
(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

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik

 Örnek Deneme - 5
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1. Bir	toplantı	salonuna	genişliği	60	cm	olan	koltuklar,	bir	doğru	boyunca	aralarında	25	cm	boşluk	bulunacak	şekilde	yerleş-
tirilmiştir.	İlk	koltuk	ile	duvar	arasında	boşluk	olmayıp	son	koltuk	ile	duvar	arasında	ise	25	cm	boşluk	vardır.

60 cm

. . .

Bu	salona	daha	fazla	koltuk	yerleştirmek	için	koltuklar,	bir	doğru	boyunca	aralarında	15	cm	boşluk	bulunacak	şekilde	
yeniden	düzenlenmiştir.	Bu	düzenlemede	ilk	koltuk	ile	duvar	arasında	boşluk	olmayıp	son	koltukla	duvar	arasında	da	 
15	cm	boşluk	kalmıştır.

Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir?

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

Matematik	Örnek	Soruları
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2. a, b, c, d birer gerçek sayı  ve  c ≥ 0, d ≥ 0 olmak üzere añc · bñd  =  a · b óc · d dir.

Boyutları x ve y olan dikdörtgenin alanı x · y dir.

Ahmet	ailesinin	fotoğraflarını	boyutları	10ñ3	cm	ve	20ñ3	cm	olan	dikdörtgen	şeklindeki	kartona	yapıştırarak	aşağıdaki	
soy	ağacı	albümünü	oluşturmuştur.

10
ñ3

 c
m

20ñ3 cm

Ahmet’in	 bu	 kartona	 yapıştırdığı	 tüm	 fotoğrafların	 büyüklükleri	 birbirine	 eşit	 olup	 bir	 fotoğrafın	 boyutları	 4ñ2	 cm	 ve	 
3ñ2	cm’dir.

Ahmet’in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır?

A)	20	 B)	30	 C)	40	 D)	50
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3. Aşağıda	bir	sinemada	bir	filmin	gün	içindeki	4	farklı	gösteriminde	satılan	tam	ve	indirimli	bilet	sayıları	verilmiştir.

	 Grafik:	Satılan	Tam	ve	İndirimli	Bilet	Sayıları

 

11.30
gösterimi

15.00
gösterimi

18.30
gösterimi

21.00
gösterimi

Bilet Sayısı

Gösterimler

Tam
İndirimli

80
74

50
44

20

0

Bu	sinema	salonunda	indirimli	biletin	ücreti	tam	biletin	ücretinin	 5
4 ’ine	eşittir.

Buna göre bu 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel 
grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A)

D)

11.30

15.0018.30

120°

21.00

B)

C)

11.30

15.0018.30

130°

21.00

80°

11.30

15.00
18.30

110°

21.00

100°

11.30
80°

15.0018.30

120°

21.00
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4. Ankara’dan	Trabzon’a	uçakla	gidip	dönecek	olan	Bülent’in	istediği	tarihlerdeki	uçak	seferlerine	ait	bilet	fiyatları	aşağıda	
verilmiştir.

Ankara Trabzon

12 Şubat 
Salı

1 Yolcu 

15 Şubat 
Cuma

Gidiş - Dönüş

08.15
11.50
16.05
22.50

150 TL
190 TL
170 TL
150 TL

Gidiş

Saat Ücret Saat Ücret
10.00
11.10
18.00
21.50

190 TL
210 TL
210 TL
190 TL

Dönüş

Bülent	yukarıda	verilen	fiyatlarla	gidiş	ve	dönüş	uçak	biletlerini	alıyor.

Buna göre Bülent’in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır?

A)	4	 B)	6	 C)	8	 D)	10
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5. Bir olayın olma olasılığı = 
İstenilen	olası	durumların	sayısı

Tüm	olası	durumların	sayısı

1	-	7	Mart	tarihleri	arasında	kutlanan	Yeşilay	Haftası	etkinlikleri	kapsamında	bir	ilçede	orta	öğretim	öğrencileri	arasında	
şiir,	öykü	ve	resim	alanlarında	yarışma	düzenlenmiştir.	Yarışmaya	katılan	90	eserin	arasından	rastgele	seçilen	bir	eserin	
şiir	olma	olasılığı	en	fazla,	resim	olma	olasılığı	en	azdır.

Buna göre eserlerin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

120°

Grafik: Eserlerin Dağılımı B) Grafik: Eserlerin Dağılımı

C) Grafik: Eserlerin Dağılımı D) Grafik: Eserlerin Dağılımı

Öykü

100°
Şiir

Resim

Öykü

160°
60°

Şiir

Resim

Öykü

120°
150°

Şiir Resim

200°

Öykü
Resim

60°

Şiir
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6. Aşağıdaki	şekilde	bir	lokantanın	her	birinin	genişliği	a	cm,	yüksekliği	(a	+	b)	cm	olan	dört	eş	bölmeden	oluşan	kapısının	
görseli	verilmiştir.

a a a a

a 
+ 

b

Bu	kapıda	sensörler	yardımıyla	ortadaki	iki	bölme	her	iki	tarafa	da	eşit	miktarda	açılmakta	ve	açılan	bölmelerin	bir	kısmı	
diğer	bölmelerin	arkasında	kalmaktadır.	

