
LGS
DENEMESİ

SAYISAL
BÖLÜM

SINIF

Matematik: 20 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru

Toplam: 40 soru
Süre: 80 dakika 

A
KİTAPÇIĞI



2

SAYISAL BÖLÜM Matematik A

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

1. 

7

3

5

2

	 Yandaki	tabloda	yer	alan	sayılar,	asal	çarpanlarına	göre	boyanacaktır.

	 Örneğin:	

	 15’in	asal	çarpanları	3	ve	5	olduğundan,	
3

5
	olur.

	 Gökhan	Hoca’nın	öğrencilere	uyguladığı	yukarıdaki	etkinliği	doğru	şekilde	yapan	bir	öğrencinin,	ortaya	çı-
kardığı	harfler	aşağıdakilerden	hangisine	benzemektedir?	

A)	LGS	 	 B)	SBS	 	 	 C)	BİL	 	 	 D)	SİL

1 1 1 1 1 1

21 6 10 2 10 1

21 35 10 10 10 1

21 1 10 10 10 1

21 35 10 10 70 5

1 1 1 1 1 1

2. Genişliği	1	metre	olan	dört	raflı	bir	kütüphanenin	raflarına,	kalınlıkları	3	cm	ve	5	cm	olan	Matematik	ve	Fen	Bilimleri	
kitapları	aralarında	boşluk	kalmayacak	şekilde	yerleştiriliyor.		

 

	 –	Her	iki	kitaptan	da	en	az	birer	tane	bütün	raflarda	bulunmak	zorundadır.

	 –	Her	iki	kitabında	bulundukları	raflarda	kapladığı	genişlikler	birbirine	eşittir.	

	 Yukarıda	verilen	bilgilere	göre,	kütüphaneye	yerleştirilen	toplam	kitap	sayısı	en	çok	kaçtır?	

A)	24	 	 B)	48	 	 	 C)	64	 	 	 D)	96

3. Bilgi	1	: a ¹	0	ve	m,	n	birer	tam	sayı	olmak	üzere	an	.	am = am	+	n	ve	an	:	am = an-m	dir.	

 Bilgi	2	:	a	ve	b	doğal	sayılar	olmak	üzere	añb = óa2	.	 õb	ve	añb	+	cñb	=	(a	+	c)	.	ñb	dir.

 

31 32 33 34 35 36 37 38

3 9 27 81 243 729 2187 6561

	 Yukarıdaki	tabloya	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) ò27	.	ó243	=	81	 	 	 	 B)	ó218õ7	:	ñ3	=	27
C) ó729	:	ò27	=	3	 	 	 	 D)	ó656õ1	.	ò81	=	729
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SAYISAL BÖLÜMMatematikA

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

4. Bilgi	:	|a|,	1	veya	1’den	büyük,	10’dan	küçük	bir	ger-
çek	sayı	ve	n	bir	tam	sayı	olmak	üzere	a	.	10n	göste-
rimi	bilimsel	gösterimdir.

 

O2 CO2

	 Yetişkin	biri	her	soluk	alıp	verdiğinde	akciğerlerine	0,5	
litre O2	girer	ve	aynı	miktarda	CO2	çıkar.	

	 Buna	göre	her	gün	yaklaşık	20	000	kez	soluk	alıp	
veren	birinin	 akciğerlerine	 girip	 çıkan	O2	 ve	CO2 
miktarları	 toplamının	 mililitre	 cinsinden	 bilimsel	
gösterimi	nedir? (1 L = 1000 ml)

A) 105	 	 B)	4	.	107

C)	2	.	104	 	 D)	2	.	107

5. Bilgi	:	a	ve	b	doğal	sayılar	olmak	üzere

   añb = ó(a2 .õ õb)	dir.

   
z

x y
= 

óx	.	y
z

	 Şeklinde	bir	işlem	tanımlanıyor.

	 x,	y,	z	tam	sayı	olmak	üzere,

  

4

10 2
+

6

5 9
–

8

4 20

	 işleminin	sonucu	kaçtır?

A) 
ñ5
2

 B) 
ñ3
5
	 C)	3	 D)	ñ7

7. Pozitif	bir	tam	sayının	“asalet”	sayısını	bulmak	için,	sı-
rasıyla	aşağıdaki	adımlar	izleniyor.

	 I.	En	büyük	asal	çarpanı	bulunur.

	 II.	Bulanan	sayıyla	EKOK’u	ve	EBOB’u	hesaplanır.

	 III.	EKOK’u	EBOB’una	bölünür.

	 IV.	Çıkan	sonuç,	pozitif	tam	sayının	“asalet”	sayısıdır.

	 Örneğin;	30’un	asal	çarpanları	2,	3	ve	5’tir.

	 En	büyük	asal	çarpanı	5	olduğundan

	 EKOK(30,	5)	=	30	ve	EBOB(30,	5)	=	5	bulunur.

 Son olarak EKOK(30,	5)
EBOB(30,	5)

 = 30
5
	=	6	bulunur.

	 Buna	göre,	210	sayısının	“asalet”	sayısı	kaçtır?

A)	18	 B)	30	 C)	49	 D)	70

8. Aşağıdaki	dikdörtgenlerin	alanlarını	veren	cebirsel	
ifadelerden	hangisinin	sabit	terimi,	sıfırdan	farklı-
dır?

2x – 1

x + 5
A)

x – 2y

x + 1
B)

x + 8

y
C)

x2 + 2xy

7
D)

6. Aşağıdaki	kelimeler	belli	bir	kurala	göre	puanlanmış-
tır.

 

KARAMEL	 =	64

PERŞEMBE	 =	125

SINAV	 =	9

CUMHURİYET	 =	X

	 Buna	göre	X	 yerine	 aşağıdakilerden	hangisi	 gel-
melidir?

A)	36	 B)	125	 C)	1296	 D)	4096
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SAYISAL BÖLÜM Matematik A

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

9. Bilgi	:	a,	b	ve	c	doğal	sayılar	olmak	üzere	añb	+	cñb	=	(a	+	c)ñb	dir.

	 Geleneksel	Haliç	Yelken	yarışlarında	yarışan	dört	yelkenlinin	hızları	üzerindeki	işlemlerin	sonucudur.	

 

ò72 + ò18

ò80 + ò20

ò12 + ò75

ò24 + ò54

Bitiş Çizgisi

11

2

3

4

	 Buna	göre	yarışı	kazanan	yelkenli	hangisidir?

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

10. Bilgi	:	Bir	olayın	olma	olasılığı	=	İstenilen	olası	durumların	sayısı
Tüm	olası	durumların	sayısı

 

	 Yukarıdaki	şekilde	gösterilen	yazıcının	toneri	1000	sayfa	A4	kâğıdına	baskı	yapabilmektedir.	İlk	500	baskı	iyi	kalite-
de,	sonraki	300	baskı	orta	kalitede,	son	200	baskı	ise	düşük	kalitede	çıkmaktadır.

	 Yeni	bir	tonerden	900	adet	A4	kâğıdına	baskı	yapıldığına	göre	bu	kâğıtlar	arasından	rastgele	seçilen	bir	A4	
kağıdı	üzerindeki	baskının	düşük	kalitede	olma	olasılığı	kaçtır?

A) 1
10

   B) 1
9

    C) 1
8
	 	 	 D)	 1

5
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SAYISAL BÖLÜMMatematikA

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

11. Bilgi	:	a	ve	b	doğal	sayı	olmak	üzere

   añb = ôa2	.	b	dir.

	 Üçlü	sehpa	yapacak	olan	Marangoz	Musa	ñ5	cm	ka-
lınlığındaki	medefeleri	(tahtaları)	kullanmaya	karar	ve-
riyor.	Sehpaların	şekildeki	gibi	iç	içe	rahatça	geçebil-
mesi	için	ise	sehpalar	arasındaki	yükseklik	farkını	1,5	
cm	olarak	ayarlıyor.

 

h 
= 

48
 c

m

1,5 cm
1,5 cm

 

	 En	küçük	sehpanın	alt	tabanının	yerden	yüksekli-
ği	48	cm	olduğuna	göre	en	büyük	sehpanın	üzeri-
ne	konulmuş	olan	vazo	tabanının	yerden	yüksek-
liği	santimetre	cinsinden	hangi	iki	tam	sayı	arasın-
da	olabilir?

A) 54 ile 55  B) 55 ile 56 
C)	56	ile	57	 	 D)	57	ile	58

14. Bilgi	:	(a	+	b)2 = a2 +	2ab	+	b2

   (a – b)2 = a2 –	2ab	+	b2

   a2 – b2 =	(a	–	b)	.	(a	+	b)

 

	 Çevre	uzunlukları	 toplamı	40	metre	olan	iki	kare-
nin	arasında	kalan	taralı	alan	40	metrekare	ise,	bi-
rer	kenar	uzunlukları	farkı	kaç	metredir?

	A)	1	 B)	4	 C)	6	 D)	10

12. Bilgi	:	a,	b,	c	birer	doğal	sayı	olmak	üzere														

   añb	+	cñb	=	(a	+	c)	.	ñb	dir.

	 Yiğit	Efe,	şekildeki	gibi	tahta	parçalarını	üst	üste	koya-
rak	bir	kule	yapıyor.	

 

	 Şeklin	çevre	uzunluğu	40ò10		cm	olduğuna	göre	
tahta	 parçalarından	 birinin	 santimetre	 cinsinden	
çevre	uzunluğu	kaçtır?

