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D KKAT: 1. Soru kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için
salon sorumlular na ba vurunuz.
2. Soru kitapç n n ön ve arka yüzündeki aç klamalar okuyunuz.
3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu
cihazlar s nav ba lamadan önce salon ba kan na teslim ediniz.
CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA
1. Cevap kâ d üzerine yapaca n z i aretlemelerde siyah kur un kalemden ba ka kalem
kullanmay n z.
2. Cevap kâ5'd'ndaki bilgilerin size ait olup olmad'5'n' kontrol ediniz. Cevap kâ d
kullan lamayacak durumdaysa veya size ait de ilse verilecek yedek cevap kâ d na,
kimli inizle ilgili bilgileri, salon ba kan n n aç klamalar na göre yaz n z.
3. Kitapç'k türünü cevap kâ5'd'n'z'n ilgili bölümüne mutlaka i?aretleyiniz.
4. Cevap kâ d nda TÜRKÇE, MATEMAT K, FEN ve TEKNOLOJ ve SOSYAL B LG LER
testleri için dört ayr sütun bulunmaktad r. Cevaplar n z cevap kâ d ndaki ilgili sütunlara
a a daki örnekte oldu u gibi yuvarla , d na ta rmadan i aretleyiniz.
Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA
A

B

C

D

TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA
1. Bu test kitapç nda TÜRKÇE testinde 25, MATEMAT K testinde 25, FEN ve TEKNOLOJ
testinde 25 ve SOSYAL B LG LER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktad r.
Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikad'r.
2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru
buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz.
3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Soru kitapç n z n içindeki bo alanlar
karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz.
Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
5. Puanlamada her soru grubu için yanl cevap say s n n üçte biri, do5ru cevap say's'ndan
ç'kar'larak geçerli cevaplara kar gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele
cevaplama yapmay n z.
6. S nav n bitiminde cevap kâ d n z ve soru kitapç n z salon sorumlular na teslim etmeyi
unutmay n z.
BA LAYINIZ DEN LMEDEN SORU K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.

A

TÜRKÇE TEST
1. “Kabarmak” sözcü5ü a?a5'dakilerin hangisinde

5. A?a5'daki cümlelerin hangisinde “oyun” keli-

“?i?mek, geni?lemek” anlam'nda kullan'lm'?t'r?

mesi di5erlerinden farkl' bir anlamda kullan'lm'?t'r?

A) Bu olay duyunca delikanl n n yüre i ac ma duygusuyla kabard .
B) -htiyar n damarlar kabarm zay f elleri, dizlerinin üstündeydi.
C) Kendisini alk layan halka ba yla selam vererek
kabar yordu.
D) -htiyaçlar d nda al veri yapt için masraf
kabard .

A) Küçüklü ümde en çok körebe oyunu e lendirirdi
beni.
B) Bu oyunun kurallar n yeni yeni ö reniyorum.
C) Sahneleyece imiz oyun büyük bir air taraf ndan
yaz lm .
D) Parkta oyun oynayan çocuklar n mutlulu una
diyecek yoktu.

2. “Yol” sözcü5ü a?a5'dakilerin hangisinde “Bu

6. Oturma odas'nda duran bir penguen, insan'n

yolda rahatlar'n' ve servetlerini feda ederek
ülkeye hizmet ettiler.” cümlesindeki anlam'yla
kullan'lm'?t'r?

pek garibine gidebilir elbette; ama unutmamak
gerekir ki bir oturma odas' da bir penguenin
garibine gider.
Bu cümledeki insan ve penguenin durumunu
a?a5'dakilerden hangisi ifade eder?

A) Hedefe ula man n birden fazla yolu olabilir.
B) Duygular n e itimi sanat yoluyla olur, derdi.
C) Bizim köyü ilçeye ta l bir yol ba l yordu.
D) Üniversiteyi kazanma yolunda çok emek
harcad .

A) 3a k nl k
C) Hayranl k

B) Karars zl k
D) Merakl l k

7. yi yazar, belli s'n'rlar içinde kapal' kalan de5il,

3. “Daha önce de bu olayla kar?'la?m'?t'm.” cümlesindeki durumu a?a5'daki alt' çizili ifadelerden
hangisi anlat'r?
A) Vaktiyle böyle bir ey benim de ba mdan
geçmi ti.
B) -çimden geçenleri onu k rmayacak ekilde
söyledim.
C) Akl mdan geçenler gerçekmi gibi sevindim.
D) Sofraya gelen tatl , az önce gönlümden geçmi ti.

4. A?a5'daki cümlelerin hangisinde z't anlaml'

eserlerinde evrensel dü?ünceleri ele aland'r.
Bu cümleye göre iyi yazar olman'n ?art' a?a5'dakilerden hangisidir?
A) Güncel ve ilginç konular i lemek
B) Farkl edebî türlerde eserler vermek
C) Bütün insanl ilgilendiren konularda yazmak
D) Okuyucular n isteklerini göz önünde
bulundurmak

8. A?a5'daki cümlelerin hangisinde “kesinlik”

sözcükler bir arada kullan'lm'?t'r?

anlam' vard'r?

A) Dostluktan sayg y kald ran onun en büyük
süsünü kald rm olur.
B) Gündüz kandilini haz rlamayan, gece karanl a
raz demektir.
C) Mutluluk varaca m z bir istasyon de il, bir
yolculuk eklidir.
D) Talihsizlik s ras nda bile talih, aç k bir kap
b rak r.

A) Uluda ’a yapaca m z yolculuk e lenceli geçecek gibi.
B) Belki de bunun küçük bir ku oldu unu sand lar.
C) Selimiye’yi galiba be y l önce gezmi tim.
D) Elbette reçetedeki bu imza da doktora ait.
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9. (1) K'nal' kuzu, dam'n gölgesinde k'vr'lm'?

13. Gülen yüzler güzeldir. En güzel hâlimiz, güler

uyuyordu. (2) Birden duydu5u sesle uyan'verdi,
kulaklar' dikildi. (3) Kendi kendine “Bu da
neydi?” diyerek sesin geldi5i yöne döndü.
(4) Yuvas'ndan dü?mü? olan serçe yavrusunu
gördü.

yüzlü hâlimizdir. Havalar güzel gitti5i zaman
do5a da gülüyor demektir. Bebekler s'ms'cak
gülerler: Dizleriyle, dirsekleriyle, parmak bo5umlar'yla, pabuçlar'yla… Renkler gökku?a5'nda bir araya gelerek güler. Uzun yaz günlerinde caddeler, t'kl'm t'kl'm insan doludur; kalabal'5' görünce durmadan güler caddeler. Otomobiller akar gider, motosikletler kahkaha atar.

Bu parçadaki numaraland'r'lm'? cümlelerin
hangisinde k'nal' kuzuya insana ait bir özellik
verilmi?tir?
A) 1

B) 2

C) 3

Bu parçada a?a5'dakilerden hangisinin “nas'l”
güldü5ünden söz edilmemi?tir?

D) 4

A) Caddeler
C) Bebekler

B) Renkler
D) Yüzler

10. “Ders al'nm'? ba?ar's'zl'k, ba?ar' demektir.”
A?a5'dakilerden hangisi bu cümleyle ayn'
anlamdad'r?

14. Bu bahar havas', bu bahçe;
Havuzda su ?'r'l ?'r'ld'r.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Z'pz'plar'm p'r'l p'r'ld'r.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz ?ekerim!
Cahit S'tk' Taranc'

A) Ba ar s zl do ru de erlendirmek, ki iyi
ba ar ya götürür.
B) -nsan sevdi i i i yaparsa daha ba ar l olur.
C) Ba ar ya ula an insanlar, ba ar s zl ktan
korkmayanlard r.
D) Ba ar ya ula mak için çok çal mak ve azimli
olmak gerekir.

