
8. SINIF
ONLİNE İZLEME SINAVI

SÖZEL BÖLÜM

AÇIKLAMALAR

	 1.	Bu	sınavda	Türkçe (20 soru) - T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru) - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(10 soru) - İngilizce	(10	soru)	olmak	üzere	dört	bölüm	bulunmaktadır.

	 2.	Sınavın	süresi	75	dakikadır.

	 3.	Her	sorunun	sadece	bir	doğru	cevabı	vardır.	Bir	soru	için	birden	çok	cevap	yeri	işaretlenmişse	o	soru	yanlış	
cevaplanmış	sayılacaktır.

	 4.	Puanlama;	her	test	için	yanlış	cevap	sayısının	üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde	edilecek	ge-
çerli	cevaplar	üzerinden	yapılacaktır.

	 5.	Cevaplamaya,	istediğiniz	testin	sorusundan	başlayabilirsiniz.	Cevabını	bilmediğiniz	sorular	üzerinde	fazla	
zaman	kaybetmeden	diğer	sorulara	geçiniz.	Zamanınız	kalırsa	bu	sorulara	daha	sonra	dönebilirsiniz.
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SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE

Bu testte 20 soru vardır.

8. Sınıf

1.  Herhangi bir nesne ya da kavram hakkında 
yaptığınız açıklamalar o ifadeyi tam olarak karşıla-
yamayabilir. Kavramlar, her zaman tanımlarıyla bire 
bir örtüşmez (tam anlamıyla uyuşmaz). Bu, biraz 
       I  
da tanımın doğasından (yapısal özelliğinden) gelir. 
              II     
Çünkü tanımlama, kavramı belirli sınırlar içine çek-
me,bir tür yoğunlaştırmadır (az sözle çok şey ifade  
              III  
etme). Bu yüzden tanımlanan kavramın kimi yön-
leri, tanımın sınırlarına dâhil değildir. Ayrıntıları 
yeterince kuşatmaz (değişik yorumlar getiremez). 
            IV

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili ola-
rak ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi 
yanlıştır?

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

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleş-
memiş bir beklenti söz konusudur?

A) Yurtdışından döndüğünde bize hediye getire- 
ceğini sanmıştım.

B)  Uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığıma ka-
vuştum.

C) Aylardır çalıştığınız bu sınavı sonunda kazan-
dınız.

D)  Boyu çok kısa olduğundan milli takım seçmele-
rine giremedi.

4.  Hiç tanımadığımız bir insanın davranışlarına baka-
rak nasıl ki psikolojisini anlayabiliyorsak, ilk defa 
gördüğümüz bir kitabın da dış görüntüsünden o 
kitabın ruhunu anlayabiliriz.

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle ile 
aynı doğrultudadır?

A) Sanat eserinde biçim ve öz birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olmalıdır.

B)  Sanat eserinin iç dünyasını bize gösterecek 
olan eserin dış yapısıdır.

C)  Eserleri dış görünüşlerine göre değerlendirmek 
oldukça yanlıştır.

D)  Sanat eserinde üzerinde durulması gereken tek 
öğe biçimdir.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıkla-
yıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) O gece dilimin ucuna gelen hiçbir şeyi ne yazık 
ki söyleyemedim.

B)  Bulunduğu her ortamda pot kırar, bizi sevdikleri-
mizin yanında rezil ederdi.

C)  Çevremde isteklerimi, sıkıntılarımı paylaşa- 
cağım bir dert ortağım bile yok.

D)  Çevresindeki insanlarla çok iyi anlaşabilen, bin 
tarakta bezi olan biriydi.
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8. Sınıf
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5.  Bir sanatçı içinde bulunduğu şartlardan yakınmaya 
başladığı an sanata yan çizmiş demektir. (I) Çünkü 
sanatta şartların bir önemi yoktur; önemli olan bir 
kardelen gibi zor zeminler ortasında kendini göste-
rebilmektir. (II) İşte bu zorlukların üstesinden gele-
bilen bir sanatçı kendini gerçekleştirmiş demektir. 
(III) Ünlü Kırgız yazarımız Cengiz Aytmatov’ a bak-
tığınızda, zorluklarla nasıl mücadele edilebildiğini 
ve bir toplumun dertlerinin, eserlerin özüne nasıl 
sindirilebildiğini görürsünüz. (IV) O, toplumunun 
yaşadığı işkenceleri, savaşları büyük bir ustalıkla 
anlatmayı başarabilmiş gerçek bir sanatçıdır.

 Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cüm-
lelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir?

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

7.   Günümüzde yazar ve şairlerimizin edebiyat ile iliş-
kilerinin değiştiğinin sanırım hepiniz farkındasınız. 
(I) Çünkü bugünkü yazar ya da şairlerimiz çalışma 
yapacakları masaya geçen yüzyıllardakiler gibi te-
miz bir zihinle oturmuyorlar. (II) Günümüzde edebi 
metinlerin kaynağı olarak görülen ve kendilerinden 
çok şey beklenen şair ve yazarlar yelkenlerini ma-
alesef edebiyat denizinin dışında yüzdürmeye ça-
lışıyorlar. (III) Onların aklının bir köşesinde daima 
yakın zamanlarda piyasaya çıkacak olan eserle-
rinin ne kadar basılıp satılacağı ya da televizyon 
programlarında nasıl boy gösterecekleri var. (IV) 
Böyle bir zihin ve kalp kıskacının arasında şekillen-
meye çalışan edebiyat ise bu olaylardan en olum-
suz etkilenen oluyor.

   Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümleler 
adına aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede bugünkü yazarlarla geçmiştekiler 
arasındaki fark söylenmiştir.

B)  II. cümlede yazarların günümüzde edebiyat 
dünyasının dışında kaldıkları söylenmiştir.

C)  III. cümlede günümüz yazarlarının amacının ne 
olduğu hakkında bilgi verilmiştir.

D)  IV. cümlede insanların bu değişen edebiyat  
anlayışından en çok etkilenenler olduğu söyle-
niyor.

8.  Birçok yazara göre Türk edebiyatı tarihinde popü-
ler sanatın öncüsü olarak görülen halk edebiyatı; 
estetik sanatın öncüsü olarak görülen de divan 
edebiyatıdır. (I) Tasvir yönünün kuvvetliliğiyle bi-
linen halk edebiyatı halk tarafından büyük ölçüde 
tanınırken derin anlam yönüyle divan edebiyatı 
da sınırlı sayıdaki aydın kitlesine seslenmiştir. (II) 
Yani divan şiiri halk şiiri gibi tasvir barındırmadı-
ğından ve sadece telkin edici olup kapalı bir üslup 
kullandığından halkı bütünüyle etkileyememiştir. 
(III) Divan edebiyatının anlaşılamaması edebiyatın 
içeriğindeki zayıflıktan değil yazarların konuyu iş-
leme biçimlerindendir. (IV) Halkı etkileyemeyen bu 
edebiyat ise kabuğuna hapsolmuş bir inci gibidir ve 
anlamak isteyene kendini sunar.

   Yukarıdaki paragrafta anlam akışını bozan 
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

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

6.  Hayır, televizyon, seyircileri bilinçsizleştirmiyor. 
Bazı televizyoncular insanları aptal yerine koy-
maya çalışıyorlar. Sürekli aptal yerine konmak ise 
insanları rahatsız edebiliyor. Algılama hızının za-
yıflamasıyla alakalı bir şey bu. Aslında insanların 
bir defada anlayıp yorumlayabileceği bazı şeylerin 
onlarca defa tekrar edilmesi bizi bu duruma düşü-
rebiliyor. Günümüzde de bu durumu algılamak is-
temeyen bir kitlenin olduğu saklanamaz. Görüntü-
nün dahi olmadığı ve eğitim seviyesinin çok düşük 
olduğu 40’lı yıllarda insanlar köy kahvelerinde her 
şeyi radyodan rahatça anlarken ve yorumlarken 
bugün görüntünün kullanıldığı bir zamanda söy-
lenilenlerin bir defada anlaşılması ve üst düzeyde 
yorumlanması şarttır ve bunu anlayan bir kitle de 
vardır. Ama televizyoncular, ne hikmetse, bir şeyi 
onlarca defa tekrar ediyorlar.

   Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan han-
gisinin karşılığı olabilir?

A) Bilinçli bir seyirci kitlesinin olmaması televizyon-
ların suçu mu?

B)  Eski zamanlarla şimdileri kıyasladığımızda 
önemli bir fark görüyor musunuz?

C)  Televizyon insanları belli sınırlar içine hapsedip 
bilinçsizleştiriyor mu?

D)  Bilinçsiz bir toplum olmamızda televizyoncula-
rın rolü var mı?
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10. Çocuğunuzu korkuları konusunda rahatlatmayı  
çok iyi bilmeniz gerekiyor. Geçmişte de bazı şey-
lerden korktuğunu ve bu korkuları nasıl yendiğini 
ona anlatın. “Canım hatırlıyor musun, küçükken 
odandaki sineklerin seni yiyeceğini düşünüyor ve 
sineklerden korkuyordun ve bundan etkilendiğin 
için gece uyuyamıyordun.” deyin. Ama büyüyünce 
de bu korkularından nasıl kurtulduğunu hatırlatın. 
Çocuğunuzun bu şekilde korkularını yenmesine 
yardımcı olabilirsiniz. Tam tersini yapar ve çocuk-
larınızın korkularını dalga konusu haline getirirse-
niz o çocuğu çaresizlikle baş başa bırakmışsınız 
demektir.

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraf-
ta anlatılanlarla çelişir?

A) Ailelerin çocuklarını korkular konusunda rahat-
latmaları gerekir.

B)  Çocukları bazen yalnız bırakmak özgüvenlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur.  

C)  Ailelerin ilgisiz bir tavırla yaklaşmaları çocuğu 
bunalıma götürür.

D)  Çocuklara küçüklük korkularından nasıl kurtul-
dukları anlatılmalıdır.

11. Ormanda sessiz adımlarla ilerleyen adam usulca 
çalıları araladı. Yarı açık ve içine gömük gözlerini 
büsbütün küçülterek nehrin karşı tarafını süzdü. 
Hemen önündeki toprak yığını bulanık suların or-
tasına doğru ada biçiminde uzanıyordu. Bu toprak 
yığını nehrin en derin noktalarına kadar ilerliyordu. 
Yığınların ortasındaki çakıl taşları ise güneş ışığını 
yansıtarak parlıyor ve gözümüzü alıyordu. Derken 
uzaklardan gelen bir sesle irkildik ve suya attığı-
mız balık ağını yavaşça topladık. Yanı başımızda 
beliren jandarma ise buralarda balık tutmanın ya-
sak olduğunu söyleyerek bizi uyardı.

   Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki 
duyulardan hangilerine başvurulmuştur?

A) Görme - İşitme
B) İşitme - Koklama
C) Görme - Dokunma
D) Koklama - Dokunma

9.  (I) Her insan, mesleği ne olursa olsun, çocuğunun 
kişilik sahibi biri olmasını ister. (II) Kitaplar dışında 
hangi araç insanın kişilik gelişimini tamamlar bil-
miyorum. (III) Aslı astarı olmayan konularla dolu, 
konu bakımından birbirinden hiçbir farkı olmayan 
televizyon programlarının yetiştirdiği basmakalıp 
çocuklardan ne kendilerine ne ailelerine ne de top-
lumlarına yarar gelir. (IV) Geçmiş zamanların ço-
cuklarının en büyük hevesi yazlık sinemalardı ve o 
sinemalarda sevinçler, hüzünler yaşanırdı, tekno-
loji onların ellerinden tutmamışken hayat belki de 
daha anlamlı ve daha zevkliydi. 

 Yukarıdaki parça ikinci bir paragrafa bölünmek 
istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleden 
sonra başlar?

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

12. Yıldız Dağları’nı döne döne tırmanıyorduk. Güneş 
sabahın o sisli havasının etkisiyle az buçuk gö-
rünen tepelerin arkasından doğuyordu. Güneşin 
henüz ulaşamadığı yamacın kenarlarında ise de-
rin bir sessizlik hâkimdi. Derken yeşilin en güzel 
tonlarıyla bezeli çarşaf gibi yaylaların arasından 
bir araba göründü. Arabanın gelişinden üzerinde 
yılların yorgunluğunu taşıdığı belliydi. Arabaya 
dikkatlice baktığımızda oradan bize el sallayan bi-
rilerinin olduğunun farkına vardık. Güneş etkisini 
yavaşça göstermeye başlayınca bu gelenlerin bir 
grup dağcı olduğunun farkına vardık. 

   Yukarıdaki paragrafta kullanılan yazın türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye
B) Gezi yazısı
C) Masal
D) Roman



4

SÖZEL BÖLÜM

8. Sınıf

Si
va

s 
İl 

M
illî

 E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

4

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı-
şı vardır?

A) Yarın bizleri bekleyen tehlikelere karşı ne yazık 
ki savunmasızız.

B)  Kahvemizi içip gazetelere göz gezdirdikten 
sonra gezintiye çıktık.

C)  Sporcular beklediğimiz düzeye ulaşmadığı için 
yarışmaya katılmadık.

D)  Roman konusunda ki düşüncelerinizi kısa bir 
yazıyla açıklayın.

15 ve 16. soruları aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplayınız.

14. Dayım hastalandığında ( ) ne yazık ki ( ) doktora 
gitmezdi. Belki de hasta olduğunun söylenmesin-
den korkardı ( ) Zaten o, hiçbir doktordan da “has-
tasın” sözünü duymadan ( )

   Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere han-
gi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (  , ) ( , ) ( . ) ( ... )         
B) ( ; ) ( ; ) ( ? ) ( . )                                  
C) ( ; ) ( , ) ( . ) ( … )  
D) ( - ) ( ; ) ( ! ) ( … )

15. P türü kitaplar kaç numaralı dolaptadır?

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

16. N türü kitaplar kaç numaralı dolaptadır?

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

Bir kitapçıdaki kitaplar türlerine göre K, L, M, N, P 
gruplarına ayrılmış ve her grup 1, 2, 3, 4, 5 numaralı 
dolaplardan birine yerleştirilmiştir. Ancak dolap numa-
raları, grup harflerinin alfabetik sırasına uymamakta-
dır. 

● K, L, M türlerinden birer kitap isteyen bir müşteriye  
  1, 3 ve 5 numaralı dolaplardan,

● L, M, P türlerinden birer kitap isteyen bir müşteriye  
  de 1, 4, 5 numaralı dolaplardan birer kitap verilmiş- 
  tir.
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8. Sınıf 5

   Yukarıdaki görselde hakkında bilgi verilen yazar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Çağdaşı olan diğer yazarları olumlu yönde etkilemeyi bilmiştir.
B) Edebiyat alanında önemli hocalardan dersler alarak kendini geliştirmiştir.
C) Türk edebiyatına yabancı yazarlardan eserler çevirerek katkı sağlamıştır.
D) Eserleri önemli bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmiştir.

17.
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8. Sınıf 6

(I) Uzak geçmişte dünya üzerinde yaşamış canlılarla ilgili bilgi 
edinmenin bir yolu fosilleri incelemektir. Sıklıkla rastlanan fosille-
rin büyük çoğunluğu tortul kayaçların tabakaları arasında düzleşmiş 
ve yassılaşmıştır. Canlıların üç boyutlu olarak fosilleştiği bir ortamsa 
kehribar adı verilen ağaç reçineleridir.

(II) Fırtına sırasında dalları kopan ağaçlardan yüksek miktarda reçine akar. Bu reçinenin milyonlarca yıl 
içinde fosilleşmesiyle kehribar ortaya çıkar. Reçine, akışkanlığı az bir sıvı olduğu için üzerine düşen ufak canlıla-
rın reçineden kurtulması zordur. Bu yüzden fosilleşerek kehribara dönüşen reçinenin içinde bazen ufak organiz-
malar da bulunur. Sıradan fosillerin aksine kehribarın içindeki fosillerin yumuşak dokuları iyi korunur. Bu yüzden 
kehribar fosilleri canlılar hakkında daha detaylı bilgi verir. Reçine canlıya temas ettiğinde dokuların içine sızmaya 
başlar. (III) Böylece onları muhafaza edip içine gömülmüş organizmanın mantarlara ve bakterilere yem 
olmasını engeller. Hatta zamanla sertleştikçe fosili çevreleyen bir kabuk oluşturur.

Bilinen kehribar rezervleri arasında en eski dönemlere ait olanlardan biri Burma’da bulunuyor. Yaklaşık 99 mil-
yon yıllık olan bu kehribar rezervinde kavun büyüklüğünde canlılara, hatta omurgalılara bile, rastlamak mümkün. 
(IV) 1990’larda Burma’da kehribar çıkaran bir madencilik firması Burma kehribarının her bir kilogramında 
ortalama 46 organizma olduğunu belirtmiştir. (TÜBİTAK)

18. Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Açıklama anlatım biçimine yer verilmiştir.
B) Sayısal verilere yer verilmiştir.
C) Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.
D) Tanım cümlesine yer verilmiştir.

19. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır?

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

20. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi türlerinin tamamına yer verilmiştir?

A) I        B) II    C) III   D) IV
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Bu testte 10 soru vardır.

8. Sınıf

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1.  İtalya 1911 yılında sömürgeler elde etmek amacıy-
la Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika’da son toprak 
parçası olan Trablusgarp'a saldırmıştı. Osmanlı 
Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısı olmadığı 
için ve İtalya’nın denizlerde güçlü olması sebebi ile 
askeri yardım gönderememiş ancak Mustafa Ke-
mal gibi bazı subayları bölgeye göndermiştir. Mus-
tafa Kemal ve arkadaşları buradaki halkı birleştire-
rek İtalya’ya karşı başarılı bir mücadele vermiştir.  
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) İtalya'nın barışsever bir millet olduğuna  
B) Mustafa Kemal'in sömürgecilerle mücadele etti-

ğine 
C) Osmanlı Devleti'nin İtalya karşısında zor du-

rumda kaldığına 
D) Mustafa Kemal'in örgütleyici bir özelliğe sahip 

olduğuna

2.  1.Bu savaştan önce Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye  
  Emirleri yayınlamıştır.

   2.Bu savaştan sonra Mustafa Kemal “Siz orada yal- 
  nız düşmanı değil milletin makus talihini de yendi- 
  niz” demiştir.

   3.Bu savaş sonrasında Mustafa Kemal’e; TBMM   
  Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi vermiştir.

   4.Bu savaştan sonra barış şartlarını görüşmek için  
  TBMM hükümeti Londra Konferansı’na davet 
  edilmiştir.  
Yukarıdaki olayların doğru olarak eşleştirilmesi 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kütahya Eskişehir Muharebeleri - 1. İnönü - Sakar-
ya Meydan Muharebesi - 2. İnönü 

B) Sakarya Meydan Muharebesi - 2. İnönü - Sakarya 
Meydan Muharebesi - 1. İnönü

C) Kütahya Eskişehir Muharebeleri - 1. İnönü - Sakarya 
Meydan Muharebesi - 1. İnönü 

D) Kütahya Eskişehir Muharebeleri - 2. İnönü - Sakarya 
Meydan Muharebesi - 1. İnönü

3.  Mustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşelik göre-
vi sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle ya-
kın ilişki kurdu. Onların sorunlarını dinledi. Türk-
lerin Bulgaristan'da Türkçe olarak yayımlanan 
gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin 
sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi çalış-
malarına katıldı. Ayrıca bulunduğu bir kıyafet ba-
losunda yeniçeri kıyafeti giyerek kültürel özelikleri-
mizi temsil etmiş, Bulgarlara tarihini hatırlatmıştır.  
Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki özellik-
lerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

A) Demokrat
B) Laik 
C) Barışçı
D) Milliyetçi

4.  Mondros Ateşkes Antlaşması doğrultusunda Ana-
dolu'da işgaller başlamıştı, Osmanlı Devleti düşma-
na karşı koyabilecek bir durumda değildi. Memleke-
tin içine düştüğü durum karşısında Mustafa Kemal 
ve arkadaşları Anadolu'ya geçerek milli mücadeleyi 
başlatmak için hazırlıklara başladılar Milletin ba-
ğımsızlığının yine milletin kendi gayreti ve kararlılığı 
ile kurtulacağını düşünüyorlardı. Bunun için millet 
işgallere karşı bilinçlendirilmeli, birlik ve beraberlik 
içinde topyekun bir mücadele ile düşman yurttan 
çıkarılmalıydı. Mustafa Kemal bunları yaparken bir 
program çerçevesinde çalışmıştır. 

   Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Musta-
fa Kemal'in;

   I.  Vatanseverliği 
   II.  Planlı oluşu 
   III. Kararlılığı 
   IV. İleri görüşlülüğü
   gibi özelliklerinden hangisi veya hangilerine 

ulaşılabilir?

A) I ve II                                  B) I, II ve IV 
C) I, II ve III                             D) I, II, III ve IV 
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5.  Aşağıda ki görselde Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler gösterilmiştir.

   Görseldeki bilgilere göre;
   I.  Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmıştır
   II.  Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ile 1. Dünya Savaşı Doğu Akdeniz ve Orta Doğuya yayılmıştır
   III. Osmanlı ordusu, toprakları dışında da mücadele etmiştir
   yargılarından hangileri söylenebilir?

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

6.  Sivas'ta kongre hazırlıkları sürerken İstanbul Hükümeti kongreyi engellemek için Mustafa Kemal'in tutuklanması 
emrini verdi. Ancak Mustafa Kemal'in aldığı tedbirler sonucu çalışmalar sonuçsuz kaldı. Tüm bu olumsuz havaya 
rağmen milletine olan inancından ayrılmayan Mustafa Kemal kongrenin toplanması çalışmalarını büyük gayretle 
sürdürdü. 4 Eylül’de açılan kongre 11 Eylül 1919 günü alınan kararları açıkladı. 

   Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara karşı tutumu onun; 
   I.  İleri Görüşlülüğü 
   II.  Kararlılığı 
   III. Liderliği 
   IV. Vatan ve millet sevgisi 

   kişilik özelliklerinden hangisi veya hangileri ile ilişkilendirilebilir? 

A) II ve III ve IV                                   B) I, II ve III  
C) I, III ve IV                                         D) I, II, III ve IV
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7.  Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ay-
rılması ile yurdumuz, emperyalist devletler tarafın-
dan işgale uğramıştır. İşgallerden sonra yurdun dört 
bir yanında kurulan cemiyetler işgallere karşı çıkmış, 
basın yayın yolu ve mitinglerle önemli faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. Kuruldukları bölgelerin düşman 
işgalinden kurtuluşu için faaliyet göstermişlerdir. 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak;
    I.   Bölgesel olarak kurulmuşlardır 
    II.  Tek merkezden yönetilmişlerdir
    III.  Halkı işgallere karşı bilinçlendirmişlerdir
    IV. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır 
   Yorumlarından hangileri yapılabilir? 

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

8.  Mondros Mütarekesi I. Dünya Savaşı sonunda Os-
manlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 
imzalanan ateşkes antlaşmasıdır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafın-
dan, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli 
Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı 
imzalanmıştır. Çok ağır maddeler içeren antlaşma 
ile beraber Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan;
    I.   Osmanlı ordusu terhis edilecektir 
    II.  İtilaf Devletleri doğuda ki altı ilde (Vilayet-i Sitte)  

    bir karışıklık çıkarsa buraları işgal edecektir 
    III.  Toros tünelleri ve haberleşme ağları İtilaf Dev- 

    letlerinin kontrolüne bırakılacaktır
   Maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ni sa-

vunmasız bırakma amacı taşımaktadır? 

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

9.  23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla milli 
egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurulmuş-
tur. Yeni kurulan devletin önünde çok büyük so-
runlar vardı. En büyük sorun ise topraklarımızın 
işgal altında olmasıydı. I. TBMM’nin görevi ba-
ğımsızlığı sağlamak ve devlet otoritesini güçlen-
dirmekti. Bu nedenle öncelik kurtuluşa verilmişti.   

Parçaya göre;
    I.   Ulusal egemenlik 
    II.  Tam bağımsızlık 
    III.  Meclis hükümeti sistemi  
   Yargılarından hangisine ya da hangilerine önem 

verildiğine ulaşılamaz?  

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

10. Yunanlıların çok iyi hazırlanarak saldırıya geçtiği 
ve yenildiğimiz Kütahya-Eskişehir Savaşlarının ar-
dından TBMM’de yoğun şekilde tartışmalar başla-
dı. Kimi Mustafa Kemal’e ordunun başına geçmesi 
için ısrar ederken kimi de ordunun ihtiyaçlarının 
karşılanması gerektiğinden yakınıyordu. Uzun 
tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal başkomu-
tan seçilerek ordunun başına geçti ve ilk iş olarak 
ordunun ihtiyaçlarının halktan karşılanması için 
Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayınladı. 

   Parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılabilir? 

A) Ordunun ihtiyaçları karşılanırken dost devletler-
den de yardım alınmıştır. 

B) Kuva-i Milliye ihtiyaçlarını karşılamak için halk-
tan zorla para ve yardım toplamıştır. 

C) Ordunun ihtiyaçları karşılandıktan sonra Yunan 
ordusuna taarruz yapılacaktır. 

D) Ordunun ihtiyaçları karşılanırken halktan yardım 
alınmıştır. 
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1.  Toplumsal yasalar; toplumsal 
oluşum, gel�ş�m ve değ�ş�m 
konularıyla �lg�l� olan yasalardır.

 Taha’nın verdiği tanıma göre aşağıdakilerden 
hangisi toplumsal yasayla ilgili değildir?

A) Cinsiyet eşitsizliği
B) İnsanların eğitim alması
C) Toplumun dini değerleri
D) DNA ve RNA’nın yapısı

3.  İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili çalışma  
hazırlayan Zeynep Azra  “… Herkes kazandığı şey-
ler karşılığında rehin tutulmuştur.” (Tur  Suresi 21)  
ayetinden hareketle defterine şu bilgileri yazmıştır.

 ● Allah, insanın sorumluluğunu gücüyle sınırlı tut- 
 muştur.

 ● Din seçiminde özgür bırakılmıştır.
 ● İnsanlar seçimlerini külli iradeye uygun yapar.
 ● Her insan sadece kendi davranışlarından so- 

 rumludur.
 Buna göre Zeynep Azra’nın defterine yazdığı 

bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

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

2.  Göktuğ ve Merve derste kader ve kaza kavramla-
rına örnekler vermişler. Bu örnekleri gruplara ayır-
mışlardır. Ancak öğretmen tahtaya baktığında bir 
yanlışlık olduğunu görmüş ve yer değişikliği ile bu 
yanlışlığın düzeleceğini söylemiştir.

KADER KAZA

1 Haziranda LGS sı-
navı yapılacak A

Geçen hafta ektiğim 
tohumlar bugün filiz-
lendiler.

2 Bugün çok sevdiğim 
arkadaşımı gördüm B

Çok istediğim kitabı 
nihayet aldım.

3
Yaz tatili için Ege’ye 
gitmeyi planlıyoruz.

C
An itibariyle yağmur 
bekleniyor.

      Merve ve Göktuğ hangi iki seçeneği değiştirir-
lerse yanlışlık giderilmiş olur?

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

4.      

   Ali amca sabah boya sandığını alır işe gidip akşama 
kadar ayakkabı boyar ve akşam kendisini bekleyen 
çocuklarına bir şeyler alıp mutlu bir şekilde evine 
döner ve Allah’a şükreder.

      Yukarıdaki metne bakıldığında aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile bir ilişki kurulamaz?

A) Rızık  B) Emek
C) Tevekkül  D) Ecel
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5.  Müslüman Müslümanın (din) kardeşidir. Ona 
zulmetmez. Onu düşman ellerine vermez. (Hi-
maye eder) Her kim Müslüman bir kardeşinin 
ihtiyacını giderirse Allah’ta onun ihtiyacını gi-
derir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını gi-
derirse Allah’ta onun sıkıntısını giderir. Her kim 
dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse  Al-
lah’ta kıyamet günü onun ayıbını örter. (Müslim) 

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki 
hadisle çelişir?

A) Manav Ahmet Bey’in ihtiyaç sahibine verilmek 
üzere elindeki en güzel ve taze sebze meyveyi 
seçmesi

B) Zeyneb’in arkadaşı Ayşe’nin bir kusurunu sınıf-
taki arkadaşlarına anlatması

C) Hastalık sebebiyle çalışamayan Mehmet Bey’e 
ev sahibinin kirayı ödeme noktasında anlayış 
göstermesi

D) Ayşe öğretmenin sınıfında kanser tedavisi gö-
ren öğrencisine yardım kampanyası başlatması

 

7.  Tüccar Mehmet Bey, Allah (c.c.) katında zekatının 
makbul olması için sahip olduğu malların en iyisi-
ni seçer. Bunu gören esnaf komşusu "Sen ahmak 
mısın? Neden en güzel mallarını veriyorsun? Şura-
dakiler de senin malların ama belli ki bunlara göre 
daha kötü, bunlardan versene." demiş.

   Mehmet Bey esnaf komşusuna aşağıdaki hangi 
ayeti kerimeyi söylerse esnaf komşusu hatasını 
anlar? 

A) “Sadakalar Allah’tan bir farz olarak ancak yok-
sullara, düşkünlere,(zekat toplayan)memurlara, 
gönülleri (İslama)ısındırılacak olanlara (hürri-
yetlerini satın almaya çalışan)kölelere,borçlula-
ra,Allah yolunda olana,yolda kalanlara mahsus-
tur.Allah pek iyi bilen,hikmet sahibidir.”(TEVBE 
SURESİ 60.AYET)

B) De ki: "İster gönüllü, ister zoraki verin, verdikle-
riniz hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, çünkü 
siz yoldan çıkmış bir güruh oldunuz."(TEVBE 
SURESİ 53.AYET)

C) Ey iman edenler, gerek kazandıklarınızın ve ge-
rekse sizin için yerden çıkardıklarımızın temiz-
lerinden Allah yolunda harcayın, kendinizin göz 
yummadan alamayacağınız adilerini vermeye 
yeltenmeyin ve Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı ol-
madığını ve şükredilmesi gereken olduğunu bi-
lin.(BAKARA SURESİ 267.AYET)

D) Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır 
(bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkar nankörü 
sevmez.(BAKARA SURESİ 276.AYET)

6.  Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi imtihan olarak ha-
yır ve şer ile deniyoruz. Ancak bize döndürülecek-
siniz.(ENBİYA 35.AYET) 

   Yukarıda verilen ayet dinin birey üzerindeki et-
kilerinden dinin hangi yönünü vurgulamıştır?

