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• Bu deneme sınavı, 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı içerisinde yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı
(LGS) amacıyla hazırlanan “Deneme Sınavı”dır.

• Sorular, 8. sınıf kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.
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1. Yansıma, doğa seslerine benzer seslerle yapılan
kelimedir. Yansımaların ortaya çıkışı şöyle açık-
lanabilir: Tabiattaki zengin hareketliliğin ve onun
üyeleri olan insanların, hayvanların çıkardıkları
sesler, gürültüler niteliklerine yakın bir tarzda
adlandırılmaya çalışılmıştır. Belirli bir sesin, gü-
rültünün dildeki yaklaşık yansıması olan sözler,
Türkçenin yapı karakterine uygun bir tarzda, da-
ha çok tek heceli, en yalın biçimler olarak ortaya
çıkmışlardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yansıma sözcük yoktur?

A) Şangırtıyı duyanlar dükkândan dışarı fırladı-
lar.

B) Gecenin sessizliği içinde ürkütücü bir takırtı
kopuverdi.

C) Soğuktan morararan ellerini hohlayarak ısıt-
maya çalışıyordu.

D) Akşama doğru minik kuzu bağırmaya başla-
dı.

2. (I) Yemyeşil dağların eteklerine kurulu olan evi-
miz çok sevimliydi. (II) Bu sevimli evimiz, iki oda
ve minicik bir bahçe ile bütünleşmişti. (III) Bu
evimize 1950 yılında taşındık. (IV) Gitgide kala-
balıklaşan ailemle evimizde mutlu mesut yaşa-
maya devam ediyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisinde nesnel anlatım vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

3. Bir anda salondan geçerek seslerin geldiği mut-
fağa girdi. Herkes mutfakta toplanmış Murat’ı can
kulağıyla dinliyor ve ona bakıyordu. Ne anlatıyor-
du acaba herkes bu kadar sessiz bir şekilde dinli-
yordu? Aslında anlatılanlar ilginç değil gibiydi ilk
bakışta. O zaman anlatana bakmak gerekliydi.

Bu parçadaki  “can kulağıyla dinliyor” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Öfkeli bir şekilde dinlemek

B) Tüm dikkatini vererek dinlemek

C) Tebessüm ederek dinlemek

D) Alaycı bir şekilde dinlemek

4. 1. katıksız saflık ve temizlik, çeşitli sanat dalla-
rında 

2. yörüklerin doğayla yüzyıllardan beri

3. eserler veren sanatçılarımızı etkilemiştir.

4. kucak kucağa yaşamaları, kişilik ve yaşantı-
larındaki

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi baştan üçüncü olur? 

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.
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5. Her bayram Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bay-
rama özgü hazırlıklar yapılır. Ramazan ayında
Hatay’da yüzyıllardır yaşatılan bir gelenek vardır.
Türkiye’nin her yerinde baklavalar, börekler hazır-
lanırken Hatay’da kömbeler hazırlanır. Kömbe,
çeşitli baharatların ve hamurun özel kalıplarla
hazırlanıp odun ateşli fırınlara kara tepsilerle ta-
şınan kurabiyedir. Gelir durumuna bakılmaksızın
her evde yapılır. Tabiî ki malzemelerin çeşidi alım
gücüyle doğru orantılı artarak. Çocuklar ve genç-
ler tepsi getirip götürürken hanımlar tahta veya
plastik kalıplarda hamura şekil verip hamuru tep-
silere dizerler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Hataylılar geleneklerine sahip çıkmaktadır ve
geleneklerini kuşaktan kuşağa aktarmakta-
dır.

B) Ülkemizde bayramlara hazırlık farklı biçim-
lerde karşımıza çıkmaktadır.

C) Kömbe malzemesinin çok olması evin maddi
durumu hakkında bilgi verebilir.

D) Kullanılan malzemeler arttıkça kömbenin ta-
dı artmaktadır.

6. Sana sıkılan kurşun ciğerime saplanır,
Bilmem bu acı nasıl yüreğimde saklanır?
Can verdiğin bayrağın tabutuna sarılmış,
Sana yüce yaradan cennetten yer ayırmış.
Şehidim rahat uyu biz bekleriz vatanı,
Bu millet affeder mi sana kurşun atanı?

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bayrağın değeri

B) Vatanın önemi

C) Asker sevgisi

D) Milletin görevi

7. (1) Bu güzel adadan ayrılmak için rıhtıma gittim.
(2) Adanın en uzak ucunda derinliğinden dolayı
kurulmuş köhne bir rıhtım. (3) Gemi limana yana-
şırken siren sesi ortalığı inletiyor.(4) Rıhtımdaki
vinçler yükleri boşaltmak için sabırla bekliyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerde hikâye 
unsurlarıyla ilgili hangisi söylenemez? 

A) 1. cümle bir olayı ifade etmektedir.

B) 2. cümlede mekân betimlenmektedir.

C) 3. cümlede zaman bildirilmektedir.

D) 4. cümlede kişi belirtilmektedir.

8. Yapay zekâ, makinelerin karmaşık problemlere
insanlar gibi çözümler üretmesini sağlamak için
insan zekâsını alıp bilgisayarlara uygulanarak
gerçekleştiren bilim dalıdır. Sistem pek çok konu-
da insan hayatını kolaylaştırsa da sistemin tehli-
keli yanlarının da bulunduğunun altı çizilmektedir.
Kötü niyetli bir yapay zekâ; nükleer sistemleri
harekete geçirebilir, banka hesaplarını boşaltıp
borsaları çökertebilir. Yapılan bir çalışmada birbi-
riyle özel bir dil kullanan iki yapay zekâ insan
kontrolünden çıkınca hemen kapatılmış. Tüm
tehlikelerine rağmen ortada bir gerçek var ki o da
yapay zekânın gelecek yüzyılımızda çok önemli
bir yere sahip olacağıdır.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Bilgisayarlar aracılığıyla yapay zekâ çalış-
maları yapılmaktadır.

B) Yapay zekâ önümüzdeki yıllarda insanların
yerini alacaktır.

C) Kontrolden çıkan yapay zekâ insanlar tara-
fından müdahale edilerek kapatılmıştır.

D) Doğru kullanılmayan yapay zekâ insanlığa
yarardan çok zarar verebilir.

