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açıklayıcı

tartışmacı

1.

2.

Bir sonraki sınavımız 12 Ocak tarihinde yapılacaktır. 
Soruları çözüp cevaplarınızı bir kağıda yazınız. 

Cevaplarınızı web sitemizdeki optik kısmına işaretleyiniz. 
Sınav sonuçları 22.30'da web sitemizde açıklanacaktır. 

Türkçe Testi
(20 Soru)
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Sıfat 
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Buna göre,

3.

4.

5.
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yay ayraç ( ) yerlere sırasıyla a noktalama  

6. Nokta :
Üç Nokta :

:

:
:

Buna göre,

ullanılmamıştır?

D

B

C

7.
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5

şı vardır?

Bu kurallara göre,

8.
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B

A

öylenemez?

•
•
•

9.

10.



  140 C

Son Güncellenme  : 20.34
: 140C
: 35%
: 18 km
: 23 mb
: 80C  

11.

Bu graf kten hareket e,

I.
II.

III.
IV.

yarg arından  sö ?

I ve III.

GÜN GÜNDÜZ GECE
20.05.2019 140C 70C

21.05.2019 170C 40C

22.05.2019 150C 40C

23.05.2019 160C -10C

24.05.2019 Cuma 190C 60C

25.05.2019 210C 80C

26.05.2019 240C 80C
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12.

 

B  

C) Kitaplarda %30'dan %50'ye varan indirimler yapılmıştır.

 

AYIN 
YAZARLARI

Kasım ayı 
boyuca %50’ye 
vara nd r mler

13.
-

-

Bu parçada öyküsü an atı an dey m aşağıdak erden hang d r?
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4. I. - - - -

-

II. - - - -

-

Bu met nde boş bırakı an yer ere aşağıda ver en erden hang ge r?

15. -

Aşağıdak vram ardan hang unda Hanım’ın yaşadığı durumu e rşı amaktadır?

14.
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17.

 sözcüğü aşağıdak er n hang nde ver en an am arından herhang r y e ku anı mamıştır? 

16. Teşbih (Benzetme): Özellikleri yönünden zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.
Mübalağa (Abartma): Bulunduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır. 

Tezat (Karşıtlık): Birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır.

Aşağıdak er n hang çık aması ver en sanat ardan herhang ne örnek o amaz?
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18.

Bu görse e met nde,
I.
II.
III.
IV.
V.

en h ne d şt ?
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19.

A  

B)

  

 



20.

•
•
•
•
•
•
•

Ver en b g ere göre aşağıdak erden hang es n k e doğrudur?
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi
(10 Soru)

Avrupa devletlerinin izlediği politikalar dikkate alındığında I. Dünya Savaşı’nın nedenleriyle ilgili olarak 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları almak istemiştir.
B) I. Dünya Savaşı’nın başlamasında ekonomik gelişmeler etkili olmuştur.
C) Devletlerarası çıkar çatışmaları siyasi olayları etkilemiştir.
D) Savaşın birden çok sebebi bulunmaktadır.

Aşağıdaki harita ve açıklamalarda I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Harp Akademisi’ne devam eden Mustafa Kemal’i okul arkadaşlarından Asım Gündüz şöyle anlatıyor;
‘’Doğup büyüdüğü Selanik’in Batı’ya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak dikkat çekici fikirleri 
vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri 
altına alırdı… Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk.’’                                                                                                                                     

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in liderlik özelliğinin göstergesidir?

A) Türklük fikrini savunması
B) Dikkat çekici fikirleri olması
C) Doğup büyüdüğü Selanik’in batıyla bağlantılı olması
D) Konuşmasıyla arkadaşlarını tesir altına alması

1.

2.

Geç kaldığı sömürgecilik 
yarışında güç kazanmak. 
İngiltere’nin sömürgelerine 
giden yolu ele geçirmek. 
Osmanlı Devletine ait olan 
Ortadoğu topraklarında 
söz sahibi olmak

Balkanlarda Osmanlıdan 
ayrılan devletleri kendine 
bağlamak. Rusya’nın 
Balkanlar’da etkili olmasını 
engellemek

Sanayi devrimini gerçekleştirerek büyük 
bir sömürge imparatorluğu kurmuş, 
devletlerarasında üstünlük sağlamıştır. 
Ortadoğu’nun kontrolünü elinde tutarak 
sömürgelerinin güvenliğini sağlamak 
istemektedir.

Sıcak denizlere inmek, Balkanlarda 
Osmanlı’dan ayrılan devletleri kendine 
bağlayarak büyük Slav imparatorluğunu 
kurmak.
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I. Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını, Almanya ise Osmanlı Devleti’nin
kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Almanya’nın bu isteğinde pek çok neden etkiliydi.

