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Bu kitapç›kta Türkçe 18, Matematik 16, Fen Bilimleri 14, Sosyal Bilgiler 14, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 ve 

Yabancı Dil (İngilizce) 10 olmak üzere toplam 80 soru vardır. Sınav süresi 100 dakikadır. 
Bu bölümde yanıtlayaca¤›n›z soru say›s› "18" dir. Yanıtlar›n›z›, yanıt kâ¤›d›ndaki “TÜRKÇE” bölümüne iaretleyiniz.

Bu kitapç›kta Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilgiler 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 ve 
Yabancı Dil (İngilizce) 10 olmak üzere toplam 90 soru vardır. Sınav süresi 155 dakikadır. 

Bu bölümde yanıtlayaca¤›n›z soru say›s› "20" dir. Yanıtlar›n›z›, yanıt kâ¤›d›ndaki “TÜRKÇE” bölümüne iaretleyiniz.

3. Fiil çekimlerinde fiil kipi, kendi anlam ve görevinin dışında kullanılabilir. Fiilde kullanılan kip ile cümlenin anlamında 
kastedilen kipin farklı olmasına anlam (zaman) kayması denir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	anlam	kayması	vardır?

A) Betül her zaman olduğu gibi okula gitmek için odasında hazırlanıyor.
B) Yılmaz Bey, işi gücü terk edip gündüzleri bu saatte hep uyur musunuz?
C) Mevla’m, seni ve senin gibi ince ruha sahip insanları korusun. 
D) Bu akşam hiçbirinizin beklemediği ve oldukça ilginç bir haber alacaksınız.

1. 

	 Bu	metinde	altı	çizili	söze	karşılık	gelen	deyim	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Aynı ağzı kullanmak     B) Aynı yolun yolcusu olmak
C) Ana baba bir      D) Bir çatı altında olmak

Anne ve babalarda sıkça rastlanan hatalı davranışlardan biri de çocuğa karşı tutumlarında birbirleriyle çeliş-
meleridir. Annenin onayladığı bir durumu, babanın onaylamaması çocukta bazı davranış bozukluklarına yol 
açabilir. Böyle durumlarda ebeveynin aynı düşünceye sahip olması yerinde olacaktır.

2. 

	 Bu	metinde	vurgulanan	düşünce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bazıları, kendisine güvenmeyip başkalarının düşüncelerine -bunlar yanlış olsa bile- bağlı bir yaşam sürmeyi 
tercih eder.

B) İnsanlar kendilerini taklit etmek suretiyle bir eser ortaya koyar fakat bu eser, yeni bir eser olmaktan uzaktır.  
C) Sürüden kopma ya da sürü tarafından dışlanma korkusu yaşıyorsanız sürünün açtığı yolu takip etmelisiniz.
D) Fikirlerin doğruluğu kadar, onu savunan bireylerin doğru ve belli kabiliyetlere sahip bireyler olması da önemlidir.

Bir konsere gitmek üzere yoldasınız. Bir dört yol ağzında bir grup insanla karşılaşıyorsunuz, hepsi gözlerini 
gökyüzüne dikmiş. Hiçbir şey düşünmeden siz de yukarı bakıyorsunuz. Neden? Sosyal ispat. Konserin or-
tasında, parçanın harikulade üstesinden gelinmiş bir bölümünde biri alkışlamaya başlıyor ve birden bütün 
salon ona katılıyor. Tabii siz de. Neden? Sosyal ispat. Konserden sonra vestiyerden paltonuzu alacaksınız. 
Vestiyer hizmetinin bilet parasına dâhil olduğu bildirilse de insanların bir tabağa bozuk para bıraktıklarını 
görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Herhâlde siz de bahşiş bırakırsınız. Sosyal ispat -ki bazen muğlak bir şekilde 
sürü psikolojisi olarak adlandırılır- şöyle der: Diğerleri gibi davrandığım zaman doğru davranırım. Bir başka 
şekilde ifade edersek: Bir fikri ne kadar çok insan doğru buluyorsa, bu fikir o kadar doğrudur. Ki bu elbette 
saçmadır. (Rolf Dobelli)

A: H _ B: H C: _ H _ D: H _ H E: _ H H

4. Yıldız ve çiçek sembolleri kullanılarak oluşturulan bir şifreleme sisteminde A, B, C, D ve E harfleri aşağıdaki gibi 
kodlanmaktadır: 

 Buna göre,

	 şeklinde	kodlanan	şifre	aşağıdakilerden	hangisidir?

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

H _ H _ H H H _ H _ H H H _
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7. I. Balonu güzelce şişirip ağzını hava kaçırmayacak şekilde sıkıca bağlayın.
 II. Delme işleminin ardından delgeç içerisinde biriken renkli yuvarlak peçeteleri çıkarın.
 III. Konfeti yapmak için öncelikle birbirinden farklı renkte peçeteler temin edin.
 IV. Çeşit çeşit renkteki bu peçeteleri delgeç yardımıyla delerek yuvarlak kâğıt parçalar elde edin.
 V. Çıkardığınız peçete parçalarını bir balonun içerisine doldurun. 
 VI. Partinin en heyecanlı anında hazırladığınız konfeti balonunuzu iğne yardımıyla patlatın.
	 Numaralanmış	cümlelerle	anlamlı	bir	metin	oluşturulduğunda	hangisi	baştan	dördüncü	sırada	yer	alır?

A) I.    B) II.    C) IV.    D) V.

6. 

	 Aşağıdaki	cümlelerde	bulunan	altı	çizili	fiillerden	hangisi,	bu	dizelerde	geçen	“uçurmuşum”	fiili	ile	aynı	an-
lam	özelliğine	sahiptir?

A) Korsanlar, hepimizi esir edip Malta’ya gönderdiler bir öğle vakti.
B) Üst katın balkonundan ansızın düşüveren paspas sebebiyle korktu.
C) Okulun arkasındaki tepeler, yağan yağmurlardan sonra yeşermiş.
D) Canım arkadaşım, senin için geldim ta İstanbul’dan buralara kadar.

Tam otuz yıldır saatim işlemiş ben durmuşum;
Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...
                                            (Necip Fazıl Kısakürek)

5. • Yüzünü, çocuğun altın sarısı saçlarına sürmek için başını eğdi.

 • Koyunları sürmek için küçük kardeşiyle gün doğmadan yola çıktı.

 • Yaşlı kadının baygınlığı uzun sürünce etraftakilerin endişesi arttı.

 • Hasan Ağa, öküzünün biri ölünce tarlasını vaktinde süremedi.

	 	“Sürmek”	sözcüğü	bu	cümlelerde	aşağıdaki	anlamlarından	hangisiyle	kullanılmamıştır?	

A) Dokundurmak, değdirmek     B) Olmaya devam etmek
C) Önüne katıp götürmek      D) Uzatmak, ileri doğru itmek

D Y

 1. Çıkış 2. Çıkış

Y

4. Çıkış

D

3. Çıkış

8. Aşağıdaki cümleler ile ilgili bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır.

 

 

	 İlk	cümleden	başlayıp,	cevap	okları	doğru	bir	şekilde	takip	edildiğinde	hangi	çıkışa	ulaşılmaktadır?

A) 1. Çıkış   B) 2. Çıkış   C) 3. Çıkış   D) 4. Çıkış

“Hayatta istediği şeylere sahip ola.” cümlesinde	fiil;	istek	kipi	ve	3.	teklik	kişiyle	çekimlenmiştir.	

D Y

“Haftanın ilk günü işe aracımla gitmem.” 
cümlesinde	fiil;	geniş	zaman	kipi	ve	1.	çok-
luk	kişiyle	çekimlenmiştir.

“Ödevi dersin bitiminde kontrol etsinler mi?” 
cümlesinde	 fiil;	 emir	 kipi,	 3.	 çokluk	 kişi	 ve	
soru	ile	çekimlenmiştir.