2



KADİR KESKİN HALİLİYE Çamlıdere Ortaokulu MUSTAFA KARAKUŞ HALİLİYE Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu 
YELİZ KESKİN HALİLİYE Çamlıdere Ortaokulu SEVGİ SAY BİRECİK 100.yıl Ortaokulu
MAHİYE SÖNMEZ HALİLİYE Çamlıdere Ortaokulu SEMİH AKATAY BİRECİK Bilekli Ortaokulu
NESRİN TOMAK HALİLİYE Çamlıdere Ortaokulu ORKUN MAVİ BİRECİK Sadettin Miyese Bilgin Ortaokulu
BAHAR YÜKSEKYAYLA HALİLİYE Koç Ortaokulu METİN ABİR CEYLANPINAR Karataş İmam Hatip Ortaokulu
RAMAZAN DURMAZ HALİLİYE Profilo Ortaokulu MURAT AL EYYÜBİYE Bakışlar Ortaokulu

9- 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yıl 1939. Dünya yeni bir savaşa hazırlanırken Türkiye’de Atatürk’ün sonsuz istirahate çekileceği yerin kim tarafından 
yapılacağı tartışmaları başlar. Bu yapıyı yabancı mimarlar mı yapmalı yoksa Türk mimarlar mı? Büyük Şair Necip 
Fazıl Kısakürek de tartışmalara katılır ve mimarların yanı sıra bir de ressam önerir: Abidin Dino. Ressamımız, bu 
öneriye sıcak bakar ve Anıtkabir’in ilk planını dev bir Hitit aslanı şeklinde çizer. Peki, neden Hitit aslanı? 1930 yılında 
yirmi yedi Fransız kültür bilimcinin çıkarttıkları bir dergi vardır: Hitit dergisi. Anadolu’nun ilk devleti olan Hititleri araştı-
ran bu derginin künyesinde imtiyaz sahibi olan ve bu dergiyi çıkaran kişi olarak bir isim yazılıdır: Mustafa Kemal Ata-
türk. Çünkü Atatürk tarihe çok önem verir ve tarihin köklerine kadar inmek ister. Bu duyarlılığı bilimle taçlandırmak 
ister.  

Nitekim Abidin Dino’nun projesi gerçekleşmez ve uluslararası bir yarışma açılır. 47 proje yarışmaya katılır. Yarışmayı 
iki Türk mimar kazanır ve Abidin Dino’nun projesini selamlarcasına “Aslanlı Yol” olarak bilen yolu da projeye eklerler. 
Projede karşılaşılan bazı güçlüklerden dolayı proje dört kez değiştirilir. Yapımına Rasattepe adı verilen yerde başla-
nır. Rasattepe’nin seçilme nedeni ise Ankara’nın o yıllarda hilâl şeklindeki yerleşim planından- ne yazık ki bu plan 
yerleşim alanlarından dolayı kayboldu-kaynaklanmaktadır. Bu hilalin yıldız kısmı ise Rasattepe’nin olduğu yeri gös-
termektedir. O yıldızın olduğu yer olan tepede Anıtkabir inşaatı başlanır. Ay yıldızlı bayrağımızın yeryüzündeki sem-
bolüdür adeta. Büyük yapının taşları Eskipazar ilçesindeki antik taş ocaklarından getirilir. Türkiye’nin en iyi taş ustala-
rı canla başla çalışmaya başlar. Mimar Emin Onat’ın özel isteğiyle kabrin bulunduğu bölüm Ağırnaz köyünden gelen-
lere yaptırılır. Çünkü Ağırnaz köyü “Mimarların Mimarı” Mimar Sinan’ın köyüdür. Bir anlamda Mimar Sinan’ın da im-
zası vardır Anıtkabir’de. 

9. Anıtkabir’le ilgili,

1. Hitit dergisi Anıtkabir’in yapımına katkı sağ-
lamıştır.

2. Anıtkabir’in çevresi yıllar içinde değişikliğe
uğramamıştır.

3. Ankara’nın yerleşim planı Anıtkabir’in yapı-
lacağı yerin belirlenmesine sebep olmuştur.

4. Anıtkabir’in taşları antik taş ocaklarından
sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 3 ve 4 D) 2 ve 4

10. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?

A) Anıtkabir’in planında Mimar Sinan’ın çizimle-
rinden de faydalanılmıştır.

B) Atatürk Türk tarihine önem verdiği için Hitit
dergisini çıkarmıştır.

C) Aslanlı Yol, Abidin Dino’nun projesinin izini
taşımaktadır.

D) Anıtkabir yapımı yarışmasını Türk mimarlar
kazandığı için Türk mimarlara yaptırılmıştır.

11. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisin-
den yakınmaktadır?

A) Ankara’nın yerleşim planının zamanla bozul-
masından

B) Anıtkabir’in yapımında projenin sık sık değiş-
mesinden

C) Anıtkabir’i yapmak için çok az sayıda Türk
mimarın başvurmasından

D) Hitit dergisinin Fransa’da yayımlanmasından

12. Anıtkabir’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
sine değinilmemiştir?

A) Yapılma sürecinde planların farklılaştığına

B) Yarışmaya daha çok yabancı mimarların ka-
tılmasına

C) Rasattepe’nin seçilme sebebi

D) Yapıda kullanılan taşların geldiği yere
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13. Sac ya da tuğladan, duvara gömülerek, evin bü-
yük bir kısmını ısıtmak için yapılan sobadır peç.
Özellikle Rus mimarisinde ısınma amacıyla kulla-
nılan peçler, Giresun ilimizde de karşımıza çıkar.
Giresun’daki bazı konutlarda 50 cm çapında 250
cm yüksekliğinde tuğla örülü sac kaplı sobalar
görmemiz mümkün. Sobanın büyük parçası her
zaman salonda yer alır ve evin ortak mekânını,
aile üyelerinin içini ısıtırken bir taşla iki kuş vurur.
Bugün Ticaret Lisesi olarak kullanılan tarihi bina-
da her iki sınıf arasında bir tane bulunacak şekil-
de peçler bulunmaktadır.

Bu parçanın dili ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

B) Tanımlamaya başvurulmuştur.

C) Benzetmeden yararlanılmıştır.

D) Örneklemeye başvurulmuştur.

14. Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangi-
sini karşılayan bir deyim kullanılmıştır?

A) Bir çatı altında dirlik düzenlik içinde yaşa-
mak.

B) Birbiriyle çok iyi anlaşmak.

C) Sıcaktan etkilenmeden daha soğuk bir du-
rumda bulundurmak

D) Bir davranışla birden çok yararlı sonuca
ulaşmak

15. 1. Mezarlıktaki en önemli buluntu ise gümüş bir
kabın üzerindeki 26 harfli yazıdır. 

2. Bir şehzadeye ait olduğu sanıldığı için ve
tamamen altın plakalarla kaplı olduğundan
“Altın Elbiseli Adam” ismi verilmiştir.

3. Altın Elbiseli Adam, 1970 yılında Kazakis-
tan’da Esik kasabası’nın yakınlarındaki me-
zarlıkta bulunmuştur.

4. Mezarın yanında altından ve gümüşten pek
çok eşya çıkarılmıştır.

5. Buluntular Astana’daki Milli Müze’de sergilen-
mektedir.

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir parag-
raf oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama 
nasıl olur? 

A) 2- 3- 1- 5- 4

B) 3- 2- 1- 4- 5

C) 3- 2- 4- 1- 5

D) 3- 4- 1- 2- 5

16. Çocukluğumda okuduğum bazı eserleri ve eser-
lerin kahramanlarını asla unutmam. Yıllar sonra o
eseri elime alınca geçmişe dönüş yaşarım adeta.
Söz gelimi “Eskici” hikâyesindeki Hasan’ı nasıl
unutabilirim? Vatanından ayrı kalan, Türkçeye
hasret bu çocuğun hikâyesini her okuyuşta gözle-
rim dolar. Yazarın çizdiği bu tablo yıllara meydan
okur her zaman.

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Etkileyici eserler ve karakterler yıllar geçince
bile unutulmaz.

B) Özgün eserleri unutmak zordur.

C) Duygu yüklü eserleri hafızadan silmek zor-
dur.

D) Kitapları dikkatli bir şekilde okumak unutma-
yı engeller.