Haritaya bakılarak Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden elde edeceği en büyük kazanç 
hangisidir?

A) Osmanlı padişahlarının halifelik gücünden yararlanarak, Müslümanların desteğini almak
B) Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak
C) Savaşı geniş topraklara yaymak ve yeni cepheler açılmasını sağlamak
D) Bakü petrollerine ve Hindistan’a ulaşmak

I. Dünya Savaşı sırasında dünyaya İspanyol Gribi yayılmaya başlamıştır. 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne
neden olmuştur. Hastalık Osmanlı Devleti’nde bir hayli güçlü şekilde hissedilmiş, başkent İstanbul’u sarsmıştır.
Atatürk de Samsun’a çıkma hazırlıkları sırasında bu hastalığa yakalanmış ve atlatmıştır.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal olaylar askeri olayları etkilemektedir.
B) Atatürk hastalığından ötürü Milli Mücadeleye başlama tarihini ertelemiştir.
C) Osmanlı Devleti’nde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden olmamıştır.
D) Hastalık, savaşı bitiren en önemli sebeptir.

3.

4.
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5.

7.

MisakımillÎ kararlarından hangisi insanların demokratik haklarını kullanmasını vurgulayan bir maddedir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü, ayrılmaz bir
bütündür.

B) Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrar halk oylamasına
başvurulabilir.

C) Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

D) Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilerek
sağlanacaktır.

“Osmanlı Devleti kuruluşundan 18.yüzyıla kadar dünya devletleri arasındaki güçlü konumunu ve üstünlüğünü 
sürdürmeyi başardı. Ancak bu yüzyıldan sonra hem devlet içindeki hem de Avrupa’daki değişikliklerin etkisiyle 
gücünü kaybetmeye başladı.”

Yalnızca bu bilgilere göre;

I. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.
II. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü korumuştur.
III. Osmanlı Devleti eski gücüne ulaşmak için çaba göstermemiştir.

hangilerine ulaşılabilir?

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

6.

18. yüzyılda Osmanlı Devleti 20. yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Yukarıda verilen haritalar incelendiğinde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak; 

I. Avrupa Kıtası’nda toprağı kalmamıştır.
II. Balkan ulusları zamanla bağımsızlıklarını kazanmıştır.
III. Kara bağlantısı olmayan toprakları bulunmaktadır.

hangilerine ulaşılabilir?  

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.
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Haritadaki bilgilere göre;

I. İtalya savaşa sonradan katılmıştır.
II. Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsız kalmıştır.
III. İttifak Devletleri’nin birbiriyle kara bağlantısı vardır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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

8. Aşağıdaki haritada Birinci Dünya Savaşı’nın başındaki bloklar gösterilmiştir.
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9. “Efendiler Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların
Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu.
Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var ki yine her tarafta
olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul Hükümeti’nin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu.”

         (Nutuk)

Atatürk tarafından Nutuk’ta ifade edilenlere göre Sivas Kongresi ile ilgili olarak;

I. Toplanmasına Amasya’da karar verilmiştir.
II. İstanbul Hükümeti amacına ulaşmıştır.
III. Padişah toplanmasına yardımcı olmuştur.
IV. Milli bir kongre olması amaçlanmıştır.

hangilerine ulaşılabilir?

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

10. Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal;

• Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini,
• Gösteriler sırasında Hıristiyan halka kötü davranılmamasını,
• Askeri ve ulusal örgütlerin hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve

diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını, istemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İşgallere tepki gösterilmesini istemiştir.
B) Yabancı devletlerle işbirliği yapılmasını istemiştir.
C) Halkta milli bilinci harekete geçirmiştir.
D) Mücadeleye hazırlıklı olunmasını istemiştir.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Testi
(10 Soru)

2. Ramazan bayramında aile büyüklerini ziyarete giden 8. sınıf öğrencisi Sema, dedesinin zekât vereceğini duyunca
dedesi ile birlikte zekât hesaplaması yapmak istedi. Sema’nın dedesinin 35 tane ineği, 60 tane koyunu,100 gram
altını ve 10 bin TL si vardır.