TÜRKÇE

4

A

10. 

 

	 Bu	metnin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Yazılı ve görsel medyanın yararlı haberlere hiç yer vermemesi
B) Ruh sağlığını korumak için teknolojiden faydalanılması
C) Olumsuz medya içeriklerinin herhangi bir sansüre uğramaması
D) Olumsuz haberlerin insan psikolojisini olumsuz etkilemesi

Günlük gelişmeleri takip etmek adına telefondan veya televizyondan gözlerimizi ayıramıyoruz. Medyadaki 
salgın, afet, şiddet vb. görüntülere ve haberlere maruz kaldıkça korku ve endişemiz giderek büyüyor. Ruh 
sağlığını korumak için olumsuz içerikli haberlere maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu tip haberler elbette 
ki hayatın gerçekleridir ve bunlardan kaçamayız. Ancak sürekli böyle haberleri görmek, okumak ve duymak 
psikolojimiz açısından sakıncalıdır.

9. Aşağıdaki grafik 2015-2019 yılları arası Türkiye’deki farklı kütüphanelerde bulunan kitap sayılarını göstermektedir.

 

	 Grafikteki	verilere	göre	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılabilir?

A) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı her geçen yıl artmıştır.
B) 2017 yılında her bir kütüphanenin toplam kitap sayısı, bir önceki yıla göre artmıştır.
C) Kitap sayısı bakımından bir önceki yıla göre değişiklik olmayan kütüphaneler vardır.
D) Millî kütüphanelerdeki kitap sayısının en yüksek olduğu yıl, halk kütüphanelerindeki kitap sayısının da en 

yüksek olduğu yıldır.
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11. (I) Toprak, su ve enerji gibi kaynakların kendini yenileme kapasitesi vardır. (II) Ülke ekonomisi ve kalkınması için 
önemi yadsınamaz olsa da tarımsal faaliyetlerimizin çevresel etkileri oldukça fazladır. (III) Bu nedenle artan gıda 
talebini karşılayabilmemiz için gıda üretim ve tüketim süreçlerindeki sorun ve yetersizlikleri çözmeliyiz. (IV) Tarım-
sal uygulamalarımız ve tüketim biçimlerimiz ülkemizin doğal değerlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak nitelikte 
olmalıdır.

	 Bu	metinde	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	kanıtlanabilirlik	açısından	diğerlerinden	farklıdır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.
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13. 

 

	 Bu	metin,	aşağıdaki	sorulardan	hangisine	yanıt	olarak	verilmiştir?

A) Güneş ışınlarının atmosferden geçerek dünyaya girişini engelleyen faktörler nelerdir?
B) Bulutları oluşturan su damlacıklarının ve buz kristallerinin boyu neden büyüktür?
C) Bulutlar genellikle beyaz görünmelerine rağmen neden yağmur bulutları koyu renktedir?
D) Koyu renkli görünümleri ile bilinen yağmur bulutları en çok hangi bölgelerde görülür?

Havadaki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan bulutlar su damlacıkları ve buz kristalleri içerir. Bulutları 
oluşturan su damlacıklarının ve buz kristallerinin boyutları (10 mikrometreyi aşabilir) büyüktür ve güneş ışığı 
bulutların içinden geçerken bütün dalga boyundaki ışınlar saçılır. Bu nedenle bulutlar beyaz görünür. Ancak 
bulutlar büyüyüp kalınlaştıkça güneş ışınlarının büyük kısmı bulutlar tarafından soğurulur. Bu nedenle daha 
az miktarda güneş ışığı bulutların alt kısmına ulaşabilir. Yani yoğun bulutlar güneş ışığının önemli bir kısmının 
yerin yüzeyine ulaşmasını engeller. Dolayısıyla yağmur bulutlarının yere yakın kısımları daha koyu renkte 
görünür. (Kaynak: Bilim Genç)

14. 

	 Metinde	geçen	altı	çizili	sözle	anlatılmak	istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Her geçen gün gelişim kaydetmek
B) Farklı düşüncelere kapalı olmak
C) Geçmişe sürekli özlem duymak 
D) Her gün aynı seviyede olmak

Her geçen gün gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak gerekir. Bugünkü konumumuzu, bilgi birikimimizi 
ya da kültür seviyemizi yarın bir adım daha öteye geçirememişsek zarardayız demektir. Her gün yerinde sa-
yan bir insan günlerin fotokopisini çekmekten başka bir şey yapmamıştır. Şu hâlde her geçen gün ilerlemeli 
ve kendimizi geliştirmeliyiz.

12. Birçok insan, hedeflediği şeylere ulaşmak için aslında yeterince çaba sarf etmiyor. Genellikle hedefe varmak için 
ilerlenen yolda insanlar, önlerine çıkan birkaç engelde hemen yılıveriyorlar. Bazıları ise biraz daha azimli davra-
narak belli bir aşama kaydetmeyi başarıyor ancak onlar da bir noktadan sonra pes edip kendilerini başarısızlığın 
pençesine bırakıyorlar. Bu konuda gözden kaçırılan bir nokta var ki o da başarının bazen çok daha fazla çaba 
gerektirdiğidir.

	 Aşağıdaki	durumlardan	hangisi	bu	parçanın	anlatmak	istediği	düşünceyi	örneklemez?

A) Ünlü aktör Sylvester Stallone’un, “Rocky” filminin senaryosunu pazarlamaya çalışırken 1.500 kez reddedil-
mesine rağmen filmi piyasaya kabul ettirmesi

B) Gittiği restoranlarda para harcamaktan nefret eden Salvador Dali’nin, çek defterinden kopardığı yapraklara 
bir şeyler çizerek hesap ödemesi

C) Thomas Edison’ın ampulü icat edene kadar iki binden fazla başarısız deneme yapması
D) İngiliz mucit ve Dyson şirketinin kurucusu James Dyson’ın, istediği elektrik süpürgesini yapana kadar 5126 

kez başarısız prototip yapması
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16. 

 

 

	 Bu	dörtlükte	aşağıdaki	söz	sanatlarından	hangisi	vardır?

A) Konuşturma (İntak)     B) Zıtlık (Tezat)
C) Kişileştirme (Teşhis)     D) Abartma (Mübalağa)

Hürüm derim, eskisinden daha hür,
Zincirinle bağlansa da ayağım.
Şimdikinden daha ferah görünür,
Zindanında olsa bile durağım.

(Orhan Seyfi Orhon)

18. Aşağıdakilerden	hangisi	 yandaki	görselle	 verilmek	 istenen	mesajlar-
dan	birisi	olamaz?

A) Engelleri aşılamaz görenlerin dünyası bulundukları yer ile sınırlıdır.
B) Olduğunuzun ötesini düşlemeden kendi küçük yaşamınızın dışına çı-
kamazsınız.
C) Başarmak iki şey ister: hayal etmek ve bu hayal için çabalamak.
D) Hayattan istediklerinizin gerçekleşmesi, çevrenizden aldığınız desteğe 
bağlıdır.

17. 3 kırmızı, 2 siyah ve 2 beyaz araç bir otoparkta arka arkaya duracak şekilde park edilmişlerdir. 
Bu araçların nasıl bir sıralama ile durdukları hakkında bilinenler şunlardır:

 • Aynı renk araçlar arka arkaya durmamaktadır.

 • 4 numaralı yere park edilen aracın rengi kırmızıdır.

 • Her beyaz araçtan sonra bir siyah araç vardır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Her siyah aracın arkasında bir kırmızı araç vardır.  
B) İkinci sıradaki aracın rengi siyahtır.
C) Beşinci sırada beyaz renkli bir araç vardır.   
D) Kırmızı renkli araçlardan biri son sıradadır.

1

2

3

4

5

6

7

15.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinin	anlam	özelliği	yanlış	verilmiştir?