13 ve 14. soruları aşağıdaki parçaya 

göre cevaplayınız. 
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17. Dün akşam Dünya atmosferine giren göktaşı da
büyük bir heyecan yarattı.

Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bitişik yazılması gereken “da”nın ayrı yazıl-
ması

B) Büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık ya-
pılması

C) Ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik
yazılması

D) Ses olaylarıyla ilgili kurallara uyulmaması

18. Çiviler büyük bir özenle duvara çakıldı.

Bu cümlenin çatı özellikleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Etken- Geçişli

B) Etken- Geçişsiz

C) Edilgen- Geçişli

D) Edilgen- Geçişsiz

19. Çadır kampına giderken yanınıza alacağınız üç
şey ( ) mini el feneri ( ) işlevli çakı ( ) ilk yardım
çantası ( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (.)

B) (;) (;) (,) (…)

C) (:) (,) (,) (.)

D) (:) (,) (,) (…)

20. Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Cümle dışı unsur kullanılmıştır.

B) Tek yüklemli cümledir.

C) Olumlu cümledir.

D) Devrik cümledir.

TÜRKÇE SINAVI BİTTİ. 
CEVAPLARI KONTROL EDİNİZ.
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1. 

Dikdörtgen şeklindeki bir alanda Ahmet, Fetih 1453 adlı Puzzle’ı şekildeki gibi televizyondaki görüntü 
yardımıyla birleştirmek istiyor. Televizyonun köşeleri K ve C noktalarında hizadadır. Ahmet’in parçaları 

birleştirdiği bölge şekildeki gibi olup bu bölgenin çevresi, birleştirilmeyen bölgenin çevresinden 32 metre

fazla olduğuna göre televizyonun uzunluğu kaç metredir? 

A) 8 B) 4 C) 48 D) 8

2. 

Ayşe 2’nin, Fatma 3’ün, Zeynep de 5’in bütün 
doğal sayı kuvvetlerinden sonucu 1000’e kadar 
olanları ayrı ayrı kağıtlara yazarak aynı torbaya 
koyuyorlar. 

Buna göre torbadan rastgele çekilen bir 
kağıdın Ayşe, Fatma ve Zeynep’in aynı 
yazdığı sayı olma olasılığı kaçtır? 

A) 
1

7
B) 

1

10
C) 

2

21
D) 

3

22

3. 

Yukarıdaki grafik Celal’in matematikten çözdüğü 
soru sayısı ile geçen zamana aittir. 

Buna göre Celal 180 matematik sorusunu 
kaç dakikada çözer? 

A) 124 B) 132 C) 144 D) 162
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4. A taksi durağı ile B taksi durağının ücret tarifeleri aşağıdaki gibidir.

Taksi durağı/ Tarifeler Açılış Ücreti 
Gündüz tarifesi 

(km ücreti) 
Gece tarifesi 
(km ücreti) 

A Durağı 5 TL 2 TL 2,3 TL 

B Durağı 8 TL 3 TL 3 TL 

Yağmur Hanım, sabah evden işe gitmek için bindiği A durağına ait taksi ile 7,5 km yol gitmiş ve gündüz 
tarifesinden ücret ödemiştir. Yağmur Hanım, aynı günün akşamında işten evine dönmek için B durağına ait 
taksiyi kullanmış ve gece tarifesinden ücret ödemiştir.  

Buna göre Yağmur Hanım’ın gün içinde taksiye ödediği ücret ne kadardır? 

A) 29 TL 60 kuruş B) 35 TL 30 kuruş C) 43 TL 60 kuruş D) 50 TL 50 kuruş

5. Hatice Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerle bir
drama etkinliği yapmak istiyor. Etkinliğe katılan
her 3 öğrencinin bir grup oluşturmak zorunda
olduğu etkinlikte 2 öğrenci açıkta kalıyor. Daha
sonra 5 öğrenci etkinliğe katılmak istemediğini
söylüyor.

Buna göre öğrencilerin son durumu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Açıkta kalan öğrenci olmaz

B) 1 öğrenci açıkta kalır

C) 2 öğrenci açıkta kalır

D) Katılmak istemeyenlerden 2 öğrenci tekrar

katılırsa açıkta kalan öğrenci olmaz 

6. 

Fen Bilimleri dersinde Jüpiter’in dev bir gaz 
bulutu olduğunu öğrenen Mert, bu gaz 
bulutunun dünyaya olan 600 milyon 
kilometrelik uzaklığını metre cinsinden bilimsel 
gösterimle yazmak istiyor.  

Buna göre Mert’in yazması gereken bilimsel 
gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,06.1010 

C) 6.108 

B) 0,6.1014 

D) 6.1011 
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7. 

Yukarıdaki daire şeklindeki arazinin çevresi 78 
metredir. Mehmet Bey arazisini 6 eş parçaya 

bölüp elindeki 700  metre uzunluğundaki teli 

arazisinin etrafına A noktasından başlayıp ok 
yönünde devam ederek tel ile çevirmek istiyor. 

Buna göre telin bitiş noktası hangi iki nokta 
arasında kalır? 

A) B – C B) C – D C) D – E D) E – F

8. 

Yukarıdaki kutuların içine altlarında yazılı 
renklerde toplar atılıyor. Atılan topların sayısı 
sırasıyla 12 ve 8’dir. Kutuların içindeki mavi ve 
sarı topların toplam ağırlığı ise 52 gr’dır. Mavi 
toplar sarı toplardan 1 gr daha ağır olduğuna 
göre mavi toplardan her biri kaç gr 
ağırlığındadır?  

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

9. 

2 34 15 7 9 11 

6 18 17 10 2 42 

7 9 4 3 18 5 

13 7 12 11 53 67 

Bir boyacı yukarıda verilen duvarı aşağıdaki 
kurallara göre boyayacaktır. 

I. Her bir sütundan sadece 1 kutu 
boyanacaktır. 

II. Her bir sütundan 2 veya 5’e bölünebilenler
boyanacaktır.

III. Her bir satırdan 3 ile aralarında asal olanlar
boyanacaktır.

Buna göre boyacı bu duvarı boyadıktan 
sonra ortaya çıkan görüntü aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur? 

A) 

C) 

B) 

D) 

MAVİ SARI 
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10. 

Bir metal şirketinde mühendislik yapan Burcu, üretimde kullanmak üzere toplam 516 kg ağırlığında metal 
bloklar satın almak istiyor. 

Buna göre Burcu aşağıdaki metal blok gruplarından hangisini veya hangilerini satın alabilir? 

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

11. 

Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın 2400 m2 lik 
kare şeklindeki alanına fıstık ekiliyor ve fıstıklar 
çitle çevriliyor. Ardından tarlanın geriye kalan 
3000 m2 lik kısmına zeytin ekilip etrafı yine çitle 
çevriliyor. Çevrilen çitler boyunca eşit aralıklarla 
gül fidesi dikilecektir. 

Buna göre bu iş için en az kaç fide 
gereklidir? 

A) 23 B) 26 C) 29 D) 32

12. 2

2

2

A6x - 36x + 54

33x -18x + 27

Bx - 6x + 9

x - 3x - 3

1

Yukarıda 6x2 - 36x +54 ifadesi asal çarpan 
algoritması yardımıyla çarpanlarına ayrılmıştır. 

Buna göre A . B kaçtır? 