A) 4ò10 B) 6ñ5 C) 8ò10	 D)	10ò10

13. Aşağıdaki	daire	grafiği	Semahat	Hanım’ın	bir	aylık	har-
camalarını	göstermektedir.	M	noktası	dairenin	merke-
zidir.

 

60°

I

II
III

M

	 Semahat	Hanım’ın	bir	aylık	geliri	I,	II,	III	no.lu	daire	di-
limlerinin	alanları	ile	orantılı	olacak	şekilde	üç	farklı	yer-
de	harcanmıştır.

	 •	II	no.	lu	dilime	ait	merkez	açı	60°’dir.

	 •	I	no.	lu	dilime	ait	harcama	miktarı	tüm	harcamala-
rın	%	30’u	kadardır.

	 •	III	no.	lu	dilime	ait	harcama	miktarı	576	TL’dir.	

	 Buna	 göre	Semahat	Hanım’ın	 bir	 aylık	 geliri	 kaç	
TL’dir?

A)	2160	 B)	1800	 C)	1440	 D)	1080
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SAYISAL BÖLÜM Matematik A

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

16. 

Türkiye’de günde 4,9 milyon adet ekmek çöpe gidiyor.
Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

171 bin okul
VEYA

11 bin hastane
yapılır!

 

	 Buna	göre	Türkiye’de	yapılan	214	milyar	liralık	gıda	israfı	kuruş	cinsinden	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	
olarak	gösterilmiştir? (1 milyar = 109 TL,  1 TL = 100 kuruş)

A)	214	.	109	 	 B)		2,14	.	1011	 	 C)	2,14	.	1013	 	 D)		21,4	.	1010

15. a,	b,	c	birer	doğal	sayı	olmak	üzere	óa2	.	 õb = añb	ve	añb	+	cñb	=	(a	+	c)ñb	dir.

x

y

x	.	y	 ,	 x	>	y	ise

0	 ,	 x	=	y	ise
x
y
	 ,	 x	<	y	ise

=

5
446
447

	 Örnek:

   

3

2
		=	3	.	2	=	6	 	

3

3
  = 0  

3

4
  =  

3
4

	 Buna	göre;	

+ +2

ñ3

4ñ3

ò48

ò27

6

	 işleminin	sonucu	kaçtır?

A) 6ñ3	 	 B)	3ñ3	 	 	 C)	
5ñ3

2
		 	 D)	

7ñ3
2
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SAYISAL BÖLÜMMatematikA

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

17. Bilgi	:		a,	b,	c	doğal	sayılar	olmak	üzere

   añb	+	cñb	=	(a	+	c)	.	ñb	dir.

	 Aşağıdaki	 şekillerin	 çevre	 uzunlukları	 içlerinde	 bulu-
nan	düzgün	çokgenlerin	çevre	uzunluklarına	eşittir.

 

ñ8 cm ò50 cm

ò50 cm

ò3
2 

cm

ñ8 cm
ñ8 c

m

ò5
0 

cm

ò72 cm

ò1
8 

cm

	 Buna	göre	düzgün	çokgenlerin	kenar	uzunlukları	
farkı	santimetre	cinsinden	aşağıdakilerden	hangi-
si	olabilir?	

A) ñ2 B) ñ8 C) ò18	 D)	ò32

19. Uygulanan	çoktan	seçmeli	bir	sınava	ait	testin	değer-
lendirilmesinde	ortaya	çıkan	hataların	miktarını	veren	
“ölçmenin	standart	hatası”	aşağıdaki	formül	ile	hesap-
lanmaktadır.

	 Se	=	Sx	.	ó1 –õ r

	 (Se	:	Ölçmenin	standart	hatası,			Sx	:	Test	puanlarının	
standart	sapması,			r	:	Testin	güvenirliği)

	 Buna	göre,	aşağıda	Sx	ve	r	değerleri	verilen	sınav-
lardan	hangisinde	“ölçmenin standart hatası”	en	dü-
şük	olur?

31 Sx r
A) 3 0,19

B) 3 0,36

C) 5 0,64

D) 4 0,51

20. 

Sol Sağİç

 Dikdörtgen	şeklindeki	düz	bir	kâğıt	işaretli	yerlerinden	
katlanarak	şekildeki	gibi	kapatılıyor.	Üç	bölüme	ayrılan	
kâğıdın	sol	ve	sağ	bölümünde	yazan	özdeşliklerin	or-
tak	çarpanı	iç	bölüme	yazılıyor.

 
x2  – 

1

x2
 – 2

x +
 1

	 Buna	göre,	yukarıdaki	kâğıdın	iç	bölgesinde	yazılı	
olan	cebirsel	ifade	aşağıdakilerden	hangisi	olabi-
lir?

A)	x	+	1	 	 B)	x	–	1
C) x2	–	1	 	 D)	x	–	2

18. Bilgi	1:  a ¹	0	ve	m,	n	birer	tam	sayı	olmak	üzere 
an	.	am = am	+	n	ve	an	:	am = an-m	dir.	

 Bilgi	2:		Bir	olayın	olma	olasılığı	=	 İstenilen	olası	durumların	sayısı
Tüm	olası	durumların	sayısı

 

  Adet

Marka
3x

2 . 3x

3x + 1

4 . 3x

A B C D
	 Yukarıdaki	grafikte,	bir	oto	pazarında	bulunan	otomo-

billerin	markalarına	göre	adetleri	gösterilmiştir.

	 Oto	pazarından	alınan	herhangi	bir	otomobilin	B	
marka	olma	olasılığı	kaçtır?

A) 1
5

 B) 1
4

 C) 2
9
	 D)	 3

4
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SAYISAL BÖLÜM Fen Bilimleri A

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

1. 

Z T
X Y     Periyodik	 tablonun	bir	kesitinde	X,	Y	ve	Z	harfleri	gösterilmiş	elementler	görülmektedir.	X	elementinin	

atom	numarasının	7	olduğu	bilinmektedir.

	 Buna	göre	verilen	elementler	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A)	 Y	elementi	8A	grubunda	yer	almaktadır.
B)	 T	elementinin	atom	numarası	Y	elementinden	büyüktür.
C)	 X	ve	T	elementlerinin	periyot	numaraları	farklıdır.
D)	 Grup	numarası	büyük	olan	Y	elementidir.

3. 1.	 Çuha	çiçeğinin	tohumları	30	–	35	°C’ta	yetiştirilirse	çiçekler	beyaz,	15	–	20	°C’ta	yetiştirilirse	çiçekler	kırmızı	renk-
li	olur.

 Kırmızı renkli çuha çiçeği Beyaz renkli çuha çiçeği

	 2.	 Albino	(derinin	renksiz	olması)	hastalığı	çekinik	genlerle	aktarılan	kalıtsal	bir	hastalıktır.	Aslanların	çok	az	bir	kıs-
mı	albinodur.	

 Albino aslan Aslan

	 Yukarıda	iki	tür	canlının	kendi	aralarındaki	farklılıklarını	gösteren	görseller	ile	o	canlılar	hakkında	bilgiler	verilmiştir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

A)	 1’de	verilen	çiçeklerden	kırmızı	renkli	olan,	beyaz	renkli	olana	göre	anormaldir.	Bu	farklılık	gen	yapılarının	deği-
şiminden	kaynaklanmaktadır.

B)	 2’de	verilen	albino	aslan,	diğer	aslana	göre	anormaldir.	Bu	farklılık	mutasyon	ile	açıklanabilir.

C)	 1’de	verilen	çiçeklerden	kırmızı	renkli	olan,	çevre	şartları	değiştiğinde	beyaz	renkli	çiçek	açamaz.

D)	 2’de	albino	aslan	modifikasyon	geçirdiği	için	diğer	aslandan	farklıdır.

2. Biyoteknoloji	insan	hayatını	kolaylaştırmaya	çalışır.	Ürünlerin	besin	değerlerini	arttırma,	raf	ömrünü	uzatma,	çeşitli	bö-
cek	ve	hastalıklara	karşı	bitkilerin	dirençlerini	artırma	gibi	 işlemler	 için	biyoteknolojik	uygulamalardan	yararlanılır.	Bu	
amaçla	kanola,	soya,	domates	ve	birçok	tahılın	genetiği	değiştirilmektedir.	Kirli	suları	temizleyen	bakteri	üretimi,	gene-
tiği	değiştirilmiş	bakterilerden	insülin	hormonu	üretilmesi,	yapay	organ	üretilmesi	biyoteknoloji	çalışmaları	sayesinde	ger-
çekleşmektedir.	Sazan	balığı,	çilek,	domates	gibi	besin	olarak	tüketilen	canlıların	kısa	sürede	daha	büyük	yetişmeleri,	
kutupta	yaşayan	bir	hayvandan	alınan	genin,	domates	ve	karpuz	gibi	sıcak	ortamda	yaşayan	bitkilere	aktarılarak	bitki-
lerin	soğuğa	karşı	daha	dirençli	olmalarının	sağlanması,	hem	et	hem	süt	bakımından	daha	verimli	ineklerin	elde	edil-
mesi	yine	biyoteknoloji	uygulamaları	ile	gerçekleşmektedir.	Biyoteknoloji	kullanılarak	canlıların	istenilen	özellikleri	alınıp	
istenilmeyen	genler	seçilebilir.	Sonuçta	sadece	istenilen	özelliklere	sahip	canlılar	yetiştirilebilmektedir.

	 Sadece	yukarıda	verilen	bilgilere	göre	biyoteknoloji	ile	ilgili	aşağıdakilerden	çıkarılamaz?