A) Mehmet sınava hepimizden çok çalıştı. (Karşılaştırma)
B) Havalar böyle giderse sobayı yakında kurarız. (Koşul)
C) Gün doğmadan yola çıkayım diye erkenden uyudum. (Neden)
D) Bağışıklığımızı güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. (Amaç)
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TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.
MATEMATİK TESTİNE GEÇEBİLİRSİNİZ.

19. 

Ders

1. DENEME 2. DENEME 3. DENEME

Türkçe 17 2 1 20 16 2 2 20 19 1 0 20

Matematik 13 5 2 20 15 3 2 20 15 1 4 20

Fen Bilimleri 19 1 0 20 20 0 0 20 18 1 1 20

Sosyal Bilgiler 9 1 0 10 9 0 1 10 10 0 0 10

İngilizce 7 2 1 10 8 0 2 10 9 1 0 10

Din Kültürü 9 0 1 10 8 1 1 10 8 0 2 10

D
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oğ
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 Yukarıdaki tablo, Aysima’nın katıldığı üç farklı deneme sınavında elde ettiği sonuçları göstermektedir.

	 Bu	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) İngilizce dersindeki doğru sayıları sürekli artış göstermiştir.
B) 2. denemede Türkçe dersindeki yanlış sayısı, matematikten azdır.
C) Her denemede sosyal bilgilerdeki doğru sayısı İngilizceden fazla olmuştur.
D) Matematik ve fen bilimlerinden üç denemede de en az 1 yanlış yapmıştır.

20. 

 

	 Bu	metinden	yola	çıkılarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Üç büyük kıta arasında düzenli iletişim yolları oluşturan Persler dünyanın ilk posta servisini kurmuşlardır.
B) Büyük İskender tarafından kurulan Pers İmparatorluğu uzun süre bilim, sanat ve teknolojide dünyada söz 

sahibi olmuştur.
C) XIX. yüzyılda bulunan kalıntılarda Persleri ve başkentleri Persepolis’i simgeleyen kalıntılara rastlanmıştır.
D) Pers İmparatorluğu, adını İran toprakları üzerine yayılmış pek çok hanedanlıktan almıştır.

Pers İmparatorluğu ismini modern İran topraklarına MÖ 6. yüzyıl – MS 20. yüzyıl arasında yayılmış olan bir 
dizi hanedanlıktan almıştır. İlk Pers İmparatorluğu MÖ 500’lü yıllarda Büyük Kyros tarafından kurulmuştur. 
Balkan yarımadasından Hindistan’ın İndus Vadisi’ne kadar uzanan dünyanın en geniş imparatorluklarından 
biridir. Demir çağında kurulan bu imparatorluğun ismi Akamenid İmparatorluğu olup; Büyük İskender tara-
fından yıkılıncaya kadar 200 yıldan fazla bir zaman boyunca kültür, din, bilim, sanat ve teknolojinin merkezi 
olmuştur.
Persler Afrika, Asya ve Avrupa arasında düzenli iletişim yolları kuran ilk insanlardır. Pek çok yol yaptırıp dün-
yanın ilk posta servisini kurmuşlardır. Antik Persler metal işçiliğiyle de biliniyordu.  1870’li yıllarda kaçakçılar 
bugünkü Tacikistan’da bulunan Ceyhun Nehri civarındaki kalıntılarda altın ve gümüşten eserler keşfettiler. 
Eserlerin içinde küçük altın bir at arabası, paralar ve grifon motifli bileklikler vardı. Grifonlar kartal başlı, kanatlı 
ve aslan gövdeli efsanevi yaratıklardır. Persleri ve başkent Persepolis’i temsil eder.
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4. Mutlak değer 5'den küçük olan tamsayıların adeti A
	 Mutlak	değeri	7'den	küçük	olan	tamsayıların	adeti	B	olmak	üzere	×A - B×	sonucu	kaçtır?
   A) 2                        B) 3    C) 4          D) 6

2. Bir sayı doğrusu üzerindeki ardışık her iki tamsayı arasındaki uzaklık 1 birimdir. Uzunluğu tamsayı olan bir çu-
buğun sol ucu sayı doğrusu üzerindeki -10 tamsayının bulunduğu nokta ile eşleşecek şekilde yerleştiriliyor. 

 Çubuğun	iki	ucu	ve	arasında	kalan	tamsayıların	toplamı	-34	olduğuna	göre	çubuğun	sağ	ucunun	bulundu-
ğu	nokta	hangi	tamsayı	ile	eşleşmektedir?

   A) 4                         B) 5   C) 6           D) 7

-10 0

3. 

 İpek, önce kutulardan birer sayı çekip bu sayılar ile bir üslü sayı yazıyor. Yusuf ise daha sonra kutularda 
kalanlardan birer sayı çekip çektiği sayılar ile bir üslü sayı yazıyor.

 İpek	ve	Yusuf'un	yazdıkları	sayıların	toplamları	en	çok	kaç	olabilir?
   A) 97                         B) 89   C) 43           D) 24

-3-1

-2 2

Taban kutusu

32

1 4

Kuvvet kutusu

B)            

 
D) 

1. 

 

	 Yukarıda	görülen	kilogram	cinsinden	ağırlıkların	konulmuş	olduğu	terazinin	kefelerinde	toplam	ağırlıkların	
eşitlenmesi	için	1.	ve	2.	kefelere	eklenecek	ağırlıklar	aşağıdakilerden	hangileri	olabilir?

        1.	kefe	 2.	kefe
 
 A)                         
 
 
 C)     

24

23

23 (-3)2

(-5)2

22

32

22

(-3)2 21

33

 1.	kefe

 2.	kefe

1.	kefe		 	 2.	kefe



MATEMATİK

9

A

7. 

 Ali, Burak, Cem ve Deniz sırasıyla yukarıdaki kartlardan ikişer tane seçip alıyorlar.
 Ali iki negatif tek tamsayı yazan kart seçiyor.
 Burak iki pozitif çift tamsayı yazan kart seçiyor.
 Cem iki negatif çift tamsayı yazan kart seçiyor.
	 Geriye	kalan	son	iki	kartı	da	Deniz	aldığına	göre	Deniz'in	aldığı	kartlardaki	sayıların	toplamı	kaçtır?

   A) 5                        B) 6    C) 7           D) 9

-3 -6 +2 +8 0 -7 +9 -8

8. 

	 eşitliğinde	s	sayısı	için	s  ve	t sayılarının	toplamı	toplama	işleminin	etkisiz	elemanını	veriyorsa	t	sayısı	
aşağıdakilerden	hangisidir?

  A) -7                        B) 0    C) +4           D) +7

[3 + (-4)] + Z =   3 + [(-7)+ (-4)] 

5. n ve s birer tam sayı olmak üzere

 n   =	16	olduğuna	göre	n + s toplamı	aşağıdakilerden	hangisine	eşit	olamaz?
  A) -2                        B) 6    C) 8           D) 17

s

9. 
X a b

a 25 -20

b n Z

Yandaki	çarpım	tablosunda	n	ve	Z	sembollerinin	yerine	gelecek	sayılar	için	n + Z 
toplamı	kaçtır?

  A) -8                           B) -4         

 C) +4                  D) 7

6. 

Sis

Deniz Seviyesi

2250 m

Deniz seviyesinden her 200 metre yukarı çıkıldıkça hava 
sıcaklığı 1°C azalmaktadır.

 Deniz seviyesinde hava sıcaklığı 28°C iken aynı bölgede 
bulunan dağın bir kısmı 2250 m yükseklikten itibaren sis 
içinde kalmıştır.

 Dağ üzerinde bulunan A, B, C, D noktalarında hava sı-
caklıkları sırasıyla 14°C, 15°C, 16°C ve 17°C 'dir.

 

	 Buna	göre	A,	B,	C,	D	noktalarından	kaç	tanesi	sisli	bölge	içerisinde	kalmıştır?