2b

Kapı	tam	açıldığında	bölmeler	arasında	kalan	bölgenin	genişliği	2b	cm	olmaktadır.

Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının san-
timetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	a(a	+	b)		 B)	2(a	–	b)2	 C)	a2	–	b2	 D)	a2	+	b2
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7. Aşağıda	uzunlukları	eşit	iki	tane	plastik	çubuk	verilmiştir.

Kırmızı

Siyah

Kırmızı	çubuğun	bir	ucundan	2	cm’lik	parça	kesilip	kalan	kısmı	3	eşit	parçaya,	siyah	çubuğun	ise	bir	ucundan	3	cm’lik	
parça	kesilip	kalan	kısmı	4	eşit	parçaya	ayrılıyor.

Boyları	arasında	3’er	cm	fark	olan	kırmızı	ve	siyah	çubuk	parçaları	aşağıdaki	gibi	uç	uca	birleştirilerek	çubuklar	arasında	
yedigen	şeklinde	bir	bölge	elde	ediliyor.

Buna göre elde edilen yedigen şeklindeki bölgenin çevresi kaç santimetredir?

A)	80	 B)	75	 C)	70	 D)	65
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8. Yanda	iç	içe	geçirilmiş	üstü	açık	9	tane	küpten	oluşan	bir	oyuncak	görseli  
verilmiştir.	

Bu	oyuncaktaki	her	küpün	kenar	uzunluğu	 içinde	bulunduğu	küpün	kenar	
uzunluğundan	1	cm	daha	kısa	ve	en	büyük	küpün	kenar	uzunluğu	en	küçük	
küpün	kenar	uzunluğunun	2	katıdır.

Doruk	babasının	aldığı	küpleri	aşağıdaki	gibi	üst	üste	dizmiştir.	Oluşan	şeklin	boyu	Doruk’un	boyuna	eşit	olmuştur.

Buna göre Doruk’un boyu kaç santimetredir?

A)	116	 B)	112	 C)	108	 D)	104
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9. Bir	 inşaat	firması,	yeni	yaptığı	dairelere	 taktıracağı	mutfak	dolapları	ve	vestiyerler	 için	bir	mobilyacıdan	aşağıdaki	fiyat	
teklifini	almıştır.

Mutfak Dolabı Vestiyer

Katma	Değer	Vergisi	(KDV)	
Hariç	Metrekare	Fiyatı

500	TL 450	TL

İnşaat	firması,	her	daire	için	11	m2	lik	mutfak	dolabı	ve	10	m2	lik	vestiyer	yaptıracaktır.

Verilen	teklife	göre	inşaat	firmasının,	yaptıracağı	tüm	mutfak	dolapları	ve	vestiyerler	için	ödemesi	gereken	toplam	tutar,	 
%	18	Katma	Değer	Vergisi	(KDV)	dâhil	236	000	TL’dir.

Buna göre inşaat firması kaç daire için mutfak dolabı ve vestiyer yaptırmak istemektedir?

A)	18	 B)	20	 C)	22	 D)	24
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10. İki sayı doğrusunun 0 (sıfır) noktasında dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. 

Koordinat sisteminde bir noktadan x eksenine çizilen dikme, x eksenini a noktasında;

y

b

a0

A(a ,b)

x

 
y eksenine çizilen dikme, y eksenini b noktasında kessin. Bu durumda sırasıyla a ve 
b sayılarının oluşturduğu sayı ikilisine sıralı ikili denir ve (a, b) şeklinde gösterilir.

Koordinat sisteminde A noktasına karşılık gelen sıralı ikili (a, b) ise bu A(a, b) şek-
linde gösterilir. 

Aşağıdaki	birim	kareli	zemin	üzerine	yerleştirilmiş	hedef	tahtasına	Kaan,	Doruk,	Eylül	ve	Ceren	birer	atış	yapıyor.	Yaptık-
ları	atışların	tahta	üzerinde	isabet	ettiği	yerler	kırmızı	nokta	ile	gösterilmiştir.

Kaan’ın, Doruk’un ve Eylül’ün atışlarının isabet ettiği noktaların koordinatları sırasıyla (–2, 1), (1, 0) ve (1, 2) oldu-
ğuna göre Ceren’in atışının isabet ettiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A)	(–1,	–2)	 B)	(–1,	2)	 C)	(–2,	1)	 D)	(–2,	–1)
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1. Aşağıdaki	görseller	yeni	sönmüş	bir	yangının	ardından	siyahlaşmış	toprak	üzerinde	yaşayan	güveleri	temsil	etmektedir.	

