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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.

1.
• Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

• Halen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan 
Akgül, güreşe 14 yaşında başladı. 

• 6 sene boyunca Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Akgül, 2010 senesinde İzmir'e yerleşti.

• 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdürürken Milli Takım antrenörüyle tanıştı ve daha 
profesyonel eğitim almaya başladı.

• 2011 senesinde Ankara Aski'ye transfer oldu.

• 2012 senesinde 40. kez düzenlenen Uluslararası 
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ve 2014 senesinde 
Özbekistan Taşkent’te, yapılan Dünya Güreş 
Şampiyonası'nda altın madalyalar kazandı.

• 7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Las Vegas'ta 
düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde 
Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov'u 62 
saniyede sayı tuşuyla (10-0) yenerek, altın madalya 
kazandı.

• 20 Ağustos 2016 tarihinde Rio Olimpiyatları'nda 
Taha Akgül, 125 kiloda finalde İranlı rakibini 3-1 
mağlup etti ve altın madalya kazandı. Böylece 
Olimpiyat Şampiyonu unvanını elde etmiş oldu.

Bu bilgiler ışığında Taha AKGÜL ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kariyerinde doğduğu şehir de olan Sivas’ın önemli bir yeri vardır.
B) Kariyerinde iki dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir de olimpiyat şampiyonluğu vardır.
C) Olimpiyat oyunlarının güreş dalında ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran sporcudur.
D) Yüksek öğrenimine Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde devam etmektedir.

2.
Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

Sıralanan örneklerin devam edeceğini göstermek için örneklerin sonuna konur.

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

“İki şey akıl hafifliğini gösterir: söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek…” 

Sosyal medya profilinde Şeyh Sâdî-i Şîrâzî’nin yukarıdaki sözünü paylaşan Başak, bu paylaşımı yaparken  
noktalama işaretlerinden hangisini yanlış kullanmıştır?

A) iki nokta B) virgül C) üç nokta D) tırnak işareti
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5. Aşağıda yükleminin türüne göre cümlelerin gruplandırılmasıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir:
• Yargı ifadesini tam olarak taşıyan yüklemin bulunduğu yani bir çekimli fiilin yüklem olduğu cümleler fiil cümleleri 

olarak adlandırılır. İsim cümlelerinde ise yüklem ek eylem almış, isim türünden bir kelime olmalıdır. Fiilimsiler de 
isim soylu sözcükler olduğu için onların ek eylem alması sonucunda oluşan yüklemler de bu grubun bir üyesidir.

Bu bilgilere göre;
(I) Ebette mümkün değildir, kedigiller ailesinin bir ferdi olan aslanların sahip olduğu kudret ve asaleti tartışmak. (II) Onlar,  
kaplanlardan sonra dünyadaki kedilerin en büyük olanıdır. (III) Sahip oldukları bölgeleri devriye gezen aslanlar, ilginç-
tir ki, püsküllü kuyruğa sahip tek kedi türüdür. (IV) Yüzmeyi seven bu tür,  grup halinde avlanıp günde ortalama 15 kg et 
yemeyi de asla ihmal etmez.
metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

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

4. Dilin en eski şekli ve kültürün en önemli unsurları atasözlerinde bulunur. Her dilde atasözleri vardır. Atasözleri sayesinde 
yaşanan kültürü tanımak; ataların yaşam tarzını, düşüncesini ve değer yargılarını öğrenmek mümkündür. Ama atasöz-
leri başka bilgiler de içerir. Bu bilgiler çoğunlukla tecrübelere dayanır ve toplumun yolunu aydınlatan birer fener göre-
vindedir.  İnanışlardan, iklimlerden, coğrafya şartlarından hatta yemek hazırlama tarzından bahseden atasözlerine bile 
rastlamak mümkündür. 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tabiat olaylarıyla ilgili tecrübe edilen bir gerçeği” ifade etmemektedir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer. B) Lodosun gözü yaşlı olur.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. D) Kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok olur.

3. Hindistan’da “Renklerin Ustası” anlamına gelen Ranga Guru 
adında bir ressam varmış. Bu ünlü ressamın bir öğrencisi eği-
timini tamamlamış, son resmini yapıp hocası Ranga Guru’ya 
götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga 
Guru resme bakmış ve şöyle demiş: 
“Sen artık büyük bir ressamsın. Resmini halk değerlendirsin. Bu 
resmi al, şehrin kalabalık bir meydanına as. Yanına da bir kır-
mızı kalem ile şu yazıyı bırak: “Lütfen beğenmediğiniz yerlere 
çarpı koyunuz.”
Öğrenci söyleneni yapmış ve birkaç gün sonra resme bakmaya 
gittiğinde görmüş ki emeğini ve yüreğini ortaya koyarak yaptığı 
tablo, kırmızı çarpılarla doldurulmuş. Öğrenci buna çok üzülmüş. 
Tabloyu almış ve hocasına götürmüş. Ranga Guru, öğrencisin-
den üzülmemesini istemiş ve aynı resmi yeniden yapıp yanına 
da yağlı boya ve fırça ile birlikte şu yazıyı bırakmasını söylemiş: 
“Lütfen beğenmediğiniz yerleri düzeltiniz.”

Öğrenci birkaç gün sonra gidip bakmış, tabloya kimse dokunmamış. Bu duruma çok sevinerek durumu hocasına anlat-
mış. Anlatılanları dinleyen Ranga Guru öğrencisine şu üç öğüdü vermiş: 

- - - -

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ranga Guru’nun öğrencisine verdiği öğütler arasında yer alamaz?

A) Hayatında hiç resim yapamayan insanlara fırsat verdin ve acımasızca eleştirildin. Sakın eline fırça bile almayanla-
rın eleştirilerine kulak asma.

B) Emeğinin karşılığını almak istedin ama eleştirilere kulağını tıkadın. Sakın tablolarını herkesin görebileceği bir yerde 
sergileme. 

C) Hatalarının düzeltilmesini istedin oysa bu iş yürek ister, bu yüzden kimse tablonu düzeltmeye cesaret edemedi. Sen 
de insanların hatalarını düzeltmek istediğinde etraflıca düşün. 

D) Yapılanı beğenmemek, karalamak, kolaydır; insanoğlu başkalarında kusur aramada pek aceleci ve acımasızdır. 
Sen zor olanı tercih et.
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7. Cümle vurgusu, cümle içerisinde anlamına veya anlatımına önem verilen bir sözcüğün konuşma veya okuma esnasında 
diğerlerinden daha baskılı ve kuvvetli söylenmesidir. Cümlede vurgu bulunurken dikkat edilmesi gereken kurallar var-
dır. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Fiil cümlelerinde vurgu, yüklemden önceki öğededir.
• İsim cümlelerinde vurgu, yüklemin kendisindedir.
• Soru cümlelerinde vurgu, cümlede soru anlamını sağlayan sözcüktedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, farklı bir öğe üzerindedir?

A) Bendim vurgu sorusunu sınıfta tek doğru yapan.
B) Onur belgesini alarak sınıftan mutlu bir şekilde çıktı.
C) Sen bu okuldan ne zaman mezun olacaksın? 
D) Deprem haberini alan Cumhurbaşkanı uçakla geldi Elazığ’a.

6. Toprak ıslahı, tarım topraklarının fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi demektir. Genellikle su baskınlarının sık 
görüldüğü alanlarda -göl ve dere kenarlarında- toprak ıslahının yapılması gerekir. Toprak ıslahında kullanılan en yay-
gın yöntem ise drenaj yöntemidir. Bu yöntem ile tarım arazisinde oluşan su birikintilerinin su kaynağına doğru açılan 
bir kanalla bölgeden tahliye edilmesi sağlanır. Bu şekilde ıslah edilen tarım arazilerinde elde edilecek ürün verimi artar. 
Yukarıdaki makaleyi okuyup kazı araçlarıyla ilgili araştırma yapan Kazım Bey, dere kenarındaki tarlasında toprak ıslahı 
yaptırmayı istemektedir. Drenaj için uygun iş makinesine ihtiyacı olan Kazım Bey, araştırmaları sonucu iş makineleri ile 
ilgili şu bilgilere ulaşmıştır:

• Paletli araçlar: Gevşek, sulu ve bataklık zeminlerde dâhil olmak üzere birçok zeminde kolaylıkla çalışabilmektedir. 
Kaplamalı zemine zarar verdiği için karayolu üzerindeki çalışmalarda tercih edilmez.

• Lastik tekerli araçlar: Sert ve kaplamalı zemine zarar vermediği için özellikle karayolu üzerindeki çalışmalarda ter-
cih edilir. Gevşek, sulu ve bataklık zeminlerde çalışamaz.

Buna göre açtırmayı düşündüğü drenaj kanalı için bataklık şartlarına uygun bir kazı aracı arayan Kazım Bey’in 
tercih etmesi gereken araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)
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8. Betül Hanım, öğrencilerinden aşağıda belirtilen özelliklere uygun bir şiir bulmalarını istemiştir.
• Teması özgürlük olmalıdır.
• Dizelerindeki hece sayısı eşit olmalıdır.
• Tezat (zıtlık) sanatına yer verilmelidir.
• Mısra sonlarında ses benzerliği olmalıdır.

Nisa

Anıl Zehra

Musa

Kırılır da bir gün bütün dişliler
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim
Gökten bir el yaşlı gözleri siler
Şenlenir evimiz barkımız bizim

Özgürlük yoluna girmezsen,
Bu yolda koşmazsan var gücünle,
Yıkamazsan yüzünü yüreğinin kanında,
Yarın avucunu yalarsın.

Mavi yaz akşamlarında, özgür, gezeceğim,
Ayaklarımın altında nemli, serin kırlar;
Başakları devşirip otları ezeceğim,
Yıkayıp arıtacak çıplak başımı rüzgâr.