 A) 1                        B) 2    C) 3           D) 4
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14. a bir rakam olmak üzere 
	 A=	2,	4a5,		B	=	2,a0	ve	C	=	 14

5
	sayılarının	küçükten	büyüğe	sıralaması	A	<	B	<	C	şeklinde	ise	a	yerine	kaç	

farklı	rakam	gelebilir?

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

12. a bir tam sayı olmak üzere 
 

  

	 sıralamasını	sağlayan	a	sayısı	aşağıdakilerden	hangisidir?

 A) 7                       B) 6   C) 5           D) 4

2

3

a

8

5

6
< <

10. Bir çölde dün en yüksek hava sıcaklığı ile en düşük hava sıcaklığı arasında fark 45° C olmuştur. Ayrıca en yük-
sek ve en düşük sıcaklıkların mutlak değerleri arasındaki farkın 1 olduğu görülmüştür.

 Bu	bilgilere	göre	çölde	dün	gece	ölçülen	en	düşük	sıcaklık	değeri	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

 A) -19°C                      B) -20 °C   C) -21 °C           D) -22 °C

13. a  ve b birer tam sayı olmak üzere 

 2, 3  = 
a

b
		ise	a	+	b	toplamı	en	az	kaçtır?

 A) 10                       B) 15   C) 20          D) 30

11. 

 Yukarıda görülen iki şeffaf olmayan zardan birinin yüzlerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 diğerinin yüzlerine -1, -2, -3, -4, -5, -6 
tamsayıları yazılıyor.

 Daha sonra zarlar birer yüzleri üzerinden yapıştırılarak aşağıdaki görüntüye sahip bir cisim elde ediliyor. 

 Elde edilen cismin görünen yüzleri üzerindeki yazılı tamsayıların çoğunluğu çift tamsayıdır.
	 Buna	göre	cismin	görünen	yüzlerindeki	tamsayıların	toplamı	en	çok	kaç	olabilir?

   A) 3                        B) 4   C) 5           D) 6
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16. Bilgi: m sayının n sayısına oranı   
m

n
  şeklinde ifade edilir.

  
 
 

 Emre, kare şeklindeki bir kartonu iki eş parçaya bölüyor. Sonra parçalardan birisini alıp o parçayı da iki eş par-
çaya ayırıyor. Daha sonra ise kesilen bu parçalardan birisini alıp onu da iki eş parçaya ayırıyor. 

	 Son	durumda	elde	edilen	en	küçük	parçalardan	birisinin	alanının	başlangıçtaki	kare	şeklindeki	kartonun	
alanına	oranı	0,	abc	ondalık	sayısına	eşit	ise	a	+	b	+	c	kaçtır?	(a, b, c birer rakam)

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

1.	Kesme	İşlemi 2.	Kesme	İşlemi 3.	Kesme	İşlemi

15. -1'den -8'e kadar olan 8 tamsayı aşağıdaki kartlara birer defa yazılıyor. Daha sonra kartlar ikişer ikişer alta 
diziliyor ve kartlardan bazıları ters çevriliyor.

  Alt alta gelen iki sayının toplamı her zaman aynı sonucu veriyor.
 Buna	göre	1.	sıradaki	görünmeyen	sayıların	toplamı	A,	2.	sıradaki	görünmeyen	sayıların	toplamı	B	olmak	

üzere	A	-	B	kaçtır?

 A) 3                        B) 4    C) 5           D) 6

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

-1 -4

-7 -3

1.	Sıra

2.	Sıra

17. Aşağıda belirli bir kurala göre devam eden iki sayı örüntüsü verilmiştir. Bu örüntülerde  R, n ve s sembolleri 
birer rasyonel sayıyı temsil etmektedir.  

 

 Buna göre R , n , s	sayılarının	küçükten	büyüğe	sıralaması	aşağıdakilerden	hangisidir?

  A) R < s < n                     B) s < R < n   C) s < n < R            D) R < n < s

` 1

6
 , 1

3
 , 1

2
 , s , 5

6
 , 1 ...........` 1

8
 , 1

4
 , 3

8
 , R , 5

8
 , 3

4
 , n , 1 ...........
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MATEMATİK TESTİ BİTMİŞTİR. 

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇEBİLİRSİNİZ.

19. 

 Yusuf, boyu 1 
3

5
  metre uzunluğundaki ablası İpek'ten daha kısadır. Yusuf 50 cm yüksekliğindeki bir tabureye 

çıkıp ablası ile yan yana geldiğinde tabure ile beraber ablasının boyunu geçiyor.
	 Buna	göre	Yusuf'un	boyu	metre	cinsinden	aşağıdakilerden	hangisidir?	(1 metre = 100 cm) 

  A) 7

4
                       B) 6

5
    C) 11

10
           D) 24

25
 

Yusuf

Yusuf

İpek

İpek

20. 

Doğru Yanlış

DC

Doğru Yanlış

BA

Doğru Yanlış

2

3

1

4
<- - 

5

6

4

3
< 0, 43 0, 43 <

Yandaki	 işlem	 labirentinde	 hata	 yapmadan	 ilerleyen	 bir	
öğrenci	hangi	çıkıştan	çıkacaktır?

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

18. 

 
 Melek, A, B, C ve D markalarına ait kaşar peynir dilimlerinden iki adet alacaktır. Peynir dilimlerinin ağırlıkları 

kilogram cinsinden altlarında yazılıdır.
	 Kaşar	peynir	markalarının	hangi	ikisinden	birer	tane	alıp	alışveriş	sepetine	atarsa	alışveriş	sepeti	daha	ağır	

olur?	

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

13

10
kg

36

25
kg

8

5
kg

3

2
kg

A B C D
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Bu bölümde yanıtlayaca¤›n›z soru say›s› "20" dir. Yanıtlar›n›z›, yanıt kâ¤›d›ndaki “FEN BİLİMLERİ” bölümüne iaretleyiniz.

3. Aşağıda uzay araçları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
• Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen uzay aracına ………I……. denir. İletişim, 

haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını, GPS gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.
• Bilim insanlarının uzayda çalışmasını ve ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan dev uzay araçlarına ……II…… 

denir. Son teknolojiyle geliştirilmiş olan bu yapılar, astronotların hem yaşayabilecekleri hem de deneyler 
yapabilecekleri bir ortam olarak hazırlanmıştır.

		 Buna	göre,	yukarıda	verilen	I	ve	II	numaralı	yerlere	aşağıdaki	seçeneklerde	verilenlerden	hangileri	yazıl-
malıdır?

I II

A) Rasathane   Uzay mekiği

B) Yapay uydu           Uzay istasyonu

C) Teleskop                 Uzay sondası

D) Uzay roketi             Rasathane              

1. Günümüzde Dünya’nın etrafında birçok amaç için bulunan 
binlerce uydu bulunmaktadır. Bunlar sayesinde cep tele-
fonu verileri, internet bağlantısı, hava durumu, GPS konum 
hizmetleri ve daha fazlası sağlanmaktadır. Uyduların dışın-
da birçok bilimsel amaç için yollanan uzay araçları da yeni 
şeyler keşfetmemizi sağlıyor fakat uyduların ve uzay araçla-
rının da bir ömrü bulunmaktadır. Bu araçların ömürleri bittik-
ten sonra birçoğu uzay çöplerinin arasına karışmaktadır. Bu 
çöpler de uzay kirliliğine neden olmaktadır.

 Buna göre sadece	metinde	verilenler	incelendiğinde	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz

A) Uzay araştırmaları arttıkça uzay kirliliği de artmaktadır.
B) Yapay uydular günlük hayatımızı kolaylaştırmaktadır.
C) Kullanım ömrü biten uzay araçları uzay kirliliğine sebep olmaktadır.
D) Uzay çöplerinin artması uzay araştırmalarının aksamasına sebep olabilir. 

