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SÖZEL BÖLÜM

♦ Sözel bölümde toplam 50 soru vardır.
♦ Sözel soruların bulunduğu bu bölüm için toplam süreniz 75 dakikadır.

TÜRKÇE TESTİ

1.  Kardeşleri çardağın içine yatakları yayıyor-
lardı.

  Kıran Bey, çetesinin şöhretini her tarafa 
yaydı.

  Sıtmayı, çevreye yayan sivrisineklerdir.
  İnekleri, koyunları yaymak için çok güzel 

bir yermiş burası.
  Mumun yaydığı ışık çok zayıftı.
 “yaymak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 

değişik anlamda kullanılmıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerden hangileri dilek kip-
leriyle çekimlenmiştir?

 1. Gazetedeki haberi okudunuz mu?
 2. Gazeteyi bana ver.
 3. Ben de biraz okuyayım.
 4. Gazeteyi biraz sonra sana vereceğim. 
 5. Gazeteyi dikkatli bir şekilde okumalıyız.

A)1, 2, 3 B) 2, 3, 4
C) 2, 3, 5 D) 1, 3, 5

3.  Kitap künyeleri yazılırken noktalama işa-
retlerine dikkat edilir. 

  Künyede verilen bilgilerin belli bir sıralama-
sı vardır.

 Verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangi-
si bir kitap için doğru bir künye örneğidir?

A) 2010, İstanbul, Namık Kemal, İnkılap Ya-
yıncılık, İntibah

B) Namık Kemal; İntibah; İnkılap Yayıncılık; İs-
tanbul;2010.

C) Namık Kemal, İntibah, İnkılap Yayıncılık, 
2010,İstanbul.

D) Namık Kemal, İntibah, İnkılap Yayıncılık, İs-
tanbul,2010.

4. 1. Çekme işi yapılmak:
 Ağlar çekiliyor dalyanlarda.
2. Bir işten, bir görevden kendi isteğiyle ayrıl-

mak, istifa etmek:
 Hiçbir zaman mebusluktan çekilmek niye-

tinde değilim.
3. Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğrama-

mak:
 Yarışmadan çekildi.
4. Katlanmak, üstlenmek, tahammül etmek:
 Tabii kuaför salonu da çekilmez oluyor, sen 

konuşup güldürmeyince milleti.
 Yukarıda “çekilmek” sözcüğünün anlamları 

ve örnek cümleleri verilmiştir. Hangisinde 
anlam ve örnek cümle uyuşmamaktadır?

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

5. 1. Su çok sıcaktı.
 2. Su, bize yetecek kadar yoktu.
 3. Su, hava ve biraz ekmek bizi ayakta tutu-

yor.
 4. Su; sıvı durumunda bulunan, renksiz, ko-

kusuz, tatsız maddedir.
 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde veya han-

gilerinde tanım yapılmıştır?

A) Yalnız 3 B) 2 ve 3
C) Yalnız 4 D) 3 ve 4
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6. 

5 B , P

1 T, D

9 C , Ç , J 0 Z

3 M

7 Y

2 K, G, Ğ

6 N

4 R

8 S , Ş

 Yukarıda rakamları ve onları temsil eden sessiz harfler verilmiştir.
 "L, F, V, H,"  harflerinin bir rakamsal değeri yoktur.
 "Y a Ğ M u R" kelimelerini kodlamak için "7234" rakamlarını kullandığımızı farz edelim. Harflerin 

yerine rakamları yazdığımızda "7a23u4" ortaya çıkmaktadır. 
 Ünlü harfler sadece kelimeyi tamamlamak için harflerin önüne veya arkasına konulabilir. Aynı şe-

kilde "L, F, V, H" harflerini de kelime içinde sırf sözcüğü tamamlamak için kullanabiliriz.
 Bu mantıkla "2, 4, 2" rakamları ile aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) KİRALIK                      B) GALERİLİK                      C) KARLIK                      D) KARARLILIK

7. 

1 2 3

4 5
 Kızı için çeyiz hazırlamaya başlayan bir anne getirilen örnekleri incelemektedir.
 Çiçek desenleri iç açıcı gelmiştir ama sadece bir desen, çok fazla sade olduğu için yeterli değildir.
 Dairesel şekiller gözüne çok hoş görünmüştür.
 Düz ve sık olan çubuksu görüntüden pek haz etmemiştir.
 Bu yorumlara göre hangi desenleri beğenip almıştır?

A) 1, 2, 3                       B) 2, 3, 4                       C) 1, 3, 5                       D) 1, 4, 5
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8. 

 Yukarıdaki görselle ilgili;

 1. En büyük destek, BÜGEM alan bazlı destekleridir.
 2. Tarım uygulamaları desteklerinin toplamı , TKDK – IPARD desteklerinden fazladır.
 3. Organik tarım uygulamaları desteği, iyi tarım uygulamaları desteğiyle aynıdır.
 4. Hibe desteklerinin toplamı , BÜGEM alan bazlı desteklerden fazladır.
 5. En az destek, iyi tarım uygulamalarınadır.
 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) 1, 2, 3                              B) 1, 2, 4                              C)1, 2, 5                              D) 2, 3, 5

9. 
1. Ulaşmak, varmak:
2. Getirmek:
3. Oturmaya, ziyarete gitmek:
4. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek:
5. Ortaya çıkmak, doğmak.

 
-Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir.
-Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı.
-Adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim.
-Dün akşam amcamlar bize geldi.

 Yukarıda “gelmek” fiilinin anlamları ve cümle içinde kullanım şekilleri verilmiştir.
 Eşleştirme yapıldığında kaç numaralı açıklamanın örneği yoktur?

A) 2                                       B) 3                                      C) 4                                      D) 5
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10. Tren; yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir ve-
ya birkaç lokomotif tarafından çekilen ve va-
gonlardan oluşan bir ulaşım aracıdır. İlk tren, 
bir iddia sonucu ortaya çıkmıştır. Dünya gene-
linde ilk olarak 1800’lü yıllarda İngiltere'de kul-
lanılmaya başlanmıştır. Treni kullanan kişiye 
makinist denir. Anadolu topraklarındaki ilk de-
mir yolu hattı olan 130 km'lik hat, 10 yıl süren 
bir çalışmayla 1866 yılında Sultan Abdülaziz 
zamanında tamamlandı. Trenlerin çoğu raylar 
üzerinde tekerleklerle hareket ederler. 1970'li 
yıllardan sonra hava yastığı ve manyetik alan 
üzerinde hareket eden trenler geliştirildi. Bazı 
yerlerde tek raya asılarak teleferik gibi hareket 
eden tek raylı tren (monoraylar) kullanılmakta-
dır. Günümüzde tekerlekler üzerinde hareket 
eden trenler saatte 300 km’lik bir hıza ulaşmış-
tır. Ayrıca hava yastığı ya da manyetik alan 
üzerinde hareket eden trenlerin hızı saatte 450-
500 km’yi bulmaktadır. 

 Yukarıdaki metinle ilgili hangisi söylene-
mez?

A) Tanım cümlesi vardır.
B) Sayısal verilerden faydalanılmıştır.
C) Bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.
D) Tanık gösterme, alıntı yapma yöntemleri 

sıkça kullanılmıştır.

11. 

I. Başarısızlığın 
sebebi hedefin 
konulmamasıdır.

III. Konuştum di-
ye hemen yaz-
mışlar.

II. Uygun zama-
nı beklersen so-
nuca ulaşırsın.

IV. Temizliği bitir-
din mi dışarıda 
dinlenebilirsin.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangileri koşul-sonuç cümlesidir?

