaya çalışıyorum.
C) Sen otur ye, ben kendim için bir şeyler bulur, yerim.
D) Dürüstlük namına düşündüğüm şeylerin hiçbirini dostum dediğimde bulamadım.

6. • Üç farklı fiilimsi türünün bir arada bulunduğu cümle
• Cümleye zaman anlamı katan zarf - fiili içerisinde bulunduran cümle
• Sıfat - fiilin sıfat tamlaması oluşturduğu cümle

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklerden herhangi birine örnek olabilecek bir cümle değildir?

A) En iyi dost insanı en az meşgul edenmiş.
B) Yapılması gerekenleri ballandıra ballandıra anlattı arkadaşına.
C) Araba kullanırken tüm dikkatimizi yola vermeliyiz.
D) Tatil esnasında konaklayabileceği yerleri araştırıyordu.

7. Doğada bulunan canlı veya cansız varlıkların çıkardığı seslerden esinlenerek ve o sesleri taklit ederek ortaya çıkan söz-
cüklere yansıma sözcükler denir. Yansıma sözcüklerden de ikileme oluşturulabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerden oluşturulmuş bir ikileme vardır?

A) İki günlük temizliğin ardından ev pırıl pırıl oldu.
B) Motordan gelen takır tukur seslere canı sıkıldı. 
C) Düşmanlarını çatlatmak için gıcır gıcır bir araba aldı.
D) Mırın kırın etme de söylediklerimi yapıver.
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9. Gerçeği ifade etmenin bir değil, bin bir yolu vardır. Fakat kalıcı olmayı planlayan sanatçı; bu bin bir yoldan birinde giden 
değil, bin ikinciyi arayandır.

Parçada geçen “bin ikinciyi aramak” ifadesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Gerçekçi konular aramak 
B) Sıra dışı bir anlatıma sahip olmak 
C) Özgün bir yöntem bulmaya çalışmak 
D) Kalıplaşmış anlatım biçimlerini kullanmamak

10. Cümle arasına giren ve cümlenin herhangi bir öğesi olmayan söz, söz grubu ya da cümlelere ara söz denir. Ara sözler 
genellikle iki virgül arasına yazılır. Bazı ara sözler cümledeki herhangi bir öğenin açıklayıcısı durumunda olabileceği gibi 
bazıları da cümleyi söyleyenin araya girerek düşüncesini bildirmesi (cümle dışı unsur) biçiminde de olabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir?

A) İki gün önce, cuma günü, yapılan toplantıya katılmış mıydın?
B) Memleketimi, doğup büyüdüğüm o şirin kasabayı, çok özlüyorum.
C) Yahya Kemal, Divan edebiyatının son temsilcisi, törenlerle anıldı.
D) Bir yaz günü, çoktan unutmuşsunuzdur, sizinle saatlerce konuşmuştuk.

8.

• 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
• Çocuk; sağlığı, eğitimi ve gelişmesi açısından tehlike teşkil eden işlere karşı korunma hakkına sahiptir.
• Çocukların kendi haklarını öğrenme hakkı vardır.
• Çocuk düşüncesini özgürce ifade etme hakkına sahiptir.
• Çocukları ilgilendiren bütün konularda çocuğun yüksek yararı temel düşüncedir.
• Her çocuk temel yaşam hakkına sahiptir.
• Her çocuk ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.
• Çocuğun her türlü cinsel sömürüye ve cinsel istirmarlara karşı korunma hakkı vardır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinden Bazı Önemli Maddeler

Çocuk Hakları Sözleşmesini okuyan Faruk, ailesinin kendisine yönelttiği aşağıdaki ifadelerden hangisine iti-
raz edilebileceğini öğrenmiştir?

A) Henüz 14 yaşındasın, o konsere yalnız başına gitmene izin veremem.
B) Sus bakalım, büyüklerin işine karışma, sen daha çocuksun.
C) Bu aşı seni hastalıklardan koruyacaktır, lütfen hemşire ablana zorluk çıkarma.
D) Okula gitmek zorundasın yavrucuğum, eğitimini aksatmamamız gerekiyor. 
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11. Aşağıda bir otele gelen yerli ve yabancı turist sayılarının mevsimlere göre dağılımı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
• Yerli turist sayısının en fazla olduğu mevsim yaz mevsimidir.
• Yaz ve sonbahar aylarında otele gelen yabancı ve yerli turist sayılarının farkı eşittir.
• Yıl içerisinde otele gelen yabancı turist sayısı yerli turist sayısından fazladır. 
• Kışın gelen yabancı turist sayısı, sonbaharda gelen yerli turist sayısıyla aynıdır.

Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yukarıda verilen bilgilere göre düzenlenmiştir?

A)

İlkbahar

Turist Sayısı

Yerli turist
Yabancı turist

50

150

200

100
120

170

SonbaharYaz Kış Mevsimler

B)

İlkbahar

Turist Sayısı

Yerli turist
Yabancı turist

50

150

200

100
120

170

SonbaharYaz Kış Mevsimler

C)

İlkbahar

Turist Sayısı

Yerli turist
Yabancı turist

50

150

200

100
120

170

SonbaharYaz Kış Mevsimler

D)

İlkbahar

Turist Sayısı

Yerli turist
Yabancı turist

50

150

200

100
120

170

SonbaharYaz Kış Mevsimler

12.
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya 
takımları birbirinden ayırmak için konur.

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül 
bulunan cümlelerde özneden sonra konur.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 
cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Noktalı Virgülün Kullanım Alanları

Başarının Düşmanı Aşırı Kaygı
(I) Kaygı; fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı ve nedensiz aşırı korku halidir. Belirli sınırlar dâhilinde kalmak 
koşu luyla evrensel ve normal bir duygu olarak kabul edilir. Yeni bir ortama girilirken duyulan tedirginlik ya da ani bir ses 
kar şısında verilen korku tepkisi doğaldır. (II) Doğal düzeydeki kaygı, kişiyi motive ederek karar alma becerisini güçlen-
dirir; per formansının yükselmesine yardımcı olur. Fakat kaygının dozunu iyi ayarlamak gerekir. Zira sınav kaygısının 
motivas yonu artırdığı söylense de fazla kaygı başarısızlığı beraberinde getirir. (III) Kişide çarpıntı, tansiyonun yüksel-
mesi, kas gerginlikleri gibi fiziksel; stres, depresyon gibi ruhsal sorunlar meydana getirebilir. (IV) Hatta gündelik işlerdeki 
verimin azalması; çoğunlukla kaygı düzeyinin yüksek olmasına bağlanır.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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14. Metinde yer alan ‘‘V’’ numaralı cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) zarf tamlayıcısı / özne / nesne / yüklem. B) özne / yer tamlayıcısı / nesne / yüklem.
C) zarf tamlayıcısı / özne / yer tamlayıcısı / yüklem. D) özne / yer tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / yüklem.

15. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse metnin anlam bütünlüğü                       
sağlanmış olur?

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

13.
Çok sevdiğim dostum şu an hastanede yatıyor. Niye mi? 

Geçen haftaki meşhur üst geçit kazasına karıştı da ondan.

Kazanın bilançosu maalesef herkez için ağır 
olmuş. Dostumun vücudunda travmalar var 

ve kafatasında çatlak oluşmuş. 

Tedbir amaçlı 10 gün daha hastanede kalacağını 
söyledi doktor. Hergün ziyaret ediyorum onu. 
Bugünkü ziyaretimde düne nazaran bir nebze 

keyfi yerindeydi.

VAR

VAR VARYOK YOK

YOK

Yukarıda verilen cümlelerde yazım yanlışı varsa ‘‘var’’, yoksa ‘‘yok’’ yönünde oklar takip edildiğinde en son 
hangi şekle ulaşılır?

A) B) C) D)

14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

(I)Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü 
gerçekleşen erkek hastanın kalbi, böbrekleri, korneası, karaciğeri, kol ve bacakları gibi bazı uzuvları 
ailesi tarafından bağışlandı. (II)Bunun üzerine Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 
ekibi, yaklaşık dört saat süren operasyonla bağışlanan bu kolları aldı. (III)Yapılan tetkiklerin ardından 
alınan kolların güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 
25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek’e uygun olduğu tespit edildi. (IV)Nakil sonrası açıklamalarda bulunan 
Şimşek, ‘‘Şu an çok mutluyum ama üzülerek söylüyorum ki ülkemizde organlarını bağışlayanların sayısı 
oldukça az.’’ dedi. (V)Daha önce Türkiye'nin ilk çift kol naklini yaparak dünya tıp tarihine isimlerini 
yazdıran Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, hastaneye 
çağrılan Şimşek'e çift kol nakli gerçekleştirdi.