A) Kişiye toplum ile olan ilişkilerinde nelere dikkat 
etmesi gerektiği hususları

B) Kişiye ibadet esaslarını öğretmek 
C) Kişiye iman esaslarını öğretmek
D) Kişinin yaratılış gayesinin ne olduğunu gösterip 

hayatının amacını kavratmak
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10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Zekat (sadaka) 
vermenin sağladığı bireysel faydalardan değil-
dir?
A) Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka 

veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler 
var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca 
onlara çok değerli bir mükafat da vardır. (HA-
DİD SURESİ 18.AYET)

B) Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer 
onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin 
için daha iyidir ve sizin günahlarınızdan bir kıs-
mını kapatır. Allah yaptıklarınızı duyar. (BAKA-
RA 271.AYET)

C) Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, na-
mazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin müka-
fatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. 
Onlar mahzun da olmayacaklardır. (BAKARA 
SURESİ 277.AYET)

D) Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak 
ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât topla-
yan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırıla-
cak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalı-
şan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, 
yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, 
hikmet sahibidir. (ET-TEVBE 60.AYET)

9.  Dünyada ortaya çıkan hastalıklar ve musibetlerle 
birlikte bazı insanlar ortaya çıkar ve halkın hassa-
siyetine göre ortaya farklı düşünceler atabilir. Son 
zamanlarda bir adam; virüse karşı rüyasında ken-
disine sumak tavsiye edildiğini, sumak yiyenlerin 
şifa bulacağını söyler. Başka birisi çıkar rüyasında 
bal ve armutun virüs hastalıklarına iyi geldiğini gör-
düğünü söyler. Diyanet İşleri Başkanlığı ise halkı 
böylesi yönlendirmeler karşısında uyarmıştır.

 Yukarıda anlatılan olay dinin temel gayesi dü-
şünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini koru-
maya yönelik olduğu söylenebilir?

A) Dinin korunması B) Malın korunması
C) Canın korunması D) Neslin korunması

8.  Hz. Şuayb Medyen kavmine peygamber olarak 
gönderilmiştir. Bu kavim ölçüde ve tartıda adalet-
sizlik yapmış, halkın mallarını kötüleyip değerinden 
daha düşük paralara ürünleri satın alarak bu insan-
lara zulmetmiştir.

 Aşağıdaki  hangi ayet ile Allah Medyen halkını 
bu konularla ilgili uyarmıştır?
A) Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'ı gönderdik. 

Şu'ayb onlara: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, 
sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçe-
ği ve tartıyı da eksik tutmayın; ben sizi bir re-
fah içinde görüyorum ve ben, sizi kuşatacak bir 
günün azabından korkuyorum. (HUD SURESİ 
84.AYET)

B) Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Se-
mud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı 
gibi Medyen halkı da uzaklaştı. (HUD SURESİ 
95.AYET)

C) Medyen halkı da. Musa da yalanlandı. Ben de 
o kâfirlere bir süre verdim, sonradan kendilerini 
tuttum alıverdim. O vakit cezalandırışım nasıl 
oldu (bir görseydin). (HAC SURESİ 44. AYET)

D) O Vakit ki Şuayb onlara demişti: Siz Allahdan 
korkmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderil-
miş güvenilir bir peygamberim." (ŞUARA SU-
RESİ 177-178. AYET)
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1.  
Ice Tea

$4.50 $8.99 $7.99 $4.50

$5.99 $7.50 $6.99 $4.50

P�zza Hotdog Coke

Popcorn Hamburger Ch�ps Coffee

FAST FOOD

   Murat goes to Prime Mall . He is hungry, so he 
is going to order fast food for lunch. He has $12.  
He wants to eat meat and drink something cold.   
Which of the following menu can he order?

A) pizza, coke and chips
B) hotdog and coke
C) hamburger and coke 
D) hamburger and coffee 

3. 
My name’s M�ke. I’m a secondary school 
student �n Berl�n. I love my school, my 
teachers and my fr�ends because I have 
great t�me there. I have classes unt�l 3.15 on 
weekdays. After school, I attend computer 
programm�ng classes on Monday and 
Wednesday. On Fr�day, I go to the c�nema 
club at 3.45. We watch a mov�e together 
and then we d�scuss �t. On weekends I 
usually spend t�me w�th my fam�ly at home.

 

Which question doesn’t have an answer in the 
text above?

A) Does he join after-school activities?
B) What does he do with his friends on weekends?
C) What does he think about his school?
D) What does he do at the cinema club?

2.  Hi! I'm Matt. I have lots of  friends in my class. 
Some of them are very important for me. For 
example, Tom  is a very good friend. He always 
supports  me. He keeps my secrets and never tells 
them to anyone. He is also  honest and generous. 
Which one is true about Tom?

A) He always backs Matt up.
B) He isn't reliable.
C) He never tells the truth.
D) He never buys anything for anybody.

4.  Ally  : I'm going to join a barbeque party this  
      Sunday. Would you like to come with me?

   Yuke : On Sunday morning, I am going to swimming  
      pool and  in the afternoon I am going to do  
      the shopping . What time is it? 

   Ally  : It is at seven pm.
   Yuke : ……………………………………………….
   Ally  : Ok then , I will pick you up at half past six pm.

.   Which of the following sentences complete the 
dialogue?

A) It is great chance for me to listen to my favorite 
music band so I can’t refuse your invitation.

B) That sounds awesome but I can’t.
C) I ‘d love to but I have other plan then.
D) I ‘m too busy but I can’t miss this opportunity.
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7. Answer the question according to the graph.
 Teenagers' Communication Preferences. 
 

10%
face to

face

25%
Phone 
calls

20%
text 

messages

45%
soc
al 

networks

 The graph shows the communication types of 
teenagers . According to the graph we can un-
derstand that …………….. .
A) the number of messages that teens send  is 

more than phone calls.
B) Nearly half of the teenagers use the internet to 

keep in touch with each other.
C) social media is the least preference.
D) More than half of the teenagers like talking face 

to face interaction with each other.

6.              HOW TO MAKE BREAD
 Step 1: First, put all the ingredients in a large bowl 

and mix them. Step 2: Then knead the dough for 
ten minutes. Step 3: Next, cover the top of the 
bowl and leave the dough in a warm place for 30 
minutes. Step 4: After that, knead the dough again 
and put it into the baking sheet. Wait for an hour. 
Step 5: Finally, heat the oven to 200°C and bake 
the bread for 20 minutes.

 What should we do after we knead the dough 
again?
A) Put the dough into baking sheet.
B) Leave the dough in a warm place for thirty 

minutes.
C) Heat the oven to 200 °C.
D) Cover the top of the bowl.

5.  Travel Biographical Sci-fi

Rossy

Daisy

Vicky

 What can we say according to the chart?
A) Rossy likes reading books about famous 

people's lives
B) Daisy doesn't like reading books about new 

places and cultures.
C) Vicky isn't interested in reading both travel and 

biographical books.
D) Both Daisy and Vicky are keen on reading about 

space and aliens.

8.  Luke     : This is Luke speaking.
   Ferdinand: Hi Luke. This is Ferdinand. Is Sam  

          there?
   Luke     : Hold on, please .................................  

          hmmm. I'm sorry  but he isn't at his  
          office. Can I take your message?        

   Ferdinand: No thanks. I'll call back later.

.   Which sentence is NOT appropriate for the 
blank?

A) I'll put you through to him.
B) I'll get him.
C) I'll check.
D) Could you repeat that please?
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8. Sınıf 15

10. Merve ’s classmates wrote something about her on her social media account. Here are their comments.
                                                        

You are the best friend I have ever met. 
You are awesome.            YUSUF

You never tell my secrets to anyone.
I always count on you.            MEHMET

Your jokes are sometimes unberable. 
You should be more tactful.       BEYZA

Your style is very impressive. You are 
so terrific.                  ALİ

   According to the information above, whose comment makes Merve upset?

A) YUSUF  B) MEHMET    C) BEYZA   D) ALİ

    Which option completes the sentence best?

   If you want to be safe online, you should - - - -.

A) meet your online friends.
B) create a password including your birthday date.
C) buy things from websites you trust.
D) tell your address your online friends.

9.  Answer the question according to the text below.
 

Don’t post any personal 
Informat�on onl�ne
- l�ke your address, 
e-ma�l or phone number

Use safe webs�tes for 
onl�ne shopp�ng

Create strong passwor-
ds. They should be 
d
ff
cult to guess

Don’t meet w�th people 
you have met onl�ne

Don’t open e-ma�ls or 
f�les from people you 
don’t know

TIPS FOR 
STAYING SAFE 

ONLINE
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SAYISAL BÖLÜM

AÇIKLAMALAR

	 1.	Bu	sınavda	Matematik (20 soru) - Fen Bilimleri	(20	soru)	olmak	üzere	iki	bölüm	bulunmaktadır.

	 2.	Sınavın	süresi	80	dakikadır.

	 3.	Her	sorunun	sadece	bir	doğru	cevabı	vardır.	Bir	soru	için	birden	çok	cevap	yeri	işaretlenmişse	o	soru	yanlış	
cevaplanmış	sayılacaktır.

	 4.	Puanlama;	her	test	için	yanlış	cevap	sayısının	üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde	edilecek	ge-
çerli	cevaplar	üzerinden	yapılacaktır.

	 5.	Cevaplamaya,	istediğiniz	testin	sorusundan	başlayabilirsiniz.	Cevabını	bilmediğiniz	sorular	üzerinde	fazla	
zaman	kaybetmeden	diğer	sorulara	geçiniz.	Zamanınız	kalırsa	bu	sorulara	daha	sonra	dönebilirsiniz.

1

Online Sınav Serisi





SAYISAL BÖLÜM

MATEMATİK

Bu testte 20 soru vardır.

8. Sınıf

1.                            

	 	 	Sivas	Meydanı'nda	bulunan	resimdeki	ağaç	birçok	kişi	için	buluşma	noktasıdır.	Farklı	konumlardaki	evlerinde	bu-
lunan	Hasan	ve	Mert	iyi	birer	arkadaş	olup	bu	ağacın	altında	buluşmak	üzere	anlaşarak	aynı	anda	evden	ayrılıyor	
ve	hiç	durmadan	yürüyorlar.	Hasan	dakikada	60	metre,	Mert	ise	dakikada	50	metre	yol	yürümektedir.	Yürüdükleri	
toplam	süre	dakika	cinsinden	tamsayıdır.