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

12. Yeryüzünde 2000'den fazla kaktüs türü vardır. 
Birçok türü yenilebilir. Kaktüslerin çiçekleri var-
dır. Gerekli sıcaklıkta sterilize edildiğinde dikiş 
ipliği yapımında kullanılırlar. Bazı türleri ahşap 
eşya yapımında, bazı türlerinin meyveleri şu-
rup yapımında kullanılır. Büyük saguao kaktü-
sü sadece Güney Arizona, Güneydoğu Kalifor-
niya ve kuzeybatı çöllerinde yetişir. Birçok kak-
tüs türü çölde yetişmesine rağmen yağmur or-
manları ve dağ etekleri gibi soğuk yerlerde de 
yetişen türleri vardır. Dünyanın en büyük kak-
tüsü saguaro kaktüsüdür. 20 metre yüksekliğe 
1 metre çapa ulaşabilirler. Kızıldereliler tara-
fından anestezide kullanılmıştır. Kaktüslerin 
tozlaşması, sinek kuşları ve böcekler aracılı-
ğıyla olur. Kaktüsler gerçek birer su deposu-
dur. Çölde içlerine bir kesik atılarak bu suya 
ulaşılabilir ve bu su hayatta kalmanızı sağla-
yabilir. Bazı türlerinin çiçekleri birkaç saatte,  
bazı türlerinin çiçekleri haftalar sonunda aça-
bilir. Süngerimsi köklere, mumsu deriye sahip-
tirler. Bu da su kaybını önlemelerini sağlar.

 Yukarıdaki bilgilere göre kaktüslerle ilgili 
aşağıdaki sorulardan hangisinin kesin bir 
cevabını bulamayız?

A) Tozlaşması nasıl sağlanır?
B) Çölde susuz kalan biri, suyu nasıl tedarik 

edebilir?
C) Sağlık sektöründe ilk olarak kullanan kim-

lerdir? 
D) Dünyanın en büyük kaktüsü hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

13. Aşağıdakilerin hangisinde “Bize bir şey vere-
ne, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uya-
nır.” anlamında bir atasözü kullanılmıştır?

A) Er kocar, gönül kocamaz.
B) El vergisi, gönül sevgisi.
C) Aslan postunda, gönül dostunda.
D) Gönüller bir olunca samanlık seyran olur.
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15. 1240(?) senesinde Eskişehir'in Sivrihisar bel-
desinde dünyaya geldi. Doğduğu dönemde 
Anadolu’da Moğol tehdidi, kıtlık, kuraklık gibi 
doğal afetler yaşanıyordu. Taptuk Emre'nin der-
gâhında tasavvuf terbiyesinden geçti. Yıllarca 
dergaha odun taşımasıyla ilgili bir hikayede 
Taptuk Emre, Yunus'a sorar : "Dağda hiç eğri 
odun kalmamış mı?" Yunus şöyle cevap verir: 
"Dağda eğri odun çok, lâkin senin kapına odu-
nun bile eğrisi yakışmaz!" Güzel ve anlamlı bir 
yaşamı, ahlak felsefesini ve ilahi aşkı eserle-
rinde konu edinmiştir. 1320 yılında, 80 yaşın-
da hayata gözlerini yumdu. Mezarının yeri tam 
olarak bilinmemekle beraber Eskişehir, Kula, 
Erzurum ve yurdun pek çok farklı bölgesinde 
yer alan  türbeleri vardır. İki büyük eseri var-
dır: Divan ve Risalet-ün Nushiyye’. Risalet-ün 
Nushiyye aruz ölçüsü ile kaleme alınmış 573 
beyitten oluşmaktadır.

 Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerin hangisi 
söylenemez?

A) Ülkenin zorluk çektiği bir dönemde dünya-
ya geldi.

B) Birçok yerde türbeleri vardır.
C)  Divan adlı eserini beyitlerle yazmamıştır.
D) Eserlerinde ilahi aşkı işlemiştir.

16. Yunus Emre şiirlerinde ilahi aşkı konu edinir. 
Didaktik türünde yazdığı şiirlerde hem duygu-
larını dile getirir, hem de bir şeyler öğretme 
amacı güder.  “İlim, sevgi, ilahi aşk” gibi kav-
ramları çok kullanır.

 Aşağıdaki şiirlerden hangisi Yunus Emre’ye 
ait olabilir?

A) Memleket isterim
 Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun.
 Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.
B) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.
 Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. 
 Ormanlar koynunda bir serin dere
 Dikenler içinde sarı gül vardır.
C) Derinden derine ırmaklar ağlar,
 Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
 Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
 Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
D) Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni
 Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni
 Gök yüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile
 Elimde asa ile çağırayım Mevlam seni 

14. Aşağıdaki cümlelerde "dil" sözcüğü cümle içinde kullanılmıştır ve cümledeki anlamı karşısına 
yazılmıştır. Hangisinde anlam, yanlış verilmiştir?

A) Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu. Belli mesleklere özgü dil 

B) Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer 
bırakmıyordu.

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, ses-
leri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareket-
li organ, tat alma organı:

C) Terazinin dilinde bir ayarsızlık vardı. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli 
bölümleri

D) Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çi-
çek, güneşe âşıktır.

Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz da-
ğarcığı ve söz dizimi
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18. Arka arkaya sıralanmış dörder kişilik iki masa-
da, bazı kişiler sırt sırta gelecek şekilde oturu-
yorlar.

 "Büşra, Kemal, Meral, Nazlı, Raziye, Sevda, 
Yeşim, Zehra" isimli kişilerin nerelere oturdu-
ğuna dair şunlar biliniyor:
 Nazlı ile Kemal sırt sırta kalıyorlar.
 Raziye'nin solunda Zehra oturuyor.
 Yeşim'in sağında Meral vardır.
 Sevda ile Raziye aynı masada değildirler.
 Kemal ile Zehra aynı masadadır.
 Zehra, Kemal'in çaprazında oturuyor.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi yan-
lış olur? 

A) Sevda ile Meral karşı karşıya oturmaktadır.
B) Sevda ile Büşra sırt sırta oturmaktadır.
C) Nazlı'nın çaprazında Yeşim vardır. 
D) Büşra'nın çaprazında Raziye vardır.

19. İtalya Milano'da gerçekleştirilen Avrupa'nın en 
büyük motosiklet fuarı EICMA 2015 bu yıl da 
oldukça hareketli geçti. Birçok yeni modelin ta-
nıtıldığı fuarda Piaggio Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO'su Roberto Colaninno 2015 
yılı satış ve gelir oranlarıyla ilgili açıklamalar-
da bulundu.

 Bünyesinde Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guz-
zi gibi markaların bulunduğu Piaggio Group, 
scooter segmentinde yaklaşık %25 yükseliş 
gerçekleştirerek dokuz ayda %15,1'lik genel 
pazar payı ile iki tekerleklilerde Avrupa lideri 
oldu. Vespa’nın satışları scooter segmentinde 
+%6,8’lik oranda artarken Moto Guzzi ve Ap-
rilia markaları motosiklet segmentinde sırasıy-
la +%35,7 ve +%23,4’lük yükseliş gösterdi.

 Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Sayısal verilerden faydalanılmıştır.
B) Örnekler verilmiştir.
C) Karşılaştırma ifadesi kullanılmıştır.
D) Konuşturma sanatı kullanılmıştır.

17. 

 TÜİK verilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkiye genelinde bazı yıllarda oranda düşüş görülmüştür.
B) 2009 yılında  Türkiye’nin oranı, İzmir’in oranına çok yaklaşmıştır.
C) İzmir’in oranı düzenli olarak sürekli artış göstermiştir
D) 1955-1960  yılları arasında İzmir’in oranında düşüş görülmüştür.
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20. 

 Yukarıdaki bilgilere göre;

 1. Doktorunun belirlediği tedaviyi doğru şekilde uygulayan  Mustafa Bey artık daha iyi oldu. 
 2. Mustafa Bey bu mahalleye yeni taşındığı için bilmesinde fayda olacağını düşündüğü muhtarı, ima-

mı, aile hekimini vb. kişileri ziyaret edip tanıştı.
 3. Doktor, sorularla başlayıp belli bir süre muayene etti.
 4. Midesinde bir sancı olunca doktorundan randevu aldı.
 maddelerinin akış sırası nasıl olmalıdır?