Bu ?iirin ana duygusu a?a5'dakilerden hangisidir?
A) Ümit

B) Güven

C) Sevinç

D) Özlem

11. Onun bizden farkl' oldu5unu san'yorduk, ama
o da hayvanlar' seviyormu?.
Alt' çizili sözcü5ün yerine a?a5'dakilerden
hangisi getirilirse cümlenin anlam' de5i?mez?
A) ayn zamanda
C) dolay s yla

15. stanbul, gerçek bir bal'kç' ?ehriymi?. Bal'5' da
bal'kç's' da çokmu?. O günlerin birinde ihtiyar
bir kad'n, bal'k almaya semt pazar'na gitmi?.
Bal'kç'n'n söyledi5i fiyat' çok bulunca “Yar's'n'
vereyim, i? tamam olsun.” demi?. Bal'kç' bu
pazarl'5a çok içerlemi? ve “Teyzeci5im! Senin
dedi5in fiyat ancak bal'k kava5a ç'k'nca olur.”
demi?.
Bu parçada bal'kç', ihtiyar kad'na verdi5i cevapla a?a5'dakilerden hangisini anlatmak istemi?tir?

B) bu sebeple
D) ne var ki

12. “Aç'l'p, kitapt'r, kapanan, kazançla, umutla,
A) Bal n çok oldu u bir zamanda fiyat n dü eceini
B) Bal n o fiyata hiçbir zaman sat lamayaca n
C) Ucuz bal klar n semt pazar d nda bulunduunu
D) -stanbul’da bal k fiyatlar n n daha fazla yükselmeyece ini

kitap, iyi” kelimeleriyle anlaml' ve kurall' bir
cümle olu?turuldu5unda en sondaki kelime
a?a5'dakilerden hangisi olur?
A) umutla
C) iyi

B) kitapt r
D) aç l p
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16. Anadolu’da bayram da seyran da davulla ba?lar. 19. Gençli5inde kazanç pe?inde ko?may'p zevke
Davul güm güm vurmad'kça bayram'n, seyran'n
tad' m' olur? Dü5ün mü var? Önce davul gelsin.
Kar?'lama, u5urlama onsuz olur mu? Onun sesi
Anadolu’nun sesidir.

dalan, hastal'5'nda ve ihtiyarl'5'nda peri?an
olur.
Bu cümle a?a5'daki atasözlerinden hangisinin
aç'klamas'd'r?

Bu parçaya göre davulun “Anadolu’nun sesi”
olmas'n'n sebebi a?a5'dakilerden hangisidir?

A) Yaz n gölge ho , k n çuval bo .
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Aya n yorgan na göre uzat.
D) Bakarsan ba , bakmazsan da olur.

A) Yetenekli ustalar taraf ndan çal nmas
B) -nsanlar n dikkatlerini bir yere toplamas
C) Co ku içeren törenlerde kullan lmas
D) -nsanlara de i ik duygular ya atmas

20. Günler aras'ndan yaz'n ucu gözükünce içimde

17. 1. E5er onlardan baz'lar'n'n anlamlar'n' bilmezsek dü?ünceler aras'nda ba5 kurulamaz.
2. Yaz'da ve konu?mada sözcükler su gibi akar.
3. Bundan dolay' kelime hazinemizi zenginle?tirmeliyiz.
4. ?te o zaman geni? duygu ve dü?ünce dünyas'na aç'labiliriz.

tarifsiz bir bo?luk do5ar. Ortal'kta kimsecikler
kalmam'?t'r. Art'k sokakta, otobüslerde ad'mba?' bir tan'd'kla kar?'la?amazs'n'z. Telefonunuz
çalmaz olur. Birilerini arar, cevap alamazs'n'z.
Kap's'n' çalacak bir dost bile bulamazs'n'z.
Herkes tatilini geçirece5i bir yer bulmu?tur
kendine.

Numaraland'r'lm'? cümlelerle anlaml' bir paragraf olu?turuldu5unda hangisi ilk cümle olur?

Bu paragraf'n en uygun ba?l'5' a?a5'dakilerden
hangisidir?

A) 1

A) Yaz Par lt s
C) Yaz Biterken

B) 2

C) 3

D) 4

18. Ba?kas'n' benim gibi olmad'5' için ele?tirmem.

B) Yaz Geceleri
D) Yaz Hüzünleri

21. “Dalgaland' geminin beyaz yelkenlerinde umut

Kendimi ba5l' hissetti5im bir biçime ba?kalar'n'
zorlamam. Bamba?ka, bin türlü ya?ama biçimi
olabilece5ine inan'r, buna ak'l erdirebilirim.
Farkl'l'klar' benzerliklerden daha kolay kabul
ederim. Bu yüzden ………… dilerim.

birdenbire.” cümlesiyle a?a5'dakilerden hangisinin öge dizili?i ayn'd'r?
A) Ya mur bulutlar geçecek köyümüzün üstünden.
B) Kaynar bu cezvede kahve durmadan.
C) Uçuyor imdi gökyüzünde bir k rlang ç sürüsü.
D) Kulak verdim yürekten kavala saza.

Bu paragraftaki bo?lu5a a?a5'dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) insanlar aras ndaki farkl l klara sayg gösterilmesini
B) ki ileri birbirinden ay ran özelliklerin giderilmesini
C) dü ünce yönünden insanlar n birbirine benzemesini
D) toplumlar n ayn ya am tarz n benimsemesini
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22. A?a5'daki cümlelerin hangisinde alt' çizili keli-

25. A?a5'dakilerin hangisinde alt' çizili kelime

me di5erlerinden farkl' bir görevde kullan'lm'?t'r?

“varl'5'n kime ait oldu5unu bildiren” bir ek
alm'?t'r?

A) Kasabaya bir an önce varmak için durmadan
yürüdük.
B) Uçurtman n kuyru unu takarken yanl l kla
ç tas n k rd m.
C) Büyüdü üm ehre y llar sonra gelmek beni
duyguland rd .
D) Otobüsü durakta görünce merdivenlerden
ko arak indim.

A) Kap y aç p sesin geldi i yere bakt .
B) -kram edilen ayran afiyetle içti.
C) Hediyeler içerisinde en çok bunu be endi.
D) Arabas boyand ktan sonra yeni gibi oldu.

23. A?a5'dakilerin hangisinde alt' çizili kelime ald'5'

TÜRKÇE TEST B TT .
MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z.

ek sebebiyle yeni bir anlam kazanmam'?t'r?
A) Üzerindeki kirli elbiseyi ç kar p çama r sepetine
att .
B) Toplant lar na tam vaktinde gider, kimseyi
bekletmezdi.
C) Portakal bahçesi ile zeytinli in aras nda beyaz
bir ev vard .
D) Aceleci davran lar mdan dolay herkesi
tela land rm m.

24. A?a5'dakilerin hangisinde “o” kelimesi, bir
ismin yerine kullan'lm'?t'r?
A) Di er arkada lar gibi o da ya l lara yer verir.
B) Ya mur ya d için o gün pikni e gidemedik.
C) Kaleden o e siz manzaray izlemek çok zevkliydi.
D) Arkada lar, o arada i in ço unu halletmi ler.
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1.

1 1
+
4 2

A) 0

1
4

1
2

B)

1
4

5. a, b birer gerçek say' ve a + b < 3’tür. Bu

i?leminin sonucu kaçt'r?

C)

1
2

say'lar'n say' do5rusunda gösterili?i
a?a5'dakilerden hangisindeki gibi olabilir?

