
1. Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler,                                   
eylemden türeyen, ancak eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Okulun her tarafı güzelce temizlendi. B) Yoldan geçenler bize selam verdi.

C) Arkadaşımı bulmak çok zor oldu. D) Engelleri aşıp hedefine vardı.

2. 

Dereotunun Faydaları:  İştah açar. Vücuda kuvvet verir ve savunma sistemini güçlendirir. 
Ağız kokusunu giderir. Midenin çalışmasını düzenleyerek hazmı kolaylaştırır. Sinir zayıflı-
ğını giderir ve uyku verir. Ayrıca çocuklardaki hazımsızlıktan kaynaklanan şişkinlikleri ve 
gaz şikâyetlerini azaltır.

Enginarın Faydaları: Karaciğeri korur ve karaciğer hastalıklarının daha çabuk iyileşme-
sini sağlar. Ter kokusunu giderir. Sarılıkta faydalıdır. Romatizma şikâyetlerini azaltır. Hüc-
relerin yıpranmasını engelleyerek yaşlanmanın etkilerini azaltır. Enginar kalbi ve damar 
sağlığını korumakta da etkilidir.

Dikenli İncirin Faydaları: Sindirim sistemini rahatlatır ve kabızlığı giderir. Şeker hasta-
larına iyi gelir. Kolesterol oranını düşürür. Aşırı kilolarından kurtulmak isteyenler için de 
faydalı bir besindir.

Fesleğenin Faydaları: Enerji verir. İştah açıcıdır. Öksürüğü ve baş dönmesini keser. Ağız 
içindeki yaralara karşı faydalıdır. Cildi rahatlatır. Fesleğen ile hazırlanan losyonlarla saç 
derisine masaj yapılırsa saç köklerini güçlendirir.

Ekrem Bey: “Bu aralar kendimi çok hâlsiz hissediyorum. İşten eve giderken bile yorgunluktan hareket edemiyorum. Bu 
yorgunluğuma rağmen yatar yatmaz gözlerimi kapatamıyorum ve bu beni gün boyu gergin yapıyor.”

Yukarıdaki bilgiler ışığında Ekrem Bey’e hangi bitkileri tüketmesi önerilebilir? 

A) Fesleğen - Dikenli incir

B) Enginar - Fesleğen

C) Dereotu - Fesleğen

D) Dereotu - Dikenli incir

Türkçe



3. Hiçbir mutluluk, işini severek yapan bir adamın gönül huzuruna erişemez. Bertrand Russell, “Sanat Yolu” adlı kitabın-
da, insana mutluluk veren şeyler arasında sayar “iş”i. Adı ne olursa olsun, duvar ustalığı, baca temizliği, sunuculuk yahut
yazarlık… O işin yararına, ciddiyetine inanıyorsa insan, göz alıcı nice meslekler ve işler aklının ucundan bile geçmez,
aldırmaz onlara. Mutlu olur ve işini en iyi biçimde yapmaya çalışır.

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın mutluluğunun temelinde meslek sahibi olmak vardır.

B) İşi severek yapmak insana en büyük mutluluğu tattırır.

C) Mutluluk algısı kişiye ve mesleğe göre değişebilir.

D) Her türlü işi yapmak insanı mutlu edebilir.

4. 1830’lardaki sanatçılara romantik ismi konulduğu gibi bana da gerçekçi ismi yakıştırıldı.

I

Önyargılı sistemlerin dışında kalarak eski ustaların, modern sanatçıların eserlerini inceledim ve 

özümsedim. Geleneksel tarzdan beslenerek bireyselliğimi yansıtan mantıklı ve bağımsız bir tarz

            II

oluşturmaya çalıştım. Bu benim fikrimdi. Gelenekleri, fikirleri ve dönemimin görünümünü kendi 

        III                                     IV

algılarıma göre yansıtmak istedim. Sadece bir ressam olarak değil, aynı zamanda bir insan 

olarak. Kısacası, yaşayan sanatı oluşturmak istedim. Hedefim buydu.”

 “Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerden türeyip isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi 
denir.”

Buna göre metinde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.



5. (I) Günümüzde enerji kaynağı olarak genellikle kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlar kullanılıyor. (II) Ancak fosil
yakıtlar kullanmak, küresel ısınma ve asit yağmurları gibi çevresel sorunlara yol açıyor. (III) Bu nedenle çevreye zarar
vermeyen, yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılıyor. (IV) Ayrıca milyonlarca yıl önce
oluşmuş olan bu fosil yakıtların kısa bir süre sonra tükeneceği de tahmin ediliyor. (V) Bu kaynaklar arasında Güneş, su,
rüzgâr, dalga, gelgit yer alıyor ve bunlara “yenilenebilir” enerji kaynakları deniyor.

Yukarıdaki metinde hangi iki cümle yer değiştirirse anlamlı bir bütün meydana gelir?

A) II ve III.

B) III ve IV.

C) III ve V.

D) IV ve V.

6. Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış.

Annesi çocuğa, “Elmalarından bir tanesini bana verir misin?” demiş.

Çocuk elindeki elmaların önce birini, sonra diğerini ısırmış.

Annenin dudaklarındaki tebessüm, bir anda donup kalmış.

Yüzünden, çocuğunun onu hayal kırıklığına uğrattığı okunuyormuş.

Ama çocuk ısırdığı elmalardan birini annesine uzatarak “Al anne! Bu daha tatlı.” demiş.

Anne öylece kalakalmış.

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun bencil davranması

B) Annenin ön yargılı olması

C) Çocuğun sitem etmesi

D) Annenin durumdan yakınması



7. Büyük bir Japon bilgesi, çölde kum üzerinde oturmuş, meditasyon hâlinde. Adamın biri ona yaklaşır ve şöyle der: “Beni
öğrencin olarak kabul et.” Bilge, parmağıyla kuma düz bir çizgi çeker ve şöyle der: “Kısalt!” Adam, avuçlarıyla çizginin
yarısını siler.

Bilge der ki: “Git, bir yıl sonra tekrar gel. ”Bir yıl geçer. Bilge, yine bir çizgi çizer ve der ki: “Kısalt!” Adam bu kez çizginin 
yarısını avucu ve dirseğiyle kapatır.

Bilge yine kabul etmez ve der ki: “Git, gelecek sene yine gel.” Gelecek yıl olur. Bilge, tekrar kumların üzerine bir çizgi çeker 
ve adamdan onu kısaltmasını ister.

Bu kez, adam bilmiyorum der ve bilgeden cevabı kendisine söylemesini rica eder. Bilge, çizginin yanına daha uzun bir 
çizgi çeker ve der ki: “Şimdi kısaldı.”

Bu metinden çıkarılacak asıl ders aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorulara cevap vermeden önce düşünmeli ve gerekirse fikir alışverişi yapmalıyız.

B) Hedeflerimize yürürken doğru bildiğimiz yoldan ayrılmamalıyız.

C) Var olanı karalayıp kötüleyerek değil ondan daha iyisini yaparak ilerleyebiliriz.

D) Bireysel gelişim gösterebilmek için bize yol gösteren bir eğitimciye ihtiyacımız vardır.

8. Parmaklarımızı çıtlattığımızda hissettiğimiz rahatlığı, esnemenin verdiği rahatlığa benzetebiliriz. İnsanoğlu muhtemelen
binlerce yıldır el aletleriyle iş gördükten sonra bir elin parmaklarını diğeriyle tutup birbirine bastırmış, kollarını germiş ve
parmaklarını çıtlatmıştır. Yine de bilim insanları 1970’lere kadar çıtlatma sesiyle ilgili fikir yürütemediler.

