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 Bu testte Türkçe kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.

TÜRKÇE TESTİ

2 Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVITÜRKÇE

1. Nasıl bir dilin zenginliği söz varlığında yer alan 

sözcüklerin sayısını saymakla belirlenirse gü-
zelliği de buna benzer birtakım ölçülerle açıkla-

nabilir. Sözcüklerin sayısını tespit etmek üzere 

yapılacak sayım, ilk bakışta kolay bir yaklaşım 

olarak görünürse de bu sayımda bile tartışmaya 
açık birtakım sorunlarla karşılaşılabilir.

Bu metinde numaralanmış sözcüklerden 
üçünün anlamı aşağıda verilmiştir.

 • Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birim-
lerden birine göre oranlayarak değerlendir-
me, mizan.

 • İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını 
bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle 
yaptıkları anlaşma, lisan.

 • Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözüm-
lenmesi, bir sonuca bağlanması gereken 
durum, mesele, problem.

Buna göre numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin anlamı verilmemiştir?

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

2. İyi kötü mürekkep yalamış bir insan, sadece ya-
zılarından ve konuşmalarından bir insanın zekâ-
sını ölçebilir. 

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir işin nereye varacağını herkesten daha iyi 
bilmek

B) Öğrenim görmüş olmak, kültürlü olmak  

C) Aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde 
iyi deneyimi olmak

D) Bir şeyi öğrenmek için emek vermek

3. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları söz öbeği 
oluşturdukları için cümlenin hangi ögesi olursa 
olsunlar bölünemezler. “Tüketim kültürü şiiri çok 
dışlamıştır.” cümlesinde “tüketim kültürü” ifadesi 
özne olarak kabul edilir ve bir isim tamlaması 
olduğundan ayrı ayrı alınamaz.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinin öznesi bir söz öbeği değildir?

A) Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan, do-
ğayı sonsuz bir kaynak olarak kullanmıştır.

B) Sözcükleri seçme ve kullanmadaki ustalığı 
eserlerinin değerini bir kat daha arttırmıştır.

C) Şiirin çileli meydanında okurun beğenisini 
kazanmamış tek bir kaliteli şiir gösterilemez.

D) Ahmet’in dedesi o günleri anlatırken sanki 
yeniden yaşıyordu.

4. Ahşap işçiliğinin önemli tekniklerinden biri olan 
kündekâri Anadolu’da Selçuklu devrinde geliş-
miş; kendine ---- bir şekil almış ve daha çok cami 
kapıları, minber, vaaz kürsüsü, ---- kapakları 
gibi ögelerde geniş uygulama alanı bulmuştur. 
Zamanla ince marangozluk kapsamına giren 
ahşap sanatı, dekoratif ---- sanatı için kullanı-
lır olmuş. Kündekâri sanatıyla uğraşan ---- yani 
kündekârlar, bu işin mayasının sabır olduğunu 
ifade ediyorlar. 

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi getirilemez?

A) özge B) dolap

C) doğramacılık D) ustalar

I

II

III

IV
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5. 
Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaştı.

• Yangınlar nedeniyle can kayıpları Yeni Güney Galler,  
Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde kaydedildi.

•	 Yeni Güney Galler eyaletinde 1588, Victoria eyaletinde yak-
laşık 200, diğer eyaletlerde de 100'den fazla ev kül oldu.

•	 Yeni Güney Galler eyaletinde yaklaşık 5 milyon, Victoria 
eyaletinde de 1 milyon hektardan fazla alan kül oldu.

Son 7 gün içinde kaydedilen yangın noktaları

Avustralya'da orman ve  çayırlık alanlarda etkili olan ve 
zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar 
eylül ayından bu yana devam ediyor.

ÜLKE GENELİNDE
EYLÜLDEN BU YANA

•	 10 milyon hektara yakın alan kül 
oldu.

•	 On binlerce insan yangın nedeniyle 
tahliye edildi.

•	 2 bin civarında ev kül oldu.
•	 480 milyon civarında hayvan yan-

gından etkilendi.

BATI

AVUSTRALYA

KUZEY
TOPRAKLARI

GÜNEY
AVUSTRALYA

YENİ GÜNEY
GALLER

VICTORIA

TASMANYA

Sidney

QUEENSLAND

 

Bu görseldeki bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Yangınlar birden fazla eyalette etkili olmuştur.

B) Yangınlar doğal yaşamı olumsuz etkilemiştir.

C) Yangınlar, Queensland'da kıyı şeridinde meydana gelmiştir.

D) Yangınlar tarım arazilerine zarar vermiştir.

6. Öneri, bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü ifadelerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır?

A) Demir parmaklıklar yeni boyandı, lütfen geçerken dikkat edin.

B) Hep aynı yerde tatlı yemek yerine, farklı yerleri de denemelisin.

C) Soruların hepsini kolayca cevapladığına göre çok çalışmış olmalı.

D) Üniversite tercihimi yaparken seni dinleseydim daha iyi bir bölüme gidebilirdim.



4 Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVITÜRKÇE

7. Bir olayın gerçekleşmesinin, başka bir olaya 
bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul-sonuç 
cümleleri denir. “Yarın okula erken gelirsen bir-
likte çalışabiliriz.” cümlesinde birlikte çalışmak, 
okula erken gelmeye bağlıdır. 

Bu açıklamaya göre,

 I. Sanatçı, yaşamıyla yapıtlarında ortaya koy-
duğu değerler arasında bir çelişkiye asla 
izin vermemelidir. 

 II. Çukurova'ya biraz daha dikkatle bakabilir-
seniz her köşesinde bir ümidin boy verdiğini 
görürsünüz. 

 III. Yapılması planlanan 200 km'lik yol biterse 
Samsun'dan Ankara'ya ortalama dört saat 
gibi bir sürede ulaşılacak.

 IV. Günlük hayatımızın bir parçası olan öğren-
me, kişinin derslerden bağımsız olarak dü-
şünmesi gereken bir etkinliktir.

numaralanmış cümlelerin hangilerinde ko-
şul-sonuç ilişkisi vardır?

A) I ve II. B) I ve IV.

C) II ve III. D) III ve IV. 

8. Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildi-
ren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögeye 
yer tamlayıcısı denir. Yer tamlayıcısı “-e, -de, 
-den” ekleriyle oluşan sözcük veya sözcük 
gruplarıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“güzel bir gün” söz grubu yer tamlayıcısı ola-
rak kullanılmıştır?

A) Baharın gelmesi, ağaçların yeşillenmesi gü-
zel bir güne işaretti. 

B) Güzel bir gün insanın bütün bir haftayı verim-
li geçirmesini sağlayabilir.

C) Komşularımız güzel bir günde piknik yapmak 
için sözleşti. 

D) Uzun bir çalışma döneminden sonra herke-
sin istediği güzel bir gündü.

9. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla 
kendini gösteren okuma güçlüğü bilimin araştır-
ma konularından biri. Okuma güçlüğü çekenler, 
harfleri aşağıdaki şekiller gibi görmektedir.

Bu bilgiye göre okuma güçlüğü olan biri 
aşağıdaki şekillerden hangisini “KALEM” 
olarak okur?

A) 

B) 

C) 

D) 
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10.  
İtalyan kâşif Guglielmo Marconi radyonun babası olarak kabul edilir. İngiliz bilim insanı James Maxwell 
1865 yılında elektronik olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini kurdu ve Alman fizikçi Heinrich 
Hertz, 1888 yılında Maxwell'in teorisini pratik olarak gerçekleştirerek bu konuda öncülük etti. Marconi ile 
birlikte 1898 yılında ilk radyo resmen doğmuş oldu. İlk kullanımı gemiden sahile haberleşme içindi. 1923 
yılında yüksek frekans radyo dalgalarının iyonosfere çarparak dünyaya döndüğü ispatlanınca radyo, deniz 
aşırı haberleşme de dâhil olmak üzere hızla yaygınlaştı.

Televizyon, verici antenler vasıtasıyla elektrik sinyallerine dönüştürülen görüntü ve sesleri, tekrar elektrik 
sinyallerinden görüntü ve sese dönüştüren elektronik bir cihazdır. 1923 yılında John Logie Baird tarafından 
icat edildi ve ilk görüntü yine Baird tarafından  1926 yılında yayınlandı. Baird’in görüntüyü elektronik ola-
rak aktarma denemeleri sonuç verdi ve Baird bundan bir yıl sonra ilk görüntü aktarımını gerçekleştirmeyi 
başardı.

Metinlerde icatlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Nasıl çalıştıklarına     B) Kimler tarafından icat edildiklerine

C) Ne zaman icat edildiklerine    D) Nerede icat edildiklerine

11. Sarmal bulmaca, içten dışa doğru çözülür. Her sorunun başladığı ve bittiği rakamlar sorunun başında 
sırasıyla verilir.

 

 İçten Dışa Doğru
1-8) “Yolun başından beri durmadan 
söyleniyordu.” cümlesinde zarf-fiil 
olan sözcük 
9-11) “Birlik olup bu olumsuz 
gidişe dur demeliyiz.” cümle-
sindeki fiilimsi sayısı
12-17) “Saçını kestirmeye 
gideli yarım saat oldu.” cümle-
sinde zarf-fiil olan sözcük
18-24) “Kendine yapılan iyiliği 
asla unutmaz.” cümlesinde sıfat-
fiil olan sözcük 
25-33) “Senin aramızdan ayrılmana 
herkes çok üzüldü.” cümlesinde isim-fiil 
olan sözcük

ANAHTAR SÖZCÜK
10 21 295

1
2

3

4

5
67

8

9

10

11

12
13 14

15

16

17

18

19

20
21

2223
24

25

26

27

28

29

30
31

32 33

Bulmaca doğru bir şekilde tamamlandığında “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A) 
A K I L

 B) 
A D A Y

 C) 
A K I N

 D) 
M İ D E
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12.  DENEME
Bir insanın herhangi bir konuda duygu, düşünce ve 
görüşlerini paylaşmak amacıyla kesin hükümlere 
varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara dene-
me denir.

MAKALE
Makale; belirli bir konuda bir görüşü, bir düşün-
ceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan ya-
zı türüne denir. Makalelerin en önemli özelliği 
alanında uzman kişilerce yazılmış olmalarıdır. 
Bu tür metinler nesnel bir anlatım dili ile kale-
me alınır.

Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Avcı salyangozlar olarak da bilinen koni biçimli deniz salyangozları hayli zehirli su canlılarıdır. Yaklaşık 
600 türü olan deniz salyangozları tropik ve ılık denizlerde, okyanuslarda, kumluk, kayalık yerlerde ve 
mercan adalarında yaşar. Küçük balıklar,  solucanlar, yumuşakçalar ve diğer su salyangozları ile bes-
lenen bu canlılar avlarını yakalamak için zehirli zıpkınlarını kullanır. 

B) İnsan üst üste iki güzel film gördü mü sinemanın tiryakisi kesiliyor. Haklı olarak sinemadan çok şeyler 
bekliyor. Fakat nerede… İki güzel filmin arasından peşi peşine on tane kötü film sıralanınca insanın 
nefesi kesiliyor. Hepimiz sinemanın neler yapabileceğini birkaç filmle görmemiş olsak üst üste seyret-
tiğimiz on tane kötü filmden sonra sinemaya zor giderdik.

C) Dünyanın giderek artan sıcaklığı, sulak alanlardaki suyun buharlaşmasını ve bu alanlarda tutulan or-
ganik maddelerin bozulma hızını artırıyor. Bir yandan da sulak alanlar için önemli kaynaklar olan buzul-
ların ve yağışın da azalmasına yol açıyor. Organik maddelerin yetersiz oksijen nedeniyle yavaş yavaş 
bozulduğu sulak alanlar, karbonu yıllar boyunca bünyesinde tutuyor.

D) Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunu su, gaz ve organik varlıklarla birlikte kayaçlar oluşturur. Kayaç-
ların mekanik ve kimyasal özellikleri, yeryüzünün şekillenmesini ve oluşumunu doğrudan ve dolaylı 
olarak etkiler. Diğer bir deyişle kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar farklı yeryüzü 
şekillerinin oluşmasına neden olur.
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13. • Bu sorunu çözmek için sabaha kadar kafa 
yorduk, bir çözüm yolu bulamadık.

	 • Çantasını hazırlamak, odasını toplamak, 
dolabını düzenlemek onun sorumluluğun-
daydı.

	 • Arkadaşlar, bu yardım almadan üstesinden 
gelebileceğimiz bir iş değil.

Bu cümlelerde virgülün (,) aşağıdaki görev-
lerinden hangisine örnek yoktur?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının arasına konur.

B) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 
sonra konur.

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ko-
nur.

D) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra ko-
nur.

14. Penguen ailesinde on yedi farklı tür vardır. Ama 
hepsinin ortak özelliği, kuş olmalarına rağmen 
uçmak yerine yüzüyor olmalarıdır. Bu yüzden 
onlara deniz kuşu denir. Güney Kutbu, Yeni Ze-
landa, Avustralya, Güney Amerika ve Güney Af-
rika’da yaşarlar. Bir penguen ne kadar soğuk ve 
buzlu bir yerde yaşarsa o kadar uzun ve tombul 
olur. İmparator penguenler gibi. Sıcak yerlere 
gittikçe penguenlerin boylarının kısa olduğu gö-
rülür. Penguenler yüzdüğü için tüyleri, kuş tüy-
lerinden farklıdır. Sık, kısa ve vücut sıcaklığını 
istenilen şekilde tutabilen tüyleri vardır. Tüylerin 
hemen altında kalın yağ tabakası bulunur. Böy-
lece eksi kırk derece soğukta bile üşümezler.

Bu metinde penguenlerle ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Kaç türü olduğuna

B) Diğer adının ne olduğuna

C) Tüylerinin özellikleri ve işlevine

D) Beslenme şekillerine

15. Yazı, elde edilen bilgilerin kayıt aracı olup nesil-
den nesile bu bilgilerin aktarılmasını sağladığı 
için çoğu buluşun temeli olarak düşünülür. Diğer 
taraftan, yapılan bilimsel çalışmalarda elde edi-
len bulguların, yazı aracılığıyla başka toplumla-
ra da taşınması sağlanmaktadır. Böylece, farklı 
yerlerde belirli bir konuda çalışan bilim insanla-
rının elde ettikleri bilgiler aracılığıyla birbirlerine 
yardımcı olmaları sayesinde buluşların süresi 
kısalmaktadır. Çünkü buluşlar, zinciri oluşturan 
halka gibi birbiri ardına dizilir. Halkalardan biri 
eksik olduğunda zincir tamamlanamayabilir.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Yazı toplumları birbirine yaklaştırır mı? 

B) Yazı çoğu buluşun temeli midir?

C) Yazı buluşların süresini kısaltır mı?

D) Yazı ile elde edilen bilgiler diğer toplumlara 
taşınır mı?
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16. • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
	 • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra 

sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.
	 • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
	 • Adları sayılardan oluşan oyunlar bitişik yazılır.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Boratav'ın verdiği örnekler ve yaptığı eleştiriler, kırk iki yıllık bir emek sonucu hazırladığı Nasrettin 
Hoca kitabındandır.

B) Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2’nci yarı hazırlıkları dün tesislerde yapılan sabah antrenmanıyla 
başlamış.

C) Alanyaspor, oynadığı resmî maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

D) Minikler çuval yarışı, minder kapmaca, denge oyunu, dokuztaş, ip atlama oyunlarını oynadılar. 

17. • Varlıkların niteliklerini, bu varlıkların duyularımız üzerinde uyandırdıkları izlenimleri belirten anlatım 
biçimidir.

	 • Bu anlatım biçiminde nesnelerin, varlıkların, belirgin özellikleri tanıtılıp okuyucunun gözünde canlan-
dırmak amaçlanır. 

	 • Bu anlatımda okuyucunun çeşitli duyularına seslenilerek anlatılan varlıkla ilgili izlenim kazanması 
amaçlanır.

Özellikleri verilen bu anlatım biçimi aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Yeşil, yumuşak çimenlerin üzerine oturmuş, gözlerinden birbiri ardı sıra yuvarlanan gözyaşları arasın-
dan bana bakıyor. Oturduğu yerdeki çimenlerin sarı, yeşil parıltısı gözlerimi kamaştırdı. Gerideki bahçe 
duvarını gözden saklayan mor leylaklardan etrafa hafif, serin bir koku yayılıyordu.

B) Plastik atıklar ağırlıklı olarak tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Dolayısıyla bu konuda yapılacak 
çalışmaların başında tek kullanımlık plastiğin daha sorumlu tüketilmesi gerekiyor. Bir diğer öncelik ise 
geri dönüşüm oranlarını artırmak çünkü Türkiye’de plastik geri dönüşümü yüzde 6 gibi çok düşük bir 
orandadır.

C) Fil kuşlarının da türü tükenen diğer hayvanlar gibi acıklı bir öyküsü var. İki bin yıl öncesine değin Ma-
dagaskar’da yaşamını büyük bir keyifle sürdürüyordu bu kuşlar. Ne var ki Madagaskar’a gelen avcılar 
fil kuşlarını avlayarak, yumurtalarını yok ederek onların soyunu tükettiler. Yumurtaların yok olmasında 
büyük bir etken de avcıların ormanları yakması oldu. 

D) İletişim, her ne kadar teknolojik gelişmelerle geçmişe göre kolaylaşmış olsa da toplumlar arasındaki 
kültürel farklılıklar, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan iletişim problemlerine neden olabiliyor. Kültür-
ler arası iletişim, küresel ekonominin ele aldığı en büyük meselelerden biri. Bugün uluslararası başarı 
yakalamış çok kültürlü firmaların liderleri kültürel farklılıkları yönetebilmenin öneminin farkındalar.



9 Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVITÜRKÇE

18.  

Kapadokya'da turist sayısında 
tüm zamanların rekoru kırıldı.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihî ma-
nastırları, yer altı yerleşimleri ile tanınan sıcak hava balon turu başta olmak üzere 
çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bölge, dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgi-
sini çekmeye devam ediyor.

KAPADOKYA'YI  ZİYARET EDEN TURİST SAYISI

2014
2 MİLYON
851 BİN 543

2015
2 MİLYON
608 BİN 73

2017
2 MİLYON
206 BİN 372

2019
3 MİLYON
834 BİN 134

2016
1 MİLYON
493 BİN 493

2018
2 MİLYON
949 BİN 542

Kapadokya'daki müze 
ve ören yerlerini ziya-
ret eden turist sayısı, 
2019'da tüm yılların 
üzerine çıkarak 3 milyon 
834 bin 134'e ulaştı.

2019'da bölgede en çok 
turist 566 bin 33 kişi ile 
ağustos ayında konuk 
edildi.
Bölgede en çok ziyaret 
edilen merkez:
GÖREME AÇIK HAVA 
MÜZESİ1 MİLYON 417 BİN 118

Bu görselden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) 2014 yılındaki turist sayısı ancak dört yıl sonra - 2018 yılında - geçilebilmiştir.

B) Turistler bölgeyi ziyaret etmek için daha çok kış aylarını tercih etmektedir.

C) 2019 yılında bölgedeki müzelerin ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı tüm yıllardan fazla olmuştur.

D) Turistlerin bölgede en fazla ziyaret ettikleri yer Göreme Açık Hava Müzesi olmuştur.



10 Diğer sayfaya geçiniz.
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19. Bazı sıfat-fiil ekleri ile fiilimsi ekleri benzerlik gösterir. Örneğin “Sergiye ünlü fotoğraf sanatçıları da ka-
tılmış.” cümlesinde “katılmış” sözcüğündeki “-mış” eki öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Ancak “Sararmış 
perdeleri ne kadar yıkasa da rengi açılmadı.” cümlesinde “sararmış” sözcüğü sıfat-fiil ekini almıştır.

Ezgi, ajandasındaki bazı notları aşağıda paylaşmıştır:

Sınavda çıkacak konularla ilgili sorular
çözdük.

Dünyayı gezmiş ünlü isimlerle eğlenceli
bir röportaj yaptık.

Çanakkale Şehitleri anısına unutulmaz
bir tören yaptık. 

Okullar arasında yapılan bilgi yarışmasını
kazandık büyük bir farkla.

Bu açıklamaya göre Ezgi’nin ajandasındaki hangi güne ait notta altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?

A) 5 Ocak B) 22 Şubat C) 18 Mart D) 12 Nisan 

20.  Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan Kafa Dengi Yayın-

sol sağ

2

3

4 7

5 8

6 9

1

larının deneme sınavında, 9 kişilik sınıflar her sıraya bir 
kişi oturacak şekilde düzenlenmiştir. Bu salonda sına-
va girecek olan “A, B, C, D, E, G, P, R, S” isimli öğren-
cilerin nereye oturacaklarına dair şunlar bilinmektedir:

	 • G'nin önünde oturan yoktur ama sağında ve solun-
da oturan kişiler vardır. 