Ne demek esaret ne demek köle
İnsanın özünde özgürlük yaşar
Atsan da zindana sürsen de çöle
Dilinde sözünde özgürlük yaşar

Buna göre hangi öğrencinin bulduğu şiir öğretmenlerinin istediği niteliktedir?

A) Nisa B) Anıl C) Zehra D) Musa

9.
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I. Merdivenlerde ağlayan bu çocuk, bence okula erken verilmiş. ✓ ✓

II. Başarılarından dolayı sahaya inip tüm takımı tebrik etti. ✓ ✓

III. Yayından kaldırıldı dizilerin birçoğu, beklenen seyirci sayısına ulaşamayınca. ✓ ✓

IV. Kristal kubbenin gölgesi indi yemyeşil bir ovaya. ✓ ✓

Tabloda yer alan fiillerin çatı özellikleri verilirken numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde hatalı işaret-
leme yapılmıştır?

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

10. Bir köyde uzun süren kuraklığın ardından köylüler toplanıp yağmur duasına çıkmışlar. Bir kişi hariç, hiç kimse yağmur 
duasına çıkarken şemsiyesini yanında götürmemiş. Bırakın götürmeyi şemsiye almak akıllarının ucundan bile geçme-
miş. Bir çocuk hariç. Hayatı düşündüğünden karmaşık görenler, kötümserliği ve ümitsizliği kimseye bırakmayanlar size-
dir sözüm. Yapmanız gereken çok basit.  Yağmur duasına çıkarken yanına şemsiye almayı ihmal etmeyen çocuğun 
içinde bulunduğu ruh haline bürünün yeter.

Metne göre yazarın vurguladığı duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanç B) Güven C) Şaşkınlık D) Şüphe
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11.

Kural: Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.
Örnek: Aral Gölü, Asya Yakası, Zigana Geçidi vb.
Uyarı: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

Kural: Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar.
Örnek: Kendi Gök Kubbemiz, Bilim Çocuk, Kaplumbağa Terbiyecisi vb.
Uyarı: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz.

Kural: Devlet adları büyük harfle başlar.
Örnek:Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan vb. 

Kural: Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır.
Örnek: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.
Uyarı: Bu sözler yön bildirdiğinde (yer isminden sonra geldiğinde) küçük yazılır.

1

2

3

4

(I)1970'li yılların sonunda Kâbil'in güneydoğusunda patlak veren Afganistan olayı; Erdem Bayazıt ve arkadaşlarının 
en çok üzerinde durduğu, İslam dünyasının kanayan yaralarından biri olmuş tur hep. (II)“İpek Yolundan Afganistan'a” 
adlı kitabında hislerini en içten şekilde dile getiren şair ve onu yalnız bırakmayan arkadaş grubu; yazılarıyla, şiirleriyle, 
hikâye ve romanlarıyla dünyanın seyirci kaldığı bu drama çare bulmaya çalıştı. (III) Bu grup, Sovyetler Birliği’nin Bagram 
İlçesi'nde başlattığı olaylara yönü kıbleye dönük olarak baktı hep.(IV)Bilhassa Cahit Zarifoğlu, hem Doğu'ya hem Batı'ya 
seslendiği şiir ve yazılarında Afganistan konusunu o kadar çok işledi ki adı “Afganistan Şairi”ne çıktı.

Yukarıda yazım kuralları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım hatası yapılmıştır? 

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

12. “Dilimiz kimliğimizdir. Dilimizi kaybetmemiz benliğimizi kaybetmemiz demektir. Bir toplumu bölmek için kendi dillerini 
unutmalarını sağlamanız ve o dili yabancı kelimelerin istilasına maruz bırakmanız yeterli olacaktır.” derdi öğretmenle-
rimiz. Belki biz o yaşlarda bu uyarılara kulak asmamıştık. Belki de gençliğin verdiği o heyecanla kafa sallamıştık bize 
söylenen ne varsa. Oysa şimdi bazen bir işyeri tabelası bazen de kıyafetlerinde ne yazdığının farkında olmadan gezen 
gençler haykırıyor bana bu gerçeği. Ve elbette ki kitle iletişim araçlarında yayınlanan o reklamlar.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçada yakınılan durum için verilen örneklerden birini temsil edemez?

A) B) C) D)

13. Herhangi bir davranışın, eylemin, isteğin yapılmasını gerekli kılan nedenle verilmesi ile oluşan yargılara gerekçeli yar-
gılar denir. Gerekçeli anlatıma nedene bağlı anlatım da denir. Bu tür yargılar eyleme sorulan “niçin” sorusu ile bulunabi-
lir. “Derslerine düzenli çalıştığından sınavda başarılı oldu.” Cümlesi gerekçeli yargıya bir örnektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) Zavallı kadın, çantasını evde unuttuğunu bir türlü anlatamıyordu.
B) Elma kurdu, yaşadığı elmadan çok sıkılınca başka elmada yaşamaya karar verdi.
C) Tren garında merakla bekleyen birçok kişi sevdiklerinin yollarını gözlüyordu.
D) Osmanlıda ilk matbaa 1495'te, II. Beyazıt zamanında, İstanbul'da kuruldu.
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14. Aralarında sesteşlik ilişkisi olan sözcüklerden biri cümle içinde gerçek anlamının dışına çıkıp mecaz anlam kazanırsa 
sözcükler arasındaki sesteşlik ilişkisi ortadan kalkar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler arasında sesteşlik ilişkisi yoktur? 

A) Elleriyle yüzünü kapatan küçük kız, parmaklarının arasından etrafı izliyordu.
İnsanları yanına çağırıp onlara kız, sonra gelip onlardan özrü dile.

B) Seyisler, at bakım işlerinde çalışan onları yetiştiren kişilerdir.
Sırtındaki çantayı bir kenara at da yanıma gel.

C) Bir bardak demli çay bu yemeğin üzerine de ne iyi gider.  
Köyün hemen girişindeki bu çay eskiden hiç kurumazmış.

D) Masanın altına yerleştirdiğim kutu, ağzına kadar dolu.
Bu mevsimde buralara ceviz büyüklüğünde yağar dolu. 

16. Psikobiyolojik kişilik kuramının sahibi Prof. Dr. Robert Cloninger, kendisi dâhil hiç kimseye faydası dokunmayan “zayıf 
karakterli” insanlarda kalp hastalıklarının zararlı alışkanlığı olanlara kıyasla dört kat daha fazla olduğunu belirtti. Hatta 
Cloninger’a göre bu yapıdaki insanlarda kanser, verem, hipertansiyon gibi hastalıkların görülme olasılığı da yüksek. Kişi-
lik bozukluklarının karakter zayıflığı ile bire bir ilişkili olduğunu kaydeden Cloninger, "Başkasının dümen suyundan giden-
ler, onun güdümünde hareket ederken kendi kişiliklerini bulamazlar; kişiliklerine kavuşamayan insanlar da ruhsal birçok 
hastalığın yanı sıra bedensel hastalıklara da adaydır.”dedi. 

Metne göre “zayıf karakterli insanlar” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zararlı alışkanlığı olanlardan dört kat daha sağlıklıdırlar. 
B) Ölümcül bazı hastalıklara yakalanma ihtimalleri oldukça fazladır.
C) Birinin tuttuğu yolu izler, hemen her şeyde ona uyarlar.  
D) Birtakım kişilik bozukluğu sergileyebilirler.

17. Yonca üzerinde bulunan numaralandırılmış 
bölümlere, yapraklarındaki söz veya söz grupla-
rının çağrıştırdığı en uygun kavram yazılacaktır.

Buna göre, numaralandırılmış bölümlere 
getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

  1    2    3  
A) Teknoloji İletişim Ulaşım
B) Ulaşım Teknoloji İletişim
C) İletişim Teknoloji Ulaşım
D) Ulaşım İletişim Teknoloji

2

Jest ve 
mimikler Adres

Empati Görüntülü 
arama

3

Bilişim
Dijital 

sistemler

Etkileşimli 
tahta İnternet

1

Karayolu
Şehir
hatları

Yakıt 
sarfiyatı Yolcu

15. Herhangi bir konudaki bir durumun; gazete, dergi, radyo, televizyon veya internet aracılığıyla kitlelere duyurulmasına 
ilan denir. Konunun niteliğine göre ilan ya özeldir ya da resmîdir. İlanda kısalık, açıklık ve anlaşılırlık önemlidir. İlanlar iş, 
toplantı, kayıp, ölüm vb. durumlarda da verilir. İlanlar reklam içeremez.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir ilan metni içinde yer alamaz?

A) Ankara, Bursa, Adana, İzmir, Malatya bölge müdürlüklerinde; İstanbul merkez ofisimizde kadrolu çalıştırmak üzere 5 yıllık 
deneyim şartını sağlamış ve belgesini temin etmiş “Kontrol Sorumlusu” ile “Lisanslı Değerleme Uzmanı” alınacaktır. (…)

B) ** MBK 01 plakalı aracınızın trafik poliçesinin bitmesine 7 gün vardır. Poliçeniz 18/02/2020 tarihinde sona erecektir. Poli-
çenizi yenilemeyi unutmayınız. Pratik Sigorta A.Ş esnek ödeme imkânları sunmaktadır. (...)

C) Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim fakültesinden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim.  
Hükümsüzdür. (…)

D) Sivas ili Gölova ilçesinde 10 yataklı “İlçe Entegre Hastanesi” yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. (…)
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Türkçe testi bitti.  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.

TÜRKÇE TESTİ

20. Aşağıda “Yarım Windsor Düğümü” yöntemi ile kravat bağlamanın ilk üç aşamasının anlatımı görselleriyle birlikte verilmiştir.