Sağlık
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16. ADI
HASAN TAHA

DERS
TÜRKÇE

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

ADI
KÜBRA

DERS
TÜRKÇE

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

ADI
ZELİHA

DERS
TÜRKÇE

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

ADI
BAHA
DERS

TÜRKÇE
1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
4 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Huriye Hanım, LGS’ye hazırlanan dört öğrenci 
belirleyip onlardan 20 Türkçe sorusunun bulun-
duğu aynı testi çözmelerini istemiştir. Öğren-
cilere ait cevapların bulunduğu formlar ve bu 
cevaplara dair bazı bilgiler şunlardır:

• Öğrencilerden biri tüm sorulara doğru cevap 
vermiştir.

• İki öğrencinin birer yanlış cevabı vardır. 
• Bir öğrencinin iki yanlış cevabı vardır.
• İki öğrenci 16. soruya yanlış cevap vermiştir.
• Hiçbir soruya ikiden fazla yanlış cevap ve-

rilmemiştir.

Buna göre bahsedilen testte bir yanlış yapan iki öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasan Taha - Kübra B) Kübra - Zeliha C) Zeliha - Baha D) Baha - Hasan Taha

17.

Olay Yazıları
Bir olayın, yer ve zaman belirtilerek, kahramanların 
çevresinde kurgulandığı yazılardır.

Düşünce Yazıları
Toplumu ilgilendiren konularda okuyucuyu düşündürmek 
amacıyla yazılan fikri temelleri olan yazılardır. 

DÜZYAZI TÜRLERİ

Verilen bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisi düşünce yazılarına örnek değildir?

A) Çağın yalnızca bir zamansal bölümlemeyi ifade etmediği ve bunun belirlenmesinin de zaten son derece sübjek-
tif olacağı noktasından işe başlamak mümkün olabilir. Çünkü insanlar zamanın akışını tarafsız ve sabit bölümlere 
ayırmak üzere astronomik kıstaslar kullanmaktadırlar.

B) Kitap almak mı yoksa okumak mı? Önemli olan alışverişlerde, kucak dolusu kitabı taşımak değildir. Bence sadece 
kitaplar arasında dolanmak, onlara dokunmak, kitapların sayfalarını çevirmek, arka kapak yazılarına göz atmak bile 
yeter insana huzur vermek için.

C) Estetik duygu, hayatımızın her parçasında saltanat sürmektedir. Öyle ki suyu bile zarif bir bardaktan içmeyi tercih 
ediyoruz. Güzellikten yoksun bırakılmış bir dünyada insanın yaşama ve yaratma zevkini kaybedeceği, bu yüzden 
teknik icatlardan aciz kalacağı kesindir. 

D) Kumsalın bir kilometre kadar uzağında bir büfe olduğunu biliyordum. Beyaz önlüklü bir ihtiyar beni görünce hay-
retle bakakaldı. Sırılsıklam elbiselerimle tuhaf bir manzara oluşturuyor olmalıydım. Büfeden çıkmaya hazırlandığım 
sırada ihtiyar büfeci, bana sımsıcak bir kahve uzattı.
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Türkçe testi bitti.  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.

TÜRKÇE TESTİ

18. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve anlamı verilen kelimeleri içinde bulunduran cümleler yer almaktadır.

ANLAMLAR 
1. Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama
2. Doğup yaşanılmış olan yerden uzakta olan yer
3. Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı

CÜMLELER
• Çok sesli müziğin ilk tohumları, muhakkak ki Anadolu’da atılmıştır.
• Gurbete giden çabucak döner mi sandın.
• Kendi kendine yetebilen bu millet refah içinde yaşamayı hak ediyor.

Bulunan kelimeler bulmacaya soldan sağa yerleştirildiğinde 3. Sütunda yer alan harfler aşağıdakilerden han-
gisi olur?

A) H
E
L

B) H
B
N

C) F
R
A

D) F
S
R

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

19. İlim ilim bilmektir.
İlim kendini bilmektir. 
Sen kendini bilmezsin.
Ya nice okumaktır.

Elif, Yunus Emre’nin bu dörtlüğünü farklı sembollerle yazıp arkadaşına göndermek istemektedir. Elif’in Göktürk alfa-
besi kullanarak oluşturduğu bu dörtlükte yer alan sembollerinden her biri, soldan sağa bir kelimeye karşılık gelmektedir.

Buna göre, Elif’in arkadaşına gönderdiği dörtlük aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) EEB
EKB
SRP
ENO

B) MMR
MIR
NIT
gEO

C) LLG
LLG
SLI
gNO

D) YYU
YKU
SKL
gLG

20. Yanda belirtilen sorunla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi bir çözüm 
önerisi olamaz?

A) Antibiyotiğin doğru kullanımı 
hakkında halka bilinçlendirici 
eğitimlerin verilmesi.

B) Hastane ve eczanelere gereksiz 
antibiyotik kullanımının zararlarını 
anlatan afişlerin asılması.

C) Antibiyotik ve benzeri ilaçların 
çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
muhafaza edilmesi.

D) Konu hakkında Sağlık Bakanlığınca 
üretilen eğitici videoların sosyal 
medya vasıtasıyla paylaşılması. 

ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Son yıllarda kullanımı 
oldukça yaygınlaşan ve 
gerekli olmadığı halde 
iyileştirici etkisi olduğuna 
inanılarak tüketilen ilaçların 
başında gelen antibiyotik, 
dikkatli kullanılmadığında 
vücuda zararları olan bir 
ilaç çeşididir.

Özellikle çocuklarda 
gereksiz kullanımı patojen 
mikroorganizmalara 
karşı vücut direncini 
azaltır. Bu yüzden 
çocuklarda antibiyotik 
kullanımının gerekliliğine 
mutlaka uzman biri karar 
vermelidir.

Antibiyotik kullanımı 
doktor tarafından hastanın 
özelliklerine, ilacın etkisine 
ve hastalığı oluşturan 
bakterinin yapısına göre 
önerilir. Doktor hastalığın 
tedavisinde kullanacağı 
antibiyotiğe karar vermek 
için hastaya duyarlılık testi 
uygular.

Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığınca doktor 
tarafından reçete 
edilmedikçe eczanelerde 
satışı yasaklanan bu 
ilaç, bazı hastalıkların 
tedavisinde hayati öneme 
sahiptir. 
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T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1. Yanda verilen harita incelendiğinde Misak-ı Milli 
kararlarından hangisine ulaşılabilir?

A) Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilme-
miş topraklar Türk yurdudur.

B) Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlama-
lar kabul edilemez.

C) Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan 
haklar tanınacaktır.

D) Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, 
Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oyla-
ması yapılabilir.

2. İtilaf Devletleri, İtalya’nın San Remo şehrinde yaptıkları konferansla Sevr Barış Antlaşması maddelerini Osmanlı yöne-
timine sundular. Osmanlı yöneticileri, çok ağır şartlar taşıyan bu antlaşmayı başlangıçta reddetseler de artan baskılar 
sonucu imzalamak zorunda kaldılar. Anlaşmanın bazı maddeleri şu şekildedir:

• Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan’a bırakılacak.
• Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
• Osmanlı ordusunda zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
• Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün 

gemilere açık olacak. Bu komisyonun ayrı bütçesi ve bayrağı olacak.

Yukarıdaki maddelere bakıldığında Mustafa Kemal Sevr Barış Antlaşması’yla ilgili aşağıdaki açıklamalardan 
hangisini yapmış olabilir?

A) Siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan 
kaldırmaya yönelmiş bu anlaşma bizce yoktur.

B) Bu antlaşma, Türk Milleti’ne karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir başa-
rılı bir belgedir.

C) Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir zaferdir.
D) Türk milletinin yüksek bir eseri olan bu anlaşmayla milletimiz haklı olarak gurur duyabilir.

3. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın savaştığı cephelerden birisi de Hicaz Cephesi idi. İngilizler uzun zamandır “Halife-
lik Arapların hakkıdır.” şeklindeki milliyetçi propagandalarla Arapları Osmanlı Devleti’ne karşı isyana kışkırtıyorlardı. I. 
Dünya Savaşı başladığında da İngilizlerin “bağımsız devlet kurma” vaadinden etkilenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin, 
Osmanlı Devleti’ne isyan etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın “yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran 
komutan” dediği Fahrettin Paşa, 1916’da Medine’ye gönderildi. “Çöl Kaplanı” namıyla meşhur Fahrettin Paşa, İngiliz-
ler tarafından desteklenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan son derece kısıtlı imkânlara rağmen Medi-
ne’yi iki yıl yedi ay savundu. “Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem.” diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere teslim 
etmedi. Kuşatma uzadıkça aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine’yi savunmaya devam etti. Fah-
rettin Paşa, I. Dünya Savaşı bitene kadar Medine’yi teslim etmedi. O, ancak 13 Ocak 1919’da Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’ndan aylar sonra, İstanbul’dan gelen yazılı emir üzerine şehri teslim etti ve esir düştü.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Fahrettin Paşa, vatansever ve mücadeleci bir Osmanlı subayıdır.
B) Mustafa Kemal Paşa’ya göre Fahrettin Paşa başarılı bir kişidir.
C) Fahrettin Paşa, Mondros imzalanmadan şehri teslim etmiştir. 
D) İngilizler milliyetçi fikirlerle Arapları isyana teşvik etmiştir.
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T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

5.

