
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik

Örnek Sorular -1

(SAYISAL BÖLÜM)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• Bu kitapçıkta sayısal bölüme ait örnek sorular bulunmaktadır.

• Matematik : 10 soru

• Fen Bilimleri : 10 soru
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1. Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2 rr  dir.

Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan iki farklı 
bisikleti beğeniyor.

40 cm40 cm 30 cm30 cm

Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet, her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamam-
ladığını görüyor.

Buna göre Mehmet’in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? (r yerine 3 alınız.)

A) 400 B) 420 C) 700 D) 720

Matematik Örnek Soruları
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2. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere a a a ve
a

a
an m n m

m

n
n m=$ =

+ -    dir.

a-5, a-3, a3, a4, a5 ve a6 üslü ifadelerinin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şe-
kilde yazılacaktır.

 

A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki 
üslü ifadelerin çarpımına eşittir.

A ve B hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı a9 olduğuna göre C hücresine yazılacak olan ifade aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) a B) a3 C) a7 D) a9

C

A

B
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3. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 
5’ten büyük ise birler basamağı 1 arttırılarak, 5’ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım 
silinir. 

Örneğin 12,54 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 13

         105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105’tir.

Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

1. Adım: Girilen sayıyı oku.

2. Adım: Sayının karekökünü al.

3. Adım: Sonuç tam sayı ise 5. adıma git, değilse 4. adımdan devam et.

4. Adım: Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et.

5. Adım: Sonucu ekrana yaz.

Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır?

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



6

4. a 0, 0b! ! , k, m, n tam sayılar olmak üzere  a a a , a an m n m n m n m= =$ + $_ i   ve (a b) a bk k k=$ $  dir.

Bir öğretmen öğrencilerine üslü ifadeleri anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa basıldığında 
her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor. 
Bu oyundaki tabletler ve tabletlerdeki sayılar aşağıda verilmiştir. 

−3

−3−2−4

2

2

4 3

İki tablette ışığı yanan sayılar;

   •  Aynı olduğunda o sayının karesi,
   •  Farklı olduğunda küçük olan sayı taban, büyük olan sayı üs olacak şekilde elde edilen üslü ifadenin   

değeri hesaplanıyor.

Mavi tuşa iki kez basılıyor. İlk basıldığında aynı sayıların, ikinci basıldığında farklı sayıların ışığı yandığına göre 
hesaplanan değerlerin çarpımı en çok kaçtır?

A) 124 B) 182 C) 36 D) 28
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5. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için tor-
balar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir.

50 kg

A Gübresi
% 20 Azot

70 TL

             

50 kg

B Gübresi
% 44 Azot

160 TL

Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam 
karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL’den az ödüyor.

Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60
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6.                 

h

r 

r h2rHacim:

           

h 

r 

r2r

rh2r

Alan:

Alan:

                

Bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapacaktır. Bu maket için dik dairesel silindir biçimindeki üç tahta üst üste 
konulup yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmuştur.

Bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki tahtanın taban yarıçapının 
uzunluğunun iki katıdır. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşittir. Bu yapının taba-
nı dâhil tüm yüzleri boyandığında 72 000 cm2 lik alan boyanmış oluyor.

Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.)

A) 18 000   B) 36 000 C) 48 000 D) 72 000
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7. 

h 

r 

 

Yarıçapının uzunluğu r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin yanal yüzeyinin alanı 2 rhr  dir.

Taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 cm2 dir. 
Bu kutunun içerisine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecektir.

Bu cisim aşağıdakilerden hangisi olamaz? (r yerine 3 alınız.)

A)  B)  

C)   D) 
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8. Benzinli bir araca LPG sistemi takıldığında % 40 yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. LPG sistemi takılma maliyeti ve her 
12 aylık kullanım sonunda tekrarlanan LPG sistemi bakımı ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo : LPG Sistemi İçin Yapılan Harcamalar

Harcama Türü Tutar (TL)

LPG Sistemi Takılma Maliyeti 3000

12 Ay Sonunda LPG Sistemi Bakımı 600

Kilometrede ortalama 50 kuruş değerinde benzin yakan bir araç sahibi aracına LPG sistemi taktırıyor.

Bu araç LPG sistemi ile ayda ortalama 1000 km yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan 
toplam harcama yakıt ücretinden elde edilen tasarrufa eşit olur?

A) 15   B) 18 C) 21 D) 23
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9. D C

A B

Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser.

Kenar uzunlukları 320 cm ve 120 cm olan dikdörtgen biçimindeki halının üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar 
dörtgen biçiminde desenler vardır. 

320 cm

120 cm

Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 50 B) 60 C) 80 D) 100
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10. Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. 

D

A

B C

E

Yatay

Dikey

Ada

Yukarıda kareli zemin üzerinde bir ada ve bu adaya doğru ilerlemekte olan bir balıkçı teknesi modellenmiştir. 

A noktasındaki balıkçı teknesi doğrusal bir yol boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. 