D) 1

A)
-3

-2

-1

a

b

B)
-3

2. A?a5'dakilerden hangisi 64 do5al say's'n'n üslü

C)

say' olarak yaz'l'?lar'ndan biri de5ildir?
A) 2 6

B) 4 3

C) 6 3

-2
a

-3

D) 8 2

b

a

-2

D)

verilen ABCD karesel
bölgesi dört bölgeye
ayr'lm'?t'r.
Bu bölgelerden hangisi
ABCD karesel
1
bölgesinin ’idir?
4

D

B) II

I

C) 27

1

2

3

0

1

2

3

b
-1

b

-2

-1

0

1

2

3

6. 13,25 m uzunlu5undaki bir ip 3,25 m’lik e?

B

A

parçalara ayr'ld'5'nda kaç metre ip artar?
B) 0,75

C) 1,25

D) 1,75

D) IV

7.

4
say's'na oran' ’tir. Bu s'n'f'n mevcudu
5
a?a5'dakilerden hangisi olamaz?
B) 24

0

IV

4. Bir s'n'ftaki k'zlar'n say's'n'n, erkeklerin

A) 18

3

III

II

C) III

2

C

A) 0,25
A) I

1

a
-3

3. Kareli kâ5't üzerinde

-1

0

75 say's' hangi ard'?'k iki tam say' aras'ndad'r?
A) 6 ile 7

D) 36
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B) 7 ile 8

C) 8 ile 9

D) 9 ile 10

A

MATEMAT K TEST
8. Canan toplam 120 YTL’ye, 8 e?it taksitle bir

12.

d

gömlek ve bir pantolon al'yor. Canan sadece
gömle5i alsayd', ödeyece5i taksitler 4 YTL
daha az olacakt'. Buna göre, gömle5in fiyat'
kaç YTL’dir?
A) 15

B) 32

C) 56

K

D) 88
A( 2, 3)
x=1

Kareli kâ5't üzerinde verilen ve eksenleri
çizilmemi? olan yukar'daki koordinat düzleminde, d do5rusunun denklemi x = 1 dir.
A noktas'n'n koordinatlar' ( 2, 3) oldu5una
göre, K noktas'n'n koordinatlar' a?a5'dakilerden
hangisidir?

9. a ve b iki negatif tam say' oldu5una göre,
a?a5'dakilerden hangisi en küçüktür?
A) a

b

B) a + b

C) a : b

D) a

b

A) ( 6, 3)
C) (2, 6)

B) ( 5, 0)
D) ( 5, 1)

13. Bir torbada, renkleri d'?'nda ayn' özelliklere
sahip siyah, beyaz ve mavi toplar vard'r. Bu
torbadan rastgele çekilen bir topun siyah olma
1
2
olas'l'5' , mavi olma olas'l'5' ’dur. Torbada
3
9
36 tane top oldu5una göre, bu toplardan kaç
tanesi beyazd'r?

10. Utku’nun maa?' Ebru’nun maa?'ndan % 20 daha
azd'. Utku, i?ini de5i?tirince maa?' Ebru’nun
maa?'ndan % 20 daha fazla oldu. Utku’nun
maa?' yüzde kaç artm'?t'r?
A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

A) 8

3
1
’ü koyun, ’i inek,
10
8
geriye kalan' tavuktur. Bu çiftlikteki hayvanlar'n
say's'n'n 150 ile 200 aras'nda oldu5u bilindi5ine
göre, çiftlikte kaç tavuk vard'r?

11. Bir çiftlikteki hayvanlar'n

A) 68

B) 80

C) 92

D) 138
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B) 12

C) 14

D) 16

A
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14.

Gövde

Ba?

Kuyruk

17. ekilde A, B, C noktalar'
O merkezli çember
üzerindedir.
[AB] // [OC] ve

O

s(OKC) = 60° oldu5una
göre, s(BOC) kaç
derecedir?

ekildeki bal'5'n ba? k'sm'n'n uzunlu5u
8 cm’dir. Bu bal'5'n gövdesinin uzunlu5u,
kuyruk ile ba? k'sm'n'n uzunluklar' toplam'na
e?ittir. Ba? k'sm' ile gövdesinin uzunluklar'
toplam', kuyru5unun uzunlu5unun 3 kat' oldu5una göre, bu bal'k kaç santimetre uzunluktad'r?
A) 16

B) 24

C) 32

A) 65

C

A
B

B) 70

C) 80

D) 90

D) 36

18.

D

15.

A
A

8 cm

C

60°

30°
20 cm

B

Yukar'daki ABCD yamu5unda, AB = 20 cm ve

?

CD = 8 cm’dir. s( A ) = 60° ve s(B) = 30°

F

C
B

K 60°

oldu5una göre, CB kaç santimetredir?

E

D

B) 6 3

A) 6

C) 7

D) 7 3

ekilde [BA // [CD ’dir. s ( ABC) = s(FCE) ve

s(DCE) = 3.s( ABC) oldu5una göre, s(DCE) kaç
derecedir?
A) 72

B) 90

C) 108

19.

D) 126

I

16.

Birbirine e? üç dairesel bölgeden farkl' parçalar
ç'kar'larak kareli kâ5't üzerinde verilen yukar'daki ?ekiller elde edilmi?tir. Bu ?ekillerin çevre
uzunluklar'na göre küçükten büyü5e do5ru
s'ralan'?' a?a5'dakilerden hangisidir?

3 3 b
> >
e?itsizli5ini sa5layan a ve b
2 a 6
tam say'lar'n'n toplam' en fazla kaç olur?
A) 20

B) 19

C) 11

III

II

D) 10

A) III < II < I
C) I < II < III
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B) II < III < I
D) II < I < III
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20. Alan' 400 m2 olan dikdörtgen ?eklindeki arsan'n

23.

kenarlar'ndan birinin uzunlu5u 25 m’dir. Bu
arsaya yap'labilecek dairesel bölge ?eklindeki
helikopter pistinin alan' en fazla kaç metre kare
olur? ( ’yi 3 al'n'z.)
A) 192

B) 200

C) 256

?

25 cm

D) 300

Taban ayr'tlar' 25 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmas' ?eklindeki akvaryumun içinde 3 L
su vard'r. Bu akvaryumdaki suyun yüksekli5i
kaç santimetredir?

21.

D

A) 3

C

B) 12

C) 15

D) 30

F
3 cm
A

5 cm

E

B

6 cm

E ve F noktalar' ABCD dikdörtgeninin üzerindedir. AE = 5 cm , EB = 6 cm , AF = 3 cm ve

s(FEC) = 90 ° oldu5una göre, ABCD dikdörtgeninin alan' kaç santimetre karedir?
A) 75

B) 90

C) 100

22. K'sa kenar'n'n uzunlu5u a,
uzun kenar'n'n uzunlu5u
b olan e? dikdörtgensel
bölgeler ?ekildeki gibi
birle?tiriliyor. ekildeki
taral' bölgenin alan'n'
a?a5'dakilerden hangisi
ifade eder?

24.

D) 110

a

Kenar uzunluklar' 18 m ve 24 m olan dikdörtgen
?eklindeki bir bahçenin her bir kenar', uzunluklar' e?it üç parçaya ayr'larak ?ekildeki gibi sekizgensel bölge olu?turuluyor. Bu sekizgensel
bölge a5açland'r'l'p etraf' bir s'ra dikenli telle
çevrilecektir. Bunun için en az kaç metre dikenli
tel gerekir?

b
a

b

A) 68

b
a
b

A) b 2

2ba + a 2

B) b 2 + 2ba + a 2

C) b 2

4ba + 4a 2

D) a 2 + ab + b 2

a
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B) 72

C) 80

D) 84

MATEMAT K TEST

Ö5renci say'lar'

25.
30
25
20
15
10
5
Ye?ilköy Külköy Hasköy Belköy Köyler

Verilen grafik bir bilgisayar kursuna hangi köyden kaç ö5rencinin kat'ld'5'n' göstermektedir.
Kursa, bu köylerden toplam 17 ö5renci daha
kat'ld'5'nda yeni grafik a?a5'dakilerden hangisindeki gibi olabilir?