Sema ile dedesi zekât hesaplarken aşağıdakilerden hangisini yanlış yapmış olurlar?
A) 35 inek için 2 yaşında bir inek verirseler
B) 60 koyun için 1 koyun verirseler
C) 100 gram altın için 2,5 gram altın verirseler
D) 10 bin TL için 2 bin TL verirseler

3. I. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
II. Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter.
III. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.
Verilen cümleler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?
A) Tevekkül B) Emek C) Ömür D) Rızık

4. Zekât, mal ile yapılan farz bir ibadettir. Zekât veren kimse, yerine getirdiği yükümlülükten dolayı gurur ve kibre
kapılmamalıdır. Alçak gönüllü, anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır. Zekâtı, gösterişten uzak sadece Allah rızası için
vermelidir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde anlatılanlara örnek oluşturmaz?
A) ''Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül

incitmeyenlerin Rab'leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.''
(Bakara suresi, 262. ayet) 

B) “Sadakalar (Zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a
ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış
yolcular içindir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)
C) “Sadakaları (Zekâtları) açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere  verirseniz bu sizin için daha

hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
( Bakara suresi, 271. ayet)

D) “Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama!”
(Duha suresi 9-10. ayetler)

3.3. Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   

C  

D  

1.
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5. I. Bu yaz ailesi ile birlikte Antalya’ya tatile gidecek.
II. Ahmet yazılıdan düşük not aldı.
III. Salı gün çok özel misafirlerim gelecek.
IV. Meteorolojiden verilen bilgilere göre önümüzdeki hafta yağışlı olacak.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kaza-kader ilişkisi açısından değerlendirildiğinde 
diğerlerinden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. Fıtır sadakası ile ilgili olarak öğrenciler şu bilgileri vermiştir:
Ahmet: Ailedeki kişi sayısınca verilmelidir.                                                                             
Merve: Torunlara verilebilir.                                                                           
Selim: Kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadar verilir.
İsmail: Vacip bir ibadettir.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir?
A) Ahmet B) Merve C) Selim D) İsmail

6. - “Onun varlığının delillerinden birisi de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”
(Şûrâ suresi, 32.ayet)

- “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”
(Fatır suresi 44. ayet)

- “Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık.”
(Hicr suresi, 22. ayet)

Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla evrendeki yasalardan hangileri verilmiştir?
A) Fiziksel-toplumsal-biyolojik B) Toplumsal-biyolojik-fiziksel
C) Toplumsal-fiziksel-biyolojik D) Fiziksel-biyolojik-toplumsal

7. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal faydalarından biri değildir.
A) Cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. B) Yardımlaşma ve dayanışma artar.
C) Güven ortamı meydana gelir. D) Servetin şükrü yerine getirilmiş olur.



36

1. Cebel-i Tarık Boğazı’nın güney (Fas) ve kuzey (İspanya) yakasında, deniz dibinde tatlı sular fışkırmaktadır. Her iki kıyının
dibinden, birbirine doğru 45 derecelik açılar hâlinde fışkıran bu dev su kanalları, tarağın dişleri gibi karşılıklı bir baraj
oluşturmaktadır. Bu sebeple de Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nun suları birbirine karışmamaktadır. Bu durum Furkan suresi
53. ayette: “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, çift yönlü
bir engel koyan, O’dur (Allah’tır)” şeklinde anlatılmaktadır.

Parçada verilen bilgiler aşağıdaki yasalardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Kimyasal

B) Biyolojik

C) Fiziksel

D) Toplumsal

2. “Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı verene yemin olsun ki, ...
(Şems suresi, 8. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tevekkül

B) Emek

C) Ecel

D) İrade

9.

10.



1. 

2.

İngilizce Testi
(10 Soru)





5. 

6.



7.



9. One of your classmates invites you to his birthday party at the weekend, but you can’t join it. You 

are going to a picnic with your parents this weekend. You need to refuse the invitation with a reason.

Which of the following should you say? 

A) I’m sorry, but I don’t like birthdays.

B) Thanks for the invitation, but I can’t come over.

C) That sounds fun! I’d love to join.

D) Sorry, but I have a plan with my family.

10. Eddie Jackman is a singer. Lots of people listen to her songs and go to her concerts. Some people 

wrote comments on social media after her last concert.

Whose comment is disappointing? 

A) Will’s B) David’s C) Betty’s D) Regina’s

Will 

Your songs are amazing. We love you, Eddie! 

David 

Your voice is unbearable. You should stop singing.  

Betty 

I am your biggest fan Eddie! You are wonderful. Please like my comment. 

Regina 

Great songs, a great singer!  



i Testi
(20 Soru)

1.

-1

4

-22

-4

1 -2

4
-4

2

Çark 100o

A) 64 B) 9 C) -9 D) -64
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2.               

GÜNLER ÇÖZEMEDİĞİ SORU ORANI

Cuma

 

A) B) C) 72 D)

3.