A) 1, 3, 4, 2                         B) 1, 2, 3, 4                         C) 2, 4, 3, 1                         D) 2, 1, 4, 3
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1. İletişim kurmanın birden fazla yolu bulunmak-
tadır. İletişim kullandığımız yöntem ve araçla-
ra göre üçe ayrılır. Bunlar sözlü iletişim, yazı-
lı iletişim ve sözsüz iletişimdir.

 Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) En etkili iletişim çeşidi sözlü iletişimdir  
B) Bulunduğumuz duruma ve ortama göre ile-

tişim kurmamız için farklı iletişim yöntemle-
ri vardır

C) İletişim kurmak için mutlaka beden dilini kul-
lanmamız gerekmektedir

D) İletişimin etkili olması için tek bir yöntem 
seçmemiz gerekmektedir

2. İletişimde bulunurken kendi duygu ve düşün-
celerimizi ifade eden, “ben” özneli cümleler kur-
duğumuz konuşma biçimine “Ben dili” denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ben 
dili kullanılmıştır?

A) Kapıyı kapatır mısın?
B) Gürültü yapma komşular rahatsız oluyor
C) Derslerine çalışmadığın için başarısızsın
D) Zamanında eve gelmediğin zaman üzülü-

yorum

3. 
Acımasız kadın F.S. 
çocuğunu zavallı Ba-
ba R.S.’den devamlı 
olarak kaçırır ve gö-
rüştürmez.

Kanal X

Kanal X

Kanal Y

Kanal Y

HABER -1

HABER -2

Hain arkadaş M.K. ar-
kadaşının işyerine 
baskın yaparak arka-
daşını gasp etmek is-
tedi çıkan arbedede 
C.T. yaralandı.

Zavallı kadın F.S. ço-
cuğa ve kendine şid-
det uygulayan baba 
R.S.’den devamlı ka-
çarak kurtulmaya ça-
lışır.

Arkadaşı tarafından 
dolandırılan M.K. pa-
rasını isteyince C.T. 
tarafından saldırıya 
uğradı.

 Yukarıdaki iki farklı haberi incelediğimizde ay-
nı olayın farklı kanallarda farklı şekilde yansı-
tıldığını görmekteyiz. 

 Buna göre insanların hangi temel hak ve 
özgürlüğü ihlal edilmektedir?

A) Düşünce ve ifade özgürlüğü
B) Basın özgürlüğü
C) Kişi dokunulmazlığı
D) Doğru haber alma hakkı

4. Osmanlı Devleti çok milletli bir yapıya sahipti. 
Farklı inançtan kesimler bir arada yaşıyordu. 
Öyle ki ezan seslerine, çan sesleri ile sinagog-
da okunan ilahiler karışıyordu. Gayrimüslimler 
ibadetlerini özgür bir şekilde yapmalarının ya-
nında kendi kurumlarını tesis etme ve yasala-
rını uygulama hakkına da sahiptiler. 

 Osmanlı idarecilerinin sergilediği bu tutum 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıkla-
nabilir?

A) İskân politikası
B) İstimalet politikası 
C) Devşirme sistemi
D) Gaza inancı

5. 

Kaan: Anne ben çıkıyorum arkadaşlarla sine-
maya gidiyoruz.

Anne: Tamam oğlum iyi dersler.
Kaan: Baba biraz harçlık verir misin?
Baba: ...
Kaan: Babaa!
Baba: Ne?
Kaan: Baba para?
Baba: Dün verdim ya otobüs parası.
Kaan: Sinemaya gideceğim arkadaşlarımla de-

dim ya.
Baba: ... Ha al şu parayı.
Kaan: Babaa!
Baba: Terli terli su içme.

 Yukarıdaki görsele ve diyaloğa göre ileti-
şimde hangi hatalar yapılmıştır?

A) Kınama – önyargı - dinlememe 
B) Empati kurmama - alay etme - göz teması 

kuramama
C) Dinlememe – önemsememe - göz teması 

kurmama 
D) Başka şey ile ilgilenme - sen dili - kızgınlık
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6. Fatih Sultan Mehmet, İpek Yolu’nun kontrolü-
nü sağlamak ve Karadeniz'de Türk hâkimiye-
tini gerçekleştirmek için birçok liman kentini ele 
geçirmiştir. 

 Aşağıda verilen kent gruplarından hangisi 
Karadeniz hâkimiyetini sağlamak amacıyla 
fethedilmiştir?

A) Amasra -Sinop –Trabzon- Kırım 
B) Rodos- Mora- Kıbrıs- Cezayir
C) Amasra- Cezayir–Trabzon- Kırım
D) Trabzon- Kırım- Mora- Kıbrıs

7. Osmanlı Beyliği'nin diğer Anadolu beylikleri 
arasından sıyrılarak hızla büyüyüp devlet ola-
rak ortaya çıkmasında Doğu ve İç Anadolu böl-
gesinde ortaya çıkan Moğol baskısından uzak 
olması, bu baskıdan kaçan Türk boylarının Ba-
tı Anadolu'da birikmesi ve Osmanlı Beyliği'nin 
gaza ve cihat anlayışı ile fetih yönünü batıya 
Bizans üzerine yöneltmesi etkili olmuştur.

 Verilen bilgilere göre Osmanlı Beyliği'nin 
kısa sürede büyümesinde aşağıdakilerden 
hangisi etkili olmuştur?

A) Adaletli ve hoşgörülü yönetimi 
B) Osmanlı beylerinin ahilerin desteğini alması 
C) Coğrafi ve siyasi durum 
D) Askeri üstünlüğü

8. Macellan ve Del Kano dünyayı dolaşarak Dün-
ya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişiler-
dir. Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatlanma-
sıyla Avrupa’da Dünya’nın düz olduğunu söy-
leyen kilise ve din adamlarına duyulan güven 
azaldı.

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kilisenin savunduğu düşünce kanıtlanmıştır
B) Macellan ve Del Kano önemli bir keşif yap-

mışlardır
C) Kilisenin insanlar üzerindeki etkisi azalmıştır
D) Dünya’nın yuvarlaklığı kesin olarak kanıt-

lanmıştır

9. 
Keşiflerin Nedenleri Alanı

İspanyol ve Portekizli gemicilerin 
Doğu’nun zenginlikleri ele geçir-
me düşüncesi 

Ekonomik

Avrupa’nın kendilerinde bulunma-
yan değerli maden, ipek ve baha-
rat gibi maddeler için daha ucuz 
bir yol bulma çabaları
Avrupalıların Hristiyanlığı bütün 
Dünyaya yayılmak istemesi
Avrupa’nın coğrafya bilgisini ge-
liştirmesi, pusulanın bulunması ve 
denizcilikte deneyim kazanması

 Verilen tabloya göre Coğrafi Keşiflerin ne-
denleri ile alan eşleştirmesi sırası ile aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Bilimsel- Dini- Ekonomik
B) Ekonomik- Dini- Bilimsel
C) Dini- Bilimsel- Ekonomik
D) Bilimsel- Ekonomik- Dini

10. 1326 Bursa'yı fethederek 
Osmanlının başkenti yap-
tım. Maltepe savaşı ile Bi-
zans'ı yenerek vergiye 
bağladım. İznik ve İzmit’i 
topraklarıma kattım. Ka-
resioğullarını Osmanlı 
Devleti'ne katarak toprak-
larımı büyüttüm, ayrıca 
Karesioğullarının donanması bize geçti. Bi-
zans'la yaptığımız bir anlaşma ile Çimpe kale-
si bize verildi. Böylece İlk defa Rumeli toprak-
larına geçmiş olduk. Savaşların kazanılması 
için orduda düzenleme yaparak yaya ve mü-
sellemlerden oluşan birlikler oluşturdum. Bü-
yüyen topraklarımı yönetmek için bana yardım-
cı devlet adamlarından oluşan Divan Teşkila-
tı’nı kurdum.