Parmaklar çıtlatıldıktan sonra, esnetilen eklemler nasıl gevşiyor ve rahatlıyorsa, parmak eklemleri de öyle gevşemiş hisse-
dilebilir. Bununla birlikte çok fazla çıtlatmak, eklem etrafında yumuşak doku zedelenmesi görülmesine, bağların şişip tutuş 
kuvvetinin azalmasına neden olabilir. Örneğin kavanozun sıkışan kapağını açmak zorlaşabilir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Parmakları çıtlatmayla esnemenin verdiği his aynıdır.

B) Parmak çıtlatmanın çok fazla olması doku zedelenmesine yol açabilir .

C) Bilim insanları 1970’lerden sonra çıtlatma sesiyle ilgili fikir yürüttüler.

D) İnsanlar binlerce yıldır ellerini kullanarak iş görmektedir.
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9. Aşağıda Necip Fazıl Kısakürek’e ait “Kaldırımlar” şiirinin bir bölümü verilmiştir.

“Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.”

Yukarıdaki şiirde şair, aşağıdakilerden hangisini kullanarak anlatımı zenginleştirmiştir?

A) Bir şeyi olduğundan çok daha fazla veya az göstermiştir.

B) Birbirine karşıt iki düşünce bir arada söylenmiştir.

C) Herhangi bir yönden zayıf olanı, güçlü olana benzetmiştir.

D) İnsan olmayan bir varlığı konuşturarak anlatımı güçlendirmiştir.

10. * Bahçeden bir bağ maydanoz topladım.

* Tüm çocuklar fidan dikmeye gitti.

* Toprak bir yolda sessizce ilerledik.

* Şehirden uzaklaşıp kırlarda dolaşmak istiyordu.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözlük anlamı aşağıda verilmiştir.

Sözlük Anlamı:

• Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası.

• Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

• Bitki, tüy vb.ni çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak.

• Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır.

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisinin sözlük anlamı verilmemiştir?

A) Bağ

B) Dik

C) Yol

D) Kır
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11. Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov, Rusya’da düzenlenen Dünya Satranç Kupası turnuvasında, bu alandaki 
en iyi dereceyi elde etmiş olan Çinli rakibini geride bırakarak dünya rekoru kırmıştır.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Teymur Recebov, her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon olmuştur.

B) Recebov’un rakibi Çinli satranç oyuncusu daha önce dünya rekoru kırmıştır.

C) Recebov, Dünya Satranç Kupası’nda ikinciyi geçerek birinci olmuştur.

D) Dünya rekoru kırılabilmesi için turnuva Rusya’da gerçekleşmiştir.

12. Kuyucak’ta sabah sisi kiremit çatıların, bahçelerdeki badem ağaçlarının üzerinden yavaş yavaş kalkıyor. Günün erken 
saatlerinin sessizliği önce kuş sesleriyle, sonra da süt güğümlerinin taşındığı tekerlekli arabaların, ağıllardaki hayvanların 
sesleriyle bölünüyor. Hemen her köyde rastlanabilecek bu sabah havasına Kuyucak’ta bütün köyü bir uçtan bir uca saran 
lavanta kokusu ekleniyor. Zira burası bir lavanta köyü ve bu sıcak ağustos ayında etrafta evlerin bahçelerini buram buram 
dolduran lavanta demetlerinin hafif baş döndürücü kokusu salınıyor.

Metindeki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Çeşitli B) Etkili  C) Yaygın  D) Yoğun
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13. Aşağıdaki görselde Ankara ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Bu görselden Ankara ile ilgili;

I. Kuru soğan ve kavun üretiminde ülkedeki sıralamasına,

II. Üniversite öğrencilerinin ve üniversitelerin sayısına,

III. Savunma sanayisindeki bazı firmalara ev sahipliği yaptığına,

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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14.

Yukarıdaki görselden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılabilir?

A) Tüm gezegenler en az bir tane doğal uyduya sahiptir.

B) Doğal uyduların sayısı gezegenin büyüklüğüne göre değişir.

C) Uydulara verilen isimler görünümlerine göre belirlenir.

D) Dünya hem doğal hem yapay uydusu bulunan bir gezegendir.



1. Kanuni Sultan Süleyman, bir muharebeye giderken atının üzengisi kırılır. Kırılan üzengiyi bu sanattan anlayan bir askere
tamir ettirirler. Padişah kime yaptırdıklarını sorar. Askerin yaptığını öğrenince hiddetlenir ve: “Demek ki orduya esnaf ka-
rışmış.” diyerek üzengiyi yapan askeri ordudan atar, yeniçeri ocağından çıkartır.

Bu metinden hareketle Kanuni Sultan Süleyman’ın tavrıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sert ve acımasız emir vererek otoritesini göstermek istemiştir.

B) Özensizce yapıldığını düşündüğü için beğenmemiştir.

C) Rütbelilerin yerine askerin yapmasından rahatsız olmuştur.

D) Askeri, mesleğini icra etmesi için yeniçeri ocağından çıkarmıştır.

16. En büyük keyiflerimizden biri de sinemaya gittiğimizde ya da evde oturup film seyrederken patlamış mısır yemektir. Hatta
bu, öylesine sinemayla özdeşleşmiştir ki başlı başına bir patlamış mısır kültürü olduğunu dahi söyleyebiliriz. Peki, sinema
keyfimizi tamamlayan mısır, patlayınca neden beyaz olur?

        ...  Öz halindeki mısır taneciği ısıtıldığında, içeriğindeki su da buhar haline dönüşüp basınç yaratır. ...   Bu 
gerçekleştiğinde dışarı çıkan kabarık beyazlık ise tane içerisindeki nişastadır. Rengi de nişasta içeriğinden dolayı beyaz 
olur.     ...  Bunun yerine, genleşerek jel benzeri kabarcıklar haline gelirler. Daha sonra bu kabarcıklar birleşerek 
katılaşır ve sonuçtasa şekilsiz beyaz patlaklar meydana gelir. Bize de en sevdiğimiz filmi izlerken,büyük bir keyifle bu 
patlamış mısırları yemek kalır.

(I) Mısır, içeriğindeki suyun ısı nedeniyle yaptığı basıncın bir sonucu olarak patlar.

(II) Mısırın içinde bulunan jelatin yapıdaki nişasta tanecikleri, nemden dolayı oluşan basınç nedeniyle patlamaz.

(III) Mısır taneciği içindeki basınç taneciğin kabuğunu zorlamaya başladığında mısırı patlatır.

Parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için , ,   bulunan yerlere I, II ve III numaralı 

cümlelerden hangileri getirilmelidir?

A) III    I  II       

B) I    III  II

C) II    III  I  

D) I    II  III

15.



17 ve 18. soruları aşağıdaki metin ve görsele göre cevaplayınız.

Bütün canlıların vücutlarının,uyuma,vücut ısısı,üreme zamanı gibi periyodik fonksiyonlarını kontrol eden  biyolojik bir iç 
saatleri vardır. Bu iç saatlerin çoğu, kendi fonksiyonları için kendi zaman dilimlerinde çalışır, ancak ışık ve sıcaklık gibi 
dış etkenlerden de etkilenir.