Şekil-I Şekil-II Şekil-III

Başlangıçta	güve	topluluğu	farklı	kalıtsal	özelliklere	sahip	bireylerden	oluşmaktadır	(Şekil-I).	Ancak	açık	renkli	güveler	avcı	
kuşlar	tarafından	kolayca	fark	edilerek	avlanmışlardır	(Şekil-II).	Hayatta	kalmayı	başaran	kömür	rengi	güveler	ise	üremeye	
devam	ederek	bu	özelliklerinin	varlığını	korumuşlardır	(Şekil-III).

Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Başlangıçta	güvelerde	renklenme	ile	ilgili	kalıtsal	varyasyonlar	bulunmaktadır.

B) Açık	renkli	güvelerin	avcı	kuşlar	tarafından	yok	edilmeleri	doğal	seçilimle	elenmedir.

C)	Koyu	renkli	güvelerin	hayatta	kalması	çevre	etkisiyle	ortaya	çıktığından	modifikasyona	örnektir.

D)	Değişen	ortam	şartları	güvelerde	yarar	sağlayan	kalıtsal	özelliklerin	devam	etmesinde	etkili	olmuştur.

Fen	Bilimleri	Örnek	Soruları
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2. 

Kulp

Su ve benzeri sıvıları 
koymaya yarayan emzikli 
kulplu kaplara ibrik denir. 
İbrikler düz tabanlı, dipten 
başlayarak genişleyen 
yuvarlak gövdeli, dar ve 
uzun boyunlu kaplardır.

Emzik

Boyun

Karın

I II III

Yukarıda	verilen	üç	farklı	ibrik,	emziklerinden	taşıncaya	kadar	yavaşça	su	ile	dolduruluyor.

Buna göre ibriklerin tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) I II III1 1  B) II I III1 1  C)	 I III II1 1 	 D)	 III I II1 1
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3. Kimyasal tepkime, bir ya da birkaç maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik grubuna dönüştürülmesi işlemi-
dir. Bu işlem sırasında renk değişimi, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu gibi olaylar gözlemlenebilir.

Bromtimol mavisi, maddelerin asit ya da baz olduğunu anlamamızı sağlayan bir pH indikatörüdür. Asidik ortamda sarı, 
bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renkte olan bromtimol mavisinin pH’a bağlı renk değişimi aşağıda verilmiştir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kuru buz ise atmosferde doğal olarak gaz hâlde bulunan karbondioksitin katı hâlidir.

Aşağıdaki	görselde	bromtimol	mavisi	indikatörü	damlatılan	beher	içindeki	suya	kuru	buz	eklenmesi	ve	ardından	gaz	çıkı-
şıyla	birlikte	çözeltideki	indikatör	renginde	yaşanan	değişim	gösterilmiştir.

 

Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuru	buz	ilavesinden	sonra	çözeltideki	hidroksit	iyonu	(OH¯)	derişimi	artmıştır.

B) Kuru	buz	ilavesinden	sonra	kimyasal	bir	tepkime	gerçekleşmiştir.

C)	Bromtimol	mavisi	damlatılan	su,	bazik	özellik	göstermektedir.

D)	Karbondioksit,	çözeltinin	asidik	olmasına	neden	olmuştur.
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4. • Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere “bağımsız değişken” denir.

• Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere “bağımlı değişken” denir.

• Deney sırasında kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlere “kontrollü değişken” denir.

Fen	bilimleri	öğretmeni,	maddenin	ısı	ile	etkileşimi	konusuna	yönelik	su	ve	alkol	kullanarak	laboratuvarda	bir	deney	yap-
mıştır.	Gözlem	sonuçlarına	göre,	öğrenciler	ve	öğretmen	deneye	ait	değişkenleri	aşağıdaki	gibi	belirlemiştir.

Bağımsız	değişken	 :	Sıvılara	verilen	ısı
Bağımlı	değişken	 :	Sıcaklık	artışı
Kontrollü	değişken	 :	Kaplar,	ısıtıcılar;	sıvıların	cinsi,	miktarı,	ilk	sıcaklıkları	ve	ısıtma	süresi

Bu bilgilere göre öğretmenin hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 60°C

30°C

50 mL
su

100 mL
su

100 mL
alkol

B) 64°C

32°C

C)

15°C

D)

100 mL
su

100 mL
alkol

64°C

100 mL
alkol

30°C

50 mL
su

32°C

100 mL
alkol
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5. Bilim insanları, araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlarlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, hipotez 
(probleme yönelik geçici çözüm yolu) kurar ve hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar.