Ö renci say lar

A)

30
25
20
15
10
5
Belköy

Köyler

Hasköy

Belköy

Köyler

Külköy

Hasköy

Belköy

Köyler

Külköy

Hasköy

Belköy

Köyler

Ye ilköy

Külköy

Ye ilköy

Külköy

Ye ilköy

Ye ilköy

Ö renci say lar

B)
30
25
20
15
10
5

Ö renci say lar

C)
30
25
20
15
10
5

Ö renci say lar

D)
30
25
20
15
10
5

MATEMAT K TEST B TT .
FEN ve TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z.
-10-

A

A

FEN ve TEKNOLOJ TEST
1.

3.

F

m

L

K
22 cm

23 cm

Düzgün do5rusal bir yolda hareket eden m
cismine, sabit bir F kuvveti ?ekildeki gibi etki
etmektedir.
KM noktalar' aras'nda m cismine etki eden
bile?ke kuvvetin konuma ba5l' grafi5i a?a5'da
verilmi?tir.

26 cm
K
M
L

Bile?ke kuvvet

Cem, tavana ast'5' 20 cm uzunlu5undaki yay'n
ucuna K, L, M cisimlerini ast'5'nda yay uzunluklar' ?ekildeki gibi oluyor. K’n'n a5'rl'5'
22 N oldu5una göre, L’nin ve M’nin a5'rl'klar'
hangisinde do5ru olarak verilmi?tir?

A)
B)
C)
D)

F

0

M (N)
33
23
33
30

L (N)
66
26
60
66

Al'nan yol (m)

30

30

20

20

10

10

0

2

4

6 Zaman (s)

0

Al'nan yol (m)

A) Yaln z I
C) I – III

L

4.

5

1

2

3

K

1. devre

2. devre

3. devre

Yukar'da verilen 1. ve 3. devrelerden K ampulleri kald'r'larak yerleri bo? b'rak'l'yor. 2. devrede
K ampulü kald'r'l'p yerine ba5lant' kablosu
ba5lan'yor. Di5er ampullerin parlakl'klar', ilk
duruma göre hangisindeki gibi olur?
(Pil ve ampuller özde?tir.)

Zaman (s)

K, L ve M araçlar'n'n ortalama süratleri, a?a5'dakilerin hangisinde do5ru olarak verilmi?tir?
L (m/s)
10
5
2
3

B) Yaln z II
D) I – II – III

10 15 Zaman (s)

15

A)
B)
C)
D)

Konum

K

30

K (m/s)
10
10
5
5

M

K

M

45

0

L

I- KL yolunda m cismine F kuvveti kadar
sürtünme kuvveti etki etmi?tir.
II- LM yolunda m cismine sürtünme kuvveti etki
etmemi?tir.
III- LM yolunda bile?ke kuvvet i? yapm'?t'r.

grafikleri a?a5'da verilmi?tir.
K

K

Buna göre a?a5'daki ifadelerden hangileri
do5rudur?

2. K, L ve M araçlar'na ait al'nan yol-zaman
Al'nan yol (m)

M

M (m/s)
15
10
15
10

A)
B)
C)
D)
-11-

1. devre

2. devre

De i mez
De i mez
Artar
Artar

Artar
Artar
Azal r
De i mez

3. devre
Artar
De i mez
Azal r
De i mez

A

FEN ve TEKNOLOJ TEST
5. Direnci R olan bir iletken tel, boyu ve kesit alan'
sabit kalmak ?art'yla, çe?itli ?ekillerde bükülerek a?a5'daki I, II ve III devreleri olu?turuluyor.

7. Ayn' maddeden yap'lm'? ?ekildeki cisimlerin
yere uygulad'klar' bas'nçlar, s'ras' ile
PI, PII ve PIII tür.
2a

2a
2a

II

III

II

III

Buna göre, PI, PII ve PIII aras'ndaki ili?ki hangisinde do5ru olarak verilmi?tir?

Devrelerde e?de5er dirençlerin büyüklüklerinin
s'ralan'?' a?a5'dakilerden hangisinde do5ru
verilmi?tir?
(Ba5lant' kablolar'n'n dirençleri önemsizdir.)
A) I = II = III
C) I = II > III

A) PI > PII > PIII
C) PIII > PII > PI

B) PI = PII = PIII
D) PI = PII > PIII

B) I > II > III
D) II > I > III

6. A?a5'da verilen a5'rl'ks'z makara sistemlerinde

8. K cismi, ta?ma seviyesine kadar doldurulmu?

Ali, Hasan ile, Hasan da S'la ve Cem ile dengededirler.

kaplar içerisindeki farkl' s'v'lara b'rak'l'yor.
K cisminin s'v'lar içerisindeki denge konumlar'
?ekildeki gibi oluyor.

I

II

III

IV

Hasan
Hasan

a

a
2a

2a
I

I

2a

a

S'la

Cem

Ali

Ali’nin kütlesinin 50 kg oldu5u bilindi5ine göre,
S'la ve Cem’in kütleleri hangisindeki gibi
olamaz? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A)
B)
C)
D)

S la (kg)
15
12
11
10

Buna göre, hangi kaptan ta?an s'v'n'n kütlesi
en azd'r? (K s'v'lar içinde çözünmemektedir.)

Cem (kg)
12
13
14
15

A) I

-12-

B) II

C) III

D) IV
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1

2

3

11. Bir ö5renci ba?lang'ç s'cakl'klar' e?it olan ayn'

4

s'v'n'n farkl' miktarlar'n' özde? 's't'c'larla e?it
süre 's'tt'ktan sonra s'cakl'klar'n' ölçüyor ve
?ekildeki grafi5i elde ediyor.

K aynas'

9.

N

S'cakl'k
80
40

L aynas'

20

Bir optik düzenekte K ve L düzlem aynalar'n'n
konumu ?ekildeki gibidir. K düzlem aynas'na
gelen '?'k '?'n' K, L ve M aynalar'ndan yans'd'ktan sonra N noktas'ndan geçiyor.

25

10.

B) 2

C) 3

K
N

1

M

d

S

A) Is miktar
C) Madde miktar

D) 4

L
d

2

I- N
II- S
III- N

S
N
N

A) Yaln z II
C) I – II

B) Zaman
D) Özkütle (Yo unluk)

K, L, M s'v'lar'n'n kütleleri e?ittir.

.

Bu s'v'lar'n hacimleri birbirine e?it olursa
kütle - hacim grafi5i a?a5'dakilerin hangisindeki
gibi olur?
A) Kütle (g)

Buna göre, K ve M m'knat'slar'n'n 1 ve 2 ile
gösterilen kutuplar' a?a5'dakilerden hangileri
olabilir?
2

X

12. Hacimleri s'ras'yla 3 mL, 1 mL, 2 mL olan

Sürtünmesiz yatay zeminde bulunan K, L ve M
m'knat'slar' özde?tir. L m'knat's'na, K ve M ayn'
anda manyetik etki olu?turacak ?ekilde merkezi
olarak e?it mesafelerde yakla?t'r'ld'5'nda, L’nin
hareket etmedi5i görülüyor.

1

100

Buna göre, ö5rencinin X ile belirtti5i de5i?ken
a?a5'dakilerden hangisidir?

Buna göre, M düzlem aynas' 1, 2, 3 ve 4 konumlar'ndan hangisindedir?
( ekildeki bölmeler e?it karelerden olu?mu?tur.)
A) 1

50

B) Kütle (g)
L

K

M
K

L
M

Hacim (mL)

C) Kütle (g)

B) Yaln z III
D) II – III

D) Kütle (g)
K

M

L

L
K

M
Hacim (mL)
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Hacim (mL)

Hacim (mL)
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13. Birbiri içinde çözünen

15.