1 2 3 Resimde görüldüğü gibi kravatın ince kısmını kalın kısmının üzerine getirin. 
Daha sonra kravatın kalın kısmını ince kısmından bir düğüm atar gibi dolayın.

Kalan aşamalar ise şu şekildedir:
Doladığınız kısmın üstünde bir halka oluşacaktır. Kravatın kalın kısmını oluşan bu halkanın altında bulunan ince kısmın 
etrafına yeniden dolayın ve üçgene benzer bir düğüm oluşturun. Kravatın kalın kısmını halkanın altından aldıktan sonra 
oluşan bu düğümün içinden geçirip aşağı doğru sarkıtın. İşte kravatınızı bağladınız.

Bu metindeki açıklamaları içeren görseller aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) 4 5 6 7 8

B) 4 5 6 7 8

C) 4 5 6 7 8

D) 4 5 6 7 8

18. Türkiye, göller bakımından zengin (parası çok olan, varlıklı) bir ülke değildir. Göllerin ülkemizdeki dağılımda bir denge-
sizlik göze çarparken göllerin yoğunluk kazandığı alanların başında Doğu Anadolu’nun olduğu görülmektedir.  Ayrıca 
ülkemizdeki göllerin yüksekliği doğuya gidildikçe artmaktadır. Derinlik (dip tarafın yüzeye olan uzaklığı) ve genişlikleri 
bakımından da farklılık (başkalık) gösteren göllerimizin tuzluluk oranları da aynı değildir. Göllerimiz içinde tuzluluk oranı 
en az olanlar, dışarıya akıntısı bulunanlardır. Türkiye’deki göller, doğal ve yapay (insan eliyle yapılmış) göller olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Metinde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç ( ) içinde verilen açıklama ile uyuşmamaktadır?

A) zengin B) derinlik C) farklılık D) yapay

19. Farkına var bir imtihandasın. Sabret sakın isyan etme. Ne olursa olsun asla ümidini yitirme. Bir gün gelecek sıkıntıların 
sona erecek. “Bir yandan korku bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime 
vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederle-
nirsin?” der Mevlana. 

Bu metinde ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Bir düşünceyi somut hâle getirip daha anlaşılır kılmaya
B) Okuyucuyu inandırabilmek için tanınan kişilerin sözlerinden alıntı yapmaya
C) İstatistiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden yararlanmaya
D) Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki farklılıkları ortaya koymaya
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Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

2. Antep yolunun açılmasını isteyen Fransız kumandanına yazdığı cevapta Şahin Bey şunları söylüyor:

“Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde Türk kanı, her bucağında 
bir atanın mezarı vardır. Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda 
yaşamaktadır. Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk ’e ısındı; kaynadı. Sadece 
siz değil, bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen 
‘Türk, esir yaşamaz.’ sözünü duymadın mı? Namus ve hürriyet için ölüme atılmak, 
bize ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli 
insanlarsınız. Bize çatmayınız. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz.”

Güney Cephesi ile ilgili yukarıdaki anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Düşmanlar, topraklarımıza girmişlerdir.
B) Özgürlük için gerekirse yaşama hakkından bile vazgeçilebileceği belirtilmiştir.
C) Hangi düşman olursa olsun hepsine karşı konulacağı açıklanmıştır.
D) Fransızlara karşı uzlaşmacı bir tavırda olunacağı izah edilmiştir.

1. “Benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisinde açıkça tartışılmasıdır. Büyük Millet Meclisinde Türk mil-
letinin gözü önünde konuşulamayacak hiçbir iş yoktur.”

Yukarıdaki açıklaması dikkate alındığında Mustafa Kemal kendisinde bulunan özelliklerden hangisinin millet-
vekillerinde de bulunmasını istemektedir?

A) Açık sözlülük B) İdealistlik C) Çok yönlülük D) İleri görüşlülük

3. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması tarihimizdeki önemli diplomatik zaferlerdendir. Anlaşma görüş-
meleri esnasında itilaf devletleriyle ciddi siyasal mücadeleler verilmiş olmasına rağmen anlaşmaların bazı maddelerinde 
egemenliğimize aykırı hükümlere yer verilmiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması Lozan Barış Antlaşması

I Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı Yunan 
kuvvetleri 15 gün içinde boşaltacaktır. K Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.

II Doğu Trakya TBMM'ye bırakılacaktır. L Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyona 
bırakılacaktır.

III İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM Hükümeti'ne 
bırakılacaktır. M Tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul 

edilecektir.

IV İtilaf Devletleri'nin askerleri, barış antlaşması 
yapılıncaya kadar İstanbul'da bulunacaktır. N Yunanistan, savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı 

Türkiye’ye verecektir.

Verilen bilgilere bakıldığında anlaşmanın hangi maddeleri egemenliğimize aykırı hükümler içermektedir?

A) I - M B) II - K C) III - N D) IV - L
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5. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Avrupa iki bloğa ayrılmış durumdaydı. Devletler arasında gittikçe gerginleşen bir hava 
vardı. Nihayet 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi ile sonucunda 
milyonlarca insanın öleceği, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı gibi ülkelerin yıkılacağı, yerlerine yeni 
devletlerin kurulmasıyla dünya siyasî haritasının değişeceği I. Dünya Savaşı başladı.

Yukarıdaki anlatımda I. Dünya savaşıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Savaşı başlatan olaya B) Savaşın sonuçlarına
C) Savaşın nedenlerine D) Savaştan etkilenen devletlere

7. Halide Edip Adıvar’ın Milli Mücadele yıllarını anlattığı Ateşten Gömlek kitabı, senaryolaştırılarak 
aynı isimle 1950 yılında sinemaya aktarılmıştır.
Buna göre anlatılan durumdan yola çıkılarak;

I. Eserler cephe gerisindeki hayatı anlatmada da önemli rol oynamıştır. 
II. Milli Mücadele’yi anlatan bazı edebi eserler sanatsal eserlere de öncülük etmiştir.
III. Kurtuluş Savaşı’nın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen onu anlatan eserler üretilmeye 

devam edilmektedir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

4. Sakarya Zaferi, Millî Mücadele’nin ve Misakımillî’nin en büyük zaferlerinden biridir. Yunanlılara karşı kazanılan bu zafer; 
TBMM’nin itibarını ve Mustafa Kemal Paşa’ya duyulan güveni kat kat arttırdı, bütün Anadolu’da hatta işgal altındaki İstan-
bul’da bile coşkuyla kutlandı. Millî Mücadele’yi yakından takip eden dost ülkeleri de sevince boğdu. Bu zaferin ardından 
Fevzi Paşa ve İsmet Paşa’nın Meclise sunduğu önerge kabul edilerek Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanı ve “Mare-
şal” rütbesi verildi. Askerî zaferler beraberinde siyasi zaferler getiriyordu. Sakarya Zaferi’nden sonra Yunan ordusunu 
destekleyen sadece İngilizler kaldı. Onların da Yunan ordusuna duyduğu güven tamamen sarsılmıştı. Bu nedenle İtilaf 
Devletleri, Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM’ye yeni bir antlaşma teklifi sundular. Ancak Sevr Antlaşması’nın yumuşatıl-
mış hâlinden ibaret olan bu teklif TBMM tarafından reddedildi.

Buna göre;
I. Bu savaş, ulusal ve uluslar arası gelişmelere ortam hazırlamıştır.
II. İtilaflar’ın Sevr’in kabul edileceğine dair ümitleri hala vardır.
III. Yunanlılar savaş kaybettikçe siyasi yalnızlık içerisine doğru ilerlemektedir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

6. Kurulduğu dönemde Büyük Millet Meclisi, kendisine karşı çıkan ayaklanmaları 
bastırmak amacıyla şu önlemleri almıştır: 

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak (29 Nisan 1920) Büyük Millet Meclisi’ne 
karşı ayaklananların vatan haini sayılıp cezalandırılacağı ilan edildi.

II. İstiklal Mahkemeleri kurularak ayaklananlar bu mahkemelerde yargılandı.
III. Ankara Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi) ve birçok müftü tarafından Millî Mücade-

le’yi destekleyen fetvalar yayınlandı.
IV. İsyancılar üzerine Kuvâ-yı Millîye birlikleri gönderilerek isyanlar bastırılmaya 

çalışıldı.

Buna göre yukarıdaki önlemlerden hangileri isyanların hukuki yollarla bastırılması yönünde kararlar alındığını 
gösterir?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV
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10. Mustafa Kemal, eğitimin günümüz koşullarına uygun bir şekilde düzenlenmesini ve öğrencilerin de bu doğrultuda yetişti-
rilmesini istiyordu. Bir konuşması sırasında da eğitimle ilgili görüşlerini şu şekilde sıralamıştı: “Okul genç beyinlere; insan-
lığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtar-
mak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mes-
leklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.”

Buna göre;
I. Eğitim, milli değerleri gençlere aşılayabilmelidir.
II. Eğitim faaliyetlerini yürütürken geleneksel yöntemleri göz ardı etmemek lazımdır.
III. Eğitimimiz çağdaş bir tarzda yapılandırılmalıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

9. A. F. Frangulis’in hazırladığı Diplomasi Sözlüğü’nde Lozan Barış Antlaşması şu şekilde anlatılmıştır:

Yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında metinle ilgili yapılan en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye, Lozan görüşmelerinde rakiplerinin karşısına galip bir devlet olarak çıkmıştır.
B) Türkiye, siyasi olarak Lozan’da yalnız bir devlettir.
C) Türkiye’nin cephede ve Lozan’da kazandığı zafer uluslar arası alanda da kabul görmüştür.
D) Lozan, Türk tarihinde imzalanan en önemli belgedir.

8.

Kütüphane arşivlerindeki gazeteleri inceleyen Zafer, 
4 Nisan 1937 tarihli yandaki haberle karşılaşmıştır ve 
haberle ilgili defterine bazı notlar yazmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zafer’in yukarıdaki 
haberle ilgili defterine yazdığı notlardan biri olabilir?