Mustafa Kemal Paşa, TBMM’ye karşı çıkan isyanla-
rın bastırılmasında Kuvay-ı Milliye birliklerinden yardım 
almıştır. Yukarıdaki fotoğrafta Haziran 1920'de Yozgat 
isyanını bastırmak için görevlendirilen Kuvay-ı Milliye 
Birlikleriyle Mustafa Kemal Paşa beraber görülmektedir.

Yukarıdaki fotoğraf incelendiğinde aşağıdaki çıka-
rımlardan hangisi yapılamaz?

A) Kuvay-ı Milliye Birliklerinin varlığı henüz düzenli 
orduya geçilmediğinin kanıtıdır.

B) Kuvay-ı Milliye birlikleri bazı iç sorunların 
çözümünde görev almışlardır.

C)  TBMM açıldığı yıllarda ayaklanmalarla da 
mücadele etmiştir.

D) Yozgat isyanı İstanbul Hükümeti ve İtilaflar 
desteğiyle çıkmıştır.

6. Osmanlı’nın son dönemiyle ilgili araştırma yapan Anıl, 
okuduğu kaynakta şu bilgilere rastlamıştır: “Osmanlı 
Devleti, son dönemlerde ekonomik bağımsızlığını yitir-
miş bir haldeydi. 19. yüzyıl itibariyle yabancı devletler-
den alınan dış borçların faizi bile ödenemez duruma 
gelmiş ve Osmanlı gitgide büyük bir batağın içine sap-
lanmıştı. Aynı zamanda yabancı devletlere verilen ayrı-
calıklarda bu manzaranın oluşmasının nedenlerinden 
biriydi.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anıl’ın okuduk-
larından yola çıkarak Osmanlı’nın ekonomik bağım-
sızlığını tehlikeye düşüren gelişmelere verilebile-
cek örneklerden biri olabilir?

A) Azınlıklar tarafından milliyetçilik isyanlarının 
çıkarılması.

B) Yabancı devletlerin, azınlık haklarını gerekçe 
göstererek sık sık Osmanlı’nın iç işlerine müdahale 
etmeleri.

C) Osmanlı aydınlarının Fransız İhtilali sonucunda 
ortaya çıkan düşüncelerden etkilenmeleri.

D) Yabancı devletler tarafından Osmanlı’nın gelirlerinin 
belli bir kısmına el koyan Genel Borçlar İdaresi’nin 
kurulması.

4. Büyük Millet Meclisi’nin açılma süreci hatıralara şu 
şekilde yansımıştır: “Bina henüz tamamlanmamıştı. 
Kiremitleri döşeniyordu ama kiremit yetmedi. Ankaralılar 
kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı 
kapattılar. Bu manzara çok anlamlıydı. Mecliste mebus-
ların oturacağı sıra bile yoktu. Ankara Muallim Mekte-
binden sıralar getirildi. O tarihte Ankara’da elektrik de 
yoktu. Kahvelerin birinden alınan petrol lambası asıla-
rak aydınlatma meselesi halledildi. Sokağa bakan ilk 
oda başkanlık odası yapıldı. Daha sonra meşhur hattat 
Hulûsi Efendi’nin yazdığı 'Hâkimiyet milletindir.' tabelası 
kürsünün arkasına asıldı...”

Buna göre;
I. Büyük Millet Meclisi zorluklar içerisinde açılmıştır.
II. Devlet yönetiminde halk egemenliği vurgusu var-

dır.
III. Ankara halkının fedakârlığı söz konusudur.
IV. Yaşananlar Ankara’nın başkent olmasına imkân 

sağlamıştır.
yorumlarından hangileri doğrudur?

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

7. Kazım Karabekir Paşa: “Antlaşma şartlarımızı kabul 
etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son dar-
belerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul 
ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 tüfek, 3 batarya seri 
ateşli dağ topu ve 40 makineli tüfeği Ermenilerden alarak 
Şark (Doğu) Cephesi’nin ilk zafer hediyesi olarak Garp 
(Batı) Cephe’mize gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaş-
ması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü, bu uğursuz 
antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık.” demiştir.

Buna göre Kazım Karabekir Paşa’nın, Doğu Cephe-
siyle ilgili anlatımına bakılarak;

I. Doğu Cephesi’nde başarı elde edilmiştir.
II. Savaş sonunda kazanılan silahlar bir başka cep-

hemizde kullanılacaktır. 
III. Ermeniler, Sevr’deki haklarından vazgeçmeye-

ceklerini göstermişlerdir.
maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

8. Amasya Görüşmeleri Erzurum Kongresi Misak-ı Milli
• Türk vatanının bütünlüğü ve 

bağımsızlığı korunmalı.
• Azınlıklara siyasî hâkimiyet 

ve sosyal dengemizi bozacak 
ayrıcalıklar verilmemeli.

• Mebusan Meclisi açılmalıdır.

• Manda ve himaye kabul edilemez.
• Hristiyan azınlıklara siyasi 

hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi 
bozacak ayrıcalıklar verilemez.

• Millî sınırlar içinde vatan bir 
bütündür, bölünemez.

• Mondros Ateşkesi imzalandığı 
sırada işgal edilmemiş olan 
toprakların tümü, ayrılmaz bir 
bütündür.

• Millî ve ekonomik gelişmemizi 
engelleyen her türlü siyasi, adli ve 
mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Yukarıdaki tabloyu etkileşimli tahtaya yansıtan Ayşe Öğretmen; Erzurum Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Misak-ı Milli 
kararlarının ortak yönüyle ilgili öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir. Öğrencilerin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir:

Oğuz: Ulusal Egemenlik yönünde kararlar 
alınmıştır.

Burak: Tam Bağımsızlık amacına yönelik 
kararlar vardır.

Damla:Ülke bütünlüğü hedeflenmiştir. Bahar: Uluslararası eşitlik kavramı üzerinde 
durulmuştur.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

A) Oğuz ve Burak B) Burak ve Damla C) Burak ve Bahar D) Damla ve Bahar

9. Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya gelmişti. Kısa bir süre sonra İstanbul’dan Mustafa 
Kemal’e bir telgraf geldi. Bu telgrafta, İstanbul Hükümeti tarafından kendisine bir ‘‘Nasihat Heyeti’’ gönderileceği ifade 
ediliyordu. Heyetin amacı ise Mustafa Kemal’i Milli Mücadele hareketini bitirmesi yönünde ikna etmekti. Mustafa Kemal,  
aralarında hukukçu ve mebusların olduğu bu heyetin güvenli bir şekilde Ankara’ya ulaşması için tüm tedbirleri aldırdı. 
Heyette bulunanları büyük bir dikkatle dinleyen Mustafa Kemal, onlarla ülke gündemini etraflıca konuştu. Heyette bulu-
nanlar görüşme bittikten sonra İstanbul’a dönmek için izin istediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal heyettekilere: “Ben 
sizinle Türk milletinin namuslu, haysiyetli ve anlayışlı kişileri olarak görüştüm. Benimle konuştuktan sonra İstanbul’a dön-
meniz uygun olmaz. Burada kalınız ve benimle birlikte vatanın kurtuluşu için çalışınız.” dedi. Heyet üyeleri kendilerine 
verilen görev gereği İstanbul’a dönmeleri gerektiğini belirterek İstanbul Hükümeti’ne verdikleri sözü tutamamaktan çekin-
diklerini ifade ettiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal onlara: “Çok haklısınız, o zaman sizi bu durumdan kurtarmam gere-
kiyor. Hepiniz tutuklusunuz.” diyerek bir çıkış yolu buldu. Nasihat Heyeti üyeleri bu durumun bir yazıyla belgelenmesini 
istediler. Mustafa Kemal de hazırlanan belgeyi imzalayarak heyet üyelerinin Ankara’da kalmasını sağladı. Hâlbuki heyet 
üyelerinin tutuklanması gibi hadise yoktu, Mustafa Kemal onları Ankara’da Milli Mücadele hareketine katmak için böyle 
bir taktik uygulamıştı. Daha sonra bu heyet üyeleri önemli görevlere getirildi.

Buna göre anlatılanlardan yola çıkılarak;
I. Mustafa Kemal, askeri bir dehadır. 
II. Mustafa Kemal, ikna kabiliyeti yüksek bir kişidir.
III. Mustafa Kemal’in çözüm üretme yeteneği gelişmiştir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

10. Mondros Ateşkesi maddelerinden bazıları şunlardır:
• İtilaf devletleri kömür, mazot ve yağ gibi bazı ihtiyaç maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir.
• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. 
• Osmanlı savaş gemileri teslim alınıp Osmanlı limanlarında İtilaf devletleri tarafından gözaltında tutulacaktır.