Termometre

s'v'lar'n olu?turdu5u
?ekildeki kar'?'m
's't'lmaya ba?land'5'nda
s'cakl'5'n yükseldi5i ve
60 °C’ta belli bir süre
S'v' kar'?'m
sabit kald'5' gözleniyor.
Is'tma i?lemine devam
edildi5inde s'cakl'5'n
Is' kayna5'
tekrar yükseldi5i ve
kaptaki s'v' bitinceye
kadar 80 °C’ta sabit kald'5' gözleniyor.

Sülfürik asit
eker

Eren, içinde bir miktar ?eker bulunan behere
?ekildeki gibi bir miktar sülfürik asidi yava?
yava? ekledi5inde;
ekerin tamamen siyahla?t'5'n',
Beherin 's'nd'5'n',
Gaz ç'k'?' oldu5unu gözlemliyor.
Eren, bu gözlemler sonucunda a?a5'dakilerden
hangisine ula?'r?

Bu gözleme göre a?a5'dakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kar
B) Kar
C) Kar
D) Kar

14.

m olu turan maddeler saft r.
m n belirli bir kaynama s cakl yoktur.
m iki maddeden olu mu tur.
m olu turan maddelerin özellikleri ayn d r.

Atom
X
Y
Z
T

Elektron dizili?i
2 8 2
2 8 8 1
2 8 8 2
2 8 8

A) Tepkime sonunda ç kan gaz n miktar na
B) Tepkime için s n n gerekli oldu una
C) Tepkime sonunda yeni maddelerin olu tu una
D) Tepkimeye giren maddelerin miktarlar na

16.

Y çözeltisi

C) Y ve T

Asit çözeltisi

ekildeki düzene5e önce K gaz' sonra L gaz'
gönderildi5inde;

Buna göre çizelgede elektron dizili?i verilen
atomlardan hangileri ayn' grupta yer al'r?
B) X ve Z

K gaz'
L gaz'

“Yüksüz bir atomun en d'? enerji düzeyindeki
(katman) elektron say's', o atomun periyodik
çizelgedeki grubunu belirler.”

A) Y ve Z

Damlal'k

K gaz' asit çözeltisi ile,
L gaz' Y çözeltisi ile nötrle?me (nötralle?me)
tepkimesi veriyor.

D) X ve T

Buna göre a?a5'dakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Y çözeltisi asidik özelliktedir.
B) K gaz bazik, L gaz asidik özelliktedir.
C) K ve L gaz bazik özelliktedir.
D) L gaz bazik, Y çözeltisi asidik özelliktedir.
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17.

19. Bir grup ö5renci, çe?itli ku? türlerinin vücut

Nemli ekmek

uzunlu5u ve olu?turduklar' yumurta say'lar'n'
ara?t'rarak a?a5'daki tabloyu düzenlemi?lerdir.
Bu tablodaki verilere göre hangi yorum
yap'labilir?

Kurutulmu? ekmek

Serpil, birinde nemli, di5erinde kurutulmu?
ekmek bulunan iki naylon torbay' gev?ek bir
?ekilde ba5l'yor. Be? gün sonra sadece nemli
ekmek üzerinde küf mantar'n'n olu?tu5unu
gözlüyor.
Serpil, bu gözleme göre a?a5'daki sonuçlardan
hangisine ula?'r?
A) Hava alan tüm yiyecekler çabuk bozulur.
B) Kuru ortamlar, mantar türleri için uygundur.
C) Kurutulmu ekmek daha uzun süre dayan r.
D) Küf mantar bölünerek ço al r.

Özellikler
Ku? türleri
mparator
penguen

Vücut uzunlu5u
(cm)

Yumurta say's'

115

1 veya 2

Do5u atmaca

34

4 veya 6

Kumru

32

1

Ta? serçesi

16

5 veya 6

A) Ku lar n yumurta say s , vücut uzunlu una ba l
olarak artar.
B) Ku lar n ya am yerleri, vücut uzunlu unu etkiler.
C) Vücut uzunlu u birbirine yak n olan ku türlerinin
yumurta say s ayn d r.
D) Yumurta say s ile vücut uzunlu u aras nda
ba lant yoktur.

18.

20.

Toprak

ekildeki besin zincirlerinde otçullar'n bitkilerle,
etçillerin ise otçullarla beslendi5i görülmektedir.
Bu besin zincirlerinin oldu5u bir bölgede,
insanlar'n etçilleri a?'r' avlamas' ile ba?lay'p
birbirini takip eden a?a5'daki olaylardan
hangisinin en son ortaya ç'kmas' beklenir?
A) Topra n erozyona u ramas
B) Bitki örtüsünün zarar görmesi
C) Otçullar n artmas
D) Etçillerin yok olmas

Fanus

Bir ö5renci, ayn' özellikte topraklar'n bulundu5u özde? saks'lara, e?it miktarda su vererek
?ekildeki düzenekleri haz'rl'yor.
Bir süre sonra bitki bulunan fanusta daha fazla
bu5ulanma oldu5unu gözlüyor.
Buna göre ö5renci a?a5'daki yorumlardan
hangilerini yapabilir?
I- Bitki, bulundu5u ortam' nemlendirir.
II- Bitki büyümesinde su, topraktan daha fazla
etkilidir.
III- Bitkide topraktan su alan ve d'? ortama su
veren yap'lar vard'r.
A) Yaln z I
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B) I – III

C) II – III

D) I – II – III
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22.

30
Killi
Kumlu

Bir süre sonra
I

II

I?'k rengi

S'cakl'k (°C)

Ö5retmen, 4 ö5renci grubuna yukar'daki grafikleri vererek, bir bitkinin en h'zl' fotosentez
yapabilece5i düzene5i haz'rlamalar'n' istiyor.

I

Buna göre ö5rencilerin, özde? fanus ve özde?
saks' bitkileriyle haz'rlay'p; farkl' s'cakl'k ve
farkl' '?'kta b'rakt'5' a?a5'daki düzeneklerin
hangisindeki bitkinin daha h'zl' fotosentez
yapmas' beklenir?

Bir süre sonra

Kumlu
Killi

Fotosentez h'z'

Fotosentez h'z'

Ye?il
Sar'
K'rm'z'

Killi topra5'n bo?luklar' azd'r. Suyun
ço5unu topra5'n yüzeye yak'n k's'mlar'nda tutar.
Kumlu topra5'n bo?luklar' fazlad'r. Suyu
h'zla süzüp alt tabakalara geçirir.

Mor

21.

II

Özde? kaplarda bulunan, özde? K bitkilerine
e?it miktarda su verildi5inde, I. kaptaki bitkinin
daha iyi geli?ti5i gözleniyor.
Bu gözleme göre K bitkisi ile ilgili hangi yorum
yap'labilir?

A)

K rm z

B)

15°C

A) K sa köklü olup, toprak yüzeyine yak n suyu
alabilir.
B) Kurak mevsimde yapraklar nda bol su depo
edebilir.
C) Gözenek say s fazla oldu u için terleme h z
fazlad r.
D) Gövdesi ince oldu u için su iletimi çok h zl d r.

C)

Mor

25°C
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Ye il

20°C

D)

Sar

40°C

FEN ve TEKNOLOJ TEST
23.

25.
Gazlar ve hacimleri
(%)
Solunum

Soluk al'rken
Soluk verirken

O2

CO2

H2O

20,8
15,7

0,04
3,60

0,50
6,20

A

Baba
Anne

Yukar'daki tablo, dinlenme hâlindeki bir insan'n
solunum s'ras'nda ald'5' ve verdi5i havadaki
gazlar'n hacimlerinin yüzde (%) de5erlerini
göstermektedir.
Tablodaki verilere göre a?a5'dakilerden hangisi
söylenemez?