 Verilen bilgiye göre Orhan Bey zamanında 
aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili yaşa-
nan bir gelişme yoktur?

A) Ekonomi B) Askeri
C) Yönetim D) Dini
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. “Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını so-
ruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin ka-
tındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıkla-
yamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiş-
tir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu bi-
liyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun 
bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların 
çoğu bilmezler.” (A’râf suresi, 187. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılmaz?

A) Kıyametin ne zaman kopacağı belli değildir.
B) Peygamber kıyametin zamanını bilmemek-

tedir.
C) Kıyamet ahiret hayatının ilk aşamasıdır.
D) Kıyamet beklenmedik bir zamanda kopa-

caktır.

2. “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyi-
liği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse ken-
di aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kulları-
na asla haksızlık etmez.” (Fussilet suresi, 46. 
ayet)

 Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından han-
gisi ile ilgilidir?

A) Hoşgörü B) Affedicilik
C) Merhamet D) Adalet

3. Hac: İmkânı olan Müslümanların yılın belli gün-
lerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe 
yapıp Kâbe’yi tavaf etme şeklinde yerine geti-
rilen bir ibadettir.

 Bu tanımda hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşılmaz?

A) Haccın insan davranışlarına etkisi
B) Kimlerin hac ibadetini yapacağı
C) Hac ibadetinin ne zaman yapılacağı
D) Hangi görevlerin yerine getirileceği

4. Mekke’de bulunan ve Zilhicce'nin 9. günü tüm 
hacı adaylarının toplandığı bir alandır. Her yıl 
hacı adayları bayramdan önceki gün buraya 
gelerek Allah’a (c.c.) dua eder ve bağışlanma 
diler. Hz. Muhammed (s.a.v.) haccın bu göre-
vi ile ilgili olarak; “Hac, Arafat’tır.” diye buyura-
rak Arafat’ın hac ibadetindeki yeri ve önemine 
vurgu yapar.

 Paragrafta anlatılan haccın görevi aşağıda-
kilerden hangisini sembolize eder?

A) Kabir hayatı
B) Mahşer günü
C) Hz. Hacer’in azmi
D) Günahlardan arınma

5. I. “Resulullah (sav) şöyle buyurdu: ‘Ey insan-
lar! Hac size farz kılındı, haccedin!’ ”

 II. “… (Allah tarafından) kabul edilmiş haccın 
karşılığı ancak cennettir.

 III. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu 
günkü gibi günahlarından arınmış bir şekil-
de hacdan döner.”

 Numaralandırılmış hadislerden hangisi hac 
ibadetinin bireysel faydası ile ilgilidir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

6. Komşumuz Ömer Bey, Mekke yakınlarında ih-
ramına girip tavafını yaptıktan sonra, sa’y gö-
revini yerine getirerek Ramazan umresini ta-
mamladı.

 Daha sonra Hacca giden Ali amca, Kurban 
Bayramı’nda Mekke yakınlarında ihrama girip 
arefe günü vakfeye durdu. Birinci bayram gü-
nü şeytan taşladı. Tavafını yapıp sa’y görevini 
yerine getirerek hac ibadetini tamamladı.

 Aşağıdakilerden hangisi Ömer Bey ile Ali 
amcanın ibadetlerini yerine getirirken kul-
landıkları ortak mekânlardan biri değildir?

A) Mikat B) Safa ve Merve
C) Mescid-i Haram D) Arafat

7.   •    “Ramazanda yapılan bir umre, (sevap ba-
kımından) hacca denktir.

• Hz. Muhammed, (sav) “ Umre farz mıdır?” 
sorusuna; “Hayır, fakat umre yapmanız, pek 
faziletlidir.” demiştir.

 Bu hadislerden umre ile ilgili;

 I. Umre Ramazan ayında yapılan bir ibadettir.
 II. Ramazan ayı umresi hac gibi sevaptır.
 III. Umre yapmak mükâfatı bol bir ibadettir.
 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

8. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. 
Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hiz-
metinize verdi ki size doğru yol gösterdiğinden 
dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri 
müjdele.” (Hac suresi, 37. ayet)

 Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki 
hususlardan hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Ne zaman yerine getirilmesi gerektiğine
B) Samimiyetle yapılması gerektiğine
C) Kimlerin yerine getirmesi gerektiğine
D) İbadetten elde edilecek mükâfata

9. “Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak ya-
şa gelince babası ona, "Yavrucuğum" dedi, 
"Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün 
bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki: 
"Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah 
beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." 
(Saffat suresi, 102. ayet)

 Bu ayet Hz. İsmail’in (a.s.) örnek davranış-
larından hangisi ile ilgilidir?

A) Sadakat B) Dürüstlük
C) Teslimiyet  D) Merhamet

10. Câbir b. Abdullah anlatıyor: Hz. Peygamber bir 
bayram günü kurban olarak iki koç kesti ve on-
ları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi:

 “Ben hanîf (hakka yönelmiş) olarak, yüzümü 
gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben 
müşriklerden değilim. Şüphesiz benim nama-
zım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin 
Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yok-
tur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslü-
manların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir 
ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rı-
zan için sunulmuştur.” (İbn Mâce, Edâhî, 1.)

 Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Her şey Allah içindir.
B) İbadetler Allah içindir.
C) Her şeyi yaratan Allah’tır.
D) Peygamber tek müslümandır.
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İNGİLİZCE TESTİ

1. 
My s�ster has got a lot of fr�ends. 
She gets fr�ends eas�ly and    
everybody loves her. I th�nk she 
�s more - - - - - - -  than me.

 Choose the best option to fill in the blank.

A) shy B) lazy
C) outgoing D) forgetful

2. 

JANUARY
5

 What is the date according to the visual 
above?

A) January, the fifth
B) tenth of January
C) fifteenth of January
D) January, the tenth

3. Lilly     : - - - - - - - - - 
 Taylan : It was nice. I liked it.
 Lilly     : What did you do ?
 Taylan : We climbed the mountains.
 Choose the best option to complete the     

dialogue.

A) Where did you go yesterday?
B) How was your holiday?
C) Were you at home yesterday?
D) Did you like the film?

4. Which of the following sentences is NOT 
suitable for the title?

TO PROTECT ANIMALS
  

   I. Stop water pollut�on

  II. Protect forests

 III. Cut down trees

 IV. Don’t hunt them

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

5. Lisa   : What do you usually do to be fit?
 Reina : I usually prefer healthy food and I do 
                 exercises.
 Lisa   :    - - - - - -- - -- - - - -- 
 Reina : Every morning.
 Choose the best option to complete the    

dialogue.

A) Where do you usually do it?
B) Who do you do it with?
C) What do you do in the mornings?
D) How often do you do it?
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İNGİLİZCE TESTİ

6. 

Emily

It �s my favour�te an�mal. It has 
got a long neck and long legs. It 
�s yellow w�th brown spots. It 
usually eats leaves.

 Which of the following pictures shows      
Emily’s favourite animal?

A)

B)

C)

D)

7. 

 Choose the option that matches with the 
visual.

A) We should plant trees.
B) We should adopt an animal.
C) We shouldn’t hunt animals.
D) We shouldn’t cut down the trees.

8. Answer the question according to the        
table below.

NAME AGE HEIGHT
Falcao 33 177cm
Messi 32 170cm

Ronaldo 34 187cm
Belhanda 29 177cm

 Which of the followings is TRUE?

A) Falcao is taller than Belhanda.
B) Ronaldo is older than Messi.
C) Messi is younger than Belhanda.
D) Belhanda is taller than Ronaldo.
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İNGİLİZCE TESTİ

 Answer the question 9 -10 according to the text below.