	 • R’nin hemen solunda  “C” vardır ama sağında kim-
se yoktur.

	 • P'nin hemen sağında “S” vardır ama solunda ve ar-
kasında kimse yoktur. 

	 • E'nin hemen önünde “A” vardır. 
	 • D'nin sağında ve önünde kimse yoktur. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrenci sıra eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) 1 numaralı sırada A isimli öğrenci sınava girmiştir. 

B) 5 numaralı sırada C isimli öğrenci sınava girmiştir.

C) 7 numaralı sırada D isimli öğrenci sınava girmiştir.

D) 2 numaralı sırada B isimli öğrenci sınava girmiştir.



 Bu testte T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kazanımlarını ölçmeye yönelik 10 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

11 Diğer sayfaya geçiniz.

1.  Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda yalnızca işgal kuvvetleriyle değil, genel anlamıyla em-
peryalizme karşı da mücadele etmiştir. İşte bu nedenle mazlum milletlere bir umut 
ışığı olmuştur. Bu devletlerden biri de Tunus’tur. Fransız sömürgesi altında olan Tu-
nus, Atatürk’ün faaliyetlerini bir kurtuluş kapısı olarak görmüştür. Kurtuluş Savaşı’nın 
ardından Tunuslu sanatçılar Atatürk’ün resimlerini yapıp bazılarını Ankara’ya posta-
lamışlardır.
Yanda gösterilen pul da Tunus’ta Atatürk’e duyulan hayranlığın bir göstergesidir. 
Tunus, Fransız sömürgesi iken bir grup genç ortaya çıkarak Atatürk’ün felsefesini 
örnek alıp 1934’te Düstur adında bir parti kurmuştur. Habib Burgiba adındaki bir 
gencin başını çektiği bu grup, laik ve çağdaş bir yapı oluşturmak için harekete geç-
miştir. Burgiba, Atatürk’ü örnek almıştır ve Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı 

gibi Fransızlara karşı Tunus’un direnişini başlatmıştır. 1956 yılında Fransızlara diş geçirir ve 1957’de Tunus’un 
ilk cumhurbaşkanı olur. Sonrasında laik bir sistem kurar, kadınlara haklar verir, Batılı olarak nitelendirilebilecek 
reformlar yapar.

Verilen bilgiler Atatürk ile ilgili,

 I. Yaptığı mücadeleyle farklı milletlere yol gösterdiğinden evrensel bir niteliğe sahiptir.
 II.  Yayılmacı anlayışın karşısında yer almıştır.
 III.  Başka milletlerin iç işlerini yönlendirme çabası içinde olmuştur.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

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

2. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi yıllarında arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabet 
sanatına ilgi duymaya başladı. Bu dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, millî şair Mehmet Emin 
Yurdakul ve yenilikçi fikirleriyle tanınan Tevfik Fikret’in eserlerini okudu. Yine ömür boyu arkadaşlık ya-
pacağı ve iyi derecede Fransızca bilen Ali Fethi aracılığıyla Fransız aydınları J. J. Rousseau, Voltaire 
ve Montesquieu’nün eserlerini okumaya başladı. Böylece Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan milliyetçilik, 
eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarıyla tanıştı. İleride çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında 
bu fikirlerden ilham alacaktı.

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Evrensel düşünceleri benimseyerek bu düşüncelerden etkilenmiştir.

B) Düşünce hayatı öğrencilik yıllarından itibaren oluşmaya başlamıştır.

C) Milliyetçi yapısının oluşmasında okuduğu yazarların etkisi bulunmaktadır.

D) Devletler arası diplomatik ilişkilerde tecrübe elde etmiştir.
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3. Kanal Cephesi: Almanya, Mısır’a düzenlene-
cek bir saldırı ile Süveyş Kanalı’nı ele geçirme-
yi ve İngilizlerin Uzak Doğu’daki sömürgeleri ile 
ilişkilerini kesmeyi planladı. Bu amaçla Osmanlı 
Devleti ile ortak Kanal Harekâtı’na girişti. Sü-
veyş Kanalı’na iki defa saldırı düzenlendi. Fakat 
bu iki harekâttan da bir sonuç alınamadı. Bu sı-
rada Araplar, İngilizlerin kışkırtması ile ayakla-
narak Türk ordusuna arkadan saldırdı. Bundan 
yararlanan İngilizler, karşı bir saldırı düzenleye-
rek Sina Yarımadası ile Filistin’i ele geçirdi.

Verilen bilgilere bakılarak Kanal Cephesi ile 
ilgili,

 I. Almanya’nın isteğiyle açılmıştır.
 II. Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden 

biridir.
 III. Ümmetçilik anlayışının etkisini yitirdiğini 

göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

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

4. Fransız İhtilali sonucunda özgürlük, eşitlik, milli-
yetçilik, adalet ve laiklik gibi kavramlar önem ka-
zanmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Osmanlı 
Devleti de Fransız İhtilali’yle birlikte dünyaya 
yayılan bu fikirlerin etkisi altında kalmış ve de-
mokratikleşme hareketlerine başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devle-
ti’nde meydana gelen demokratikleşme ha-
reketleri arasında gösterilemez?

A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

B) Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesi

C) Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulması

D) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi

5. 

Mustafa Kemal Paşa’nın, Mondros Ateş-

kes Antlaşması’nın imzalanması karşısın-

da Türk milletinin tutumu ile ilgili görüşü:

“Halk ilk aşamada antlaşmanın vahim ve teh-
likeli durumunu anlayamamış fakat ülkenin iş-
gale uğramaya başlaması ile birlikte cemiyetler 
ve askerî birlikler kurarak işgale karşı çıkmış ve 
büyük bir mücadele içine girmiştir. İstanbul’da 
mitingler düzenlemiş, dış dünyaya telgraflar 
çekmiş, işgalin haksızlığını anlatmaya çalış-
mış, yer yer direnişe geçerek millî birlikleri kur-
muştur. Bu birlikler gönüllü halktan oluşmuştur.”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözlerinden yola 
çıkılarak Türk halkının Mondros Ateşkesi 
karşısındaki tutumu ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Kuvâ-yı Millîye ruhuyla hareket etmiştir. 

B) Millî bilinci uyandırmak için çaba sarf etmiştir.

C) Vatanını koruma düşüncesiyle mücadele et-
miştir.

D) Yönetimde millet iradesini hâkim kılmak 
amacını benimsemiştir.
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6. Aşağıda, Sivas Kongresi’nin toplandığı dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında meydana gelen 
bir diyalog verilmiştir.

Macit Bey: İki görüş beliriyor: Bunların birincisi, devletin iç ve dış bağımsızlığından vazgeçmemesi, ikincisi 
de devlet ve ulusun ağır dış baskılara karşı bir yardım ve desteğe gereksinmesi bulunup 
bulunmamasıdır.

Hami Bey: Herhâlde bize bir yardım gereklidir, bunun en basit kanıtı da devlet gelirlerinin ancak borcumu-
zun faizini karşılayabilmesidir.

Refet Bey: Manda ile bağımsızlık birbirine engel şeyler değildir. Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmazsak 
işte o zaman manda altında eziliriz ve o zaman manda bizim için bağımsızlığı bozucu olur.

Kara Vasıf Bey: Dört yüzle beş yüz milyon lira arasında borcumuz var. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar 
uçakla havada uçuyorlar, biz daha kağnı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar zırhlı yapıyorlar, 
biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu durumumuzla bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine 
günün birinde bizi paylaşırlar.

Mustafa Kemal: Yapılacak yardımları sevinçle karşılamaktayız ve karşılarız. Yeter ki devletimizin ve ulusumu-
zun iç ve dış bağımsızlığını ve yurdumuzun bütünlüğünü zedeleme amacını güden gizli 
düşünceleri olmasın.

 

Bu diyaloglardan yola çıkılarak Millî Mücadele Dönemi ile ilgili,

 I. Bazı ekonomik ve teknik ihtiyaçların var olduğu,
 II. Manda ve himaye konusunun tartışmaya açıldığı,
 III. Halkın desteğine başvurulduğu,
 IV. Maddi kaynakların kısıtlı olduğu

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

7. Türk Ordusundaki Değişim

Asker Sayısı Tüfek Makineli 
Tüfek

Hafif Makineli 
Tüfek Top Kılıç

Sakarya Savaşı 
Sonunda 92.660 47.342 480 379 165 1309

Büyük Taaruz'da 186.900 98.596 839 2025 323 5236

Yukarıdaki tabloda, Türk ordusunun Sakarya Meydan Savaşı sonrası ile Büyük Taarruz öncesinde 
sahip olduğu askerî varlıklardaki değişim gösterilmiştir.

Türk ordusunun sahip olduğu askerî varlıklarda iki savaş arasında artış meydana gelmesinde,

 I. Türk milletinin Tekâlif-i Milliye emirlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmesi,
 II. Kapanan Doğu ve Güney cephelerindeki askerî birliklerin Batı Cephesi’ne sevk edilmesi,
 III. Yunan ordusunun Sakarya Savaşı'nda büyük kayıplar vermesi

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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8. Aşağıda, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yer 
alan hükümlerden bazıları verilmiştir:

 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yöne-
tim biçimi, milletin kaderini doğrudan kendi-
sinin belirlemesi esasına dayanır.

 • Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun 
tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet 
Meclisinde belirir ve toplanır.

 • Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tara-
fından yönetilir ve hükûmeti “Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti” adını alır.

 • Büyük Millet Meclisi başkanı, hükûmetin de 
başkanıdır.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yer alan bu 
hükümlerle aşağıdaki kavramlar arasında 
ilişki kurulduğunda seçeneklerden hangisi 
dışarıda kalır?

A) Topyekûn mücadele

B) Meclis hükûmeti sistemi

C) Güçler birliği

D) Ulusal egemenlik

9. O zaman Ulucanlar'da bir ilkokul yapılıyordu. 
Bu bina için Marsilya kiremitleri getirilmişti. 
Bu kiremitler alınarak Meclis'in orta kısmına 
yerleştirildi... Fakat yan taraflar açık kaldı. 
Kiremitlerin eksik kaldığını gören halk, evleri-
ne koşarak damlarından kiremitlerini söktüler, 
kucak kucak, yeni kurulacak devletin yeni 
binasını ikmal ettiler. Bu görülecek bir tablo idi. 
Kadınlar, çocuklar, aksakallı ihtiyarlar kucak-
larında kiremit taşıyorlardı. Bu suretle binanın 
eksiklikleri tamamlandı...''