Bir	öğrenci,	belirlediği	problemi	araştırmak	için	aşağıdaki	deney	düzeneğini	kurarak	özdeş	ısıtıcılarla	su	dolu	beherleri	beş	
dakika	boyunca	ısıtmış	ve	sonuçları	tabloda	göstermiştir.

I. Beher II. Beher

200 mL
400 mL

      Zaman
(dakika)

I. Beherin 
Sıcaklığı (°C)

II. Beherin 
Sıcaklığı (°C)

0 25 25
1 35 30
2 45 35
3 55 40
4 65 45

5 75 50

Öğrenci yapmış olduğu bu deney ile aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?

A) Eşit	miktarda	ısı	alan	farklı	cins	maddelerin	son	sıcaklıkları	farklı	olur.

B) Kütleleri	aynı	olan	aynı	cins	maddelerin	eşit	sürede	aldıkları	ısılar	birbirinden	farklıdır.

C)	Kütleleri	farklı	olan	aynı	cins	maddelere,	eşit	ısı	verildiğinde	son	sıcaklıkları	farklı	olur.

D)	Kütleleri	farklı	olan	farklı	cins	maddeler,	eşit	süre	ısıtıldığında	son	sıcaklıkları	farklı	olur.
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6. Bir	fabrikada,	kalıba	dökme	yöntemiyle	farklı	metallerden	motor	parçası	üretiliyor.	Bunun	için	metallerin	eritilmesi	gereki-
yor.	Fabrikada	kullanılan	erime	sıcaklığındaki	metallerin	erimesi	için	gerekli	ısının	kütleye	göre	değişim	grafiği	aşağıdaki	
gibidir.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Bakır

Demir

Kurşun

0 20 40 60
Kütle (g)

Isı (J)

Buna göre,
I.		 5000	J	ısının	erittiği	bakır	miktarı	demir	miktarından	daha	fazladır.	
II.		 40	g	kurşunu	eritmek	için	gerekli	ısı	20	g	demiri	eritmek	için	gerekli	ısıdan	daha	azdır.
III.	 40	g	bakırı	eritmek	için	gerekli	ısı	ile	40	g	kurşun	ve	40	g	demir	eritilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I.	 B)	Yalnız	II.	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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7. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısıˮ denir. Öz ısı tıpkı kaynama sıcaklığı 
gibi, saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

Örneğin aşağıda bazı maddelerin öz ısı ve deniz seviyesindeki kaynama sıcaklıkları ile 100 cm3’lerini 0 °C’den kaynama 
sıcaklıklarına ulaştırmak için verilmesi gereken ısı enerjileri tablo şeklinde verilmiştir.

Maddeler Öz ısı 
(J/g·°C)

Kaynama 
Sıcaklığı (°C)

Verilmesi Gereken 
Enerji (J)

Cıva 0,139 356,7 67.103

Su 4,18 100 41.800

Etanol 2,46 78,4 15.211

K sıvısı L sıvısı M sıvısı

Yukarıdaki	özdeş	kaplar	içinde	aynı	sıcaklık	ve	hacimde	saf	K,	L	ve	M	sıvıları	bulunmaktadır.	Bu	kaplar,	özdeş	ısıtıcılarla	
aynı	anda	ısıtılmaya	başlandıktan	bir	süre	sonra	K	sıvısının	kaynamaya	başladığı	gözleniyor	ve	ocaklar	kapatılıyor.

Buna göre sıvılarla ilgili,

I.	 K	sıvısı	kaynadığında	diğerleri	kaynamadığından	L	ve	M	sıvıları	aynı,	K	sıvısı	farklıdır.	
II.	 Daha	kısa	sürede	kaynadığından	K	sıvısının	öz	ısısı,	L	ve	M	sıvılarından	daha	düşüktür.
III.	 K	sıvısı	kaynadığında	L	sıvısı	kaynamadığından	K	ve	L	sıvıları	farklıdır.	

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A)	Yalnız	I.	 B)	Yalnız	III.	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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8. 

Yük

Kuvvet

SABİT MAKARA
• Uygulanan kuvvet 

cismin ağırlığı kadardır.

• İp ne kadar çekilirse 
cisim de aynı miktarda 
yer değiştirir.

• Kuvvetten ya da yoldan 
kazanç sağlanmaz.

HAREKETLİ MAKARA
(Makara ağırlığı ihmal 

edildiğinde)

• Uygulanan kuvvet cismin 
ağırlığının yarısı kadardır.

• İp ne kadar çekilirse cisim, 
yarısı kadar yer değiştirir.

• Kuvvetten iki kat kazanç 
sağlanırken yoldan aynı 
oranda kaybedilir.

1 m
1 m

1 m





















Kuvvet

2 m











Yük

Aşağıdaki	şekilde	bir	inşaatta	çalışan	işçiler	gösterilmektedir.