Yukarıdaki maddelere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Osmanlı’nın yer altı kaynakları sömürülmek istenmiştir.
B) Osmanlı donanması etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır.
C) Osmanlı toprakları işgallere açık hale getirilmiştir.
D) Osmanlı’nın doğusunda bir Ermeni devleti kurulması amaçlanmıştır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi bitti. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testine geçiniz.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TESTİ

Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1. “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyı-
rıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de 
(bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu çok 
güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...”
(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler)

Ayette Allah’ın hangi özelliklerine doğrudan dikkat 
çekilmemiştir?

A) Sınırsız kudreti bulunduğuna
B) İlim sıfatına sahip olduğuna
C) Canlıların rızıklarını takdir ettiğine
D) Evreni düzenli şekilde yarattığına

4. Ayet el-Kürsi içinde Allah’ın bazı isim ve sıfatları anlatıl-
maktadır. Bunlardan biri de ilim sıfatıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu sıfatın açıklama-
sıyla ilgili bir bölüm yer almaktadır?

A) Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır.
B) O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir.
C) Diridir, kayyumdur.
D) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur.

5. Mekke’de Müslümanlara putperestler tarafından boy-
kot uygulandığı yıllardı. Bir mahalleye toplanan Müs-
lümanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamalarına izin 
verilmiyor, başka bir yere göç etmelerine de yasak geti-
riliyordu. Bazı geceler fırsatçı Mekkeliler Müslümanla-
rın tutsak kaldığı mahalleye gelip çok yüksek fiyatlara 
az miktar yiyecek satmaya çalışırlardı. Müslümanlar da 
çaresiz bunları satın alıyorlardı. Boykot başlamadan 
önce büyük mal varlığına sahip olan Hz. Hatice, tüm 
servetini üç yıl boyunca satın aldığı bu yiyeceklere ver-
miş ve kendi de çok zayıf düşmesine rağmen bu yiye-
cekleri tüm Müslümanlarla paylaşmıştı.

Hz. Hatice’nin davranışı ile aşağıdakilerden hangisi 
doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 
yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…” 
(Buhari)

B) “Bir kimse tevbe ederse, Allah tevbesini kabul eder. 
Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira 
bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, 
daha büyük günah işler.” (Taberani)

C) “Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte 
siz de rükû edin!” (Bakara suresi, 43. ayet)

D) “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah 
için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 
affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları 
sever.” (Ali İmran suresi, 134. ayet)

2. Aklımız sayesinde düşünür, doğruyu yanlıştan ayırırız. 
Bunun yanında bize verilen irade ile birlikte seçimler 
yaparız. Ancak bu seçimlerimizin sonuçlarına da katlan-
mamız gerektiğini unutmamalıyız. Eğer bir konuda yap-
tığımız seçimimiz hatalı ise suçu başkasına atmamalı-
yız.

Bu düşüncede olan bir kimse kendi hatası nede-
niyle uğradığı bir zarar hakkında aşağıdakilerden 
hangisini söylememelidir?

A) Ne yapalım, kaderimiz böyleymiş.
B) Yanlışımızı düzeltmek de yine bize düşer.
C) Hata yaptığımı kabul edip ona göre davranmalıyım.
D) Yaptıklarımın tek sorumlusu benim.

3. İnsan, rızkın nereden gönderileceğini bilemez. Elbette 
onu gönderen Allah’tır. Ancak Allah, rızkın hiçbir şey 
yapmadan doğrudan beklenmesini istemez. Rızık için 
çalışmanın gerekli olduğunu söyler. Çünkü hiçbir şey 
yapmadan rızık beklemek diğer bir deyişle mucize bek-
lemek sayılabilir.

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirile-
bilir?

A) “… Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü 
üstlenmez…” (İsrâ suresi, 15. ayet)

B) “Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir 
gıda yememiştir.” (Buhari)

C) “Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.” 
(Abese suresi, 19. ayet)

D) “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da 
o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. ...” 
(Tirmizî)
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7. Mehmet Bey, meyve bahçesinde çeşitli meyvelerin 
üretimini yapan bir çiftçiydi. Her yıl ürettiği meyvele-
rin zekâtını hesaplar, yakın akrabalarından başlayarak 
hesapladığı zekâtını vermeye gayret ederdi. Ancak bazı 
yakın akrabalarına verdiği meyveleri zekâtına sayar, 
bazılarına ise hediye olarak verirdi.

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Bey’in ürettiği 
meyveleri zekât olarak veremeyeceği akrabaların-
dandır?

A) Torunları B) Amcası ve yengesi
C) Yeğenleri D) Kız kardeşleri

8. Yusuf Dede, ihtiyar haliyle mahallesinde yapılmakta 
olan cami inşaatı için didinirdi. Kâh para toplar kâh usta-
lara yardım ederdi. Soranlara ise “Bir ayağım çukurda. 
Ben öte dünyaya göçünce sevap defterim kapanmasın 
istiyorum.” derdi.

Yusuf Dede’nin sözlerinden hangi ibadet amacıyla 
cami inşaatına yardım ettiği anlaşılmaktadır?

A) Sadaka-i cariye B) Fitre
C) Zekât D) İnfak

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TESTİ

6. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve top-
raktan sizin için bitirdiklerimizden Allah yolunda harca-
yın. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız kötü 
şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakım-
dan zengindir, övülmeye lâyıktır.”
(Bakara suresi, 267. ayet)

Yukarıdaki ayeti kendine ilke edinen bir kimse aşa-
ğıdakilerden hangisini söylememelidir?

A) Yardımlar yalnızca Allah rızasını kazanmak için 
yapılmalıdır.

B) Kullanılamaz durumdaki kötü bir şeyi başkasına 
yardım olarak vermemeliyim.

C) Kazancımı kiminle birlikte edindiysem yalnızca 
onunla birlikte harcarım.

D) Rızkı bize Allah verir, biz de onu başkasıyla 
paylaşırız.

9. Peygamberimiz bir hadisinde iki kişinin yemeğinin üç 
kişiye yeteceğini söylemiştir. Temelde yenecek olan 
yemek miktar olarak artmayacak olmasına rağmen Pey-
gamberimiz bunu insanların birbirlerine ikramda bulun-
masını arttırmak için söylemiştir. 

Peygamberimizin bu sözüne uygun davranan bir 
toplulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Aralarında sevgi bağı güçlenir.
B) Paylaşma konusunda çekingen davranmazlar.
C) Kimse hiçbir konuda başkasından farklı fikirde 

olmaz.
D) Birbirlerini daha çok önemsediklerini gösterirler.

10. (Hz. Şuayb dedi ki): “Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi 
dengine tam tutun, halkın hakkını yemeyin ve kötü-
lüğü yayarak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın." (Hud 
Suresi, 85. ayet)

Ayette Hz. Şuayb, halkına hangi iki konuda günah-
tan sakınmaları gerektiğini söylemektedir?

A) Sabır - şükür
B) Paylaşma - yardımlaşma
C) Cesaret - özveri
D) Dürüstlük - adalet

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testi bitti.
Yabancı Dil testine geçiniz.
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3. The table below shows Miley and Lara’s likes. They 
want to attend a course together. 

MILEY LARA
Drama Swimming
Playing the piano Cooking
Drawing Singing 

Which of the following is appropriate for both of 
them?

A) Art of Painting B) Theatre Play

C) Top Chef D) Music Talent

1. Read the information about the personal characteristics 
of Jasmin and answer the question.

Polite
Helpful

Reliable
Supportive

Generous

Which of the following IS NOT related to Jasmin’s 
personality?

A) She backs up her friends when they need.
B) She likes buying presents to her friends.
C) She always tells the truth and says “please”. 
D) She prefers meeting with her friends at a cafe.

4. Look at the poster below and answer the question.

SCUBA 
DIVING
Kaş

16th August 2020 / 10.30 a.m.
150₺ per person
Chicken or fish for lunch

For more information, please 
contact Daniel at: 0850 987 65 43 / 
danieldiving@dmail.com

Which of the following DOES NOT have an answer 
in the poster?

A) Do we have any choice for lunch?
B) How much is the fee?
C) When is the event going to happen?
D) Which equipment do we need?

2.

Celebrate the 10th birthday of
FURKAN

We are having a party for our son.
14.09.2020

The Garden City
23C East White Road, San Diego, NY

For more information,
call Joseph: 00123 456 654

Which of the following DOES NOT have an answer 
in the invitation?

A) Who is organizing the party?
B) How can they learn about the details?
C) What is the deadline of the event?
D) Where is the party going to be?

YABANCI DİL TESTİ

Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.
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5. The pie chart below shows the results of a study on the 
favorite cuisine of 100 teens.