(E.B. Şapolyo, Kemal Atatürk ve Millî 
Mücadele Tarihi, s. 392-393.)

Büyük Millet Meclisinin açıldığı dönemde 
meclis binasının eksiklerini gidermeye çalı-
şan Ankara halkı ile ilgili,

 I. İsyankâr,
 II. Fedakâr,
 III. Dayanışmacı

ifadelerinden hangileri kullanılabilir?

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

10. 
Adana ve yöresinde Fransızlara karşı ve-
rilen mücadelede yer alan ve milis kuv-
vetlere katılan kılavuz Hatice, 8 Mayıs 
1920’de millî kuvvetler Pozantı’ya taarru-
za başladığında, kritik bir duruma düşen 
Fransızları kandırarak onlara kılavuzluk 
etmiştir.
Hatice Hanım, kılavuzluk yaptığı Fransız-
lara yanlış yol göstererek onları Karboğa-
zı’na sokmuş ve boğaza sıkışan Fransızlar 
Türk askerine esir düşmüşlerdir. Kılavuz 
Hatice sayesinde 44 kişilik Kuvâ-yı Millî-
ye grubu, sıkışan Fransızları çapraz ateş 
altına alarak 650 er, 23 subayı esir almış, 
iki top, 8 makineli tüfek, bin kadar silah, 13 
at, 90 katırı ele geçirmiştir.
Bu olayların ardından, Meclis Başkanı 
Mustafa Kemal Paşa bölge komutanlığına 
şu telgrafı çekmiştir:
"Devamlı başarılarınızı tebrik eder, size 
ve kahraman Kuvâ-yı Millîyemize selam 
ve teşekkür ederim."

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Millî Mücadele’nin ilk kurşunu Pozantı’da 
atılmıştır.

B) Güney Cephesi’nde yapılan mücadeleler Bü-
yük Millet Meclisi tarafından takip edilmekte-
dir.

C) Fransız işgali Türk milletinin tepkisini çekmiş 
ve harekete geçmesini sağlamıştır.

D) Yapılan mücadele sonucunda Türk ordusu-
nun teçhizat eksiğini giderecek bir gelişme 
yaşanmıştır.



 Bu testte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarını ölçmeye yönelik 10 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.
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1. •	 “Sizden	önceki	milletlerin	başından	nice	olaylar	gelip	geçmiştir.	Yeryüzünde	gezin	dolaşın	da	yalancı-
ların	sonunun	nasıl	olduğuna	bir	bakın.”

(Ali	İmran	suresi,	137.	ayet)
	 •	 “(Öyle)	Bir	fitneden	sakının	ki	aranızdan	yalnız	haksızlık	edenlere	erişmekle	kalmaz	(hepinize	eri-

şir)...”
	 (Enfâl	suresi,	25.	ayet)

Bu ayetler, evrendeki;

	 I.	 Fiziksel,
	 II.	 Toplumsal,
	 III.	 Biyolojik

yasalardan hangileri ile ilgilidir?

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

2. 		

Soğuk	kış	aylarında	yoksullara	bir	nebze	olsun	yardım	et-
mek	 amacıyla	 gücü	 yeten	 herkes	 başlatılan	 bir	 yardım	
kampanyasına	 katıldı.	 Kampanya	 sonucunda	 elde	 edilen	
gelirlerle	evsiz	olup	sokaklarda	kalmak	zorunda	olan	kim-
seler	için	barınaklar	yapılacaktır.	Yardımların	toplanmasının	
ardından	planlanan	barınaklar	kısa	sürede	güzel	bir	şekilde	
yapılıp	 bundan	 sonra	 rahat	 etmeleri	 için	 yoksul	 kimselere	
teslim	edildi.

Bu metinde bahsedilen davranış aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirile-
bilir?

A)	Zekât		 	 	 	 	 B)	Sadaka-i	cariye

C)	Fitre	 	 	 	 	 D)	Fidye
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3. İslam	inancına	göre	Allah	rızası	için	malımızdan	
sadaka	vermek	malın	bereketlenmesini	sağlar.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu 
ifade ile aynı doğrultudadır?

A)	 “Şüphesiz	 inkâr	 edenler,	 onların	malları	 da	
çocukları	 da	 kendilerine	 Allah'tan	 (gelecek	
azaba	karşı)	hiçbir	şey	kazandırmaz.	Ve	on-
lar	ateşin	yakıtıdırlar.”

	 (Al-i	İmran	suresi,	10.	ayet)
B)	“Gerçekten,	yetimlerin	mallarını	zulmederek	

yiyenler,	 karınlarına	 ancak	 ateş	 doldurmuş	
olurlar.	Onlar,	çılgın	bir	ateşe	gireceklerdir.”

	 (Nisa	suresi,	10.	ayet)
C)	”Onların	mallarından	sadaka	al,	bununla	on-

ları	 temizlemiş,	 arındırmış	 olursun.	 Onlara	
dua	et.	Doğrusu,	 senin	duan,	onlar	 için	 'bir	
sükûnet	ve	huzurdur.'	Allah	işitendir,	bilendir.”

	 (Tevbe	suresi,	103.	ayet)
D)	 “Mallarını	Allah	 yolunda	 infak	 edenlerin	 ör-

neği	yedi	başak	bitiren,	her	bir	başakta	yüz	
tane	 bulunan	 bir	 tek	 tanenin	 örneği	 gibidir.	
Allah,	dilediğine	kat	kat	arttırır.	Allah	(ihsanı)	
bol	olandır,	bilendir.”

	 (Bakara	suresi,	261.	ayet)

4. 

İş	bu	söze	Hak	tanıktır.
Bu	can	gövdeye	konuktur.
Bir	gün	ola	çıka	gide
Kafesten	kuş	uçmuş	gibi.
	 	 Yunus	Emre

Bu dörtlükte aşağıdaki kavramlardan hangi-
si vurgulanmaktadır?

A)	Ecel	 B)	Ömür	 C)	Sağlık	 D)	Rızık

5. “İnsan	ancak	kendi	çalışmasının	karşılığını	elde	
edebilir.	Onun	çalışması	ileride	kesinlikle	gözler	
önüne	serilecektir.	Sonra	çalışmasının	karşılığı	
kendisine	eksiksiz	olarak	verilecektir.”

(Necm	suresi,	39-41.	ayetler)
Bu ayet ile aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
verdikleri mesaj itibarıyla aynı doğrultuda-
dır?

A)	 Yazın	başı	pişenin,	kışın	aşı	pişer.

B)	Davetsiz	gelen	döşeksiz	oturur.

C)	Evdeki	hesap	çarşıya	uymaz.

D)	Garip	kuşun	yuvasını	Allah	yapar.

6. Bir	gün	Peygamberimiz	Hz.	Muhammed	(sav.):	
“Her	 Müslüman’ın	 sadaka	 vermesi	 gerekir.”	
buyurdu.	 Bunu	 duyanlar	 bir	 an	 için	 şaşırdılar	
çünkü	aralarında	zengin	olmadıkları	için	mal	ile	
sadaka	veremeyenler	de	vardı.	Hemen	sordu-
lar:	"(Sadaka	verecek	mal)	Bulamayana	ne	der-
sin?"	Allah	Resûl'ü:	 “Eliyle	 (emek	verir)	çalışır.	
Hem	kendisi	 faydalanır	 hem	de	 sadaka	 verir.”	
buyurdu.	Sahabe	tekrar,	"Ya	buna	gücü	yetmez-
se	ne	dersin?"	diye	sordular.	“İhtiyaç	sahibi,	dar-
da	kalmış	ve	mazlum	kimselere	yardımcı	olur.”	
Sahabe	tekrar,	“Ya	buna	gücü	yetmezse	ne	der-
sin?”	diye	sorunca	Resûlullah,	“İyiliği	veya	hayrı	
emreder.”	buyurdu.	“Bunu	da	yapmazsa	ne	der-
sin?”	 diye	 dördüncü	 kez	 sorunca,	 “Kötülükten	
uzak	durur.	Bu	da	bir	sadakadır.”	buyurdular.	

(Müslim,	Zekât,	55.)
Anlatılan bu olayda sadaka ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)	 Zengin	olan	Müslümanların	yerine	getirmesi	
gerektiği

B)	Sadaka	vermek	için	insanın	çalışıp	para	ka-
zanmak	mecburiyetinde	olduğu

C)	Dinimizin	 hoş	 gördüğü	 herhangi	 bir	 güzel	
davranışın	sadaka	kapsamında	değerlendi-
rildiği

D)	Sadaka	 vermek	 için	 kişinin	 ömrü	 boyunca	
kötülüklerden	uzak	durması	gerektiği
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7. •	 İş	güvenliği	tedbirlerinin	alınması
	 •	 Kara	yollarında	önceliğin	yayalara	verilmesi
	 •	 Herhangi	 bir	 işte	 çalışan	 insanların	 sağlık	

sigortasının	yapılması	
Ülkemizde gerçekleştirilen yukarıdaki uygu-
lamalar İslam’ın, korunmasına önem verdiği 
temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgili-
dir?

A)	Akıl	 B)	Din	 C)	Can	 D)	Nesil

8. “Güzel	 bir	 söz	 ve	 bağışlama,	 peşinden	 gönül	
kırma	gelen	bir	 sadakadan	daha	hayırlıdır.	Al-
lah,	her	bakımdan	sınırsız	zengindir,	Halim’dir.”	

(Bakara	suresi,	263.	ayet)

Aşağıdaki ilkelerden hangisi bu ayet ile iliş-
kilendirilebilir?

A)	 İnfakta	 bulunan	 kişi	 onu	 alıp	 kabul	 edenin	
onurunu	zedeleyecek	davranışlardan	kaçın-
malıdır.

B)	Bir	kimse	infakta	bulunurken,	en	iyi	ve	en	ka-
liteli	mallardan	vermelidir.

C)	İnfak,	gösterişten	uzak	ve	yalnızca	Allah	rı-
zası	için	yapılmalıdır.