 -

 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 

 
 
 

A) 9 B) C) D) 42
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4. Bir olayın olma olasılığı =
İstenilen durumların sayısı
Toplam durumların sayısı

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

Apartman Dairesi

1+1

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

Apartman Dairesi

2+1

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

5+2

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

Apartman Dairesi

3+1

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

Apartman Dairesi

3+1

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

Apartman Dairesi

3+1

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

1+0

CİNSİ

ODA SAYISI

ISINMA TÜRÜ

Apartman Dairesi

3+1

Buna göre Ömer’in kiraladığı dairenin 3+1 ve doğal gazlı olma olasılığı kaçtır?

1
2

1 1
4

1
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5.

      (karekök)
Melek en az kaçıncı kez     (karekök) sembolüne bastığında sonu  

sayı çıkar? 

5
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6.  = a2

2 24 2 2 4

Buna göre Azra, aşağıda verilen numaralı küplerden hangi ikisini tartmış olabilir?

7.

1
31

2
31

3
31

4
31

Rastgele 

8.

2 3
Bu noktadan ok yönünde tam tur zaman aralarındak

lınız)

Y .

2 3

-3
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9. 

Buna göre y-x sayısı tam bölünür?

10. 

978 - 975 - 17 - 3133 - 3

EA
N

 K
od

u

Ü
lk

e 
Ko

du

N
o

ISBN :

Mete, bu kısımda yazan basamaklı sayının asal sayı olduğunu hatırladığına göre en çok kaçıncı denemede 
doğru ISBN yazarak aradığı bulur?
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11.

c d

50

100

150

200

c

d
160º

40º

80º

50.000

Buna göre toplu taşıma kullanım azalma en fazladır?
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12.

Buna göre dolu olan 10 toplam gram eden ondalık 

2 1 -1

2 -1

2 1 0

2 0
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13. 

sayısının başlangıçta 45 olduğu göre kaçıncı sonunda sayısı 87 
tane olur?

14. 

edek l A

Bu yedek parçaların her uzunluğu ve 0,16  cm olduğu göre maket bıçağı ucunun ana 

parça ve yedek parça uzunluğu toplamı aşağ

4,84 7,29 7,84 10,24
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15.
-

1. Paket 2. Paket

1.Paket: 

2.Paket: 

-

Buna göre Ceyda Hanım balonlar için en az kaç TL ödemiştir?

16. 

2 -
2

Bu toplantı salonunun kısa kenar uzunluğu  m olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu metre cinsinden 
en fazla aşağıdakilerden hangisidir? 
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17.

2

Buna göre Muhammed’in bu iş için kullandığı sprey boya sayısı en az kaçtır?

18. -

•
•

•
Verilen bilgilere göre aşağıda verilen apartman ve şifre eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?



12

19.       

-

Ahmet’in şifreyi ilk seferde doğru girme olasılığı kaçtır?

20.

-

Merve’nin seçeceği balonun üzerindeki sayının irrasyonel bir sayı olma olasılığı kaçtır?



14

Fen Bilimleri Testi
(20 Soru)

1.  
 

Verilen bu Afrika atasözü aşağıda verilenlerden hangisini örnekler?

      

2.

Verilen bilgiye göre,

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

. 
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3.
-

Buna göre hangi  öğrencinin dizdiği bardaklar doğrudur?

4.

M nükleotiti

N nükleotiti

Buna göre verilen seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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5. Fosil yakıtlar yandığında CO2, NO2, SO2 gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye 
girerek karbonik asit (H2CO3), nitrik asit (HNO3) ve sülfürik asit (H2SO4) gibi asitleri de oluşturur. Bu asitlerin yağışlarla 
yeryüzüne inmesi sonucu asit yağmurları ortaya çıkar.

-
2 2 2

-
2

Yukarıda verilenlere göre,

-

2 -

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
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6.

RENK KODU METEOROLOJİK UYARI

-

-

Buna göre Mustafa ile Mehmet’in bulundukları konumlar dikkate alındığında, renk kodlarıyla yapılan meteoro-
lojik uyarı haritası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
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7.

2

3

1

Buna göre kabın tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir?
* Bölmelerin özdeş olduğu ve kaptan sıvı taşmadığı bilinmektedir

B
n

Cisimler1 2 3

B
s

n

Cisimler1 2 3

B
s

n

Cisimler1 2 3

B
s

n

Cisimler1 2 3



Uzun Bir Yaşam İçin Genler: Çok Yaşlı Solucanlar 

-
-

8.

Verilen bilgiye göre,

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

9.

-

 

 

Soruların doğru cevapları hangi seçenekte verilmiştir?

P < PN < P

P < PN < P

P < PN < P

P < PN < P
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c

B

A

LK

10.