Bu tekne B, C, D, E noktalarının birinden geçtiğine göre izlediği yolun eğimi kaçtır?

A) 
3
1

 B) 
1
2

  C) 
3
2

 D) 1
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1. Hava durumuyla ilgili televizyon haberinde şu bilgiler verilmiştir:

Tarih: 29.09.2018  Saat: 22.00
Türkiye’de kasırganın görülmesine saatler kaldı. Meteorolojiden verilen bilgilere göre kasırga İzmir, 
Aydın, Muğla illerinde etkili olacaktır. 

Tarih: 29.09.2018  Saat: 24.00
Meteorolojiden son ulaşan bilgilere göre kasırganın Marmara Bölgesi’ne ulaşması bekleniyor. İstan-
bul, Çanakkale, Edirne etkilenebilir. Özellikle İstanbul’da deniz kabarması, çatı uçması, ağaç devril-
mesi gözlenebilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

Tarih: 30.09.2018  Saat: 10.00
Kasırga yön değiştirerek Ege Denizi’ndeki bazı adaları etkisi altına aldı. Ancak ülkemizin kıyı bölge-
lerinde sağanak şeklinde yağmur beklenmektedir.

Bu televizyon haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türkiye’de iklim değişimlerinin etkilerinin görülmediği
B) Türkiye’nin şiddetli kasırgaların etkisi altına girmeyeceği
C) Hava durumuyla ilgili tahminlerin değişkenlik gösterebileceği
D) Deniz kıyısından iç bölgelere ilerledikçe kasırgaların hızının arttığı

Fen Bilimleri Örnek Soruları
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2. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar, 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. 
Örneğin 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlarken, en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte 
Güney Yarım Küre’de bu durumların tam tersi yaşanır.

Bir öğrenci yerküre üzerinde belirlediği K, L, M ve N noktalarının verilen tarihlerdeki gece-gündüz süreleri ile ilgili kartlar 
hazırlamıştır. 21 Haziran için hazırlanan kart şekildeki gibidir.

K

L

M

21 Haziran’daki durum

: Gündüz süresi

: Gece süresi

21 Mart

21 Aralık

23 Eylül

21 Haziran

 

N

Ekvator

Kuzey

Güney
M

L

K
N

Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta K, L, M ve N noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösterimi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

K
L
M

N

A) B)

C) D)

K
L
M
N

K
L
M
N

N

K
L
M
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3. Dolu :  Havanın içindeki su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parçaları hâ-
linde yeryüzüne ulaşması.

Kırağı :  Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitki gibi yüzeyler üzerinde kristaller 
oluşturması.

Yağmur :  Su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları hâlinde yere düşmesi.

Aşağıda 25°C sınıf ortamındaki deney düzeneğinde içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzeri şeffaf naylon poşet 
ile kapatılmıştır. Poşet üzerine sıcaklığı 0°C olan buz parçası yerleştirilmiştir. 

Su 
35°C

Şeffaf naylon 
poşet

Buz
0°C

Cam kap

Bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıda açıklamaları verilen hava olaylarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız yağmur B) Yalnız dolu

C) Dolu ve kırağı D) Kırağı ve yağmur
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4. Ayşe’nin, yurt dışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile telefon konuşması şu şekildedir:

Ayşe :  Temmuz ayı İzmir’de çok sıcak geçiyor. Hiç rüzgâr esmiyor. Havanın nemi artıyor. Orada hava durumu nasıl?

Zeynep :  Burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Ulaşım olumsuz etkilendiği 
için uçak seferleri iptal edildi. Bu hafta Türkiye’ye gelmeyi düşünmüştüm bu yüzden gelemedim.

Kuzey Kutup 
Noktası

Güneş
ışınları

Güney Kutup 
Noktası

IV

II
III

I

Ekvator

Yengeç
dönencesi

Oğlak
dönencesi

Şekilde yerküre üzerinde numara ile gösterilen dört yer verilmiştir. 

Buna göre Zeynep’in yaşadığı şehrin, numaralı yerlerin hangisinde bulunması beklenir?

A) I B) II C) III D) IV
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5. İklim ve hava olayları, birbiri ile ilişkili ancak farkları olan kavramlardır. İklim, geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden 
atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise dar bir alanda ve kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.

Ahmet, beş gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi 
balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı ölçüm ve gözlemleri sonucunda oluşturduğu tablo 
aşağıdaki gibidir:

Ahmet’in Hava Gözlem Tablosu

Günler Gökyüzü Sıcaklık
(°C)

Rüzgâr 
şiddeti

Pazartesi 11 Hafif

Salı 10 Orta

Çarşamba 13 Orta

Perşembe 11 Şiddetli

Cuma 10 Şiddetli

Ahmet’in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlenir.
B) Bulunulan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir.
C) Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır.
D) Geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren atmosfer olaylarının ortalaması alınmıştır.
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6. Birçok hayvan, bulundukları ortamın zeminine fark edilemeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandı-
rılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin 
(renk maddelerinin) dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlenmeler bile gösterebilir. Böylece 
kamuflaj, hayvanların avcılarından saklanmasına yardımcı da olur.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek verilebilir?

A) Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin de bu arılar gibi sarı-siyah şeritlere sahip olması
B) Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki değişik sıvıları ortama salması
C) Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması
D) Zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi nedeniyle düşmanları tarafından kolayca tanınıp av olmaktan kurtulması
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7. Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile o bölgedeki 
sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.

Sanayi tesisi sayısı

Yıllar

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

Balık türü sayısı

pH 8-7,5

pH 7,5-7

pH 7-6,5

pH 6,5-6

pH 6-5,5

pH 5,5-5

6
5
4
3
2
1

Yıllar

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu düşünüyor. Böy-
le düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor.

İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir?

A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini
B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını
C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını
D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini
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8. Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte  
K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir.

Kule

K kolu

Bölmeler iç içe 
geçebilmektedir.

Malzeme

Yer (yatay)

Ağırlık

L kolu

Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur.

Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir malzeme 
taşıyacaktır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını 
sağlar? (Kollardaki bölmeler eşit olup kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)

A) K kolunun kısaltılması
B) L kolunun kısaltılması
C) Kule yüksekliğinin artırılması
D) K kolundaki ağırlığın azaltılması
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9. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde, cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın 
zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır.

Tablo: Deneyde Kullanılan Malzemeler

• 2 adet özdeş sünger
• 1 adet 1000 gramlık dikdörtgenler prizması şeklinde tuğla
• 2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok

Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir. 

Sünger

Demir blok

Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) B)

C) D)
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10. Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde HCl, NaOH, H2SO4 sulu çözeltileri ve saf su bulunmaktadır. 
Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur. 

Asitlerin, mavi turnusol kâğıdını kırmızı; bazların ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürdüğünü bilen bir öğrenci 
şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor. Bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kırmızı, bir mavi turnusol kâğıdı 
daldırıp kâğıtlardaki renk değişimini tabloya kaydediyor.

               Turnusol 
                  kâğıdı
  Çözeltiler

Mavi 
turnusol

Kırmızı  
turnusol

I. Çözelti Kırmızı Kırmızı

II. Çözelti Mavi Kırmızı

III. Çözelti Kırmızı Kırmızı

IV. Çözelti Mavi Mavi

Buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin doğru etiketleme için yeterliliğiyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Yeterlidir, çünkü asit, baz ve nötr sıvılar belirlenmiştir.
B) Yeterlidir, çünkü bütün çözeltilerdeki turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmiştir.
C) Yeterli değildir, çünkü asitlerin cinsi belirlenememiştir.
D) Yeterli değildir, çünkü baz ve su belirlenememiştir.
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1. D

2. A

3. B

4. C

5. B

6. C

7. C

8. B

9. A

10. C

1. C

2. A

3. A

4. D

5. C

6. C

7. D

8. B

9. C

10. C

CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK FEN BİLİMLERİ



(SÖZEL BÖLÜM)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• Bu	kitapçıkta	sözel	bölüme	ait	örnek	sorular	bulunmaktadır.

• Türkçe :	 10	soru

• T.	C.	İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük	 :	 5	soru

• Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi :	 5	soru

• İngilizce :	 5	soru

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik

Örnek Sorular - 1
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1.   Eleştiri	yazı	türünün	amacı	bir	edebiyat	veya	sanat	eserini	her	yönüyle	değerlendirerek	anlaşılmasını	sağlamaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir?

A)	Anadolu	Türk’ünün	başarısını	sadece	savaş	meydanlarındaki	zaferlerle	izaha	kalkışmak	çok	yanlış	bir	görüştür.	
Anadolu	Türk	devlet	ve	medeniyetini	kuranlar	sadece	gaziler	değildir.	Mevlâna,	Hacı	Bektaş-ı	Veli	ve	Yunus	Emre	
gibi	bütün	insanlığı	bir	felsefe	etrafında	birleştiren	velilerin	de	bunda	büyük	rolü	vardır.

B) Hüzün	düşkünlerinden	değilim.	Bu	hâlden	hoşlanmam,	ona	değer	de	vermem.	Ama	çokları	hüznü	büyük	bir	değer	
kabul	eder;	onu	olgun,	erdemli,	kafalı	insanların	bir	özelliği	sayar.

C)	“Türkçe	Bilen	Aranıyor”	çok	hacimli	ve	titizlikle	hazırlanmış	bir	kitap.	Dili,	imrenilecek	derecede	güzel	ve	akıcı.	Bir	
yandan	okuyucuyu	bilgilendirirken	öte	yandan	Türkçenin	zevkini	tattırıyor.

D) Türkiye	Futbol	Federasyonunun	geçen	hafta	aldığı	kararla	yabancı	sayısına	sınırlama	getirmesi	uzun	vadede	Türk	
Millî	Takımı’na	fayda	sağlayacaktır.	Türk	futbolcular,	takımlarında	daha	çok	oynama	şansı	bulacağından	artık	Millî	
Takım’a	oyuncu	seçme	konusunda	bir	sıkıntı	yaşanmayacaktır.