A) Ülkemiz, cumhuriyet döneminde yaptığı yatırımlarla devletçilik ilkesi doğrultusunda adımlar atmıştır.
B) Devletimiz, ülke yönetimi konusunda cumhuriyetçiliğin yerleşmesi için çalışmalar yapmıştır.
C) Ülkemizde milli tarih bilincinin gençlere tam olarak aşılanması için milliyetçilik alanında faaliyetler yürütmüştür.
D) Toplumsal alanda eşitliğin sağlanmasını amaçlayan devletimiz, halkçılık ilkesiyle ilgili görevlerini yerine getirilmiştir. 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi bitti. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testine geçiniz.
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Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1.

“2000 yılında bir grup mühendisle Baykar Makine adıyla 
başlayan ilk insansız hava aracı üretim sürecimiz; ara-
dan geçen 19 yılın sonunda önce ordumuzun ihtiyacını 
karşılayacak düzeye ulaşmış sonra da dünyanın sayılı 
insansız hava araçları arasında en başta yerini almış-
tır.” diyen Selçuk BAYRAKTAR, elde edilen bu başarının 
nasıl ve ne zorluklarla gerçekleştiğini çeşitli konuşma-
larında dile getirmiştir. Gecelerini gündüzlerine katarak, 
aileleriyle geçirecekleri vakitlerden fedakârlık ederek 
çalıştıklarını, inançla ve dualarla bu günlere geldiklerini 
belirten Bayraktar, “Yapamazlar!” diyenlerin de kendile-
rini motive ettiğini ayrıca ifade etmiştir.

Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Başarı ve başarısızlık önceden belirlenmiş bir yazgı 
değildir.

B) Allah, çalışanlara çalışmalarının karşılığını verir.
C) Bazen çalışmayla kazanılamayacak başarıların 

olduğunu bilmek gerekir. 
D) Tevekkül, üzerine düşeni yapıp başarılı olmayı 

dilemektir.

3. Halil Bey, zekât verme zamanının geldiğini düşünü-
yordu. Ancak bir miktar borcu vardı. Bir yıldır harcama-
dığı parasından borcu olan miktarı çıkardığında geriye 
o günkü değerine göre 90 gr. altın alabilecek kadar bir 
parası kaldığını gördü. 

Buna göre Halil Bey’in yapması gerekenle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Borcunu hesaba katmadan tüm parasının zekâtını 
vermelidir.

B) Borcunu ödeyip kalan miktarın kırkta birini 
vermelidir.

C) Henüz borcu olduğu için zekât vermesine gerek 
yoktur.

D) Bir yıldır harcamadığı için parasının zekâtını 
vermemelidir.

4. Zekât ve sadaka İslam’ın değer verdiği iki ibadettir. İki 
ibadetin ortak yanı ikisinin de yardımlaşma ve daya-
nışmayı sağlamasıdır. Ancak aralarında bazı farklar da 
bulunmaktadır. Örneğin zekât, mal veya para gibi maddi 
yollarla yapılırken sadaka manevi olarak da yapılabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden 
farklı bir sadaka çeşidine işaret etmektedir?

A) Borcu olan bir kimsenin borcunu ödemesi için 
sadaka verilmesi 

B) Malın kırkta birinden fazlası verildiğinde kırkta birin 
zekât, fazlasının ise sadaka sayılması

C) Bir fakirin bir günlük yiyecek bedelinin fitre olarak 
verilmesi

D) İki kişinin arasında adaletle hükmetmenin sadaka 
kabul edilmesi

5. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem olayını haber 
alır almaz tüm Türkiye harekete geçti. Ülkemizin dört bir 
yanından bölgeye yardım götürmek için adeta seferber-
lik başlatıldı. Konya’dan Bursa’ya, Çanakkale’den Koca-
eli’ye Türkiye’nin dört bir yanından yardım malzemeleri 
Elazığ ve Malatya’ya doğru yola çıktı.

Bu örnekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Korku ve endişe insanların çekindikleri önemli iki 
duygudur.

B) Toplumda gelir seviyesinin artması yardımlaşmayı 
da arttırır.

C) Dayanışma toplumun birlik beraberliğini güçlendirir.
D) Bireysel çıkarlar ön planda tutulmuştur.

2. I. Uğradığı bir haksızlık ve iftira sonucu hapse atıl-
mıştır.

II. Uzun süre ayrı kaldığı Mısır’a dönüşünde Fira-
vun’un karşısına çıkıp onu hak dine davet etmiştir.

III. Firavun’un kendisinden mucize göstermesini iste-
mesi üzerine bir gece putları kırıp bunu en büyük 
putun yaptığını söylemiştir.

Verilen ifadelerden hangisi Hz. Musa’nın hayatıyla 
ilgili doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
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6. İslam dini; yalnızca bireysel yaşanan, toplumun düzeniyle ilgilenmeyen bir din değildir. İslam dini, ahiret mutluluğunu 
amaçlarken bunun yolunun yine bu dünyadan geçtiğini söyler. Yaşarken Allah’ın istediği gibi bir kul olmanın ölümden 
sonra insana huzurlu bir cennet yaşamı getireceğini belirtir. Bunun için bireylere yaşamlarında uymaları gereken kural-
ların bulunduğunu belirtir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurallar arasında gösterilemez?

A) Bireysel ve toplumsal ibadetleri zamanında ve düzenli gerçekleştirmek
B) Çevresindekilere duyarlı davranarak kötülükten kaçınmak
C) Yakınlarıyla fikir ayrılığına düşmeden benzer düşüncelere sahip olmak
D) Aralarında ayrım yapmadan Allah’ın inanılmasını istediği esaslara inanmak

7.
“Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz.

Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse oradan ayrılmayınız.” (Buhari)

Peygamberimizin bu hadisi İslam’ın korunmasını istediği hangi ilkeyle doğrudan ilişkilidir?

A) Yaşama hakkının korunması B) Mal edinme özgürlüğü
C) Dinin korunması D) Akıl sağlığının korunması

10. Mekkeliler Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında bir toplantı yapıyorlar ve O’nun İslam’a davet çalışmalarını nasıl karalaya-
caklarını tartışıyorlardı. Toplantıda Peygamberimize çeşitli iftiralar atmaya karar verdiler. O’nun hakkında mecnun, şair, 
kâhin gibi sözler yakıştıracaklardı. İçlerinden biri O’na “yalancı” diyelim dediğinde ise bu kabul görmedi. Çünkü yalan 
söylediğine şahitlik eden hiç kimse olmamıştı ve bu inandırıcı gelmezdi.

Metinde bahsedilen “yalancı” iftirasının inandırıcı gelmemesi peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliği ile 
ilişkilendirilebilir?

A) Tebliğ B) İsmet C) Fetanet D) Sıdk

8. Zindanda iken iki kişinin gördüğü rüyaları yorumlayan Hz. Yusuf, bunlardan birinin zindandan kurtulacağını biliyordu. O 
kimseye Mısır Hükümdarına kendisinden söz etmesini ve zindandan çıkmak istediğini belirtti. Ancak o kişi bunu hüküm-
dara söylemeyi unuttu. Yıllar sonra hükümdarın gördüğü bir rüyayı yorumlayacak kimse bulunmayınca zindandan kur-
tulan o kişinin aklına zindan arkadaşı olan Hz. Yusuf geldi. Zindana giderek hükümdarın rüyasını yorumlamasını istedi-
ğinde Hz. Yusuf, …

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Yusuf kıssasına göre bu metin aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilmelidir? 

A) rüyayı yorumlamadan önce kendisini zindandan çıkarmasını istedi.
B) rüyayı ancak hükümdarın huzurunda yorumlayacağını belirtti.
C) hükümdarın rüyasını yorumladı ancak kendisinin uğradığı iftiranın da araştırılmasını istedi.
D) arkadaşının kendisini unutmasına içerlemiş ve hükümdar gelirse yorumlayacağını söylemişti. 

9. Asr suresinin Türkçe anlamını öğrenip dersler çıkaran bir kimse aşağıdakilerden hangisini söylememelidir?

A) Ahirette hiç kimse azap görmeden kurtulmayacaktır.
B) Hakkın ve sabrın tavsiye edilmesi Allah’ın isteğine uymaktır.
C) İman ve salih amelin birbirinden ayrılmaması gerekir.
D) Ahirette kurtulmak isteyen önce inanç sahibi olmalıdır.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testi bitti. Yabancı Dil testine geçiniz.
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1. I would rather go scuba diving on my summer holidays. 
I think it’s more entertaining and mysterious than 
paragliding. I’m a member of a diving club in Kaş, 
Antalya. Also, I would like to try bungee-jumping there, 
but I am a bit afraid.

Which of the following picture IS NOT mentioned 
in the text above?

A) B)

C) D)

2.
We usually try it 

once a year.

- - - -?

A) How often do you go windsurfing
B) What is your favourite heart stopping activity
C) Do you prefer doing extreme sports
D) Where do you usually go for underwater hockey

4.

For 
example?

- - - -.

Do you pay 
attention to the 
Internet safety 

rules?

A) Agree to meet your online friends 
B) Try to use dangerous websites
C) Check the document with an adult before 

downloading it
D) Accept unknown people’s friend requests

3. Teachers in Kaplan conducted a survey about the 
usage of the Internet among 100 teenagers. Here are 
the results:

Practicing
language

Playing
online
games

Doing
online

banking

Watching
series

Checking
e-mail

Boys
Girls

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Which of the following is NOT correct according to 
the information?

A) Boys prefer playing online games more than girls.
B) Doing online banking is the least popular one 

among boys.
C) Practicing language is one of the most popular 

activities among girls.
D) Girls prefer watching series more than checking 

e-mails.