A) x + 3

C) 2x – 6

B) x – 6

D) 3x – 3

54 
54 

54 

515 

54 

515 

515 

216 

216 

515 515 

III. GRUPI. GRUP II. GRUP
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15. 

Eni 28 cm boyu 212 cm olan dikdörtgen 
şeklindeki bir çadır Şekil 1’deki gibi ortadan 
ikiye katlanıyor. Aynı işlem Şekil 2 ve 
Şekil 3’teki gibi uygulanmaya devam ediyor. 

Buna göre bu işlem başlangıçtan itibaren 
dört defa uygulandıktan sonra elde edilecek 
olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 olur? 

A) 25 B) 212 C) 216 D) 218 

13. 

Yüksekliği 800 metre olan şekildeki üçgen 

şeklindeki tepenin A-B yolunun eğimi 
4

3
 ve B-C 

yolunun eğimi 
8

15
 tir. 

Buna göre A-B-C yolunun uzunluğu kaç 
kilometredir? 

A) 2,2 B) 2,7 C) 2200 D) 2700

16. 3x2 – 5y + 7x –  11 cebirsel ifadesi ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

A) Üç tane bilinmeyeni vardır.

B) 3x2 ve 7x terimleri benzer terimlerdir.

C) Sabit terimi 11’dir.

D) Katsayılar toplamı –6’dır.

14. Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi bir dik

üçgene ait olabilir?

A) 4, 12, 4 10

C) 6, 8, 11

B) 5, 12, 13

D) 5, 5, 5
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17. Bilgi: 1’den büyük x ve y tam sayıları için xy + yx biçimindeki sayılara Leyland Sayısı denir. Örneğin; x=2
ve y=3 için 23 + 32 = 8 + 9 = 17 olup; 17 sayısı bir Leyland Sayısı’dır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki sayılardan hangisi Leyland Sayısı değildir?

A) 8 B) 32 C) 44 D) 54

18. 

Şekildeki uzaktan kumandalı araba eğimi 
0,73’ten büyük olan rampaları çıkamamaktadır. 

Buna göre bu araba aşağıda verilen 
rampalardan hangisini çıkamaz? 

A) 

C) 

B) 

D)

19. 

Yarıçapı 0,5 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik 
dairesel silindir şeklindeki mum yakıldığında 
her 45 dakikada bir 1 cm eriyerek kısalmakta 
ve dik dairesel silindir biçimini 
kaybetmemektedir. 

Buna göre mumun yakıldıktan 3 saat 

sonraki hacmi kaç cm3 tür? (= 3 alınız) 

A) 4,5 B) 5 C) 5,5 D) 6
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20. Şekildeki grafikte Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde bir hafta içinde meydana gelen trafik kazası sayıları
verilmiştir.

 Grafik: Şanlıurfa ve Adıyaman’da Meydana Gelen Trafik Kazası Sayıları 

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Adıyaman’da bir hafta içinde toplamda meydana gelen trafik kazası Şanlıurfa’dan daha fazladır.

B) Hafta boyunca iki şehirde meydana gelen toplam trafik kazası en çok Pazartesi günüdür.

C) Şanlıurfa’da en çok kaza Cuma günü olmuştur.

D) Hafta boyunca her gün Şanlıurfa’da daha çok kaza olmuştur.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pazartesi Salı Çaşramba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Şanlıurfa

Adıyaman
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1. Bilgi: Işık ışınları farklı mercek türlerinde farklı şekillerde kırılarak yollarına devam ederler.

Öğretmen tahtaya aşağıdaki şekilleri çizip öğrencilerden verilen kutuların içine gelmesi gereken mercekleri 
seçmesini istiyor. 

Kutulardaki merceklere gelen ışınların izlediği yolları inceleyen sınıftaki öğrencilerden hangisinin 
yaptığı gruplandırma doğru olur? 

1. Kutu 2. Kutu

A) Ahmet

B) Büşra

C) Cemal

D) Derya

2. Aşağıda Sevgi ve Yasin arasında geçen bir konuşma metni verilmiştir.

Yasin: Merhaba Sevgi  
Sevgi: Merhaba Yasin yüzüne ne oldu öyle? 
Yasin: Sivilceler oluştu ve bu durumdan rahatsız olduğum için ellerimle sürekli tahriş ettim ve böyle izler kaldı. 
Sevgi: Evet bende de çıkıyor ama annem uğraşmamam gerektiğini söyledi, bende uğraşmamak için elimden 
geleni yapıyorum. Peki, sende annem ve babanla seni anlamamaları konusunda sorunlar yaşıyor musun? 
Yasin: Evet yaşıyorum beni bir türlü anlamıyorlar. Evdeyken yalnız kalmak istiyorum ama dışarıdayken hep 
arkadaşlarımla olmak istiyorum. 

Yukarıda verilen konuşma metni ile ilgili; 

1. Yaşanılan dönem ergenlik dönemine aittir.
2. Verilen olayda ailenin bu dönemde çocuklarına karşı anlayışlı olması gerekmektedir.
3. Bu dönemde Yasin’in yaşadığı olay hem bedensel hem de ruhsaldır.

verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) 1 ve  2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1,2 ve 3
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3. İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan Bakır, Kurşun

ve Nikelin sıcaklığını 1 oC arttırmak için gerekli olan

ısılar tabloda verilmiştir.

Tabloyu inceleyen Cemal; 

1. Kurşunun öz ısısı Nikelin öz ısısından
büyüktür. (     )

2. Bakırın öz ısısı kurşunun öz ısısından
küçüktür. (     )

3. Nikelin öz ısısı en büyüktür. (   ) 

yorumlarını yapıyor. 

Cemal’in söylediklerini değerlendiren öğretmeni 
parantez içerisini nasıl doldurmalıdır? 

1 2 3 

A) D D Y 

B) Y  Y D 

C) 
D 

Y D 

D) Y D D 

4. 

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan 

motosiklet ve otomobiller, geri dönüşüm için 

Kırıkkale’de bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi 

(MKE) Kurumu’na gönderiliyor. 918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu ek 14. maddesi 

gereğince, trafikten men edilerek alıkonulan, ancak 

sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan 

araçlar, MKE’nin Kırıkkale’deki hurda işleme tesis-

lerine gönderiliyor. Araçlar, burada işlenerek MKE 

Ağır Silah ve Çelik Fabrikası ile Pirinç Fabrikası’nın 

hammadde ihtiyacında değerlendiriliyor. 

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak kimya 

endüstrisi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılamaz? 

A) Kimya endüstrisi birçok sektör için gerekli

ham madde ihtiyacını karşılamaktadır.

B) Kimya endüstrisi sayesinde geri dönüşüm

de yapılabilir.

C) Kimya endüstrisinde üretim yapan

fabrikalarımız ülkemizin tüm ihtiyaçlarını

karşılayabilmektedir.

D) Kimya endüstrisi otomotiv, ağır silah, çelik

sektörlerinde kullanılmaktadır.

0,37

0,13

0,45

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

BAKIR KURŞUN NİKEL
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Hava    N 

Su 

5. Fen Bilimleri öğretmeni ışığın kırılma kanunla-

rıyla ilgili dersi işlerken akıllı tahtaya aşağıdaki

görseli yansıtıyor.

Bu görsele bakarak öğrencilere; 

1. Gelme açısı kırılma açısından büyük

müdür?