Favourite Cuisine of the Teenagers

55%

5%

5%

15%
20% Mexican Cuisine

Italian Cuisine

Turkish Cuisine

Chinese Cuisine

Indian Cuisine

Which of the following is CORRECT according to 
the information above?

A) Italian cuisine is the most favorite one among 
teens.

B) Teenagers prefer Chinese cuisine less than Indian 
cuisine.

C) Indian cuisine is more popular than Turkish cuisine.
D) Teenagers never prefer Mexican cuisine.

8. Secretary : Hello, Mr. Kadirico’s office. How can I 
help you?

Burhan : Hi, Burhan speaking. Can I talk to Mr. 
Kadirico, please? 

Secretary : - - - -. Would you like to leave a 
message?

Burhan : Thank you. I will call him again later.

Which of the following is suitable for the blank?

A) Wait a second, I will get him
B) I’m sorry, but he is not available now
C) Sure, I’m putting you through
D) I’m sorry to hear that

7.
I want to grate some 

cheese for tomato soup 
but I don’t know how to 

do it.

Which equipment should I use?

A) B)

C) D)

6. Look at the visual below, read the text and answer the 
question.

Hamburger Fried Fish Etliekmek Kebab

5 min 17 min 8 min 20 min
15₺ 13₺ 17₺ 25₺

Zeynep had 35₺. She came to a shopping mall to 
watch a movie. She paid 20₺ for the ticket. The film is 
going to start fifteen minutes later. She wants to eat 
something quickly before the film begins.

Keeping in mind how much money and time 
Zeynep has, what should she choose?

A) Hamburger B) Fried fish
C) Etliekmek D) Kebab

YABANCI DİL TESTİ
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9.

I am keen on surfing on the Net. I use 
my smart phone and laptop to contact 
with my friends.

Alex Talking on the phone is really tiring.
I prefer sending text messages.

Tierry

I can talk on the phone with my friends 
for hours. Face to face communication 
is not for me.

Peter

I am not interested in using social 
media. When I want to speak with my 
friends, I need to meet them at a cafe.

David

According to the information above, who prefers face to face communication?

A) David B) Peter C) Tierry D) Alex

YABANCI DİL TESTİ

10. Researchers asked teenagers about the 
reasons of using smartphones.  
Here are the results:

Which of the following is CORRECT according to the results?

A) Teens like listening to music more than watching videos.
B) Half of the teenagers prefer surfing on the Net.
C) Texting messages and making phone calls are the most popular ones.
D) Listening to music is the number one reason for using smartphones.

Reasons of Using Smartphones

Communicate
10%

Listen to music
15%

Watch videos
25%

Surf on the Net
50%

Yabancı Dil testi bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 
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MATEMATİK TESTİ

Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1. Dikdörtgen şeklindeki KLMN duvarının KL ve NM kenarlarının uzunlukları 200 ile 220 cm arasındadır. Bu duvarın KL 
ve NM kenarlarına, kenar uzunlukları 8 cm ve 13 cm olan kare tablolar şekildeki gibi birer kenarları ortak olacak, boş-
luk kalmayacak ve duvardan dışarı taşmayacak şekilde asılabiliyor.

8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

13 cm 13 cm 13 cm

K

N

L

M

Buna göre aşağıda yer alan dikdörtgen şeklindeki tablolardan hangisi yukarıdaki şartları taşımak koşuluyla 
duvara yerleştirilemez?

A) 26 cm

16 cm

B) 25 cm

20 cm

C) 104 cm
4 cm

D) 52 cm
2 cm

2.

1

1

1 2

1

11

1

4

3

4

1

6

3

1 5. satır

4. satır

3. satır

2. satır

1. satır Yanda Pascal üçgeninin ilk 5 satırı verilmiştir. Bu üçgende her satırın 
başında ve sonunda 1 sayısı vardır ve her sayı üstündeki iki sayının top-
lamının yazılmasıyla elde edilir.
Ümmühan, her satırda bulunan sayıları soldan sağa doğru sırasıyla 
x,y,z değişkenlerine katsayı yaparak terimler elde edip bu terimleri çar-
pıyor ve bir cebirsel ifade elde ediyor.
Örneğin 4. satırda: (1x).(3y).(3z).(1x) = 9x2yz

Buna göre Ümmühan’ın 6. satırda elde ettiği cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2500x2y2z2 B) 2500x3y2z C) 250x2y2z2 D) 30x2y2z2
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3. Ali ile Mahmut aynı hastanede görev yapan iki arkadaştır. 

NÖBET ÇİZELGESİ
Günler (1. Ay)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ALİ

MAHMUT

Birlikte daha fazla nöbet tutmak için 3 aylık nöbet 
çizelgesini şekillendirmek isteyen bu arkadaşlar, 
aynı gün nöbet tuttuktan sonra aşağıdaki çizelgeler-
den hangisini seçerlerse amaçlarına ulaşmış olur-
lar?

A) 1. Çizelge 2. Çizelge
Ali Mahmut

3 günde bir 5 günde bir

B) 1. Çizelge 2. Çizelge
Ali Mahmut

4 günde bir 6 günde bir

C) 1. Çizelge 2. Çizelge
Ali Mahmut

6 günde bir 9 günde bir

D) 1. Çizelge 2. Çizelge
Ali Mahmut

3 günde bir 7 günde bir

4. Satılan 
adet

Maliyet 
(TL)

Satış 
fiyatı (TL)

Ayakkabı 1500 70 74
Mont 1000 98 110
Ceket 500 80 90

Yukarıdaki tablo, internet üzerinden satış yapan bir fir-
manın yalnızca ocak ayında yaptığı satışı ve satışla ilgili 
bilgileri içermektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmayı amaçlayan bu firma, aldığı siparişleri müşterile-
rine kargo ücreti talep etmeden ulaştırmaktadır. Bunun 
için bir kargo şirketi ile anlaşan firma kargo şirketine 
gönderdiği her ürün için 0,50 TL ödeyecektir.

Buna göre firma ocak ayında ne kadar kar etmiştir?

A) 20000 B) 21500
C) 22000 D) 25500

6.

Kadın

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

6

13

15

KadınErkek Erkek
Ağrı Dağı Erciyes Dağı

Bir dağcılık kulübünün düzenlediği etkinlikte yer alacak 
katılımcıların tırmanacakları dağ ve cinsiyet dağılımı 
yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu kulübün tüm katılımcı-
lar için yapmayı planladığı bilgilendirme toplantısı Erci-
yes Dağı’na tırmanacak 2 erkek dağcının kulübe gelme-
diği bir günde gerçekleşiyor. 

Toplantıya katılanlar arasından rastgele seçilecek 
bir katılımcı ile ilgili;

I. Erciyes Dağı tırmanıcılarından bir erkek olma ola-
sılığı %10’dur.

II. Kadın olma olasılığı 2
1 ʼdir.

III. Kadın ve erkek olma olasılıkları birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

5. Geliştirilmesi planlanan yeni uygulamanın denenmesi 
amacıyla 8. sınıf öğrencileri arasından rastgele seçi-
lecek bir öğrenciye ihtiyaç vardır. Sadece A,B ve C 
şubelerinin bulunduğu seçimin yapılacağı ortaokuldaki 
öğrenci sayılarıyla ilgili elde edilen bilgiler şunlardır:

• 8-A ve 8-B şubelerinin mevcutları toplamı 27’dir.
• 8-A ve 8-C şubelerinin mevcutları toplamı 28’dir.
• 8-B ve 8-C şubelerinin mevcutları toplamı 29’dur.

Rastgele seçilecek bu öğrencinin 8-A, 8-B ve 8-C 
sınıflarından olma olasılıkları ayrı ayrı hesaplanırsa 
aşağıda verilenlerden hangisi bu olasılık değerle-
rinden biri olamaz?

A)
14
5 B)

42
13 C)

3
1 D)

21
8
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9.

Ocak

4 Aylık Elektrik Tüketimi

Tü
ke

tim
 kw

/h

0

20

40

60

80

100

120

140

160

MartŞubat Nisan

2019 Ocak ayından itibaren evindeki elektrik kullanı-
mında tasarruf yapan Hatice Hanım’ın 4 aylık elektrik 
tüketimi yukarıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir.
Elektriğin 1 kw/h ücreti ocak ve şubat aylarında 0,50 TL 
iken elektrik dağıtım şirketi mart ayından geçerli olmak 
üzere 1 kw/h ücretine %20 zam yapmıştır.