ABD’ye uçarsanız sizin vücut saatiniz hala Türkiye’ye ayarlıdır. İstanbul’dan saat 12.00’de havalanır, 8 saatlik bir uçuş-
tan sonra New York’a varırsanız vücut saatiniz  20.00’dedir. Ama New York saat 13.00’ü yaşamaktadır. Vücudunuzun 
saati ortama göre 7 saat ileridedir. Karnınız acıkacak, biraz sonra uykunuz gelecektir ama akşam olmasına bile daha 
7, 8 saat vardır. İşte bu olaya geri kalma, gecikme anlamında jet-lag denir. Bu durumda insanda yorgunluk duyulmakta, 
özellikle okuma, araba kullanma ve iş görüşmeleri gibi konularda motivasyon ve konsantrasyon eksikliği görülmektedir.

Dünya dönüşünü 24 saatte tamamladığından, Dünya yüzeyi kuzeyden güneye her biri 1 saatlik 24 zaman bölgesine 
bölünmüştür. İstanbul ile New York arasında 7 zaman bölgesi vardır. Aynı anda İstanbul’da saat 14.00 iken New York’ta 
sabah saat 07.00’dir.

NASA’ya göre insan vücudunun biyolojik saatinin her bir zaman bölgesine, yani 1 saatlik zaman değişimine alışması bir 
gün almaktadır. Bu durumda İstanbul’dan New York’a gidince vücut kendini ancak 7 gün sonra adapte edebilmektedir. 
Jet-lag olayı uçma mesafesine değil, kaç zaman bölgesinden geçtiğinize bağlıdır. Aynı mesafe, aynı zaman bölgesinde 
kuzey-güney mesafesinde gidilince jet-lag olayı görülmemektedir. Yapılan anketler sonucunda, insanların doğuya doğru 
yapılan uçuşlarda daha çok rahatsız olduğu, insanın vücut saatini hızlandırmada, yavaşlatmaya göre daha fazla zorlan-
dığı görülmektedir.

3. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Jet-lag olayı zaman dilimi değişikliklerinde doğu-batı ve batı-doğu istikametinde oluşmaktadır.

B) Jet-lag olayı bazı olumsuz durumlara ve motivasyon kaybına sebep olmaktadır.

C) Doğuya gidildikçe vücut saati hızlanmalı, batıya gidildikçe yavaşlamalıdır.

D) Vücut saatiniz gittiğiniz yerden dönene kadar bulunduğunuz yere alışmamaktadır.

17.
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4. Görselde ilgili şehirler; İstanbul, Paris, Tokyo ve Juhanesburg  ile işaretlenmiştir. Her aralık bir zaman dilimini göster-
mektedir.

Metin ve görsele göre şunlar bilinmektedir;

I. Ceren İstanbul’dadır. Paris’e tatil için gidecektir.

II. Handan Juhanesburg’tan İstanbul’a gelecektir.

III. Alperen Tokyo’dan İstanbul’a dönecektir.

Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Handan’ın vücut saati değişmeyecektir.

B) Ceren’in vücut saati hızlanmalıdır.

C) Alperen’in vücut saati İstanbul’a hemen alışacaktır.

D) Alperen’in vücut saati hızlanmalıdır.

5. I.   Yaprağa yapış, atlas olsun; toprağa yapış, altın olsun.

II. Her deliğe  elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

III. Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız  edersin.

IV. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

V. Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun.

Numaralandırılmış atasözlerinin hangilerinde birden fazla koşul-sonuç ilişkisi kurulmuştur?

A) I, II, V

B) III, IV, V

C) I, III, V

D) II, III, IV

18.

19.
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6. Her güzelin bir bakışı, bir naz edişi vardır,

Her konuğun bir gelişi, bir gidişi vardır.

Kişiyi hor görme elinden bir şey gelmez diye;

Bu dizeler aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

B) Kalpten kalbe yol vardır.

C) Tebdilimekânda ferahlık vardır.

D) Her yokuşun bir inişi vardır.

20.
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1. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak
görüp milletin dikkatini çeken Mustafa Kemal’dir. O, Amasya Genelgesi’nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin
tehlikede olduğunu söyledi. Erzurum Kongresi’nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün
dünyaya ilân etti. Vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. Sakarya Savaşı sırasında “Vatanın her karış toprağı,
vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz” diyerek bu konudaki kararlılığını gösterdi. Vatanı için her şeyini feda
etmeye hazır olduğunu şu sözü ile açıkça ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.
Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk Milleti’ni ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın.”

Metinde verilen bilgiler değerlendirildiğinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Vatanseverlik B) Cesaretlilik C) İnkılâpçılık D) Kararlılık

2. 23 Temmuz 1919’da tek katlı bir ilkokul salonunda doğu illerini temsilen 62 delegenin katılımıyla toplanan Erzurum
Kongresi’nde tarihi kararlar alınmıştır. Alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa edecektir.

• Kuva- i milliye’yi etkin ve İrade-i milliye’yi hâkim kılmak esastır.

• Manda ve himaye kabul olunamaz.

• Milli Meclis’in derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.

Bu kararlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bölgesel kurtuluşu amaçlayan kararlar alınmıştır

B) Milli bağımsızlık ve milli egemenlik amaçlanmıştır

C) Kayıtsız ve şartsız milletin istiklâli hedeflenmiştir

D) Ulusal bir meclisin oluşturulması kararlaştırılmıştır

3. Tam Bağımsızlık: Memleketin iç ve dış politikasında, askeri ve hukuki konularda yabancıların müdahalesine izin ver- 
meden karar alabilmektir.

Bu tanıma göre Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan;

I. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir

II. İradei Milliye Gazetesi çıkarılacaktır

III. Temsil Heyeti vatanın bütününü temsil edecektir

hangileri tam bağımsızlık kavramıyla ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

T.C. İnkılâp Tarihi Ve
Atatürkçülük
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4. I. Dünya Savaşı’na katılan Avrupalı ülkelerden:

Almanya: İngilizlerin elindeki sömürgeleri ele geçirmek için Osmanlı’nın jeopolitik konumundan ve halifenin dini nüfuzun- 
dan yararlanmak istemiştir.

İngiltere: Sanayi İnkılâbını ilk gerçekleştiren ülke olan İngiltere elindeki sömürgeleri korumak ve Osmanlı topraklarındaki 
petrol kaynaklarını elde etmek istemiştir.

Rusya: Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Balkanlar’da 
hâkimiyet kurmak, boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek istemiştir.

I. Dünya Savaşı’na katılan ülkeler için verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
labilir?

A) I. Dünya Savaşı’nın taraf ülkeleri belli olmuştur.

B) Osmanlı İmparatorluğu stratejik öneme sahiptir.

C) Savaş öncesi siyasal üstünlük Osmanlı’ya aittir.

D) Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmuştur.

5. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan Wilson İlkeleri’nin siyasi ve ekonomik
temelleri şu maddelerle belirtilmiştir:

• Yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır.

• Devletlerarası ekonomik engeller kaldırılacaktır.

Buna göre Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden;

I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme
hakkına sahip olacaktır.

II. İtilaf Devletleri Osmanlı demiryollarından istifade edecek, Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’nin hizmetinde bulun- 
durulacaktır.

III. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal
edilebilecektir.

hangilerinin Wilson İlkeleriyle çeliştiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 28 Ocak 1920’de yapılan gizli oturumunda alınan kararlardan bazıları şöyledir:

• Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş topraklarının tamamı bir bütündür, parçalana-
maz.

• Halkın oyuyla anavatana katılan üç sancak (Kars, Ardahan, Batum) için gerektiğinde yeniden serbestçe halk oylamasına
başvurulabilir.

• Batı Trakya’nın hukuki durumunun belirlenmesinde halk oylamasına başvurulmalıdır.

• Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecektir.

• Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılacaktır.