Türkçe	Örnek	Soruları
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2.   1970’li	yıllardan	itibaren	iş	dünyasında	kullanılmaya	başlanan	el	yazısı	biliminden	(grafoloji),	başta	personel	seçimi	
olmak	üzere	birçok	alanda	yararlanılmaktadır.	El	yazısı	bilimi	sayesinde	herhangi	birinin	kişilik	özellikleri	hakkında	bilgi	
sahibi	olunabilmektedir. 
Özel	bir	şirketin	sahibi	olan	Hilal	Hanım,	el	yazısı	bilimiyle	ilgili	şunları	bilmektedir:

     •  Bastırarak	yazan	insanlar	kuralcı	ve	titizdir.	Silik	bir	şekilde	yazanların	ise	öz	güveni	düşüktür.
     •  Harfler	sağa	doğru	yatıklaştıkça	davranışlarda	duygusallık,	sola	doğru	yatıklaştıkça	mantık	ağır	basar.
     •  Kelimelerin	arasının	açık	olması	insanlardan	uzak	durma	eğilimini,	yakın	olması	ise	insanlarla	iç	içe	olma	isteğini	

gösterir.

Hilal	Hanım	“insanlarla	kaynaşmayı	seven,	akılcı	davranan,	disiplinli”	birini	işe	almak	istemektedir.	Bunun	için	de	başvuran	
adaylara,	aynı	niteliklere	sahip	bir	kurşun	kalem	ve	çizgisiz	kâğıt	vererek	onlardan	belirli	bir	metni	yazmalarını	istemiştir.

Bu açıklamaya göre Hilal Hanım, aşağıda el yazısı örnekleri verilen kişilerden hangisini işe almalıdır?

A)

B)

C)

D)
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3.  

Hayvanlara	
antibiyotik

bakterilerde

dirençli	bakteri	tarım	ürünlerine	geçer.

Tarım	ürünleri	insanlar

dirençli	bakteri	midelerinde	kalır.

hayvandan	elde	edilen
ette	de	dirençli	bakteri
bulunabilir,	et	uygun

bakteri	insana	geçer.

dirençli	bakteri	yayılır.

Antibiyotik

bakterilerde
antibiyotik	direnci

Bu şekilde belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?

A)	Tarımda	hayvansal	gübre	kullanımı	yaygınlaştırılmalıdır.

B) Antibiyotik	kullanan	kişiler,	başkalarıyla	yakın	temastan	kaçınmalıdır.

C)	Et	ve	et	ürünleri,	doğru	yöntemlerle	pişirilerek	tüketilmelidir.

D) Sebze	ve	meyveler,	denetimden	geçirildikten	sonra	tüketiciye	sunulmalıdır.
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4.   Özne;	yüklemin	bildirdiği	işi	yapan,	yüklemin	bildirdiği	durumu	üzerine	alan	ögedir.	Nesne	ise	cümlede	öznenin	yaptı-
ğı	“eylemden”	etkilenen	ögedir.	‘‘Seda	kütüphaneden	kitap	aldı.’’	cümlesinde	alma	işini	yapan	‘‘Seda’’dır	ve	cümlenin	
öznesidir.	Seda’nın	alma	eyleminden	etkilenense	‘‘kitap’’tır	ve	cümlenin	nesnesidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘nesne’’	yanlış gösterilmiştir?

A)	Babam	ceketinin	cebinden	bir	davetiye	çıkardı.
B) Karşı	komşumuz	kurabiyeyi	çok	güzel	yapıyor.
C)	Dere	kenarında	bir	güvercin	su	içiyordu.
D) Her	seferinde	bize	taze	meyveler	getirirdi.
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5.   “Çiçekler	soldu.”	cümlesinde	“soldu”	sözcüğü	çekimli	bir	“fiil”dir	ve	cümlenin	yüklemidir.	“Solan	çiçekleri	vazodan	aldı.”	
cümlesinde	ise	“solan”	sözcüğü	fiil	anlamını	korumakla	birlikte	sıfat	görevinde	olduğu	için	“sıfat-fiil”dir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

A)	Büyük	sürprizi	bozmamak	için	arkadaşına	mecburen	yalan	söyledi.
B) Yağmur	dinince	rengârenk	bir	gökkuşağı	belirdi	gökyüzünde.
C)	Çocuk,	yıkanacak	kıyafetlerini	çamaşır	makinesine	koymuştu.
D) Zorlansalar	da	karşı	kıyıya	yüzerek	geçmişlerdi.
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6.   Ankara’dan	Avustralya’ya	gitmek	isteyen	bir	kişi	İnternet’ten	uçak	bileti	alacaktır.	Ankara	-	Avustralya	arasında 
doğrudan	uçuş	olmadığı	için	aktarma	uçuş	yapmak	zorundadır.	Bu	uçuş	için	hatlar	sırasıyla	Ankara	-	İstanbul, 
İstanbul	-	Singapur	ve	Singapur	-	Avustralya	şeklindedir.	Yani	Ankara’dan	uçağa	binen	bir	kişi	önce	İstanbul’a, 
sonra	Singapur’a,	daha	sonra	ise	Avustralya’ya	uçacaktır.

