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1. “Veto - veba - vefa - veda” sözcükleriyle aþaðýda-

ki sözcüklerden hangisi arasýnda bir anlam iliþ-

kisi kurulamaz?

A) Ayrýlýk B) Gizlilik

C) Hastalýk D) Baðlýlýk

2. Ýnsanlar, iyiliklerini ve kötülüklerini içlerinde saklar-
lar; dýþarýdan bakarak bir insaný tanýmak çok kolay
deðildir. 

Bu anlamý taþýyan atasözü, aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Ummadýðýn taþ, baþ yarar.

B) Ýyilik eden iyilik bulur.

C) Adamýn iyisi iþ baþýnda belli olur.

D) Ýnsanýn alacasý içinde, hayvanýn alacasý dýþýn-
da.

5. Sýnav sorularý alttan alta yayýlmaya baþladý.

Altý çizili söz grubunun bu cümleye kattýðý an-
lam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

A) Hepimize yalan yanlýþ bilgiler verdi.

B) Komþularýn uluorta konuþmasýna çok kýzdý.

C) Kaybolan kediyi bütün sýnýf gizlice aradý.

D) Boþ boþ konuþmasý hepimizi kýzdýrdý.
3.

Bu dörtlükte aþaðýdakilerin hangisinden yarar-
lanýlmamýþtýr? 

A) Yansýmadan

B) Kiþileþtirmeden

C) Ýkilemeden

D) Karþýlaþtýrmadan

Tatmadým bu kadar güzelini akþamlarýn
Bu kadar dost bakýþlý, bu kadar bilgesini
Duyarak bir bir düþen yapraklarýn sesini
Geçtim üstünden yaðmurlu damlarýn.

4.

Ayla, cümlesini aþaðýdakilerden hangisi ile
sürdürürse, cümlesi “birisinden beklenmeyen bir
davranýþ gördüðünde þaþma veya sitem bildirme”
anlamý kazanýr? 

A) adam olana bir söz yeter.

B) tavþan daða küsmüþ, daðýn haberi olmamýþ.

C) aklýn yolu birdir.

D) hangi daðda kurt öldü?

Sen bizi hiç ziyaret etmezdin,
.............

6. Sanal bir dünyada yaþamak, insanlýðýn yeni hasta-
lýðý.

Bu cümledeki altý çizili sözcükle aþaðýdaki söz-
cüklerden hangisi yakýn anlamlý deðildir?

A) Yapay  B) Popüler

C) Yanýlsamalý D) Kurgusal
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7. Sanatçýnýn hedefi, yapýtlarýna kendi rengini katabil-
mek olmalýdýr.

Bu cümledeki altý çizili sözle anlatýlmak istenen,
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Ulusallýktan evrenselliðe eriþmek

B) Çok yapýt oluþturmak

C) Özgünlüðe ulaþmak

D) Kalýcýlýðý hedeflemek

8.

Oscar Wilde’ýn bu cümlede vurgulamak istediði,
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Farklý fikirler oluþmasýnýn önemi

B) Kiþinin kendi fikirlerini fazla önemsemesi

C) Ortak bir fikirde buluþmanýn gerekliliði

D) Ýnsanlarýn, fikirlerini baþkalarýyla paylaþabilmesi
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9.

1. Annem, bahar geldiðinde alerji oluyor.

2. Denizde, insan ilginç dünyalara dalýyor.

3. Þiir okumak, herkesi mutlu eder.

4. Bahar gelince insan mutlu oluyor.

5. Kitap, dergiden daha yararlýdýr.

6. Parka bu sene yeni bir havuz yapýldý.  

Ebru, yukarýdaki cümleleri kutulara koymak iste-
mektedir.

Buna göre Ebru, kaç numaralý cümleleri ikinci
kutuya koymalýdýr?

A) 2. ve 3. B) 1. ve 6.

C) 4. ve 6. D) 2. ve 5.

ÖZNEL
YARGILI

CÜMLELER

NESNEL
YARGILI

CÜMLELER

1 2

10.

Bu grafikte, cümlelerle içerdikleri anlam iliþkileri eþ-
leþtirilmek istenmiþtir. 

Buna göre, eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr?

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

Annesine yardým
etmek için tatilini
evde
geçirecekmiþ.

Ödevini bitirmediðin
sürece seni parka
götürmeyeceðim.

Karþýlaþtýrma Koþul Amaç Neden-Sonuç

Bu maðazadaki en
pahalý ayakkabýlar
Ýtalya’dan ithal
edilen çizmelerdi.

Resim yapabilmek
için hafta sonlarý
arkadaþýyla kursa
gidiyor.

1

2

4

3

11.

Bu sözcükler anlamlý ve kurallý bir cümle oluþtu-
racak þekilde dizildiðinde aþaðýdaki sözcükler-
den hangisi bu sýralamada yer almaz?

A) çarçabuk B) yerlerde

C) ýþýðýn D) korku

deðerinin

1

ve

2

korku

3

ýþýðýn

4

egemendir

5

bilinmediði

6

karanlýk

7

yerlerde

8

çarçabuk

9
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12.

Bu çocuklarýn sözlerinde aþaðýdaki anlam özel-
liklerinden hangisinin örneði yoktur?

A) Küçümseme B) Piþmanlýk

C) Azýmsama D) Varsayým

Bu parayla hiçbir
iþimizi yapamayýz.

Keþke ona bu
sözleri söylemeseydim.

Bütün dostlarýnýn seni
terk ettiðini düþün.

Baþarýlý olmak için
derslerine günü

gününe çalýþmalýsýn.

Duygu Aydýn

Öykü Deniz

13.

Emre’nin cümlesinden aþaðýdaki yargýlarýn han-
gisi çýkarýlamaz?

A) Yaþamýnda keskin çizgiler olan insanlarýn tercih
yapmasý daha kolaydýr.

B) Karar verme aþamasýnda, insanlarýn hayata ba-
kýþlarý farklýdýr.

C) Ýnsanlarýn karar verme konusunda yaklaþýmlarý
birbirine benzemez.

D) Bir konuda kesin karar veren insanlar, kararlarý-
nýn sonuçlarýna katlanýrlar.

Hayata siyah beyaz bakan insanlar,
gri bakan insanlardan daha çabuk

karar verirler.

14. Sevginin, huzurun olduðu yerde ot yemek, nefretin
ve huzursuzluðun olduðu yerde et yemekten daha
güzeldir.

Aþaðýdakilerden hangisi bu cümleyle ayný doð-
rultudadýr?

A) Ýnsanlar, her zaman mutluluðu bulamazlar.

B) Sevgi ve nefret, farklý ortamlarda yeþerir.

C) Mutluluðun olduðu yerde acý kahve bile tatlýdýr.

D) Huzursuzluðu insanýn iç dünyasý yaratýr.

15.

Yukarýdaki tabloda numaralanmýþ bölümlerin
hangisinde bir öge yanlýþ gösterilmiþtir?