D)	İnfakın	 yerine	 ulaşması	 için	 gerçek	 ihtiyaç	
sahipleri	tespit	edilmelidir.

9. Din,	 bireyin	 aile	 yaşamının	 önemini	 vurgular.	
Gayrimeşru	ilişkileri	yasaklar.	Aile	ortamını	teş-
vik	eder.	Din,	evlenme	ve	boşanma	prensiplerini	
çizer.	Ayrıca	din,	kültür	üzerinde	de	oldukça	et-
kilidir.	Hem	örf	hem	de	âdetler,	kültürü	oluşturan	
parçalardır	ve	tamamen	dinin	izleri	görülür.

Bu metin din ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisinin açıklaması olabilir?

A)	 Dinsiz	bir	toplumda	neler	yaşanır?

B)	Dinin	toplum	üzerindeki	etkileri	nelerdir?

C)	Toplum	hangi	konularda	dinden	etkilenmez?

D)	Toplumsal	 olaylarda	dinin	 hükümleri	 neden	
uygulanmaz?

10. Ülkemizde aşağıdaki kurumlardan hangisi-
nin varlığı İslam’da yer alan “neslin	korunma-
sı” ilkesi ile ilişkilidir?

A)	Sosyal	yardımlaşma	dernekleri

B)	Mal	müdürlükleri

C)	Trafik	denetleme	müdürlükleri

D)	Evlendirme	daireleri
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Answer the questions 1 - 2 according to the texts below.

Tom :  Hi, I'm Tom. I'm usually busy on weekdays so I don't attend any after - school activities. However, 
weekends are very special for me. I spend some time for my interests and hobbies. I'm crazy 
about music, especially rock music is my favorite. I never miss a concert if it is on the weekend. 
Unfortunately, I'm not keen on doing any physical exercises such as going to the gym, attending 
nature - walking activities or doing any kind of sports.

Matt :  Hi, I'm Matt, Tom's friend from school. I spend great time on weekends. I visit art galleries, join  
parties, watch movies at movie theaters or listen to music at concerts. Especially, I'm fond of doing 
sports such as basketball, volleyball and tennis. On weekend mornings, you can always see me 
jogging at the park near my house.

Kate :  Hi, I'm Kate, Tom and Matt's classmate. I pay attention to my health so I spend all of my weekends by 
doing sports. I go running in the morning on weekends. Then I enjoy playing tennis and basketball. 
Watching a play is another activity that makes me feel relaxed. I'm keen on going to concerts, too.

Lisa :  Hi, I'm Lisa. I prefer reading detective books and watching thrillers or sci-fi movies to doing sports 
on weekends. I never watch romance movies. I find them really ridiculous. Also, music makes me 
feel energetic and happy. That's why I usually go to concerts with my friends. I forget to say that 
I'm Tom's friend from school, too.

1. Tom, Matt, Kate and Lisa want to go to an event this weekend together. Which of the following is 
suitable for all of them?

A) C)B) D)

2. Which of the following is correct according to the texts above?

A) Tom and Matt have totally the same interests and hobbies.

B) Matt and Kate have something in common.

C) Lisa prefers watching thrillers, but Kate likes sci-fi movies.

D) Tom and Lisa prefer doing sports to going to concerts.
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Answer the questions 3 - 4 according to the recipe below.

First, put three tablespoons of sugar, a packet of dry yeast and two glasses of warm milk in a large bowl. 
Then add a glass of oil, a tablespoon of salt and five glasses of flour into the mixture. Knead the dough until it 
becomes soft. Cover it with a tea towel and wait for an hour. Next, put a baking sheet in a baking tray and 
shape the dough. Spread the egg yolk onto the pastries. Bake them at 180 ºC for 20-25 minutes. Enjoy your 
meal!

3. Which of the following shows all the ingredients of the recipe above?

A) C)B) D)

4. According to the recipe above, --------------------------------- .

A) there is no information about how long we bake the pastries

B) we need only three glasses of flour at the first step, then two for the second step

C) before you cover the dough, don't forget to put a baking sheet into the baking tray

D) you give shape to the dough an hour after you knead and cover it

5. Which of the following DOESN'T complete the dialogue below?

Hi, this is Mr. Bruce's office. 
How may I help you?

-------------------.

If it's urgent, I can take a note for 
you.

Sure.

Hi, Sally Parker speaking. Could I 
talk to your manager, please?

Hmm. I'll call back later again.

Could you say that Sally Parker 
called, please?

Sally Secretary

A) Don't hang up the phone. I'll put you through to him B) I'm sorry, but he's out at the moment

C) Unfortunately, not because he isn't in his office now D) I'm afraid, he isn't available now
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6. Which student gives a WRONG answer according to the invitation card below?

Dear Emily,
I feel very happy because I'm going to have a birthday party two days 

later. It's going to be at my house. Susan, Charles and Paul are coming, 
too. If you can join my party, you'll make me very happy. Hope to see you.

Cheers, 
Betty
PS. The party's going to start at five p.m. Also, you can bring one of your 
friends.

Elena : Whose birthday is it?
Nancy : It's Betty's.
Elena : Who else will be at the party?
John : Susan, Charles and Paul.
Elena : Where is the party going to take place?
Matthew : At Emily's house.
Elena : Is there a deadline in the invitation card?
Jonathan : No, there isn't.

A) Nancy B) John C) Matthew D) Jonathan

7. Which of the following shows the actions that John does online?

I'm addicted to the Internet. I love doing many things online. I have my own blog. I always 
post my photos and write about different topics on my blog. The other thing that I do 
online is to follow social networking sites. I have various social media accounts. Also, I love 
playing online games and listening to music. That's why I usually download  songs to my 
PC.

 A) I - II - III - IV B) II - IV - V C) II - III - IV D) III - IV - V 
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8. In which text does Lena share her personal 
opinion about the Internet?

 I. Internet offers you a lot of choices when you 
want to do online shopping. You can buy 
cheaper products if you follow discounts. 
Some shopping websites are on sale on 
special days such as Black Friday.

 II. You can easily send your file via an e-mail to 
your friend. The only thing you must know is 
how to attach your file to your e-mail.

 III. You can pay the bills online, watch the latest 
movies, play online games, make a video 
chat or download movies and songs. These 
are various purposes to use the Internet.

 IV. I don't understand why people are so 
  addicted to the Internet. It is just a waste of 

time. The hours they spend online are too 
useless. 

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

9. Which of the following completes the 
dialogue below?

Brian :  Hi, this is Brian calling. Can I talk to 
Sheila?

Carol :  Sure. I'll get her.

Sheila :  Hey, Brian. What's up?

Brian :  I don't feel well, Sheila.

Sheila :  Are you serious? Tell me what 
happened.

Brian :  ---------------------------- 

Sheila :  Why don't we meet an hour later at 
our favorite cafe?

Brian :  That would be great. I need your 
advice about my problem urgently.

A) I can't say it on the phone. Let's talk  
face-to-face.

B) How about making a video call now?

C) It's a secret so I can't share it with anyone.
D) Not now. I'll send you a text message this 

evening.

10. Who accepts Carla's invitation according to 
the table below?

If you don't have a better plan, why don't you 
attend my slumber party on Saturday night?

That would 
be awesome! 
I hope we'll 
all have great 
time.

I have nothing 
better to do on 
Saturday. Give 
me the details, 
please.

I'm afraid, I can't accept your invitation. I promised 
my little sister to take her to the cinema that day.

Thanks for your 
invitation, but 
I have some 
guests on 
Saturday.

A) Cindy - Rita B) Cindy - Sandra

C) Sheila - Rita D) Sandra - Sheila
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1. Bir tekstil firması ürettiği kumaşlar üzerine renkli çizgilerle süslemeler oluşturmakta ve aşağıda verilen 
yöntemi kullanmaktadır.

 • Kumaşın başından itibaren, kumaşın uzunluğunun, doğal sayı çarpanlarının bulunduğu noktalar 
işaretlenerek bu noktadan geçecek bir renkli çizgi oluşturulmaktadır.

 • Asal çarpanların bulunduğu noktadaki çizgi mavi, asal olmayan çarpanların bulunduğu noktadaki 
çizgi kırmızı renge boyanmaktadır.

Örneğin; üretilen kumaş 30 metre ise,

1 m 2 m 3 m 5 m 6 m 10 m 15 m 30 m

şeklinde renkli çizgilerle süslenmektedir.

Buna göre,

şeklinde renkli çizgilerle süslenen kumaşın uzunluğu kaç metre olabilir?

A) 27 B) 40 C) 50 D) 84
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2. Yarıçapı 48 cm olan eş boncuklar bir ipe aralarında boşluk kalmayacak ve ip artmayacak şekilde  
Şekil-I'deki gibi dizilmiştir.

r = 48

Şekil-I

r = 48

Şekil-II

r = 147

Eşit uzunluktaki başka bir ipe sırasıyla yarıçapı 48 cm ve 147 cm olan boncuklar aralarında boşluk 
kalmadan Şekil-II'deki gibi dizilebilmektedir.

r = 48

Şekil-I

r = 48

Şekil-II

r = 147

Buna göre, Şekil-II'de kullanılan boncuk sayısı 16 ise Şekil-I'de kullanılan boncuk sayısı kaçtır?

A) 16 B) 22 C) 32  D) 44

3. Aşağıda daire ve üçgenlerin içinde yazan sayılar arasındaki ilişki verilmiştir. 

zy x x = y.z  olarak tanımlanmıştır.

Verilen ilişkiye göre,

0,30,01
L

0,30,03
M

0,10,3
K

  K.L.M işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,03 B) 0,3 C) 0,9  D) 0,09
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4. Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2πr'dir.

İki farklı tekerleğin konumlarının görseli şekilde verilmiştir.

L
80 cm

A

L
80 cm

K
60 cm

K
60 cm

(Şekil - I)

(Şekil - II)

(Şekil - III)

(Şekil - IV)

L merkezli tekerleğin yarıçapı 80 cm’dir.

K merkezli tekerleğin yarıçapı 60 cm’dir.

A A

A A

A

K ve L merkezli çemberler Şekil-II ve Şekil-IV’teki konumlarındayken A noktaları işaretlenip döndürülerek 
merkezleri tekrar aynı hizaya geldiklerinde durdurulmuştur.

Buna göre, Şekil-I ve Şekil-III’teki toplam tekerlek sayısı en az kaçtır? (π = 3 alınız.)

A) 9 B) 12 C) 18 D) 21
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5. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlen-
mesi denir. 

