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• Bu	kitapçıkta	sayısal	bölüme	ait	örnek	sorular	bulunmaktadır.

• Matematik :	 10	soru

• Fen	Bilimleri :	 10	soru

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
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1. Elektrik	devrelerinde	akımı	sınırlamak	ve	devre	elemanlarının	yüksek	akımdan	zarar	görmesini	engellemek	için	dirençler	
kullanılır.	Her	direncin	bir	ohm	değeri	vardır.

Aşağıda	bu	değerin,	dirençlerin	üzerinde	bulunan	renkli	şeritler	kullanılarak	nasıl	hesaplanacağı	açıklanmıştır.

Tablo:	Direnç	Üzerindeki	Şeritlerin	Anlamları

Renk Siyah Kahverengi Kırmızı Turuncu Sarı Yeşil Mavi Mor Gri Beyaz Altın Gümüş

Rakam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – –

Çarpan 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 – –

Tolerans – %	1 % 2 – – %	0,5 %	0,25 – – – % 5 %	10

Direncin	 üzerinde	bulunan	 soldan	 sağa	doğru	 ilk	 iki	 şerit	 renginin	 tablodaki	 rakam	karşılıkları	 aynı	 sıra	 ile	 yazılarak	
oluşan	iki	basamaklı	sayı,	üçüncü	şerit	renginin	tablodaki	çarpan	karşılığı	ile	çarpılarak	direncin	ohm	değeri	hesaplanır.	
Dördüncü	şerit	renginin	tablodaki	tolerans	karşılığı,	direncin	değerinde	hesaplanan	bu	değere	göre	hangi	oranda	sapma	
olabileceğini	gösterir.

Örnek:	

SağSol

Yukarıdaki	direncin	ilk	iki	şeridi	kahverengi-siyah	olduğundan	sayı	10,	üçüncü	şeridi	turuncu	olduğundan	çarpan	103	olur.	
Bu	sayılar	çarpılarak	direncin	değeri	10	000	ohm	olarak	hesaplanır.	Dördüncü	şerit,	altın	olduğundan	direncin	değerinde	
hesaplanan	bu	değere	göre	%5	oranında	sapma	olabilir.	Yani	direncin	değeri	hesaplanan	değerden	500	ohm	az	veya	
çok	olabilir.	Buna	göre	bu	direncin	değeri	en	az	9500	ohm,	en	çok	10	500	ohm	olabilir.

SağSol

Üzerindeki şeritlerin renkleri soldan sağa doğru sırasıyla yeşil, kahverengi, sarı ve gümüş olan yukarıdaki diren-
cin değeri, ohm cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A)	4,3	·	104	 B)	4,9	·	104 C)	5,2	·	105	 D)	6,2	·	105

Matematik	Örnek	Soruları
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2. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir.

Aşağıdaki	görselde	bir	kurumda	bulunan	sıramatik	panelinin	görseli	verilmiştir.

Gişe No Sıra No

Gişe	görevlisi,	işlem	sırası	gelen	müşteriyi	çağırmak	için	butona	bastığında	yazılım	devreye	girerek	butona	basan	gişe-
nin	numarası	ile	işlem	sırası	gelen	sıra	numarasını	bir	ondalık	gösterimin	çözümlenmiş	şekli	olarak	sisteme	işler.	Ardın-
dan	sisteme	işlenen	ondalık	gösterimin	tam	kısmı	gişe	numarası,	ondalık	kısmı	sıra	numarası	olarak	ekrana	yansıtır.	

Örneğin	yukarıdaki	görselde	2	nolu	gişenin,	sıra	numarası	356	olan	müşteriyi	çağırdığı	anlaşılmaktadır.	

Bu	panelde	oluşan	bir	arıza	sebebiyle	ekranda	sisteme	işlenen	ondalık	gösterimin	bazı	rakamları	görünmemektedir.

Arızanın devam ettiği süre içinde, sisteme çözümlenmiş hâli

1 · 101 + 6 · 10–1 + 2 · 10–3

biçiminde verilen ondalık gösterim işlendiğinde panel ekranında oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gişe No Sıra No   B) Gişe No Sıra No

C) Gişe No Sıra No   D) 
Gişe No Sıra No
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3. Bir üçgenin alanı, bir kenar uzunluğunun ve o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir.