Yukar'daki tabloda ve ile gösterilen
genlere (alel) sahip anne baban'n çocuklar'n'n
saç fenotipleri verilmi?tir.

A) Al nan O2’in bir k sm vücutta kullan lm t r.
B) Vücutta çe itli faaliyetler sonucu CO2 üretilmi tir.
C) Verilen hava, al nan havadan daha nemlidir.
D) Al nan havada H2O, verilen havada CO2 daha
fazlad r.

24.

geni, her durumda düz saç özelli i kazand rmaktad r.
B) geni, her durumda k v rc k saç özelli i kazand rmaktad r.
C) Baba, yaln zca k v rc k saç genine sahiptir.
D) Anne, yaln zca düz saç genine sahiptir.

A)

36°C

25°C

0°C

Bu verilere göre a?a5'dakilerden hangisi
do5rudur?

M enzimi
N maddesi

Bir ö5rencinin, s'cakl'k artt'kça M enziminin, N
maddesine etkisini gözlemek için yapt'5' deney
a?amalar' yukar'da verilmi?tir. Ö5renci, bu
durumu hangi grafikle gösterebilir?
A) Enzimin etki h z

0

25 36 S cakl k (°C)

C) Enzimin etki h z

0

25 36 S cakl k (°C)

FEN ve TEKNOLOJ TEST B TT .
SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z.

B) Enzimin etki h z

0

25 36 S cakl k (°C)

D) Enzimin etki h z

0

25 36 S cakl k (°C)
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SOSYAL B LG LER TEST
1. MÖ 2000’lerde Anadolu’ya gelerek K'z'l'rmak
yay' içine yerle?en Hititler, bu topraklar üzerinde MÖ 7. yüzy'la kadar siyasi varl'klar'n' korumu?lard'r. Hitit krallar' ba?komutan, ba?yarg'ç
ve ayn' zamanda ba?rahiptiler. Asillerden olu?an Panku? Meclisi gerekti5inde kral' yarg'lama
ve cezaland'rma yetkisine sahipti.
Bu bilgilere dayanarak Hititlerle ilgili;

3. Bedir Sava?'’n'n;
I- Müslümanlar'n kendilerine olan güvenleri
artm'?t'r.
II- slam sava? hukukunun temeli at'lm'?t'r.
III- Müslümanlar ilk zaferlerini kazanm'?lard'r.
IV- Suriye ticaret yolunun denetimi Müslümanlar'n eline geçmi?tir.
Sonuçlar'ndan hangileri, Mekkelilerin ekonomik
ç'karlar'na zarar verdi5i için Uhut’ta Müslümanlara sald'rmalar'nda etkili olmu?tur?

I- Anadolu’nun bir bölümünde güçlü bir devlet
kurmu?lard'r.
II- Din ve devlet i?lerini birbirinden ay'rm'?lard'r.
III- Krallar'n'n yetkileri s'n'rl'd'r.
IV- Krallar'n' seçimle belirlemi?lerdir.

A) Yaln z II
C) I – III

B) Yaln z IV
D) II – III – IV

Yarg'lar'ndan hangilerine ula?'lamaz?
A) Yaln z I
C) II – IV

B) Yaln z III
D) II – III – IV

4. Türk – slam devletlerinde, hükümdar öldü5ünde hanedan'n bütün erkek üyelerinin tahta
geçme hakk' vard'.
Bu durumun a?a5'dakilerden hangisine neden
olmas' beklenebilir?

2. “Hun Devleti zay'flay'p askerî ve ekonomik gü-

A) Taht kavgalar n n ya anmas na
B) Merkezî otoritenin güçlenmesine
C) Askerî gücün artmas na
D) Hanedan üyelerinin i birli i yapmas na

cünü kaybetti5i s'rada Ho-Han-Yeh hükümdar
oldu. Ho-Han-Yeh, Çin himayesinde ya?amak
isteyince karde?i Çi-Ç ona kar?' ç'kt'. Çi-Çi ve
taraftarlar' özgürlü5ün feda edilmesini utanç
verici buldular.”
Bu parçaya göre Çi-Çi için, a?a5'dakilerden
hangisinin vazgeçilmez bir öneme sahip oldu5u
söylenebilir?

5. Sanayi nk'lab' ile sanayile?meyi gerçekle?tiren

A) Ba ms z ya ama
B) Ekonomik kalk nma
C) Askerî güç
D) Kültürel geli me

ülkelerde büyük fabrikalar kuruldu. Böylece
mallar h'zl' ve ucuz üretilmeye ba?land'. Üretimdeki art'?a ba5l' olarak ham madde ve pazar
ihtiyac' ortaya ç'kt'. Sanayile?mi? ülkeler bu
ihtiyaçlar'n' kar?'lamak için dünyan'n geri kalm'? ülkelerini, siyasi ve ekonomik egemenlikleri
alt'na almaya yöneldiler. Bu durum devletleraras' ekonomik rekabete ve grupla?malara neden
oldu.
Verilen bilgilere göre Sanayi nk'lab', a?a5'dakilerden hangisine neden olmam'?t'r?
A) Sömürgecili in yayg nla mas na
B) Uluslararas ticaretin geli mesine
C) Küçük atölyelerin giderek önem kazanmas na
D) Sanayile en ülkeler aras ndaki ç kar çat malar na
-18-
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6.

9. Atatürk’ün “Medeniyet yolunda ba?ar', yenile?-

Osmanl' Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki
topraklar' aras'nda yer almas',
Bizans’'n, Anadolu Türk beyliklerini ve ?ehzadeleri Osmanl' Devleti’ne kar?' k'?k'rtmas',
Önemli kara ve deniz ticaret yollar' üzerinde
bulunmas',
Bizans’'n, Osmanl'n'n Rumeli’deki topraklar'n'n güvenli5ini tehlikeye dü?ürmesi

meye ba5l'd'r. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahas'nda ba?ar'l' olmak için tek geli?me ve ilerleme
yolu budur.” sözü, onun hangi özelli5ini
yans't'r?
A) -dealistli ini
C) Aç k sözlülü ünü

B) Sanatseverli ini
D) -nk lapç l n

gibi nedenlerle stanbul fethedilmi?tir.
Buna göre a?a5'dakilerden hangisi stanbul’un
fethiyle elde edilen bir sonuç de5ildir?
A) Anadolu Türk birli inin gerçekle tirilmesi
B) Osmanl ekonomisinin güçlenmesi
C) Osmanl toprak bütünlü ünün sa lanmas
D) Türklerin, Avrupa içlerine kadar ilerlemesinin
kolayla mas

10. “Tarihte birçok defa tart'?ma ve tutku sebebi
olan Bo5azlar, art'k tam anlam' ile Türk egemenli5i alt'nda, yaln'z ticaret ve dostluk ili?kilerinin ula?'m yolu hâline girmi?tir.” diyen
Atatürk bu sözü ile Cumhuriyet Döneminde
ya?anan a?a5'daki d'? politika geli?melerinden
hangisini vurgulam'?t'r?

7. Osmanl' Devleti’nin Yükselme Döneminde;

A) Balkan Antant
C) Sâdâbat Pakt

Suriye ve M's'r fethedilmi?,
K'br's Adas' Venediklilerden al'nm'?t'r.

B) Montrö Sözle mesi
D) Musul Sorunu

Bu bilgiye göre;
I- Karadeniz’de Türk egemenli5i sa5lanm'?t'r.
II- Memlük Devleti y'k'lm'?t'r.
III- Baharat Yolu Osmanl'lar'n eline geçmi?tir.
IV- Do5u Akdeniz ticaret yolunun güvenli5i
sa5lanm'?t'r.