2. Yapay uydular, haberleşme ve görüntüleme sistemleri için insanlar tarafından yapılarak Dünya’nın yörüngesi-
ne veya başka bir gezegenin yörüngesine roketler yardımı ile fırlatılarak sokulan araçlardır. Uzaya gönderilen 
bu uydular gezegenlerin etrafında dönerek gezegenlerle ilgili bilgiler toplar ve uydu yardımı ile dünyaya sin-
yaller gönderir. Yapay uydular yerden 36000 km uzaklıkta uzayda bulunarak araştırma, askeri veya küresel 
konumlandırma gibi konularda çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılır. Farklı ülke ve kuruluşlara ait farklı boyut-
larda ve kullanım türlerine göre 1000’den fazla uydu bulunmaktadır.

	 Bu	bilgiler	incelendiğinde	yapay	uydular	ile	ilgili	olarak;

 I. Bazıları gezegenlerin yörüngelerinde dolanmaktadır.
 II. Uzayda farklı görevleri olan pekçok örneği vardır.
 III. Dünya üzerindeki bir cismin tespitine yardımcı olabilmektedir.
	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I       B) I ve II        C) II ve III       D) I, II ve III.
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6. Büyük kütleli yıldızlar ömrünün son aşamasında karadelik halini alabilir.

Buna	göre	karadelikler	ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

 A) Kendisine yaklaşan ışık dahil her şeyi yutarlar.
 B) Bütün yıldızların ömrünün sonunda gerçekleşen bir durumdur.
 C) Çevresinde gerçekleşen değişimler sonucunda varlığı tespit edilebilir.
 D) Bir yıldızın bu duruma gelmesi milyonlarca yıl içinde olur. 

A

5. Günümüzde eskiden elektriksiz olan ve çok daha güzel desenler sunan fakat şimdi şehir ışıklarının aydınlattığı 
gökyüzünde sadece çok parlak olan yıldızları görebiliyoruz. Hava kirliliği gibi olumsuz koşulların ve elektiriğin 
pek olmadığı eski dönemlerde, insanlar gökyüzünü inceliyor, karanlığın içerisinde parlayan yıldızların ne oldu-
ğunu anlamlandırmaya çalışıyordu. Yıldızların oluşturduğu noktasal görünümleri birleştirerek onları hayvanla-
ra, değişik yaratıklara benzetiyorlardı. Bu sayede hem güzel vakit geçiriyor, hem de o zamanki şartlara göre 
gökyüzünü öğrenmeye çalışıyorlardı.

	 Buna	göre	metinde	verilenler	incelendiğinde;

 I. Günümüzde ışık kirliliği arttığı için yıldızları dünyadan gözlemlemek zorlaşmıştır.
 II. Bahsedilen gök cisimlerinden biri takımyıldızlarıdır.
 III. Yıldızlar birer ısı ve ışık kaynağı olup, gökyüzünde farklı parlaklıklarda görülebilirler.
 bahsedilen	gök	cisimleri	ie	ilgili	hangileri	söylenebilir?

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

7. Aşağıda hücrenin bir kısmının özellikleri verilmiştir.
 • Canlıdır.       •  Esnektir.
 • İnce ve saydamdır.     •  Seçici geçirgendir.
	 Buna	göre	özellikleri	verilen	bu	kısım	ile	ilgili;

 I. Hücre ile dış ortam arasında madde alışverişini yapar.
 II. Her maddenin hücre içine girişine izin vermez.
 III. Hücrenin belirli bir şekilde olmasını sağlar.
 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?
 A) I ve II        B) I ve III       C) II ve III     D) I, II ve III

4. Uzaya gönderilen, Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleşti-
rilen uzay aracına yapay uydu denir. İletişim, haberleşme, hava durumu tah-
mini, televizyon yayını, gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.

 

	 Buna	göre	yapay	uydular	ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Ülkemizin aktif görev yapan uyduların tamamı haberleşme uydulardır. 
B) Dünya üzerindeki felaketlerin durumu ile ilgili gözlemler yapabilir.
C) Görevlerini tamamladıklarında uzay kirliliğine sebep olabilir.
D) Hava olayları ile ilgili verileri hazırlamada görev almaktadır.
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9. Küçük kütleli yıldızlar, beyaz cüce adı verilen yeni bir yapıya dönüşür. Büyük kütleli yıldızlar ise ölümlerinden 
sonra ya nötron yıldızları ya da kara delikleri oluşturur. Günümüzde gök bilimcilerin merak ettikleri varlıklardan 
biri olan kara delikler bu şekilde oluşur. Kara deliklerde büyük miktardaki maddeler çok küçük bir alana sıkıştığı 
için buradaki çekim kuvveti çok fazladır. Bu nedenle kara delik, etrafındaki her şeyi hatta ışığı bile kendi merke-
zine doğru çeker.

	 Metinde	verilenler	incelendiğinde;

 I. Büyük ve küçük kütleli yıldızların ömürlerinin sonunda farklı yapılar oluşur.
 II. Küçük kütleli yıldızların ömrü büyük kütleli olanlara göre uzundur.
 III. Karadelikler etrafındaki maddeleri ve ışığı dahi çekebilecek çekim kuvvetine sahiptirler.
	 çıkarımlarından	hangilerine	ulaşılamaz?

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

10. Aşağıda hücre sitoplazmasındaki bir organelin bazı özellikler verilmiştir.
 Hücrenin enerji santrali gibidir. Gerek duyulan enerji, oksijenli solunum ile mitokondride üretilir. Bitki ve hayvan 

hücrelerinde ortak olarak bulunur.
	 Bu	organel	ile	ilgili	olarak;

 I. Gelişmiş yapılı hücrelerdeki faaliyetler için gerekli enerjiyi üretir.
 II. Hücre içindeki besin miktarının azalmasına sebep olur.
 III. Bitki hücrelerinde güneş ışığının enerjisini kullanarak besin üretir. 
	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

8. Aşağıda sitoplazmanın yapısında bulunan bazı organellerin bilgileri verilmiştir.
 • Hücrenin enerji santrali gibidir. Gerek duyulan enerji, oksijenli solunum ile üretilir. Bitki ve hayvan hücrele-

rinde ortak olarak bulunur.
 • Bitki ve hayvan hücrelerinde madde iletiminden sorumlu organeldir.
 • Hücrede besin, su, atık gibi maddelerin depolandığı yerdir. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.
	 Buna	göre	aşağıdaki	orgallerden	hangisinden	bahsedilmemiştir?

A) Koful       B) Kloroplast       C) Mitokondri       D) Endoplazmik retikulum

11. Canlıların hücreleri birbirinden farklılık gösterebilir. Örneğin, bir bitki 
hücresiyle hayvan hücresi arasında çeşitli farklılıklar vardır.

	 Buna	göre	bitki	ve	hayvan	hücrelerinin	farklıkları	ile	ilgili	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?

A) Bitki hücresinin bölünmesine yardımcı olan sentriyoller bulunurken hayvan hücresinde sentriyoller bulunmaz.
B) Bitki hücresi kloroplast organeli sayesinde besin üretebilirken hayvan hücresi kloroplast bulundurmadığı için 

besin üretemez.
C) Bitki hücresinde sertlik sağlayan hücre duvarı bulunurken hayvan hücresinde hücre duvarı bulunmaz.
D) Bitki ve hayvan hücrelerinde koful bulunurken her iki hücre çeşidindeki kofulların büyüklük ve sayılarında 

farklılıklar vardır.

12. Mitoz, tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar bütün canlılarda görülen, ana hücrenin bölünerek 
kendisine kalıtsal olarak tıpatıp benzeyen iki yavru hücre oluşturduğu bir hücre bölünmesi çeşididir.

	 Buna	göre	aşağıda	verilen	örneklerden	hangisi	mitoz	hücre	bölünmesi	değildir?

 A) Denizyıldızının kopan kolunu onarması   B) Civcivin tavuk haline gelmesi
 C) Embriyodan bebeğin oluşması    D) Dişi üreme hücresinin oluşması
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14. 