B

A

CD

[AD]     [BC]  olmak üzere; ’dir.= = A( )ABC & |BC| · |AD|
2

Serdar	Bey;	çocuklarının	yaptığı	iki	resmi,	kenar	uzunlukları	santimetre	cinsinden	20’den	büyük	birer	tam	sayı	olan	dik-
dörtgen	şeklindeki	eş	çerçevelere	koymuştur.	Daha	sonra	bu	çerçeveleri,	köşelerine	bağladığı	farklı	uzunluktaki	iplerden	
odanın	zemininden	yükseklikleri	eşit	olan	iki	çiviye	asmıştır.

?

Duvarda,	çerçevelerin	üst	çıtaları	ile	ipler	arasında	oluşan	üçgensel	bölgelerin	alanları	120	ve	150	cm2	dir.

Buna göre çerçevelerin, odanın zemininden yükseklikleri arasındaki farkın santimetre cinsinden alabileceği  
en büyük tam sayı değer kaçtır?

A)	1	 B) 2 C) 3 D) 4
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4. İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir.

1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

Aşağıda	4	hanesindeki	rakamlar	çevrilerek	şifre	oluşturulabilen	özel	bir	kilidin	görseli	verilmiştir.

ŞİFRE
GİR

YENİ 
ŞİFRE 

OLUŞTUR
TAMAM

9
0
1

9
0
1

9
0
1

9
0
1

Bu	kilit	ile	şifre	oluşturulmak	istendiğinde	“YENİ	ŞİFRE	OLUŞTUR”	tuşuna	basılıp	hanelerdeki	rakamlar	çevrilir.	Çevir-
me	işlemi	bittikten	sonra	“TAMAM”	tuşuna	basılır.	

Kilit,	çizgi	hizasındaki	rakamların	soldan	sağa	doğru	ilk	ikisini	ve	son	ikisini	iki	basamaklı	birer	doğal	sayı	olarak	kabul	
eder.	Eğer	bu	iki	basamaklı	doğal	sayılar,	aralarında	asal	ise	şifre	aktif	duruma	geçer.	

Bu	kilit	ile	yeni	bir	şifre	oluşturmak	isteyen	Yiğit;	soldan	sağa	doğru	ilk	iki	hanede	oluşturduğu	iki	basamaklı	sayının	asal	
çarpanları,	küçükten	büyüğe	doğru	sırayla	son	iki	hanedeki	rakamlar	olacak	şekilde	çevirme	işlemini	bitirip	“TAMAM”	
tuşuna	basar.	Kilit,	Yiğit’in	oluşturduğu	şifreyi	aktif	duruma	getirmiştir.

Yiğit, en soldaki hanede 1 rakamını çizgi ile hizaladığına göre yanındaki hanede aşağıdaki rakamlardan hangi-
sini çizgi ile hizalamış olabilir?

A)	0	 B)	5	 C)	6	 D) 8
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5. 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

Bir	okulun	her	katındaki	sınıflar	1’den	5’e	kadar	numaralandırılmıştır.

1. Kat

4

Salon
Numarası

14

5

Salon
Numarası

15

Bu	okulda	yapılan	bir	sınav	için	1,	2	ve	3.	katlardaki	tüm	sınıflara	görseldeki	gibi	önce	sınıfın	bulunduğu	kat	numarası,	
sonra	sınıfa	verilen	numara	yazılarak	salon	numaraları	oluşturulmuştur.

Eylül	ve	Zeynep	bu	okulda	salon	numarası	asal	olmayan	farklı	sınıflarda	sınava	girmişlerdir.

Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bu salon numa-
ralarının en küçük ortak katı kaçtır?

A)	100	 B)	300	 C)	600	 D)	800
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6. Aşağıda	bir	ortaokuldaki	öğrencilerin	farklı	kalınlıktaki	mavi	ve	pembe	renkli	iplerden	birini	kullanarak	yapmış	oldukları	
kedi	tırmalama	tahtaları	görülmektedir.

        

Bu	kedi	tırmalama	tahtalarının	her	biri	için	kaç	metre	ip	kullanıldığı	ve	bu	iplerin	1	metresinin	fiyatı	aşağıda	verilmiştir.

İpin Rengi Bir Tahta İçin Kullanılan İpin Uzunluğu (m) İpin 1 Metresinin Fiyatı (TL)

Mavi 15 4

Pembe 12 5

Öğrencilerin	yaptığı	kedi	tırmalama	tahtalarının	tümü	için	iki	renk	ipten	de	eşit	uzunlukta	kullanılmış	ve	kullanılan	iplerin	
toplam	maliyeti	1400	ile	1700	TL	arasında	olmuştur.

Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır?

A)	21	 B) 27 C) 28 D) 36
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7. Bir	marangoz	ustası,	yanında	çalışan	Kerem	ve	Ahmet	isimli	çıraklarına	genişlikleri	ve	kalınlıkları	aynı,	uzunlukları	farklı	
3’er	tane	tahta	verir.

Aşağıda	ustanın	çıraklarına	verdiği	tahtaların	uzunlukları	verilmiştir.

Kerem’e Verilen Tahtalar Ahmet’e Verilen Tahtalar

160 cm

100 cm

80 cm

200 cm

90 cm

60 cm

160 cm

100 cm

80 cm

200 cm

90 cm

60 cm

Usta,	çıraklarından	sadece	verdiği	tahtaları	kullanarak,	hiç	parça	artırmadan	basamak	sayısı	mümkün	olduğu	kadar	az	
ve	hem	yan	tahtaları	hem	de	basamakları	tek	parça	olan	aşağıdaki	gibi	1’er	metre	yüksekliğinde	birer	tane	merdiven	
yapmalarını	istiyor.

1 m

.  
 . 

  .
 

Çıraklar	kendilerine	verilen	tahtaların	kalınlıklarını	ve	genişliklerini	değiştirmeden	ustalarının	kendilerinden	istediği	gibi	
birer	merdiven	yaparlar.

Buna göre çırakların yaptığı merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır?

A)	1	 B) 2 C) 3 D) 4
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8. Bir	sınıftaki	kare	şeklindeki	eş	iki	pencere,	tüller	ile	aşağıdaki	gibi	süsleniyor.

Tüllerin	orta	kısmının	genişliği,	birinde	pencerenin	kenar	uzunluğunun	 14 ’üne,	diğerinde	ise	
1
6 ’sına	eşittir.

Tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin san-
timetrekare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A)	100	 B)	121	 C)	144	 D)	169
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9. a ≠ 0 ve n, m tam sayı olmak üzere a a
1n
n=-  ve (an)m = an · m şeklinde yazılır.

Matematik	öğretmeni;	Elif’e	 yukarıdaki	 yapboz	parçalarını	 verip	ondan	üzerlerinde	yazılı	 olan	üslü	 ifadelerin	değerleri	 
birbirine	eşit	olan	4	parçayı	birleştirerek	bir	yapboz	modeli	oluşturmasını	istemiştir.

Buna göre Elif’in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B) 

C)  D) 

(–2)12	 (212)–1	 (–16)3  
16
1 3

-a k  (–4)6 (–8)4 (–64)–2 
8
1 4
-

-a k  
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10. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.

Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir.

Rize	Fırtına	Vadisi’nde	yürüyüş	yaparken	kaybolan	bir	turisti	bulmak	için	onun	kullandığı	cep	telefonundan	gelen	sinyaller	
incelenmiştir.

Fırtına	Vadisi’nde	bulunan	4	farklı	bölgedeki	baz	istasyonuna	telefondan	gelen	sinyallerin	gücü,	aynı	birim	cinsinden	10’un	
tam	sayı	kuvvetleri	biçiminde	çözümlenerek	aşağıda	verilmiştir.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge

Telefondan Gelen 
Sinyalin Gücü 100	+	2	·	10–1	+	4	·	10–3 100	+	3	·	10–1 100	+	8	·	10–2 100	+	4	·	10–2	+	5	·	10–3

Ekipler,	aramalara	sinyal	gücü	en	fazla	olan	bölgeden	başlamışlardır.

Buna göre arama çalışmalarına hangi bölgeden başlanmıştır?

A)	1.	Bölge	 B)	2.	Bölge	 C)	3.	Bölge	 D)	4.	Bölge
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1. Aşağıdaki	şekilde	Güneş	ışınları	K	ve	L	ile	temsil	edilmiştir.	K	ve	L	ışınlarının	eşit	miktarda	Güneş	enerjisi	taşımasına	rağ-
men	Dünya	yüzeyinde	temas	ettiği	alanın	büyüklükleri	farklıdır.	Bu	nedenle	Güneş	ışınlarının	gelme	açısı	değiştikçe	birim	
yüzeye	düşen	ışık	miktarı	da	değişir.