İki farklı dağcı grubu deniz seviyesinden yüksekliği 5420 metre olan kamp alanından çıkarak zirveye 
doğru tırmanışa başlamışlardır. Zirveye doğru bu tırmanışta 1. grup 320 metrede bir, 2. grup ise 400 
metrede bir mola vermiştir. Her iki grup son molayı aynı noktada vermiş ve 285 metre daha yukarı yürü-
yerek dağın zirvesine ulaşmışlardır.

Zirve

Kamp alanı

Her iki grup toplam 9 mola verdiğine göre, dağın zirvesinin deniz seviyesine göre yüksekliğinin 
kilometre cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? (1 km = 1000 m)

A) 7 . 100 + 2 . 10–2      B) 7 . 100 + 3 . 10-1 + 5 . 10-2 
C) 7 . 100 + 3 . 10-1 + 5 . 10-3    D) 7 . 101 + 3 . 10-1 + 5 . 10-2

6. a ≠ 0 ve m, n tam sayı olmak üzere, an . am = an+m ve am

an  = am–n dir.

Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır.

1. Adım :  İlk iki kartı seçerek sisteme gir.
2. Adım :  Seçilen kartların üzerinde yazan sayıların çarpımı tam sayı ise 4. adıma geç, tam sayı değilse 

3. adıma geç.
3. Adım :  Elde edilen sonuç ile sıradaki kartın üzerinde yazan sayıyı çarp, sonuç tam sayı değilse bu 

adımı tekrarla, sonuç tam sayı ise 4. adıma geç.
4. Adım :  Elde edilen sonucu 2–3 e bölerek ekrana yansıt.

Aşağıda sırası ile sisteme girilen kartlar verilmiştir.

Kart Sıra Numarası 1

Kart Sıra Numarası 3

Kart Sıra Numarası 5

Kart Sıra Numarası 2

Kart Sıra Numarası 4

Kart Sıra Numarası 6

25 224–4 32–2 84 42

Buna göre program çalıştırıldıktan sonra bilgisayarın ekranına yansıyacak değer hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) 256 B) 128 C) 32 D) 16 
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7. Kullanılmamış bir araç lastiğinin diş derinliği 8 mm’dir. Aracın Diş 
derinliğilastiklerindeki diş derinliği yasal sınır olan 3 mm’nin altına düştü-

ğünde değiştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda Perihan Hanım’ın arabasına 1 Ocak 2014 tarihinde yeni 
lastikler taktırdıktan sonraki yıllarda aracıyla gittiği yol kilometre 
cinsinden verilmiştir.
Tablo: Yıllara Göre Aracın Gittiği Yol (km)

Yıllar Araçla Alınan Yol (km)
2014 5 000
2015 7 000
2016 6 000
2017 10 000
2018 9 000
2019 10 000

Perihan Hanım’ın aracının lastiklerinin diş derinliği 8000 kilometrede 3 milimetre azaldığına göre 
lastiklerini ilk kez hangi yılın içerisinde değiştirmek zorundadır?

A) 2016 B) 2017 C) 2018 D) 2019

8. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan dikdörtgen Şekil-I'de verilmiştir.

(Şekil-I)
D

A

C

B

(Şekil-II)
D CF

A Cı

AıE

B125 cm

45 cm

Şekil-I'de ölçüleri verilen dikdörtgen, A ve C köşelerinden A, Aı noktası ve C, Cı noktası ile çakışacak 
şekilde Şekil-II'deki gibi katlanıyor.

Buna göre katlama sonrası oluşan mavi bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 5 B) 55 C) 10 D) 105
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9. Herhangi bir dik üçgende 90° lik açının bulunduğu köşeden hipotenüse inen yükseklik ve bu yüksekliğin 
hipotenüste oluşturduğu parçalar arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

B D

A

C

h h2 = p . k

p k

Buna göre aşağıdaki üçgenlerden hangisinin yüksekliği santimetre cinsinden bir rasyonel sayı-
dır?

A)    

F H

E

G4 cm3 cm

    B)    

M N

K

L4 cm9 cm

C)    P

S

O R

5 cm

2 cm
    D)    T

Z

Y V

9 cm

8 cm

10. a ≠ 0 ve m, n tam sayı olmak üzere am . an = am + n ve am

an  = am – n dir.

Aşağıda bir şehirde kullanılan otomobillerin renkleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

 • 2017 yılı sonunda kırmızı renkli otomobil sayısının toplam otomobil sayısına oranı 8.10–3 tür.
 • Kullanılan kırmızı renkli otomobil sayısı 2017 yılından 2 yıl sonra yarısı kadar azalmıştır.
 • Kullanılan toplam otomobil sayısı her yıl 4 katına çıkmıştır.

Buna göre 2019 yılı sonunda kırmızı renkli otomobil sayısının toplam otomobil sayısına oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25 .  10–5 B) 10–3 C) 4 .  10–3 D) 6,4 .  10–2
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11.  Aşağıdaki daire grafiğinde bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin şubelere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise 
şubelerdeki öğrencilerin kız-erkek dağılımları verilmiştir.

  

8-B

8-C

8 - A

120°132°

Grafik 1:  8. Sınıf Öğrencilerinin 
Şubelere Göre Dağılımı

Kişi sayısı

12

10

Şubeler8-A 8-B 8-C

Erkek
Kız

Grafik 2:  8. Sınıf Öğrencilerinin Şubelere 
Göre Kız-Erkek Dağılımı

Buna göre 8. sınıf öğrencileri arasından rastgele seçilen bir öğrencinin 8-B sınıfından erkek 
öğrenci olma olasılığı kaçtır?

A) 2
15

 B) 3
10

 C) 3
20

 D) 7
60

12. Yarıçapı r olan O merkezli bir dairenin alanı πr2 ve köşegen 
uzunluğu 2a olan karenin alanı ise 2a2 ile bulunur.

Bir ilçe belediyesi, şehrin merkezinde bulunan yolların kesiştiği 
yere aşağıdaki gibi yarıçapı x metre olan daire şeklinde bir 
kavşak inşa etmiştir.

2 m

kaldırım

1 m x m

 

Belediye, bu daire şeklindeki kavşağın içine 1 metre genişliğinde dairesel kaldırım, kaldırımın iç bölge-
sine merkezi, köşegenlerinin kesim noktası ile aynı olan kare şeklinde bir süs havuzu oluşturup geriye 
kalan bölgeye ise çim ekmiştir.

Buna göre, belediyenin çim ektiği bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi-
dir? (π = 3 alınız.)

A) x2 + 6x – 15 B) x2 – 6x + 15 C) 2x2 + 3x + 9 D) 2x2 – 3x + 9

O
r

a

a

a

a
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13. İki sayının karelerinin farkı, bu sayıların farkı ile toplamının çarpımına eşittir.

        a2 – b2 = (a – b) . (a + b)    

Sinan Bey, kare şeklindeki arsasının tam ortasına kare şeklinde bir ev yaptırıp boş kalan kısımlarına çim 
ekmiştir.

A B C D

Arsa ile evin çevreleri toplamı 96 m, çim ekili bölgenin alanı 192 m2 dir.

Sinan Bey, arsanın [AD] kenarındaki evinin genişliği ile aynı uzunlukta olan [BC] kısmının tamamına 
kapı, diğer iki kısmının tamamına ([AB] ve [CD]) ise bahçe duvarı yaptıracaktır.

Buna göre yapılacak bahçe duvarının uzunluğu toplam kaç metredir?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 24

14. Braille alfabesi, görme engellilerin kullandığı bir kâğıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen, alfabedeki 
harflerin, sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtildiği sistemdir.

Braille alfabesindeki rakamları ifade eden kartlar aşağıda verilmiştir.

1 2 3 4 6 7 0985

Kartlar yan yana getirilerek iki ya da daha fazla basamaklı sayılar elde edilebilmektedir.

Selin, verilen kartlardan dört tanesini rastgele seçerek iki basamaklı iki sayı oluşturmuştur. Oluşturduğu 
sayıları ellerini kullanarak doğru olarak okumuştur.

Selin'in oluşturduğu sayılar aralarında asal olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi oluşturduğu 
iki basamaklı sayılar olabilir?

A)

C)

B)

D)
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15. Biri diğerinden 2 cm kısa olan çubuk parçaları ile alanları toplamı 20 cm2 olan iki kare oluşturulmuştur.

2 cm

Alan = 20 cm2

x cm

Yeterlli sayıda bulunan çubuklar ile çubukların kalınlıkları ihmal edilerek aşağıdaki dikdörtgen oluşturu-
luyor.

Buna göre oluşturulan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 16 B) 12 C) 18 D) 24

16.  Aşağıda beş öğrenci, üzerinde etiket fiyatları verilmiş beş ürüne ait kampanya bilgileri yazan kartlar 
tutmaktadır.

Etiket fiyatı üzerin-
den %20 indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den 14 TL indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den %25 indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den 4 TL indirim

Etiket fiyatı üzerin-
den %10 indirim

Mustafa, bu ürünler arasından rastgele bir tanesini seçtiğinde bu ürünün fiyatının 36 lira olma 
olasılığı kaçtır?

A) 1
5

 B) 2
5

 C) 3
5

 D) 4
5
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17.  

MEB Cerrahi Maske
Üretiminde Çıtayı Yükseltti.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde temizlik
malzemeleri üretiminden sonra maske üretimine de baş-
ladı. Bakanlık, hem N95 stardardında hem de basit cerrahi 
maskelerden üretecek. Meslek liselerinin bu adımı önemli 
bir boşluğu dolduracak. Türkiye geneli toplam 30 okulun 
her birinde aylık ortalama 300 bin maske üretilecek.

Verilen bilgiye göre, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından nisan ve mayıs aylarında üretilecek olan 
toplam maske sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 . 105 B) 9 . 106 C) 1,8 . 107 D) 18 . 106

18. Uğur, lego parçaları kullanarak tasarladığı farklı tekerlek çaplarına sahip iki arabayı aşağıdaki kare yüze-
yin farklı köşelerine yerleştirmiştir.

A

1. Araç

Tekerlek yarıçapı
6 cm

Tekerlek yarıçapı
4 cm

1. Araç

2. Araç

2.
 A

ra
ç

1. araç kırmızı çizgi boyunca, 2. araç mavi çizgi boyunca tekerleri tam tur atacak şekilde hareket edip 
her ikisi de A köşesinde durmaktadır.