William Shakespeare was born in the UK, in 1564. He 
attended the local grammar school and he studied poetry 
and history. He also learned Greek and Latin. He got 
married Anne Hathaway in 1582. They  had two 
daughters. A few years later, he moved to London 
and he started his career there. He became a well 
known actor and writer. Then he returned to his 
hometown and he died there in 1616.

WILLIAM SHAKESPEARE

9. According to the text ,  - - - - - - - - - - - - .

A) He did not get married.
B) He died at the age of 52.
C) He was born in London.
D) He lived alone.

10. Which of the following questions is NOT answered in the text?

A) When was he born?
B) Did he get married?
C) How many children did he have?
D) What was his first play?
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SAYISAL BÖLÜM

♦ Sayısal bölümde toplam 40 soru vardır.
♦ Sayısal soruların bulunduğu bu bölüm için toplam süreniz 80 dakikadır.

MATEMATİK TESTİ
1. Aşağıda eğlence merkezine ait oyun alanında bulunan iki katlı bir oyun görseli verilmiştir. 

–1–1

11 33 55 7722 44 66 88 99

–3–3 –5–5 –7–7–2–2 –4–4 –6–6 –8–8 –9–9

 Fatih, eğlence merkezinde üzerinde numara bulunan balonlara üç atış yapmıştır. Fatih’in alacağı pu-
anlar aşağıdaki kurallara göre hesaplanmaktadır. 
 Üst katta bulunan balonlardan herhangi biri vurulduğunda balonun üzerinde yazan numaranın –2 

katı kadar puan alınmaktadır.
 Alt katta bulunan balonlardan herhangi biri vurulduğunda balonun üzerinde yazan numaranın üç 

eksiğinin mutlak değeri kadar puan alınmaktadır. 
 Art arda aynı kata ait balonlar vurulduğunda ikinci vurulan balonun üzerinde yazan numaranın top-

lama işlemine göre tersi kadar puan alınmaktadır. 
 Fatih’in üç ateşten ilk ikisinin alt katta üçüncüsünün üst katta bulunan balonlardan birine isa-

bet ettiği bilindiğine göre aldığı puanların toplamının en büyük değeri kaç olabilir?

A) 20                                      B) 21                                      C) 22                                     D) 23

2. Değirmendere muhtarlığı yağmur sularının tah-
liyesi için iki farklı uzunlukta boru kullanmıştır. 
Kullanılan borularla ilgili aşağıdaki bilgiler ve-
rilmiştir.
 Kısa borunun uzunluğu (2x – 5) m'dir.
 Uzun borunun uzunluğu (3x + 2) m'dir.
 Toplam 24 adet boru kullanılmıştır.
 Uzun borudan, kısa borunun 3 katı kadar 

kullanılmıştır.
 Buna göre kullanılan boruların toplam uzun-

luğunu veren cebirsel ifadesinin metre cin-
sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 54x +30 B) 66.(x + 1)
C) 9.(6x + 4) D) 6.(11x + 1)

3. Tuncay Amca akşam eve geldiğinde aldığı 1 

litrelik meyve suyunun 
1
4  'ünü kendi içmiştir. 

Daha sonra kalan meyve suyunun 
1
3  'ünü Tol-

ga, kalanı ise diğer oğlu Emre içmiştir. 
 Buna göre Emre, Tolga'dan kaç litre fazla 

içecek içmiştir?

A) 
1
2             B) 

1
4             C) 

1
6             D) 

1
8
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MATEMATİK TESTİ

4. Aşağıda bir masa üstünde duran eş büyüklük-
te kitaplar verilmiştir. 

x + 1

x

 Masanın üzerine eş büyüklükteki kitapların 
uzun kenarları masanın uzun kenarına denk 
gelecek şekilde ve kitapların kısa kenarları ma-
sanın kısa kenarına denk gelecek şekilde 7 ki-
tap yerleştirilmiştir. 

 Buna göre masanın çevresini veren cebir-
sel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16x + 8 B) 16x + 16
C) 14x + 8 D) 14x + 4

5. Aşağıda verilen tabloda dört farklı buz yapma 
makinesinin saatte kaç ton buz ürettikleri ile il-
gili bilgiler verilmiştir.

MAKİNE KAPASİTE
(ton / saat)

K 5
8

L 13
24

M 1
3

N 9
16

 Verilen bilgilere göre en hızlı buz üreten ma-
kine hangi firmaya aittir?

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

6. Kısa kenar uzunluğu a birim uzun kenar uzun-
luğu b birim olan dikdörtgenin alanı a.b ile bu-
lunur. 

 Aşağıda kısa kenarı 
35
16  cm uzun kenarı 

45
14 cm 

olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt parçası gör-
seli verilmiştir. 

a 
cm

b cm

 Makas yardımıyla şekildeki taralı dikdörtgen 
kesilerek çıkarılıyor. 

 a, başlangıçtaki dikdörtgen şeklindeki ka-

ğıt parçasının kısa kenarının 
5
8 'e bölümü 

kadardır. 

 b, başlangıçtaki dikdörtgen şeklindeki ka-

ğıt parçasını uzun kenarının 
3
7 'ye bölümü 

kadardır. 

 Buna göre, şekildeki kağıt parçasından çı-
karılan taralı dikdörtgen bölgenin alanı kaç 
cm2 dir?

A) 
75
2   B) 

75
4  

C) 
105

2   D) 
105

4
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MATEMATİK TESTİ

7. Aşağıda daire şekline sayı doğrusu modeli ve-
rilmiştir. 

0
+1

+2

+3

+4

+5
+6

+7
–6

–5

–4

–3

–2

–1

Pozitif yönNegatif yön

 (Ardışık iki tam sayı arası 1 birimdir.)

 Merve sıfır noktasından başlayarak pozitif 

yönde 
37
4  birim giderek bulunduğu konu-

mu işaretlemiş ve rasyonel sayı değerini sı-
fır noktasına göre yazmıştır. 

 Fatih +7 noktasından başlayarak negatif 

yönde 
33
4  birim giderek bulunduğu konu-

mu işaretlemiş ve rasyonel sayı değerini sı-
fır noktasına göre yazmıştır. 

 Buna göre Merve’nin yazdığı sayının Fa-
tih’in yazdığı sayıya bölümü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) – 19
5

         B) – 5
19

         C) 19
5

         D) 5
19

8. 

2
6

3

1

2
3

7

–
+

–

 İşleminin sonucu kaçtır?

A) – 1
3

         B) – 1
7

         C) 1
7

         D) 1
3

9. Aşağıda bir işlem diyagramı verilmiştir.

B = A3

C = 1
B2 – C

SONUÇ

 A = – 2
3

 olduğuna göre diyagramın sonu-

cu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
729
64   B) – 

729
64  

C) 
27
8   D) – 27

8
 

10. Sayı doğrusu üzerinde sıfır notasında bulunan 

Kenan, elindeki topu 3 7
8

 birim ileriye fırlat-

mıştır. Top yere çarptıktan sonra 1 4
5

 birim ile-
ri sekerek durmuştur.

0 A B C D E F
 Sıfır ile A ve ardışık iki harf arası 1 birimdir.
 Buna göre topun durduğu nokta hangi iki 

harf arasındadır?

A) B ile C B) C ile D
C) D ile E D) E ile F



A
 KİTAPÇIĞI 7 . S

IN
IF

20

MATEMATİK TESTİ

11. Aşağıda bir fidanın dikildikten sonraki zamana 
bağlı boy uzama grafiği verilmiştir. 

Gün

Boy (mm)

4

20

36
28

44
52

8 12 16
 Dikilen fidan her gün aynı uzunlukta büyümek-

tedir. 
 Buna göre, Fidan’ın günlük boy uzamasını 

veren örüntünün kuralı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) 2n + 20 B) 4n + 20
C) 2n + 18 D) 4n + 16

12. Üniversitelerde ders geçmek için aşağıdaki 
yöntem uygulanır. 

 Vizenin 3
8

 'ü alınır.