Güneş ışınları

K

L

Atmosfer

Büyük alan

Küçük 
alan

Ekvator

Dünya

Yukarıdaki açıklamalar ve verilen model dikkate alındığında,
I.	 Kuzey	Kutbu	çevresine	göre	Ekvator	çevresi	L	ışınları	sayesinde	daha	fazla	ısınmaktadır.

II.		 Her	iki	alana	düşen	ışık	miktarı	eşit	olmasına	rağmen	K	ışınları	daha	geniş	bir	alana	etki	etmektedir.

III.	 Günün	aynı	vaktinde	bir	cismin	K	ışınlarının	düştüğü	bölgedeki	gölge	boyu,	L	 ışınlarının	düştüğü	bölgedekinden	
daha	azdır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

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

Fen	Bilimleri	Örnek	Soruları
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2. Aşağıda	bazı	bitkilerin	Kuzey	Yarım	Küre’de	hasat	zamanını	gösteren	bir	mevsim	çarkı	ile	Dünya’nın	Güneş	etrafındaki	
konumları	verilmiştir.

YA

Z

İLKBAHAR KIŞ

SONBAHAR

Ağustos

Te
mmuz

H
az

ira
n

M
ayıs

Nisan

Mart Şubat
Oca

k

Ar
al
ık

Kasım

Ekim

Eylül

Portakal

KarnabaharÇilek

Enginar
Ispanak

Havuç

Nar

Ayva

Böğürtlen

Bezelye

Üzüm
Bamya

Fındık

Badem

4

3

2

1MEVSİM
ÇARKI

Dünya’nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden 
hangisi doğrudur? (Bitkilerin	hasat	zamanını	etkileyen	tek	faktörün	mevsim	olduğu	varsayılacaktır.)

Bitki Adı Dünya’nın Konumu Yarım Küre

A) Böğürtlen 1 Güney

B) Enginar 2 Kuzey

C) Bamya 3 Güney

D) Ayva 4 Kuzey
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3. Barajların	yapıldıkları	bölgelerdeki	 iklim	değişikliğine	etkileri	 konulu	bir	araştırma	 için	Türkiye’nin	en	büyük	barajı	olan	
Atatürk	Barajı	seçiliyor.

Atatürk	Barajı	enerji	ve	sulama	amacıyla	Fırat	Nehri	üzerinde	kurulmuştur.	Baraj	1990	yılında	su	tutmaya	başlamış	ve	
geçen	zaman	içerisinde	bölgede	büyük	bir	göl	oluşmuştur.

Adıyaman

Şanlıurfa

Adıyaman

Atatürk 
Baraj Gölü

Şanlıurfa

1990 öncesi bölge haritası 1990 sonrası bölge haritası

Barajın çevre illerin iklimine etkisiyle ilgili aşağıdaki basamaklardan hangisi takip edilirse araştırma en doğru 
şekilde tamamlanmış olur?

A) Barajın	yapımından	itibaren	5	yıl	boyunca	hava	olaylarının	değişimine	ilişkin	veriler	incelenmelidir.

B) 1990	yılından	önceki	hava	olaylarının	ortalamalarına	ilişkin	verilerin	nasıl	değiştiği	incelenmelidir.

C) 1980	ile	2000	yıllarına	ait	ortalama	hava	olayları	incelenmeli	ve	bunlar	karşılaştırılmalıdır.

D) Ortalama	hava	olaylarının	baraj	yapımından	30	yıl	öncesi	ve	günümüze	kadar	olan	verileri	incelenmeli	ve	karşılaştırıl-
malıdır.

4. İklim ve hava olayları doğal ortamı, insanın yaşam ve faaliyetlerini etkiler. Hava olayları kısa süreli, iklim ise uzun süreli 
olarak doğal ortamı şekillendirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklime bağlı olarak ortaya çıkan bir görünümdür?

A) B)

C) D)
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5. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketine rüzgâr denir.

Rüzgârın	oluşumunu	ve	hareket	yönünü	gözlemlemek	için	aşağıdaki	deney	düzeneği	tasarlanmıştır.