11. Basınç, bir yüzeye uygulanan dik kuvvetin yüzeyin alanına oranıdır. Basınç; kuvvet (ağırlık) ile doğru orantılı, yüzey 
alanı (temas yüzeyi) ile ters orantılıdır.

Buna göre Ali, basıncın kuvvet ve yüzey alanı ile ilişkisini açıklamak için hangi rakamlara ait düzenekleri kulla-
nabilir?

-

-

-

-
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12. Sıvı içine batan bir cisim hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. 

Buna göre K, L, M kapları tabanında küreler atılmadan önceki ve atıldıktan sonraki sıvı basınçları arasındaki ilişki 
nasıldır?

    Küre Atılmadan Önce   Küre Atıldıktan Sonra
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Buna göre kalan parçaların uyguladıkları basıncın başlan göre seçenekte 

K L M

0

13.

14.

K L M
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16.Aşağıda çevre uzmanlarının Erzurum ilinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırladıkları rapordan küçük bir
kesit paylaşılmıştır.

……Erzurum’da coğrafi konum ve iklim nedeniyle hava kirliliği yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 
Özellikle kış aylarında kirlilik miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da şehir merkezinde bulunan 
Yakutiye, Çifte Minareli ve Ahmediye Medreseleri ile Lalapaşa Camii’nde taş bozulmalar meydana 
gelmektedir.

Uzmanların tespitlerine dayanarak Erzurum ilindeki tarihi eserlerde meydana gelen bozulmaların sebebi 
aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en doğru şekilde açıklanır?

A) Şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu
B  Kentin iklim yapısının sert ve kışlarının uzun olması
C) Tarihi eserlerin bakımının düzenli olarak yapılmaması
D) Tarihi eserlerin inşaasında kullanılan malzemelerin bölgenin iklim özelliklerine uygun olmaması

15. 

Verilen öncüllerin hangisinde meydana gelen hata onarılamaz? 



17.

Buna göre Ayla’ya verilen fikirlerden hangisi bu sorunu çözmez?

A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Fosit yakıtlardaki kükürt oranının artırılması
D) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu, bir sanayi kenti olan Manisa’da yaşayan Ayla, gece yağan yağmurdan sonra, 
sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla dolaşırken ağaçların yaprakları üzerinde delikler olduğunu fark eder. Bu de-
liklerin oluşumu engellemek için arkadaşlarından fikir alan Ayla arkadaşlarının verdiği fikirlerden birinin bu sorunun 
çözümüne uygun olmadığını düşünür. 



18.Dünya’nın Güneş’e göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Öğretmen öğrencilerinden Dünya üzerinde K, L, M ve N harfleriyle belirlenmiş ülkelerde verilen konumlarda yaşanabi-
lecek mevsimsel özelliklerin neler olabileceğini söylemelerini bekler.

Buna göre hangi seçenekte verilen öğrenci cevabı hatalıdır?

A) N ülkesinde Güneş ışınları yengeç dönencesine eğik olarak geldiği için burada en uzun gece yaşanır.
B) L ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik olarak geldiği için burada gölge boyu en uzundur.
C) M ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düştüğü için burada gece ve gündüz süreleri eşittir.
D) K ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla geldiği için burada öğle vakti gölge oluşmaz.

L

K

N

K

M
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20. Aşağıdaki makalede kimerik canlıların oluşumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Anne karnında gelişen iki embriyodan birinin, gebeliğin çok erken evresinde ölmesiyle birlikte, ölen 
embriyonun bazı hücreleri diğer canlı embriyo ile birleşebilir. Bunun sonucunda, kendi DNA’sının 
yanı sıra doğmayan ikizinin DNA’sını da taşıyan tek bir canlı meydana gelir. Bu canlı kimerik canlı 
olarak adlandırılır. Embriyonun büyüme sürecinde, iki ayrı embriyodan gelen farklı DNA’ya sahip 
hücre grupları, farklı doku ve organların oluşumunda da rol oynayabilir. Örneğin, bebeğin karaciğeri 
ve saç dokusu kendisine ait hücre grubundan, böbreği ve kan dokusu ise doğmamış ikizine ait hücre 
grubundan köken almış olabilir.

Bu bilgilere dayanarak kimerik olan bir bireyin seçeneklerdeki özelliklerden hangisini taşıdığı söylenemez?

A) İki farklı kan grubu taşır.
B) Böbrek büyüklükleri değişiklik gösterir.
C) Hücre gruplarının farklılığına mutasyonlar sebep olur.
D) Birden fazla DNA dizilimine sahiptir.

19  

Sınav sona ermiştir. Cevaplarınızı optiğe işaretleyiniz.
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