YABANCI DİL TESTİ

Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.
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6. Samuel: Hi, Sofia. What’s up?
Sofia: I’m fine, thanks.

Samuel: Will we meet at the theatre at 4.30 p.m. 
today?

Sofia: - - - -. Could you repeat that please?
Samuel: How about seeing a play at 4.30 p.m. 

today? 
Sofia: Sure. I’ll be there on time.

Which of the following DOES NOT complete the 
conversation?

A) Sorry, I can’t follow you
B) I’m sorry to hear that
C) I think it is a bad line
D) I’m sorry, I can’t hear you well

7. Read Jasmine’s plans and answer the question.

MONDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
Tomato soup 
and rice

Fried 
chicken 

Lentil soup 
and pizza

Grilled 
meat

Which of the following is TRUE according to the 
table?

A)  She makes fried chicken on Wednesday after 
pizza.

B) She cooks three types of soup in a week.
C) She doesn’t cook any meal on the day before 

Wednesday.
D)  She likes having barbecue on Thursday.

8. The table below shows book preferences of teenagers 
and the number of books they read in two months.

Book Genre
Number of 

Books

Zeynep Science-fiction 5

Evan Biographical 6

Furkan Detective 3

Ruby Travel 2

Which of the following is NOT CORRECT 
according to the results?

A) Furkan reads more books than Ruby.
B) Evan prefers reading other people’s lives.
C) Ruby is interested in reading books about new 

places.
D) Zeynep reads the fewest book among the 

teenagers.

5. Andrew's mother writes her information on a paper and 
gives Andrew's teacher. 

There is NO information about Tracy’s - - - -.

A) son B) phone number
C) class D) email

YABANCI DİL TESTİ
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YABANCI DİL TESTİ

Yabancı Dil testi bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 

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

The common website helps people to plan their trip according to their interests. First, decide how many days you will stay, 
how many people will go there and write where you are going.
Then, choose the topics you are interested in. The website finds the suitable places, holiday types or activities for you. 
Then decide where you are going.

P.S: The price is half between 0-12 year old children.

PLAN YOUR TRIP
Because a good trip starts with a good plan.

Enter your destination country, region or city
+ Add destination

Date
Adult

Child

CHOOSE  Fantastic Beaches  Different Architecture

 Different Activities  Shopping  Natural

 Historic Sites  Culture  Museum

 Cuisine  Fun  Wildlife

9. If you prefer local food, visiting historical places and buying something, which options should you choose?

A) Different Activities, Wildlife and Fun B) Cuisine, Shopping, and Historic Sites
C) Culture, Beaches and Different Architecture D) Fantastic Beaches, Shopping and Museum

10. If an adult pays 900 Turkish Liras for three days, how much money does it cost for two children under 12 for 
three days?

A) 600 Turkish Liras. B) 450 Turkish Liras.
C) 700 Turkish Liras. D) 900 Turkish Liras.
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MATEMATİK TESTİ

Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1.

144°

90°72°

54°

ABD

Türkiye

Çin30 Madalya

Rusya

Olimpiyatlar, ülkelerini temsil etmek adına çeşitli branşlarda sporcuların katıldığı, dünyanın en kapsamlı spor etkinliği-
dir. Dört yılda bir düzenlenir. Yukarıdaki dairesel grafikte olimpiyat oyunlarında yarışan 4 ülkenin madalya dağılımı veril-
miştir. 

Çin’in bu oyunlarda toplam 30 madalya aldığı bilindiğine göre bu dört ülkeye ait madalya dağılımını gösteren 
çizgi grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Türkiye Rusya Çin ABD

80

40
30

50

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 B)

Türkiye Rusya Çin ABD

90

45

30

60

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

C)

Türkiye Rusya Çin ABD

80

45

30

50

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 D)

Türkiye Rusya Çin ABD

80

40
30

45

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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2. Kredi kartındaki harcama çeşitleri banka tarafından aşağıdaki tabloda olduğu gibi kodlanmıştır.

Harcama Cinsi Harcama Kodu
Akaryakıt A14
Market M3
Giyim G4
Kırtasiye K7
Restoran R2

Ali Bey’in kredi kartıyla bir ayda yaptığı alışverişlerin 3
1 'ü akaryakıt, 4

1 'ü 
market, 5

1 'i giyim, 6
1 'sı kırtasiye ve kalanı da restoran harcamalarına aittir.

Buna göre Ali Bey’in kredi kartının harcamalara göre dağılımının daire 
grafiğinde kodlarıyla ve merkez açılarıyla gösterilişi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)

R2; 54°

K7; 36°

G4; 60°
M3; 90°

A14; 120°

B) R2; 18°K7; 60°

G4; 72°
M3; 90°

A14; 120°

C) R2; 18°K7; 60°

G4; 72°
M3; 120°

A14; 90°

D) R2; 18°

K7; 36°

G4; 90°

M3; 72°

A14; 144°

3.

İçine yazılan ifadenin 5 katını alır.

İçine yazılan ifadeyi kendisiyle çarpar.

işlemlerinden elde edilen sonuçları toplar.

Örneğin:

ve

a+2

a+2

3a

3a

5.(a+2)=5a+10

3a×3a=9a2

9a2+5a+10

Buna göre  2a a-5   işleminin sonucu kaçtır?

A) a2+10a+25 B) a2+25 C) a2-25 D) a2-10a+25

MATEMATİK TESTİ
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MATEMATİK TESTİ

4.
Bakırköy Yenikapı

Aşağıda Bakırköy durağından Yenikapı durağına seferi olan araçlara ait bazı bilgiler verilmiştir:
• Bakırköy durağından Yenikapı durağına her 6 dakikada bir dolmuş, her 7 dakikada bir otobüs hareket etmektedir.
• Hem otobüsün hem dolmuşun ilk seferleri 07.00’de başlamaktadır.
• Bakırköy durağına gelen yolcular ilk önce hangi araç hareket edecekse o araca binecektir.
• Eğer iki araç aynı saatte hareket edecekse Ahmet Bey dolmuşu, Ayşe Hanım otobüsü tercih edecektir.

Buna göre Ahmet Bey’in Bakırköy durağına 08.23’te, Ayşe Hanım’ın ise yine aynı durağa 08.25’te geldiği bilin-
diğine göre binecekleri aracın cinsi ve sefer sayısı aşağıdaki tablolardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Aracın Cinsi Sefer Sayısı
Ahmet Bey Dolmuş 15
Ayşe Hanım Dolmuş 16

B) Aracın Cinsi Sefer Sayısı
Ahmet Bey Dolmuş 15
Ayşe Hanım Otobüs 14

C) Aracın Cinsi Sefer Sayısı
Ahmet Bey Dolmuş 16
Ayşe Hanım Otobüs 15

D) Aracın Cinsi Sefer Sayısı
Ahmet Bey Otobüs 15
Ayşe Hanım Otobüs 16

5. 20 cm’lik cetveliyle elindeki defterin boyunu ölçmek isteyen Akın, cetve-
lin defterden kısa olduğunu görünce defteri ölçmek için elindeki cetvelin 
çeyreğinden daha kısa ikinci bir cetvele ihtiyacı olduğunu anlıyor.

Buna göre Akın’ın defterinin boyu kaç cm olabilir?

A) 361 B) 400 C) 576 D) 625

6.

4 8
0

10

20

30

40

Benzin (litre)

Zaman (saat)

Yandaki grafikte iki farklı aracın deposunda bulunan benzin miktarları-
nın zamana göre doğrusal değişimi gösterilmiştir. 

Buna göre 2. saatin sonunda araçların depolarında kalan benzin 
miktarlarının toplamı kaç litredir?

A) 27,5 B) 30 C) 37,5 D) 42,5
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MATEMATİK TESTİ

7.

10 cm

30 cm

x x
y y

Kenarları x cm olan iki büyük eş kare ve kenarları y cm 
olan iki küçük eş kareyi içine alan dikdörtgensel bölge-
nin kenarları 10 cm ve 30 cm’dir.

Taralı alanlar toplamı 278 cm2 ve x-y=1 cm ise  
x2+y2 kaçtır?

A) 25 B) 41 C) 61 D) 85

8.

a

a a

a2

a

1

1

1
1

Mutlu, verilen cebir karolarının birinden 1 tane, birin-
den 6 tane, birinden 9 tane kullanarak bir tam kare ifade 
modeli oluşturabiliyor.

Buna göre oluşturulan bu kare şeklindeki modelin 
bir kenarının alabileceği cebirsel ifadelerin toplamı 
aşağıdakilerden hangisi olur? 

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

9. Şekil 1

x

y

y
x

Şekil 2

x ve y birer doğal sayıdır.
Şekil 1’de yer alan bağ evi krokisinin odaları şekil 2’deki 
gibi üst üste getirildiğinde taralı olarak gösterilen alanın 
17 metrekare olduğu hesaplanmıştır.

Buna göre aşağıda yer alan bağ evlerinden hangisi-
nin alanı 145 metrekaredir?

A)

B)

C)

D)
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MATEMATİK TESTİ

10.

30 yaş

Kişi sayısı

Yaş
35 yaş 40 yaş

6

4

0

1

2

3

4

5

6

7

Yeni açılan spor salonu, bir yıllık abonelik satın alan 
müşterilerine ait bilgilerle yukarıdaki grafiği oluşturmak 
istemiştir. Fakat 40 yaşındaki abone sayısının grafikte 
yer almadığı görülmektedir.

Grafikte yer alan abonelerin yaşları ortalaması-
nın 36 olduğu bilindiğine göre 40 yaşındaki abone 
sayısı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 15

13.