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

Nesne
Zarf

Tümleci
Yüklem

1. Kitabý iyice inceledim.

2. Konuþmalarýmýzý aklýmdan silemiyorum.

3. Sohbetini oldukça beðendim.

4. Fikirlerini saygýyla kabul ediyorum.

16. Haksýzlýða yönelip bütün insanlarýn senin peþinden
gelmesi yerine, adaletli olup yalnýz kalmak daha
iyidir.

Yukarýdaki özdeyiþte kaç fiilimsi (eylemsi) var-
dýr?

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

17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde noktalama
yanlýþý yapýlmýþtýr? 

A) Erkenden yatýp uyudum, diyor.

B) Bu kadar yolu nasýl geldim bilmiyorum?

C) “Sinekli Bakkal” romanýný iki günde okumuþtum.

D) Arabasýný, en sevdiði oyuncaðýný, kaybetmiþ. 

18.

Yukarýda iki okulun son beþ yýla ait öðrenci baþarý
grafiði verilmiþtir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabi-
lir?

A) Ýki okulun öðrenci baþarýsý yýllara göre birbirin-
den farklýdýr.

B) Ýki okul da her yýl 300 öðrenciye sýnavý kazandýr-
mýþtýr.

C) B okulu 2010 yýlýnda çok baþarýlý olmuþtur.

D) A okulunun en baþarýlý yýlý, 2007’dir.

100

200

300

400

500

A OKULU

B OKULU

Sýnavý Kazanan Öðrenci Sayýsý

Yýllar
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TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ.

MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

19.

Bu görseldeki “göstermek” sözcüðünün anlamý,
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Bir þeyin etkisi altýnda býrakýlmak

B) Birini ya da bir þeyi iþaretle belirtmek

C) Sert bir biçimde karþýlýk vermek

D) Birini ya da bir þeyi ilgiliye götürmek

20. Taksim’den Galatasaray’a yürüyorum. Ýp gibi yaðan
yaðmurdan sonra ýslaklýðýn temizliði, Ýstiklal Cadde-
si’ni ferahlatmýþtý. Benim için bahar yaðmurlarýyla
yenilenen bir kenttir Ýstanbul. Bu yüzden yol boyun-
ca etrafý ilk kez görüyormuþ gibi süzüyor, zaman
zaman duraklayarak bu sokaklarýn mýrýldandýðý þar-
kýya eþlik ediyorum.

Bu paragrafýn anlatýmýnda aþaðýdakilerin hangi-
sinden yararlanýlmamýþtýr?

A) Öykülemeden B) Kiþileþtirmeden

C) Örneklemeden D) Benzetmeden

21. (1) Hasankeyf, dünyanýn en eski yerleþim yerlerin-
den biridir. (2) Yüzyýllar boyunca pek çok kiþiye ev
sahipliði yapmasýyla, pek çok zengin ve ilginç dene-
yimin toplandýðý tarihi bir nokta olmuþtur. (3) Hýsn
Keyfa olan bu þehrin adý “Kaya Hisar” þeklinde çev-
rilir. (4) Son dönemdeki kazýlarda da Roma dönemi-
ne ve öncesine ait ilginç mimari bulgulara rastlan-
masý, kentin derinlere giden tarihi hakkýnda bilgi
edinmemizi saðlar. (5) Maðaralar, Roma dönemine
ait kalýntýlar ve Ortaçað’a ait anýtlar; birinci derece
arkeolojik sit niteliðindeki bu benzersiz noktayý, bü-
yüleyici bir kültürel miras hâline getiriyor.   

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangisi
anlam akýþýný bozmaktadýr?

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

22. (1) Galiba gelmiþ
geçmiþ en güzel ani-
masyon filmi, Wall-E.
(2) Pixar animasyo-
nunun  filmlerinden
biri. (3) Küresel ýsýn-
maya, çevre duyar-
sýzlýðýna ve insanla-
rýn yaþam biçimlerine
meydan okuyor. (4)
Kahraman, bir robot;
yardýmcý rollerde ise
bir hamamböceði ve
diðer robot arkadaþ-

larý var. (5) Kýz arkadaþý robot Eve ile olan aþký ise
filmin, çocuklarýn ergenlik döneminde karþý cinse il-
gilerini ne düzeyde tutmalarý gerektiðini anlatýyor.

Numaralanmýþ cümlelerin hangisinden itibaren
filmin içeriði ile ilgili bilgi verilmeye baþlanmýþ-
týr? 

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

23. Tiyatro, içinde bulunduðu toplumu yansýtan ve ona
ýþýk tutan bir araçtýr. Toplumun malý ve ürünüdür.
Çünkü onun sorunlarýný yansýtýr. Baþka bir deyiþle
tiyatro, toplumun kendi sorunlarýný nedenleriyle bir-
likte bir düzeye getirip sahnede tartýþma sanatýdýr.
Bu da bize gösteriyor ki tiyatro, eðitici bir görevde-
dir. Eðiticiliðinin yaný sýra, eðlendirici oluþu da onun
yüceliðini ortaya koyar.

Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýla-
maz? 

A) Tiyatro, toplum sorunlarýna ýþýk tutar.

B) Tiyatronun eðitici bir yaný vardýr.

C) Tiyatro, bizi bize anlatýr.

D) Tiyatroda dekor ve kiþiler konuya göre deðiþir.
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1.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) – B) –1 C) 1 D)
3 
––
2

3 
––
2

(–2)3 – (–50) 
–––––––––––––

–32 + 2

6. Dünyadaki en küçük virüs türü 8000  10–22 gram küt-

leye sahiptir. 

Bu virüslerden bir milyon tanesinin toplam kütlesi-

nin gram cinsinden eþitini veren sayýnýn bilimsel

gösterimi  aþaðýdakilerden hangisidir? 

A) 8  10–19 B) 8  10–16

C) 0,8  10–14 D) 8  10–13

3.

Esin Öðretmen, öðrencilerinden proje ödevi olarak
kareköklü sayýlarda iþlemleri kullanarak saat hazýr-
lamalarýný istiyor.

Yukarýdaki saati hazýrlayan Kaan, hangi sayýnýn
yerine gelmesi gereken iþlemi yanlýþ yazmýþtýr?

A) 2 B) 5 C) 8 D) 10

12
1

2

3

4
56

7
8

9

10
11

5M8

M2
16 – M4

32  M2
20 + M5

5. Vücudumuzda boyu eninden uzun olan kemikler

“uzun kemik” olarak isimlendirilir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi uzun kemi-

ðe örnek verilebilir?

En (cm)          Boy (cm)
–––––––         ––––––––

A) 3 2M2

B) 3M3 2M7

C) 5M2 7

D) 2M5 M5

2.

MM300llll sayýsý yukarýdaki sayý doðrusunda göste-

rilen K, L, M ve N noktalarýndan hangisi olabilir?

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

15 16 17 18 19

K L M N

4.

Dikdörtgen þeklindeki bir parkýn kýsa kenarý 25

m, uzun kenarý 43 m ise bu parkýn alaný kaç m2

dir?