Buna göre Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan kararlar;

I. Siyasi bağımsızlık

II. Ekonomik bağımsızlık

III. Hukuki bağımsızlık

kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

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

7. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında her- 
hangi bir karşı harekette bulunmayan İstanbul Hükümeti, Anadolu’ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller
karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletleri’ne silahla karşı konulmamasını istiyordu.

İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Mücadeleci B) Milliyetçi C) Vatansever D) Teslimiyetçi

8. 1789’da Fransa’da meydana gelen ihtilal dünya tarihi için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu olay her milletin
kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi düşünceleri beraberinde getirmiş, devamında
I. Dünya Savaşı’nın en önemli siyasi nedeni olmuştur. Fransız İhtilali ile beraber ulusçuluk akımının önem kazanması
özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık isyanlarının çıkmasına ve bu imparatorlukların
parçalanmasına neden olmuştur.

Bu bilgilere göre Fransız İhtilali’nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Milliyetçilik Akımı

B) Sömürgecilik

C) Azınlık İsyanları

D) İmparatorlukların dağılması
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9. 

OSMANLI DEVLETİ’NİN I. DÜNYA 

SAVAŞINDA YER ALDIĞI CEPHELER 

ÇANAKKALE 

CEPHESİ

KAFKAS 

CEPHESİ

HİCAZ - 
YEMEN 

CEPHESİ

IRAK

CEPHESİ

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Türk birlikleri bu cephede 
hem İngilizlerle hem de İngilizlerin kışkırttığı Araplarla 
savaşmak zorunda kalmıştır.

Halil (Kut)Paşa komutasındaki Türk ordusu Kut-ül 
Amare’de İngilizleri yenilgiye uğrattı ve büyük bir za-
fer kazandı.
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 3 Mart 
1918 Brest Litowsk Antlaşması ile bu cephe kapan-
mıştır. Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne 
geri verilmiştir.
Mustafa Kemal’in tüm dünyada tanınmasına ve Milli 
Mücadele’nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır.

Görselde verilen bilgilerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
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10.

Verilen görselde soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Tam bağımsızlık

B) Uluslararası eşitlik

C) Milli egemenlik

D) Ekonomik bağımsızlık



1.

2.

4.

3.



5.

?

7.

?

8.

10.
?

9.

6.
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İngilizce Soruları

Read the text and answer the questions 1-2.

1. According to the invitation card, - - - -.

A) you shouldn’t always count on your friends

B) you are more important than your friends

C) friends are always there to make you happy

D) both good and bad friends are equally unique in your life

- Good friends are like stars; you don’t always see them, but you
know they are always there.
- Life can give a number of beautiful friends, but only true friends
can give us a beautiful life.

Would you like to say hi to your old friends?
Do you think it is time to come together with your friends and 
remember good memories and times with them?

Let’s do it again!

     Jenkinsons’ Secondary School Reunion
     You are also invited to this annual meeting
     We hope you can make it on 23th April 2020. 
     At 2 p.m. at school yard.

Please contact with Jack by 15th April. (His phone number: 
09561171210)

2. Which question has NO answer on the card?

A) What are the participants going to do at the party?

B) What is the date of the event?

C) Where are they going to organize the event?

D) What time are they going to end the party?



32

3. Tania is a student at Imperial College in London. The school organizes a number of after school club activities. Tania 
is also fond of these activities like all of her friends. She loves taking part in sports acitivities. She would rather swim 
and play tennis with the group of sports lovers. Some students prefer skateboarding and some are interested in soccer. 
They all start activities after school lessons at 4 p.m. and it takes 2 hours and sometimes more in summer season. Each 
activity is organized at certain time and date. For instance; if somebody is interested in language and literature, he or 
she can attend Language Club on Mondays and Tuesdays between 4:30 and 6:00 p.m. Students can also participate the 
sports clubs on Wednesdays and Thursdays, between 4:15 and 6:15. They always have a lot of opportunities to have fun 
and spend great time with friends at clubs.

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

A) All the students join the activities at the same time and date.

B) They start clubs after they finish classes at school.

C) Tania enjoys team sports more than individual sports.

D) They have the chance to relax and have fun with friends at clubs.

4. Sandy works as a nurse at a hospital. She always feels tired after work and she sometimes listens to music just to relax 
at home. She doesn’t enjoy noisy music and can’t stand rock music, so she would rather relaxing and calm soft music.

Which of the following is Sandy’s words according to the text?

A) I find rock music unbearable.

B) I think that feeling the music with the highest volume in the headphone is the best.

C) To me, music is always for action and dance.

D) People listen to music to relax. However, I prefer sleeping to listening to music.

Read the text and answer the question.

Read the text and answer the question.
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5. Osman: You look so busy and it smells delicious in here. I wonder what you are cooking, chef?
Chef: First, you should be patient both to learn and taste. Keep up follwing the process and the way how I make it.
Osman: Alright chef. Shall I do the same just after you. Maybe I can also cook a delicious thing.
Chef: No, you don’t need to do that. Please just watch me.
Osman: Sure. It seems to me you are making a excellent cake. …………………………………………
Chef: Not a good idea. I will make it with some vanilla and strawberry.
Osman: Hmm.. You know the best, chef!
Chef: Yes I do. I am also sure you will like it, too.

Which of the following completes the dialogue?

A) How about adding some chocolate in it?

B) What is in it?

C) Shall we bake it for 15 minutes in the oven?

D) How do you cook it?

6. A RECIPE OF HOMEMADE ICE-CREAM
• First, you need to boil a liter of milk. Then leave it to cool down in a bowl for a while.
• Next, you should add a glass of sugar and three tablespoons of vanilla in it.
• After that, blend 500 grams of fresh strawberry and pour it into the cooled milk. You

should mix it well.
• Then, freeze the mixture in the freezer for 3 hours.
• Finally, take it out of the freezer and let it gently soften just a little bit because it is 

not good to eat so cold and frozen things. Now it is ready to serve with some small 
pieces of chocolate on it.

If you want to make a delicious homemade ice-cream following the recipe, - - - -.

A) you should add some sugar into milk before you boil it

B) you don’t need to use a blender before mixing milk and strawberries

C) you had better not eat or serve the ice-cream as soon as you take it out from the freezer

D) you should boil the mixture after adding the strawberries into the milk

Read the conversation and answer the question.

Read the text and complete the sentence.
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Read the text and answer the question.

7. According to the researches on youngs’ preferences to keep in touch with each other; they have various ways of
communicaiton related to technological developments. Here are the results:

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Social Networks

Face to Face Communication

Writing Letter

Phone Call

Texting Message

Which of the following is CORRECT according to the results?

A) They hardly ever make phone call for communication

B) Almost all of them use social media accounts to get in touch

C) They  would rather talk face to face than communicate via mobile phone

D) Writing letter is getting more popular among youngs in recent days

8. Joe: Hi. This is Joe. ………………………………………………………………………………...........
Secratary: Hi, sir. Can you please hang on a minute and let me check if she is in?
Joe: Sure.
Secratary: (After a while) I am sorry but she is out. Would you like to leave a message?
Joe: Yes please. …………………………………………………………………………………………
Secratary:Alright. I beg your pardon. …………………………………………………………………..
Joe: Of course. It is Joe and she knows how to contact with me. Please tell her it is an urgency.
Secratary: Oh sure. I will definitely tell her as soon as possible. 
Joe: Thanks a lot. I am waiting for her call back.

Which of the following does NOT  complete the conversation?

A) Who would you like to talk to?

B) Could you please put me through to Mrs.Clay?

C) Could you repeat your name and tell me your phone number?

D) Can you please ask her to call me back soon?

Read the conversation and answer the question.
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Read the text and answer the questions 9-10.