A)	 Biyoteknoloji	çalışmalarında	gen	aktarımı	ve	ıslah	çalışmaları	yapılabilmektedir.
B)	 Biyoteknoloji	ile	yapay	seçilim	yapılabilmektedir.
C)	 Biyoteknolojinin	çevre	kirliliğini	azaltmada	katkısı	vardır.
D)	 Biyoteknoloji	çalışmalarının	hem	faydalı	hem	zararlı	sonuçları	vardır.
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SAYISAL BÖLÜMFen BilimleriA

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

4. 

MK

L

	 Yukarıdaki	görselde	Dünya’nın	 farklı	konumları	veril-
miştir.

	 K,	L	ve	M	konumlarında	ekvatorun	altındaki	yarım	
küre	 için	 mevsimler	 aşağıdakilerden	 hangisinde	
doğru	verilmiştir?

31 K L M
A) Kış Sonbahar Yaz

B) Yaz İlkbahar Kış

C) Kış İlkbahar Yaz

D) İlkbahar Kış Sonbahar

5. Emekli	olan	Kaan	Bey,	seyahat	gemisiyle	tatile	çıkıyor.	
Seyahati	 süresince	 belirli	 aylarda	 gittiği	 yerlerin 
gece	–	gündüz	sürelerini	not	ederek	Şekil	–	II’deki	gra-
fiği	çiziyor.

 

Kuzey Kutup Noktası

0° Ekvator
Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

1

Güney Kutup Noktası

2
3
4

Şekil – I

Şekil – II

Gece Süresi (Saat)

Tarih
21

 A
ra

lık

21
 M

ar
t

21
 H

az
ira

n

21
 E

yl
ül

6

12

18

24

	 Buna	göre	Kaan	Bey	ile	ilgili;

	 I.	Geziye	1	numaralı	konumdan	başlayarak	3	numa-
ralı	konumda	bitirmiştir.

	 II.	21	Haziranda	2	numaralı	konumda	bulunmuştur.

	 III.	Geziye	4	numaralı	konumdan	başlayarak	3	numa-
ralı	konumda	bitirmiştir.

						yukarıdaki	yorumlardan	hangisi	söylenebilir?

A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	III
C)	II	ve	III	 	 D)	I	ve	II
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SAYISAL BÖLÜM Fen Bilimleri A

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

6. 30	Ocak	2018	 tarihinde	ülkemizdeki	bazı	bölgelerde	
verilen	sıcaklık	grafiği	aşağıdaki	gibidir.

 

Sıcaklık (°C)

Bölgeler
İç Anadolu Ege Karadeniz

6

9

12

	 Buna	göre;

	 I.	Grafik,	geniş	bölgelerdeki	sıcaklık	değerleri	ölçül-
düğü	için	klimatologlar	tarafından	çizilmiştir.

	 II.	Karadeniz	bölgesinden	Ege’ye	doğru	rüzgârlar	olu-
şur.

	 III.	Ege	bölgesi	alçak	basınç	alanına	sahip	olduğun-
dan	hava	genellikle	açıktır.

	 yukarıdaki	yargılardan	hangileri	doğrudur?

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

7. 

	 Fabrika	bacalarından	çıkan	gazlar	su	buharı	ile	birle-
şerek	asit	yağmurları	oluşur.	Bu	yağmurlar	yeryüzüne	
inerek	bitkilere	zarar	verir.

	 Sadece	yukarıda	verilen	şekil	ve	metinden	aşağı-
dakilerden	hangisi	çıkarılabilir?

	 I.	Asit	yağmurlarının	nasıl	oluştuğu

	 II.	Asit	yağmurlarına	neden	olan	gazların	neler	oldu-
ğu	

	 III.	Asit	yağmurlarının	insan	sağlığına	etkisi

A)	Yalnız	III	 	 B)	I	ve	II	
C)	II	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III
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SAYISAL BÖLÜMFen BilimleriA

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

8. Aşağıdaki	kum	havuzunda	basıncın	yüzey	alanı	ile	ilişkisini	öğrencilere	göstermek	isteyen	öğretmen	aşağıdaki	ağır-
lıkları	eşit	dört	cisimden	iki	tanesini	ok	yönünde	döndürerek	ilerletiyor	ve	kuma	batma	miktarlarını	ölçüyor.

 

3 41 2

Basınç

Zaman

Basınç

Zaman

	 Oluşan	ölçüm	grafikleri	ortalaması	yukarıdaki	gibi	ise	kum	havuzunda	hareket	ettirilen	cisimler	kaç	numara-
lı	cisimlerdir?

A)	1	ve	2	 B)	2	ve	3	 C)	3	ve	4	 D)	1	ve	4
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Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

11. 
Ben�m annem b�l�m �nsanı g�b�d�r. Mor 
lahana suyu �le b�r madden�n as�t m� 
baz mı olduğunu anlayab�l�r. Çaydan-
lıktak� k�rec� s�rke �le tem�zler. Cam 
bardakları parlatmak �ç�n s�rke kullanır 
L�monu mermer�n üzer�nde kesmez. 
S�rke ve turşuyu metal kaplarda 
saklamaz.. Tuz ruhu ve çamaşır suyu 
�le tem�zl�k yaparken eld�ven kullanır 
ve asla bu �k� tem�zl�k ürününü karıştı-
rarak tem�zl�k yapmaz.

	 Ahmed	Said’in	annesi	ile	ilgili	aşağıdakilerden	han-
gisi	söylenemez?

A)	 Asit	ve	bazların	çeşitli	maddeler	üzerindeki	etkile-
rini	biliyor.

B)	 Asitli	 ve	 bazlı	 temizlik	 ürünlerinin	 kullanılmaması	
gerektiğini	biliyor.

C)	 Asit	ve	bazların	birleştiğinde	kimyasal	tepkime	ger-
çekleştiğini	biliyor.

D)	 Günlük	hayatta	ulaşılabilecek	malzemeleri	asit-baz	
ayracı	olarak	kullanabiliyor.

12. Hipotez:	“Sıvıların	basıncı	derinlikle	doğru	orantılıdır.”	

	 Beyza	adlı	bir	öğrenci	yukarıdaki	hipotezi	 test	etmek	
amacıyla	aşağıdaki	değişkenleri	belirliyor.	

 

Bağımlı	Değişken	 Sıvı	Basıncı	

Bağımsız	Değişken	 Derinlik	

Sabit	Tutulan

Değişkenler

Kabın	şekli,

sıvının	cinsi

	 Beyza	yukarıdaki	değişkenler	doğrultusunda	aşağıda-
ki	şekildeki	gibi	özdeş	iki	kaba	belirtilen	yüksekliklere	
su	dolduruyor,	sonra	kabın	en	alt	noktasından	özdeş	
iki	delik	açıyor	ve	suların	kaplardan	fışkırma	miktarla-
rını	gözlemliyor.	

 s

2h
h

s

	 Beyza’nın	belirlediği	değişkenler	ve	deney	düzene-
ği	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

A)	 Değişkenler	doğru;	deney	düzeneği	yanlıştır.

B)	 Değişkenler	yanlış;	deney	düzeneği	doğrudur.

C)	 Değişkenler	ve	deney	düzeneği	doğrudur.	

D)	 Değişkenler	ve	deney	düzeneği	yanlıştır.

9. Karakter	bakımından	bezelyelerin	çiçek	renkleri;

	 Genotip:	MM	(homozigot	baskın)	veya	Mm	(heterozi-
got	baskın)	Fenotip:	Mor	çiçekli	bezelye

	 Genotip:	mm	(homozigot	çekinik)	Beyaz	çiçekli	bezel-
ye	Fenotip:	Beyaz	çiçekli	bezelye	şeklinde	gösterilir.

	 Bezelyelerde	mor	renk	çiçek	geninin	beyaz	renkli	çi-
çek	genine	baskın	olduğu	bilinmektedir.

 1.	Çaprazlamada	3	çeşit	genotip

	 2.	Çaprazlamada	1	çeşit	genotip

	 3.	Çaprazlamada	2	çeşit	genotip

	 Yukarıda	üç	çaprazlama	sonucu	elde	edilecek	ge-
notip	çeşitleri	verilmiştir.	Bu	çaprazlamalar	aşağı-
da	verilenlerden	hangisiyle	eşleşmektedir?

 

1 2 3

A) MM	x	MM MM	x	Mm MM	x	Mm

B) Mm	x	Mm MM	x	Mm Mm	x	Mm

C) Mm	x	mm Mm	x	mm MM	x	mm

D) Mm	x	Mm MM	x	mm MM	x	Mm

10. 
K L

NM

 Bir	DNA’nın	eşlenirken	zincirler	fermu-
ar	gibi	açılır	ve	bu	zincirlerin	karşısına	
uygun	nükleotidler	gelir.	Eşlenen	zincir-
ler	tekrar	kapanarak	iki	DNA	meydana	
gelir.

	 Yukarıda	K	ve	L	zincirlerine	sahip	bir	DNA’nın	eş-
lenmesi	ile	ilgili	görsel	verilmiştir.	Buna	göre	aşa-
ğıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A)	 K	ve	N	zincirlerinin	nükleotid	dizilimler	aynıdır.

B)	 K	ve	M	zincirlerinin	oluşturacağı	DNA,	L	ile	N	zin-
cirlerinin	oluşturacağı	DNA	 ile	yüzde	yüz	benzer-
dir.

C)	 M	ve	N	zincirleri	yeni	DNA	molekülünü	oluşturur.

D)	 L	ve	M	zincirlerinin	nükleotid	dizilimleri	aynıdır.
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13. 

	 Araştırmalar	sonucunda	Galapagos	adalarında	yaşa-
yan	İspinoz	kuşlarının	farklı	gaga	şekillerine	sahip	ol-
dukları	tespit	edilmiştir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A)	 Farklı	habitatta	yaşayan	canlılar	aynı	tür	adaptas-
yon	geçirmiştir.