0

2

1

3

Yiğit, yukarıdaki rakamları kullanarak rakamları farklı iki 
basamaklı sayılar oluşturuyor. Bu sayıları özdeş topla-
rın üzerine yazarak torbaya atıyor. Torbadan rastgele 
çektiği topun üzerinde 10 sayısının yazdığını görüyor.

Buna göre Yiğit, çektiği topu torbaya atmadan yeni 
bir top çektiğinde yeni çektiği topun çektiği ilk topla 
aralarında asal olma olasılığı yüzde kaçtır?

A) %12,5 B) %25 C) %40 D) %50

12.

Bir yarışma için oluşturulacak çark şekildeki gibi 20 eşit 
parçaya bölünecek ve her bir parçaya aşağıdaki kural-
lara göre bir sayı yazılacaktır.

• Kural 1: 1’den başlanacak ve alanlar dolana kadar 
sayılar atlanmadan sırayla yazılacaktır.

• Kural 2: Her sayı kaç tane çarpanı varsa o kadar 
sayıda yazılacaktır.

Örnek:
1   →   1 tane
2   →   2 tane
3   →   2 tane
4   →   3 tane

Buna göre yukarıdaki kurallar uygulanarak her bir 
bölümü sayı ile doldurulan çark çevrildiğinde ibre-
nin asal sayıyı gösterme olasılığı nedir?

A) 20
3 B) 5

2 C) 20
9 D) 2

1

11. 2,ab  ve 2,bc  kareköklü ifadelerinin her ikisi de 
rasyonel sayıdır.

x

a

x

b

x

c

Buna göre yukarıdaki dikdörtgenlerin alanları toplamı 
kaçtır?

A) 7x B) 9x C) 13x D) 15x
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15.

a

a

b

b

Bir kenarı a cm ve bir kenarı b cm olan iki küp üst üste 
konularak oluşturulan şeklin yüzleri boyanmaya başla-
nıyor.

Küçük küpün tabanı hariç şeklin tüm dış yüzleri 
boyanacağına göre boyanacak alanlar toplamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) 2.(3a2+2b2) B) 4a2+5b2

C) 2.(4a2+3b2) D) 5a2+4b2

17. |a|; 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek 
sayı ve n bir tam sayı olmak üzere  a×10n  ifadesine 
bilimsel gösterim denir.

A marka kombi B derece sıcaklıkta çalışması için ayar-
landığında 1 saatte 4 kilowatt elektrik tüketmektedir. 

Buna göre aynı marka ve aynı ayar özelliklerine 
sahip tüm kombilerin açık olduğu 32 dairelik bir 
apartmanda 03.00-13.00 saatleri arasında tüketilen 
elektrik miktarının watt cinsinden değerinin bilimsel 
gösterimi hangisidir? (1 kilowatt = 1000 watt)

A) 1,28x103 B) 1,28x106

C) 6,4x103 D) 1,28x104

MATEMATİK TESTİ

14.

Türkçe

Soru sayısı

Fen B. İng. Mat.
0

5

10

15

20

25

120°

60°

Türkçe
Matematik

İngilizceFenBilimleri

Ayça, cuma günü çözdüğü derslere ait soru sayıla-
rından grafik oluştururken sayısal dersleri sütun grafi-
ğinde, sözel dersleri de daire grafiğinde göstermiştir. 

Buna göre Ayça İngilizce dersinden kaç soru çöz-
müştür? 

A) 12 B) 10 C) 9 D) 6

16.

1
4
7

2
5
8
0

3
6
9

GiRiŞ

Bu kilidin açılması için aşağıdaki yöntemin uygulanması 
gerekmektedir.
Yöntem: Şifre alanına yazılacak sayının asal çarpanla-

rının çarpımı örnekteki gibi yazıldığında üsle-
rin küçükten büyüğe yan yana yazılmasıyla 
elde edilen sayı, tabanların küçükten büyüğe 
yan yana yazılması ile elde edilen sayıya eşit 
olmalı.

Örneğin: 60=22×31×51 →  235≠112 kilit açılmaz.
 72=23×32 →  23=23    kilit  açılır.

Buna göre hangi sayı girilirse şifre açılır?

A) 40 B) 48 C) 80 D) 108
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Matematik testi bitti. Fen Bilimleri testine geçiniz.

MATEMATİK TESTİ

18.

12

1

18

2

128

3

150

4

27

5

24

7

125

6

Yukarıda yer alan numaralandırılmış kartlara bazı sayılar yazılmıştır. Bu kartlardan herhangi birinde yer alan sayı diğer 
bir kartta yer alan sayı ile çarpıldığında doğal sayı elde ediliyorsa kullanılan kartlar eşleştirilip masanın üzerindeki kutuya 
konulacaktır.

Buna göre masanın üzerindeki kutuya konulamayacak kartın numarası kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 7

19.

A B
C

D Eksenleri silinmiş olan koordinat sisteminde 4 noktanın koordinatları verilmiştir. 

Bu noktalardan bir tanesinin koordinatı yanlış yazıldığına göre yanlış 
yazılan nokta hangisidir?

A) A B) B C) C D) D

A (-1,3)
B (1,4)
C (3,3)
D (3,0)

20.

64

1024

32

1

2 3

Yandaki mekanizma her döndürüldüğünde ibre 1, 2 veya 3 numaralı noktayı gösterecek 
şekilde bir düzenek kurulmuştur. Bu düzeneğe göre ibrenin sağındaki ve solundaki dilimde 
bulunan sayılar çarpılacak, çıkan sonuç alttaki dilimde bulunan sayıya bölünecektir.

Buna göre daire döndürüldüğünde aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilmez?

A) 2 B) 29 C) 211 D) 27
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kağıdına işaretleyiniz.

1. Aşağıda bir DNA modelinin doğru şekilde eşleşmiş hâli 
verilmiştir.

1. iplik 2. iplik

Nükleotidi temsil eden  sembollerinin sayıları birbi-
rine eşit ise 1. ve 2. iplik 

I. Model

1. iplik 2. iplik

II. Model

1. iplik 2. iplik

III. Model

1. iplik 2. iplik

IV. Model

1. iplik 2. iplik

numaralandırılmış modellerin hangileri olabilir?

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

2.

X Y Z T
Ürünler

İthalat
İhracat

Milyon $

Türkiye’nin kimya sektöründe kullandığı bazı ürünlerin 
ithalat ve ihracat harcamaları grafikte verilmiştir.

Grafik analiz edildiğinde;
I. Türkiye verilen tüm ürünlerde dışa bağımlıdır.
II. Türkiye verilen bütün ürünlerin hem ithalatı hem 

de ihracatını yapmaktadır.
III. Gelir gider açığı en çok X ürünündedir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

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

4. Madde Verilen Isı Kütle Sıcaklık Değişimi
X 40 J 2 g 20 °C
Y 40 J 1 g 20 °C
Z 20 J 2 g 20 °C
T 20 J 2 g 10 °C

Tabloda X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre;

I. Eşit kütleli maddelere farklı miktarda ısı verildiğin-
de sıcaklık değişimleri eşit oluyorsa daha fazla ısı 
verilen maddelerin öz ısısı daha büyük olacağın-
dan CX > CZ ’dir.

II. Farklı kütlelerdeki maddelere eşit miktarda ısı ve-
rildiğinde sıcaklık değişimleri eşit oluyorsa kütle-
si daha az olanın öz ısısı daha büyük olacağın-
dan  CY > CX ’tir.

III. Eşit kütleli maddelere eşit miktarda ısı verildiğin-
de sıcaklık değişimleri farklı oluyorsa sıcaklık ar-
tışı fazla olanın öz ısısı daha küçük olacağından  
CZ > CT ’dir. 

bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

3. Genler bir organizmanın gelişimi, yapısı ve metabolik 
işlemleri için tüm bilgiyi taşır. Ancak çevre de hangi gen-
lerin açığa çıkacağının belirlenmesinde rol oynar. Örne-
ğin Himalaya tavşanlarının postu çoğunlukla beyaz tüy-
lerle kaplanmışken bu tür tavşanların kulakları, burun-
ları, ayakları ve kuyruklarında bulunan tüyler siyah-
tır. Himalaya tavşanının sırt tüylerinin kazındığı alana 
bir buz sargısı yerleştirilmesi ile yeni gelişen kürk siyah 
olmaktadır.

Yukarıdaki açıklamayı okuyup görseli inceleyen Faruk;
I. Genler tüm özelliklerin genel bilgisini taşır.
II. Organizmaların fenotipi, çevresel etkenler tarafın-

dan değiştirilebilmektedir.
III. Özelliklerin yani karakterlerin ortaya çıkmasında 

çevre ve kalıtımın etkisi gözlemlenir.
yorumlarını yapmıştır.

Buna göre Faruk’un yaptığı yorumlardan hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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6. X, Y, Z, T çözeltilerinden ikisi asit, biri baz ve biri tuzdur.

X Y Z T
Bu çözeltiler hakkında;

• X ile Z tepkimeye girerek beyaz bir katı 
oluşturmaktadır.

• Z ile Y tepkime vermemektedir.
• Z ile T’den birinin pH değeri 7’den küçüktür.

bilgileri verilmekte ve bu bilgilerden yola çıkarak aşağı-
daki tahminler yapılmaktadır.
   X    Y    Z    T 

I. Asit Tuz Baz Asit
II. Baz Asit Asit Tuz

III. Asit Asit Baz Tuz

Buna göre bu çözeltiler hakkında yapılan tahminler-
den hangileri doğru olabilir?

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

7.

Bilim Çocuk dergisinde yukarıdaki görsele rastlayan 
Ömer, görseli ve görsel için verilen bilgilendirici metni 
incelemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen bil-
gilendirici metne ait bir cümle olamaz?

A) Bu fotoğraf 21 Haziran tarihinde Yengeç 
Dönencesi’nde çekilmiştir.