A) 28 B) 29 C) 210 D) 211

43 m

25 m Park
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10.  M121lll M0,9ll

3,222 M0,16lll 3,4
–

Yukarýda verilen sayýlar rasyonel (Q) ve irrasyo-

nel (I) olarak gruplandýrýldýðýnda aþaðýdaki kü-

melerden hangisi elde edilir?



Q I

3,4

3,222



Q I

0,9

Q I

0,16 

121 3,4

Q I

3,222

0,9

A)

B)

C)

D)

0,16

1213,4

0,93,222

0,16

121 3,4

3,222

0,9 0,16

121

7.

Þekilde verilen O merkezli dairenin alaný, bir kare-

nin alanýna eþit olduðuna göre, bu karenin çevresi-

nin uzunluðu kaç br dir? ( = 3 alýnýz.)

A) 24 B) 16 C) 12 D) 8

2M3 brO

9. 3x = 27

5y = 

olduðuna göre, x – y farký kaçtýr?

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

1 
––
5

8.

iþleminin sonucu kaçtýr?

A) 424 B) 46 C) 26 D) 2–4

86 + 86 + 86 + 86
––––––––––––––––

26  26  26  26

11.

Anýl, evinin banyosunun kare þeklindeki tabanýný ta-

mamen kaplayacak þekilde fayans döþetecektir.

Banyonun tabanýnýn alaný verildiðine göre, ban-

yonun taban çevresi kaç metredir?

A) 12,4 B) 10,4 C) 9,6 D) 8,4

6,76 m2

Banyo
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12.-20. SORULAR SEÇMELÝ HAZIRLANMIÞTIR. CEVAP ANAHTARI AYNIDIR.
AYNI NUMARALI SORULARDAN ÝÞLEDÝÐÝNÝZ MÜFREDATTAN SÝZE UYGUN OLANI CEVAPLAYINIZ.

12. Duygu Öðretmen, tahtaya dört rasyonel ifade yaza-

rak öðrencilerinden bu ifadelerin en sade hallerini

bulmalarýný istiyor.

Öðrencilerin verdiði cevaplar ortadaki küme

içinde verildiðine ve bir öðrenci yanlýþ cevap

verdiðine göre, hangi öðrenci yanlýþ yapmýþtýr?

A) Bercis B) Zeynep

C) Eren D) Furkancan

4x + 16x2

4x + 1

xy + xy2

1 + y

Bercis

Eren

x + 1
x + 3

4x

x – 2

xy

x2 – 4

x – 2

x2 – 2x – 3

x2 – 9

Zeynep

Furkancan

13. 12 = 1

22 = 1 + 3

32 = 1 + 3 + 5

42 = 1 + 3 + 5 + 7
...

x = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 19

sayý örüntüsünde verilen kurala göre, x kaç ol-

malýdýr?

A) 100 B) 121 C) 144 D) 169

13. I. Gülin, madeni bir parayý 50 kez atýyor. 30 atý-

þýnda paranýn üst yüzüne tura geliyor. Gülin’in

bir sonraki atýþýnda paranýn üst yüzüne tura

gelme olasýlýðý tir.

II. Bir madeni para atýldýðýnda üst yüzüne yazý

gelme olasýlýðý dir.

III. Ahmet’e göre bir parayý attýðýnda tura gelme

olasýlýðý % 80 dir.

verilen olasýlýk örneklerinin çeþidi ile ilgili aþaðý-

daki eþleþtirmelerden hangisi doðrudur?

A) I - Deneysel B) I - Teorik

II - Teorik II - Deneysel

III - Öznel III - Öznel

C) I - Deneysel D) I - Teorik

II - Öznel II - Öznel

III - Teorik III - Deneysel

1 
––
2

3 
––
5

12.

Barýþ yukarýdaki iskambil kaðýtlarýný ters çevirerek

arkadaþý Mert’ten rastgele bir kart seçmesini istiyor.

Mert’in seçtiði kartta yazan sayýnýn tek ve kartýn

renginin kýrmýzý olma olasýlýðý kaçtýr?

A) B) C) D)
2 
––
3

5 
––
9

1 
––
3

2 
––
9

1

1



A A A A A

8ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI  11-12 / 1 8. SINIF

16. 30 kiþiden oluþan bir grup bir lokantada yemek ye-

meye gidiyorlar. Lokantada iki farklý menü seçeneði

sunulmuþ ve herkes bu menülerden birini tercih et-

miþtir.

Garson hesabý 810 TL olarak getirdiðine ve me-

nüler dýþýnda harcama yapýlmadýðýna göre, et

menüsünü tercih eden kaç kiþi vardýr?

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24

ET MENÜSÜ

30 TL

TAVUK MENÜSÜ

20 TL

14. Aþaðýda koordinatlarý verilen noktalardan han-

gisi x – 2y  4 eþitsizliðini saðlar? 

A) (–2, –4) B) (1, –3) 

C) (–6, –1) D) (3, –2)

15.

Bir kenar uzunluðu a br olan þekildeki kareden, kýsa

kenarý b br olan iki dikdörtgensel bölge kesilerek çýka-

rýlýyor.

Kalan taralý bölgenin alanýný veren özdeþlik aþaðý-

dakilerden hangisidir?

A) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

B) (a – b)  (a + b) = a2 – b2

C) (a + b)2 = a2 + b2

D) (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

a

b

14. K(–3, 7) noktasýnýn x ekseninde 3 br sola ve y

ekseninde 5 br aþaðý ötelenmesiyle oluþan nok-

tanýn orijine göre simetriði olan noktanýn koor-

dinatlarý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (0, 12) B) (–12, 0)

C) (6, –2) D) (–6, 2)

15.

Yukarýda birim karelere bölünmüþ koordinat düzlemin-

de verilen ABCD dörtgeni orijin etrafýnda ve saat yö-

nünde 90° döndürülüyor.

Buna göre, A(3, 1) noktasýnýn yeni koordinatlarý

aþaðýdakilerden hangisi olur?

A) (3, 0) B) (–5, –2) C) (–4, 2) D) (1,–3)

B

A

D

C

y

x
1 2 3 4

1

2
3
4

–1

–2
–3
–4

–1–2–3–4

16. Kerem, apartmanlarýnda oturan komþularýnýn yaþ-

larýyla ilgili bilgi toplayarak aþaðýdaki gibi sýralamýþ-

týr.

3        7       9     17     70     72

18     28     40     30     89     65

20     30     41     33       5     12

2       30     70     32       1     10

50     27     50     3        30    36

Kerem, bu verilerle grup sayýsý 10 olan bir his-

togram oluþturmak isterse, grup geniþliðinin

kaç olmasý gerekir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
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17. x – 2y = –7

x + 2y = 5

denklem sisteminin çözüm kümesi aþaðýdaki-

lerden hangisidir?

A) {(–1, 3)} B) {(–1, –3)}  

C) {(1, 3)} D) {(1, –3)}

17.

Karenin her bir kenarý üç eþ parçaya bölünerek

oluþturulan yukarýdaki fraktalýn 3. adýmýnda kaç ta-

ne içi taralý kare olur?

A) 73 B) 70 C) 68 D) 65

Baþlangýç 1. adým 2. adým

...