 1- Kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra hâlinde dizilir.
 2- Kalıtsal özellikleri aynı olan iki yeni hücre meydana gelir. 
 3- Kardeş kromotitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilir. 
 4- DNA kendini eşler ve kalıtsal madde miktarı iki katına çıkar. 
 5- Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. İğ iplikleri kaybolur. 
 6- Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Sentrozomlar zıt kutuplara çekilmeye başlar ve iğ iplikleri oluşur.
	 Buna	göre	evreler	ve	gerçekleşen	olayların	eşleştrilmesi	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A) T – 3, A – 5, N – 2, D – 1, E – 6, M - 4   B) T – 3, A – 4, N – 2, D – 3, E – 1, M - 5
C) T – 2, A – 3, N – 4, D – 1, E – 6, M - 5   D) T – 3, A – 5, N – 1, D – 6, E – 2, M - 4

T	evresi D	evresiA	evresi E	evresiN	evresi M	evresi

13. Bir fabrikanın küçük birimlerden oluşması gibi vücudumuz da küçük yapı birimlerinden oluşur. Canlılık özelliği 
gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir. Buna karşın tek bir hücreden oluşan canlılar da vardır. En basit 
canlıdan en gelişmişine kadar tüm canlılar hücrelerden oluşur.

	 Buna	göre	hücre	ile	ilgili	olarak;

 I. Canlı organizmaların yapısını oluştururlar.
 II. Canlıdan canlıya hücre sayısında farklılıklar olabilir.
 III. Yapısında canlılık faaliyetlerinin gerçekleştiği organeller bulunur.
	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

16. Hücrenin yönetim ve denetim merkezi çekirdektir. Çekirdeğin içinde canlının kalıtsal özelliklerini belirleyen yapı-
lar bulunur. Ancak bakteri gibi bazı ilkel canlılarda çekirdek bulunmaz, bu canlılarda kalıtsal özellikleri belirleyen 
yapılar sitoplazmada dağınık olarak bulunur.

	 Bu	bilgiler	incelendiğinde;

 I. Tüm hücrelerde genetik özelliklerden sorumlu yapılar bulunur.
 II. Çekirdeğin içinde göz rengi, saç şekli gibi özellikleri belirleyen yapılar vardır.
 III. Bazı canlıların sitoplazmalarında genetik madde bulunabilir.
	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

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

15. Aşağıda mitoz bölünmeye bazı örnekler verilmiştir.
 I. Dizdeki yaraların iyileşmesi    
 II. Kertenkelenin kopan kuyruğunun çıkması
 III. Civcivin tavuk haline gelmesi   

 Buna	göre	verilen	örneklerin	mitozun	 ‘’üreme	–	yenilenme	–	büyüme	 ‘’	 işlevleri	olarak	gruplandırılması	
aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

Üreme Yenilenme Büyüme

A) I ve II     III ve V  IV ve VI

B)  IV ve VI        I ve II III ve V

C) III ve V                IV ve VI I ve II

D) III ve IV             I ve II                V ve VI

	 IV. Bakteri hücresinin çoğalması
 V. Bitkinin dalının uzaması  
 VI. Bitkinin kesilen dalının dikilmesi ile bitki oluşması
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A

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTMİŞTİR. 

SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇEBİLİRSİNİZ.

17.	 Yıldızların	oluşum	süreçleri	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	seçeneklerde	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Yıldızların kütlesi ile yaşam süreleri aralarında doğru orantı vardır. 
B) Küçük kütleli yıldızların ömrünün son aşamasında beyaz cüce oluşur.
C) Yıldızların merkezindeki enerji bittiğinde yıldızın ömrü tamamlanmış olur.
D) Büyük kütleli yıldızların ömrü süpernova patlaması ile son bulur. 

19	ve	20.	soruyu	metne	göre	cevaplayınız.

Mitoz bölünme ile çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme görülür.

Mitoz bölünme bütün canlı hücrelerde görülür.
Mitoz bölünme sonucu kalıtsal özellikleri aynı 2 
yeni hücre oluşur.

Mitoz bölünme ile kalıt-
sal çeşitlilik sağlanmaz.

Mitoz bölünme yaşam 
sürecince devam eder.

Doğru Yanlış

Doğru Yanlış

Doğru Yanlış Doğru Yanlış

Doğru Yanlış

Asuman Gözde

Mitoz bölünme bazı 
canlıların üremesini 
sağlar.

Doğru Yanlış

Özgür Mustafa

Bir hücre art arda iki 
mitoz bölünme geçire-
mez.

Doğru Yanlış

Elif Fatma Uğur Çağan

Yukarıda verilen etkinlikte doğru ya da yanlış olduklarını düşündükleri ifadeleri takip ederek şekildeki gibi isimlerinin 
yazdıkları çıkışlara ulaşmışlardır.

19.	 Buna	göre	verilen	etkinlikte	doğru	çıkışa	ulaşan	öğrenci	hangisidir?

A) Asuman   B) Özgür    C) Mustafa   D) Fatma

20.	 Verilen	etkinliklikle	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A) Çağan bütün sorulara yanlış cevap vermiştir.  B) Elif ve Uğur’un doğru sayıları birbirine eşittir.
C) Elif’in doğru sayısı Mustafa’nın doğru sayısından fazladır. D) Asuman ile Fatma’nın yanlış sayıları eşittir.

18. Aynı görevi yapmak için bir araya gelmiş, aynı özelliğe sahip hücrelerin oluşturduğu topluluğa doku denir. İki 
veya daha fazla dokunun oluşturduğu yapıya da organ denir. Belli bir görevi yerine getiren organların bir ara-
ya gelerek oluşturduğu yapıya ise sistem adı verilir. Sistemlerin bir araya gelmesi sonucunda da organizma, 
yani canlı oluşur.

	 Buna	göre;

 I. Kalpte farklı görevleri olan hücrelerin birleşmesi ile oluşan dokular bulunur.
 II. Kemik dokusunun yapısında aynı görev için bir araya gelmiş kemik hücreleri bulunur.
 III. Canlıyı oluşturan yapılar basitten karmaşığa doğru; ‘’hücre – doku – organ – sistem – organizma’’ şeklindedir. 
	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

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

	 IV. Bakteri hücresinin çoğalması
 V. Bitkinin dalının uzaması  
 VI. Bitkinin kesilen dalının dikilmesi ile bitki oluşması



A SOSYAL BİLGİLER

18

Bu bölümde yanıtlayaca¤›n›z soru say›s› "10" dur. Yanıtlar›n›z›, yanıt kâ¤›d›ndaki “SOSYAL BİLGİLER” bölümüne iaretleyiniz.

1. Osmanlı fetih politikasında, karalar kadar denizlerde önemli bir yer teşkil etmiştir. Bu nedenle kuruluşundan 
itibaren denizcilik faaliyetlerine önem verilmiş, denizciliğin geliştirilmesine özen gösterilmiştir.

	 Buna	göre	Osmanlı	Devleti’ndeki	denizcilik	 faaliyetleriyle	 ilgili	olarak	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	
yanlıştır?

A) Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile denizcilik faaliyetleri başlamıştır.
B) İlk tersane I. Beyazid tarafından Gelibolu’da yaptırılmıştır.
C) Akdeniz ve Karadeniz hâkimiyeti için Venedik ve Cenevizlilerle mücadele etmiştir.
D) Oluşturduğu güçlü donanma sayesinde katıldığı tüm deniz savaşlarında galip olmuştur. 

2. Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak yapması ve I. Selim’in Baharat yolunu ele geçirme isteği üzerine Osmanlı or-
dusu 1516’da Mısır seferine çıktı. Osmanlı Devleti 1516’da Mercidabık ve 1517’de Ridaniye Savaşı’nda Memlük 
ordusunu yendi. Böylece Mısır toprakları Osmanlı Devleti’ne katıldı.