Buna göre, 1. araç kare yüzeyin çevresini dolaştığında, tekerleklerden biri en az kaç tur atmıştır? 
(π = 3 alınız.)

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9
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19. Aşağıdaki sütun grafiği uzaktan eğitim kapsamında bir öğrencinin Türkçe, matematik, fen, sosyal ve 
İngilizce derslerinde tamamladığı çalışmaların sayısını göstermektedir.

 
Çalışma Sayısı

30

25

20

15

10

5

Dersler
Türkçe Matematik Sosyal İngilizceFen

Grafik: Derslere Göre Tamamlanan Çalışma Sayıları

Buna göre verilen sütun grafiğinin daire grafiği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

120° 60°
60°

40
°

Türkçe

Sosyal

Fenİngilizce

M
atem

atik

  B) 

80° 60°

60°
40°

Türkçe

Fen

İngilizce
Sosyal

Mate
matik

C) 

60° 80°
70°

40
°

Sosyal

Fen
İngilizce

M
at

em
at

ik

Türkçe

  D) 

Tü
rkç

e

Mate
mati

k

60°
80°100°

40
°

Fen

İngilizce

Sosyal

20. Zeynep, dikdörtgen şeklindeki bir kartonu başlık, resim ve bilgi olmak üzere üç kısma ayırmıştır. Başlık 
ve bilgi kısımları dikdörtgen, resim kısmı ise kare şeklindedir.

Resim kısmının alanı (9x2 + 12x + 4) cm2 ve başlık kısmının alanı (16x2 – 4) cm2 dir.

Başlık kısmının kısa kenar uzunluğu (4x – 2) cm olduğuna göre, bilgi kısmının alanının santimet-
rekare cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x2 + 2x B) 3x2 + 2 C) 3x2 + 2x + 4 D) 3x2 + 8x + 4



 Bu testte Fen Bilimleri kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.

FEN BİLİMLERİ TESTİ
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1. Aşağıda ülkemizin iklim haritası üzerinde bazı şehirler ve bu şehirlerde aynı anda görülen hava olaylarına 
ait bir tablo verilmiştir.

  
Trabzon

İzmir

Ankara

Hatay

Van

Karadeniz İklimi
Akdeniz İklimi
Karasal İklim

Şehir Ankara Hatay Trabzon Van İzmir

Hava
Olayı

Buna göre harita ve tablo incelendiğinde,

 I. Aynı iklim bölgesinde farklı hava olayları gözlemlenebilir.
 II. Farklı iklim bölgelerinde aynı hava olayları gözlemlenebilir.
 III. Belirtilen hava olaylarının görüldüğü anda, hava sıcaklığının en fazla olduğu şehir Hatay'dır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)  II ve III.
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2. Güneş ışınlarının gelme açısı cisimlerin gölge boylarının değişmesine neden olur. Bir cismin gölge boyu 
gün içinde değişirken, farklı günlerin aynı saatlerinde de yaşanılan mevsime göre değişiklik gösterir.

Grafikte bazı tarihlerde X ve Y şehirlerinde gündüz saat 12.00’da aynı boydaki cisimlerin gölge boyları 
verilmiştir.

  
X şehri:
Y şehri:

21 Aralık 21 Haziran
Tarih

Gölge boyu

Buna göre, X ve Y şehirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X şehri, Kuzey Yarım Küre'de bulunmaktadır.

B) X şehrinde 21 Haziran'dan sonra gündüz süreleri uzarken gece süreleri kısalmaktadır.

C) Y şehri, Oğlak Dönencesi üzerinde bulunmaktadır.

D) X ve Y şehirlerinde aynı tarihte farklı mevsimler yaşanmaktadır.

3. Bilgi: Bezelyelerde yeşil meyve rengi geni, sarı meyve rengi genine baskındır.

Aşağıda bazı bezelyeler arasında yapılan çaprazlamalar sonucunda oluşan bezelyelerden bir tanesi gö-
rülmektedir.

  

1. Çaprazlama

P R
2. Çaprazlama

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) P ve R bezelyelerinden en az bir tanesi meyve rengi açısından sarı fenotipli olmalıdır.

B) P ve R bezelyelerinin çaprazlanması sonucunda hem sarı hem de yeşil meyve rengine sahip bezelye-
ler oluşabilir.

C) P bezelyesinin meyve rengi sarı, R bezelyesinin meyve rengi yeşil olabilir.

D) P bezelyesi saf döl genotipli, R bezelyesi melez döl genotipli olabilir.
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4. Hücre içerisinde bulunan genetik materyallerle ilgili aşağıdaki kavram haritası oluşturulmuştur.

 
Hücre

Çekirdek

Kromozom
Fosfat Şeker

● ■

★

▲

Yönetim merkezidir.

Yönetici moleküldür.

Özel proteinlerle
birleşerek oluşturur.

İçerir

Yapı birimidir.Görev birimidir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) ●, DNA'yı temsil etmektedir.

B) ▲, canlının ten rengi ve kan grubu gibi özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

C) ■'ler içerdiği ★ çeşidine göre adlandırılırlar.

D) Bu yapılar arasındaki büyüklük ilişkisi ● > ■ > ▲ > ★ şeklindedir.

5. Bir öğrenci bilimsel bir internet sitesinde yer alan aşağıdaki metni okumuştur.

Kutuplarda yaşayan balıkların derilerinin üzerinde protein yapılı kristaller bulunur. Bu kristal yapılar 
balığın vücut donma sıcaklığını düşürür ve donmasını engeller.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, metindeki balığın derisinde yer alan kristal yapıların sağla-
dığı fayda ile benzerliği en azdır?

A) Domuzlar kalın kürkleri olmamasına rağmen deri altındaki yağları sayesinde 20 – 30 °C’lik sıcaklık 
düşüşünde bile yaşayabilirler.

B) Develer hörgüçlerinde yağ depolayabilme özelliği sayesinde çöl koşullarında yiyecek bulamayınca 
hörgüçlerindeki yağı kullanırlar. 

C) Çölde yaşayan tilkilerin kulaklarının uzun, vücutlarının geniş olması sebebiyle ısı kaybı kolay olur ve 
vücut sıcaklıkları dengelenmiş olur.

D) Soğuk sularda yaşayan bazı balıklar yüzgeçlerini çok hızlı hareket ettirip kan dolaşımını arttırarak so-
ğuktan etkilenmezler.
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6. Fitoekstraksiyon, toprakta kirliliğe yol açan metal kirleticilerin bitki kökleri yardımı ile alınması yöntemine 
verilen isimdir. Bitkiler topraktaki zararlı maddeleri bünyelerine alma konusunda farklı özellikler gösterirler. 
Yüksek kirlilik seviyesine ulaşmış alanlara dayanıklılık gösteren bazı bitki türleri aynı zamanda emilim 
oranının da yüksek olması nedeniyle daha çok tercih edilen türler arasındadır.

Bir bilim insanı toprak kirliliğinin yüksek olduğu bir bölgede fitoekstraksiyon yöntemini uygulamak için dört 
farklı bitki türü belirleyerek, bu bitki türlerinden en uygununu bölgede çoğaltmak istiyor. Bu dört bitki türüne 
ait fidanları eşit oranda kirliliğe sahip özdeş topraklara ekiyor.

Belirli bir süre sonunda topraklardaki metal kirletici oranları ölçülüyor.

ÖNCE

500 mg/kg 500 mg/kg500 mg/kg 500 mg/kg

K türü M türüL türü N türü

Metal kirletici oranları Metal kirletici oranları
300 mg/kg 400 mg/kg200 mg/kg 150 mg/kg

SONRA

M türüL türü N türüK türü

Buna göre bilim insanının hangi bitki türünü bu bölgede çoğaltması en uygundur?

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

7. Yanda, dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kibrit kutusunun          S1

S3S2

yüzey alanları S1, S2 ve S3 olarak belirtilmiştir. Bu yüzey alanları arasındaki ilişki 
S1 > S2 > S3 şeklindedir.
Özdeş kibrit kutuları bir zemin üzerine aşağıdaki şekillerde yerleştiriliyor.

1. konum 2. konum 3. konum

Buna göre numaralı konumlarda zemine yapılan basınçlar arasındaki ilişki;

I. III.II. IV.

Konum

Basınç

1. 1.2. 2.3. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.Konum

Basınç

Konum

Basınç

Konum

Basınç

grafiklerinden hangilerindeki gibi olabilir?

A) Yalnız IV. B) I ve II. C) I, II ve III.                         D) II, III ve IV.
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8. Ecem, başlangıçta pistonu çekilmiş ve içi hava dolu şırınganın uç kısmını parmağıyla hava kaçırmayacak 
şekilde kapatıyor. Daha sonra şırınganın pistonunu Şekil - 1'deki gibi ok yönünde iterek içindeki havayı 
sıkıştırıyor. Son olarak Şekil - 2'deki gibi şırınganın uç kısmındaki parmağını oynatmadan pistonu serbest 
bırakıyor ve şırınganın pistonu ok yönünde hareket ederek başlangıçtaki konumuna geliyor.

  

Başlangıç Şekil-1 Şekil-2

Ecem'in yaptığı etkinlikle ilgili,

 I. Şekil - 1'de pistonu iterek havayı sıkıştırması şırınganın içindeki gaz basıncını arttırmıştır.
 II. Şekil - 2'de şırınganın dış yüzeyine etki eden açık hava basıncı değişmemiştir.
 III. Şekil - 2'de pistonu serbest bıraktığında pistonun ok yönünde hareket etmesinin sebebi, açık hava 

basıncının şırınganın iç basıncından az olmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

9. Periyodik sistemin ilk 18 elementi içerisindeki 5 elementle ilgili aşağıdaki özellikler veriliyor.

 • K elementi 1A grubunda bulunan bir ametaldir.
 • L elementi K elementi ile aynı periyotta yer alır.
 • N, P ve M elementleri aynı periyotta yer almaktadır ve bu elementlerden proton sayısı en az olan P 

elementidir.
Buna göre, K, L, M, N ve P elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerin hangisinde 
verildiği gibi olabilir?

 

L K
M P N

K P L
N M

K L
P N M

K L
N P M

A)

C)

B)

D)
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10. Emrah Öğretmen, laboratuvarda özdeş kaplara görselde belirtilen yükseklik ve cinslerde sıvılar dolduru-
yor.