I. işçi II. işçi

İnşaatın	aynı	katında	bulunan	I.	ve	II.	işçi,	içlerinde	eşit	miktarda	tuğla	bulunan	özdeş	paletleri	farklı	düzenekler	kullanarak	
bulundukları	yere	çıkarıyor.

Buna göre işçilerin, yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

(Makara	ve	ip	ağırlıkları	ile	sürtünmeler	önemsizdir.)

A) I.	işçi	daha	fazla	kuvvet	uyguladığından	daha	fazla	iş	yapmıştır.

B) II.	işçi	kuvvetten	kazanç	sağladığından	daha	fazla	iş	yapmıştır.

C)	II.	işçi	ipi	daha	çok	çektiğinden	daha	fazla	iş	yapmıştır.

D)	Her	iki	işçi	de	tuğlaları	aynı	yüksekliğe	çıkardığından	eşit	iş	yapmıştır.
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9. Günlük	yaşamda	kullanılan	bazı	basit	makineler	aşağıda	gösterilmiştir.

Kerpeten Delgeç Maşa

Buna göre kerpeten, delgeç ve maşa;
I.	 iş	kolaylığı,
II.	 kuvvetten	kazanç,
III.	 yoldan	kazanç

avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir?

A)	Yalnız	I.	 B)	I	ve	II.	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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10. Kaldıraçlar, destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir.

Kuvvet 
kolu

Destek 
noktası

Yük kolu

Kaya

Bir	öğrenci	yukarıdaki	şekilde	gösterildiği	gibi	kaldıracın	diğer	ucuna	koyduğu	kayayı	kaldırmaya	çalışmış	ancak	başara-
mamıştır.	Ardından	kaldıraç	üzerinde	değişiklikler	yapmış	ve	sonunda	kayayı	kaldırabilmiştir.	Öğrenci,	kaldıraç	üzerinde	
yaptığı	değişikliklerle	kayayı	kaldırabilmesi	için	daha	az	bir	kuvvete	ihtiyacı	olduğunu	fark	etmiş	ve	farkına	vardığı	bu	du-
rumu	bir	grafik	ile	aşağıdaki	gibi	göstermiştir.

Kuvvet kolu

Kuvvet

Buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir?
A) Destek	noktasını	kayaya	yaklaştırmıştır.

B) Kayayı	destek	noktasına	yaklaştırmıştır.

C)	Kayayı	destek	noktasından	uzaklaştırmıştır.

D)	Destek	noktasına	daha	yakın	bir	noktadan	kuvvet	uygulamıştır.
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CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK

1.		B

2.		C

3.		D

4.		A

5.		D

6.		C

7.		D

8.		C

9.		B

10.		A

1.		C

2.		D

3.		A

4.		B

5.		C

6.		C

7.		B

8.		D

9.		A

10.		A

FEN BİLİMLERİ



(SÖZEL BÖLÜM)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik

 Örnek Deneme - 5

• 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
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1. Levent, yeni aldığı akvaryumda farklı türde balıklar besleyecektir fakat balıkların birbirine zarar vermesinden endişe 
etmektedir. Balıkları beslerken herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bir araştırma yapmış ve aşağıdaki tabloya ulaş-
mıştır.

Beta

Çöpçü balığı

Japon balığı

Büyük kedi balığı

Vatoz

Gökkuşağı

B
et

a

Ç
öp

çü
 b

al
ığ

ı

Ja
po

n 
ba

lığ
ı

B
üy

ük
 k

ed
i b

al
ığ

ı

Va
to

z

G
ök

ku
şa

ğı

E: Zarar Vermez

H: Zarar Verir

D: Zarar Verme
  İhtimali Vardır

D

D

D

D

D

D

D

D D D

E

E

E

EE E E

EE

E

E

H

H

H

HH H E

E

E

E

E

D D

AKVARYUM UYUMLULUK TABLOSU

D E

Buna göre Levent’in aşağıdakilerin hangisinde verilen balıkları aynı akvaryumda beslemesi beklenir?

A) Beta - Gökkuşağı - Japon balığı

B) Büyük kedi balığı - Çöpçü balığı - Gökkuşağı

C) Çöpçü balığı - Japon balığı - Vatoz

D) Beta - Büyük kedi balığı - Vatoz

Türkçe Örnek Soruları
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2. Cömertlik ve yardım etmede
Akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette
Güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede
Gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette
Ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte
Toprak gibi ol
Hoşgörürlükte
Deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlâna’nın bu metindeki öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

B) Sana taşla vurana sen ekmekle dokun.

C) Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.

D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
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3. Aşağıdaki tablolarda yangın türleri ve bu yangın türlerinde kullanılabilecek söndürme maddeleri gösterilmiştir. Hangi 
yangın türünde hangi söndürme maddelerinin kullanılabileceği “3” işareti ile belirtilmiştir.