Scientists and researchers have conducted some searches in the field of technology and the internet usage at various times. 
According to the findings; people use the  internet via several devices almost all parts of their lives and it seems that life is so 
difficult without the internet and some technological devices today. Laptops, smartphones, PCs, tablets are some of the examples 
of these devices that we adapt into our daily life issues. The researhers have made a survey including 200 people to find out the 
rate of the use of these devices and here are the results below:

• More than half of the people use smartphones for many reasons and purposes.
• Only 20 of them use PC because it is hard to carry, not mobile.
• The number of people using laptop is twice as many as those using PC.
• People prefer using tablets less than laptops.

9. Which of the following is CORRECT according to the text?

A) People are crazy about the internet and they access it only by smartphones

B) People can’t imagine a life without the internet and some technological devices

C) They use the internet only for communication

D) Most of the people use PC according to the results of the survey

10. Which chart shows the results of the survey?

A) Pc Users
10%

Laptop Users
10%

Tablet Users
20%

Smart Phone
Users
60%

B) Pc Users
20%

Laptop Users
10%

Tablet Users
25%

Smart Phone
Users
45%

C) Pc Users
5%

Laptop Users
25%

Tablet Users
20%

Smart Phone
Users
50%

D) Pc Users
10%

Laptop Users
20%

Tablet Users
15%

Smart Phone
Users
55%
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Matematik Soruları

1. 

İbrahim, uzunlukları 96 cm ve 60 cm olan iki demir çubuğu santimetre cinsinden tamsayı olacak şekilde eşit uzunluktaki 
parçalara ayırmıştır. 

Buna göre, herhangi bir parçanın uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 12

2. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.

        x   : x’in kendisi dışındaki pozitif tamsayı bölenlerinin toplamı

        x   : x’in asal çarpanlarının toplamı

Örneğin;

8  : 1+2+4=7 15  :  3+5=8

Buna göre;

20  + 16

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) 5 C) 9 D) 25
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3. Aşağıdaki çemberin içinde yazan sayıların çarpımı bağlı olduğu karenin içine yazılarak iki farklı modelleme yapılmıştır.

a               b  b                c

        112      105

a,b ve c  1’den farklı doğal sayılar olduğuna göre;

a+b+c, işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31  B) 38 C) 45 D) 218

4. Aşağıda bir ortaokuldaki 5.,6.,7. ve 8.Sınıflarda bulunan öğrencilerin eylül ayındaki sayıca dağılımı Grafik 1’deki gibi gös-
terilmiştir. Bu ortaokula ekim ayında kayıt yaptıran öğrenci sayılarının sınıflara göre sayıca dağılımı ise Grafik 2’deki gibi
gösterilmiştir.

120o

150o150o

50o

6.

8.

7.

7.

6.
5.

5.

     Grafik 1     Grafik 2

Son durumda 5.,6.,7. ve 8. sınıftaki öğrenci sayısı birbirine eşit olmuştur.

Buna göre, başlangıçtaki 5. sınıf öğrenci sayısının 6. sınıf öğrenci sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
3
4

B)
7
9

C)
9
7

D)
4
3

5. a,b,c,d birer doğal sayı olmak üzere;

a b  . c d   = a.c b.d

Hatice doğrusal bir yol boyunca sürekli 7 adım ileri, 5 adım geri atarak ilerliyor. Haticenin 

her adımı eşit uzunlukta olup, bu adımlar 7 2 dm'dir.  

Hatice 100 adım attıktan sonra başlangıç noktasına olan uzaklığı metre cinsinden 
hangi ardışık iki tam sayının arasındadır? (1 m = 10 dm)

A) 16 ile 17 B) 17 ile 18 C) 18 ile 19 D) 19 ile 20
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6. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

Eşit kollu terazide sağ ve sol kefedeki ağırlıklar birbirine eşit olursa terazi dengede durmaktadır. Bir tarafın ağırlığı
fazla olduğunda terazinin kefesi o yöne doğru aşağı inmektedir.

1. Şekilde boşken dengede olan terazinin sol kefesine kütleleri verilen     ,    cisimleri, sağ kefesine ise    cismi
konulmuş ve terazi 2. Şekildeki gibi olmuştur.    cisminin kütlesi ise gram cinsinden tamsayıdır.

Buna göre; yuvarlak (    )  cismin kütlesinin kilogram cinsinden alabileceği en büyük değerin çözümlenmiş 
hali aşağıdakilerden hangisidir? (1 kg = 1000 g)

A) 3.10-1+4.10-2 B) 3.10-1+4.10-2+9.10-3

C) 3.10-1+5.10-2+1.10-3 D) 3.10-1+6.10-2

7. Aşağıda dört kardeşin yaşlarıyla ilgili açıklamalar verilmiştir.

Benim yaşım 
Meryem’in yaşı-
nın (x+1) katına 
eşittir.

Benim yaşım 
Muhammed’in ya-
şından 6 fazladır.

Benim yaşım      
Gülsüm’ün 
yaşınından 5x 
fazladır.

Ben (4x+3) 
yaşındayım.

Ahmet

Gülsüm Muhammed
Meryem

Yukarıda verilenlere göre Ahmet’in yaşını gösteren cebirsel ifadenin eşiti  hangisidir?

A) (2x+3)2 B) 4x2+5x+12 C) (4x+3)2 D) 9(x2+1)

:150 gram
:125 gram
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8. 

1200

1000

600

1080800

92
0

5.Sınıf
6.Sınıf

7. Sınıf 8.Sınıf

Bir ölçme değerlendirme merkezinin ortaokul matematik dersi soru havuzunda  eylül ayında toplam 1080, haziran ayında 
toplam 1800 soru vardır ve bu soruların sınıf seviyelerine göre dağılımı yukarıdaki daire grafiklerindeki gibidir.

  Buna göre bu dağılımı gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

460
440
400
360

300

240

180

: Eylül

:Haziran

     5                  6                 7                   8

A)

460

400
360

300

240

180

: Eylül

:Haziran

     5 6 7 8

540

B)

460

360

300

240

180

: Eylül

:Haziran

     5                  6                 7                   8

540

C)

360

300

240

180

: Eylül

:Haziran

     5                  6                 7                   8

430
440

D)

5.Sınıf 6.Sınıf

7. Sınıf 8.Sınıf
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9. Verilen terimlerle;

X 2

X 2

4X 2

9X 2

-4y 2

2x

4x

-10x

1

25

-24

-İki terimin toplamının karesine özdeş bir cebirsel ifade,

-İki terimin farkının karesine özdeş bir cebirsel ifade,

-İki terimin karesinin farklarına özdeş bir cebirsel ifade,
oluşturuluyor ve bir terim yalnızca bir kez kullanılabiliyor.

Geriye kalan cebirsel ifade aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin alanına özdeş olur?

 (3x+6)br (2x-8)br
A) B)

(3x-4)br (2x+3)br

C) (x+6)br D) (x-12)br

(x-4)br (x+2)br

10. Metrenin milyonda birine mikron denir.(1 mikron = 10-6 metre)
1mm3 insan kanında ortalama 7.000 adet beyaz kan hücresi vardır ve bir beyaz kan hücresinin boyutu 25 mikrondur.

1 mm3 kandaki beyaz kan hücrelerinin toplam boyutunun metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 2,5 . 10-6

B) 2,5 . 10-5

C)1,75 .10-1

D)1,75 .10-3
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11. 