 Finalin 5
8

 'i alınır.

 Bu iki değer toplanır ve sonuç hangi aralıkta 
ise not tablosuna göre ders geçme notu belir-
lenmiş olur.

PUAN ARALIĞI NOT
90-100 AA
80-89 BA
70-79 BB
60-69 CB
55-59 CC
50-54 DC
45-49 DD
0-44 FF

 Buna göre aşağıda vize notu 40 ve final no-
tu 70 olan bir öğrencinin puanı kaçtır?

A) BB B) CB
C) CC D) DC

13.  Aşağıda üç adet doğrusal çubuk verilmiştir. 

(2x +
 10) cm

(x – 7) cm

I. Çubuk II. Çubuk

(3x + 2) cm

III. Çubuk

 Verilen çubuklar yanyana ya da ucu ekleyerek 
farklı yerlerindeki uzunluklar cebirsel olarak bu-
lunup altındaki kutuya doğru ise "D" yanlış ise 
"Y" yazılmaktadır. 

(x + 3) cm

I. Çubuk

II. Çubuk

1 cm

I. Çubuk

III. Çubuk

II. Çubuk

 Buna göre kutucuklar sırası ile aşağıdaki-
lerden hangisi gibi olur?

A) D

D

         B) Y

Y

         C) Y

D

         D) D

Y
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14. Kartlar üzerine üslü ifadeler yazılmıştır.

–(–3)4 (–7)2

–52 –(–2)5

III. Kart

I. Kart

IV. Kart

II. Kart

 Verilen kartlar üzerinde yazan sayılardan 
hangi ikisinin çarpımı en küçük olur?

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

15. Ahmet, Serap, Pınar ve Hakan okul bahçesi-
ne çizdikleri sayı doğrusu üzerinde oyun oy-
namaktadırlar. Oyun ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
veriliyor.
 Ahmet, sayı doğrusunun sıfır noktasından 

8 adım pozitif yöne hareket ediyor.
 Serap, sayı doğrusunun sıfır noktasından 6 

adım negatif yöne doğru hareket ediyor.
 Ahmet'in her adımı 3 birimdir.
 Serap'ın her adımı 2 birimdir.
 Her ikiside son konumlarına geldiklerinde 

aralarındaki mesafeyi ölçüyor ve –4'e bö-
lüyor. Bulunan sonucun sayı doğrusu üze-
rindeki noktaya Pınar geliyor.

 Pınar ile Ahmet arasındaki mesafe bulunup 
– 3'e bölünüyor ve bu noktaya Hakan geli-
yor.

 Sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arası 
1 birimdir.

 Buna göre Hakan'ın bulunduğu nokta aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) – 11          B) – 9           C) 5           D) 24

16. Çokgenlerin içinde yazan tam sayılar çokge-
nin kenar sayısına bölünerek sonuç yanında-
ki kutucuğa yazılıyor.

A – 7

B

9

– 66

C

 Buna göre A – B + C işleminin sonucu kaç-
tır?

A) – 6 B) – 28
C) 28 D) 6

17. Kenar uzunluğu (2x – 5) cm olan kare verilmiştir.

(2x – 5) cm
 Fatma, 8 tane kareyi aralarında boşluk kalma-

yacak ve kareler üst üste gelmeyecek şekilde 
yan yana dizmiştir.

 Salim ise 6 tane kareyi aralarında boşluk kal-
mayacak ve kareler üst üste gelmeyecek şe-
kilde yan yana dizmiştir.

 Verilen bilgilere göre Fatma'nın oluşturdu-
ğu şeklin çevre uzunluğu ile Salim'in oluş-
turduğu şeklin çevre uzunlukları farkını ve-
ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 4x – 5 B) 4x – 20
C) 8x – 5 D) 8x – 20
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18. Kara taşıtlarında arka ve önde bulunan şok 
emici katmana tampon denir. 

 Sabah evinden okula gitmek için arabasına bi-
nen Kübra Hoca, bir anlık dalgınlık sonucu ara-
cının tamponu kaldırıma vurmuştur. Bu kaza-
dan dolayı tamponunda belirli bir miktarda ha-
sar oluşmuştur. Oluşan bu hasar için dört fark-
lı tamirciden fiyat teklifi almıştır.

 Buna göre aşağıdaki fiyat tekliflerinden han-
gisi daha ekonomik olur? 

A) 250 TL işçilik ücreti. 
 Litre fiyatı 1200 TL olan boyadan 

1
8  litre 

kullanılarak oluşan ücret. 
B) 150 TL işçilik ücreti. 
 Fiyatı 450 TL olan orijinal tampon.
C) 200 TL işçilik ücreti. 
 Litre fiyatı 1200 TL olan boyadan 

1
5  litre 

kullanılarak oluşan ücret. 
D) 175 TL işçilik ücreti. 
 Litre fiyatı 1200 TL olan boyadan 

1
5  litre 

kullanılarak oluşan ücret. 

19. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde bulunan iki ar-
kadaş ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 Burak, sayı doğrusunda 0 noktasında bu-

lunmaktadır. 
 Azat, sayı doğrusu üzerinde 1 noktasında 

bulunmaktadır. 
 Bu iki arkadaş birbirine doğru hareket edi-

yorlar.
 0 ile 1 arası dokuz birime ayrılmıştır. 

 Azatın dakikadaki hızlı 
1
9  birim, 

 Burak’ın dakikadaki hızlı 
2
9  birim'dir.

 Bu iki arkadaş birbirine doğru yürümeye 
başladıktan 2 dakika sonra aralarındaki me-
safenin ondalık olarak gösterimi hangi se-
çenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 0,3          B) 0,3          C) 0,1          D) 0,2

20. Aşağıda üç tane dikdörtgenin kenar uzunluk-
ları verilmiştir.

 
1
4  cm

 
1
3  cm

1 
5

24 cm

 
1
8  cm

 
1
6  cm

 
38
48 cm

I.

II.

III.

 Verilen dikdörtgenlerden hangilerinin çev-
re uzunlukları tam sayıdır?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
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1. Bilgi: Kütle, bir maddenin değişmeyen madde miktarıdır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık ise 
kütleye etki eden kütle çekim kuvveti olarak tanımlanabilir. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Grönland, 
Dünya'mızın kutup bölgelerinde yer alır. Türkiye ise Dünya'mızın Kuzey Yarım Küresinde, ekvatorun 
üst kısmında kalan bir ülkedir. Dünya'nın kutup bölgelerindeki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, Dün-
ya'nın diğer kısımlarındaki kütle çekimi büyüklüğünden daha fazladır.

 Aşağıda iki farklı ülkede yapılan bazı deneyler gösterilmiştir.

TÜRKİYETÜRKİYE

Deney 1Deney 1 Deney 2Deney 2

GRÖNLANDGRÖNLAND

KK KK

18 N 19 N

 Bu deneylerden aşağıda verilen;

 I- Bir maddenin kütlesi farklı ülkelerde değişmez.
 II- Kütle çekim kuvveti artarsa cismin ağırlığı da artar.
 III- Kütlesi fazla olan cisimlerin ağırlıkları da fazladır.
 sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

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

2. Bilgi: Bir cisim üzerinde yapılan fiziksel iş, uygulanan kuvvet ve cismin aldığı yol ile doğru orantılıdır.
 Bu bilgiyi öğrenen Yakup, aşağıdaki K, L ve M blokları ile dinamometreleri kullanarak bir dizi deney 

yapıyor.

2 N K

L

M

a

b

c

6 N

3 N

 Bu deneylerde cisimler üzerinde yaptığı fiziksel işleri eşit olarak hesaplıyor.
 Buna göre K, L ve M cisimlerinin aldıkları yollar olan a, b ve c arasındaki ilişki aşağıdakilerden 

hangisinde verilmiştir? (Sürtünmeler ihmal edilmektedir..)