Buna göre Hatice Hanım’ın 4 aylık elektrik faturası 
tutarının daire grafiği ile gösterilişi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)

Ocak
140°

100°
80°

40°

Şubat

Mart

Nisan
B)

Ocak
140°

100°
72°

48°

Şubat

Mart

Nisan

C)

Ocak
120°

100°
92°

48°

Şubat

Mart

Nisan
D)

Ocak
140°

90°
70°

60°

Şubat

Mart

Nisan

7. . (çarpma) x x+1

x-1 A B

3 C D

Kerem; yukarıda yer alan A,B,C,D cebirsel ifadelerini 
tablodaki ilgili satır ve sütunları çarparak elde ediyor. 
Elde ettiği bu dört harfe ait cebirsel ifadelerin her birini 
eş büyüklükte birer kâğıda yazarak kâğıtları torbaya atı-
yor ve kardeşinden torba içindeki kâğıtlardan birini çek-
mesini istiyor.

Buna göre Kerem’in kardeşinin torbadan rastgele 
çektiği kâğıtta yazan cebirsel ifadenin katsayıları 
toplamının sıfır olma ihtimali aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) %25 B) %40 C) %50 D) %75

8.

Ramazan
Mine

Zeki

24 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki sınıf başkanlığı 
seçiminde Ramazan, Mine ve Zeki’nin aldığı oyların 
dağılımı, yukarıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu 
grafik ile ilgili bilinmesi gereken değerler şunlardır:

• Ramazan’ın aldığın oyun daire dilimindeki merkez 
açısı Mine ile Zeki’nin merkez açıları toplamından 
fazla ve tam kare bir sayıdır.

• Mine, Zeki’nin 2 katı kadar oy almıştır.

Buna göre Zeki’nin aldığı oyun merkez açısı kaç 
derecedir?

A) 75 B) 60 C) 45 D) 12
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10. • 4 seçenekli bir sınavda yanlış sayısının üçte birinin  doğru sayısından çıkarılmasıyla elde edilen sonuca net denir.
• Bir veri grubunda elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen değere aritmetik ortalama 

denir. 

1. Deneme 2. Deneme 3. Deneme 4. Deneme 5. Deneme

15 14
13

20
18

0

5

10

15

20

25

LGS’ye hazırlanan Beril, 5 gün boyunca her birinde 20 soru bulunan 5 matematik denemesi çözmüştür. Beril’in çöz-
düğü sorularda yaptığı doğru sayılarının sütun grafiği yukarıda verilmiştir. Beril’in doğru yaptığı sorular dışındaki sorula-
rın yanlış veya boş olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Buna göre, 
I. Beril, 5 denemedeki toplam soruların % 80'ini doğru bilmiştir.
II. 2. ve 4.denemede toplam en fazla 32 net yapmıştır.
III. 3. ve 5. denemede toplam en az 28 net yapmıştır.
IV. 5 denemenin toplamında ortalama 16 doğru yapmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

11.

3 8 9- 13 4+

256

32+23

72 9+64 121-

Yandaki işlemlerin sonuçları eş büyüklükteki kartlara 
yazılarak bir torbaya atılıyor.
Bu torbadan rastgele bir kağıt çeken Ömer Faruk;

• Tam kare tam sayı çekerse 4 puan,
• Negatif bir tam sayı çekerse 2 puan,
• İrrasyonel bir sayı çekerse 1 puan alacaktır.

Buna göre, Ömer Faruk’un 4 puan kazanma olasılığı 1 puan kazanma olasılığının kaç katıdır?

A) 3
1

B) 2
1

C) 2
3

D) 6
1



A 8. SINIF

6

MATEMATİK TESTİ

12. Keops Piramidi, Antik Dünyanın Yedi Harikası arasın-
dan günümüze ulaşan tek eserdir. Mısır’ın başkenti 
Kahire yakınındaki Nil Nehri’nin batısında bulunan Giza 
Yaylası’nda bulunmaktadır. Piramidin içinde Firavun’un 
mumyası, hazinesi ve özel eşyalarının bulunduğu fira-
vun odası ve biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardır. 
Piramidin yüksekliği 35 katlı ortalama bir binanın yük-
sekliği kadar olup dikdörtgen tabanı 50 dekar kadardır. 
Her birinin ortalama ağırlığı 9 ton olan iki milyon üç 
yüz bin adet blok taşın üst üste yığılması ile oluşturul-
muştur.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Keops Piramidi-
nin inşasında kullanılan taşların ortalama ağırlığı-
nın kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 2,7 . 1011 B) 2,07 . 107

C) 2,07 . 1010 D) 2,7 . 108

14.
÷ 2-3 25 2-6

24

2-4

28

Yandaki tabloda satırdaki 
sayılar sütundaki sayılara 
bölünerek sonuçlar tablonun 
boş kısımlarına yazılacaktır.
Tablo doldurulduktan sonra 
doğal sayı olan kısımlara N, 
doğal sayı olmayan kısım-
lara ise Q sembolleri yazıla-
caktır.

Buna göre oluşan tablodan rastgele bir kesit alındı-
ğında alınan bu kesit aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A)
Q Q

Q N

B)
N N

N Q

C)
Q N

N N

D)
N Q

N N

15. BAŞLANGIÇ

1. ÇIKIŞ

3. ÇIKIŞ

4. ÇIKIŞ

2. ÇIKIŞ

÷ 2-2

× 42

× 163

× 82

÷ 128÷ 32

Yukarıda içine giren sayıyı üzerinde yazan sayı ile çar-
pan veya üzerindeki sayıya bölen bir makine ve bu 
makineye ait çıkışlar verilmiştir.

Makinenin içine 324 sayısı atıldığına göre aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) 1. çıkıştan 222 çıkar. B) 2. çıkıştan 45 çıkar.
C) 3. çıkıştan 412 çıkar. D) 4. çıkıştan 233 çıkar.

13.

A

B
C

D

E

F

GH
2 5

4 5

4 5

3 5

2 5
5 5

7 5
45

2 5

MEB Robot Yarışması’na hazırlanmakta olan Mustafa 
Hoca ve öğrenci ekibi, yaptıkları robota çizgileri takip 
ederek A noktasından D noktasına ulaşması komutunu 
veriyorlar.

Ekibin fazladan puan alabilmek için robotun en kısa 
ve en uzun yolu ayrı ayrı kullanma komutlarına göre 
hareket etmesini sağladıkları bilindiğine göre, robo-
tun kat ettiği en uzun mesafe ile en kısa mesafe ara-
sındaki uzunluk farkı kaçtır?

A) 8 5 B) 10 5 C) 4 5 D) 12 5
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16. a ve b gerçek sayılar olmak üzere;

 a = a sayısının küpü olan sayı  

b  = b sayısının karekökü olan sayı biçiminde ifade 
ediliyor.

Buna göre 289 4+  işleminin sonucu kaçtır?

A) 5 B) 25 C) 9 D) 81

19.

Şekil - I Şekil - II

Cam

Yukarıda eş dikdörtgen tahta bloklardan oluşmuş olan 
Şekil-I ve aynı tahta bloklar ile cam kullanılarak oluştu-
rulmuş kapı modeli olan Şekil-II verilmiştir.
Aşağıdaki tabloda ise kapının yapımında kullanılan 
tahta blok ve camın cm2 cinsinden birim fiyatları veril-
miştir.

Malzeme 1cm2 fiyatı (TL)
Tahta 7
Cam 10

Şekil-I’in çevre uzunluğu 14 2  cm olduğu bilindi-
ğine göre Şekil-II’deki kapının maliyeti kaç TL’dir?

A) 288 B) 390 C) 456 D) 1140

17.

-3 -1-2

-4

5 3

4

2

1. BÖLGE 2. BÖLGE

Elif 1. bölgeden bir sayı seçerken Sena da 2. bölgeden 
bir sayı seçiyor. Seçilen sayılardan küçük olan taban, 
büyük olan kuvvet olarak yazılıyor. Yazılan sayılar ise eş 
büyüklükte farklı kartlara yazılarak bir kutuya konuyor.

Buna göre kutudan rastgele bir kart alındığında kar-
tın üzerinde negatif sayı yazma olasılığı kaçtır?

A)
16
9 B)

8
3 C)

2
1 D)

16
7

18.

Yukarıda verilen kurşun kalemin uzunluğu 242  cm’dir. 
Kalemtıraş ile kalemini açmak isteyen Ahmet, kalem-
tıraşı her üç tam tur döndürdüğünde kalemin 2  cm 
kısaldığını fark ediyor. 

Buna göre Ahmet kalemtıraşı 12 tam tur döndürdü-
ğünde kalemin son uzunluğu hangi iki tam sayı ara-
sında olur?

A) 7 ile 8 B) 9 ile 10
C) 8 ile 9 D) 10 ile 11

MATEMATİK TESTİ
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Matematik testi bitti. Fen Bilimleri testine geçiniz.