B)	 Aynı	habitatta	yaşayan	canlılar	farklı	modifikasyon	
geçirmiştir.

C)	 Farklı	 habitatta	 yaşayan	 canlılar	 farklı	modifikas-
yon	geçirmiştir.

D)	 Aynı	habitatta	yaşayan	canlılar	 farklı	 adaptasyon	
geçirmiştir.

15. Maddelerde	meydana	gelen	değişimler	fiziksel	ve	kim-
yasal	olmak	üzere	ikiye	ayrılır.	

	 Buna	göre	aşağıdaki	değişimlerden	hangisi	diğer-
lerinden	farklıdır?	

A)	 Suyun	içine	tuz	atıldığında	tadının	değişmesi	

B)	 Açıkta	bırakılan	ekmeğin	kuruyup	sertleşmesi

C)	 Yoğurttan	ayran	yapılması	

D)	 Buzdolabında	uzun	süre	bekleyen	yoğurdun	ekşi-
mesi

16. 

Dikkat!
Kullanmadan	önce	etiketi	
mutlaka	okuyunuz!
-	.................................
-	.................................

	 Fenostos	temizlik	firması	kuvvetli	baz	özelliği	gös-
teren	bir	çamaşır	suyu	üretiyor.	Çamaşır	suyunun	
içerdiği	kimyasalların	neden	olabileceği	olumsuz	
durumlarla	ilgili	bir	etiket	hazırlayan	Fenostos	fir-
masının	bu	etikete	aşağıdakilerden	hangisini	yaz-
ması	beklenemez?

A)	 Ciltle	doğrudan	temas	etmesinden	kaçınınız.	

B)	 Suyla	karıştırarak	kullanmayınız.

C)	 Farklı	 temizlik	malzemeleriyle	 karıştırarak	 kullan-
mayınız.	

D)	 Çocuklardan	ve	gıdalardan	uzak	tutunuz.

14. 

X Y Z

	 X,	Y	ve	Z	maddelerinin	sulu	çözeltileri	 ile	 ilgili	aşağı-
daki	bilgiler	veriliyor;

	 •	X	çözeltisi	elektrik	akımını	iletiyor.

	 •	Y	çözeltisine	batırılan	mavi	turnusol	kağıdı	kırmızı-
ya	dönüyor.

	 •	Z	çözeltisinin	ph	değeri	X’ten	büyük,	Y	den	küçük-
tür.	

	 Buna	göre	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yapıla-
bilir?

A)	 X	belirlenemez,	Y	ve	Z	asittir.

B)	 X,	Y,	Z’nin	sulu	çözeltileri	asidik	özellik	gösterir.

C)	 X	ve	Y	sulu	çözeltilerinde	H+	 iyonu	verir.	Z,	 	OH– 
iyonu	verir.

D)	 Z	çözeltisinin	ph	değeri	7’dir.
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17. Tarlada	gitmekte	olan	bir	traktörün	arka	tekerlekleri	ça-
mura	batmazken	ön	tekerlekleri	çamura	batmaktadır.

 

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	durumu	en	iyi	açıklar?	

A)	 Traktörün	arka	tekerleklerine	daha	az	yük	binmesi	

B)	 Traktörün	ön	tekerleklerine	daha	fazla	yük	binme-
si 

C)	 Traktörün	arka	tekerleklerinin	yere	uyguladığı	ba-
sıncın	daha	fazla	olması	

D)	 Traktörün	ön	tekerleklerinin	yere	uyguladığı	basın-
cın	daha	fazla	olması

18. 

20

15

0

Kütle (g)

Zaman (dk)

X

Y

Z

	 Yukarıdaki	grafikte	kapalı	bir	kapta	gerçekleşen	kim-
yasal	tepkimeye	ait	madde	miktarının	zamanla	değişi-
mi	verilmiştir.

 Buna	göre;

	 I.	Tepkime	sonunda	35	g	Y	maddesi	oluşur.

	 II.	Tepkime	sonunda	kapta	X	ve	Y	maddeleri	bulunur.

	 III.	Tepkime	denklemi	X	+	Z	→	Y’dir.

	 Yukarıda	verilenlerden	hangileri	doğrudur?

A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II
C)	I	ve	III	 	 D)	II	ve	III
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19. İçi	balıklarla	dolu	bir	akvaryumda,	akvaryumun	tabanından	çıkan	hava	kabarcıklarının	yukarı	doğru	yükseldikçe	bü-
yüdüğü	görülmektedir.	

 

	 Bu	durumun	sebebi	aşağıdakilerden	hangisiyle	açıklanabilir?	

A)	 Yükseklik	arttıkça	sıvı	basıncı	artar.	

B)	 Yükseklik	arttıkça	sıvı	basıncı	azalır.	

C)	 Yoğunluk	arttıkça	sıvı	basıncı	artar.	

D)	 Yoğunluk	arttıkça	sıvı	basıncı	azalır.

20. Aşağıda	bazı	elementler	ile	ilgili	bilgiler	verilmiştir.

	 •	M	ve	O	aynı	periyotta	iken	başka	bir	element	o	periyotta	bulunamaz.

	 •	B	elementi	periyodik	tabloda	en	büyük	atom	numarasına	sahiptir.

	 •	İ	ve	B	elementi	bir	soygazdır.

	 •	M	elementi	L	ile	aynı	grupta	olmasına	rağmen	farklı	kimyasal	özelliklere	sahiptir.

	 Buna	göre	M,	O,	B,	İ	ve	L	elementlerinin	periyodik	cetveldeki	yeri	hangi	seçenekte	doğru	gösterilmiştir?

 

L B

M İ

O

O M

İ

B L

B İ

O M

L

M O

İ

L B

A)

C)

B)

D)
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A SÖZEL BÖLÜMTürkçe

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

Çekçede “zorla çalıştırılan işçi” anlamına gelen 
“robot” sözcüğünü son günlerde sıkça duymaya 
başladık. Gün geçmiyor ki dünyanın bir yerlerinde 
insanı hayrette bırakan becerilerle donatılmış yeni 
bir robot yapılmış olmasın. Peki, ne zamandan be-
ridir insanlar bu robot denilen yarı mekanik, yarı elekt-
ronik makine üzerinde çalışmaktadır?  Yapılan araş-
tırmalara göre ilk ciddi çalışmaları günümüzden 800-
900 yıl önce Anadolu’da, bugünkü Şırnak ilimize bağ-
lı Cizre’de yaşamış Müslüman bilim adamı ve mü-
hendis olan Ebul İz El Cezeri’de görebiliyoruz. Özel-
likle onun hidrolik üzerine yaptığı makineler günü-
müzde kullanılan pek çok hidrolik düzeneğinin de 
temelini oluşturmuştur. Krank milinin mucididir.  Si-
bernetik biliminin temellerini atarak ilk robotu yapıp 
çalıştırmayı başarmış ve yaptığı benzeri çalışmalar-
la kendisinden yaklaşık 250- 300 yıl sonra gelecek 
olan İtalyan bilim insanı Leonardo da Vinci’ye de il-
ham kaynağı olmuştur. Ebul İz El Cezeri’den sonra 
Leonardo da Vinci’ye kadar geçen sürede bu alan-
da önemli bir isme rastlayamıyoruz. Leonardo da 
Vinci de zamanının çok ilerisinde teknikler geliştir-
miş, kendi kendine giden arabayı, bugünkü gibi ken-
di kendine hareket edebilen ilk şövalyeyi icat etmiş-
tir. Hatta dört ayağını doğru şekilde kullanabilen bir 
aslan yapmayı bile başarmıştır. Bununla birlikte Ebul 
İz El Cezeri’nin otomatik makineleri ve Leonardo da 
Vinci’nin icatları dışında 20. yüzyıla kadar robot ala-
nında elle tutulur bir çalışma yoktur. Robotik dene-
meler genellikle hayali fikir ve tasarımlar olarak kal-
mıştır. 1930’lu yıllarda uçak tasarımcıları uçaklar için 
gerekli olan otomatik pilotu tasarlamışlardır. Bu ta-
rihten itibaren kendi kendine hareket edebilen yani 
otonom olan makineler geliştirilmiştir. Özellikle en-
düstriyel sanayide kullanılmaya başlanan robot tek-
nolojisine son yıllarda yapay zekânın da eklenme-
siyle bu alandaki çalışmalar farklı bir boyut kazan-
mıştır. Geldiğimiz nokta yapay zekâya sahip ve iste-
nilen herhangi bir konuda insandan üstün beceriler-
le donatılmış robotların, kendisini icat eden insanı 
esaretleri altına alıp alamayacağından veya insana 
bir zarar verip vermeyeceğinden korkulmasıdır. Bu 
korku yabana atılır türden değildir. Öyle ki Birleşmiş 
Milletler Örgütünün 1948’de yayınladığı İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi türünden bir robot yasa-
sı bile hazırlanmış ve bu yasanın birinci maddesi  ‘Bir 
robot bir insana zarar veremez ya da zarar görme-
sine seyirci kalamaz.’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu 
korkuyu yalnızca bu işin mutfağında olan kişiler de-
ğil, robotların sahip oldukları insanüstü becerileri gö-
ren sıradan insanlar da yaşamaktadır. Bu korkunun 
ne kadar yerinde ya da ne kadar saçma olduğunu 
ise bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmeler 
gösterecektir.

1,2,3 ve 4. soruları metne göre cevaplandırınız.

1.  Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabile-
cek bir yargı değildir?