	 Verilen	bilgilere	bakılarak	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) Mısır Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır.
B) Mısır’ın fethiyle  tüm Afrika Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir.
C) Osmanlı Devleti’ne karşı oluşabilecek ittifak girişimlerinden bazıları engellenmiştir.
D) Osmanlı Devleti Baharat Yolu’nun önemli bir kısmına hâkim olmuştur.

3. İstanbul’un fethinin dini, siyasi, ekonomik birçok faklı nedeni bulunmaktadır.
	 İstanbul’un	 fethinin	aşağıda	verilen	nedenlerinden	hangisinin	diğerlerinden	 farklı	bir	alanla	 ilgili	olduğu	

söylenilebilir?

A) İstanbul’un önemli ticaret yolları üzerinde olması
B) Bizans’ın Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozmak istemesi
C) Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
D) Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması

4. II. Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklar;
 • Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı.
 • 400 parçalık bir donanma oluşturdu.
 • Bizans’a Avrupa’dan yardım gelmesini engellemek için bazı Avrupa ülkeleri ile anlaşmalar yaptı.
 • “Şahi” adı verilen büyük toplar döktürdü.
	 Verilen	bilgilere	bakılarak	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) İstanbul hem karadan hem de denizden kuşatılmıştır.
B) Kuşatma sırasında İstanbul’a denizden gelebilecek yardımlar engellenmeye çalışılmıştır.
C) Kuşatma sırasında sırasında Avrupalı devletlerden yardım alınmıştır.
D) Kuşatmada başarılı olabilmek için yeni silahlar  üretilmiştir.
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5. Osmanlı fetih siyasetinin başarılı olmasında istimâlet politikasının önemli bir yeri vardır. İstimâlet politikası, mü-
samaha ve tolerans göstererek fethedilen yerlerdeki gayrimüslim (Müslüman olmayan) halkı Osmanlı yöneti-
mine ısındırmak anlamına gelmektedir.

	 Buna	göre	Osmanlı		Devleti’nin		yeni	fethettiği	yerde	uyguladığı	istimâlet	politikasının	en	önemli	faydası	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Fethedilen yerlerde yaşayan halkın Osmanlı yönetimini kabulü kolaylaşmıştır.
B) Osmanlı ordusunun askeri gücünün arttırılmasına katkı sağlamıştır.
C) Halktan toplanılan vergi gelirlerinin artmasına neden olmuştur.
D) Osmanlı Devleti’nin bilimsel olarak kalkınmasına katkı sağlamıştır.

7. Osmanlı ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Ekilebilir arazilerin önemli bölümü devlete 
aitti. Gerek devlete ait gerekse kişilere ait arazilerde tarım yapan halk, devlete vergi verirdi. Osmanlı toplumun-
da tımar sistemi de önemli bir yere sahipti. Bu sistem sayesinde üretimde süreklilik olur, yetiştirilen askerler ile 
de bölgenin güvenliği sağlanırdı.

	 Verilen	bilgilere	bakılarak	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) Arazi gelirlerinden alınan vergiler Osmanlı hazinesinin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. 
B) Osmanlı Devleti üretimde sürekliliği sağlayabilmek için çeşitli sistemler geliştirmiştir.
C) Tarım gelirlerini bir bölümü asker yetiştirilmek için kullanılmıştır.
D) Tarımsal faaliyetlerin büyük bir bölümü devlete ait topraklar üzerinde yapılmaktadır. 

6. 

	 Verilen	bilgilerle	aşağıdaki	Osmanlı	padişahları	eşleştirildiğinde	hangisi	açıkta	kalır?

A) I. Murat       B) Yıldırım Bayezid
C) Orhan Bey      D) Çelebi Mehmet

/ İstanbul’u kuşatan ilk Os-
manlı padişahıdır.

/ Anadolu’da Osmanlı siyasi 
birliğini sağladı.

/ Timur ile 1402 yılında yaptığı 
Ankara Savaşı’nı kaybetti 
ve esir düştü.

/ Bursa’yı fethederek başkent 
yaptı.

/ Karesioğulları Beyliği’ni aldı. 
Osmanlı Devleti ilk deniz 
kuvvetine sahip oldu.

/ Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye 
geçiş sağlandı.

/ Edirne'yi 1363 yılında alarak 
başkent yaptı.

/ Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan 
Sırpsındığı Savaşı'nı kazandı.

/  İlk defa Tımar Sistemi'ni uyguladı.
/ Devşirme Sistemi'ni ve Yeniçeri 

Ocağı'nı kurdu.
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTMİŞTİR.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇEBİLİRSİNİZ.

8. Padişah, Divan’a girerek orada bulunanlardan yaptıkları görevleri söylemelerini istemiştir.

 

 

 

	 Buna	göre	Divan’da	aşağıda	verilen	Divan	üyelerinden	hangisinin	bulunduğu	söylenilemez?

A) Kazaskerler      B) Sadrazam
C)  Defterdarlar      D) Şeyhülislam

9. Teknoloji sayesinde iletişim araçlarının çeşitliliği artmıştır. Günümüzde görsel, işitsel, hem görsel hem de işitsel 
birçok iletişim aracı kullanılmaktadır. Geleneksel iletişim araçları yanında kitle iletişim araçlarının çeşitliliğinin 
artması medya kavramını ortaya çıkarmıştır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisinin	iletişim	araçlarının	çeşitliliğinin	artmasının	sağladığı	faydalardan	biri	
olduğu	söylenilemez?

A) Haberlere kolayca ulaşabilme imkânı sağlar.
B) Eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar.
C) Bilgi sahibi olmayı kolaylaştırır.
D) Aile içi iletişimin azalmasına neden olur.

10. Günlük hayatımızda kitle iletişim araçlarını kullanırken çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. İletişimle ilgili bir sorunla 
karşılaştığımızda haklarımızın ve sorumluluklarımızın neler olduğunu bilmek çok önemlidir.

	 Buna	göre	kitle	iletişim	özgürlüğü	ile	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Başkalarının sosyal medyada paylaştığı yazı, resim, bilgi ve verileri izinsiz olarak kullanmamıza olanak sağlar.
B) İnsanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlü-

ğü ile ilişkilidir.
C) Gerekli ve önemli bir ihtiyaç olmasının yanı sıra temel bir insan hakkını da ifade etmektedir.
D) Bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilme-

sini sağlar.

Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar ve-
ririm.

Eğitim ve adaletten sorumluyum. Müderris ve kadıların atamalarını yaparım. 
Divan toplantılarında büyük davalara bakarım.

Bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumluyum. Devletin 
gelir ve giderlerinin hesaplanması işlerinden sorumluyum.
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Bu bölümde yanıtlayaca¤›n›z soru say›s› "10" dur. Yanıtlar›n›z›, yanıt kâ¤›d›ndaki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” 
bölümüne iaretleyiniz.

1.	 Nas	suresiyle	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir.
B) Surede, şeytan ve cin gibi varlıkların kötülüklerinden Allah’a (c.c.) sığınmanın ve O’ndan yardım dilemenin 

öneminden söz edilmektedir.
C) Her namazlarda mutlaka okunması gereken kısa surelerden biridir.
D) Felak suresiyle birlikte varlıkların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmayı ifade ettikleri için, bu iki sureye Muavvize-

teyn denmiştir.

4. Ahiret inancı, insanın hayatını anlamlı bir şekilde sürdürmesinde önemli bir rol oynar. Çünkü ahirete inanan 
insan, bu dünyanın boş yere yaratılmadığını bilir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	ahirete	inanan	insanın	özelliklerinden	biri	olamaz?	
A) Bu dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir.
B) Ölümün bir yok oluş olduğunu bilir.
C) Her türlü kötülükten uzak durmaya çalışır.
D) Allah’ın (c.c.) emirlerine karşı gelmekten kaçınır.

3. 