20.
1 2 3 4 5 6 7 8

Esra ve Zeynep, çeşitli hediyelerin dağıtıldığı bir yarışma programına katılmışlardır. Yarışmanın formatı gereğince yarış-
macılar sorulan sorulara doğru cevap verdikçe bazılarının arkası dolu bazılarının arkası boş olan bir kapı seçecek ve 
var ise seçtiği kapının arkasında yer alan hediyeye sahip olacaktır. Yarışma esnasında yaşananlarla ilgili bilinenler şun-
lardır:

I. İlk yarışmacı Esra’dır ve kendisine yöneltilen soruya doğru cevap vermiştir.
II. Esra’nın hediye kazanmama olasılığı 

4
3 ’tür.

III. Esra arkası boş olan kapılardan birini seçmiştir. 

2. sırada yarışacak olan Zeynep’in kendisine sorulan soruya doğru cevap verip kalan kapılardan birini seçtiği 
bilindiğine göre yaptığı seçimden hediye kazanma olasılığı kaçtır?

A)
7
1 B)

7
3 C)

4
1 D)

7
2

MATEMATİK TESTİ
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1. Zehra Hanım, iklim ve hava olayları ile ilgili verilen görsellerden yararlanıp cevaplamaları için öğrencilerine aşağıdaki 
soruları yöneltmiştir: (Grafik, öğle vaktinde çizilmiştir.)

Cismin Gölge Boyu

21 Mart

23 Eylül

Güneş

12

3 4

21 Haziran

21 Aralık

TarihX Y Z T

Zehra Hanım: Grafik yengeç dönencesi üzerinde bulunan bir cisim için çizilmiş ise X hangi tarihi gösterir?
Mehtap: 21 Aralık

Zehra Hanım: Grafik oğlak dönencesi üzerinde bulunan bir cisim için çizilmiş ise Y – T aralığında Dünya yörüngedeki 
hangi numaralardan geçmiştir?

Mesut: 2 – 3 
Zehra Hanım: Grafik dönenceler üzerinde bulunan bir cisim için çizilmiş ise hangi noktalar ekinoks tarihini göstermektedir? 

Hakan: Y – T

Buna göre Zehra Hanım’ın sorularına hangi öğrenciler yanlış cevap vermiştir?

A) Yalnız Mehtap B) Mehtap ve Hakan
C) Mesut ve Hakan D) Mehtap, Mesut ve Hakan
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

4. Aşağıdaki görselde bir soy ağacı verilmiştir. Bu soy ağa-
cında bir özellik bakımından çekinik olan karakterler 
taralı olarak gösterilmiştir.

2 3 4

5

1

Buna göre, numaralandırılmış bireylerden hangile-
rinin melez genotipe sahip olduğu kesin değildir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 5
C) 3 ve 4 D) 4 ve 5

3. Genetik mühendisleri tarafından DNA’nın bir bölümün-
deki genin başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarı-
mı (transferi) denir. Gen aktarımı yöntemi ile bir gen, 
bir canlı türünden diğerine aktarıldığında geni aktarılan 
canlının kendine özgü özellikleri aktarımın yapıldığı 
canlıda da ortaya çıkar.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisi gen aktarımına örnek olamaz?

A) Örümceğin ağ üreten genlerinin keçiye aktarılması 
ile keçi sütünden örümcek ağı üretilmesi. 

B) Ateş böceğinde ışık saçmasını sağlayan genin 
tütün bitkisine transferi sonucu tütün bitkisinin ışık 
saçması.

C) Normal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin tüp 
bebek yöntemi ile çocuk sahibi olması.

D) İnsandan bakteriye aktarılan bir gen sayesinde 
bakterinin insülin hormonu üretmesi.

2. Aşağıda açık hava basıncının M, B ve K konumlarında-
ki basınç grafiği verilmiştir. 

Açık Hava Basıncı

KonumlarM B K

Buna göre; ilk hacimleri eşit olan özdeş balonların 
M, B ve K konumlarındaki hacimleri ile ilgili verilen 
görsellerden hangisi doğrudur?

M Konumu B Konumu K Konumu

A)

B)

C)

D)
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

5. Bedirhan, yaptığı bir araştırmada K bitkisine ve L hayvanına ait DNA molekülü kesitlerinde aynı nükleotid dizilimlerine 
rastlamıştır. 

K Bitkisi
DNA Kesiti

L Hayvanı
DNA Kesiti

Bu durumu resimleyerek sınıf arkadaşları ile paylaşan Bedirhan, arkadaşlarından  şu yorumları almıştır:

Ali: Bu iki canlıda nükleotid çeşitleri aynıdır.
Sami: Farklı canlı sınıflarına ait DNA’larının bazı bölümlerinde aynı nükleotid dizilimlerine rastlanabilir.
Yücel: Nükleotid dizilimlerinin aynı veya farklı olmasının canlılar üzerinde bir etkisi yoktur.

Buna göre görseli verilen bu yapı hakkında hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

A) Ali ve Sami B) Ali ve Yücel
C) Sami ve Yücel D) Ali, Sami ve Yücel

6. Bir grup öğrencinin hava olaylarının gerçekleşmesi ile ilgili yaptığı çalışmalar aşağıda verilmiştir.

-10 °C'de
gaz çıkışı

-10 °C'de
gaz girişi

buz 
kristali

su
damlacığı

2. Etkinlik1. Etkinlik

susu

0 °C'de
gaz çıkışı

0 °C'de
gaz girişi

Yapılan bu çalışmayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. etkinlik kar, 2. etkinlik yağmur oluşumunu anlatmaktadır.
B) Kar yağışının gerçekleşmesi için daha soğuk atmosfer ortamı gereklidir.
C) Her iki etkinlik de gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olaylarını temsil etmektedir.
D) 1. etkinlikteki olay 2. etkinlikteki olaydan her zaman daha yükseklerde gerçekleşir.

su
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

9. Armadillolar sahip oldukları uzun ve yapışkan dil, sivri burun, keskin pençe ve azı dişleri gibi yapılarla kolayca avla-
nırken; sert koruyucu zırh yapısı ve tehlike anında taş yumağını andıran şekle dönüşmesi sayesinde düşmanlarından 
korunmuş olurlar.

Armadillolardaki bu özelliği açıklayan bilimsel kavram için aşağıdakilerden hangisi uygun bir örnek olabilir?

A) Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi.
B) Sağlıklı anne ve babanın down sendromlu çocuklarının dünyaya gelmesi. 
C) Kutuplarda yaşayan bir balık geni transferi ile soğuğa dirençli çilek elde edilmesi.
D) Kuyrukları kesilen farelerin çiftleştirilmesi neticesinde uzun kuyruklu yavruların doğması.

7. Gelişmiş bir canlı hücresinde DNA eşlenmesi sırasında grafikte verilen yapılardaki nükleotid sayıları ile ilgili 
aşağıda verilen grafiklerden hangileri doğru olabilir?

Hücredeki
nükleotid sayısı

Zaman
I

Çekirdekteki
nükleotid sayısı

Zaman
II

Sitoplazmadaki
nükleotid sayısı

Zaman
III

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

8. Görselde çivinin çekiç yardımıyla ahşaba çakıldığı görülmektedir. Bu 
işlem esnasında herhangi bir enerji kaybı olmadığı düşünüldüğünde 
F

1
 = F

2
 ve P

2
 > P

1
 olduğu görülmüştür. 

Buna göre, 
I. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda ve şiddette iletir.
II. Katılar üzerine uygulanan basıncı artırarak iletebilir.
III. Katılarda basınç iletimi temas yüzeyine bağlı olarak değişir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

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

F
1

P
1

P
2

F
2
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

10. Katı cisimlerde basınç, temas eden yüzey alanı ile ters 
orantılıdır.
Öğretmen, temas yüzey alanlarının yazılı olduğu dik-
dörtgenler prizmasının açık halini öğrencilerine gös-
terdikten sonra bu cisme ait farklı yüzeyleri zemine dik 
gelecek şekilde koyduğunda elde edilen basınçların      
K > L > M şeklinde sıralandığını söylemiştir.

2S 6S

3S

Verilen bilgiler dikkate alındığında,
I. K mavi, L sarı, M pembe yüzeyleri göstermektedir. 
II. K yüzeyi zemine geldiğinde cismin ağırlığı en bü-

yük olur.
III. Teması esnasında sarı yüzeyin yere uyguladığı 

basınç pembe yüzeyin yere uyguladığı basıncın 
iki katıdır.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

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

12. Bilgi: Sıvıların basıncı, sıvının cinsine (yoğunluğuna) 
ve derinliğine bağlıdır.

Osman ve Seha sıvı basıncının sıvı derinliğine bağlı 
olduğunu kanıtlamak üzere şekildeki düzeneği kurup 
K, L ve M noktalarına yerleştirdikleri basınçölçerlerle 
elde ettikleri değerleri kaydediyorlar.