A) a > c > b                        B) b > c > a                        C) c > b > a                        D) a > b > c
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3. Öğretmen sınıfta bir küpün altı yüzü üzerine mitoz bölünmenin evre resimlerini yapıştırıp bir oyun za-
rı hazırlıyor. Oyun zarı ile bir oyun başlatıyor. Oyunun kuralı şu şekildedir.

  Öğrenci zarı atar. Zarın üst yüzüne gelen mitoz evresini anlatmaya çalışır.
 Öğretmenin hazırladığı küpün açılmış hali aşağıda verilmiştir.

 Oyunda zar atıp doğru açıklamalar yapan ilk üç öğrencinin açıklamaları aşağıda verilmiştir.
 Sude: “Çekirdek bölünmesi bitmiş, sitoplazma bölünmesi başlamıştır.”
 Mehmet: “Kardeş kromatidler birbirinden ayrılmıştır.”
 Şeyda: “Kalıtsal madde kendini kopyalamıştır.”
 Buna göre öğrencilerin attığı zarların üst yüzleri aşağıdakilerden hangisi gibi görünmüştür?

A)

SUDE MEHMET ŞEYDA

C)

B)

D)
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4. Hacimleri aynı olan dört cisim ile aşağıdaki iki deney gerçekleştiriliyor. 

m gram
a

b

c

d
m gram

2m gram

m gram

h h
 2h

 3h

Deney IDeney I Deney IIDeney II

 Kütleleri ve bırakıldıkları yükseklikler yukarıda verilen cisimler kum yüzey üzerinde aşağıdaki gibi iz-
ler oluşturuyorlar.

3 
cm

4 
cm

1 
cm

1 
cm

 Buna göre sadece bu deneylere bakarak;
 I. Deney 1 sonucunda cismin sahip olduğu potansiyel enerjisinin, cismin yerden yüksekliğine bağlı 

olduğu çıkarılabilir.
 II. Deney 2 sonucunda cismin sahip olduğu potansiyel enerjisinin, cismin kütlesi ile doğru orantılı ol-

duğu sonucu çıkarılabilir.
 III. Deney 1’deki b cismi ile deney 2’deki d cisminin potansiyel enerjilerinin eşit olduğu sonucu çıkarılabilir.
 verilen yorumlardan hangileri yapılabilir? (Hava direnci ihmal edilmektedir.)

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

5. BİLGİ: Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi 
gerekir.

Bir baba, oğlu-
nu kucaklayıp 
yukarı doğru 
kaldırıyor.

1. DURUM
Bir adam elindeki 
çantasını sallama-
dan yatayda yürü-
yor.

2. DURUM

 Verilen bu durumlarla ilgili olarak yapılan;

 I. Her iki durumda da kuvvet doğrultusunda hareket gerçekleştiği için fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
 II. 2.durumda çantaya uygulanan kuuvet doğrultusu ile hareket doğrultusu birbirine dik olduğu için iş 

yapılmamıştır.
 III. Uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket gerçekleştiği için yalnızca 1.durumda fiziksel anlamda iş 

yapılmıştır.
 yorumlardan hangileri doğru olur?

A) Yalnız I                            B) Yalnız II                            C) I ve II                            D) II ve III
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8. Bir cismin zamana göre çekim potansiyel ener-
jisindeki değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

Çekim Potansiyel
enerjisi

Zaman

 Buna göre cismin hareketi ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

A) Yüksek bir yerden serbest bırakılmıştır.
B) Havada aynı yükseklikte uçan uçaktır.
C) Sürtünmesiz yerde yuvarlanan bir cisimdir.
D) Yerden yukarı doğru atılan toptur.

9. Kloroplast, sentrozom ve hücre duvarı gi-
bi yapı ve organeller hakkında bilgi topla-
yıp araştırmalar yapan Asya, aşağıdakiler-
den hangisine cevap arıyor olabilir?

A) Bitki hücresinde bulunan yapıların özellik-
leri nelerdir?

B) Hayvan hücresinde bulunan yapıların özel-
likleri nelerdir?

C) Görev bakımından birbirine benzeyen or-
ganellerin özellikleri nelerdir?

D) Bitki ve hayvan hücresi arasında farka ne-
den olan yapıların özellikleri nelerdir?

10. Yıldızlarla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Yıldızlar bulutsu adı verilen gaz ve toz bu-
lutlarından oluşurlar.

B) Büyük kütleli yıldızlar ömürlerinin sonunda 
kara deliklere dönüşebilir.

C) Küçük kütleli yıldızlar kızıl devlere dönüş-
tükçe kütleleri azalır.

D) Bir yıldızın oluşumu milyonlarca yıl sürebilir.

6. BİLGİ: Bir cismin kütlesi her yerde aynı iken 
ağırlığı gezegenlere göre farklılık gösterir. Ge-
zegenin büyüklüğü ne ka dar fazla olursa o ge-
zegenin uyguladığı çekim kuweti de o kadar 
fazladır.

Dünya Mars Jüpiter Satürn
 Yukarıdaki gök cisimlerinin kütleleri sırasıyla 
 Jüpiter > Satürn > Dünya > Mars şeklinde 

olduğuna göre;

 I. Bir cismin Jüpiter’deki kütlesi ile Mars’da-
ki kütlesi aynıdır.

 II. Bir cismin Satürn’deki ağırlığı, Mars’daki 
ağırlığından fazladır.

 III. Bir cismin Dünya’daki ağırlığı, Jüpiter’deki 
ağırlığından fazladır.

 verilenlerden hangileri doğrudur?

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

7. Kaan, babasının aldığı kaykayı alıp piste git-
miştir.

 Kaan, X konumundan hareketine başlamış ve 
Z konumuna kadar çıkabilmiştir.

Z

Y

X

 Buna göre,

 I. X’den Y’ye giderken sahip olduğu potansi-
yel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüş-
müştür.

 II. Kaykay yaptığı pist sürtünmelidir.
 III. X noktasındaki potansiyel enerji, Z nokta-

sındaki potansiyel enerjiden daha büyüktür.
 verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
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12. Aşağıdaki tablette bir hücreye ait bölünme aşa-
masının görseli verilmiştir.

 Bu hücrenin geçirdiği bölünme şekli ile il-
gili 

 I. Bu hücre bölünmesi canlılarda genetik çe-
şitliliğin sağlanmasında rol oynar.

 II. Bu hücre bölünmesinde çekirdek ve sitop-
lazma bölünmeleri birer kez meydana gelir.

 III. Bu hücre bölünmesinde kromozom sayısı 
aynı kalır.

 bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

13. Fen bilimleri öğretmeni aşağıda verilen cüm-
lelerden doğru olanların başına ‘D’ , yanlış olan-
ların başına ‘Y’ konulmasını istiyor.

Kuzey kutbundan Güney kutbuna gi-
den bir kişinin ağırlığı sürekli azalır.

Sürekli şişmanlayan bir kişinin ağırlı-
ğı artar fakat kütlesi değişmez.

Deniz seviyesinden yükseklere çı-
kıldıkça bir cismin ölçülen ağırlığı 
azalır.

Bir cismin Dünya’daki kütlesi, Ay’da-
ki kütlesinin yaklaşık 6 katıdır.

 Buna göre öğrencilerin yaptığı işaretleme-
lerden hangisi doğrudur?
A) B) C) D)D D Y D

D Y Y Y

D D D Y

Y Y Y D

11. Aşağıda Eren’in hücre modeli çalışması gösterilmiştir. Eren modelinde, bir adet pizza kutusu, bir adet 
pil ve bir adet oyuncak kamyon kullanmıştır. Oyuncak kamyonun rahatça geçebilmesi için pizza kutu-
sunun bir tarafına açılır kapanır kapı yapmıştır.

Pil

Oyuncak kamyon Açılır-kapanır kapı

 Buna göre Eren, modelinde oyuncak kamyon, pil ve kapı ile hangi hücre yapı ve organellerini 
modellemiştir?