1.kap

Su SuZeytinyağı Gliserin

h
2h

h h

2.kap 3.kap 4.kap

8/D sınıfından bazı öğrenciler bu kapları K, L, M ve N harfleriyle etiketleyerek aşağıdaki bilgileri veriyorlar.

Azra :  L ve M kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları karşılaştırılırsa; sıvı cinsinin sıvı basıncını 
etkilediği sonucuna ulaşılabilir.

Ayça :  Sıvı basıncının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için K ve L kaplarını kullanmak uygun değildir.

Ufuk :  K ve N kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları karşılaştırılırsa; sıvı derinliğinin sıvı basın-
cını etkilediği sonucuna ulaşılabilir.

Öğrencilerin verdiği bilgiler doğru olduğuna göre kaplar aşağıdakilerin hangisindeki gibi etiket-
lenmiş olabilir?

1. kap 2. kap 3. kap 4. kap

A) K L N M

B) M N K L

C) N M K L

D) L N K M

11. Bezelyelerde düz tohum  özelliği baskın, buruşuk tohum özelliği çekiniktir.

Aşağıda K, L ve M bezelyelerinin fenotipleri verilmiştir.

Buna göre,

I. K ve M bezelyelerinin genotipleri aynıdır.

II. L bezelyesi homozigottur.

III. K bezelyesi, L bezelyesi ile çaprazlandığında buruşuk tohumlu bezelye oluşur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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



TÜRKİYE GENELİ 
MERKEZÎ DENEME SINAVIFEN BİLİMLERİ

19 Diğer sayfaya geçiniz.

12. Turnusol kâğıdı bir belirteçtir. Bu belirtecin asit, 
baz ve nötr maddelerle oluşturduğu renkler tab-
loda verilmiştir.

Madde
Mavi 

Turnusol 
Kâğıdı

Kırmızı 
Turnusol 
Kâğıdı

Asit Kırmızı Kırmızı
Baz Mavi Mavi
Nötr Mavi Kırmızı

 

1 2 3

Ata, içlerinde KOH, HNO3 ve tuzlu su bulunan 
kapların etiketlerini karıştırmıştır. Ata, bu kap-
lardaki sıvıların türlerini belirlemek için kaplara 
ayrı ayrı mavi turnusol kâğıdı batırmış ve oluşan 
renkleri aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Mavi Turnusol Kâğıdı ile 
Oluşturduğu Renk

1 Mavi
2 Mavi
3 Kırmızı

Çözelti

Turnusol
kâğıdı

Ata'nın yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle söylenir?

A) Yaptığı etkinlik sonucunda tüm sıvıların tür-
lerini tespit edebileceği için doğru etiketleme 
yapabilir.

B) Yaptığı etkinlik sonucunda hiçbir sıvının türü-
nü tespit edemeyeceği için doğru etiketleme 
yapamaz.

C) Yaptığı etkinliğe ilave olarak 1 ve 2 numaralı 
kaplara kırmızı turnusol kâğıdı batırırsa tüm 
etiketlemeleri doğru yapabilir.

D) Yaptığı etkinliğe ilave olarak 3 numaralı kaba 
kırmızı turnusol kâğıdı batırırsa tüm etiketle-
meleri doğru yapabilir.

13. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime-
de tepkimeye giren ve çıkan maddelerin kütle-
lerinin zamana göre değişim grafiği aşağıdaki 
gibidir. 

Zaman (dak)

Y

Z

T

X

Kütle (g)

40

35
30
25

?

0

X, Y, Z ve T maddelerinin fiziksel hâlleri sı-
rasıyla sıvı, sıvı, gaz ve katı olduğuna göre,

 I. Kaptaki katı kütlesi azalmış, gaz kütlesi art-
mıştır.

 II. Tepkimede Y maddesinden 25 gram kulla-
nılmıştır.

 III. Soru işareti ile gösterilen yere 10 sayısı ya-
zılmalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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14. Kırmızı lahana suyu çözeltisi normalde rengi mor olan doğal bir belirteçtir. Ortamın asidik olması duru-
munda bu çözeltinin rengi kırmızıya, bazik olması durumunda maviye, bazikliğin artması durumunda 
yeşile dönüşür. Nötr olması durumunda ise çözeltinin rengi değişmez. Bir öğrenci, özdeş beherlere eşit 
miktarda lahana suyu çözeltisi katarak üzerlerine Şekil-1’deki gibi X,Y ve Z maddelerini ekliyor. Başlan-
gıçta mor renkli olan kırmızı lahana sularının dönüştüğü renkler Şekil-2’deki gibi oluyor.

Mavi

Şekil - 1 Şekil - 2

Kırmızı Mor

Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir?

X Y Z

A) Sıvı sabun Limon suyu Damıtılmış su

B) Deterjanlı su Akü sıvısı Mide sıvıları

C) Akü sıvısı Elma suyu Damıtılmış su

D) Limon suyu Mide sıvıları Domates suyu

15. Aşağıdaki görsellerde bazı maddelerin geçirdiği değişimler numaralandırılarak verilmiştir.

Hamurun mayalanması Suyun buharlaşması
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen örnekler numaralandırılmış değişimlerle aynı tür-
dendir?

1 2

A) Yoğurttan ayran yapılması Tereyağının erimesi

B) Patatesin kızartılması Gümüşün kararması

C) Suyun donması Ekmeğin küflenmesi

D) Yoğurdun ekşimesi Havucun rendelenmesi
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16. 2019 yılının Aralık ayında, birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olguları ortaya çıkmaya başladı. 
Yapılan araştırmalar, bu zatürre vakalarının daha önceden tanımlanmamış yeni bir Coronavirüs olduğu-
nu ortaya çıkardı. Hayvanlarda bolca rastlanan bu virüsün 2003'te yine Çin'de görülen Sars ve 2012'de 
Suudi Arabistan'da görülen Mers virüslerinin mutasyon geçirmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Etkileri 
Çin'i aşarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs, tüm insanları tedirgin 
ediyor.

 Aşağıdaki tabloda Coronavirüs ile grip, nezle ve alerjiye ait semptomlar görülmektedir.

Nezle Alerji Grip Coronavirüs

Nefes darlığı ■

Ani ateş ■ ■

Baş ve boyun ağrısı ■ ■

Kuru öksürük ■ ■ ■

Buna göre aşağıdaki belirtileri gösteren kişilerden hangisinin Coronavirüse yakalanmış olma ola-
sılığı daha yüksektir?

A) Suat     :  Nefes darlığı ve ani ateş B) Melda : Ani ateş, baş ve boyun ağrısı

C) Ali Rıza: Kuru öksürük ve ani ateş  D) Refik  : Yalnız baş ve boyun ağrısı

17. Bir öğretmen erlenmayer, delikli lastikli tıpa, cam boru, geniş kap ve su kullanarak aşağıdaki deneyleri 
yapıyor.

Cam boruyu, lastik tıpaya; lastik tıpayı da erlenma-
yere geçirip cam boruyu kaptaki suya daldırdığında 
herhangi bir değişiklik olmuyor.

Cam borudan erlenmayer içindeki hava emilip cam 
boru tekrar kaptaki suya daldırıldığnda erlenmayerin 
içine su fışkırıyor.

Cam boru

Lastik tıpa

Erlenmayer

Buna göre,

I. Deney -1'de erlenmayerin içindeki hava basıncı, dışarıdaki açık hava basıncından fazladır.

II. Deney - 2'de erlenmayerin içindeki hava basıncı, dışarıdaki açık hava basıncından küçüktür.

III. Deney - 2'de suyun erlenmayerin içerisine dolmasını sağlayan etken açık hava basıncıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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18. Yıl boyunca Güneş'ten gelen ışınlar Dünya'ya farklı açılarla düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın 
bir açı ile düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır.

 Dünya'nın eş yükseltilerindeki farklı noktalarına görseldeki gibi aynı açıyla özdeş K, L ve M güneş enerjisi 
santralleri kuruluyor.

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Ekvator

Bu enerji santrallerinde üretilen enerji miktarıyla ilgili,

I. 21 Aralık tarihinde en fazla enerjiyi M santrali üretir.

II. 21 Haziran tarihinde K santrali, L santralinden daha fazla enerji üretir.

III. L santralinin 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ürettiği enerji miktarları eşittir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

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

19. K ve L bölgeleri arasında bulunan tarlasına tohum ekmek isteyen bir çiftçi, güneşten etkilenmemek için 
kafasına bir şapka takıyor. Rüzgâr yüzüne doğru estiğinde şapkasının uçtuğunu fark ediyor. Bunun üze-
rine çiftçi yüzünü L bölgesine dönerek çalışıyor ve bu şekilde şapkası uçmuyor.

Buna göre K ve L bölgeleri için,

I. K bölgesindeki hava sıcaklığı, L bölgesindeki hava sıcaklığından düşüktür.

II. K bölgesinde alçalıcı hava hareketleri görülürken, L bölgesinde yükselici hava hareketleri görülür.

III. K bölgesinde yağış görülme ihtimali, L bölgesinde yağış görülme ihtimalinden fazladır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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20. Aşağıdaki düzenekte esnek balonların takıldığı huniler ile içerisinde K ve L sıvıları bulunan bir ucu açık U 
boruları verilmiştir. Huniler su dolu kabın içine eşit seviyelerde daldırıldığında h1 yüksekliği h2 yüksekliğin-
den fazla oluyor.

K

h
1

L

h
2

1. huni

Su

2. huni

 h1 ve h2 seviyelerinin eşitlenebilmesi için 1. huni bir miktar ▲ veya 2. huni bir miktar ● hareket ettirilebilir. 
Ayrıca K sıvısı yerine; yoğunluğu K sıvısından daha ■ olan bir sıvı veya L sıvısı yerine; yoğunluğu L sıvı-
sından daha ★ olan bir sıvı kullanılarak da seviyeler eşitlenebilir.

Buna göre sembollerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

 
▲ ● ■ ★

A) yukarı aşağı fazla az

B) yukarı aşağı az fazla

C) aşağı yukarı fazla az

D) aşağı yukarı az fazla



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A A D B C A C D A B B D A C A B B D

T.C. İNKILAP TARİHİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VE ATATÜRKÇÜLÜK B D D C D C B A C A

DİN KÜLTÜRÜ VE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AHLAK BİLGİSİ B B D A A C C A B D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A D A C C D A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B A D C D B C B A C A B C D B C C B A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B A D B D C D A C B C B A D A C D B A
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