A) Robot teknolojisindeki gelişmeler özellikle son za-
manlarda hız kazanmıştır.

B) Robotların gelecekte insanlara zarar verecekleri 
veya insanları esaretleri altına alacaklarına dair dü-
şünceler hayali ve boş korkulardır.

C) Robot teknolojisinde yapay zekânın kullanılmaya 
başlaması bu teknolojide farklı gelişmelerin yaşan-
masını sağlamıştır.

D) Robot teknolojisinde yaşanan gelişmeler insanla-
rı şaşırtmakta ve korkutmaktadır.

2.  Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı olma-
ya uygun değildir?

A) Robot Teknolojisinin Geldiği Nokta

B) Geçmişten Günümüze Robot Teknolojisinin Geli-
şimi ve Korkular

C) Robot Teknolojisinin İnsana Sağladığı Yararlar ve 
Zararlar

D) Tarihi Gelişimi İçinde İnsanı Şaşırtan ve Korkutan 
Teknoloji:Robotlar

3. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişten günümüze giderek gelişen robot tek-
nolojisi karşısında korkuya kapılan insanoğlunun 
bu korkusunda haklı olup olmadığı zaman içinde 
anlaşılacaktır. 

B) Günümüzde insanları hayrette bırakan robot tek-
nolojinin gelişiminde özellikle iki önemli bilim in-
sanının katkısı büyüktür.

C) Tarih boyunca bilim insanlarının pek de üzerinde 
çalışmadıkları robot teknolojisi günümüzde çok 
sayıda bilim insanın çalıştığı bir alan haline gel-
miştir. 

D) Robot teknolojine yapay zekânın eklenmesi robot 
teknolojisinde yeni bir çığırın açılmasını sağlamıştır.

4. Parçada altı çizili halde verilen cümlenin öge dizi-
lişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

A) Özne/ Nesne/ Yer tamlayıcısı/Yüklem

B) Zarf/Özne/ Nesne/Yüklem

C) Yer tamlayıcısı/Nesne/Özne/Yüklem

D) Nesne/Özne/Zarf/Yüklem
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“VAR” sistemi, diğer adıyla Video Hakem Uygulaması, karşılaşma devam ederken maçın orta ha-
keminin karar vermekte güçlük çektiği bir pozisyonda ya da pozisyonlarda, bir başka hakemin ya 
da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sis-
temin adıdır.

Düzenlenen son Dünya Kupası karşılaşmalarında dört durumda VAR sistemine başvuruldu ve şu 
soruların cevabı arandı.

1.  Gol mü, değil mi? (Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi; top oyun alanında mıydı, değil miydi? Sa-
vunma oyuncusuna net faul var mıydı? Golle sonuçlanan ofsayt pozisyonları…)

2.  Penaltı mı, değil mi? (Müdahale ceza sahası içinde miydi, dışında mıydı? Hücum oyuncusuna 
faul var mı, yok mu? Savunma oyuncusuna faul var mı, yok mu? Top oyun alanında mıydı, de-
ğil miydi? Gözden kaçan ofsayt penaltı ile mi sonuçlandı? Savunma oyuncusuna pozisyon ön-
cesinde faul var mıydı, yok muydu?)

3. Direk kırmızı kart kararları

4. Yanlış oyuncu tespiti

5. Bu bilgilere göre  “VAR”  sisteminin aşağıdaki durumlardan hangisini tespit etmekte kullanılması beklene-
mez?

A) Gol öncesi topun oyun alanında olup olmadığını tespit eder.

B) Savunma oyuncusuna gol pozisyonu öncesinde faul olup olmadığını tespit eder.

C) Oyun devam ederken hangi futbolcunun sarı kart görmesi gerektiği konusunda hakemi uyarır.

D) Oyun esnasında oyuncunun görmesi gereken kırmızı kartta hakemi uyarır.
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6. Bir şiirin dizelerindeki kelimeler, harfler ve heceler 
arasında önceden belirlenmiş estetik kurala “öl-
çü” denir. Ölçü edebiyatta zaman içerisinde şair-
lerce denenerek estetik güzelliği kabul edilmiş ya-
pıdır. Ölçü türleri farklı milletlerin edebiyatında ve 
aynı edebiyatın farklı dönemlerinde değişiklik gös-
terir. Bizim edebiyatımızda ise sıklıkla hece ölçü-
sü, aruz ölçüsü ve serbest ölçü kullanılmışsa da 
bunlar arasında genellikle en fazla hece ölçüsü 
tercih edilmiştir. Yakın zaman edebiyatımızdaysa 
esasında hiçbir ölçüye bağlı kalmamak anlamına 
gelen serbest ölçü, onu kullanan kişi sayısı bakı-
mından hece ölçüsünün yerini almış durumdadır.

 Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şairler zamanla deneyerek ölçüler belirlemiştir.

B) Edebiyatımızda en sık kullanılan ölçü serbest öl-
çüdür.

C) Her milletin farklı ölçüleri vardır.

D) Edebiyatımızda en çok hece, aruz ve serbest öl-
çü kullanılmıştır.

7. İbni Firnas, Hezarfen Ahmet Çelebi’den 8 asır ön-
ce, 852 yılında dünyada bir ilk olan bilimsel uçma 
girişimini İspanya’da gerçekleştirdi.

Kimya, fizik, astronomi bilimiyle de ilgilenen İbni 
Firnas aynı zamanda bir şairdi.

 Yukarıda iki farklı cümleyle anlatılmak istenenler, 
tek cümleyle anlatılmak istenirse oluşturulacak ye-
ni cümlenin doğru şekli aşağıdakilerden hangisi 
olur?

A) Kimya, fizik, astronomi bilimiyle de ilgilenen İbni 
Firnas, Hezarfen Ahmet Çelebi’den 8 asır önce, 
852 yılında dünyada bir ilk olan bilimsel uçma gi-
rişimini İspanya’da gerçekleştirdi.

B) Aynı zamanda şair olan, Hezarfen Ahmet Çele-
bi’den 8 asır önce, 852 yılında dünyada bir ilk olan 
bilimsel uçma girişimini gerçekleştiren İbni Firnas 
İspanya’da kimya, fizik, astronomi bilimiyle de il-
gilendi.

C) İbni Firnas, Hezarfen Ahmet Çelebi’den 8 asır ön-
ce, 852 yılında İspanya’daki ilk bilimsel uçma gi-
rişimini gerçekleştiren; kimya, fizik ve astronomi 
bilimiyle de ilgilenen bir şairdi.

D) Hezarfen Ahmet Çelebi’den 8 asır önce, 852 yılın-
da dünyada bir ilk olan bilimsel uçma girişimini İs-
panya’da gerçekleştiren İbni Firnas; kimya, fizik, 
astronomi bilimiyle de ilgilenen bir şairdi.

8. I. Savaşın hiç olmadığı bir dünya düşünelim bir an 
için.

 II. Hafta sonu arkadaşlarla dağ yürüyüşü yapmayı 
planlıyoruz.

 III. Yıllarımı versem de klasikler arasına girecek bir 
roman yazabileceğimi sanmıyorum.

 IV. Böyle devam ederse yağmurun sele sebep ola-
cağını zannediyorum.

 Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan han-
gisinin bir örneği yoktur?

A) Tasarı   B) Varsayım

C) Yakınma   D) Önyargı 

9.  

  

 

 Yukarıdaki görsellerin kaç tanesinde yazım yanlı-
şı bulunmaktadır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
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     Günlük en az 2-3 litre sıvı tüke�lmelidir. 

   Alkol ve sigara kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 

  Karbonhidrat tüke�mi azal�lmalıdır. 

  

 

 

 
  

 

10. Yukarıdaki Obezite ile Mücadele Bilgilendirme Afişi’nde yer alan resimlerin bazılarının açıklama bölümleri boş bıra-
kılmıştır. 

 Bu resimler ile resimlere gelmesi gereken ve aşağıda numaralandırılarak verilen açıklamalar eşleştirildiğin-
de doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 

 I. Vücut ağırlığının değişiminde olumlu davranışlar sergilenmelidir.

 II. Lifli gıdalar tercih edilmelidir.

 III. Günlük fiziksel egzersizler aksatılmamalıdır.

A) B) C) D)I

I

I

I

II II

II

II

III

IIIIII

III
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11. I. İşe yetişmek için kaldığı otelden erkenden çıktı.

 II. Bu işten de maalesef iyi bir sonuç çıkmadı.

 III. Okuduğu okuldan öğretmen olarak çıkmanın se-
vincini yaşıyordu.

 IV. Tedavisi bitince hastaneden çıktı.

 V. Merdivenleri hızlı adımlarla çıkıp evine girdi.

 “Çıkmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç fark-
lı anlamda kullanılmıştır?

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

12. 

 
Dünyanın en önemli antik kentlerinden Zeugma, 
Fırat kıyısında yer alıyor. Anlamı “geçit yeri”   ya 
da “köprü kenti”dir. Zeugma, MÖ 312’de  Büyük 
İskender’in komutanlarından Seleukos tarafından 
kuruldu. İki yüzyıl boyunca zengin bir yaşam kül-
türü ile donandı. Heykel yapımı,  mezar mimarisi 
ve mozaik işçiliğiyle ün kazandı. Kente “ Belkıs ”  
adını Anadolu’ya giren Türkler verdi. Çünkü Zeug-
ma, Saba Melikesi Belkıs’ın ülkesine benziyordu.

 Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
sine başvurulmuştur?