Deneyin	Adı:	Rüzgâr	Oluşumu

Gerekli	Araç	Gereçler:	

İki adet özdeş mum Strafor köpük taneleri Cam boru Ayak

Deneyin	Yapılışı:	

• Strafor	köpük	taneleri	cam	borunun	orta	kısmına	eşit	şekilde	dağıtılacaktır.
• Aynı	miktarda	ısı	veren	mumlar	yakılarak	cam	borunun	uygun	yerlerine	konulacaktır.	
• Rüzgârın	hareket	yönünü	gözlemlemek	için	cam	borunun	içindeki	strafor	köpük	tanelerinin	yığılma	miktarından	ya-
rarlanılacaktır.

Buna göre hangi seçenek öğrencinin deney sonucunu gösteren düzenek olabilir?

A)

B)

C)

D)
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6. Yıl boyunca Güneş’ten gelen ışınlar Dünya’ya farklı açılarda düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın bir açı ile düş-
tüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır.

Dünya’nın	eş	yükseltilerdeki	farklı	noktalarına	görseldeki	gibi	aynı	açıyla	özdeş	güneş	enerjili	su	ısıtma	sistemleri	takılmış	
ve	depoların	tamamı	eşit	sıcaklıktaki	su	ile	doldurulmuştur.

Yengeç
Dönencesi

Oğlak
Dönencesi

Ekvator

K

L

M

Buna göre verilen tarihlerde, hangi depodaki suyun sıcaklığının 30°C’a daha kısa sürede ulaşması beklenir?

 23 Eylül 21 Aralık 21 Haziran

A)  K M L
B)  L K M
C)  M K L 
D)  L M K 
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7. İklimin	değişmesi	bir	türe	ait	bazı	özelliklerin	de	değişmesine	neden	olabilir.	Bu	durum	şemalarla	şu	şekilde	açıklanabilir:

Bir	tür,	hayatta	kalabilmek	için	uygun	şartlara	sahip	iklim	bölgelerinde	yaşar	(K).	Yaşanan	iklim	değişiklikleri	sebebiyle	yeni	
alanlar	yaşamaya	uygun	hâle	gelebilir	veya	daha	önceden	yaşanılan	bölgeler	artık	yaşamaya	uygun	olmayabilir	(L).	İklim,	
türün	dağılma	yeteneğinden	daha	hızlı	değişebilir	ve	bireyler	yeni	alanların	tümünü	kolonileştirmeyebilir	(M).

Türün doğal yaşam alanı
Türün artık yaşayamayacağı alan
Türün yaşayabileceği yeni alan
Türün dağılabileceği en büyük alanın sınırı

K L M

Bu bilgilere göre iklim değişikliği canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinde kesinlikle değişikliğe neden olur?

A)	Birey	sayılarında	 B)	Yaşam	alanlarında

C)	Tür	sayılarında	 D)	Dağılma	yeteneklerinde

8. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülürken, yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri görülür.

Bu bilgiye uygun çizim aşağıdakilerden hangisidir?

A)

 Sıcak 
Soğuk 

Sıcak

B)

  Soğuk 
Sıcak 

  Soğuk

C) D)

   Sıc
ak 

Soğuk 
 Sıcak  Soğuk 

Sıcak 
  Soğuk

Dünya yüzeyi Dünya yüzeyi

Dünya yüzeyi Dünya yüzeyi
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9. Bezelye bitkisinde yeşil meyve rengi özelliği baskın, sarı meyve rengi özelliği ise çekiniktir. Bezelyelerde bu özelliklerin 
kalıtımında üç farklı genotipte birey oluşabilir. 

Bezelye	bitkisinde	meyve	rengi	genotipleri	aşağıdaki	gibidir.

Yeşil renkli meyve Sarı renkli meyve

MM veya Mm

Fenotipler:

Genotipler:

Mm

A)

mm Mm

2. 3. 4.

MM

B)

MM mm

2. 3. 4.

Mm MM Mm

2. 3. 4.C)

MM Mm

2. 3. 4.D)

mm

mm

Bir	araştırmacı	dört	farklı	bezelye	bitkisinin	meyve	rengi	ile	ilgili	yaptığı	çaprazlamalarda	aşağıdaki	sonuçlara	ulaşıyor.

• 1.	ve	2.	bezelyeleri	çaprazladığında,	tamamı	yeşil	meyve	veren	ve	iki	farklı	genotipe	sahip	bezelye	bitkileri	elde	ediyor.
• 1.	ve	3.	bezelyeleri	çaprazladığında,	yeşil	ve	sarı	meyve	veren	ve	iki	farklı	genotipe	sahip	bezelye	bitkileri	elde	ediyor.
• 1.	ve	4.	bezelyeleri	çaprazladığında,	yeşil	ve	sarı	meyve	veren	ve	üç	farklı	genotipe	sahip	bezelye	bitkileri	elde	ediyor.	