B) Bu fotoğraf 21 Aralık tarihinde Oğlak 
Dönencesi’nde çekilmiştir.

C) Bu fotoğraf 21 Haziran tarihinde Ekvator’da 
çekilmiştir.

D) Bu fotoğraf 23 Eylül tarihinde Ekvator’da çekilmiştir.

5.

X Y Z

Düşey kesiti şekildeki gibi verilen eşit bölmeli kap, 12 t 
sürede dolmaktadır. Kap tamamen dolduğunda X nok-
tasına etki eden sıvı basıncı 4 P’dir. Musluk açıldığı 
zaman X, Y ve Z noktalarına etki eden sıvı basıncının 
zamana bağlı grafikleri ise aşağıda karışık olarak veril-
miştir. 

I
2 84 106 12

Basınç

Zaman

P

2P

3P

4P

II
2 84 106 12

Basınç

Zaman

P

2P

3P

4P

III
2 84 106 12

Basınç

Zaman

P

2P

3P

4P

Buna göre verilen grafikler doğru eşleştirildiğinde 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

   X      Y      Z   
A) III II I
B) I II III
C) II I III
D) III I II
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9. Fen bilimleri dersinde öğretmen konusunu anlatırken, “Geleceğin meslekleri arasında ilk sırada sayılan genetik mühen-
disliği ile biyoteknoloji arasında önemli bir bağ vardır. Genetik mühendisleri canlıların genleri üzerinde çalışmalar 
yapan, gen değişimleri, gen haritaları çıkaran kişilerdir. Biyoteknoloji ise canlı hücrelerini anlamaya, fonksiyonları 
görme ve değiştirmeye yönelik yapılan işlemlerdir. Her iki dal da birbirinden etkilenmekte ve faydalanmaktadır.” der.
Öğrencilerden Samet:

- Öğretmenim, bu iki dalın gelecekte ne gibi uygulamaları olabilir? diye sorar.
Öğretmen:

- … şeklinde cevap verir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretmenin verdiği cevaplar içerisinde yer alamaz?

A) Tüp bebek tedavisi sırasında anne ve babanın genlerinde var olan bozukluklar düzeltilebilecek, istenen özelliklere 
ve cinsiyete sahip çocuklar dünyaya gelebilecek.

B) Organ ve doku üretimi yapılabilecek, hasar görmüş organların tekrar iyileşmesi imkânsız hale gelecek.
C) Şu an birçok ülkede yapılan klonlama işlemleri nesli tükenecek hayvanlar için ve insanlar üzerinde yapılacak.
D) Gelecekte genetik mühendisleri istedikleri özelliklerde genleri kodlama yaparak yapay türler elde edebilecekler. 

8. Biri anneden diğeri babadan gelen ve aynı karaktere etki eden gen çiftine alel gen denir. Bu gen çifti aynı harfin büyük 
ve küçüğü ile simgelenir. AA, Aa ve aa gibi. Bunlar aynı zamanda karakterin genotip çeşidini de ifade eder. Alel gen çif-
tinde büyük harf fenotipte etkisini her zaman gösteren baskın özelliği, küçük harf ise sadece özdeşi ile birlikte olduğunda 
fenotipte etkisini gösteren çekinik özelliği belirtmektedir.
Yukarıdaki bilgileri veren öğretmen, öğrencilerine konuyu daha iyi kavratmak için “Fenotip ve Genotip Bakma” etkin-
liği düzenlemiştir. 

Etkinlik malzemeleri: Orta delikleri eşit büyüklükte dört mavi, dört şeffaf halka ve halkaların takılacağı dört adet 
uygun çubuk.

Etkinlik görselleri:

 

a).....

b).....

a).....

b).....

a).....

b).....

a).....

b).....

Hazırlanan her bir şekle öğrenciler tepeden ve yandan ayrı ayrı bakmaktadırlar. Tepeden baktıklarında sırasıyla “mavi, 
mavi, mavi ve şeffaf” birer daire görüyorlar. Yandan baktıklarında ise sırasıyla “iki mavi, mavi-şeffaf, mavi-şeffaf ve iki 
şeffaf” daire görüyorlar. 

Buna göre yapılan etkinlikle ilgili,
I. Öğrencilerin a) noktalarından bakmaları “Fenotip Bakma”, b) noktalarından bakmaları “Genotip Bakma” olayını 

temsil etmektedir.
II. Şekil-1 ve Şekil-4 homozigot, Şekil-2 ve Şekil-3 heterozigot genotibi temsil etmektedir.
III. Etkinlik görsellerindeki genotipler, melez karakterlerin çaprazlanmasıyla elde edilmiştir.
IV. Fenotipleri aynı olanlar; Şekil-1 ile Şekil-3, Şekil-2 ile Şekil-4’tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Şekil-4
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10. Şekerin suda moleküllerine ayrılarak çözünmesi ve suyun elektroliz ile elementlerine ayrılması deneylerine ait görsel-
ler verilmiştir. 

Şekerin suda çözünmesi

şeker 
molekülü

su 
molekülü

Suyun elektroliz ile elementlerine ayrılması

O2
Oksijen

Anot Katot
H2O

HidrojenH2

Görseller hakkındaki bazı öğrenci yorumları;
İrem: Her iki deneydeki değişim de kimyasaldır. Çünkü şekerin molekülleri arasındaki bağları kopmuş ve şeker özel-

liğini kaybetmiştir. Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen arasındaki bağlar kopmuş ve su özelliğini kaybetmiştir.
Aslı: Şekerin suda moleküllerine ayrılması fiziksel, suyun elektroliz ile elementlerine ayrılması kimyasal değişimdir. 

Çünkü şeker molekülünün özelliği değişmemiş fakat su moleküllünün özelliği değişmiştir.
İdris: Şekerin suda moleküllerine ayrılması kimyasal, suyun elektroliz ile elementlerine ayrılması fiziksel değişimdir. 

Çünkü şeker moleküllerinde atomlar arsındaki bağlar kopmuş ve şeker özelliği değişmiş, su moleküllerindeki 
O2 ve H2 aynen kalmış ve suyun özelliği değişmemiştir.

şeklinde olduğuna göre, hangi öğrencilerin yorumları yanlıştır?

A) İrem ve İdris B) Yalnız İdris C) İrem ve Aslı D) Yalnız Aslı

11. Bir maddenin asit veya baz olduğunu anlamaya yarayan araçlardan biri pH cetvelidir. K, L ve M maddelerinin pH cet-
velindeki yerleri ve K, L ve M maddelerinin sulu çözeltileri ile yapılan deneyler ve bu deneylere ait pH-zaman grafikleri 
aşağıda verilmiştir.

Asidik

0 61 72 83 9 124 10 135 11 14

Bazik

Nötr

K L M

Daha asidik Daha bazik

 I. Deney: 100 ml K çözeltisi üzerine 
200 ml L çözeltisi ekleniyor. 

 II. Deney: 100 ml M çözeltisi üzerine 
100 ml K çözeltisi ekleniyor.

 III. Deney: 100 ml L çözeltisi üzerine 
100 ml M çözeltisi ekleniyor.

I.

pH

dk

7

0

14

II.

pH

dk

7

0

14

III.

pH

dk

7

0

14

Buna göre hangi deneylere ait çizilen grafikler doğru olabilir?
(Grafikler kaplarda bulunan ilk çözeltiler dikkate alınarak çizilmiştir.)

A) Yalnız II. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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12. X, Y ve Z maddelerine ait öz ısılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Madde X Y Z
Öz ısı cal/g.°C 0,03 0,04 0,06

X ZY

K sıvısı
120° X ZY

Buz

Eşit kütleli X, Y ve Z katı maddelerinin başlangıç sıcak-
lıkları aynı ve 25°C’dir. Bu maddelerin hepsi aynı anda 
sıcaklığı 120 °C’de sabit tutulan K sıvısına atılır. Bütün 
maddeler denge sıcaklığına geldikten sonra aynı anda 
çıkarılır ve 0 °C'deki buz kalıbının üzerine konur. 
 

X, Y ve Z maddeleri K sıvısında kaldıkları süre zarfında hal değişimine uğramamıştır. (Deney esnasında enerji aktarımı 
sadece deney düzenekleri arasında gerçekleşmiştir.)

Buna göre yapılan bu deneyle ilgili,
I. X, Y ve Z maddelerinin K sıvısındaki sıcaklık değişimleri eşittir.
II. X, Y ve Z maddelerinin K sıvısından aldıkları ısı enerjileri eşittir.
III. X, Y ve Z maddeleri buz kalıbının üzerinde yeteri kadar bekletildiğinde buzu eritme miktarları Z > Y > X olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

13. İnşaat işçiliği yapan üç arkadaşın taşıması gereken yükler özdeş ve 240 N ağırlığındadır. İşçilerin uygulayabildiği kuvvet 
büyüklükleri Sami > Gürkan = Tahir’dir. 

Sami en fazla 80 N’luk yükü kaldırabildiğine göre üç arkadaşın çalışacağı basit makine seçimleri hangi seçe-
nekteki gibi olmalıdır?

   Sami      Gürkan      Tahir   
A)

B)

C)

D)
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14. Dünya Güneş etrafındaki dolanımını bir senede tamam-
lar. Yörüngeye göre ekseni eğik olduğu için güneş 
ışınlarının yüzeye geliş açısı her zaman aynı değildir. 
Güneş ışınlarının dik geldiği yerler yaz mevsimini yaşar-
ken eğik geldiği yerler kış mevsimini yaşar. Yaz ve kış 
mevsimleri arasında diğer mevsimler görülür. Dünya’nın 
dolanım hareketi şekildeki gibidir.