TÜRÜ MADDESİ ÖRNEK

Yanıcı Gazlar

Yanıcı Metaller
ve Alaşımlar
A, B, C ve D’deki
Maddelerin Elektrik
Gerilimi Altında
Bulunması

Yanıcı Sıvılar,
Eriyen Katı
Maddeler

Katı,
Esnemeyen
Maddeler

A

B

C

D

E

Odun, kömür, ot, dokuma, plastik...

Petrol, yağ, mum, polar çözücüler,
solventler...

Metan, propan, bütan, hidrojen,
asetilen, doğal gaz, SPG/LPG...

Alüminyum, magnezyum,
uranyum...

Motor, şalter, elektrik tesisatları...

Su ✓ – – – –

Köpük ✓ ✓ – – –

ABC Tozu ✓ ✓ ✓ – –

BC Tozu – ✓ ✓ – ✓

CO2 – ✓ ✓ – –

Halon ve Alternatifleri – ✓ ✓ – –

D Tozu – – – ✓ –

SÖNDÜRME MADDELERİNİN
YANGIN TÜRLERİNE GÖRE

KULLANIM ŞEMASI
YANGIN TÜRLERİ

SÖ
ND

ÜR
ME

 M
AD

DE
LE

Rİ

A B C D E
YANGIN TÜRLERİ

Bu tablolardan hareketle aşağıdaki olayların hangisinde yangın söndürme konusunda hatalı davranıldığı söyle-
nebilir?

A) Bir petrol istasyonunun elektrik tesisatında çıkan yangına ABC tozu ile müdahale edilmesi 

B) Doğal gaz depolama alanında çıkan yangına müdahale edilirken BC tozunun kullanılması

C) Mobilya atölyesinde çıkan bir yangına müdahale edilirken köpük kullanılması

D) Uranyum işleme tesisinde çıkan yangına D tozuyla müdahale edilmesi
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4. Yazar, yaygın bir fikri değiştirmek amacıyla yazdığı bu yazıda, savunduğu düşünceyi başkasının görüşüyle desteklemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen yazıdan alınmış olabilir?

A) Birçok sanatçı, sanat eserlerinin hiçbir düşünceyi yaymadığını söyler. Böyle bir şey mümkün değildir. Her eser, 
ister istemez bir insanın, bir toplumun düşüncelerini bildirir. Hatta sadece güzellik kaygısıyla yazılmış olanlar bile 
bir dünya görüşünden haber verir. Böyle olmasaydı Benite “Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan 
şahitlerdir.” der miydi hiç?

B) Bir yazarın, dilini geliştirmesi neye bağlıdır? Bu sorunun cevabı gayet basit: Halkla göbek bağını kesmemesine... Çünkü 
dili doğuran, besleyip geliştiren, halktır. Şair ve yazarlar ise halkın sesidir. Ne güzel diyor Dağlarca: “Şair ve yazarlar 
çağlarının, ülkelerinin ön duyarlılıklarıdır. Bir karanlığı, bir acıyı ilk onlar dile getirir.” Bu gerçek, yeryüzündeki bütün 
şair ve yazarlar için geçerlidir. 

C) Dostluğun temelinde sevgi vardır. Dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her şey gerçektir ve içten gelir. Bu 
yüzden dostluk, ihtiyaçlar ve çıkarlar gözetilerek doğmaz. Dostluğun doğuşunda, ruhların sevgiyle birbirine bağlan-
ması vardır. Aristo’nun da dediği gibi dostluk, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

D) Bir sanatçının eser ortaya koyması; toplum içinde onu isteyen, ondan anlayan; onun güzelliğini, çirkinliğini, iyiliğini ve 
kötülüğünü seçebilecek kimseler bulunduğuna inandığını gösterir. Bu nedenle sanat adamının, eseri ile ilgili eleştiri 
yazılmasını istememesine aldanmayın. Onun istemediği şey, ortaya koyduğu eserin beğenilmemesidir.  
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5. Araştırmalara göre kar taneleri dört gruba ayrılır. Altı kenarlı düz bir levhaya benzeyen levha kar taneleri, donma nok-
 I

tasının hemen altında; sütun benzeri bir yapısı olan sütun kar taneleri çok düşük sıcaklıkta oluşur. Uzun, ince iğneler 
 II

şeklinde görünen ve orta seviyedeki nemlilikte oluşan iğnemsi kar taneleri, sıkıştırılabilen yapısından dolayı kayak için 
 III

mükemmel bir zemin oluşturur. Yüksek nemin etkisiyle oluşan ve karmaşık bir yapısı olan dendrit kar tanelerinde
 IV

buhar, nemden dolayı çok hızlı yoğunlaştığı için buz kristalleri dallanmış bir yapıya bürünür.