3. adým

18. Grafik: Yüzme Süreleri

100 m serbest yüzme yarýþmasýna katýlan 20 spor-

cunun yüzme süreleri (sn) yukarýdaki histogramda
verilmiþtir.

Histograma göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi

yanlýþtýr?

A) Histogramýn grup geniþliði 7 dir.

B) 88 sn den fazla sürede yüzen en fazla 3 kiþi var-
dýr.

C) 67 - 87 sn aralýðýnda yüzen 13 kiþi vardýr.

D) Yarýþmayý en kýsa sürede bitiren ilk beþ kiþi ay-
ný grupta yer almaktadýr.

Kiþi sayýsý

10

1
Süre (sn)

2

4

18.

Nakliyat firmasýnda çalýþan Taylan, bir dairedeki eþ-

yalarý taþýmak için asansörü kullanýyor. 

Asansör en fazla 200 kg yük taþýyabildiðine gö-

re, Taylan’ýn buzdolabý dýþýnda yanýna alabilece-

ði yük miktarýnýn (x) en fazla kaç kg olduðunu

veren eþitsizlik aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 135 + x < 200 B) 135 + x > 200

C) 135 + x  200 D) 135 + x  200

Buzdolabý
(63 kg)

Taylan
(72 kg)

ASANSÖR
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MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ.

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

20. 4x2 – ax + 25  ifadesi tam kare bir ifade olduðu-

na göre, a pozitif sayýsý kaçtýr?

A) 24 B) 20 C) 16 D) 12

20. Bir sýnýftaki öðrencilerin 10 soruluk bir matematik

sýnavýnda doðru cevapladýklarý soru sayýlarý aþaðý-

da verilmiþtir.

8 , 7 , 6 , 3 , 3 , 4 , 8 , 9

Bu verilerin standart sapmasý kaçtýr?

A) B) C) D)
2M5 

–––––
M7

2M6 
–––––

M7
2M10l
–––––

M7

2M15l
–––––

M7

19. Murat, arabasýnýn dikiz aynasýndan arkasýndaki

arabanýn plakasýný görüyor.

Murat’ýn dikiz aynasýnda gördüðü plakada han-

gi harf ya da rakam yanlýþ yazýlmýþtýr?

A) Z B) 7 C) N D) 5

N

19. I. 3 , 7 , a , 15 , b 

II. 4 , c , 36 , d , 324

Ýlk beþ terimi verilen aritmetik ve geometrik dizi-

lerine göre; a, b, c ve d harflerin yerine gelmesi

gereken sayýlar aþaðýdakilerden hangisidir?

a b c d
–––             –––         –––          ––––

A) 11 19 16 64

B) 12 19 8 108

C) 11 19 12 108

D) 11 17 12 108
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1.

Yoðunluðu 1,1 g/cm3 olan bir bilyenin yukarýda yo-

ðunluðu verilen sývýlar içindeki konumu gösterilmek

isteniyor.

Buna göre, bilyenin bu sývýlar içindeki konumu

aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak göste-

rilmiþtir?

A)

meyve suyu

B)

cýva

C)

su

D)

zeytinyaðý

Madde Yoðunluk (g/cm3)

Meyve suyu 1,38

Cýva 13,6

Zeytinyaðý 0,92

Su 1

2.

Þekildeki taþýrma kaplarýnda d ve 2d özkütleli sývý-

lar vardýr. K kabýna d özkütleli V hacimli bilye, L ka-

býna 3d özkütleli V hacimli bilye atýlýyor.

Buna göre, ortadaki M kabýnda hangi kaptan

kaç V lik sývý birikir?

K den L den
––––––– –––––––

A) V V

B) V/2 V

C) V 3V

D) 2V V

d

K

V d

2d

L

V 3d

M

3.

Havada aðýrlýðý 50 N olan K cisminin Þekil I ve Þe-

kil II deki denge durumlarý yukarýdaki gibidir.

Buna göre; Ali, Merve ve Nur’un söylediði ifade-

lerden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz Merve B) Yalnýz Nur

C) Merve ve Nur D) Ali, Merve ve Nur

Merve

Þekil II deki suya bir miktar
tuz eklenirse cisme etki eden
kaldýrma kuvveti deðiþmez.

Ali

Þekil I de cisme
etki eden kaldýrma
kuvveti 30 N dir.

Nur

Þekil II de cisme etki eden
kaldýrma kuvveti, cismin

aðýrlýðýna eþittir.

su

D2=20 N

K

su

K

D1=50 N

K

Þekil I Þekil II
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4.

Hipotez: Isýtýlan gazýn hacmi artarken soðutulan ga-

zýn hacmi küçülür. Hava, hacmi büyük balona daha

fazla kaldýrma kuvveti uygular.

Bu hipotezin doðruluðunu araþtýrmak isteyen Beril,

eþit aðýrlýktaki helyum gazlarý ile hazýrladýðý I. ve II.

düzenekleri ayný ortamda özdeþ dinamometreler ile

ölçüyor.

Buna göre, Beril yaptýðý deneyde aþaðýdaki et-

kenlerden hangisini baðýmlý ve baðýmsýz deðiþ-

ken olarak kullanmýþtýr?

Baðýmlý Deðiþken Baðýmsýz Deðiþken
–––––––––––––– ––––––––––––––––

A) Sýcaklýk Havanýn kaldýrma 
kuvveti

B) Aðýrlýk Havanýn kaldýrma 
kuvveti

C) Havanýn kaldýrma Sýcaklýk
kuvveti

D) Sýcaklýk Aðýrlýk

I

70°C de
helyum

II

10°C de
helyum

hava

5.

Diyagramdaki bilgilere uygun cevaplar vererek

ilerleyen Ayþe hangi çýkýþa ulaþýr?

A) 1. çýkýþ B) 4. çýkýþ

C) 5. çýkýþ D) 8. çýkýþ

artýrýr azaltýr

artýrýr azaltýr

Sivri topuklu ayakkabý
giymek basýncý

Karda yürürken geniþ
tabanlý ayakkabý
giymek basýncý

Ekmeðin daha kolay ke-
silmesi için býçaðýn aðzýný
keskinleþtirmek basýncý

artýrýr azaltýr

Ýþ makine-
lerinin te-
kerlek ta-
banlarýnýn
geniþ olma-
sý basýncý

1.
çýkýþ

2.
çýkýþ

artýrýr azaltýr

Trenlerin
tekerlek
sayýlarýnýn
çok olmasý
basýncý

3.
çýkýþ

4.
çýkýþ

artýrýr azaltýr

Ördeklerin
ayaklarýnýn
perdeli
olmasý
basýncý

5.
çýkýþ

6.
çýkýþ

artýrýr azaltýr

Filin ayak
tabanlarý-
nýn geniþ
olmasý
basýncý

7.
çýkýþ

8.
çýkýþ

artýrýr azaltýr

6. Eþit hacim bölmeli ortasýnda dikey
konumda su geçirmeyen bir bölme
(engel) bulunan þekildeki kap K
musluðu açýlarak dolduruluyor. 