  KUTUSU KUTUSU KUTUSU

2

3

5

7

175

250

125

27

175

250

125

27

Ahmet kareköklü ifadelerle ilgili bir bilgisayar programı oluşturmuştur. Program açıldığında ekrana karekök kutusu - 
çarpan kutusu - doğal sayı kutusu gelir. İlk olarak karekök kutusuna dört tane kareköklü sayı yazılır. Çarpan kutusunun 

içinde de 2, 3, 5, 7 sayıları otomatik olarak tanımlanmıştır. Program çalıştırılarak fare ile karekök kutusundaki 
sayılar çarpan kutusuna atılır. Burada uygun çarpanı bulan sayılar doğal sayı olarak doğal sayı kutusuna geçer. Yalnız 
karekök kutusundan gelen sayı çarpan kutusunda sadece bir sayı ile çarpılır. Doğal sayı olamayan kareköklü sayı tek-
rar karekök kutusuna döner.

Ahmet karekök kutusuna ekrandaki sayıları yazıp programı çalıştırdığında en son adımda doğal sayı kutu-
sunda hangi sayılar görünür?

A) 9, 35, 50

B) 9, 25, 35

C) 25, 35, 50

D) 9, 25, 50
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12.
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Aydınlatma Paneli

Beyaz ışığı; kırmızı, yeşil ve mavi ışık oluşturmaktadır.

Yukarıdaki eş bölmeli aydınlatma panelindeki her bölmede bulunan akıllı lambaların herbiri mavi, yeşil ve kırmızı 
ışıkta yanabilmektedir. Anahtarların konumuna göre aydınlatma panelinin görsel şekli aşağıda verilmiştir.

Sadece 1. Anahtar 
Açıldığında

Sadece 2. Anahtar 
Açıldığında

Sadece 3. Anahtar 
Açıldığında

Yukarıdaki bilgilere göre, başlangıçta tüm lambaları sönük olan aydınlatma panelinde her üç anahtar da aynı 
anda açıldığında, rastgele seçilecek olan bir bölmede beyaz renkli ışık yanma olasılığı kaçtır?

A)
  4  

 27
B)

  11  

  81
C)

  13  

  81
D)

  5  

 27
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13. Bir yarışma programında aşağıda verilen çark iki kere arka arkaya çevrilecektir. Gözleri bağlı olan yarışmacıdan bu
iki çevirme işlemi sonucunda çarkın denk geldiği rakamların toplamını tahmin etmesi isteniyor.

1
2

3

6 4

5

Yarışmacı doğru tahminde bulunursa yarışmayı kazanacağına göre, aşağıdaki tahminlerden hangisi yapması 
kazanma olasılığının daha yüksek olmasını sağlar?

A) 4 B) 7 C) 8 D) 12

14. Arkadaşıyla taş sektirme oyunu oynayan Erdem, arkadaşı taşı atarken çekmeye başladığı videoyu özel bir

programda ağır çekimde oynatıyor. Program, taşın suya her çarpışında bir öncekinin yaklaşık   1   ü kadar uzağa
                                                                                                                                                       4
gittiğini hesap ediyor.

211 cm

Bu durumda suya ilk çarpmasıyla 211 santimetre uzağa giden bir taş 5. kez çarptığında bir önceki konumuna 
göre kaç santimetre ileriye düşer?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64
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15. Ağrı kesici ilaç üretimi çalışmaları yapan bir firma, laboratuvarında yaptığı deneyler ve analizler sonucu bir tablet
ilaçtaki etken maddeleri aşağıdaki gibi listelemiştir.

Etken Madde Miktarı

Parasetemol 0,25.10−3 mg

Propifenazon 0,15.10−3 mg

Kafein 0,5.10−4 mg

Bir kutuda 16 tablet olacak şekilde 1 milyon kutu üretmek isteyen firmanın kullanacağı toplam etken madde 
miktarlarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 4.103 mg parasetemol B) 4.103 mg parasetemol

24.102 mg propifenazon 2,4.103 mg propifenazon

8.102 mg kafein 8.102 mg kafein

C) 4.103 mg parasetemol D) 0,4.104 mg parasetemol

2,4.103 mg propifenazon 2,4.103 mg propifenazon

8.103 mg kafein 8.102 mg kafein
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16. Gölge Oyunu, geleneksel olarak hayvan derilerinden kesilerek hazırlanmış insan, hayvan, eşya gibi figürlerin bir
ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgelerinin gerdirilmiş, beyaz bir perdeye düşürüldüğü gösteri sanatıdır.

Niğde’deki kültürel etkinlikeri artırmak isteyen bir yatırımcı şehre bir gölge oyunu gösteri merkezi açmıştır. 
Aşağıdaki bu gösteri merkezine bir hafta içinde günlere göre gelen kişi sayısı ve o hafta için katılımcıların 
gösteriden memnun kalma oranı gösterilmiştir.
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Grafik 1: Gösteri merkezine günlük gelen müşteriler Grafik 2: Gösteriye gelenlerin memnuniyet durumları
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Yukarıda verilen grafiklere göre, gösteri merkezinden memnun kalan kaç kişi vardır?

A) 8 B) 18 C) 152 D) 160
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17. GeoGebra (GeoCebir), matematik ve geometriyi öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılabilen, ilköğretimden
üniversiteye kadar geniş bir kesime hitap eden özgür bir dinamik matematik yazılımıdır. Umut Öğretmen
öğrencilerine GeoGebra’da aşağıdaki dikdörtgenler içine yarıçapı x birim olan eş çemberler çizdirmiştir. Çemberler
birbirlerine ve dikdörtgenlere tek noktada temas etmektedir.

Dairenin alanı, pi sayısı ile yarıçapın karesinin çarpımı ile hesaplanır. (A = π r²)

Buna göre, Şekil 1 ve Şekil 2’deki dikdörtgenlerde, eş çemberlerin dışında kalan beyaz bölgelerin alanları 
farkını birimkare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3)

A) 2x2 B) 3x2 C) 4x2 D) 5x2



12

18. Gökçe Hanım’ın para kasasında bulunan şifre paneline ait görüntü aşağıda verilmiştir. Şifreyi oluşturan rakamlar
diğer rakamlara göre daha çok kullanıldığı için renkleri solmuştur.

Şifre ile ilgili bilinenler şu şekildedir:

• Dört basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır.

• 2, 3, 5 ve 11 sayıları şifrenin asal çarpanları arasında yer almaktadır.

Buna göre, şifrenin alabileceği en küçük iki değerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3630 B) 4540 C) 5540 D) 6330

19. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√ b = √ a2b dir.

pH bir sıvının asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. Maddelerin pH’ının 7’den küçük olması asidik, 
büyük olması bazik olduğunu ifade eder. Örneğin çayın pH değeri yaklaşık 5.5 olduğundan asidik özelliğe sahiptir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Domates

Nötr

Süt Göz Yaşı Kabartma Tozu

Güçlü BazikGüçlü Asidik

Şekilde verilen pH cetveli incelendiğinde domates, süt, göz yaşı ve kabartma tozunun pH’ının hangi aralıklarda 
oldukları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dört maddeden birinin pH değerinin yaklaşık ifadesi olamaz?

A) 2√ 5 B) 5√ 2 C) 5√ 3 D) 6√ 3



20.