A) Açıklama  B) Öyküleme

C) Betimleme  D) Tanık gösterme 

13.      Okulumuzdaki gerçek kahramanlar “özel eği-
tim sınıfı”mızın kapısında bıkmadan şikayet etme-
den 6 saat duran, içeriden gelecek sesi bekleyen 
annelerimizdir. Hiç gönül koymadan beklerler sa-
atlerce. Kendileri için bir hayatları yoktur onların. 
Varsa yoksa çocuklarıdır dünyaları. Öyle okul bi-
rinciliği falan değildir istedikleri. Anlamlı bir bakış-
tır tüm beklentileri. Okul bitince bitmez işleri. Eve 
gittiklerinde dönüşüverir okula evleri.

 Yukarıdaki metinde sözü edilen anneler için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Özverili   B) Alçakgönüllü

C)Özgüvenli  D)Çalışkan

14. …Uygur ülkesinde, Kumlançu denilen bir tepe var-
dır. Bu tepe Tuğla ve Selenge Irmakları’nın birleş-
tiği yerdedir. Bu tepeye Hulin Dağı da derlerdi. Bu 
dağda birbirine çok yakın olan iki ağaç yetişmiş 
idi. Bunlardan biri kayın ağacıydı. İki ırmak arasın-
da yaşayan halk bir gece bir ışık gördü ve ürpere-
rek bu ışığı takip etti. Işık kayın ağacının üstünde 
kaldı. Kutsal bir ışık idi. Işık kayın ağacının üzerin-
de kaldığı müddetçe ağacın gövdesi büyüdü, bü-
yüdü, kabardı. Oradan çok güzel ezgiler işitilme-
ye başlandı. Gece olduğunda ağacın otuz adım 
ötesinden bütün çevre, ışıklar içinde kalıyor idi. Bir 
gün kayın ağacının gövdesi ansızın yarıldı. İçinden 
beş küçük çadır, beş küçük odacık halinde ortaya 
çıktı. Her odacığın içinde birer çocuk var idi. Ço-
cukların ağızlarının üstünde asılı birer emzik duru-
yordu. Bu kutlu çocuklara halk ve halkın ileri ge-
lenleri büyük saygı gösterdiler. Çocukların en kü-
çüğünün adı Sungur Tekin idi…. 

 Yukarıdaki metin aşağıdakilerden hangisinden alın-
mış olabilir?

A) Roman B) Masal C) Destan D) Hikâye
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     Gece gökyüzüne baktığımızda Ay’ı farklı biçimlerde görebilmekteyiz. Bunun nedeni Ay’ın ışık 
kaynağı olmamasıdır.  Eğer ışık kaynağı olsaydı Güneş gibi hep aynı biçimde görecektik. Ay, Gü-
neş’ten aldığı ışığı yansıtmaktadır ve Dünya etrafındaki yerine göre farklı biçimlerde görünmekte-
dir.
     Yukarıdaki görselde Ay’ın Dolunay, Hilal, Son Dördün, İlk Dördün gibi evreleri gösterilmekte-
dir. Ayın evrelerinden olan Son Dördün; Dolunay evresinden bir hafta sonra görünür. Ay’ın, Dün-
ya’ya bakan yüzünün sol tarafının aydınlandığı evredir. Ay’ın aydınlık kısmı yarım daire şeklinde 
görünür.

15 ve 16. soruları metne göre cevaplandırınız.

15. Yukarıdaki görsel ve bilgilere göre Ay’ın “Son Dördün” hali görseldeki kaç numaralı şekilde gösterilmekte-
dir?

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

16. Yukarıdaki metinde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) olan B) aydınlandığı C) bakan D) görünür
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17. I II

III IV

 Bir olayın yer ve zaman belirtilerek kahramanlar çer-
çevesinde kurgulanarak anlatıldığı yazılara “olay ya-
zısı” denir. 

 Buna göre yukarıdaki görsellerde ifade edilmek 
istenenler yazıyla anlatılmak istenseydi hangisi bir 
olay yazısı olmazdı?

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

18. 
ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Geçmişte yaşadıklarımıza bakarak içinde bulundu-
ğumuz durumda da olumsuz bir sonuç alacağımı-
zı kabullenme durumudur. Geçmiş yaşantılarında 
sürekli olarak kötü sonuçlarla karşılaşan birinin 
bundan sonra da hep öyle olacağına inanması öğ-
renilmiş çaresizliktir.

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN İKİ TEMEL GÖSTER-
GESİ:

*Kişi belli bir olay tipinin sürekli olarak olumsuz bir 
sonuca varacağına inanmaktadır.

*Bu olumsuzluğu değiştirmek için yapabileceği 
hiçbir şey olmadığından emindir.

 Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
“öğrenilmiş çaresizlik” için örnek gösterilemez?

A) Uzun süredir hastanede yatmakta olan hastaların 
yakınlarının ne olursa olsun hastalarının artık iyile-
şemeyeceğine inanmaları.

B) Matematik dersinin 1.dönem sınavlarında çok dü-
şük notlar almış olan bir öğrencinin matematikten 
hep başarısız olacağına inanması.

C) Beşiktaş’la yaptığı son 5 maçı kaybeden takımın 
futbolcularının 6. maçı da kazanamayacaklarına 
inanmaları.

D) Türkiye’de araç kullanan birinin Türkiye’den fark-
lı olarak direksiyonu sağ tarafta olan arabaların 
kullanıldığı ülkelere gittiğinde araba kullanamaya-
cağına inanması. 

19. 

 
Uluslararası bir havalimanında kalkış için bekleyen 
3 uçak, iniş yapmak için havalimanına yaklaşmak-
ta olan 3 uçak bulunmaktadır. Bu uçakların kalkış 
ve iniş saatlerine ilişkin planlanmış program ve 
uçakların seyahat yerlerine göre isimleri şöyledir:

– Uçaklar 5 dakika ara ile inip kalkacaklardır.

–  Uçakların hareket sırası bir iniş bir kalkış şeklin-
de sıralanacaktır.

–  Havalimanına yaklaşmakta olan uçaklar yakından 
uzağa Ankara, Berlin ve Moskova uçaklarıdır.

–  Pistte bekleyen uçaklar ise kalkış önceliğine gö-
re Madrit, Trabzon ve New York uçaklarıdır.

– İlk olarak Ankara uçağı 13.30’da iniş yapacaktır.

 Bu uçuş bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Berlin uçağı iniş yaptığında havada Moskova uça-
ğı vardır, yerde ise Trabzon ve New York uçakla-
rı kalkış için beklemektedir.

B) Belirtilen uçaklardan en son etkinlik yapacak olan 
uçak New York uçağıdır.

C) Moskova uçağı 13.50’de iniş yapacaktır.

D) Trabzon uçağı Madrit uçağından 5 dakika sonra 
kalkış yapacaktır.

20.  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve ke-
lime gruplarının arasında kullanılır.

	 	 Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

	 	 Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelime-
ler arasında kullanılır.

	 	 Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 
kullanılır.

	 	 Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır

 Yukarıda virgülün kullanım yerlerinden bazıları sı-
ralanmıştır. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan vir-
güllerin hangisi yukarıdaki görevlerden herhangi 
biriyle ilgili değildir?

A) Kimdi, nereden gelmişti, buralarda kimi arıyordu, 
bilmiyorum.

B) Kaldırımlar, Çile, Beklenen ve Sakarya Türküsü 
Necip Fazıl’ın en bilinen şiirleridir.

C) İhtiyar, kadını bir süre takip ettikten sonra nihayet 
yetişti.

D) Önce arkadaşlarıyla detaylıca konuşup, durumu 
ailesine anlatınca rahatladı.
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A

1. 

Halil (KUT) Paşa
(1882 - 1957)

 Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cephelerden biri  Irak – Basra Cephesi’dir. Basra’ya çıkarma 
yapan İngiliz ordularının kuzeye doğru hareket etmesi üzerine bu cephe açılmıştır. Halil Paşa komutasındaki Osman-
lı ordusu  önce Selman-ı Pak zaferini kazanmış, ardından Kutü’l Amare’de  İngiliz tümenini esir alarak büyük bir ba-
şarı elde etmiştir.

 Yukarıdaki bilgilere ve haritaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İngilizler Ortadoğu’da etkin olmaya çalışmıştır.

B) Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu İngilizlere karşı zaferler kazanmıştır.

C) İngilizlerin saldırısıyla bu cephe açılmıştır.

D) İngilizler bu cephede başarısız olmuş ve ülkelerine geri dönmüşlerdir.

2. 

 Yukarıdaki haritada Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde izlemiş olduğu yol güzergahı ve bu yol 
güzergahında uğramış olduğu şehirler gösterilmiştir. Mustafa Kemal, bu süreçte işgallere karşı miting ve gösteriler 
yapılmasını bu sayede halkın bilinçlendirilmesini istemiştir. Bir taraftan genelge ve kongrelerle Anadolu’daki milli di-
renişin fitilini ateşlerken diğer taraftan bölgesel özellik gösteren milli cemiyetleri bir çatı altında toplamaya çalışmış-
tır.

 Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in amacının aşağıda numaralandırılmış hedeflerden hangilerini gerçekleş-
tirmek olduğu söylenebilir?

 I. Milli bilinci uyandırmak.

 II. Milli birlik ve beraberliği sağlamak.

 III. Milli heyecanı tüm yurda yaymak.

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

3. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir Paşa’nın onaylayıp 
Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Paşa’nın da imzala-
mış oldukları Amasya Genelgesini 22 Haziran 1919 
tarihinde yayımlamıştır. Bu genelgede yer alan bazı 
maddeler şöyledir:

 – Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlike-
dedir.

 – Osmanlı Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu ye-
rine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok 
duruma düşürmektedir.