Oyuncak kamyon Pil Kapı
A) Endoplazmik retikulum Mitokondri Koful
B) Golgi aygıtı Kloroplast Hücre zarı
C) Endoplazmik retikulum Mitokondri Hücre zarı
D) Golgi aygıtı Kloroplast Koful
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14. Nurettin, enerji dönüşümlerini gösterebilmek için deney çalışması hazırlamıştır. Deney çalışmasında 
kurduğu ilk düzenek aşağıda gösterilmiştir. İlk düzeneğinde ayarlanabilir eğik düzlemi I konumuna ge-
tirip, 2m kütleli bir bilyeyi serbest bırakmıştır. Aşağı yuvarlanan bilye karşısındaki takoza çarpıp tako-
zu bir miktar ileri sürüklemiştir.

I. konum
II. konum

III. konum

 Nurettin, bir deney düzeneği daha kuruyor ve deneyini sonuçlandırıyor. Deney sonucunda aşağıdaki 
sonuç cümlesini söylüyor. “İkinci düzenekte daha çok kinetik enerji oluştuğu için takoz daha çok me-
safe kat etmiştir.”

 Buna göre Nurettin’in kurduğu ikinci düzenek hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğru 
olamaz? (Sürtünmeler ihmal edilmektedir.)

A) Eğik düzlemi II konumuna getirip, aynı bilyeyi serbest bırakmış olabilir.
B) Eğik düzlem aynı konumda iken 4m kütleli bir bilyeyi serbest bırakmış olabilir.
C) Eğik düzlem III konumunda iken 4m kütleli bir bilyeyi serbest bırakmış olabilir.
D) Eğik düzlem I konumunda iken m kütleli bir bilyeyi serbest bırakmış olabilir.

15. Aşağıdaki yolda durmakta olan bilye serbest bırakıldığında ancak P noktasına kadar çıkabilmektedir.

4h

3h
2h h

K

L

M
N

O

P

R

 Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Bilyenin hareket ettiği yolda sürtünme vardır.
B) Bilyenin toplam enerjisi giderek artmıştır.
C) Bilyenin K noktasındaki çekim potansiyel enerjisi, N noktasındaki kinetik enerjisine eşittir.
D) Bilyenin L noktasındaki kinetik enerjisi, P noktasındaki kinetik enerjisine eşittir.
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16. Şenol Öğretmen, evde oğluna bir araba yapmıştır. Arabada, belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir 
yük aşağı inerken ipi çekmekte, çekilen ip tekerlerin bağlı olduğu çubuğu çevirmektedir. Bu şekilde te-
kerle hareket ettiği için arabada hareket etmektedir. 

a

L

hK

 İlk denemede araba ancak L yolunu alabilmiştir. Şenol Öğretmenin oğlu, L yolunun artmasını araba-
nın daha fazla yol almasını istemektedir. 

 Bunu yapabilmek için Şenol Öğretmen araba düzeneğinde;

 I- K cismi yerine kütlesi daha fazla olan bir cisim kullanmak.
 II- h yüksekliğini arttırmak.
 III- a uzunluğunu arttırmak.
 hangilerini yaparsa oğlunun istediği sonuca ulaşabilir?

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

17. Kütle ve ağırlık konusunu işlendikten sonra öğretmen, sınıfa not kağıtları dağıtmış ve kütle ve ağırlık-
tan birini seçerek bildikleri özelliklerden üçer adet yazmalarını istemiştir. Öğrencilerden Zeynep Erva 
ile Şeyma Sıla’nın not kağıtlarını kontrol ettiğinde birer özellikte hataları olduğunu söylemiş ve onun 
üzerini karalamıştır.

1. Değişmeyen madde mikta-
rına denir.

2. 

3. Birimi gram, kilogram veya 
tondur.

Kütle Zeynep Erva
1. Dinamometre ile ölçülür.

2. Birimi Newton’dur.

3. 

Ağırlık Şeyma Sıla

 Öğrencilerin kağıtlara aldıkları notlar yukarıdaki gibidir.
 Buna göre, öğretmenin üzerini karaladığı maddeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

A) Zeynep Erva, ‘‘Eşit kollu terazi ile ölçülür’’, Şeyma Sıla ise ‘‘Cisimlere etki eden yer çekimi kuvve-
tidir.’’ yazmış olabilir.

B) Zeynep Erva, ‘‘Yükseklere çıkıldıkça değeri azalır’’ , Şeyma Sıla ise ‘‘Ekvatordan kutuplara gidil-
dikçe değeri artar.’’ yazmış olabilir.

C) Zeynep Erva, ‘‘Ay’daki ölçülen değeri Dünya’dakinden azdır.’’ , Şeyma Sıla ise ‘‘Yükseklere çıkıl-
dıkça değeri artar.’’ yazmış olabilir.

D) Zeynep Erva, ‘‘Her yerde ölçülen değeri aynıdır.’’, Şeyma Sıla ise ‘‘ Eşit kollu terazi ile ölçülür.’’ yaz-
mış olabilir.
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

18. Bir K cismi sürtünmesiz ortamda aşağıdaki gibi A konumunda esnek bir yayı sıkıştırmaktadır.  Düze-
nek A konumunda dengede ve duruyor iken cisim serbest bırakılmıştır. Cisim yay ile birlikte önce B 
sonra C konumlarına gelmiştir. Aşağıda yay B konumunda iken sistemin potansiyel enerji ve kinetik 
enerjisini gösteren grafik verilmiştir.

K

K

K

C konumu

B konumu

A konumu

 Buna göre düzeneğin A ve C konumlarında enerjilerini gösteren grafikler aşağıdakilerden han-
gisinde verildiği gibi olabilir? (PE: Potansiyel enerji      KE: Kinetik enerji)

A) A konumu

A konumu

A konumu

A konumu

C konumu

C konumu

C konumu

C konumuC)

B)

D)
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FEN BİLİMLERİ TESTİ

19. Bir astronom bulutsuz bir gecede teleskobu ile gökyüzünü gözlemlerken not defterine aşağıdaki res-
mi çizmiştir.

 Buna göre aşağıda verilen;

 I. Astronomun gözlemlediği gök cismi Dünya’dan bakıldığında bir şekil oluşturuyormuş gibi görünür.
 II. Astronomun gözlemlediği gök cismi farklı büyüklüklerde yıldızlardan oluşmuştur.
 III. Astronomun gözlemlediği gök cismindeki yıldızların Dünya’ya olan uzaklıkları ışık yılı ile ifade edi-

lir.
 bilgilerden hangisi görseldeki gök cismi için doğrudur?

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

20. Öğretmen, sınıfa getirdiği K, L ve M cisimlerini şekildeki gibi eşit kollu terazilerde dengelemiştir.

K K L K L M

 Öğretmen: Şimdi bu üç cismi kullanarak bir sistem oluşturun ki çekim potansiyel enerjileri eşit olsun.
 Buna göre hangi öğrencinin kurduğu sistem öğretmenin istediğine uygundur?

K

L
M

h
2h

3h

yer

M

L
K

h
1,5h

3h

yer

L
K

M

1,5h  2h
3h

yer

L

K
M

 2h
 h

3h

yer

A) B) C) D)AZRA NEHİR SUDE ASYA



1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. 
şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık ile her tür-
lü elektronik ve/veya mekanik cihazlar yanınızda ise sınav bitimine kadar dokunmayınız. 

4. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise 
değiştirilmesini sağlayınız.

5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

6. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

7. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanı-
nız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

8. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınma-
yacaktır.

9. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan 
kurşun kalemle kodlayınız.

10. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve 
yeni cevabınızı kodlayınız.

11. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

12. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacaktır.

13. Sınav bitiminde cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

14. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

15. Puanlama: Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap 
sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK

 SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİZ

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Seans Yayınlarının yazılı     
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlan-
ması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazır-
lanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