11.

0°
26°

45°

Yarg'lar'ndan hangilerine ula?'lamaz?
Türkiye

A) Yaln z I
C) II – IV

42°

B) Yaln z III
D) I – III – IV

36°
Ekvator

8. Atatürk, “Bizim dü?üncemizde; çiftçi, çoban,

Okyanusya

i?çi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, k'saca
herhangi bir toplumsal kurumda çal'?an bir
vatanda?'n hak, ç'kar ve hürriyeti e?ittir.” sözü
ile halkç'l'k ilkesinin;

0

Okyanusya k'tas'ndan hareket eden bir uçak,
Türkiye’ye en k'sa yoldan ula?abilmek için
hangi yönde uçmal'd'r?

I- S'n'f ve zümre ayr'm'na kar?' olmas',
II- E5itim birli5ini esas almas',
III- Kanun önünde e?itli5i öngörmesi

A) Kuzeybat
C) Kuzey

özelliklerinden hangisinin önemini
vurgulam'?t'r?
A) Yaln z II
C) I – II

4000km

B) I – III
D) II – III
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12. Ziyaret etti5i ülkeye al'?kanl'klar'n' ve deneyim-

14. Kuzey Anadolu fay hatt', Gelibolu Yar'ma-

lerini götüren turist, tarihi eserlere ve do5aya
zarar da verebilir. Buna ra5men ülkeler günümüzde “bacas'z sanayi” diye adland'r'lan turizmi geli?tirmeye çal'?maktad'rlar. Örne5in Çin,
geçmi?te ülkeyi korumak için yapt'5' Çin
Seddi’ni günümüzde turist çekmek için kullanmaktad'r.

das'’n'n kuzeyindeki Saroz Körfezi’nden ba?lay'p, Marmara Denizi’nin derin çukurluklar'n'
takip ederek; zmit, Adapazar', Bolu, Kastamonu, Erbaa, Niksar, Erzincan ve Bingöl üzerinden
Van Gölü’nün kuzeyine ula?'r.
Buna göre Kuzey Anadolu fay' a?a5'daki co5rafi
bölgelerin hangisinden geçmez?

Metinden a?a5'dakilerden hangisi ç'kar'lamaz?
A) Marmara Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Do u Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

A) Turizm, ülkeler aras kültür al veri ine katk da
bulunur.
B) Turizm, günümüzde önemli bir ekonomik
faaliyettir.
C) Çin, Dünya’da en fazla turist çeken ülkedir.
D) Geçmi e ait yap lar önemli turizm de erleridir.

13.

15. Pamuk tar'm' yapmak isteyen Fikret Bey’e,
KARADEN Z

EGE DEN Z

yard'mc'lar', Adana, Ayd'n, Erzurum ve zmir’de
e?it büyüklükte birer tar'm arazisi bulmu?lar;
ancak Fikret Bey bu yat'r'm için Erzurum ilini
uygun görmemi?tir.
Fikret Bey’in bu karar'nda etkili olan faktör
a?a5'dakilerden hangisidir?

AKDEN Z

0

200km

A) Erzurum’da hayvanc l n ön planda olmas
B) Erzurum’da iklim ko ullar n n pamuk tar m için
uygun olmamas
C) Erzurum’da genç nüfus oran n n fazla olmas
D) Erzurum’un su kaynaklar bak m ndan zengin
olmas

Tah'l + ?eker pancar'
Çay + f'nd'k
Zeytin
Turunçgil + üzüm + pamuk
Ayçiçe5i

Yukar'daki haritada ülkemizdeki baz' tar'm bitkilerinin en önemli üretim alanlar' gösterilmi?tir.

16. Geli?mi? ülkeler ile geli?memi? ülkeler aras'nda

Harita incelenerek var'lan a?a5'daki yarg'lardan
hangisi do5rudur?
A) Güney k y lar m zda çay ve f nd k yeti tirilir.
B) Trakya yar madas nda zeytin üretimi yayg nd r.
C) -ç Anadolu Bölgesinde tah l ve eker pancar
üretimi önem kazanm t r.
D) Karadeniz k y lar nda ayçiçe i üretimi yayg nd r.

önemli farkl'l'klar bulunur. Geli?mi? ülkeler,
geli?memi? ülkelerden sat'n ald'klar' ham maddeyi i?leyip, onlara sanayi ürünü olarak satarlar.
Ayr'ca geli?mi? ülkelerde tar'm, modern yöntemlerle yap'larak yüksek verim sa5lan'r. Bu
ülkelerde k'rsal nüfus oran' ve nüfus art'? h'z'
dü?üktür.
Metinde geli?mi? ve geli?memi? ülkeler aras'ndaki farkl'l'klardan hangisi vurgulanmam'?t'r?
A) Teknoloji
C) Nüfus

-20-
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17.

19. “Demokratik yönetimlerde herkes dil, 'rk,

Akarsu

cinsiyet, siyasi dü?ünce, felsefi inanç, din ve
benzeri sebeplerle ayr'm gözetilmeksizin kanun
önünde e?ittir.”
lkbahar

A?a5'dakilerden hangisi, demokrasinin bu
ilkesinin gere5i olan bir uygulama de5ildir?

K'?

Toprak

Yaz

A) Benzer suçu i leyen ki ilere ayn cezan n
verilmesi
B) Yönetimde ço unlu un dü üncesinden farkl
olan görü lere de söz hakk verilmesi
C) Kad nlar n ve erkeklerin ayn haklara sahip
olmas
D) Bütün vatanda lardan gelirine bak lmaks z n
ayn miktarda vergi al nmas

Sonbahar

Kayaçlar

Yukar'da verilen ?ekilde (kesitte) bir akarsuyun
yata5'ndaki mevsimlik su seviyelerindeki
de5i?im gösterilmi?tir.
Buna göre akarsuyun enerji potansiyelinin en
yüksek oldu5u mevsim hangisidir?
A) Yaz
C) Sonbahar

20.

B) -lkbahar
D) K

18.
YILLAR
1927
1960
2000

A

Millî E5itim Vakf', çok say'da okul ve e5itim
kurumunun onar'm ve donan'm'n' yapmaktad'r.
TEMA Vakf', erozyonu önlemek amac'yla büyük bir a5açland'rma kampanyas' yürütmektedir.
Lösemili Çocuklar Vakf', lösemili çocuklar
okulunu açarak onlar' ya?ama ba5lamaktad'r.
Bu aç'klamalar sivil toplum kurulu?lar'n'n, a?a5'daki durumlar'n hangisinde etkili oldu5una
örnek olu?turur?

Faaliyet Sektörleri
Tar'm
Sanayi
Hizmet
(%)
(%)
(%)
89
6
5
75
8
17
35
18
47

A) Toplumdaki ihtiyaç ve sorunlar n giderilmesinde
B) Vatanda lara toplumsal kurallara uyma bilincinin
kazand r lmas nda
C) Toplumsal görü ayr l klar n n azalmas nda
D) Kamu düzeninin sa lanmas nda

Tabloda, baz' y'llar itibar'yla Türkiye’de çal'?an
nüfusun faaliyet kollar'na (sektörlerine) oransal
da5'l'?' gösterilmi?tir.
Tabloya bakarak a?a5'daki sorulardan hangisine cevap al'namaz?
A) 1927 y l nda sanayi sektöründe kaç ki i çal m t r?
B) 2000 y l nda en fazla çal ana sahip sektör
hangisidir?
C) En önemli geli me hangi sektörde ya anm t r?
D) Hangi sektörde çal an nüfus oran azalm t r?