Araştırmacının bu sonuçlarından yola çıkarak çaprazlamalarda kullanılan 2, 3 ve 4. bezelyelerin fenotip ve geno-
tiplerinin durumu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Yeşil renkli meyve Sarı renkli meyve

MM veya Mm

Fenotipler:

Genotipler:

Mm

A)

mm Mm

2. 3. 4.

MM

B)

MM mm

2. 3. 4.

Mm MM Mm

2. 3. 4.C)

MM Mm

2. 3. 4.D)

mm

mm
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10. Baskın Alel: Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman fenotipte gösteren alellere denir.

Çekinik Alel: Genotipte baskın bir alelle bulunduğunda fenotipte etkisini göstermeyen alellere denir.

Bezelyelerde	bazı	karakterlere	ait	özelliklerin	çaprazlanması	ve	oluşan	F1	dölünün	özellikleri	aşağıda	verilmiştir.	

Düz
tohum

Düz
tohum

F1

Dölü

Buruşuk
tohum

Sarı 
tohum

Yeşil 
tohum

F1

Dölü

Yeşil 
tohum

Yanda 
çiçek

Uçta çiçek

F1

Dölü

Yanda 
çiçek

Uzun boy

Uzun boy

F1

Dölü

Uzun boy

Karakterlere ait özelliklerin baskınlık ve çekiniklik durumunu önceden bilmeyen bir öğrenci sadece bu çaprazla-
malar ve F1 dölüne bakarak hangi özellikten sorumlu alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir?

A)	Uçta	çiçek	 B)	Uzun	boy

C)	Yeşil	tohum	 D)	Buruşuk tohum
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CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK

1.		C

2.		A

3.		B

4.		D

5.		D

6.		B

7.		B

8.		C

9.		C

10.		B

1.		C

2.		C

3.		D

4.		B

5.		C

6.		D

7.		B

8.		A

9.		D

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 - 9

• 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



2



3

1. Aşağıda kâğıttan gemi yapımının ilk dört aşamasının anlatımı görselleriyle birlikte verilmiştir.

Ön yüzü beyaz, arka yüzü pembe olan dik-

2 4

1

3
dörtgen bir kâğıt ok yönünde katlanır. Oluşan 
şekil tekrar ikiye katlanır ve ortaya çıkan bu 
kat yeniden açılır. Ortada bir çizgi elde edilir. 
Üstteki iki köşe ortadaki çizgiye doğru katla-
nır. Üçgenin altında kalan şeritlerden öndeki, 
yukarı doğru katlanır.

Kalan aşamalar şu şekildedir:

Kâğıt ters çevrilip kâğıdın diğer şeridi de yukarı doğru katlanır. Daha sonra köşeleri arkaya doğru katlanır. Oluşan üçge-
nin alt köşeleri tutulup birbirine doğru itilir ve düz bir kare elde edilir. Üst kanat yukarı doğru katlanıp aynı şey diğer tarafta 
da tekrar edildikten sonra yine bir üçgen elde edilir. Bu üçgenin alt köşeleri tutulup içe doğru itilir. Üst köşeler tutulur ve 
birbirinden ayrılır. Böylece ortaya bir gemi çıkar.

Bu metindeki açıklamaları içeren görseller aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

9 111065 1287A)

9 111065 1287B)

9 111065 1287C)

9 111065 1287D)

Türkçe Örnek Soruları
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2. ULVİYE ― Kızım, bugün Hüsrev’in odasına gazete götürdün mü?

HİZMETÇİ ― Bir saat evvel götürdüm.

ULVİYE ― Umarım, haberi okumamıştır.

HİZMETÇİ ― Bilmiyorum, efendim! Ben içeriye girdiğimde yatağında oturuyordu. Eliyle, gazeteyi bırakmamı işaret etti.  
  Ben de iskemlenin üzerine bırakıp çıktım.

ULVİYE ― Peki, kızım!

ULVİYE ― Demin mutfak katına indiğinde henüz okumamıştı. Ya şimdi okursa?

NEVZAT ― Yapacak bir şey yok artık.