8 5 10 2
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Fen Bilimleri Soruları

1. Fen Bilimleri öğretmeni sınavda öğrencilerden mutasyon ve adaptasyona 3’er örnek vermelerini istemiştir. Sorudaki
her doğru örnek için öğrenciler 2 puan alacaklardır. Sınıftaki öğrencilerden biri soruya şu cevapları vermiştir:
Mutasyon
1- Kutup ayılarının derilerinin beyaz olması
2- Van kedisinin gözlerinin farklı renklerde olması
3- Bazı insanların el veya ayaklarında 6 parmak olması
Adaptasyon
a- Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi.
b- Deve kuşlarının hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklarının olması.
c- Albinoluk
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Öğrenci bu sorudan 12 puan almıştır
B) Öğrencinin mutasyona verdiği örnekler doğru iken adaptasyona verdiği örnekler yanlıştır
C) Öğrencinin bu sorudan tam puan alması için 1 ve C’nin yerlerinin değişmesi lazım
D) Öğrencinin adaptasyona verdiği örnekler doğru iken mutasyona verdiği örnekler yanlıştır

2. Fen Bilimleri öğretmeni dağ tırmanışı sırasında içinde bir miktar su bulunan elindeki plastik su şişesinin dağın
zirvesine çıktıktan sonra şekildeki gibi şiştiğini öğrencilerine aktarıyor.

Dağın zirvesine çıktıktan sonra.

Öğretmen su şişesinin şişme nedeninin tahtaya yazılan olaylardan hangisininki ile benzerlik taşıdığını öğrencilerine 
soruyor. 
Buna göre şişede meydana gelen bu değişikliğin nedeni aşağıdaki olayların hangisiyle benzerlik 
taşımaktadır?
A) Buzluğa konulan içi dolu plastik su şişesinin şişmesi
B) Güneşin önüne bırakılan şişirilmiş balonun hacminin artması
C) Dağa tırmanan dağcıların burunlarının kanaması
D) Fırına konulan hamurun kabarması
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3. Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
Şekildeki görselde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı gösterilmiştir.

Buna göre Dünya şekildeki konumdayken harflerle ve rakamlarla gösterilen bölgelerde yaşanan mevsimler 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış
A) I-II M-N III-IV K-L

B) K-M I-IV L-N II-III
C) I-IV K-N II-III M-L
D) III-IV K-L I-II M-N

4. Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
Aşağıda Dünya’nın Güneş’e göre konumu verilmiştir.

Şekildeki görsele göre Dünya üzerinde işaretlenmiş noktaların hangisinde yaz akşamı ve kış sabahı aynı 
anda yaşanmaktadır?
A) I ve III. B) I ve IV.
C) II ve III. D) II ve IV.



18

5. A ve B bölgelerine ait hava akım yönleri verilmiştir.

A B
Buna göre A ve B bölgeleri ile ilgili olarak,
I. A bölgesinde alçalıcı hava hareketi nedeniyle yüksek basınç hâkimdir.
II. B bölgesinde insanlar yağmur ihtimaline karşı şemsiye bulundurmalıdırlar.
III. A bölgesinde bulutlar yeryüzüne inerek sis oluşumuna neden olur.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

6. Mutasyonlar daha çok çevreden gelen kimyasal ya da fiziksel etkiler nedeniyle olur. Bir dış etkinin mutasyona yol
açabilmesi için hücre içine girip etkinliğini gösterebilmesi gerekir.
Farelerle deney yapan bir bilim insanı fareleri üç gruba ayırarak birinci gruba yüksek yoğunlukta, ikinci gruba düşük
yoğunlukta X ışını gönderirken üçüncü gruba hiç X ışını göndermiyor.
Birinci gruptaki farelerin birçoğunun hem kendilerinde hem de yavrularında hastalıklar görülürken ikinci gruptaki
farelerin bir kısmında hastalıklar görülüyor. Üçüncü gruptaki farelerden ise sadece bir tanesinde hastalık görülüyor.
Buna göre bu deneyden,
I. X ışınlarının yoğunluğu arttıkça olumsuz etkileri de artar.
II. Mutasyonların oluşumunu sadece X ışınları tetikler.
III. Hasta doğan yavru farelerin ileride doğacak yavruları da kesinlikle hasta doğar.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. DNA canlının genetik bilgilerini taşıyan bölümüdür. Bu yapı hem genetik bilgileri taşır hem de hücrenin görevi ile ilgili
bilgileri de barındırır.
Şekil 1’deki DNA’da yaşanabilecek bazı bozulmalar şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 1

Şekil 2
Farklı biçimlerde gerçekleşen bu mutasyonlar DNA’daki gen bilgisinin değişmesine sebep olur. Genlerdeki bu 
değişiklikler vücut hücrelerinde gerçekleştiğinde sonraki kuşaklara aktarılmaz
Fakat çocukların genlerini anne ve babalarının üreme hücrelerindeki DNA’larından almaları, bu hücrelerdeki 
değişikliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar.
Bu açıklamaları dinleyen öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi kendinden sonraki kuşaklara aktarılan 
türde bir DNA bozulma örneği değildir?
A) Altıparmaklılık B) Albinoluk
C) Orak hücreli anemi D) Mide kanseri
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9. Çevre etkisiyle oluşan, genlerin yapısını değiştirmeyen ve sonraki kuşaklara aktarılmayan bu tür değişimlere
modifikasyon denir.
Metinde verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi modifikasyon örneği olarak verilemez?
A) Çuha çiçeği bitkisi 15 ile 25 °C sıcaklık aralığında yetiştirilirse bitki 

kırmızı renk çiçek açar. Eğer bu bitki 25 ile 35 °C sıcaklık aralığında 
yetiştirilirse çiçekleri beyaz olur.

B) Karasineklerinin embriyoları radyasyonsuz ortamda geliştiğinde yavru 
sinek normal kanatlı, çok yüksek radyasyonda geliştiğinde yavru sinek 
kanatları uçmasını engelleyecek şekilde olur.

C) Arılarda yumurtadan çıkan larvalarda, beslenme şekillerine 
göre farklı gelişimler gözlemlenir. Arı sütüyle beslenen arı 
larvalarından kraliçe arı, çiçek tozuyla beslenenlerden ise işçi 
arılar oluşur.

D) Himalaya tavşanlarının ayak, kulak, kuyruk ve burun 
bölgesi siyah; diğer bölgeleri ise beyaz renkli kıllar ile 
kaplıdır. Beyaz kıllar kesilip bu bölgeye buz torbası konur 
ve yeni kılların çıkması beklenirse yeni kıllar siyah çıkar.

8. Aşağıda, bir canlıya ait, belirli bir özelliği taşıyan DNA parçası verilmiştir. Meydana gelen bir dış etken sonucu bu
DNA’da bozulmalar oluşmuş ve bozulan yerlere numaralar verilmiştir.

 A T 1  G  S  A 3

5

 A S S

T A A S 2 T T A T

4

G

Bu olay ile ilgili olarak Bilge şu ifadeleri not ediyor;
I. Bu sorun DNA’nın yapısının tamamen bozulmasına neden olur ve düzeltilemez.
II. Meydana gelen olaya radyasyon neden olmuş olabilir.
III. DNA’nın bu sorunu düzeltmesi için ihtiyacı olan; 2 timin,2 guanin,1 adenin nükleotidir.
IV. DNA’nın düzgün şekilde onarılması için numaralı yerlere sırası ile Timin, Guanin, Adenin, Timin, Guanin

gelmelidir.
V. Bu oluşan olay sadece hayvan hücrelerinde görülür.
Öğretmeni Bilge’nin notlarını kontrol ettiğinde hangilerinin yanlış olduğunu ifade eder?
A) I ve III. B) III ve V. C) I ve V. D) II ve IV.
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10. Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda Dünya’nın Güneş’e yönelen kısmında değişmeler olur. Bu
değişmelerle birlikte Güneş’ten gelen ışınların farklı yarım kürelere gelme açılarında farklılıklar yaşanır.
Dünya’nın Güneş’e göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Buna göre Ali’nin kuracağı cümlelerden hangisi yanlış bir ifade içerir?
A) Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başladığı gün, Güney yarım kürede en kısa gece yaşanır.
B) Güney yarım kürede oğlak dönencesine Güneş ışınları dik olarak düştüğünde Kuzey yarım kürede en uzun

gece yaşanır.
C) Kuzey yarım kürede ilkbaharın başladığı gün Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süresi eşit olur.
D) Güney yarım kürede sonbaharın başladı gün Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.