 – Milletimizin bağımsızlığını yine milletimizin azim 
ve kararı kurtaracaktır.

 Amasya Genelgesi’nin yukarıdaki maddeleri dik-
kate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangileri 
yapılabilir?

 I. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi belirtilmiştir.

 II. Milli egemenlik vurgusu yapılmıştır.

 III. Kurtuluş Savaşı’nın amacı ve yöntemi ortaya ko-
nulmuştur.

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

4. Mustafa Kemal, Fransa’da gerçekleştirilen Pikardi 
Manevraları’na katılmıştır. Burada yabancı ülke or-
dularını ve özelliklerini yakından tanıma fırsatı bul-
muştur. Burada ilk uçak modellerini gören Musta-
fa Kemal “Uçaklar savaşlarda çok önemli rol oy-
nayacaktır’’ demiştir. Çok geçmeden I. Dünya Sa-
vaşı’nda ve sonrasında uçakların etkisi görülmüş-
tür.

 Yukarıdaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal’in 
hangi kişilik özelliğinin ortaya çıktığı savunulabi-
lir?

A) İleri görüşlülük  B) Adaletli olma

C) Liderlik   D) Cesaretli olma

5. Tekalif- i Milliye Emirlerine göre,

 – Her aile bir kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık 
verecek. Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el 
konulacak.

 – Halkın elindeki taşıt araçları, ayda bir kez yüz ki-
lometre olmak üzere orduya taşıma hizmeti vere-
cek.

 – Demirci, dökümcü, marangoz ve terzi gibi zana-
atkarlar ordunun emrinde çalışacak.

 Tekalif-i Milliye Emirleri’nin bu maddeleri dikkate 
alındığında Türk halkının aşağıda verilen konular-
dan hangilerinde duyarlı davrandığı söylenebilir? 

 I. Dayanışma 

 II. Özveri

 III. Fedakarlık

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

6. Büyük Taarruz, Başkomutan Mustafa Kemal’in “Or-
dular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri doğrultu-
sunda başladı; 18 Eylül 1922’de Batı Anadolu’nun ta-
mamının kurtarılmasıyla sonuçlandı. Böylece:

 – Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhası başarıyla so-
nuçlanmış, diplomasi dönemi başlamıştır.

 – İtilaf Devletleri , TBMM’ye ateşkes teklifinde bu-
lunmuştur.

 – Batı Anadolu, Yunan işgalinden kurtarılmıştır.

 Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi-
ne ulaşılır?

A) Kurtuluş Savaşı’nın diplomasi dönemi başlamış-
tır.

B) Türk ordusu taarruz yapmakta zorlanmıştır.

C) İtilaf Devletleri Anadolu’dan ayrılmıştır.

D) Doğu Trakya düşman işgalinden kurtarılmıştır.
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7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen 
Misakımilli kararlarına göre,

 – Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulun-
duğu yerler, birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

 – Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman-
lara tanınan haklar kadar olacaktır.

 – Siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen ayrı-
calıklar kaldırılacaktır.

 Bu bilgilere göre,

 I. Tam bağımsızlık 

 II. Milli egemenlik

 III. Vatanın bütünlüğü

 IV. Uluslararası eşitlik

 Numaralandırılmış bilgilerden hangilerine ulaşılır?

A) I, II ve III   B) II, III ve IV

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

8. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devlet-
leri Anadoluyu işgale başlaması ve bu duruma Os-
manlı yönetiminin tepkisiz kalmasıyla Türk halkı Ku-
vayimilliye birliklerini kurdu. Kuvayimilliye Birlikleri:

 – Vatanın tamamını değil, kuruldukları bölgeleri sa-
vunmuştur.

 – Anadolu’daki işgalleri yavaşlatmıştır.

 – Büyük Millet Meclisine karşı yapılan ayaklanma-
ların çoğunu bastırmıştır.

 Yukarıdaki bilgilere göre Kuvayimilliye Birlikleri ile 
ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Topyekün ulusal mücadele yapmışlardır.

B) İşgallere karşı tepki olarak doğmuştur.

C) Mücadelecidir.

D) Türk halkı tarafından oluşturulmuştur ve önemli 
yararlılıklar göstermiştir.

9. Birinci İnönü  zaferinin en önemli sonuçlarından biri 
Londra Konferansı’nın toplanmasıdır. Mustafa Kemal 
bu konferansta bir sonuç alınamayacağının farkınday-
dı fakat yine de bu konferansa katılmak gerektiğini 
vurgulayarak bir heyetin gönderilmesine öncülük et-
ti. TBMM’nin bu konferansa katılmaktaki amacı:

 – Türk milletinin haklı davasını ve Misakımilli’yi dün-
ya kamuoyuna duyurmak.

 – Türk milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğu-
nu göstermek.

 – Türkler barışa yanaşmıyor, tezini çürütmek.

 Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz?

A) Türkler hakkındaki olumsuz propagandaları önle-
me fırsatı bulunmuştur.

B) Konferansta TBMM’nin istekleri kabul edilmiştir.

C) Yasal temsilcinin TBMM olduğu gösterilmiştir.

D) Milli Mücadelenin haklılığı uluslararası bir konfe-
ransta ortaya konulmuş ve kamuoyu oluşturulma-
ya çalışılmıştır.

10. 
Osmanlı aydınlarının etkisiyle II. Abdülhamit 1876 
yılında I.Meşrutiyet’i ilan etti. Meşrutiyet ile Türk 
halkı az da olsa ilk kez yönetimde söz sahibi ol-
du. Padişahın yetkileri kısıtlanarak meclisin görev-
leri artırıldı.

 Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı Devleti’nde  demok-
raside  gelişme olmuştur.

B) Kişi egemenliği daha etkin hale gelmiştir.

C) Milli iradeye önem verilmiştir.

D) Meşrutiyetin ilan edilmesinde Osmanlı aydınları-
nın etkisi olmuştur.
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1. Medine halkından Salebe, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat eden, 
dindar bir insandı. Ama ne var ki Salebe, zengin olma hırsına kapılmış ve her ne surette olursa olsun zengin ol-
mayı kafasına koymuştu.

Bu yüzden tam üç defa Efendimiz (sas) Hazretleri’ne müracaat ederek zengin olmak için dua istemişti. Zengin 
olursa mallarının içinde fakirin de hakkının olduğunu unutmayacağını, fakirin hakkını mutlaka vereceğini söylü-
yordu.

Efendimiz (sas) Hazretleri ise “Şükrünü yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır!” sözleriy-
le ikazda bulunmuşsa da nihayet ısrarını sürdüren Salebe’nin istediği duayı yapmış, “Salebe’ye istediği malı ver 
ya Rab!” diye niyazda bulunmuştu.

Bu duadan sonra Salebe’nin malları artmaya başlamış, koyun  sürüsü çoğalmış, önceleri camiden çıkmayan 
Salebe, artık camiye uğramaz olmuştu. Çölde sürüsüyle meşgul olmaktan cuma namazını bile kaçırmaya baş-
lamıştı. Zekat ayetleri geldikten sonra Efendimiz (sav) Salebe’ye zekat memurlarını göndermiş ve ondan zeka-
tını vermesini istemişti. Fakat zenginleştikten sonra çok değişmiş olan Salebe zekat vermeyi reddetti.

Salebe’nin, zekat memurlarını reddettiği haberini alan Peygamber Efendimiz (sav):

— “Yazık oldu Salebe’ye!” diyerek üzüntüsünü belirtti.

 Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan  hangisine ulaşılamaz?

A) Zengin de olsak fakir de olsak, halimize şükretmeli ve içinde bulunduğumuz durumun bizim için en hayırlısı ol-
duğunu unutmamalıyız.

B) Hali vakti yerinde olup da zekat vermeyenler, Allah’ın emrini yerine getirmedikleri için kendilerine büyük bir kö-
tülük yapmışlardır.

C) Allah’ın bize verdiği nimetlerin içinde fakirlerin de hakkı olduğunu bilmeli, mallarımızı onlarla paylaşmaktan çe-
kinmemeliyiz.

D) Zekat ibadeti zenginle fakir arasındaki bağları kuvvetlendiren, Peygamberimiz’in (sav) ifadesiyle  “İslamın köp-
rüsü” olan bir ibadettir.

2. 
Osmanlı Devleti zamanında bir yardımlaşma şekli olarak “Zimem “Defteri” uygulaması vardı. Bu uygulama ile 
hayırsever zenginler, ziyaret ettikleri dükkanlardaki borç defterlerini incelerler, o dükkana olan borcunu öde-
mekte zorlanan ve başkalarından yardım istemekte çekinen insanları özellikle tespit ederler ve borçlarını öder-
lerdi. Eğer böyle bir müşteri yok ise borç defterinden dükkanlardaki borçlarını ödemekte zorlanan ve başkala-
rından yardım istemekten çekinen insanları özellikle tespit ederler, borçlarını öderlerdi. Sahibine kendilerinin 
kim oldukları konusunda müşterilere bilgi verilmemesini tembihlerlerdi. Böylelikle fakirlerin gönülleri incitilme-
den borçları ödenmiş olurdu. Bu uygulama Zimem Defteri diye şöhret bulmuştur.  

 Buna göre aşağıda verilen ayetlerden hangisi Zimem Defteri uygulamasında anlatılanlara tam olarak uygun 
düşmez?

A) Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitme-
yenlerin, Rab’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. (Bakara,262)

B) Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve 
günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Bakara,271)

C) “(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerin-
den dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsız-
ca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.” (Bakara 273)

D) De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar. Siz hayra ne harcarsanız, Allah 
onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Sebe 39)



14

SÖZEL BÖLÜM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bu sorular Mobil Yayıncılığa aittir.