Buna göre, kap dolana kadar ge-

çen sürede L noktasýna etki eden

sývý basýncýnýn zamana baðlý de-

ðiþim grafiði aþaðýdakilerden

hangisi gibi çizilir?

Zaman

Basýnç

0

A)

Zaman

Basýnç

0

B)

Zaman

Basýnç

0

D)

Zaman

Basýnç

0

C)

L
bölme
(engel)

K
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7.

Elif ve Berna kurduklarý hipotezleri þekildeki deney-

ler ile kanýtlamýþlardýr. Elif, su dolu kabýn yan yüze-

yine 5 er cm aralýklarla delikler açtýðýnda suyun

farklý noktalara fýþkýrdýðýný, Berna ise su cenderesi-

nin 1 nolu pistonunu ittiðinde, 2. pistonun yükseldi-

ðini gözlemlemiþtir.

Buna göre, Elif ve Berna’nýn baþlangýçta kur-

duklarý hipotezler aþaðýdakilerden hangisi gibi

olabilir? 

Elif’in hipotezi
–––––––––––––––––

Berna’nýn hipotezi
–––––––––––––––––

A) Sývý basýncý yerçekimi
ile doðru orantýlýdýr.

Sývý basýncý derinlik ile
doðru orantýlýdýr.

B) Yoðunluk arttýkça sývý
basýncý da artar.

Sývýlar sýkýþtýrýlamaz.

C) Sývý yüzeyine olan de-
rinlik arttýkça sývý ba-
sýncý da artar.

Sývýlar üzerlerine uy-
gulanan basýncý bu-
lunduklarý kabýn her
noktasýna aynen iletir.

D) Sývýlar sýkýþtýrýlamaz. Sývý basýncý yerçekimi
ile doðru orantýlýdýr.

Benim hipotezim
.................................
.................................

Elif

Benim hipotezim
.................................
.................................

Berna

1

2

su

8. Birbirine karýþmayan K ve L sývýlarý arasýnda dK>dL
iliþkisi bulunmaktadýr.

K

L

A)

K L

B)

L

K

C)

K L

D)

K ve L sývýlarý þekildeki gibi kaba

konulup ortadaki musluk açýlýrsa

sývýlarýn denge durumu nasýl

olur?K L

9.

Yukarýda h yükseklikleri farklý iki barometre düzene-

ði verilmiþtir.

Buna göre, h yükseklikleri arasýndaki farkýn ne-

deni aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

A) P1 basýncý P2 basýncýndan büyüktür.

B) K cam borusunun kesiti L borusundakinden in-
cedir.

C) d2 yoðunluðu d1 yoðunluðundan fazladýr.

D) L cam borusunun içinde bir miktar gaz bulunabilir.

2h

d1

P1
h

d2

P2

K L

10.

Kapalý kaplardaki gazlarýn basýnçlarý ile ilgili bil-

gi veren yukarýdaki öðrencilerden hangilerinin

söyledikleri doðrudur?

A) Yalnýz Ela B) Yalnýz Öykü

C) Ela ve Onat D) Ela, Öykü, Onat

Ela

Kapalý kaplardaki gaz-
larýn basýncý aðýrlýktan
çok molekül hareke-
tinden kaynaklanýr.

Öykü

Kapalý kaplardaki gazýn
basýncýný ölçmek için

barometre adý
verilen alet kullanýlýr.

Onat

Kapalý bir kaptaki gazýn
basýncý, kabýn içerisindeki

her noktada aynýdýr.
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11. 4 arkadaþ eþeysiz üreme konusu ile ilgili sýnýfa fo-

toðraf getirecektir. 

Buna göre, hangi öðrencinin getirdiði fotoðraf-

taki canlý eþeysiz üreme yapmamaktadýr?

A) Ayþe B) Veda C) Halil D) Seda
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12.

Mitoz bölünmenin özelliklerini söyleyen Hale, La-

le ve Jale’den hangilerinin söyledikleri doðrudur?

A) Hale, Lale B) Lale, Jale

C) Hale, Jale D) Hale, Lale, Jale

Ana hücreden oluþan yeni hüc-
relerin kalýtsal özellikleri aynýdýr.

Hale

Ýnsanlarýn vücut
hücrelerinde görülür.

Lale

Çok hücreli canlýlarýn büyüme,
geliþme ve yýpranan kýsým-
larýnýn onarýlmasýný saðlar.

Jale

14.

Yukarýdaki þekillerde 1 ve 2 numara ile gösterilen

organlarda birbirinden farklý birer hücre bölünmesi

gerçekleþmiþtir.

Bu organlardaki bölünmelerle ilgili aþaðýdakiler-

den hangisi söylenebilir?

A) 1 numaralý organda gerçekleþen bölünmede
kromozom sayýsý yarýya inmiþtir.

B) Her iki organda meydana gelen bölünmede iki
yavru hücre oluþmuþtur.

C) 2 numaralý organda meydana gelen bölünmede
parça deðiþimi gözlenmiþtir.

D) Her iki organda da hücre bölünürken önce ho-
molog kromozomlar birbirinden ayrýlmýþtýr.

1

Diþi üreme sistemi
Mide

2

13.

A) I. bölünme eþey ana hücrelerinde gerçekleþir.

B) I. ve II. bölünmede DNA kendini eþler.

C) II. bölünmede bir hücreden 4 yeni hücre oluþur.

D) I. bölünmede kalýtsal çeþitlilik görülür.

2n 2n

nn

Zigot (2n)

II

I

Yanda verilen þemada I

ve II ile gösterilen bö-

lünmeler için aþaðýda-

ki açýklamalardan han-

gisi yanlýþtýr?

15.

Ýnsanlarda cinsiyeti ve diðer bazý özellikleri belirle-

yen X ve Y kromozomlarý yukarýda verilmiþtir.

Kromozomlarýn üzerinde taþýdýðý özelliklere ba-

karak aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýla-

maz?

A) Yapýþýk parmaklýlýk yalnýz erkeklerde görülen bir
özelliktir.

B) Hemofili yalnýz diþilerde görülen kalýtsal bir has-
talýktýr.

C) Tam renk körlüðü hem diþi hem erkeklerde gö-
rülür.

D) Bir erkek çocuðuna kulak içi kýllýlýðý geni yalnýz
babasý yoluyla aktarýlabilir.

Kulak içi kýllýlýðý geni

Yapýþýk parmaklýlýk geni

Tam renk körlüðü geni

Kýrmýzý-yeþil renk körlüðü geni

Hemofili
geni

X
kromozomu

Y
kromozomu

Diðer genler
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FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

16.

Melez siyah kýllý farelerin çaprazlanmasý sonucu or-

taya çýkan yavrularýn genotipleri tabloda numara-

landýrýlarak verilmiþtir.

Buna göre, hangi çaprazlamalar yanlýþ verilmiþtir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

Baba
gametleri

Ana gametleri

S s

S SS (I) Ss (II)

s ss (III) Ss (IV)

17. Bir saðlýk dergisi “orak hücreli anemi” hastalýðý ile il-

gili þu bilgileri yayýnlamýþtýr:

Buna göre, dergide verilen bilgiler ýþýðýnda aþa-

ðýdaki sonuçlardan hangisi çýkarýlmalýdýr?