11. Periyodik tablo elementlerin artan atom numaralarına göre hazırlanmış, 7 periyot ve 18 gruptan oluşan bir tablodur.
Periyodik tabloda;
1.Bilgi: Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptirler.
2.Bilgi: Bir elementin son katmanındaki elektron sayısı onun grup numarasını verir.
Aşağıda, periyodik tablodaki bazı elementlerin katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir.

Katman sayısı Son katmandaki elektron sayısı
K 1 2
L 3 1
M 1 1
N 2 8

Tablodaki elementlerle ilgili yapılan,
I. L ve M elementleri 2. bilgideki kurala uyarken 1. bilgideki kurala uymazlar.
II. Atom numarası en büyük element N elementidir.
III. K ve N elementleri 1. bilgideki kurala uyarken 2. bilgideki kurala uymazlar.
yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve III. C) II  ve III. D) I, II ve III.
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12. Fen Bilimleri öğretmeni, öğrencilerinin periyodik tablo konusunda bilgilerini pekiştirmek ve öğrencilerin elementler 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için bir oyun geliştiriyor.
Oyun Kuralları:
-2 oyuncu ile oynanır
-Basılan her tuş, oyuncuyu o yönde basılan tuş sayısı kadar ilerletiyor.
-Son sütundaki oyuncu → tuşuna 1 defa basarsa ilk sütunun bir alt satırına ilerler.
-İlk sütundaki oyuncu ← tuşuna 1 defa basarsa son sütunun bir üst satırına ilerler.

PERİYODİK TABLO

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

1

2 ☻
3 ☻
4

5

6

7

Oyuncuların yaptıkları hamlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?
A) Kırmızı oyuncu ↓ tuşuna defa basarsa mavi oyuncu ile aynı kimyasal özelliklere sahip olur.
B) Mavi oyuncu ↑ tuşuna 2 defa basarsa kimyasal özelliği değişmez.
C) Kırmızı oyuncu ↑ tuşuna 1 defa basarsa son katmandaki elektron sayısı değişmez.
D) Mavi oyuncu ← tuşuna 1 defa basarsa kırmızı oyuncu ile aynı atom numarasına sahip olur.
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13. Aşağıda ekmeğin soframıza gelene kadar geçtiği aşamalar verilmiştir.
I. Her insanın beslenmesinde önemli bir yeri olan ekmeğin hikâyesi, tarlaya ekilen buğday tohumlarının filizlenip

büyümesi ile başlar.
II. Buğdaylar yeterince geliştikten sonra sararır ve toplanmaya hazır hâle gelir.
III. Toplanan başaklardaki buğday taneleri savrularak ayrılır.
IV. Ayrılan buğday taneleri değirmenlerde öğütülür ve buğday, un hâline gelir.
V. Elde edilen un mayalanır, pişirilir ve soframızın bereketi olan ekmek elde edilmiş olur.
Bu aşamalarda gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişim ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) I ve II. aşamalarda kimyasal değişim gözlenir.
B) III. aşamada fiziksel değişim gözlenmektedir.
C) IV. aşamada kimyasal değişim gözlenmektedir.
D) V. aşamada kimyasal değişim gözlenmektedir.

14. Fen Bilimleri öğretmeni Mevsimler ve İklim ünitesinde öğrencilerinin konuyu pekiştirmesi için tahtada Türkiye
haritasını açıyor ve harita üzerinde bazı illeri seçiyor.

. S�nop

. Ankara
. İzm�r

. Hatay

Öğretmen öğrencilere belirtilen illere havanın açık olduğu belli 
tarih ve saatlerde özdeş çubukların dikildiğini ve öğrencilerinden 
çubukların gölge boyunu tahmin etmelerini istiyor.

Öğrenciler en kısa gölge boyunu elde etmek için aşağıda verilen seçeneklerden hangisini seçmelidirler?
A) 23 Eylül tarihinde saat 13.00 İzmir B) 21 Mart tarihinde saat 12.00 Ankara
C) 21 Haziran tarihinde saat 12.00 Hatay D) 21 Aralık tarihinde saat 14.00 Sinop



24

15. İngiliz kimyager John Newlands, yaşadığı dönemde bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.Buna göre
bir element kendisinden sonraki sekizinci element ile benzer özellik göstermektedir. Müzikte sekiz notadan oluşan
diziye oktav denir. Newlands, müzikten esinlenerek keşfettiği bu kurala oktavlar (sekizliler) adını vermiştir.

Buna göre aşağıda verilen element gruplarından hangisi Newlands’a göre benzer kimyasal özellik gösterir.
A) H-O B) O-Ar C) Li-Na D) He-Mg

16. Katı maddelerin zemine uyguladığı basınç, cisimlerin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır.
Ağırlıkları aynı, yüzey alanları farklı olan kalaslar üst üste konarak, kalasların zemine uyguladıkları basınçlar
hesaplanıyor.

I. II. III.

Her seferinde üst üste konulan kalaslardan bir renk grubu kalas yerine konmamak şartıyla alınarak, yeni durumda 
zemine uyguladıkları basınçların sıralanması isteniyor.
1.İşlem: Turuncu kalaslar alınır.
2.İşlem: Mavi kalaslar alınır.
(Yüzey Alanları: Turuncu>Yeşil>Mavi>Kırmızı)
Yapılan doğru işlemler sonucunda I,II ve III numaralı grupların zemine uyguladıkları basınçların sıralaması 
hangi seçenekte verilmiştir?

1. İŞLEM 2. İŞLEM
A) Pıı > Pı > Pııı Pı > Pıı = Pııı
B) Pı = Pıı > Pııı Pıı > Pııı > Pı
C) Pıı > Pı > Pııı Pı = Pıı > Pııı
D) Pı > Pııı > Pıı Pıı > Pı > Pııı
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17. Aşağıda bazı canlıların geçirdikleri adaptasyonlar verilmiştir.

I. Deve kuşlarının hızlı
koşabilmek için uzun ve güçlü
bacaklarının olması

II. Yaprakların üzerinde
yaşayan böceklerin aynı renkte
olması

III. Aslanların keskin dişlerinin
ve pençelerinin olması

Verilen durumlardan hangileri canlıların av olmamak için geçirdikleri adaptasyonlardan olabilir?
A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.

18.

Kağıt

Berk içi su ile dolu olan cam bardağın ağzı su emmeyen bir 
kâğıt ile kapatılıyor ve cam bardak şekildeki gibi ters çevrilip 
bardak baş aşağı bir şekilde tutuluyor. Kâğıdın yere düşmediği 
ve bardaktaki suyun yere akmadığı gözleniyor.

Yapılan bu deneye göre,
I. Bu olayda sadece sıvıların basıncı etkili olmuştur.
II. Sudan daha yoğun bir sıvı kullanılırsa bardaktan sıvı aşağı akabilir.
III. Suyun akmamasının nedeni kâğıda etki eden kâğıdın katı basıncıdır.
IV. Bardağın içindeki boşluğa hava girmesi halinde bardaktan su aşağı boşalabilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.
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19. 

1. -

2.

3.

1 2 3

20. 
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