   Her iki evin ağaca olan mesafeleri birbirine eşit ve 1750 metreden büyük bir tam sayı olduğuna göre Ha-
san ağaca ulaştıktan en az kaç dakika sonra Mert ile buluşur?

 A)	2		 	 	 	 B)	5	 	 	 			 C)	6	 	 	 	 D)	7

2.  Bilgi: m,	n	birer	tam	sayı	ve	 a 0! 	olmak	üzere	 a a , a .a a ve a
a am n m.n m n m n

n

m
m n= = =+ -] g 'dir.

   Sema,	yaptığı	iki	farklı	deneyde	1.	bakteri	türünün	nasıl	çoğaldığını	ve	2.	bakteri	türünün	verilen	bir	ilaçla	nasıl	
azaldığını	gözlemlemek	istiyor.	A	tüpüne	koyduğu	1.	bakteri	türünün	her	saatin	sonunda	ölçümünü	yaparak	sabit	
katlarla	arttığını;	B	tüpüne	koyduğu	2.	bakteri	türünün	ise	verilen	ilaçlarla	sabit	katlarla	azaldığını	gözlemliyor.	

	 	 	Aşağıdaki	tabloda	bazı	saatlerin	sonundaki	ölçüm	sonuçları	verilmiştir.
   

Başlangıç 1.	Saat 2.	Saat 3.	Saat 4.	Saat 5.	Saat
A	Tüpü

(1.	Bakteri)
B	Türü

(2.	Bakteri)

412

324 1282

811

   Yukarıda verilen bakteri sayılarının artış ve azalışlarına göre başlangıçta Sema’nın A tüpüne koyduğu 
bakteri sayısı B tüpüne koyduğu bakteri sayısının kaç katıdır?

 A) 4
1     B) 8

1 	 	 	 			 C)	 1
16

	 	 	 	 D)	 1
64

1
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SAYISAL BÖLÜM

8. Sınıf 2

3.                                 

Vedat	"sırıkla	yüksek	atlama"	sporu	yapmaktadır.	Bu	sporda	uzun	bir	sırık	kullanılarak	belirli	bir	yüksekliğe	yerleş-
tirilen	engeli	düşürmeden	bu	engelin	üzerinden	aşmak	gerekir.

	 	 	Koyulan	engelin	yüksekliği	sırığın	boyundan	en	fazla	70	cm	uzun	olursa	Vedat	engeli	aşabilmektedir.

   Engelin yerden yüksekliği 760 cm olduğunda Vedat bu engeli başarılı bir şekilde geçtiğine göre kullandı-
ğı sırığın boyu metre cinsinden aşağıdaki uzunluklardan hangisi olamaz?

 A) 6 2    B) 3 3 		 	 			 C)	5 2 		 	 	 D)	 2 13

4.  Bilgi: Yarıçapının	uzunluğu	r	olan	dairenin	alanı	π.r	2,	kenar	uzunlukları	a	ve	b	olan	dikdörtgenin	alanı	a.b'dir.
                               

                              Şekil	1                    Şekil	2

   Bir	 altın	 tasarımcısı	 şekil	 1'de	 verilen	 yarıçapının	 uzunluğu	 6	 cm	 olan	 daire	 şeklindeki	 altınları	 kullanarak	 
şekil	2	 'deki	kısa	kenarının	uzunluğu	 3 	cm	olan	dikdörtgen	biçiminde	kolyelere	dönüştürüyor.	Şekil	1'deki	bir	
adet	altın	kullanıldığında	şekil	2'deki	altınlardan	3	tane	yapılabilmekte	ve	hiç	artmamaktadır.   

	 	 	Şekil	2'deki	gibi	yapılan	altınlar	kullanılarak	aşağıdaki	şekil	oluşturuluyor.
                              

   Oluşturulan bu şeklin çevresi aşağıdakilerden hangisidir? (π yerine 3 alınız.)

 A) 72 2 3+    B) 3 38 	 	 	 C)	 48 4 3+ 	 	 	 D)	7 36
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8. Sınıf 3

6.  İki	doğal	sayının	çarpımının	tamkare	sayı	olması	için	sonucun	bir	sayının	karesi	şeklinde	yazılabiliyor	olması	ge-
rekir.	Örneğin	5	ve	20	sayılarının	çarpımı	100'dür.	100	=	102	olduğundan	5	ve	20	sayılarının	çarpımı	bir	tamkare	
sayıdır.

                                     

12

4854

24

 

   Yukarıdaki	torbada	bulunan	4	sayıdan	iki	tanesi	rastgele	seçiliyor.

   Seçilen bu iki sayının çarpımlarının tamkare sayı olma olasılığı kaçtır?

 A) 2
1    B) 3

1 	 	 			 C)	 4
1 	 	 	 D)	 6

1

5.  Bilgi: Yarıçapının	uzunluğu	r	olan	dairenin	alanı	π.r	2 dir.
                           

2x + 2 cm

Şek�l 1 Şek�l 2

   

   Şekil	1'deki	bir	kenarının	uzunluğu	2x	+	2	cm	olan	kare	biçimindeki	kâğıttan	olabilecek	en	büyük	yüzey	alanına	
sahip	dairesel	kısım	şekil	2'deki	gibi	kesilerek	çıkarılıyor.

   Buna göre kalan şeklin bir yüzeyinin alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
(π yerine 3 alınız.)

  A)	(x	+	1)2	 	 	 B)	(x	-	1)2	 	 	 C)	x2	+	2x	 	 D)	x2	-	2x
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SAYISAL BÖLÜM

8. Sınıf 4

7.   Uzun	kenar	uzunluğu	 cm180 	olan	10	tane	özdeş	bloklar	kullanılarak	aşağıdaki	şekil	oluşturulmuştur.
                 

180 cm

   Buna göre oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

 A) 32 5    B) 36 5 	 	 	 		C)	 540 	 	 	 D)	 544

8.  Musa	öğretmen	sınıfındaki	öğrencilerini	A	grubunda	(x	+	2)	kişi,	B	grubunda	(x	-	2)	kişi	olacak	şekilde	iki	gruba	
ayırıyor.

   Daha	sonra	grubundaki	herbir	öğrenciye	grubundaki	öğrenci	sayısının	1	eksiği	kadar	şeker	dağıtıyor.

   Musa öğretmenin A grubuna dağıttığı şeker sayısının, B grubuna dağıttığı şeker sayısından ne kadar fazla 
olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 A)	x	2	-	4	 	 	 B)	6x	 	 	 	 C)	8x	-	4	 	 	 D)	x	2	-	5x	+	6
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8. Sınıf 5

9.  Ülkemizde	maddi	olarak	iyi	durumda	olmayan	kişi	veya	ailelere	yardım	yapan	birçok	dernek	ya	da	kuruluş	bulun-
maktadır.

   Bu	kuruluşlardan	bazıları	bir	araya	gelerek	bir	hafta	sürecek	yardım	kampanyası	başlatmak	istiyor.	Bu	kampanya-
ya	göre	bir	kuruluş	kaç	liralık	yardım	yapmışsa	bir	sonraki	gün	diğer	kuruluş	4	katı	kadar	yardım	yapacaktır.

	 	 	İlk	dernek	pazartesi	günü	256	TL	lik	yardımla	kampanyayı	başlatıyor.

   Buna göre cumartesi günü yapılan yardım kaç TL olur?

 A) 2 16	 	 	 B)	8	4	 	 	 	 C)	16	3	 	 	 	 D)	64	3

10.               

A

İpek

Sol Sağ

m

Alperen

B
45

   Aralarında	şekildeki	gibi	 45 metre	mesafe	bulunan	İpek	ve	Alperen	oklarla	gösterilen	yönlere	doğru;
	 	 	 ●	Alperen	 2 5 	metre	sağa,
	 	 	 ●	İpek	 20 	metre	sola	hareket	ediyor.

   Buna göre son konumları arasındaki mesafe kaç metre olur?

  A) 7 5    B) 6 5 		 	 	 C)	 5 5 		 	 	 D)	 4 5
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8. Sınıf 6

11.                            

ax2 + bx + c - 4] g

   Ahmet	öğretmenin	"Tahtadaki	yazan	ifadenin	tamkare	bir	ifade	olması	için	a,	b,	c	sayılarının	alması	gereken	de-
ğerler	neler	olabilir?"	sorusuna	öğrencilerin	verdikleri	cevaplar	aşağıdaki	gibidir.

	 	 	 Kerem	 :	a	=	9,	b	=	0	ve	c	=	20
	 	 	 Ayşe		 	 :	a	=	25,	b	=	-	80	ve	c	=	68
	 	 	 Ali:		 	 	 :	a	=	49,	b	=	14	ve	c	=	5
	 	 	 Fatma		 :	a	=	1,	b	=	2	ve	c	=	8

   Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur?

  A)	Kerem	ve	Fatma	 	 	 	 	 	 	 B)	Ali	ve	Ayşe	 	 	 	 		 

	C)	Ali,	Ayşe	ve	Kerem	 	 	 	 	 	 D)	Ayşe,	Fatma	ve	Ali

12. Bilgi: Yarıçapının	uzunluğu	r	olan	çemberin	çevresi	2.π.r'dir.
                r = 2 cm

0 1 2 A

    

Şekildeki	tekerlek	sayı	doğrusu	üzerindeki	0	noktasından	ok	yönünde	3	tam	tur	dönerek	A	noktasına	geliyor.
	 	 	 A	noktasına	karşılık	gelen	sayıdan	küçük	sayma	sayıları	birer	kâğıda	yazılarak	bir	torbaya	atılıyor	ve	torbadan	

rastgele	bir	kâğıt	çekiliyor.
   Buna göre çekilen kâğıdın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? (π yerine 3 alınız.)

  A) 5
2    B) 9

4 	 	 	 C)	 25
9 	 	 	 D)	 18

7
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8. Sınıf 7

14.  

5. Kat

4. Kat

3. Kat

2. Kat

1. Kat

Zem�n

         
          

   Zemin	 (0)	kattan	3.	kattaki	evine	çıkmak	 için	asansöre	binen	
Şakir'in	sakarlığı	üstündedir	ve	yanlış	düğmeye	basar.	Evinin	
bulunduğu	 katın	 üstünde	 bir	 kata	 çıktığını	 farkeder	 ve	 başka	
bir	tuşa	daha	basar	ama	evinin	bulunduğu	katın	altında	bir	kata	
gelmiştir.	Üçüncü	kez	düğmeye	basar	ve	evinin	bulunduğu	kata	
ulaşır.