İSTANBUL
NEREDEN

SİNGAPUR
NEREYE

6 MART 2018
TARİH

KALKIŞ
SAATİ

ANKARA
NEREDEN

İSTANBUL
NEREYE

7 MART 2018
TARİH

SİNGAPUR
NEREDEN

AVUSTRALYA
NEREYE

7 MART 2018
TARİH

ANKARA
NEREDEN

İSTANBUL
NEREYE

6 MART 2018
TARİH

SİNGAPUR
NEREDEN

AVUSTRALYA
NEREYE

6 MART 2018
TARİH

22:30

VARIŞ
SAATİ
12:30

KALKIŞ
SAATİ
19:10

VARIŞ
SAATİ
20:10

KALKIŞ
SAATİ
16:45

VARIŞ
SAATİ
02:15

KALKIŞ
SAATİ
20:00

VARIŞ
SAATİ
21:00

KALKIŞ
SAATİ
14:00

VARIŞ
SAATİ
23:30

I II III IV V

     •  Bütün	uçuş	saatleri	Türkiye	saatine	göredir.
Ankara’dan Avustralya’ya gitmek isteyen biri numaralanmış biletlerden hangilerini almış olamaz?

	 A)		II	ve	III.	  B) II	ve	V.

	 C)		III	ve	IV.	  D) IV	ve	V.
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7.   Öznel	anlatım,	kişisel	görüşler	içerir.	Nesnel	anlatım	ise	kişisel	görüşlerden	uzak,	kanıtlanabilir	yargılarla	oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?

A)	Kafkas	Üniversitesinde	yapılan	bir	araştırmaya	göre	Türkiye’de	193	çeşit	peynir	üretiliyor.	Üretilen	toplam	peynir	
miktarının	yaklaşık	%96’sı	inek	sütünden	elde	ediliyor.	Türkiye’de	en	çok	tüketilen	peynir	çeşidi	ise	beyaz	peynir.

B) RoboGait,	yürüme	yeteneğinin	tekrar	kazanılması	ve	geliştirilmesi	için	kullanılan	robot	destekli	bir	yürüyüş	rehabili-
tasyon	sistemidir.	Bu	sistemle,	yürüme	zorluğu	çeken	hastaların	bir	askı	yardımıyla	yürüyüş	bandı	üzerinde,	doğal	
yürüyüş	biçimine	uyarak	yürümesi	sağlanıyor.	

C)	Son	dönemlerde	yapay	zekâ	üzerine	çalışmalar	artmaya	başladı.	Yapay	zekâ	sistemlerinin	yine	de	istenen	düzeye	
erişemediğini	düşünüyor,	bunu	da	teknik	imkânsızlıklardan	ziyade	insan	beyninin	tam	olarak	anlaşılamamış	olması-
na	bağlıyorum.	Beyinle	ilgili	daha	derin	araştırmalar	yapılmadan	yapay	zekâ	konusunda	gelişme	sağlanamayacaktır.

D) Bir	teleskobun	ne	kadar	kuvvetli	olduğu	aynasının	çapı,	bir	diğer	deyişle	teleskobun	açıklığı	ile	belirlenir.	Bir	teles-
kop,	çapı	ne	kadar	büyükse	o	kadar	güçlüdür	yani	sönük	gök	cisimlerinin	bile	detaylı	görüntüsünü	oluşturabilir.
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8.   Kültürümüzün	koruyucusu	dildir.	Dili	korumak,	kültürü	korumak	demektir.	Bu	yüzden	konuşurken	veya	yazarken	yaban-
cı	sözcüklere	mümkün	olduğunca	yer	vermemeliyiz.	Ama	ne	yazık	ki	çevremize	baktığımızda	durumun	hiç	de	böyle	ol-
madığını	görüyoruz.	Çarşıya	çıkmak	acı	veriyor	artık	insana;	mağazaların,	dükkânların	adları	ya	İngilizce	sözcüklerden	
oluşuyor	ya	da	Türkçe	isimler	bile	İngilizce	sözcükmüş	gibi	yazılıyor.	İnsanlar,	konuşurken	aralara	yabancı	sözcükler	
sıkıştırmayı	marifet	sayıyorlar.

Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yakınılan durumla ilgili değildir?

A)	

TÜRKÇE!

fonksiyon
avantaj
antipatik
dizayn
analiz
bye	bye

 B) 
Birileri	stop	
desin	artık 
bu	duruma.

C)	

Bu	yazılar	bana	tanıdık	
geliyor.	Ama	yine	de	bir	

tuhaflık	var.