2. Gelen ışık normalden uzaklaşarak mı

kırılmıştır?

3. Suyun yoğunluğu havanın yoğunluğundan

daha mı büyüktür?

Sorularını yöneltiyor ve öğrencilerden cevaplama-

larını istiyor.  

Verilen cevaplar doğru olduğuna göre hangisi 

doğru cevaptır? 

1 2 3 

A) Evet Evet Evet 

B) Evet  Hayır Hayır 

C) 
Evet 

Hayır Evet 

D) Hayır Evet Hayır 

6. Akdeniz'de, Richter Ölçeği ‘ne göre 3,7

büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine 

göre Akdeniz'de Richter Ölçeği ‘ne göre 3,7 

büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 

16.16'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre 

derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı 

olmadı. 

Yukarıda verilen haber metninde depremle ilgili 
kavramlardan hangisinden bahsedilmemiştir? 

A) Deprem büyüklüğü

B) Deprem şiddeti

C) Deprem bölgesi

D) Artçı deprem
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7. 

Bir öğrenci yukarıdaki deney düzeneklerini 
hazırlayarak aşağıdaki işlemleri yapıyor.( Kaplarda 
yeterli miktarda su ve karbondioksit bulunmaktadır.) 

Alınan 
Kaplar 

Maddeler Sonuç 

2. Kap
X maddesi 
yaprağa 

damlatılıyor. 

2. kaptaki
yaprak sarı
renk alıyor.

1. Kap
Y maddesi 
yaprağa 

damlatılıyor 

1. kaptaki
yaprak koyu 
mavi oluyor. 

 Y maddesi, glikoz miktarı artarsa koyu mavi
renk alır.

 X maddesi, oksijen miktarı artarsa kırmızı,
azalırsa sarı renk alır.

Buna göre öğrencinin hazırladığı deney 
düzenekleri ile ilgili; 

1. 1.kapta bulunan bitki glikoz üretirken

2.kapta bulunan bitki karbondioksit üretir.

2. 1.kaptaki bitki ortamdaki karbondioksiti

kullanırken 2. kaptaki bitki ortamdaki

oksijeni tüketir.

3. Bir kelebeği 2.kaba koyarsak daha uzun

yaşar.

ifadelerinden hangileri doğru olur? 

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 1,2 ve 3

8. 

23 Mart 2018 saat 15:17 de Kenya’ da gerçek-

leşen yeni bir deprem ve oluşan yarıkta adeta 

araştırmacıların tahminini doğruladı. Gerçekleşen 

deprem sonrası Maai Mahiu – Narok otoyolu 

üzerinde 50 metre derinliğinde, 20 metre genişli-

ğinde ve 700 metre uzunluğunda oluşan yarık, 

kara parçasının yavaş yavaş koptuğunu 

gösteriyor.  

Yukarıdaki gazete haberiyle ilgili; 

1. Yer kabuğu tek bir parçadan meydana

gelmiştir.

2. Levhalar magmanın etkisi ile yavaş ve

sürekli hareket halindedir.

3. Levhaların ani ve çok hızlı yanal hareketi

sonucu depremler meydana gelmektedir.

öğrencilerin verdiği bilgilerden hangileri 

doğrudur? 

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 1,2 ve 3
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9. 

Yukarıdaki şekilde yükleri verilen büyüklükleri aynı K,L ve M cisimleri yalıtkan saplarından tutularak aynı anda 

birbirlerine dokundurulup ayrılıyor. Daha sonra K cismi  + 2q yüklü bir elektroskoba dokunduruluyor.  

 Yapılan işlemler sonucunda elektroskobun son durumu ile ilgili hangileri söylenebilir? 

A) Elektroskobun topuzundan yapraklarına + yük geçişi olur.

B) Elektroskobun yaprakları biraz açılabilir.

C) Elektroskobun yaprakları önce kapanır sonra açılır.

D) Elektroskobun yaprakları ve topuzu zıt yükle yüklenir.

10. Çiğdem Fen Bilimleri proje ödevi için aynı iki saksı bitkisini alıp 15 gün boyunca aynı ortamda yetiştiriyor.

1. bitkiyi her gün çeşme suyu ile sularken, 2. bitkiyi ise sirkeli su ile sulamaktadır.

Deneyin sonucunda sirkeli su ile sulanan bitkinin kuruyup çürüdüğünü diğer bitkinin çiçek açtığını 

gözlemlemiştir. 

Çiğdem’in yaptığı bu deney ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 

A) Çiğdem sirkeli su ile suladığı bitkide asit yağmurlarının etkisini araştırıyor olabilir.

B) Bitkilerin oksijen üretim miktarı farklıdır.

C) Bitkilerden sirkeli su ile sulanan daha mineralli olduğu için daha fazla fotosentez yapar.

D) Bitkilerin deney sonucunda ölçülen ağırlık artışları farklıdır.
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11. Aşağıda L cismi makaralar kullanılarak daha

küçük bir kuvvetle çekilerek dengelenmiştir.

( Makara ağırlıkları önemsenmeyecek.)

Yukarıdaki görsele göre; 

1. K makarası hareketli makaradır.

2. L cismi 60 N ise dengeleyen F kuvveti 30 N

dur.

3. Sistem 1 sabit, 3 hareketli makaradan

oluşan palangadır.

hangileri doğrudur? 

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 1,2 ve 3

12. 

Arda hafta sonu köye gittiğinde kuyudan şekildeki 

gibi su çıkarıldığını gözlemliyor ve kullanılan 

sistemin başka hangi alanlarda kullanıldığını 

düşünmeye başlıyor. 

Aşağıdakilerden hangisi Arda’ nın düşündükleri 

arasında yer almaz? 

A) Et kıyma makinaları

B) Araba direksiyonları

C) Tornavida

D) Makas

13. Bir öğrenci aşağıdaki turnusol kâğıtlarına K, L

ve M çözeltilerini damlatıyor.

 Mavi turnusol kâğıdı  Kırmızı turnusol kâğıdı 

K çözeltisinin damlatıldığı yerde turnusol kâğıdı 
kırmızıya dönüşmektedir. 

 L çözeltisinin damlatıldığı yerde kırmızı

turnusol kâğıdı renk değiştirmemektedir.

 M çözeltisinin damlatıldığı yerde ise maviye

dönüşmektedir.

Buna göre, K, L ve M çözeltileri için aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 

A) K çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür.

B) L çözeltisinin  pH değeri 7 veya 7’den küçük

olabilir.

C) M çözeltisine fenolftalain damlattığımızda

renk değişimi olmaz.

D) K ve M çözeltileri nötrleşme tepkimesi verir.

14. Aynı ortamda bulunan ilk sıcaklıkları 100C olan

15g demir ve 15g alüminyum özdeş ısıtıcılar ile

ısıtılarak sıcaklıkları 50 oC çıkarılıyor.

Buna göre; 

1. Alüminyum daha az ısı alır.

2. Alüminyum ve demirin sıcaklık değişimi

eşittir.

3. Demir daha kısa sürede 50oC ulaşır.

yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? 