21. Hak, insanlar aras' ili?kilerde ortaya ç'kan bir
kavramd'r. Çünkü tek ba?'na ya?ayan bir
insan'n ba?kalar'nca ve yasalarca tan'nan bir
yetkiye ihtiyac' yoktur.
Bu aç'klamada a?a5'daki yarg'lardan öncelikle
hangisi vurgulanmaktad'r?
A) Haklar, toplumdan topluma farkl l k gösterir.
B) Haklar, hukuk kurallar yla düzenlenir.
C) Hak, toplum hâlinde bir arada ya ayan insanlar
için gereklidir.
D) Do al haklar, ki inin do u tan sahip oldu u
haklard r.
-21-
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24. Bir adam Hz. Muhammed’e gelerek ?u soruyu

D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S DERS N
OKUYANLAR A A IDAK SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN
YER NE, AYNI NUMARALI SOSYAL B LG LER
SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

yöneltti:
Ey Allah’'n elçisi! Devemi ba5layarak m' yoksa
serbest b'rakarak m' Allah’a tevekkül edeyim?
Peygamberimiz de:
Deveni ba5layarak tevekkül et, diye buyurdu.

22. “ nsan, akl'n' ve iradesini iyi kullanmal', sonuç-

Bu hadise göre, a?a5'dakilerden hangisinin
tevekkül etti5ini söylemesi anlams'zd'r?

lar'n' dü?ünerek hareket etmelidir. O, bilgisizlik,
ihmal ve vurdumduymazl'k (duyars'zl'k) sonucunda ortaya ç'kan olumsuzluklara kader
diyerek sorumluluktan kaç'namaz.”

A) Tedavi yollar na ba vurmadan hastal na ifa
bekleyen hastan n
B) Bol ürün elde etmek için tarlas n n her türlü
bak m n yapan çiftçinin
C) S navda yüksek puan almak için çal an
ö rencinin
D) Maç kazanmak için gerekli antrenmanlar yapan
sporcunun

A?a5'dakilerden hangisi bu bilgi ile çeli?ir?
A) -nsan, iyi ile kötüyü ay rt edebilecek bir akla
sahiptir.
B) -nsan n davran lar ndan sorumlu tutulmas ,
irade sahibi olmas ndan dolay d r.
C) -nsan, davran lar n kendi bilgisi ile belirler.
D) -nsan n kötü yolu benimsemesi al n yaz s n n
böyle yaz lm olmas ndand r.

25. Din anlay'?'ndaki yorum farkl'l'klar'n'n neden-

23. Hz. Muhammed ve arkada?lar' bir yolculuk
s'ras'nda mola verdiler. Bir sahabi, mola yerinde bulunan bir ku? yuvas'ndaki yumurtalar' ald'.
Yumurtalar' al'nan ku? da korku ve üzüntü
içinde kanatlar'n' ç'rpmaya ba?lad'. Bunun
üzerine Hz. Muhammed yumurtalar' alan adama
onlar' ald'5' yere koymas'n' söyledi.
Bu olay Peygamberimizin hangi ahlaki özelli5ini
ön plana ç'kartmaktad'r?
A) Ho görülü olu unu
C) Hayvan sevgisini

A

B) Hakk gözetmesini
D) -nsan sevgisini
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leri iki grupta incelenir:
I- nsan unsuru ile ilgili nedenler
II- Toplumsal de5i?imle ilgili nedenler
Buna göre a?a5'dakilerden hangisi II. grupta yer
al'r?
A) -nsanlar n zekâ düzeylerinin farkl farkl olmas
B) Toplumun kültür ve de er yarg lar n n de i mesi
C) Her bireyin de i ik ilgi ve yeteneklere sahip
olmas
D) E itim düzeyinin bireyden bireye de i iklik
göstermesi

SOSYAL B LG LER TEST

A

24. Da5lar, insan ya?am' için çe?itli olumsuz yön-

D N KÜLTÜRÜ ve AHLAK B LG S DERS N
OKUMAYANLAR, A A IDAK SOSYAL B LG LER
SORULARINA CEVAP VERECEKLER. OKUYANLAR CEVAP VERMEYECEK.

lere sahip olsa da ülkemizin do5al zenginliklerindendir. Ormanlar'm'z'n çok büyük k'sm'
da5larda bulunur. Da5lardaki kar örtüsü yava?
yava? eriyerek akarsular'n beslenmesini sa5lar.
Da5lar, yabani hayvanlar'n da en önemli ya?am
alan'd'r. Ayr'ca insanlar'n ziyaret etti5i e5lenme
ve dinlenme yerlerindendir.

22. Osmanl' Devleti’nde bugünkü Bakanlar Kuruluna benzer bir te?kilat olan Divan'hümayunda
siyasi, adli, askerî ve mali konularla ilgili her
türlü mesele görü?ülüp karara ba5lan'rd'.
Al'nan kararlarda son söz padi?aha aitti. Hangi
din ve milletten olursa olsun haks'zl'5a u5rayan
herkes Divana bizzat ba?vurabilirdi.

Metinden yararlanarak da5lar için a?a5'dakilerden hangisi söylenemez?
A) Madenlerin büyük k sm da larda bulunur.
B) Do al dengenin korunmas n sa lar.
C) Da lar büyük su depolar gibidir.
D) Turistik öneme sahip yerlerdir.

Verilen bilgiye göre, Divan'hümayun ile ilgili
a?a5'dakilerden hangisi söylenemez?
A) Sava ve bar konular n n görü üldü ü
B) Al nan kararlar n geçerlili inin padi ah n onay na
ba l oldu u
C) 3ikâyeti olan herkesin ba vurabildi i
D) Karar sürecinin demokratik oldu u

23. Cumhuriyet Döneminde gerçekle?tirilen;

25. “Çocuk Haklar' Sözle?mesi’ne taraf olan
devletler, çocu5un bedensel, ruhsal, ahlaksal
ve toplumsal geli?imini engelleyen tehlikeli ve
ya?'na uygun olmayan i?lerde çal'?t'r'lmas'n'
önlerler.”

Takvim, saat ve ölçülerde de5i?iklik yap'lmas',
Soyad' Kanunu’nun ç'kar'lmas',
K'l'k k'yafette de5i?iklik yap'lmas'

Çocuk Haklar' Sözle?mesi’nde yer alan bu
hükümle çocuklar'n a?a5'dakilerden öncelikle
hangisine kar?' korunmas' amaçlanm'?t'r?

gibi yeniliklerin ortak amac' a?a5'dakilerden
hangisidir?

A) Aile ba lar n n kopar lmas na
B) Ekonomik alanda sömürülmesine
C) Özel ya am na müdahale edilmesine
D) Dü ünce ve inançlar ndan dolay ayr ma
u ramas na

A) E itim ve ö retimde birli i sa lamak
B) Millî birlik duygusunu güçlendirmek
C) Toplumsal alanda ça da la may sa lamak
D) Ekonomiyi millî temeller üzerinde geli tirmek

TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
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Soraca n z bir ey var m ? Varsa imdi sorunuz; s nav ba lad ktan sonra sorular n za cevap
verilmeyecektir. Haz r m s n z?
S nav, okulun bütün salonlar nda ayn anda ba layaca
Hepinize ba?ar'lar dileriz.

için ba lama zilini beraberce bekleyelim.

(Salon ba?kan' ba?lama ve biti? saatini tahtaya yazacakt'r.)

Bu kitapç'5' her hakk' sakl'd'r. Hangi amaçla olursa olsun, kitapç'5'n tamam'n'n veya bir k'sm'n'n
Millî E5itim Bakanl'5' E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz'l' izni olmadan kopya
edilmesi, foto5raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço5alt'lmas',
yay'mlanmas' veya ba?ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek
cezaî sorumlulu5u ve kitapç'5'n haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe?inen kabullenmi? say'l'r.