 D) 
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9.   
I. Metin

Dinamit	 ağacı,	Güney	Amerika’da	 yetişen	ve	boyu	60	metreye	kadar	uzayabilen	bir	 ağaçtır.	Bu	ağaç,	
tohumlarını	yaymak	için	diğer	ağaçlardan	farklı	bir	yol	izler.	Olgunlaşan	meyvelerini	orman	tabanına	dü-
şürmek	yerine	patlatarak,	tohumları	45	metrelik	bir	alana	yayar.	“Maymun	çıkmaz	ağacı”	olarak	da	adlan-
dırılan	bu	ağaçtan,	meyvelerini	patlatırken	sesler	yükselir.

II. Metin

Bitkiler	dünyasının	en	hızlı	eylemini,	“bunchberry”	ağacının	çiçekleri	gerçekleştiriyor.	Eylemin	hızını	an-
latmak	için	saniyeyi	çok	daha	küçük	zaman	birimlerine	bölmek	gerekiyor.	Çiçek,	saniyenin	binde	birinden	
daha	kısa	bir	süre	içinde	açıyor.	Hesaplamalar	doğruysa	bu	çiçeklerin	açtıkları	sırada	ortaya	çıkan	basınç,	
astronotların	bir	füzenin	fırlatılışı	sırasında	hissettikleri	basıncın	sekiz	yüz	katı.	

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir?

A)	 Örneklere	yer	verilmesi
B)	 Tanımlama	yapılması
C)	 Kişileştirmeden	yararlanılması
D)	 Karşılaştırmaya	başvurulması
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10. Spor	müsabakaları	için	8/A	ve	8/B	sınıflarından	Sude,	Cüneyt,	Elif,	Defne,	Erkan	seçilmiştir.	Bu	kişilerin	her	biri;	futbol,	
voleybol,	basketbol,	masa	tenisi	ve	badminton	müsabakaları	için	İzmir,	Afyon,	Çanakkale,	Erzurum	ve	Rize	şehirlerinden	
birine	gitmiştir.	Bu	kişilerin	sınıfları,	gittikleri	şehirler	ve	katıldıkları	müsabakalarla	ilgili	şunlar	bilinmektedir:

 ●	 Elif,	Erzurum’a	gitmiştir.
 ●	 Defne,	masa	tenisi	müsabakasına	katılmıştır.
 ●	 Futbol,	basketbol	ve	badminton	müsabakalarına	katılanlar	8/A	sınıfındandır.
 ●	 8/B	sınıfından	Sude,	İzmir’e	gitmiştir.
 ● Afyon’a	giden	Erkan,	basketbol	müsabakasına	katılmıştır.
 Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin hem sınıfları hem müsabakaya katıldıkları spor dalları hem de gittikleri 

şehir kesin olarak bellidir?

A)	Defne	ve	Elif	 B)	Defne	ve	Erkan	 C)	Elif	ve	Sude	 D)	Erkan	ve	Sude
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1. Avrupa’da	gelişen	Sanayi	İnkılabı	ile	sanayileşen	Avrupalı	devletler	ürettikleri	ürünleri	kapitülasyonlar	sayesinde	
Osmanlı	ülkesine	kolaylıkla	ihraç	ettiler.	Osmanlı	pazarları	Avrupa’dan	gelen	maliyeti	düşük	sanayi	mallarıyla	doldu.	
İnsanlar,	ithal	ürünleri	satın	almaya	yöneldiler.

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 

A)	İşsiz	insan	sayısında	azalma	olmasına
B) Küçük	el	tezgâhlarının	sayısında	artış	yaşanmasına
C)	Devletin	vergi	gelirlerinin	çok	yüksek	düzeye	ulaşmasına
D) Ülke	topraklarının	uluslararası	açık	bir	pazara	dönüşmesine

T.C.	İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük
Örnek	Soruları
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2. “Selanik	Mülkiye	Rüştiyesinde	iken	mahallemizdeki	Binbaşı	Kadri	Bey’in	oğlu	Ahmet	askerî	rüştiyeye	(ortaokul)	devam	
ediyor	ve	askerî	üniforma	giyiyordu.	Onu	gördükçe	ben	de	böyle	giyinmeye	hevesleniyordum.	Sonra	sokaklarda	
subaylar	görüyordum.	Subay	olmak	için	önce	askerî	rüştiyeye	girmek	gerektiğini	anlıyordum.	O	sırada	annem	Selâ-
nik’e	gelmişti.	Askerî	Rüştiyeye	girmek	istediğimi	ona	söyledim.	Annem	asker	olmamı	istemiyordu.	Sınav	zamanı	ona	
sezdirmeden	rüştiyeye	giderek	sınava	girdim.”