(cAl : 0.91 cal/goC,   cFe : 0.46 cal/goC) 

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2

C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
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15. Bilim insanları çocukların anne ve babalarına olan benzerlik ve farklılıklarını saç şekli, göz rengi ve ten
rengi açısından araştırmak için Ayşe ve Mete’nin anne ve babalarıyla birlikte bu özellikleri gözlemlenerek
aşağıdaki tablolar hazırlanıyor.

 Ayşe ve ailesi ile yapılan gözlem sonuçları:  Mete ve ailesi ile yapılan gözlem sonuçları: 

Özellik Anne Baba Ayşe 

Saç şekli Düz Kıvırcık Düz 

Göz rengi Mavi Siyah Siyah 

Ten rengi Beyaz Beyaz Beyaz 

Bilim insanlarının yaptıkları araştırma sonuçlarıyla ilgili; 

1. Kalıtsal özellikler anne ya da babadan çocuğa aktarılır.
2. Ayşe’nin saç şeklinin babasından farklı olması mayoz bölünmede meydana gelen parça değişimi ile

ilgilidir.
3. Yapılan araştırma sonuçlarına göre mitoz bölünmenin kalıtsal çeşitlilik açısından ne kadar önemli

olduğu belirlenmiştir.

verilen açıklamalardan hangileri söylenebilir? 

A) 1 ve  2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1,2 ve 3

16. Helyum, Neon ve Argon elementlerinin elektron

modelleri aşağıdaki gibidir.

Elektron modelleri verilen elementler ile igili; 

Can: Elementler sırasıyla 1, 2 ve 3. periyotta 

bulunur. 

Ahmet: I.element 1. Periyot 2A grubundadır. 

Efe:3 elementin de kimyasal özellikleri benzerdir. 

verilenlerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız Can B) Yalnız Ahmet

C) Can ve Efe D) Can,Efe ve Ahmet

17. K, L, M, N ve O elementlerinin periyodik
tablodaki yerleri gösterilmiştir.

Elementler ile ilgili verilen bilgileri doğru veya 

yanlış olmalarına göre cevaplayan Cemal; 

Sorular   D   Y 

1. K elementinin son yörüngesinde
1e- bulunur.

  X 

2. O elementi kararlı hale geçerken
2e- alır.

 X 

3. N elementinin M elementine
benzemesi için 1e- vermesi gerekir.

  X 

4. N ve O elementleri arasında iyonik
bağlı bileşik oluşur.

 X 

hangilerinde hata yapmamıştır? 

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 3 ve 4 D) 1,2 ve 4

Özellik Anne Baba Mete 

Saç şekli Kıvırcık Kıvırcık Kıvırcık 

Göz rengi Kahverengi Siyah Siyah 

Ten rengi Esmer Beyaz Esmer 
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18.Saf bir maddenin donma sıcaklığı sabittir. Saf
maddenin içine başka bir madde eklenirse
maddenin saflığı bozulur. Saf olmayan bu karışımın
saf maddeye göre erime ve donma sıcaklığı
değişir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya 
uygun değildir? 

A) Kışın yollara tuz dökülmesi

B) Hava sıcaklığı 00C altına düştüğü günlerde

uçak pistlerinin alkol ile yıkanması

C) Araba radyatörlerine antifriz konulması

D) Oda sıcaklığındaki bir bardak suya buz

eklenmesi

19. Embriyo   Zigot 

  Fetüs    Bebek 

Gazi, insana ait gelişim dönemlerini aşağıdaki gibi 

sıralamıştır. 

Gazi’ nin yapmaya çalıştığı sıralamanın doğru olabilme-

si için hangi şekillerin yerleri değiştirilmelidir? 

A)   B) 

C)    D)  

20. Aşağıda dişi ve erkek üreme sistemiyle ilgili
görseller verilmiştir.

Bu görsellere göre verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Şekil A’da verilen dişi üreme sisteminde

1 ile gösterilen yapıda yumurta üretilir.

B) Şekil B’de 1 ile gösterilen yapı vücut dışın-  

       da bulunur ve erkek üreme hücresini üretir.

C) Şekil A’da 3 ile gösterilen yapı döl yatağı- 
              dır ve döllenme olayı burada gerçekleşir. 

D) Şekil B’de 2 ile gösterilen yapı salgı bezleri- 

             dir ve spermlere kaygan bir ortam oluştura- 

             rak hareketini kolaylaştırır.     

SINAV BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. “Mustafa Kemal 1. Dünya savaşı sırasında
Almanların Türkiye’deki genel komutanı
Falkenhayn’ın hatalarını görmüş, Veliaht
Vahdettin ile birlikte yaptığı Almanya ziyare-
tinde Alman Orduları Başkumandanı
Hindenburg’la yaptığı görüşmede Almanla-
rın Türkiye’deki askeri kumandaya çok
önem vermediklerini dile getirmiştir.”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, daha çok
onun aşağıdaki özelliklerden hangisine
sahip olduğunu ifade eder?

A) Açık sözlülüğü B) Barışseverliği

C) Vatanseverliği D) İdealist yapısı

2. Wilson İlkeleri’nde yer alan “Yenenler,
yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak al-
mayacaktır.” ve “Devletler arası gizli antlaş-
malar yapılamayacaktır.” maddelerine bakı-
larak ABD’nin asıl amacının aşağıdaki-
lerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) İngiltere ve Fransa’nın daha fazla sö-
mürge kazanmasını önlemek

B) İttifak Devletleri’nin toprak kaybetmesini
önlemek

C) Uluslararası sorunları barışçıl yöntemler-
le çözmek

D) Uluslararası hukuka uygun olarak hare-
ket etmek

3. Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde sadece Erzu-
rum, Balıkesir, Alaşehir ve Sivas’ta değil,
Anadolu’nun pek çok yerinde kongreler dü-
zenlenmiştir. Farklı zamanlarda Pozantı, İz-
mir, Nazilli, Muğla, Kars, Edirne, Ardahan,
Oltu, Lüleburgaz, Afyon’da toplanan kongre-
lerde Anadolu halkı Milli Mücadele için çeşitli
çözüm yolları üzerinde durmuştur.

Milli mücadele dönemindeki bu durum
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olamaz?

A) Ülkenin çeşitli yerlerinde işgale çareler
arandığının

B) Birlik ve beraberlik içinde mücadele edi-
leceğinin

C) Ülkenin işgal edilmek istendiğinin

D) Yöresel kurtuluş çareleri arandığının

4. Tarih öğretmeni Fatih, Kütahya-Eskişehir
Savaşlarından sonra; Mustafa Kemal’in
Cumhurbaşkanı olduğu zamana kadar olan
dönem için “O dönemde Meclis demek,
Mustafa Kemal demekti.” demiştir.

Bu söze göre aşağıdaki durumlardan
hangisi ile bir bağlantı kurulamaz?

A) TBMM’nin bütün yetkilerini Mustafa Ke-
mal’e devretmesi

B) Teşkilat-ı Esasiye kanunun çıkarılması
C) Başkomutan yetkisi ile orduyu Sakarya

nehrinin doğusuna çekmesi
D) Mustafa Kemal’in İstiklal mahkemelerini

tekrar yürürlüğe koyması
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5. Hazırlanan yasa teklifi ile TBMM’de görüşü-
lerek oy birliği ile cumhuriyet kabul edildi.
Aynı gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçi-
minde Mustafa Kemal Paşa, cumhurbaşkanı
seçildi. Yeni devletin adı ise “Türkiye Cum-
huriyeti” olarak belirlendi. Daha sonra Mus-
tafa Kemal, ilk hükümeti kurma görevini İs-
met Paşa’ya verdi.