A) Hastalýðýn çekinik genle taþýndýðý ve kalýtsal ol-
duðu

B) Hastalýðýn baskýn genle taþýndýðý ve kalýtsal ol-
duðu

C) Hastalýðýn baskýn genle taþýnmadýðý ve kalýtsal
olmadýðý

D) Hastalýðýn çekinik genle taþýndýðý ve kalýtsal ol-
madýðý

Anne ve babamýzýn orak hücreli anemi hastalý-
ðýnýn genlerini taþýdýðýný düþünelim. Her ikisin-
den de hastalýklý bu genler bize geçerse hasta-
lýk bizde de görülür aksi takdirde ortaya çýkmaz.

18.

Bir DNA molekülünün eþlenmesi sýrasýnda bazý ha-

talar meydana gelmiþtir.

Buna göre, diyagramdaki bilgiler doðru ya da

yanlýþ olarak takip edildiðinde hangi çýkýþa ula-

þýlýr?

A) 1. çýkýþ B) 2. çýkýþ

C) 3. çýkýþ D) 4. çýkýþ

Doðru Yanlýþ

Doðru Yanlýþ Doðru Yanlýþ

1. çýkýþ 2. çýkýþ 3. çýkýþ 4. çýkýþ

A T T G C
T A C G

A T T C
T A A G

A T T C
T A A C G

onarýlýr.

onarýlmaz. onarýlmaz.

20. Develerde,

• Hörgüçlerinde yað depo etme  Yaðý suya dö-

nüþtürerek 3 hafta susuz yaþamasýný saðlar.

Nilüfer bitkisinde,

• Yapraklarýndaki hava boþluklarý  Suda yüzen

can yeleði gibi çiçeðin batmasýný engeller.

Kutup ayýsýnda,

• Beyaz renkli olmasý  Karda düþmanlarý tarafýn-

dan farkedilmemesini saðlar.

Yukarýda bazý canlýlar ve vücut yapýlarý hakkýnda

bilgiler verilmiþtir.

Buna göre, aþaðýdaki kavramlardan hangisi ör-

neklendirilmiþtir?

A) Doðal seleksiyon B) Adaptasyon 

C) Modifikasyon D) Mutasyon

19. Van kedisinin gözlerinin farklý
renkte olmasý örneðini söyle-
yen bir öðretmen öðrencilerin-
den bu duruma benzer örnek-
ler vermelerini istiyor.

Buna göre, hangi öðrencinin verdiði örnek doð-

rudur?

Sporcunun
kaslarýnýn
geliþmesi

A)

Arýlarýn beslenme
þekline göre kraliçe
veya iþçi arý oluþu

B)

Yazýn
güneþte tenimizin

bronzlaþmasý

C)

Saðlýklý anne ve ba-
banýn down sendromlu

çocuðunun olmasý

D)
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1.

Buna göre, yukarýdaki öðrencilerden hangileri

Atatürk’ün ileri görüþlülüðünü ortaya koyan ör-

nekler vermiþtir?

A) Yalnýz Ayþe B) Yalnýz Serkan

C) Ayþe ve Serkan D) Serkan ve Deniz

Atatürk’ün en önemli özelliklerin-
den biri ileri görüþlü olmasýdýr.
Bana Atatürk’ün bu özelliðini ön
plana çýkaran bir kaç örnek vere-
bilir misiniz?

Kimsenin cesaret edemediði atýlým-
larý ve yenilikleri gerçekleþtirmesi

Almanya’nýn I. Dünya Savaþý’ný
kaybedeceðini söylemesi

1940 – 45 yýllarý arasýnda II. Dün-
ya Savaþý’nýn çýkacaðýný tahmin
etmesi

Ayþe

Serkan

Deniz

Gülay Öðretmen

2. • Çanakkale Savaþý’nda Arýburnu, Conkbayýrý ve

Anafartalar’da görev almýþtýr.

• Ýlk askeri görev yeri Sofya’dýr.

• Harp Okulu’ndan teðmen rutbesiyle mezun
olmuþtur.

• Þam’da kurduðu cemiyetin adý Hürriyet ve Ýtilaf
Fýrkasý’dýr.

Mustafa Kemal’in hayatýyla ilgili yukarýda veri-

lenlerden kaç tanesi doðrudur?

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

3. Selanik þehrinin özelliklerinden bazýlarý þun-
lardýr:

• Avrupa’nýn önemli kentlerine demiryolu ile baðlý-
dýr.

• Ýþlek bir limana sahiptir.

• Birçok farklý din ve milletten oluþan insanlar bu
kentte yaþamaktadýr.

Verilen bilgilerden hareketle, Selanik’le ilgili
aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

A) Etnik yapýsý çeþitlilik göstermektedir.

B) Ulaþým olanaklarý geliþmiþtir.

C) Milliyetçilik akýmýndan olumlu etkilenmiþtir.

D) Ticari açýdan önemli bir kenttir.

4.

Yukarýdaki þemada “?” ile gösterilen yere Musta-

fa Kemal’in katýldýðý aþaðýdaki savaþlardan han-

gisi getirilmelidir?

A) I. Dünya Savaþý B) Trablusgarp Savaþý

C) Balkan Savaþlarý D) Kurtuluþ Savaþý

?

Bu savaþta göster-
miþ olduðu baþarý-
dan dolayý “Binba-
þý”lýða yükselmiþtir.

Ýlk askeri
baþarýsýdýr.

Tobruk, Derne ve Bin-
gazi’de baþarýlar ka-
zanmýþtýr.
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5. Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri de; Onun,

“ben yaptým, ben kazandým.” gibi kendisini öne çý-

karan sözler söylememesidir. Yaptýklarýnýn hepsini

millete mal etmiþ, her zaman “Türk milleti baþardý”

demiþtir. Zaferden sonra Ankara’ya geldiðinde, ken-

disini coþkulu törenlerle karþýlayan halka verdiði

söyleve, Türk askerine þükranlarýný bildirerek baþla-

mýþtýr.

Buna göre, Mustafa Kemal’in;

I. Tevazu sahibi

II. Ýleri görüþlü

III. Devrimci

gibi kiþilik özelliklerinden hangilerine sahip ol-

duðu söylenebilir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II

C) I ve II D) II ve III

6. Amerika Baþkaný Wilson’un önerisi dikkate alýnarak

Paris Barýþ Konferansý’nýn 25 Ocak 1919’da yapý-

lan toplantýsýnda; uluslararasý barýþý saðlayacak ve

devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasýna

karar verilmiþtir.

Buna göre, Milletler Cemiyeti’nin,

I. Gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararasý
iliþkileri sürdürmek,

II. Uluslararasý iþbirliðini geliþtirmek,

III. Ülkeler arasýndaki anlaþmazlýklarý ortadan kal-
dýrmak

amaçlarýndan hangilerine ulaþmak amacýyla ku-

rulduðu söylenebilir? 

A) Yalnýz I B) I ve II

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

7.