K

L

M

Osman’ın musluk açılmadan önceki değerlerini, 
Seha’nın ise musluk açılıp sıvı akışı tamamlandık-
tan sonraki basınç değerlerini not ettiği bilindiğine 
göre, Osman ve Seha’nın basınç ölçümlerini göste-
ren tablo aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Osman Seha

K L M K L M

A) 60 40 0 30 20 25

B) 60 50 0 25 15 20

C) 60 40 0 30 15 20

D) 60 50 0 25 20 1511. Kalıtım; kalıtsal bilginin anne ve babadan yeni nesle 
geçme şekilleri ile ilgilenen biyoloji dalıdır.  Modern kalı-
tım on dokuzuncu yüzyılda Avusturyalı Gregor Men-
del’in yaptığı bilimsel çalışmalarla başlamıştır. Bezelye 
bitkisinin yetiştirilmesinin kolay olması, çabuk olgunla-
şarak yılda birkaç ürün vermesi, zıt karakter özellikleri-
nin çok olması, çiçek yapısı gibi özellikleri yaptığı kont-
rollü deneylerde Mendel’e avantajlar sağlamıştır.

Bitki 
Türü

Zıt 
Karakter 

Çeşidi

Bir Yıldaki 
Ürün 

Sayısı

Dış 
Tozlaşma 
Özelliği

Yetiştiği Toprak 
özelliği

K 5 3 Açık Sadece killi 
toprak

L 6 4 Açık Kumlu veya killi 
toprak

M 4 4 Kapalı Sadece humuslu 
toprak

N 6 3 Kapalı Her çeşit
toprak

Yukarıdaki bilgileri öğrenen Ayhan’ın, benzer bir 
çalışmada aşağıda özellikleri verilen bitkilerden 
hangisini tercih etmesi beklenir?

A) K B) L C) M D) N

13. Aşağıdaki görsellerden hangisinin çalışma prensi-
binde gaz basıncının etkisi görülmez?

A) Klozet pompası B) Su damacanası

C) Elektrik süpürgesi D) Berber koltuğu
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

14. Hipotez: Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

6h 6h
2d 5d

R kabı S kabı

Hipotezin doğruluğunu test etmek isteyen İbrahim ve Doğan’ın işlem basamakları şu şekildedir:
I. İşlem: İki adet eşit bölmeli bileşik kabın musluklarını kapatarak yoğunlukları 2d ve 5d olan sıvılarla tamamen dol-

duruyorlar.
II. İşlem: Bileşik kabın boş tarafına bir bölme hacim kaplayan özdeş iki adet esnek balonları sabitliyorlar.
III. İşlem: Muslukları açıp sıvı dengesi sağlanıncaya kadar bekliyorlar.
IV. İşlem: Her iki kabın sıvı seviyelerini ölçüyorlar.

Sonuç: S kabındaki sıvı yüksekliği R kabından düşük olmuştur. Çünkü yoğunluğu fazla olan sıvının basıncı da fazla ol-
duğu için balonu daha fazla küçültmüş ve sıvı seviyesi düşük ölçülmüştür.

Buna göre İbrahim ve Doğan’ın yaptığı deneyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tamamı doğru ve test için yeterlidir.
B) Tamamı doğru fakat test için yeterli değildir. 
C) İşlem basamakları doğru fakat sonuç yanlıştır.
D) Test edebilmek için bir tane de boş bileşik kap kullanılmalıydı.

15. Ayşen Hanım, öğrencilerinden sıvı basıncının sıvı derinliğine bağlı olduğuna kanıt olarak kullanılabilecek üç adet pos-
ter hazırlamalarını istemiştir. Öğrencilerin hazırladığı posterler aşağıdaki gibidir. 

X: Tabana sabitlenmiş, özdeş 
balonlar ve özdeş beherler.

I. Durum II. Durum I. Durum II. Durum

Y: Çapları farklı eşit seviyede su 
bulunan bileşik kap sistemleri. 

I. Durum II. Durum

Z: Özdeş silindirler, eşit seviyede 
yerleştirilmiş özdeş musluklar.

Buna göre hazırlanan posterlerden hangileri Ayşen Hanım’ın isteğine uygun değildir?

A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y D) X ve Z

su

su
alkol

alkol
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(16 ve 17. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız.)

16. Günümüzde kullanılan periyodik tablo H. Moseley 
tarafından düzenlenmiştir. Moseley, elementleri artan 
atom numaralarına (proton sayılarına) göre birinci 
periyottan itibaren soldan sağa doğru yerleştirmiştir.

1A

B GRUPLARIK L
N

M
1
2
3
4

2A

3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B

3A 4A 5A 6A 7A
8A

Buna göre yukarıda bir kısmı verilen periyodik 
tabloda bazı kutucuklarda yazılı olan K, L, M ve 
N’nin temsil ettiği elementlerin atom numaraları 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

K L M N

A) 3 5 9 15

B) 2 4 8 14

C) 3 5 7 1

D) 3 2 5 7

17. Tabloda yer alan K, L, M ve N için;
I. K alkali metaldir.
II. L yarı metaldir.
III. Proton sayısı en büyük olan M’dir.
IV. M ve N ametaldir.

verilenler bilgilerden hangileri doğrudur?

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

19. Aşağıda verilen olaylar fiziksel değişim ise F kutusu, 
kimyasal değişim ise K kutusu işaretlenecektir.

OLAYLAR F K

1. Sütün ekşimesi

2. Naftalinin süblimleşmesi 

3. Şekerin suda çözünmesi 

4. Solunum

5. Metallerin genleşmesi

6. Fotosentez

Buna göre aşağıdaki işaretlemelerden hangisi
doğrudur?

A) F K B) F K

C) F K D) F K

FEN BİLİMLERİ TESTİ

18. Maddenin iç yapısı değişmeden sadece dış görünü-
şünde meydana gelen değişmelere fiziksel değişim, 
maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere ise  
kimyasal değişim denir. Fiziksel değişmede madde 
kimliğini korur ve yeni bir madde oluşmaz. Kimyasal 
değişmede maddenin kimliği değişir ve yeni maddeler 
oluşur.

Aşağıda verilen görsellerden hangisi yukarıda anla-
tılan değişim özellikleri bakımından diğerlerinden 
farklıdır?

A) B)

C) D)
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Fen Bilimleri testi bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

20. Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton’dur. Her Gezegen’in kütle-
sine göre değişen bir kütle çekim kuvveti olduğundan ağırlık gezegene göre değişir.  Aşağıda bazı karasal gezegenler 
ve Ay’ın görseli ile kütle çekim kuvveti hakkında bilgiler verilmiştir.

Bir kilogram kütleli bir cisim 
yaklaşık olarak;

Merkür’de 
3,70 N

Venüs’te
8,87 N

Dünya'da
9,81 N

Mars’ta
3,70 N

Ay’da
1,62 N

MERKÜR VENÜS DÜNYA AY MARS

Yukarıdaki bilgilere ulaşan bazı öğrenciler 8 kg kütleli katı bir cismin farklı gezegenlerde zemine yapacağı basınçlarla 
ilgili şu yorumları yapmışlardır:

Mustafa: Kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için bütün gezegenlerde ve Ay’da basınç eşit olur.

Eren: Katı basıncı ağırlık ile doğru orantılı olduğu için basınç bütün gezegenlerde ve Ay’da farklı olur.

Altan: Basınç sıralaması; Dünya > Venüs > Mars = Merkür > Ay şeklinde olur.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorum doğrudur?

A) Mustafa ve Eren B) Yalnız Mustafa
C) Yalnız Altan D) Eren ve Altan

ağırlığında 
ölçülmüştür.

FEN BİLİMLERİ TESTİ



CEVAP ANAHTARI 

TÜRKÇE 
T.C İNKILAP TARİHİ 
VE ATATÜRKÇÜLÜK 

DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ 

İNGİLİZCE 

SORU CEVAP SORU CEVAP SORU CEVAP SORU CEVAP 

1 B 1 A 1 C 1 D 

2 A 2 A 2 A 2 C 

3 C 3 C 3 B 3 D 

4 A 4 B 4 B 4 D 

5 D 5 D 5 D 5 B 

6 A 6 D 6 C 6 A 

7 B 7 A 7 A 7 C 

8 B 8 B 8 A 8 B 

9 A 9 C 9 C 9 A 

10 D 10 D 10 D 10 B 

11 A       

12 D       

13 C       

14 B       

15 D       

16 C       

17 D       

18 C       

19 B       

20 C       

 

 

 

 

 

 

 



 

CEVAP ANAHTARI 

MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 

SORU CEVAP SORU CEVAP 

1 B 1 A 

2 A 2 B 

3 B 3 C 

4 B 4 B 

5 D 5 A 

6 A 6 D 

7 C 7 D 

8 C 8 D 

9 B 9 A 

10 A 10 C 

11 A 11 D 

12 C 12 B 

13 B 13 D 

14 C 14 A 

15 D 15 B 

16 A 16 A 

17 D 17 C 

18 B 18 C 

19 C 19 A 

20 D 20 C 
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