Buna göre;

I. Yeni Türk Devleti’nin adı konuldu.

II. Devlet başkanı belirlendi.

III. Yürütme gücü hükümete devredildi.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II

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

6. 23 Nisan 1920’de millet egemenliğine dayalı
BMM açıldı fakat BMM’nin açılmasıyla birlik-
te bu defa da BMM’ye karşı çeşitli sebepler-
le ayaklanmalar çıktı ve bu ayaklanmalarla
uğraşmak zorunda kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi BMM’ye karşı
çıkan ayaklanmaların sebeplerinden biri
değildir?

A) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları

B) Uzun süren savaşların halkı yorgun dü-
şürmesi

C) Ağır bir antlaşma olan Mondros’un imza-
lanması

D) İstanbul Hükümetinin halkı TBMM’ye kar-
şı kışkırtması

7. Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926’da yürür-
lüğe girdi. Bu gelişme ile birlikte ülkemizdeki
bütün vatandaşların eşitliği ilkesine dayanan
yeni bir hukuki düzene geçildi. Laik bir nitelik
taşıyan bu Kanun’un kabulünden sonra dinî
inancına bakılmaksızın her Türk vatandaşı
aynı hukuka tabi oldu.

Türk Medeni Kanunu’nun ülkemizde aşa-
ğıdakilerden hangisine bir katkı sağladığı
savunulamaz?

A) Laik düzene geçişe

B) Siyasal alanda eşitliğe

C) Sosyal alanda eşitliğe

D) Kadın-erkek eşitliğine

8. “Atatürk ilkelerinden bazıları; ırk, dil, din,
cinsiyet siyasal düşünce,  felsefi görüş ayrı-
mı gözetmeden bütün vatandaşları kanun
önünde eşit sayan bir anlayış benimseyerek
insanlar arasındaki farklılıklarından kaynak-
lanan ayrıcalıkları da ortadan kaldırmıştır.”

Buna göre;

I. Laiklik

II. Halkçılık

III. Milliyetçilik

ilkelerinden hangilerinin bu farklılıklar-
dan kaynaklanan durumları ortadan kal-
dırdığı söylenebilir? 

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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9. 

İlke Amaç

1) Cumhuriyetçilik Milli bağımsızlık

2) Laiklik Vicdan hürriyeti

3) İnkılâpçılık Çağı takip etmek

4) Milliyetçilik Ulusal irade

Yukarıda verilen ilke amaç eşleştirme-
sinde yapılan hata hangi ilkelerin yer de-
ğiştirmesi ile doğru hale gelir? 

A) Milliyetçilik - laiklik

B) Laiklik - Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik

D) Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık

10. II. Dünya savaşından sonra Türkiye oluşa-
cak yeni dünya düzeninde yer almak istiyor-
du. ABD Türkiye’nin bölgedeki yapısı nede-
niyle iyi bir müttefik olacağını düşünüyordu.
SSCB ise boğazlardan yararlanma ve bura-
da üs elde etme amacıyla Türkiye’nin kendi
yanında yer almasını istiyordu.

Buna göre Soğuk Savaş döneminde dün-
yanın iki süper gücünün Türkiye’yi yanla-
rına alma isteklerinde aşağıdakilerden
hangisinin doğrudan etkili olduğu savu-
nulabilir?

A) Güçlü ekonomik yapısının

B) Sahip olduğu güçlü ordusunun

C) Genç ve Dinamik nüfus yapısının

D) Sahip olduğu Jeopolitik konumunun
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1- Taassup, bir fikre veya inanışa körü körüne
bağlanmak, ondan başkasının doğruluğunu kabul
etmemek demektir.
Buna göre;
I. Taassup, ilerlemeyi önler.
II. Bütün taklitler, taassuptur.
III. Taassup, aklı kiraya vermek demektir.
IV. Taassuba düşmemek için geleneği toptan ret
etmek gerekir.
V. Taassup artıkça cahillikte artar.
Maddelerinden hangileri doğrudur?

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

Kötü alışkanlıkların yayılmasında kitle iletişim 

araçlarının etkise de büyüktür. Her ülkenin kendi 

televizyon kanalları olmasında rağmen birçok film, 

dizi, yarışma programı tüm dünyada gösterime 

sunulmaktadır. Bu yayınlanan programların 

birçoğunda alkol, sigara, uyuşturucu gençlere 

özendirici bir şekilde sunulmaktadır. Ancak bu 

programların zararları sadece bağımlılık yapan kötü 

alışkanlıklarla sınırlı kalmamakta, nefret, haset, fitne 

şiddet gibi insanlarını birbirine düşüren kötü 

hasletlerde işlenmektedir.

2- Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan
çıkarılamaz?

A) Kötü alışkanlıklar evrensel bir sorundur.
B) Dünya’nın birçok ülkesinde yayınlanan yarışma
programları insanlar arası sevgi, dostluk ve güven
duygularına zarar vermektedir.                   
C) Kötü alışkanlıkların yayılmasında televizyon,
internete göre daha fazla etkilidir.
D) Haset, fitne ve şiddet kötü alışkanlıklar kadar
İnsanlara zarar vermektedir.

Yüce Allah ilk insandan itibaren peygamberler ve
kitaplar göndermiştir. Nitekim insanların ellerinde 

bulunan ilahi kitaplar dinin tarihinin insanlık tarihiyle 

başladığını göstermektedir. Yapılan araştırmalarda 

tarihin bütün dönemlerinde hemen hemen her 

toplumun sahip olduğu bir dini inancı mevcuttur. 

Değişik bölgelerde yapılan kazı ve incelemelerde 

ibadethanelere ve dine ait sembollere rastlanmıştır.

3- Bu metinde vurgulanan asıl düşünce aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.

B) Her toplumun kutsal kitabı vardır.

C) Din evrensel bir gerçektir.

D) Yapılan kazılarda önemli ibadethaneler
bulunmuştur.

Kötü alışkanlık ve davranışlardan korunabilmek için 

bireye, aileye ve devlete düşen bazı görevler vardır. 

Herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse kötü 

alışkanlık ve davranışlardan korunmak mümkün olur.

4- Buna göre aşağıdakilerden hangisi kötü

alışkanlıklardan korunmada bireye düşen

görevlerden biri değildir?

A) Kötü alışkanlıklar karşıtı yasal düzenlemeler

yapılmalıdır.

B) Kötü alışkanlıklar hakkında bilinçli olunmalıdır.

C) Sportif ve kültürel faaliyetlerde aktif olunmalıdır.

D) Kötü alışkanlıkları olan insanlardan uzak

durulmalıdır.

5- Aşağıdakilerden hangisi dinlerin temel

özellikleri arsında sayılmaz?

A) Din, evrensel bir nitelik taşır.

B) Kast sistemi vardır.

C) Temel amaçları insanlara iyiliği emredip,

kötülükten uzaklaştırmaktır.

D) Hak, adalet ve doğruluk gibi temel ilkeleri taşır.
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“Şüphesiz biz emaneti(sorumluluğu) göklere, yere ve 

dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek 

istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. 

Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” 

Ahzab Suresi 72. Ayet
6- Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi
anlaşılamaz?
A) Allah sorumluluğu insana yüklemiştir.
B) Sorumluluk yüklenmesi zor bir görevdir
C) İnsan sorumluluğun farkında olmadığı için
cahildir.
D) İnsan akıllı bir varlık olduğu için sorumlu
kılınmıştır.

1. İhram a. Safa- Merve

2. Sa’y b. Kâbe

3.Vakfe c. Mikat

4. Tavaf d. Mina

5. Şeytan taşlama e. Arafat

7- Yukarıda hac esnasında yapılan ve yapıldığı

yerler karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru

eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1a – 2b- 3c- 4d- 5e B) 1c- 2a- 3e- 4b- 5d

C) 1d- 2b-3e-4a-5c D) 1c- 2a- 3d- 4b- 5e

8- Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi konusu

itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A) Yalnız taş duvar olmaz.

B) Veren el, alan elden üstündür.

C) Damlaya damlaya göl olur.

D) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

(…..) Kur’an bilimsel araştırma ve buluşlarla 

ilgilenmemizi istemez.

(…...) Evrendeki mükemmel düzen ve işleyiş Allah’ın 

varlığının delillerindendir.

(……) Bilimsel araştırmalar ve Kur’an ayetleri birbiri 

ile çelişmektedir.

(…….) Allah’ın yaratması sürekli devam etmektedir.

9- Verilen cümlelere ait doğru(D)  / yanlış (Y)

sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) D  - D – D- D B) Y- Y- Y- Y

C) D- Y- D- Y D) Y- D- Y- D

 Vahye dayalı en eski dindir.

 Zina etmek ve hırsızlık yapmak yasaktır.

 Hz. Davut ve Hz. Süleyman dönemleri en

görkemli dönemleridir.

 Tanrı Yehova’dır

Ahmet derse geç kalmıştı. Sınıfa geldiğinde 

öğretmeni yukarıdaki bilgileri açıklıyordu.

10- Ahmet’e öğretmeni hangi dinden bahsettiğini

sordu. Verilen bilgiler düşünüldüğünde Ahmet

aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru

cevap vermiş olur?

A) Hristiyanlık B) Yahudilik

C) Hinduizm D) Budizm
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İNGİLİZCE

Mehmet BOZKURT KARAKÖPRÜ - Türk Telekom Ortaokulu Selcan BOZGÜNSOY       HALİLİYE - Şehit Tanju Sakarya An. Lisesi

Ahmet YİĞİTBAŞ HALİLİYE - Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu

1.

Find the sentence in the messages that shows 

Tom refuses the offer.

A) That’s great

B) OK. See you

C) I’m sorry. I can’t.

D) Doing well.

3.

I   - I'd love to, but I can't.
II  - I hope you have great fun with him. 
III - Shame. Why not? 
IV - I am going to go to a rock concert with Tom.
V  - We're having a slumber party at my house 
       tomorrow. Fancy joining us?

Order the sentences to make a dialogue.

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

Dear Frank,

Great to hear from you! So, you want to know about 
my favourite dish from my country. Well, it is called 
“chicken pie”, it's a traditional dish and it's very 
popular here in Wales. Chicken pie is a special 
dough covered dish with chicken, onions, tomatoes, 
peppers, chillies, garlic and herbs. It's not easy to 
make but it is well worth trying. We usually serve it 
with a special sauce. I hope you can try it one day!
How about you! Do you have a favourite dish from 
your country?
Write soon,
Angela

Which question doesn't have an answer in the 
letter above?

A) Who is the letter to?

B) What are the ingredients of the dish?

C) How do they serve it?

D) What is Frank's favourite dish?

2.
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Tom: What are your plans for the summer holiday?

Roy : l'd like to go to the mountains this year. 

          What about you?

Tom: I want to go wind-surfing this summer.

Roy : That’s a great idea. I did it last year. I want to 

          try camping and stay in a tent by a river. 

          I want to do fishing and try rafting.

Which is not Roy’s plan for the summer?

A) B)

C) D)

It makes

our lives

   easy.
It helps me 
    do my 
homework. 

What is the teacher’s question about the Internet?

A) Do you have an lnternet connection?
B) Which websites do you visit often?
C) What is the best thing about the Internet?
D) How often do you go online?

The third 
    year 
 without 
    rain

 Cars 
under 
water 
   in 

London

Millions 
    of 
 people 
    are 
 hungry

Which disaster is not mentioned in the headlines?

A) Flood

B) Disease

C) Drought

D) Famine

--------------

Leo : I didn’t enjoy my trip in Britain.

Rim   Why not?

Leo : Because of the weather. It rained one day and 

           the other day it was cloudy. 

:

Why didn’t Leo enjoy his trip in England?

A) The weather was unsettled.

B) The weather was mild and great.

C) Tim enjoyed bright sunny weather.

D) There was a severe storm.

4.

5.

6.

7.
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8.

Today is Friday and Linda is in the Museum of lnventions with her best friend, Maria. They are walking around 

and talking about inventions.

Which museum are Linda and her friend in?

1 2 3 4

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

Virtual reality is on artificial world of images. 

Actually it is a fake reality. You put on a headset 

and find yourself in a different world.

Computer experts predict that virtual reality will 

take the place of television and other things as 

entertaintment.

Students will learn by experiencing. For example; 

in geography lesson they can travel to other 

countries or take a virtual trip around the solar 

system.They will have fun and learn in better way.

Which one is true?

A) Virtual reality will be worse than the other

entertaintments.

B) Students will put on a headset and solve tests.

C) Students will try the virtual reality with the computer

experts.

D) People will prefer virtual reality to the other

entertaintments.

A) Mike is folding the clothes.

B) Mike is doing the laundry.

C) Mike is hanging out the clothes.

D) Mike is making a to-do list.

Which one is true about the picture above?

9. 10.
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SINAV  BAŞLAMADAN  ÖNCE AŞAĞIDAKİ  UYARILARI  MUTLAKA    OKUYUNUZ.

1. Sınav  başladıktan  sonra  çevrenizdekilerle  konuşmayınız.

2. Soruları  cevaplamaya  istediğiniz  sorudan  başlayabilirsiniz.

-3. Cevabını  bilmediğiniz  sorular  üzerinde  fazla  zaman  kaybetmeden  diğer  sorulara 

geçiniz. Zaman  kalırsa  bu  sorulara  daha  sonra  dönebilirsiniz.

4. Sınav  puanınızın  hesaplanmasında  sadece  doğru  cevaplarınız  dikkate  alınacaktır.

5. Cevap  anahtarınızı  sınav  süresince  başkalarının  göremeyeceği  şekilde  önünüzde

bulundurunuz.

6. Sınav  sırasında  sözlük, hesap  makinası, cep  telefonu  ve  bilgisayarınızın  bu  özel-

liklerini  kullanmayınız.

7. Sınav  süresince  yerinizden  ayrılmayınız.

 

 

Bu deneme sınavındaki sorular Şanlıurfa İlinde görev yapan öğretmenlerin 

gönüllü olarak hazırladığı sorulardan oluşmaktadır.
*

 

 

Şanlıurfa ilinde görev yapıp bu projede görev almak isteyen öğretmenler 

hazırladıkları soruları ebapurfa63@gmail.com adresine gönderebilirler.
*