Yukarýdaki þemada, “?” ile gösterilen yerlere aþa-

ðýdakilerden hangisi yazýlamaz?

A) Ulusal cemiyetler tek çatý altýnda toplanmýþtýr.

B) Milli egemenlikten üstü kapalý olarak söz edilmiþtir.

C) Milli Mücadele’nin milletçe yapýlacaðý vurgulan-
mýþtýr.

D) Kurtuluþ Savaþý’nýn amacý, gerekçesi ve yöntemi
belirtilmiþtir.

Amasya Genelgesi’nin Önemi

? ? ?

8. Mondros Ateþkes Antlaþmasý’na göre;

• Osmanlý Devleti, güvenliði için gerekli olan as-

kerden fazlasýný terhis edecektir.

• Ýtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri

herhangi bir stratejik noktayý iþgal edebilecekler-

dir.

• Doðu Anadolu’daki “Vilayet-i Sitte” denilen altý il-

de kargaþa çýkarsa bu bölgeleri iþgal hakký Ýtilaf

Devletleri’ne aittir.

Buna göre, Ýtilaf Devletleri’nin Mondros Ateþkes

Antlaþmasýyla ulaþmak istedikleri amaçlar ara-

sýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yapýlacak iþgalleri kolaylaþtýrmak 

B) Ermeni Devleti’nin kurulmasýný saðlamak

C) Osmanlý Devleti ile ittifak kurmak

D) Türk halkýnýn direniþini kýrmak
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9.

Tabloda verilen kararlar ile ilgili olduðu ilkelerin

eþleþtirmesi aþaðýdakilerden hangisinde doðru

yapýlmýþtýr?

A) 1–a, 2–b, 3–c B) 1–b, 2–c, 3–a

C) 1–c, 2–a, 3–b D) 1–b, 2–a, 3–c

1 Mondros Ateþkesi imzalandýðý
sýrada Türk askerinin koruduðu
yerler bölünmez bir bütündür.

a. Eþitlik

2 Azýnlýklarýn haklarý, komþu ül-
kelerde yaþayan Müslüman
halka tanýnan haklar kadar
olacaktýr.

b. Baðýmsýzlýk

3 Kapitülasyonlar her alanda
kaldýrýlacaktýr.

c. Ekonomi

Misakýmilli kararlarý Ýlkeler

10.

Diyagramdaki bilgiler doðrultusunda boþ býraký-

lan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilemez?

A) Milli devletler B) Milletler Cemiyeti

C) Mandacýlýk D) Wilson Prensipleri

I. Dünya Savaþý’nýn Sonuçlarý

Sömürgeciliðin yerini ............... aldý.

Dünya barýþýný korumak amacýyla
....................................... kuruldu.

Ýmparatorluklarýn yerine .......................
kuruldu.

11. I. Dünya Savaþý sonrasý Mustafa Kemal;

I. Suriye–Filistin Cephesi’nden sonra Selanik’e gel-

miþ ve burada düþüncelerini yaymaya çalýþmýþtýr.

II. Samsun’a çýkmýþ ve Milli Mücadele’yi baþlatmýþtýr.

III. Havza Genelgesi’ni yayýmlayýp yurdun her kö-

þesinde direniþi amaçlamýþtýr.

IV. Kongreler düzenlemiþ, direniþi tek elde toplaya-

rak daha etkili bir hale getirmeye çalýþmýþtýr.

Yukarýda verilenlerden hangisi çýkarýlýrsa bilgile-

rin tamamý doðru olur?

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

12. I. Dünya Savaþý’nýn en az iki yýl uzamasýna neden

olmuþtur. Bu durum savaþtaki can ve mal kayýplarý-

ný daha da artýrmýþtýr. Mustafa Kemal içte ve dýþta

tanýnmýþ, gösterdiði baþarýlar Milli Mücadele’nin li-

deri olmasýnda etkili olmuþtur.

Yukarýda verilen bilgilerde aþaðýdaki cepheler-

den hangisinin sonuçlarýndan bahsedildiði söy-

lenebilir?

A) Kanal Cephesi B) Galiçya Cephesi

C) Çanakkale Cephesi D) Kafkas Cephesi
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13.

Yukarýdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere ge-

tirilebilecek yargý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Ermeniler Türk topraklarýndaki emellerinden vaz-

geçmiþtir.

B) Ermenistan Rusya tarafýndan iþgal edilmiþtir.

C) TBMM, Ermenistan’da mandater bir idare kur-

muþtur.

D) Türkiye’nin doðu sýnýrý son halini almýþtýr.

Gümrü Antlaþmasý

Ermeniler, TBMM Hükümeti tarafýn-
dan geçersiz sayýlan Sevr Antlaþma-
sýný tanýmadýklarýný belirtmiþlerdir.

Ermeniler, Kars, Sarýkamýþ, Kaðýzman
ve Iðdýr’ý TBMM’ye býrakmýþlardýr.

?

14.

Yukarýdaki pankartlarda yazýlý kavramlardan

hangisinin açýklamasý aþaðýda yapýlmamýþtýr?

A) Ýnsanýn birçok alanda faaliyet gösterebilmesidir.

B) Ýnsanýn baþka insanlara zarar vermeden istediði-
ni yapabilmesidir.

C) Kiþi ya da olaylarla ilgili bilgi sahibi olmadan ya-
pýlan olumsuz yorumlardýr.

D) Bir topluluðu oluþturanlarýn duygu, düþünce ve
ortak çýkarlarda birbirlerine karþýlýklý baðlanmasý-
dýr.

ÇOK
YÖNLÜLÜK

MEDENÝ
KANUN

ÖNYARGI ÖZGÜRLÜK

15.

Yukarýdaki tanýma göre aþaðýdaki kavramlardan

hangisi insan haklarý kapsamýnda yer almaz?

A) Adalet B) Nefret

C) Hoþgörü D) Barýþ

Ýnsan haklarý, bireylerin doðuþtan sahip olduðu

haklardýr. Dünyanýn her yerinde, herkes için ge-

çerli olan bu haklar, dil, din, ýrk ve sýnýf farký gö-

zetmeksizin her insaný kapsar.

16. Milli Mücadele döneminde art arda iki önemli savaþ-

tan galibiyetle ayrýlan düzenli ordu, yaþanan teçhi-

zat sýkýntýsý ve ordunun yýpranmýþ olmasý nedeniyle

Yunanlýlara karþý ilk yenilgisini aldý.

Yukarýda sözü edilen, düzenli ordunun ilk yenil-

gisini aldýðý savaþ aþaðýdakilerden hangisidir?

A) I. Ýnönü Savaþý

B) II. Ýnönü Savaþý

C) Kütahya – Eskiþehir Savaþlarý

D) Sakarya Meydan Muharebesi
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DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYAN-

LAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR.

OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI

SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMA-

YANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI

CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝ-

SÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

18. Hz. Muhammed’e Muhammedü’l Emin denme-
sinde; 

I. Merhametli oluþu

II. Dürüst ve güvenilir oluþu

III. Yardýmsever oluþu

özelliklerinden hangileri doðrudan etkili olmuþ-

tur?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II 

C) I ve III D) II ve III

17. 