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)	Ailesi
B) Çevresi
C)	Öğretmenleri
D) Okuduğu	kitaplar
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3. Mustafa	Kemal,	31	Mart	Vakası’ndan	sonra	subayların	siyasete	karışmasının	tehlikelerini	sezmişti.	Subaylar	arasında	
yayılan	particilik	düşüncesi	orduda	düzen	ve	disiplinin	bozulmasına	neden	olmuştu.	Mustafa	Kemal	bu	durumun	gele-
cekte,	vatanın	bekası	için	tehlikeli	sonuçlar	doğurabileceğini	belirtmişti.	Bu	nedenle	ordunun	siyasetten	uzak	durması	
gerektiği	yönündeki	düşüncelerini	arkadaşlarıyla	paylaşmıştı.	Nitekim	Balkan	Savaşları	sırasında	Mustafa	Kemal’in	
öngörüleri	gerçekleşmiş	ve	ordumuz	büyük	bir	felaketle	karşılaşmıştır.

Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir?

A)	İleri	görüşlülüğü
B)	Eğitimciliği
C)	İdealistliği
D)	Sabırlılığı
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4. Birinci	Dünya	Savaşı’nın	sonunda:
I.	 Sınırlar	yeniden	çizilmiştir.
II.	Milletler	Cemiyeti	kurulmuştur.
III.	İmparatorluklar	yıkılmış	yerine	ulus	devletler	kurulmuştur.
IV.	Ülkeler	ve	şehirler	harap	olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına 
kanıt gösterilebilir?

A)	I	ve	II.
B) I	ve	III.
C)	I,	II	ve	IV.
D) II,	III	ve	IV.
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5. Halkçılık;	bütün	vatandaşların	yasalar	önünde	eşit	olmalarını,	devlet	imkânlarından	eşit	olarak	yararlanmalarını	esas	
alan	ve	her	türlü	ayrımcılığı	reddeden	Atatürk	ilkesidir.	

Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesine göre hareket edildiğinin göstergesi-
dir?

A)	Millî	kültürün	korunması	ve	geliştirilmesi
B) Büyük	yatırımların	devlet	tarafından	gerçekleştirilmesi
C)	Dünyadaki	bilimsel	ve	teknolojik	gelişmelerin	takip	edilmesi
D) Sosyal	ve	ekonomik	alanda	kadınlara	erkeklerle	aynı	hakların	sağlanması
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1.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an-ı Kerim’in kaynağına vurgu yapılmaktadır?

A)	“…	Bana,	Müslümanlardan	olmam	ve	Kur’an’ı	okumam	emredildi.” 
	 (Neml	suresi,	91.	ayet)

B) “Kur’an	okuduğun	zaman,	kovulmuş	şeytandan	Allah’a	sığın.” 
	 (Nahl	suresi,	98.	ayet)

C)	“Şüphe	yok	ki	Kur’an’ı	sana	biz,	elbette	biz	indirdik.” 
	 (İnsan	suresi,	23.	ayet)

D) “Gerçekten	bu	Kur’an	en	doğru	olan	yola	götürür.” 
	 (İsrâ	suresi,	9.	ayet)

Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi
Örnek	Soruları
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 2.   “Gördün	mü,	o	hesap	ve	ceza	gününü	yalanlayanı!

İşte	o,	yetimi	itip	kakan,	yoksula	yedirmeyi	özendirmeyen	kimsedir.	

Yazıklar	olsun	o	namaz	kılanlara	ki	onlar	namazlarını	ciddiye	almazlar.

Onlar	gösteriş	yaparlar.	Ufacık	bir	yardıma	bile	engel	olurlar.”

 (Mâûn	suresi,1-7.	ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir?

A)	Bencillik		 B)	Karamsarlık
C)	Kibirlenmek	 D)	Riyakârlık
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3.    Hz.	Peygamber,	bir	 eve	misafir	olur.	Evin	hanımı,	 çocuğuna	 “Gelirsen	sana	bir	 şey	vereceğim.”	diye	seslenir.	Bunun	
üzerine	Hz.	Peygamber	anneye	“Çocuğa	ne	vereceksin?”	diye	sorar.	O	da	hurma	vereceğini	söyler.	Bunun	üzerine	Allah	
Resulü,	“Eğer	aldatıp	ona	bir	şey	vermeseydin	sana	bir	yalan	günahı	yazılmış	olurdu.”	buyurur.

Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Anneler	çocuklarına	merhametli	olmalıdır.
B)	Çocuklar	koruyup	gözetilmelidir.
C)	Verilen	söz	yerine	getirilmelidir.
D)	Başarı	ödüllendirilmelidir.
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 4.   Hz.	Ali,	bir	gün	Hz.	Ömer’in	telaş	içinde	bir	yere	gittiğini	görür	ve	sorar:
-	Müminlerin	emiri	(halifesi)	nereye	gidiyorsun?	
Hz.	Ömer:	
-	Devlete	ait	develerden	biri	kaçmış,	onu	aramaya	gidiyorum,	diye	cevap	verir.	
Bunun	üzerine	Hz.	Ali	şöyle	der:
-	İnan	ki	senden	sonra	bu	milleti	idare	edecek	olanlara	ağır	bir	yük	bırakıyorsun!	Herkes	senin	yaptığını	yapamaz!
Hz.	Ömer	karşılık	verir:
-	Hz.	Muhammed’i	(sav.)	hak	peygamber	olarak	gönderen	Allah’a	yemin	ederim	ki	Fırat	kenarında	bir	oğlak	kaybolsa	kor-
karım	ki	kıyamet	gününde	hesabı	Ömer’den	sorulur.