	 Verilen	ayette	Hz.	İsa’nın	(a.s.)	aşağıda	verilen	özelliklerinden	hangisine	vurgu	yapılmaktadır?
A) Babasız olarak dünyaya gelmesine    B) Ulü’l-azm peygamberlerden biri olmasına
C) İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamber olmasına  D) Ölüleri diriltme mucizesinin olmasına

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan 
yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” 

Âl-i	İmrân	suresi,	59.	ayet.

2. 

 

	 Verilen	ayete	bakılarak	Hz.	İsa’nın	(a.s.)	mucizeleri	arasında	aşağıdakilerden	hangisinin	olduğu	söyleni-
lemez?
A) Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması  
B) Beşikte iken konuşması
C) Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi   
D) Evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermesi

Onu İsrâiloğulları’na elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: “Kuşkuya yer yok, işte size rabbinizden bir 
mûcize ile geldim; size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar ona üflerim, Allah’ın izni ile derhal kuş oluverir; 
yine Allah’ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim; ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi 
size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır.  

Âl-i	İmrân	Suresi,	49.	Ayet.

5. 

	 Verilen	ayette	aşağıdaki	kavramlardan	hangisine	vurgu	yapılmıştır?
A) Haşr   B) Mizan   C) Cennet   D) Cehennem

“Şüphesiz senin Rabb’in onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla 
bilendir.” 

Hicr	suresi,	25.	ayet.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTMİŞTİR. 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) TESTİNE GEÇEBİLİRSİNİZ.

6. İnsanlar dünyadayken yaptıkları işlerin yazılı olduğu amel defterlerini ellerine alıp yaptıklarını en ince detayına 
kadar gördükten sonra Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilirler. Bu hesap sonucu dünyadayken zerre kadar ha-
yır işleyen hesap gününde ödülünü, kötülük yapan da cezasını alır. O gün hiçbir adaletsizlik söz konusu olmaz.

	 Verilen	bilgileri	desteklemek	için	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	kullanılabilir?	

A) “... Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” 
Bakara	suresi,	201.	ayet.

B) “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).” 
Şuarâ	suresi,	88-89.	ayetler.

C) “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” 
Yâsîn	suresi,	65.	ayet.

D) “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) 
bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz.” 

Enbiyâ	suresi,	47.	ayet.

7. / Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplandıkları yer.
 / Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi bir terazi.

	 Verilen	bilgilerin	ait	olduğu	kavramlar	aşağıdaki	seçeneklerin	hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

 A) Mahşer -  Amel defteri     B) Mahşer – Mizan
 C) Haşr  - Kıyamet      D) Berzah – Mizan 

10. İnsanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir. Sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davra-
nışları kaydetmekle görevlidir.

	 Verilen	bilgi	aşağıdaki	meleklerden	hangisine	aittir?

 A) Rahmet melekleri      B) Münker  Nekir 
 C) Hafaza melekleri      D) Kirâmen Kâtibîn

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	meleklerin	özelliklerinden	bir	değildir?
A) Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
B) Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
C) Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur. 
D) Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

8. 

	 Verilen	ayete	bakılarak	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşabiliriz?
 A) Dünya bir imtihan yeridir.     B) Dünyada her zaman bolluk vardır.
 C) Asıl ve sonsuz hayat, dünya hayatıdır.   D) Yalnızca yapılan iyiliklerin bir karşılığı vardır.

“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok 
bağışlayıcıdır.”

 Mülk	suresi,	2.	ayet.
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Bu bölümde yanıtlayaca¤›n›z soru say›s› "10" dur. Yanıtlar›n›z›, yanıt kâ¤›d›ndaki “Yabancı Dil (İngilizce)” 
bölümüne iaretleyiniz.

1. 

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

A) Gary is younger and heavier than Josh.   B) Josh is taller than Gary, but Gary is heavier.
C) Gary is older and taller than Josh.    D) Gary is heavier and shorter than Josh.

Name	 	 : Josh
Age  : 13
Height		 :	 130 cm
Weight	 :	 45 kg

Name	 	 : Gary
Age  : 15
Height		 :	 140 cm
Weight	 :	 40 kg

2. 

 

	 Which	question	DOES	NOT	Tracy	ask	Paul?

A) What do you like doing together
B) Does he have an interesting hobby
C) What does he look like
D) What is he like 

Tracy  : Do you have a best friend, Paul?
Paul  : Yes, his name is Archie. He's in my  

 class.
Tracy  : ____________?
Paul  : Well, he’s cheerful and outgoing.  

 Everybody gets on well with him in my  
 class.

Tracy  : Great. ___________?
Paul  : He’s tall and handsome. 
Tracy  : ____________?
Paul  : We enjoy listening to music and  

 playing basketball.

5. 

 

	 Choose	 the	 best	 option	 to	 complete	 the	
conversation.	

A) outgoing   B) selfish
C) helpful   D) punctual 

Emma  : Who is the boy over there?
Will  : He is in my class. His name is Mark.  

 I don't like him.
Emma  : Oh, really? Why?
Will  : Because he is very ___________ .

Fred
cheerful
stubborn

Tina
punctual

easy - going

3.	 Answer	the	question	according	to	the	table	below.
 

 Rose is a secondary school student. She wants to 
make a new friend. She gets on well with people 
who like sharing and telling the truth. 

	 Who	can	be	Rose’s	friend	according	to	the	table?

A)  Fred     B) Tina C) Ray       D) Marie 

Ray
talkative
selfish

Marie
generous

honest

4.	 What	does	Kate	look	like?

 Whose	description	is	CORRECT	about	Kate?	
A) Kenan's   B) Rita's
C) Dave's   D) Yuka's 

Dave

Yuka

She’s tall and slim. She has got dark 
brown hair.

She has got curly hair. She's plump.

Kenan

Rita

She’s short and thin with brown eyes 
and blonde hair.

She’s tall and thin with green eyes 
and blonde hair.
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SINAV BİTMİŞTİR.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

6. 

Archery
21.82%

Rugby
31.58%

Skiing

Tennis

29.55%

17.05%

The chart below is about the sport preferences of the students in a 
high school.

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

A) Archery is the most popular among them.
B) Nearly fifty percent of them prefer a winter sport.
C) Nobody is interested in any ball games.
D) Most of them enjoy a team sport. 

7.	 Which	of	the	following	questions	DOES	NOT	have	
an	answer	in	the	text?

A) What time does she get up?
B) What does she do after breakfast?
C) When does she go to the club?
D) Where does she go hiking?

8.	 We	 understand	 from	 the	 text	 that	 Dora	
______________ .

A) eats junk food every day
B) doesn’t go to the club on Saturday and Sunday
C) swims three times a week
D) doesn’t like outdoor activities

My name is Dora. I’m a professional tennis player. 
I have two Olympic medals. I train very hard to be 
more successful and win more medals. I have a 
healthy lifestyle. I drink lots of water and eat healthy 
food. I get up at seven o’clock every day and have 
a nutritious breakfast. I go jogging after breakfast. 
I’m a member of a tennis club. I’m at the club from 
11:00 a.m. to 4:00 p.m. on weekdays. I go swimming 
on Mondays and Tuesdays. I’m also interested in 
hiking. I go hiking with my friends at the weekend. 

Answer	the	questions	(7	-	8)	according	to	the	text	
below.

9. 
Karate Saturday

Basketball Friday

Football
Tuesday / 
Thursday

Cycling Every day

Climbing Every summer

	 Which	of	the	following	is	CORRECT	according	to	
the	table?

A) He does karate twice a week.
B) He plays basketball at the weekend.
C) He rides a bike seven days a week.
D) He goes climbing once a month.

10. 

 

	 Which	of	 the	following	DOES	NOT	complete	the	
conversation?

A) I usually eat junk food
B) I have healthy food and exercise
C) I go to the gym every day
D) I swim twice a day

Beryl  : How often do you go on a diet?
Grace  : Never. I don’t like going on a diet.
Beryl  : You look very fit and healthy. Why?
Grace  : Well, _____________ .