21 Mart

23 Eylül

Güneş
A A

B B

21 Haziran

21 Aralık

21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Kürede yaz mev-
simi başlarken Güney Yarım Kürede kış mevsimi baş-
lar. Çünkü Güneş ışınlarının geliş açısı iki yarım küre 
için farklıdır. 21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarım 
Kürede gündüzler giderek kısalırken Güney Yarım 
Kürede gündüzler giderek uzar. 21 Haziran’da bulun-
duğu konumdan hareket eden Dünya 6 ay sonra 21 Ara-
lık’taki konumuna ulaşır.
Şekilde gösterilen A noktası Yengeç dönencesinde,       
B noktası ise Oğlak dönencesindedir.
Aşağıda belirtilen zaman dilimlerinde bu noktala-
rın gündüz ve gece sürelerini gösteren grafik hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)

  

GündüzGece
A

B

21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık
Günler

Saat

B)

  21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık
Günler

Saat

C)

  21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık
Günler

Saat

D)

  21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık
Günler

Saat

15. Ali cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basın-
cın, cismin temas eden yüzey alanına bağlı olup olma-
dığını araştırmak ister. Bunun için aşağıda gösterilen 
tuğlayı belirtilen yükseklikten bırakarak kumda açtığı 
çukuru inceler.

5N

S
2h

Buna göre Ali, deneyi tamamlayabilmek için aşağı-
daki düzeneklerden hangisini tercih etmelidir?

A)

5N

S
3h

B)

S2h

6N

C)

2S2h

5N
D)

2S2h

6N

16. Aşağıda kapalı bir kap içinde gerçekleşen kimyasal bir 
tepkimenin zamana bağlı kütle değişim grafiği verilmiştir.

Kütle (g)

Zaman (s)

60 B

0
C

100 A

Bu grafikle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi 
yanlıştır? 

A) B ve C maddeleri A maddesini oluşturmuştur. 
B) Tepkime sonunda kapta sadece A maddesi kalır. 
C) 40g B ile 60g C maddesi, 100g A maddesini 

oluşturmuştur. 
D) Tepkime öncesinde ve tepkime sonrasında kapta 

160 gram madde bulunmaktadır.
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17. Laboratuvarda mikroplar üzerinde deney yapmak için petri kapları kullanılır. Kapaklı, cam bir kap olan petri kabı içine 
şekerli su ya da başka bir besin konularak mikropların çoğalmaları sağlanır. Yeterince çoğalan mikroplar ile çeşitli deney-
ler gerçekleştirilir. 
Yukarıda anlatıldığı gibi bir biyoloji laboratuvarında bir bakteri türü ile aşağıdaki deneyler gerçekleştirilmiştir.

1. Deney: Bir petri kabında büyütülen bakteri top-
luluğu bir anda yüksek ısıya maruz bırakılır. Kap-
taki bakterilerin hepsi ölür. Ölü bakterilerin genetik 
yapısından herhangi bir değişiklik tespit edilmez. Petri kabında aynı 

bakteri türünden 
oluşan koloniler

Yüksek sıcaklıkta 
hepsi ölüyor.

2. Deney: Bir petri kabında büyütülen bakterile-
rin bulunduğu ortamın sıcaklığı yavaş yavaş arttı-
rılır. Sıcaklık artarken bakterilerin bir kısmı ölürken 
bir kısmı üremeye devam eder. Bir hafta sonunda 
hayatta kalan bakterilerin DNA’ları incelendiğinde 
başlangıçtaki bakteri DNA’sından farklılıklar içer-
diği görülür.

 Petri kabında aynı 
bakteri türünden 
oluşan koloniler

Sıcak ortamda bir 
kısmı ölüyor.

Hayatta kalan 
bakteriler bir hafta 

boyunca sıcak 
ortamda üretiliyor.

3. Deney: Bir petri kabında çoğaltılan bakteri top-
luluğu bir hafta kırmızı, bir hafta mavi ışık altında 
bekletilir. 1. hafta yeşil renkli topaklar halinde görü-
len koloniler, 2. haftanın sonunda beyaz renk alır. 
Bu süreç boyunca bakterilerin DNA’sında herhangi 
bir değişim olmaz.

Petri kabında aynı 
bakteri türünden 
oluşan koloniler

Bir hafta kırmızı ışık 
altında kaldıktan 

sonra koloniler yeşil 
renkli oluyor.

Bir hafta mavi ışık 
altında kaldıktan 
sonra koloniler 

mavi renkli oluyor.

Buna göre yukarıda anlatılan deneylerle ilgili olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Yapılan deneylerde, değişen çevre koşullarının bakteriler üzerindeki etkileri araştırılmış olabilir.
B) 2. deney kabında gerçekleşen sıcaklık değişimi bakteri DNA’sında mutasyonlara yol açmış olabilir. 
C) 3. deney kabında yaşanan sıcaklık artışı bakteri DNA’sının bazı genlerinin işleyişini değiştirmiş olabilir.
D) Her petri kabında da bakteriler mutasyon geçirmiş olabilirler.  

18. Asitler ve bazlarla çalışırken çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle kuvvetli asitler ve bazlar daha tehlikeli olduğu için bun-
ların cilde temasından kaçınmalı; asit ve baz içerikli temizlik malzemelerini kullanırken mutlaka önlük, plastik eldiven 
ve gözlük takılmalıdır. Asit zehirlenmelerinde kişiler kusturulmamalı, onlara ağızdan bir şey verilmemelidir. Bu tür mad-
delere temas edildiğinde temas edilen yer bol su ile yıkanmalı ve ilk müdahale sonrası sağlık kuruluşuna ulaşılmalıdır. 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılmaması gerekir?

A) Evde temizlik yaparken eldiven kullanmak cildi korumak açısından önemlidir.
B) Asidik ya da bazik maddeye maruz kalınması durumunda maruz kalan bölge bol su ile yıkanmalıdır.
C) Asitli bir sıvı içen birisi kusturulmamalı, kuvvetli bir baz içirilmelidir.
D) Asidik ya da bazik maddelerin vücut ile temasını engelleyecek her türlü tedbir alınmalıdır.
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19. Yandaki görselde bir evin su tesisatı gösterilmek-
tedir. Üstü kapalı bir kuyudaki su, elektrikli bir 
su pompası ile su deposuna aktarılmaktadır. Su 
deposu evden daha yüksekte konumlandırılmış-
tır. Evdeki musluklar açıldığında su, depodan eve 
kendiliğinden akmaktadır. 

Buna göre suyun tesisat içindeki akışı ile 
ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

A) Su deposu yüksekte olduğu için su pompası olmadan suyun kuyudan depoya çıkması mümkün değildir. 
B) Su pompasının çalışması durduğu anda evdeki su akışı da hemen durur.
C) Su pompası, suyu depoya çıkarmak için gerekli basıncı oluşturmaktadır.
D) Su deposu ne kadar yüksekte olursa eve giden suyun basıncı o kadar fazla olur.

Su 
kuyusu

Su 
pompası

Su 
deposu

20. İtalyan bilin insanı Torricelli (Toriçelli) yaptığı bir 
deneyle açık hava basıncını hesaplamıştır. Bu 
deneyi deniz seviyesinde 0 °C’ta gerçekleştiren 
Torricelli, deneyinin sonunda deniz seviyesinde 
0 °C’deki açık hava basıncının 76 cm cıva 
olduğunu ifade eder. Aynı deneyi değişik kesit-
teki borularla veya bu boruları değişik açılarla yer-
leştirerek tekrarladığında borudaki cıva seviyesi-
nin yine 76 cm olduğunu gözleyen bilim insanı, 
76 cm cıvanın borunun tabanına yaptığı basınç 
ile açık hava basıncının eşit olduğunu söyler. Tor-
ricelli’nin deneyinde cıva kullanması ve deneyi 
deniz seviyesinde yapması tesadüf değildir. Zira, 
sıvıların basıncı sıvının derinliği ve yoğunluğu ile 
doğru orantılı iken açık hava basıncı yukarı çık-
tıkça azalır.

Deney ve verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) Deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığı borudaki cıva seviyesini etkiler.
B) Deney deniz seviyesinden yüksek bir yerde yapılırsa borudaki cıva seviyesi azalır.
C) Deneyde yoğunluğu cıvadan küçük bir sıvı kullanılması durumunda borudaki sıvı seviyesi azalır.
D) Deney farklı yükseklikte ve başka bir sıvı ile yapılırsa borudaki sıvı seviyesi yine aynı olabilir.

76 cm



CEVAP ANAHTARI 

TÜRKÇE 
T.C İNKILAP TARİHİ 
VE ATATÜRKÇÜLÜK 

DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ 

İNGİLİZCE 

SORU CEVAP SORU CEVAP SORU CEVAP SORU CEVAP 

1 C 1 A 1 C 1 A 

2 C 2 D 2 A 2 A 

3 B 3 D 3 B 3 B 

4 A 4 D 4 D 4 C 

5 D 5 C 5 C 5 C 

6 B 6 A 6 C 6 B 

7 A 7 C 7 A 7 C 

8 D 8 A 8 C 8 D 

9 D 9 C 9 A 9 B 

10 A 10 B 10 D 10 D 

11 C       

12 D       

13 B       

14 A       

15 B       

16 A       

17 D       

18 A       

19 B       

20 C       

 

 

 

 

 

 

 

 



CEVAP ANAHTARI 

MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 

SORU CEVAP SORU CEVAP 

1 A 1 D 

2 B 2 A 

3 B 3 D 

4 A 4 B 

5 C 5 D 

6 D 6 B 

7 C 7 C 

8 D 8 A 

9 A 9 B 

10 C 10 A 

11 C 11 A 

12 B 12 C 

13 D 13 C 

14 B 14 A 

15 A 15 C 

16 D 16 B 

17 B 17 D 

18 C 18 C 

19 A 19 B 

20 D 20 C 
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