Hz. Ömer’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A)	Eşitlik
B) Dürüstlük
C)	Güvenilirlik
D)	Sorumluluk
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 5.   •   “Demek	sen,	bu	söze	(Kur’an’a)	inanmazlarsa,	arkalarından	üzülerek	âdeta	kendini	tüketeceksin!”
	 (Kehf	suresi,	6.	ayet)

     •  “(Ey	Muhammed!)	Mümin	olmuyorlar	diye	neredeyse	kendini	yiyip	bitireceksin!”
	 (Şu’arâ	suresi,	3.	ayet)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne dikkat çekilmektedir?

A)	Doğru	yola	yönlendirme	isteğine
B)	İslam’ı	tebliğ	etmedeki	cesaretine
C)	Yaşanılan	sıkıntılı	durumlara	sabretmesine
D)	Şahsına	yapılan	kaba	davranışları	hoş	görmesine
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ANSWER QUESTIONS 1 - 2  ACCORDING TO THE INVITATION CARD BELOW.

HAPPY
FRIENDSHIP

DAY
‘‘ A best friend backs you up,
gets on well with you and loves
you all the time.’’

We are organizing
a meeting for Friendship Day.
It is very exciting because
friends will be together.
We will have a lot of fun.
Join us!!

For more information: Sophia Bandley
(Maths Teacher)
-05011234567

Future Schools
Tuesday, July 30  
5:00 p.m. to 8:00 p.m.

1. Classmates come together on July 30 because - - - -.

A) some	of	them	like	activities
B) they	like	playing	games	together
C) their	teachers	want	to	organize	a	party
D) there	is	an	organization	on	Friendship	Day

2. According to the saying on the card, your best friend can count on you because - - - -.

A) you	always	support	him/her
B) you	can	organize	a	meeting	together
C) you	have	a	lot	of	fun	with	your	teachers
D) your	friends	come	together	on	Friendship	Day

İngilizce	Örnek	Soruları
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ANSWER THE QUESTION ACCORDING TO THE RECIPE BELOW.

First, heat the oven at 200 0C.
Mix two eggs with a cup of sugar.
Next, add some milk, flour, oil and powder.
Then, mix all the ingredients and pour the
mixture into the cups.
Finally, put the cups into the oven and
bake for 30 minutes.
Cupcakes are ready.

How to Make a Cupcake

Enjoy.

3.   Which picture shows the step after mixing the ingredients?

A) B)

C) D)
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ANSWER	THE	QUESTION	ACCORDING	TO	LARISSA’S	PLANS.

LARISSA’S
PLANS

MONDAY

SHOPPING
WITH MY
SISTER

TUESDAY

WATCHING A
MOVIE

WEDNESDAY

GOING TO THE
CONCERT
“BEYONCÉ”

THURSDAY

MEETING WITH
FRIENDS 

FRIDAY

VISITING THE
LIBRARY

SATURDAY

SWIMMING

SUNDAY

HELPING
MOTHER
WITH THE
HOUSEWORK

Wendy:	Hey	Larissa.	It’s	Wendy.	Are	you	free	this	weekend?
Larissa:	Hi	Wendy!	Why	are	you	asking?
Wendy:	I	want	to	go	to	the	new	Chinese	restaurant	with	you	in	the	afternoon.
Larissa:	-	-	-	-.

4.  Which of the followings completes the dialogue?

A)	My	sister	and	I	will	go	shopping	together
B)	I’m	sorry,	I	have	to	finish	my	homework
C)	I’d	love	to,	but	I	have	things	to	do
D)	Of	course,	I	will	be	there	on	time
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ANSWER THE QUESTION ACCORDING TO THE BROCHURE BELOW.

• Are	you	interested	in	nature?

• Would	you	like	to	take	a	balloon	tour?

• What	about	trying	horse
		riding	or	paraglading?

  Then,	take	a	trip	to	Göreme	between
  August	28-30.
		Enjoy	a	two-night	stay	at	a
		five-star	hotel.
For more information call:

  0 500 123 45 67

5.  Which question is NOT answered in the text?

A)		What	do	we	eat?
B)  How	long	is	the	trip?
C)		What	activities	do	you	offer?
D)  Where	do	we	stay	during	the	trip?
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1.  C
2.  D
3.  A
4.  C
5.  C
6.  B
7.  C
8.  D
9.  D

10.  D

1.  C
2.  B
3.  C
4.  A
5.  A

1.  D
2.  B
3.  A
4.  B
5.  D

1.  D
2.  A
3.  B
4.  C
5.  A

CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK 

İNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE
ANLAK BİLGİSİ