Tablodaki tanýmlar, kavramlarla eþleþtirildiðinde

aþaðýdaki kavramlardan hangisi dýþarýda kalýr?

A) Tevekkül B) Cüzi irade

C) Rýzýk D) Kaza

?
Allah tarafýndan önceden tak-

dir edilen olaylarýn zamaný gel-

diðinde gerçekleþmesi

?
Allah’ýn canlýlara yiyip içmek

ve yararlanmak için verdiði

her þey

?Ýnsana verilen sýnýrlý irade 17. “Mustafa Kemal Paþa hazýrladýðý Havza Genelge-

si’nde, Ýzmir’in iþgal edildiðini belirterek halktan  mi-

tingler düzenlemesini ve  Ýstanbul Hükümeti ile bü-

yük devletlerin temsilcilerine iþgallerin haksýz oldu-

ðunu anlatan telgraflar çekilmesini istemiþtir.”

Mustafa Kemal Paþa bunlarý istemekle aþaðýda-

kilerden hangisini amaçlamýþ olamaz?

A) Manda ve himaye düþüncesini halka benimset-
mek

B) Halkýn yaþanan geliþmelerden haberdar olmasý-
ný saðlamak

C) Ýþgaller karþýsýnda ulusal bilinci oluþturmak

D) Anadolu halkýnýn Ýstanbul’la ayný fikirde olmadý-
ðýný göstermek

18. II. Ýnönü Savaþý’ndan sonra yaþanan;

• Ýtalya’nýn Anadolu’yu boþaltmaya baþlamasý

• Ýngilizler’in Malta’da tutuklu bulunan Türkler’in bir

kýsmýný serbest býrakmasý

• Fransa’nýn TBMM ile diplomatik arayýþlara girme-

si

gibi geliþmeler aþaðýdakilerden hangisinin gös-

tergesi olamaz?

A) Ýtilaf Devletleri’nin güç kaybettiðinin

B) Sömürgeciliðin sona erdiðinin

C) Askeri baþarýlarýn siyasi baþarýlar getirdiðinin

D) Milli Mücadele’nin güç kazandýðýnýn
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SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ.

ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

20. I. Dünya Çocuk Günü

II. Çevre Koruma Haftasý

III. Dünya Barýþ Günü

Yukarýda verilenlerden hangileri insan haklarýyla

ilgi özel günler ve haftalar arasýnda gösterilebi-

lir?

A) I ve II B) I ve III

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

19. Hac, yýlýn belirli günlerinde Ýslam dinine göre önem-
li sayýlan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin iba-
det niyetiyle ziyaret edilmesidir.

Verilen tanýmdan yola çýkarak, hac ibadetinin
aþaðýdakilerden hangisi için farz olduðu söyle-
nemez?

A) Akýllý olup ergenlik çaðýna girmiþ olanlar

B) Ekonomik durumlarý iyi olanlar  

C) Saðlýðý hacca gitmeye elveriþli olanlar

D) Bulaþýcý hastalýktan dolayý tedavi görenler

20.

Yukarýdaki bilgiler doðrultusunda boþ býrakýlan
yere aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr?

A) Rýzýk B) Zekat 

C) Tevekkül D) Kader

................ zengin Müslüman’larýn yýlda bir
kez malýnýn veya parasýnýn kýrkta birinin
Allah rýzasý için ihtiyaç sahiplerine verme-
sidir.

19. Güney Cephesi’nde Fransýzlar, Ermenileri de yaný-

na alarak Adana, Antep, Maraþ ve Urfa’da giriþtikle-

ri iþgallerde Türk halkýnýn müthiþ savunmalarý ile

karþýlaþmýþtýr. Kuvayýmilliye’nin direniþi ile karþýla-

þan Fransa, Ankara Antlaþmasý’yla bu bölgeyi terk

etmiþtir.

Yukarýda verilen bilgilerden yola çýkarak aþaðý-

dakilerden hangisine ulaþýlamaz?

A) Halkýn direniþi baþarýya ulaþmýþtýr.

B) Fransa Sevr’deki haklarýndan vazgeçmiþtir.

C) TBMM’nin otoritesi artmýþtýr.

D) Kurtuluþ Savaþý sona ermiþtir.
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1. A) He has kinaesthetic 
intelligence.

B) He has verbal 
intelligence.

C) He has visual 
intelligence.

D) He has musical 
intelligence.

2.

A) You should put on make up.

B) You should keep your skin clean.

C) You should eat junk-food.

D) You shouldn’t eat healthy food.

3. A) The coffee is too hot to
drink.

B) The coffee is enough hot
to drink.

C) The coffee is too cold to
drink.

D) The coffee is cold
enough to drink.

1. - 3. sorularda verilen resimlere uygun gelen

seçeneði bulunuz.

4.

A) quick B) quicker

C) quickly D) quickest

easy easily

quick ?

5.

A) Simple Present Tense

B) Simple Future Tense

C) Past Continuous Tense

D) Simple Past Tense

When
Simple Past

Tense

While ?

4. - 6. sorularda verilen tablolarda “?” 

yerlere uygun gelen seçeneði bulunuz.

6.

A) logical B) intuitive

C) analytical D) good at maths

left brain 
dominant

realistic

right
brain

dominant
?
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7. Selda was too sad to go to the party.

A) B) 

C) D) 

9. When I went home, Özge was still sewing my
party dress.

A) B) 

C) D) 

10. He helped me as I was carrying my heavy 
suitcases

A) B) 

C) D) 

11. In the party, the band was playing the song
beautifully.

A) B) 

C) D) 

8. Samantha could read when she was four years
old.

A) B) 

C) D) 

7. - 11. sorularda verilen ifadeye uygun gelen

resmi bulunuz.
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SINAV BÝTTÝ.

YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

12. homework / they / their / were / doing
1             2        3        4          5

A) 2 - 4 - 5 - 3 - 1

B) 2 - 4 - 1 - 5 - 3

C) 2 - 4 - 5 - 1 - 3

D) 2 - 5 - 4 - 1 - 3

13. a model / she / too / is / to be / short
1          2       3     4      5          6

A) 2 - 4 - 5 - 6 - 3 - 1

B) 2 - 4 - 3 - 6 - 5 - 1

C) 2 - 3 - 1 - 4 - 6 - 5

D) 2 - 4 - 1 - 5 - 6 - 3

12. - 13. sorularda karýþýk verilen sözcüklerin

doðru diziliþi hangi seçenektedir?

14.

While Linda , Mike .

A) slept / was working at the office

B) was cooking / was working at the office

C) was sleeping / was working at the office

D) was working at the office / was sleeping

15.

He fell off the and injured his .

A) bike / arm

B) cart / leg

C) balcony / head

D) horse / back

16. 

She is very .

A) mean B) cheerful

C) rude D) sad

17.

He is very .

A) aggressive B) helpful

C) friendly D) supportive

14. - 17. sorularda verilen resimlere göre 

boþluklara uygun gelen seçeneði bulunuz.