Bu metinde numaralanmış kar tanesi türlerinin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

I II III IV
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6. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün bir camı açtığını
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu

Bu dizelerin anlamlı ve kurallı cümleler hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, bir gün yağmur kokan bir sabaha karşı söylenmemiş aşkın güzelliğiyle bir camı açtığını, duran bir bulutu, bir 
kuş uçtuğunu, kâğıtlarda yarım bırakılmış şiiri hatırlar.

B) İnsan, bir gün yağmur kokan bir sabaha karşı duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, kâğıtlarda söylenmemiş aşkın gü-
zelliğiyle yarım bırakılmış şiiri hatırlar.

C) Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir, aşkın güzelliğiyle söylenmemiştir. İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı bir gün bir 
camı açtığını, duran bir bulutu seyrettiğini, bir kuş uçtuğunu hatırlar.

D) Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir, söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. İnsan bir gün, yağmur kokan bir sabaha karşı bir 
camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu hatırlar.
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7. Çamaşırcı bir kadının kızı, okumak için benden kitap isteyince hoşuna gider diye düşünerek ona Orhan Kemal’in “Ça-
maşırcının Kızı” adlı öykü kitabını verdim. Ertesi sabah yanıma gelip kitabı bana uzatınca “Ne o, hemen getirdin kitabı, 
beğenmedin mi yoksa?” dedim. Kız, gözlerimin içine bakarak “- - - -” dedi ve ekledi: “Ben okuduğum her kitapta yeni bir 
dünyayla tanışmak istiyorum.”

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Önce yazarını tanımalıyım.

B) Ben bunları biliyorum zaten.

C) Bana sıkıntılarımı hatırlatıyor.

D) O kadar akıcıydı ki bir çırpıda bitirdim.
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8. Bir sanat alanında başarılı olmuş insanlar, bu alanda adını duyurmak isteyen kişilere bazen doğrudan destek verir, bazen 
de ilham kaynağı olur. 

Bu cümlede anlatılan durumu, 
I. Paulo Coelho’nun anne ve babası, onun umut vadeden bir mesleğe yönelmesini istiyordu. Ancak o, yazar olmayı 

düşlüyordu ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen yazmaya devam etti. Coelho’nun “Simyacı” isimli romanı dünya 
genelinde kırk milyondan fazla satıldı. Kitapları altmıştan fazla dile çevrildi. Mükemmel bir avukat da olabilirdi ancak 
o, dünyaca ünlü bir yazar oldu.

II. Minnesota’da doğan Bob Dylan, müzisyenlikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için New York’a gitti. Orada pek çok 
sanatçıyla tanıştı. Bunlar arasında, onu hayal bile edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi Woody Guthrie oldu. 
Onun ses kaydını duyduğu anı “Zihnimde bir şimşek çakmış gibiydi.” diyerek ifade eden Dylan, yıllardır aradığını o 
kayıtta bulmuştu.

III. Ressam olma hayaliyle büyüyen Mahişeker Hanım, bulduğu her kâğıda resim çizerek kendini bu alanda yetiştir-
miştir. Resim tutkusu, ilkokul öğretmeninin etkisiyle küçük yaşlarda başlayan bu sanat âşığı teyzemiz “Köy yerinde 
ressam mı olurmuş?” sözlerine inat, resim yapmayı hiç bırakmadığını söylüyor.

metinlerinden hangileri örneklendirmektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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9. Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada, kısaltmaların farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bu yöntemlerden bazı-
ları şunlardır:

• Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır.

• Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır.

• Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olabilir?

A) AA (Anadolu Ajansı)

B) m (Metre)

C) TR (Türkiye)

D) Apt. (Apartman, Apartmanı)
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10. • Topkapı Sarayı’nda bulunan bakır pişirme kapları oldukça büyüktür.

• Şüphe dolu gözlerle “Dostum, ne’n var; her şey yolunda mı?” diye sordu.

• III. Selim, İsmail Dede Efendi’nin bestelerini severek dinlemiştir.

Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 

B) Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak için kullanılır.

C) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

D) Seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.
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1. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul 
gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yön-
den gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan 
Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve 
Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan 
bir penceresi konumundaydı.

Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylene-
bilir?

A) Planlı ve çalışkan olması

B) Sabırlı ve disiplinli olması

C) İyi bir asker ve yönetici olması

D) Zengin bir düşünce yapısına sahip olması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
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2. Misakımillî’de alınan,
● İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.

● Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.

● Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.

kararlarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kapitülasyonlara karşı çıkıldığına

B) Halkın kararına saygı duyulduğuna

C) Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapıldığına

D) Türk yurdunun sınırlarının çizildiğine
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3. “Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin, milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu 
kanaatindeyim. Onun için bir millî eğitim programından söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaradılışımıza hiç de 
uymayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelen etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî yapımıza uygun bir kül-
türü kastediyorum. Çünkü millî dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir.”