   Buna göre Şakir'in sırasıyla bastığı düğme numaraları için 
kaç farklı olası durum vardır?

  A)	5	 	 	 	 B)	6	 	 	 	

C)	7	 	 	 	 D)	8

13.                                 

İnd�r�l�yor...

% 25

   2048	MB	boyutunda	bir	dosyanın	%25'inin	indirilebilmesi	için	43	saniye	zaman	geçmektedir.

   Aynı bilgisayarın indirme hızı 10 katına çıktığında 3,2 GB boyutunda bir dosyayı indirme süresi kaç sani-
ye olur? (1	GB	=	1024	MB)

  A) 210.	5-2   B) 212.	3-1	 	 	 C)	212.	3	 	 D)	213
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8. Sınıf 8

15.                
... ... ... =

1 2 3

75 27 72 32

   Yukarıda	kareköklü	sayılar	yazılmış	ve	aralarına	işaret	konulmak	için	1'den	3'e	kadar	numaralandırılmış	noktalı	
alanlar	verilmiştir.

   Bu alanlara sırası ile aşağıda verilen işaretlerden hangisi yerleştirilirse oluşan işlemin sonucu pozitif bir 
tam sayı olur?

  
		1		   2    3  

A)  - 	x 	+
B) 	+ 	:  -
C) 	x 	+ 	x
D) 	: 	+  -

16.                                 

   İki	farklı	TV	kanalından	birinde	her	35	dakikada	bir	diğerinde	her	25	dakikada	bir	beşer	dakikalık	reklamlar	ya-
yınlanmaktadır.	Her	iki	kanalda	da	reklamlar	aynı	ana	denk	geldiğinde	reklam	yerine	beşer	dakikalık	kamu	spotu	
yayınlanıyor.

   Buna göre saat 07.00'de kamu spotu ile yayına başlayan kanallarda 24 saatte toplam kaç kez kamu spotu 
yayınlanır? 

  A)	6		 	 	 B)	12	 	 	 	 C)	18	 	 	 D)	24
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8. Sınıf 9

17.         x

2x

Şek�l 1. Adım 2. Adım 3. Adım

Kes�lme
Yer�

   Uzun	kenarı	2x,	kısa	kenarı	x	br	olan	dikdörtgen	şeklindeki	bir	kâğıt	yukarıdaki	gibi	iki	defa	katlandıktan	sonra	

ikizkenar	üçgen	şekildeki	gibi	uç	noktadan	kesilerek	atılıyor.

   Kalan parça açıldığında oluşan bölgenin alanı cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisi olur?

 A) x
4

7 2    B) x
2

3 2
		 	 			 C)	 x

4
2
	 	 	 D)	 x

8
3 2

18. Aşağıda	engelli	yarışlar	için	iki	ayrı	pist	verilmiştir.	Pistlerin	uzunlukları	birbirine	eşit	ve	800	m'dir.	
                  

800 m

Kum P�st

Ç�m P�st

800 m

BA
ŞL
AN
GI
Ç

BA
ŞL
AN
GI
Ç

  

   Pistlere	yerleştirilecek	olan	engeller	için	aşağıdaki	bilgiler	verilmiştir.
	 	 	 ●	Çim	piste	engeller	başlangıç	noktasına	2'nin	pozitif	kuvveti	kadar	uzaklık	olacak	biçimde	konulacaktır.

	 	 	 ●	Kum	piste	engeller	başlangıç	noktasına	3'ün	pozitif	kuvveti	kadar	uzaklık	olacak	biçimde	konulacaktır.

	 	 	 ●	Bir	koşucu	hangi	engelden	atlıyorsa	o	engelin	başlangıç	noktasına	olan	uzaklığının	üslü	gösteriminde	taban	ile	 
	 üssün	çarpımı	kadar	zaman	kaybetmektedir.

	 	 	 	 Örneğin;	38.	metredeki	engelde	3	.	8	=	24	saniye	zaman	kaybı	yaşanır.

   Bir atlet bu iki pistte ayrı ayrı koştuğunda hangi pisti kaç saniye erken bitirir?

  A)	Kum	pist,	24	sn	 	 	 	 	 	 	 B)	Kum	pist,	27	sn	 	 	 	 		 

	C)	Çim	pist,	24	sn	 	 	 	 	 	 	 D)	Çim	pist,	27	sn
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8. Sınıf 10

20. Aşağıda	matematik	soru	bankasındaki	ünitelerin	soru	sayılarına	göre	dağılımları	dairesel	grafikte	verilmiştir.	
	 	 	 Sütun	grafiğinde	ise	I.	ünitede	yer	alan	kazanımların	numaralarına	göre	soru	sayılarının	dağılımı	verilmiştir.
   

III. Ün�te

120o

80o

IV. Ün�te

Kazanım
numarası

Soru sayısı

Graf�k: Ün�telere Göre Soru Sayısının 
 Dağılımı

Graf�k: I. Ün�tedek� Kazanımlara Göre
 Soru Sayısının Dağılımı

II. Ün�te

I. Ün�te

1

20
40
60
80

100
120

2 3 4

   Buna göre bu soru bankasındaki toplam soru sayısı kaçtır?

  A)	1120	 	 	 B)	960	 	 	 	 C)	480	 	 	 	 D)	120

19. Mert'in	1	gününü	nasıl	geçirdiğini	gösteren	sütun	grafiği	aşağıda	verilmiştir.
   Zaman (saat)

Yaptığı Faal�yetler
Oyun

x - 1
x

x + 1

x + 3

x + 6

Ders Uyku K�tap
Okuma

D�ğer

   Mert 1 gününü daire grafiğinde gösterseydi uyku süresini gösteren daire diliminin merkez açısının ölçü-
sü kitap okuduğu süreyi gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsünden kaç derece fazla olurdu?

 A)	75	 	 	 B)	90	 	 	 	 C)	105	 	 	 	 D)	135



SAYISAL BÖLÜM

Bu testte 20 soru vardır.

8. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

1.  Dünya'nın	Güneş	etrafındaki	bir	konumu	ve	konum	ile	ilgili	değerleri	gösteren	tablo	aşağıda	verilmiştir.	(Tablo	ve	
grafikteki	değerlerin	arasındaki	ilişki	doğru	fakat	değerler	semboliktir.)

   

   

Y

Aydınlanan Alan M�ktarı

X

              
Birim	Işığın	Düştüğü	Alan	Miktarı	(m2)

X 			1000
Y 			350

Gündüz	Süresi	(saat)
X 			8
Y 			15

 Dünya'nın 21 Aralık tarihindeki konumu ve X ile Y şehirleri hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi doğ-
rudur?

A)	Aydınlanma	alanı	az	olan	X	şehrinde	bu	tarihten	sonra	birim	ışığın	düştüğü	alan	azalır.
B)	Y	şehrinin	aydınlanma	alanı	bu	tarihten	sonra	da	artmaya	devam	eder.
C)	Birim	ışığın	düştüğü	alan	miktarı	azaldıkça	aydınlanma	alanı	miktarı	da	azalır.
D)	X	şehrinin	gündüz	süresi	uzadıkça	birim	ışığın	düştüğü	alan	miktarı	artar.

11

21 Aralık

Y

X
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2.  Öğrenciler	fen	bilimleri	dersinde	hava	hareketlerini	göstermek	için	bir	deney	düzeneği	hazırlıyorlar.
  
           A B

21

	 	 	Aynı	ortamda	iki	alan	oluşturuluyor.	A	alanına	sadece	havayı	hareket	ettiren	fan	takılıyor.	A	alanı	ile	B	alanı	ara-
sına	iple	asılı	olan	bir	kâğıt	yerleştiriliyor.	Başlangıçta	kâğıt	hareket	etmez	iken	fan	çalıştığında	kâğıdın	hareket	
ettiği	gözleniyor.	

 Fan yukarı doğru havayı yönlendirdiğine göre; 

	 I.	 Fan	havayı	soğuttuğu	için	A	alanında	yüksek	basınç	oluşmuştur.

	 II.	 Fan	havayı	yukarı	yönlendirdiği	için	kâğıt	1	yönünde	hareket	etmiştir.

	 III.	 B	alanı	fan	çalışmadığında	alçak	basınç,	fan	çalıştığında	yüksek	basınç	alanı	olmuştur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II	 	 	 		C)	I	ve	III	 	 	 D)	II	ve	III
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3.  Fen	Bilimleri	Öğretmeni	olan	Hamit	Bey	Kromozom,	Gen,	DNA	ve	Nükleotit	kavramlarını,	geometrik	şekillerle	
ilişkilendirerek	banka	kartı	şifresi	oluşturuyor.	Şifreyi	oluşturan	rakamları	geometrik	şekillerin	kenar	sayıları	be-
lirliyor.	Hangi	kavramı	hangi	geometrik	şekille	ilişkilendirdiğine	dair	ipucu	kâğıdını	hazırlıyor.	

         

 Bu yapıların büyükten küçüğe doğru sıralanması ile kart şifresi oluştuğuna göre, Hamit Bey’in banka 
kartı şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

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

4.  Dünya'nın	 güneş	 etrafında	 dolanması	 ve	 eksen	
eğikliği	 sayesinde	mevsimler	oluşur.	Dünya	güneş	
etrafında	dört	önemli	konuma	sahiptir.	Bu	konumlar	
mevsim	değişim	konumlarıdır.

	 	 	Yanda	Dünya'nın	güneş	etrafındaki	bir	konumu	ve	
belli	noktalardaki	şehirler	verilmiştir.

  Konum ve şehirler dikkate alındığında;

	 	 I.		 	A	 şehrinin	 bu	 mevsimden	 sonra	 yaşayacağı	 
		 	mevsim	ilkbahardır.

	 	 II.		B	şehrine	öğle	vakti	düşen	birim	güneş	ışınları- 
		 	nın	kapladığı	alan	en	küçüktür.

	 	 III.		C	 şehrinde	 bu	 tarihten	 itibaren	 gündüz	 süresi	 
		 	kısalmaya	başlar.

  ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

 A)	Yalnız	I	 	 	 B)	Yalnız	II	 	 	 		C)	I	ve	III	 	 D)	II	ve	III
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5.  Kalıtım	kurallarının	temelini	oluşturan	ilk	çalışmalar	GREGOR	MENDEL	tarafından	yapılmıştır.	(1860)	Mendel	
bir	manastır	bahçesinde	bu	konuyla	ilgili	deneyleri	bezelyeler	üzerinde	yapmıştır.	Elde	ettiği	sonuçlar	ilginç	ve	
düzenli	bir	matematiksel	denkleme	benzediği	için,	daha	sonraları	kalıtımın	kurallarını	oluşturmuştur.	 