A

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Metin Bey, ders-
te öğrencilere bir soru sormuş ve öğrenciler şu ce-
vapları vermişlerdir:

 Engin: Kişiyi cimrilik ve açgözlülükten uzaklaştırır.        

 Fatma: Kişi Allah’ın vermiş olduğu nimetlere karşılık 
şükretmiş olur.

 Tuba: Kişinin malının bereketlenmesini ve temizlen-
mesini sağlar.

 Ali: Zengin ve fakir arasında sevgi bağı kurulmasını 
sağlar

 Bu cevapları dinleyen Metin Bey ilk üç öğrencinin ce-
vabının doğru olduğunu fakat Ali’nin verdiği cevabın 
yanlış olduğunu belirtmiştir.

 Buna göre Metin öğretmenin sorduğu soru aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) Zekatın faydaları nelerdir?

B) Zekat vermemizin amacı nedir?

C) Zekat verirken nelere dikkat edilmelidir?

D) Zekat ibadetinin bireysel faydaları nelerdir?

4. Allah (cc.), insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış ve 
ona seçme ve tercihte bulunma imkanı sağlayan ira-
de vermiştir. İnsan davranışları seçime dayalı ve zo-
runlu olmak üzere iki kısımdır. Yazı yazmak, oturmak, 
kalkmak, çalışmak, namaz kılmak iyi veya kötü dav-
ranışta bulunmak özgür irademizle seçerek yaptığı-
mız davranışlardandır. Kişinin bu sorumluluk alanına 
……………….. denir

 Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle dol-
durulmalıdır?

A) Külli irade  B) Cüz’i İrade

C) Sorumluluk  D) Tevekkül

5. Aşağıdakilerden hangisi Ayet-el Kürsi’nin mesaj-
larından biri değildir?

A) Allah her şeyi bilir.

B) İnsanların ilmi sınırlıdır.

C) Allah’tan başka ilah yoktur.

D) Evreni yaratan Allah’tır.

6. Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi 
olanlara öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek ki-
şi eşine, çocuklarına, torunlarına, annesine, babası-
na, büyükanne ve büyükbabasına zekât veremez. 
Çünkü ………. …………………………………

 Bu parça aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en doğ-
ru şekilde tamamlanır?

A) Onlarin zekâta ihtiyacı yoktur.

B) Onlara zekat değil fitre verilir.

C) O, onlara bakmakla yükümlüdür.

D) Hiçbir akrabaya zekât verilmez.
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7. Zekât verilen mal Zekât oranı

  I. Deve 1/10

 II. Sığır ve manda 1/30

III. Ticaret malları 1/40

IV. Altın ve  gümüş 1/40

 Bu tabloda zekât verilen mallar ve zekât oranları 
arasındaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

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

8. Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mal veya 
parayla ilgili şartlardan biri değildir?

A) Fazla gelir getirmesi

B) Nisap miktarına ulaşması

C) İhtiyaç fazlası olması

D) Üzerinden bir yıl geçmesi

9. Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, 
kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yeri-
ne getirebilmek için Allah(c.c.) ve Resulü tarafından 
belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne .............. 
denir.

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Öşür    B) Mükellef

C) Fitre    D) Nisab

10. ………………….   yasaları bilmek, insanların çevre-
siyle uyum içerisinde yaşamasını sağlar. Bu, insanla-
rın birbirlerinin haklarına özen göstermesine ve bir-
birlerine zarar verici davranışlardan kaçınmasına yar-
dım eder. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Toplumsal  B) Biyolojik

C) Fiziksel   D) Evrensel
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1-4: For these questions choose the best option to fill 
in the blanks.

1. 

Henry: Hey, Gary! What’s up?

Henry: Fine, thanks! Do you have any
             plan next Sunday?

Henry: I’m organizing a surprise
            birthday party for Fernando.  
            Fancy joining us?

Henry: Ok, bro! I’m waiting to hear 
            from you soon.

Gary: Hi, Henry! Not bad. How 
          about you?

Gary: _____________________

Gary: I don’t know! Maybe, I’ll have
          some guests over  that day. 
          Why?

A) I’d love to, but I can’t.

B) I have some other plans that day.

C) I’ll let you know if I can come.

D) I will definitely be there.

2. Call Center: ABC Company! How may I help you?

 Mr. Black:     Hello, this is Carter Black. My fridge is 
broken down. Could you repair it soon?

 Call Center:  OK, sir! Let me check your personal  
information first. Hang on a minute, 
please!

 Mr. Black:    OK, I’m waiting. 

 Call Center: Thank you for holding on the line, sir.  ---

Mr. Black:    The service will be free, then. Right?

Call Center: Yes, sir. You don’t need to pay any fee.

A) Hang up the phone and call us later, please.

B) I’m putting you through to the service. 

C) I’ll take your complaint in a minute.

D) Your product is under warranty. 

3. Sandy:  I’m hungry, mum! Did you prepare the  
dinner?

 Mum:     I’m sorry, Sandy! I’m still cooking it. It’ll be 
ready in an hour.

 Sandy:  Oh, it’s too late

 Mum      You can make a quick omelette if you are 
too hungry.

 Sandy: Sounds good, but ---

Mum:     Don’t worry, honey! It’s so easy. Listen! First, 
crack two eggs into a bowl and whisk them 
well. Second, add a teaspoon of salt. Next, 
mix them again. Then, pour a tablespoon of 
oil into a frying pan and heat it. After that, 
pour the mixture into the pan. Finally, cook it 
3-4 minutes and turn upside down. Your     
omelette is ready. Enjoy it!

A) Could you tell me the ingredients?

B) Could you make it for me?

C) I don’t know how to cook it.

D) I dislike greasy dishes.
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 Call Center: Turkish Airlines! May I help you?

 Mr. Black:     Yes, please! I’d like to book a ticket to 
İstanbul flight from Athens.

 Call Center:  Will you be alone or somebody  
accompany you?

 Mr. Black:    I’ll be alone

 Call Center: Single or return?

Mr. Black:    Single, please.

Call Center:  What’s the date and time of the flight you 
want to book?

Mr. Black:     I’d like to fly on January 21 at 10.30 a.m.

Call Center:  Your flight is reserved. You’ll fly to İstanbul 
from Athens on January 21 at 10.30 a.m. 
You must confirm it in three days.

4. We understand from the conversation above 
that ---

A) The departure of the flight will be Athens.

B) The departure of the flight will be İstanbul.

C) Gregory will fly in the evening.

D) Gregory doesn’t need to confirm his reservation 
in three days.

Answer the questions 5-6 according to the text below.

Hi, friends! I’m Akif from Turkey. I’m interested in 
music and sports. I’m crazy about listening to pop. I 
find it so energetic. I also like rock, but I hate heavy 
metal. I think it’s loud and unbearable. I sometimes 
join pop and rock concerts in my free time. I love doing 
sports such as swimming and trekking. They are good 
for my health and help me to keep fit.

5. Which of the followings has NOT answer in 
the text above?

A) Why does Akif do sports?

B) What kind of music does Akif prefer?

C) What does Akif think about pop?

D) How often does Akif listen to pop?

6. Choose the activity that Akif does to be healthy 
and fit.

A) B)

D)C)

7. 

THE CLASS REUNION OF 2017
We’re organizing a class reunion for 8th 
grades of 2017. It’s a good chance to 
meet our classmates after graduation. I 
miss you all and hope to see you there!
Sunday, January 20 Legend Cafe 5 p.m. 
to 8 p.m.
                  10 TL per person
For more information, call John Smith. 
0305-6502110
P.S. please inform us in advance if you 
can join until January 15. You can call or 
text a message.

 Which one is FALSE according to the invitation 
card above?

A) You should inform John Smith if you can attend 
the event.

B) There is no fee to join the event.

C) The event will be from 17.00 to 20.00. 

D) The location of the event is Legend Cafe.
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8. 
How to Make ‘Turkish Pilaf’

First, put two cups of rice into a bowl and rinse 
it. Second, melt some butter into a pan and add 
a tablespoon of orzo in it. Next, pour the rice into 
the pan when the orzo turns brown and stir them 
together. Then, add two mugs of water on them. 
After that, sprinkle some salt and cover it. Finally, 
cook it 20 minutes. Serve the pilaf after waiting 
ten minutes with its steam.

 Choose the step after adding water on the rice.

 

C)

B)A)

D)

9. FRIENDSHIP FOREVER

 We have lots of friends, but we can count on only a 
few of them. True friends never tell lies to us and 
support us when we need them.

 We sometimes argue, but we usually get on well with 
each. other. We have a lot of similar interests with 
them, too. We like or dislike same things. They are 
like our sisters or brothers.

 Who has a true friend according to the text 
above?

 

C) I’m Sarah. My best friend always tells the truth and 
backs me up all the time. We do lots of things 
together and never argue.

D) I’m Cansu. My best friend helps me when I need 
her. She never tells lies to me. We sometimes do 
different activities, but we get on well with each 
other.

B) I’m Tim. My best friend backs me up when I need 
him. However, he doesn’t want me to talk to my 
classmates too often. 

A) I’m Jack. My best friend backs me up and rarely 
tells lies to me. We have lots of things in common.

10. The Internet Usage in Turkey and The U.S.A.
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 According to the graph above ---

A) Most people use the Internet for fun in the U.S.A.

B) Half of the Internet users do online shopping  in 
Turkey.

C) Turkish Internet users log in their social media    
accounts less than American users.   

D) Internet users in Turkey prefer reading the news 
online more than the users in the U.S.A.





SINIF
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