Mustafa Kemal’in 1921’de Maarif Kongresi’nde yaptığı bu konuşmadan,

I. Geri kalışın nedeni olarak eğitim programlarını göstermiştir.
II. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit edilmesine karşı çıkmıştır.
III. Gelişmenin ancak millî kültüre uygun bir eğitim programıyla mümkün olabileceğini düşünmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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4. “Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk 
subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir…”

Mustafa Kemal’in, Büyük Taarruz’un önemini ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Büyük Taarruz başarıyla neticelendirilmiştir. 

B) Yunanlılara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir. 

C) Harekât planı hazırlanırken her detay gözden geçirilmiştir. 

D) Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermiştir.
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5. Lozan Barış Antlaşması’na göre Ege adalarından Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye’ye; Limni, Semadirek, 
Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adaları ise Yunanistan’a bırakılacaktı. Fakat Türkiye antlaşmaya Yunanistan’ın bu adalar-
da deniz üssü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir.

Türkiye bu maddeyi antlaşmaya ekleterek,

I. Ege Adalarını silahsızlandırmayı

II. Diplomatik ilişkileri geliştirmeyi

III. Sınırlarını güvence altına almayı

amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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1. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. 
Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip 
karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına

B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna

C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine  

D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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2. Yalnızca Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyiliğe 
sadaka denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez? 

A) Hastaları ziyaret etmek

B) Otobüste yaşlılara yer vermek 

C) İşçilerin maaşını vaktinde ödemek 

D) Sokak hayvanlarına yiyecek vermek
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3. “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.” 

(Duhâ suresi, 9-11. ayetler) 

Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İhtiyaç sahiplerinin onuru korunmalıdır.

B) Güçsüzlere haksızlık etmekten kaçınılmalıdır.

C) Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür edilmelidir. 

D) Yardımlaşmaya, en yakın akrabadan başlanmalıdır.
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4. Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında vermiştir. 

Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır? 

A) Zekât verdiği malın cinsinde

B) Zekât verdiği oranda

C) Zekât verdiği kişide

D) Nisap miktarında
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5. I. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması
II. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması
III. İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi
IV. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?

A) II ve III. B) III ve IV.

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



23

İngilizce Örnek Soruları

Complete the sentence according to the text below.

Mark Twain Nikola Tesla

Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? I’m sure you do!
Mark Twain (1835-1910) wrote many books and Nikola Tesla (1856-1943)
was a famous scientist. They met in New York in 1880s. They spent
a lot of time together and they shared a lot of ideas. When they were
in different countries, they wrote letters to each other to keep in touch.
Tesla loved Twain’s books and Twain respected Tesla’s scientific work.
Tesla invited Twain to his lab for a special day when he conducted
an important experiment.

1. We can understand from the text that Mark Twain and Nikola Tesla - - - -.

A) had the same jobs

B) were good friends

C) usually argued

D) rarely met
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Answer the question according to the telephone screen and the text below.

Networks

Sounds

Date and time

Passwords

Help?

2. Frank has a new telephone. He wants to join the Internet.

Which icon should Frank click?

A)  B)  C)  D) 
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Complete the sentences in questions 3 − 4 according to the text below.

from the heat 

              A Safari Tour in Africa

A safari tour is an amazing experience
that you will never forget. You will see the wild
animals you have seen on TV in their natural

environment. If you want to enjoy the safari,
you should be careful. First, you should prefer

appropriate clothes. Your clothes will protect you both 
and mosquitos. Then, you should 

always listen to the tour guides. 
They will always help you. Also, 
you should never leave the 

car or go near the 
animals. Don’t forget that 
animals look amazing, 
but they are wild. Finally, 

don’t forget that you are 
tourists, so you 
shouldn’t disturb 
the animals while 

you take 
  photos.

3. If you want to have a safe and amusing safari tour, you should - - - -.

A) wear comfortable clothes

B) be close to the animals

C) not stay in the tour car

D) not take any photos

4. - - - - will help you during the safari.

A) Heat

B) Mosquitos

C) Tour guides

D) Wild animals
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Answer the question according to Martin’s talk below.

5. 
Extreme sports are popular all over the world.
People enjoy the adventure and fun. I am one
of them. I like extreme sports because they are
exciting. I tried paragliding before and I enjoyed it.
Then, I tried water extreme sports such as diving,
kayaking and rafting. They are all exciting, but
I enjoy exploring the fish and sea animals the most.
I think it is more amusing than all other sports.
I also take photos of different kinds of fish.

Martin

What is Martin’s favorite extreme sport?

A) Paragliding

B) Kayaking

C) Rafting

D) Diving
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1.  A

2.  C

3.  D

4.  B

5.  C

1.  D

2.  B

3.  D

4.  B

5.  C

1.  B

2.  A

3.  A

4.  C

5.  D

CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK 

İNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  C

2.  D

3.  A

4.  A

5.  B

6.  D

7.  B

8.  B

9.  D

10.  C