	 	 	Mendel’in	kalıtım	kurallarını	anlamaya	çalışan	Kayra,	iki	tane	deney	düzeneği	hazırlamıştır.	Deneylerinde	Sarı	
ve	Yeşil	tohumlu	bezelyeler	kullanmış	ve	aşağıdaki	sonuçlara	ulaşmıştır.	(Sarı	tohum	rengi,	yeşil	tohum	rengine	
baskındır.)

	 	 	1.	Deney:	Homozigot	sarı	tohum	rengine	sahip	olduğunu	düşündüğü	bezelyeleri	kendi	arasında	çaprazlamıştır.

	 	 	2.	Deney:	Melez	sarı	tohum	rengine	sahip	olduğunu	düşündüğü	bezelyelerle,	yeşil	tohum	rengine	sahip	bezelye-
leri	çaprazlamıştır.

	 	 	1.	Deneyin	Sonucu:	Sarı	ve	yeşil	tohumlu	bezelyeler	elde	etmiştir.

	 	 	2.	Deneyin	Sonucu:	Tamamı	sarı	tohumlu	bezelyeler	elde	etmiştir.

	 	 	Yaptığı	deneylerin	sonuçlarıyla	Mendel	kurallarını	karşılaştırdığında,	deneylerde	kullandığı	bezelyelerin	genotip-
lerinin	yanlış	olduğunu	fark	etmiştir.

   Buna göre Kayra’nın deneylerde kullandığı bezelyelerin genotip yapılarını gösteren çaprazlama aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

 A) 1.	Deney 2.	Deney

A a A A

A AA Aa A Aa Aa

a Aa Aa A aa Aa

  B) 1.	Deney 2.	Deney

A A A a

A AA AA a Aa aa

A AA AA a Aa aa

	 C)	 1.	Deney 2.	Deney

A a A a

a Aa aa A AA Aa

a Aa aa a Aa aa

	 	 D)	 1.	Deney 2.	Deney

A a A A

A AA Aa a Aa Aa

a Aa aa a Aa Aa
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6.  Kalıtsal	özelliklerimiz	(saç	şekli,	kan	grupları,	kulak	memesinin	yapışık	veya	ayrık	olması	gibi)	biri	annemizden	
diğeri	babamızdan	aldığımız	alel	çifti	ile	kontrol	edilir.	Orak	hücreli	anemi,	alyuvarlardaki	oksijen	taşıyıcı	protein	
olan	hemoglobinin	anormalliği	sonucu	alyuvarların	orak	şeklini	almasıyla	oluşan	vücut	kromozomlarında	çekinik	
olarak	taşınan	kalıtsal	bir	hastalıktır. 

	 	 	Bu	konu	ile	ilgili	araştırma	yapan	bir	doktor	açıklamasında	“Akraba	evliliği,	orak	hücreli	anemi	hastalığının	ortaya	
çıkmasında	en	önemli	nedenlerden	biridir.	Sağlıklı	görünen	akrabalar	evlendiğinde	zararlı	çekinik	alellerin	bir	
araya	gelmesi	çocukların	doğuştan	hasta	olma	ihtimalini	artırmaktadır.”	demiştir.	

   Doktorun açıklamasını dinleyen Ahmet;
	 	 	I.		 Sağlıklı	görünen	anne	babanın	çocukları	sağlıklı	olmayabilir.
	 	 	II.		 Çocuğun	hasta	olmasında	sebep	olan	genin	sadece	anne	veya	sadece	babadan	gelmesi	yeterlidir.
	 	 	III.	Akraba	evliliklerinde	bu	hastalık	kesinlikle	ortaya	çıkar.
	 	 	IV.	Aynı	anne	ve	babadan	olan	kardeşlerden	biri	orak	hücreli	anemi	ise	diğeri	de	kesinlikle	orak	hücreli	anemi	 

		 	 hastasıdır.
	 	 	V.	 Akraba	evlilikleri	kalıtsal	bir	hastalık	türünün	ortaya	çıkma	ihtimalini	artırır.	

   çıkarımlarından hangilerine ulaşamaz?

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

7.   Vücuda	giren	virüsler	hızlı	bir	şekilde	çoğalarak	hastalanmamıza	neden	olur.	Diğer	birçok	soğuk	algınlığı	virüsle-
rinden	farklı	olarak,	influenza	virüsüne	karşı	aşı	olma	imkânı	vardır.	Ancak	nezle	ve	gribe	neden	olan	çok	sayıda	
virüs	tipinin	hızlı	bir	şekilde	mutasyona	uğraması,	 işe	yarayabilecek	bir	aşının	geliştirilmesini	zorlaştırır	ve	bu	
gribe	neden	olan	tüm	virüslere	karşı	koruyucu	bir	aşının	üretilmesini	neredeyse	imkânsız	hale	getirir.	

   Yukarıda Bilim ve Teknik Dergisi Mart-2020 sayısına ait bir bölüm verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak 
aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

   A)	 Virüsler	gen	işleyişlerini	hızlı	değiştirdikleri	için	aşıya	karşı	direnç	kazanırlar.
	 	 	B)	Verilen	mutasyon	örneği	virüs	için	faydalı	olabilirken	insanlar	için	zararlıdır.
	 	 	C)	Virüslerde	görülen	mutasyonlar	nesilden	nesile	aktarılır	ve	çok	hızlıdır.
	 	 	D)	Mutasyonlar	bazı	canlılarda	çok	büyük	genetik	farklılara	yol	açmayabilirler.
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8.  Yaz	 tatilini	 geçirmek	 için	 Alanya’ya	 gelen	 İsveçli	 hamile	 turist	 bronzlaşmak	 için	 iki	 hafta	 boyunca	 her	 gün	 
10.00	-	16.00	saatleri	arasında	Damlataş	Sahili’ne	giderek	istediği	gibi	bronzlaşmıştır.	Turist	ülkesine	döndükten	
birkaç	ay	sonra	cildinin	büyük	oranda	eski	haline	döndüğünü	ancak	geçmeyen	bazı	siyah	noktaların	varlığını	fark	
etmiş	ve	doktora	gittiğinde	cilt	kanseri	olduğunu	öğrenmiştir.

   Verilen bu durumla ilgili olarak; 
	 	 	I.		 Cildinde	geçmeyen	bazı	noktalar	deri	hücrelerindeki	mutasyon	sonucu	oluşmuştur.
	 	 	II.		 Benzer	çevresel	faktörler	hem	mutasyona	hem	de	modifikasyona	neden	olabilir.
	 	 	III.	Bronzlaşmak	modifikasyona,	cilt	kanseri	ise	mutasyona	örnektir.
	 	 	IV.	Turistin	doğacak	çocuğunun	cilt	kanseri	olma	ihtimali	yüksektir.

   ifadelerinden hangisine ulaşılabilir?

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

9.  Canlıların	yaşadığı	çevreye	kalıtsal	olarak	uyum	sağlamasına	adaptasyon	denir.	Adaptasyonlar	canlının	yaşama	
şansını	artırır.	Canlıların	yaşamını	kolaylaştıran	çeşitli	adaptasyonlar	görülmektedir.	

	 	 	Aşağıdaki	tabloda	bazı	adaptasyon	çeşitleri	ile	örnekleri	verilmiştir.
   

Adaptasyon Çeşidi Adaptasyon Örneği D Y

1 Beslenme Balıkçıl	kuşların	gagalarının	ve	bacaklarının	uzun	olması

2 Avlanma Çekirgenin	kuşlardan	gizlenebilmesi	için	yeşil	renkte	olması

3 Üreme Bitkilerde	tohumun	çimlenebilmesi	için	besin	depo	etmesi

4 Düşmanlarından	Korunma
Kutup	ayılarının	avına	fark	edilmeden	yaklaşabilmesi	için	kürkünün	
beyaz	olması

5
Bulundukları	 iklime	 uyum	
sağlama

Kutup	ayılarının	yağ	depolaması	ve	kalın	kürkünün	olması

   Tabloda adaptasyon çeşitlerinin karşısında verilen adaptasyon örnekleri DOĞRU/YANLIŞ şeklinde be-
lirtildiğinde oluşacak durum aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 A) 1 D
2 D
3 Y
4 D
5 D

   B) 1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D

	 	 	 		C)	 1 D
2 D
3 Y
4 Y
5 Y

	 	 	 D)	 1 D
2 D
3 D
4 Y
5 D
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10. Genetik	Mühendisliği	ve	Biyoteknoloji	ile	ilgili	çalışmaların	yararları	olduğu	kadar	zararları	da	ortaya	çıkabilmek-
tedir.

   Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmaların zararlı yönüne örnek gösterilebilir?

 A)	Genetiği	değiştirilerek	elde	edilen	bitkilerden	oluşan	polenlerin	organik	tarım	yapılan	tarlalara	ulaşması.								

	 B)	Çaresi	bulunamamış	hastalıklarla	ilgili	genetik	çalışmalar	yaparak	hastalıkların	tedavi	şeklinin	belirlenmesi.

	 C)	Kanser	ve	kalıtsal	hastalıkların	tedavisinde	gen	terapisi	yönteminin	kullanılması.

	 D)	Adli	suçlarda,	babalık	testinde	ve	kalıtsal	hastalıkların	belirlenmesinde	DNA	parmak	izinin	kullanılması.

11. Görselde	küp	ve	silindir	şeklindeki	homojen	katı	cisimlerin	taralı	kısımları	kesilip	atılıyor.
   K L

   Buna göre cisimlerin zemine uyguladıkları basıncın ve basınç kuvvetinin değişimi aşağıdakilerden han-
gisi gibi olur?

K	Cismi L	Cismi
Basınç Kuvvet Basınç Kuvvet

A) Değişmez Değişmez Azalır Azalır
B) Değişmez Azalır Azalır Azalır
C) Azalır Değişmez Artar Artar
D) Azalır Azalır Azalır Artar
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12. Şekildeki	taban	yüzey	alanları	verilmiş	ve	ağırlıkları	eşit	K,	L	ve	M	küplerini	ikişerli	bir	şekilde	üst	üste	koyarak	
kum	 zemindeki	 batma	miktarlarını	 ölçen	Burak	 ölçüm	 sonuçlarına	 göre	 kumda	 batma	miktarlarını	 gösteren	
grafiği	çiziyor.

   

K

Kum Zem�n

L

M

8A 3A 6A

Kumda Batma M�ktarı

Ölçüm
1. Ölçüm 2. Ölçüm 3. Ölçüm

   Burak üst üste koyduğu küplerden hangi küp altta kalacak şekilde ölçüm yaparsa şekildeki grafiği elde 
eder?

1.	Ölçüm 2.	Ölçüm 3.	Ölçüm

A) K L M
B) K M L
C) M K L
D) L K M
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13. Sivas’ın	meşhur	yemeklerinden	olan	patatesli	hingel	tarifi	en	kısa	haliyle	aşağıda	verilmiştir.	 	 	

   Patatesli	Hingel	(Sivas)	Tarifi	

	 	 	 1.	Önce	patatesleri	haşlayıp	eziyoruz.	Üzerine	biraz	toz	biber	ve	tuz	ilave	edip	iyice	karıştırıyoruz

	 	 	 2.		Hamuru	çok	sert	olacak	şekilde	yoğuruyoruz.	Merdane	veya	oklava	yardımı	ile	hamuru açıyoruz.	

	 	 	 3.	Açtığımız	hamuru	kare kare kesiyor	ve	hazırladığımız	patatesli	içten	bu	parçalara	koyup	üçgen	şekilde	 
	 	 kapatıyoruz.

	 	 	 4.	Geniş	bir	tencereye	su	koyup	tuz ilave ediyor	kaynayınca	mantıları	içine	atarak	7-8	dakikada	haşlıyoruz.

   Patatesli hingel tarifi aşamasında altı çizili olayların sırası ile hangi değişim türüne ait olduğu aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1 2 3 4

A) Kimyasal Fiziksel Fiziksel Kimyasal

B) Kimyasal Fiziksel Fiziksel Fiziksel

C) Kimyasal Fiziksel Kimyasal Fiziksel

D) Fiziksel Kimyasal Kimyasal Fiziksel
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14. K,	L	ve	M	elementleri	ile	ilgili;
	 	 	 •	Kimyasal	özellikleri	benzerdir.
	 	 	 •	Atom	numarası	en	büyük	olan	K	elementidir.
	 	 	 •	L	elementinin	katman	sayısı	en	küçüktür.
	 	 	 Bilgileri	veriliyor.

   Buna göre K,L ve M elementlerinin periyodik cetveldeki konumları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

  A) 
K

L

M

   B) 
K M L

	 	 C)	 L

M

K

		 	 D)	 L M K

15. Marmara	bölgesinde	yerel	yayın	yapan	bir	televizyon	kanalında	hava	durumu	haberlerinde;	İstanbul	İlinde	saat	
12.00	-	14.00	arasında	havanının	çok	kirli	olacağı	ve	aynı	saat	dilimlerinde	yağmur	beklendiği	açıklanmıştır.	Yağ-
murun	asit	yağmuruna	dönüşme	ihtimalinin	oldukça	kuvvetli	olduğu,	insanların	belirtilen	saat	aralığında	dışarı	
çıkmamaları	ya	da	şemsiye	kullanmaları	tavsiye	edilmiştir.	

   Sadece bu haberi dinleyen kişi aşağıdaki çıkarımlardan  
	 	 	 I.		 	Asit	yağmurlarına	hava	kirliliği	sebep	olabilir.
	 	 	 II.		Kişisel	tedbirlerimizle	asit	yağmurlarına	engel	olabiliriz
	 	 	 III.		Bu	bölgedeki	asit	yağmurlarının	kaynağı	sanayi	tesisleridir.

   hangilerine ulaşabilir?

 A)	Yalnız	I	 	 	 B)	Yalnız	III	 	 	 		C)	II	ve	III	 	 	 D)	I	ve	III
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16. Aşağıda	bir	kimyasal	tepkimenin	molekül	modeli	verilmiştir.	
   

C C

O

O

O

O

O O

O

O

H

H H

H H

H

HH + +

	 	 	 	 	 	 	 		Gaz	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gaz	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Sıvı		 	 	 Gaz

   Bu şekilden faydalanarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

	 	A)	Tepkimeye	giren	atomların	cinsi	ve	sayısı	korunmuştur.

	 	B)	Yeni	bağ	oluşumu	gerçekleşmiştir.

	 	C)	Bağ	kırılımı	gerçekleşmiştir.

	 	D)	Kimyasal	tepkimeler	de	her	zaman	molekül	sayısı	korunur.

17. Kırmızı	lahana	suyu	asit-bazları	ayırt	etmekte	kullanılabilen	doğal	bir	belirteçtir.	Nötr	hâlde	mor	renk	alan	kırmızı	
lahana	suyunun	asidik	ve	bazik	değerlerde	aldığı	renkler	görseldeki	gibidir.   

   Nötr

As�t Özell�k Artar Baz Özell�k Artar

Limon	Suyu Tuzlu	Su

Ayran Çamaşır	Suyu

   Bir öğrenci yukarıda verilen tablodaki limon suyu, tuzlu su, ayran ve çamaşır suyuna, belirteç olarak 
hazırladığı kırmızı lahana suyunu damlatırsa karışımların bulunduğu tablonun renkleri aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir? 

   A)          B) 		 				 	 				C)	 	 							D)	
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18. Günlük	hayatta	karşılaştığımız	bazı	maddelerin	pH	değerleri	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.
   

Madde pH Değeri
Asetik	asit	(sirke) 2,9
Karbonik	asit	(gazoz) 3,8
Domates	suyu 4,2
Kahve 5,0
Yağmur	suyu 6,2
Süt	(laktik	asit) 6,5
Saf	su 7,0
Amonyak 11,5
Sodyum	hidroksit	(sabun) 13,5

	 	 	 Bir	öğrenci	tablodan	belirlediği	ve	K,L,M	olarak	adlandırdığı	üç	madde	ile	gözlemler	yaparak	kaydediyor.	
   1. Gözlem:			L	ile	M	maddesi	karıştırılınca	nötrleşme	tepkimesi	olmuyor.
   2. Gözlem:	K	ile	L	maddesi	karıştırılınca	nötrleşme	tepkimesi	oluyor.
   3. Gözlem:	M	maddesi	metal	kapta	saklanırsa	kabı	aşındırıyor.

   pH  değerleri ve yapılan gözlemlere  göre öğrencinin gözlemlerini yaptığı  K,L,M maddeleri  hangi seçe-
nekteki gibi olabilir?

K L M

A) Saf	su Kahve Domates	suyu

B) Karbonik	asit Sodyum	hidroksit Amonyak

C) Sodyum	hidroksit Yağmur	suyu Asetik	asit

D) Yağmur	suyu Domates	suyu Yoğurt
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19. Bir	 ilkyardım	kursuna	katılan	Beril,	Şevval,	Servet	ve	Ahmet	bu	kursta	arı	sokmaları	konusundaki	 ilkyardımı	
öğrenmişlerdir.	Bal	arısı	ve	Eşek	arısı	soktuğunda	acı	aynıdır	ancak	ilkyardım	sokan	arının	cinsine	göre	yapıl-
malıdır.	Bal	arısının	sokması	anında	salgıladığı	madde	asidiktir.	Eşek	arısı	sokması	sırasında	salgıladığı	madde	
baziktir.	Asit	ve	bazı	nötrleyerek	ilkyardımı	yapılmalıdır	bilgisini	öğrendiler.

 
	 	 	 Öğrendikleri	bu	bilgilerden	sonra	öğretmene	yaptıkları	yorumlar	şöyledir:
      Beril  : Eşek	arısı	soktuğu	zaman	sokulan	bölge	limonla	ovulabilir.
   Ahmet : Bal	arısı	soktuğu	zaman	sokulan	bölge	diş	macunu	ile	ovulabilir.
   Servet :	Eşek	arısı	soktuğu	zaman	sokulan	bölge	sabun	ile	ovulabilir.
     Şevval :	Bal	arısı	soktuğu	zaman	sokulan	bölge	sirkeyle	ovulabilir.

   Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?

	 	 	 A)	Beril,	Ahmet				 	 																 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B)	Ahmet,	Şevval				
	 	 	 C)	Servet,	Şevval,	Beril			 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 D)	Beril,	Ahmet,	Şevval	ve	Servet

Bal Arısı Eşek Arısı
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20.            Taş

Sıvı

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			1.	İşlem	 	 																							2.	İşlem	 	

	 	 	 Beyza	öğretmen	fen	bilimleri	dersinde	sıvılarda	ve	katılarda	basınçla	ilgili	kapalı	bir	kapta	görülen	seviyeye	
kadar	sıvı	bulunan	kaba	aşağıdaki	işlemleri	ayrı	ayrı	uyguluyor.

	 	 	 1.	İşlem:	Kabı	ters	çeviriyor.
	 	 	 2.	İşlem:	Kabın	üzerine	taş	koyuyor.
	 	 	 Sınıfında	bulunan	öğrenciler	Beyza	öğretmenin	yapmış	olduğu	işlemlerle	ilgili	aşağıdaki	ifadeleri	söylüyorlar.
   Hira    :	1.	işlemde	kap	ters	çevrildiğinde	sıvı	miktarında	değişme	olmadığı	için	kabın	tabanına	uygulanan	 

	 	 	 	 	 	 	 	 sıvı	basıncı	değişmez.
   Taçmin :	2.	işlemde	kabın	üzerine	koyduğu	taş	toplam	ağırlığı	artırdığı	için	kabın	zemine	uyguladığı	katı	 

	 	 	 	 	 	 	 	 basıncı	1.	işlemden	daha	fazladır.
   Rüya   :	1.	işlemde	kabın	ağırlığında	değişme	olmadığı	için	kabın	zemine	uyguladığı	katı	basıncı	değişmez.

   Öğretmen öğrencilerinin ifadelerini doğru veya yanlış şeklinde değerlendirdiğine göre öğretmen hangi 
ifadeleri kullanmıştır?

A) Hira Y B) Hira D C) Hira Y D) Hira Y

Taçmin Y Taçmin D Taçmin Y Taçmin D

Rüya D Rüya Y Rüya Y Rüya Y
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