ULVİYE ― Odasına girip belli etmeden alamaz mıyız gazeteyi?

NEVZAT ― O zaman büsbütün şüphelenir.

Aşağıdaki yay ayraç içi ifadelerden hangisi bu metnin herhangi bir yerinde kullanılamaz?

A) (Hatırlamak için elini çenesinin altında gezdirdikten sonra)

B) (Hüsrev’e tedirgin gözlerle bakar.)

C) (Gözlerini Ulviye’ye dikip bir süre susar.)

D) (Odada ikisi kalmıştır.)

3. Bir kelime oyununda kişilerden, içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmaları istenmek-
tedir. Bir kelimeden yola çıkılarak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır:

• Kutuların yer değiştirmesi zorunludur.

• Kutulardaki harfler, kendi içinde yer değiştirebilir.

Örnek: M A N A A N M A

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisindeki kelimeler verilen kurallara uygun oluşturulmuştur?

K A M E R M E R A K

R K E KÜ K Ü R E K

P A T İ K T A K İ P

Ş E K İ L L E Kİ ŞA)

B)

C)

D)
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4. Bir kişinin, kendi yaşam öyküsünü anlattığı şiirlere “otobiyografik şiir” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografik şiirdir?

A) Yeşil, ipek gömleğinin yakası 
Büyük zamana düşer 
Her şeyin fazlası zararlıdır ya 
Fazla şiirden öldü Edip Cansever 

B) Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder 
Dante gibi ortasındayız ömrün 
Delikanlı çağımızdaki cevher 
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün 
Gözünün yaşına bakmadan gider 

C) Anam Nergiz, babam Hacı 
Üç kardeşiz, iki bacı 
Şeref der, konuşmam acı 
Yumuşaktır huyum benim 
Bir doksan bir boyum benim 

D) Adı soyadı 
Açılır parantez 
Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti 
Kapanır parantez 
O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı 
Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları
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5. Algoritma, sorun çözmek ya da amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin adım adım tasarlanmasıdır. Algo-
ritmada çözüme ulaşmak için tüm olasılıklar değerlendirilir, doğru ve etkin bir çözüm için komutlarla adımlar tanımlanır. 
Bu sürecin bir başlangıcı ve bitişi bulunmalıdır.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emin Bey, “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”na başvuru yapmak isteyen 7. sınıf öğren-
cileri için bir algoritma hazırlamıştır. 

Kurslarla ilgili bilinenler şunlardır:

• Öğrencinin e-okul sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

• Sisteme e-kurs modülü üzerinden “Öğrenci Girişi” sekmesi ile girilir.

• Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten, haftalık 12 saate kadar kurs alabilirler.

• 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten, haftalık 18 saate kadar kurs alabilirler.

Bu bilgilere göre Emin Bey aşağıdaki algoritmalardan hangisini hazırlamış olabilir?

> “e-kurs.meb.gov.tr”
internet adresini gir. > Karşına çıkan ekranda

“Öğrenci Girişi”ne tıkla. >
Okul kademene uygun olan
“Açık Lise Öğrenci Girişi” ile
sisteme gir.

Seçmek istediğin beş dersi
işaretle ve sisteme kaydet.Başla Bitir>>

> “e-kurs.meb.gov.tr”
internet adresini gir. > Karşına çıkan ekranda

“Öğrenci Girişi”ne tıkla. >
Okul kademene uygun olan
“E-Okul Öğrenci Girişi” ile
sisteme gir.

Seçmek istediğin beş dersi
işaretle ve sisteme kaydet.Başla Bitir>>

> “e-kurs.meb.gov.tr”
internet adresini gir. > Karşına çıkan ekranda

“Öğrenci Girişi”ne tıkla. >
Okul kademene uygun olan
“E-Okul Öğrenci Girişi” ile
sisteme gir.

Seçmek istediğin altı dersi
işaretle ve sisteme kaydet.Başla Bitir>>

> “e-kurs.meb.gov.tr”
internet adresini gir. > Karşına çıkan ekranda

“Veli Girişi”ne tıkla. >
Okul kademene uygun olan
“E-Okul Öğrenci Girişi” ile
sisteme gir.

Seçmek istediğin altı dersi
işaretle ve sisteme kaydet.Başla Bitir>>

A)

B)

C)

D)

6. Kişinin bazı olay ve durumlar karşısında kararsızlık yaşaması çatışmaya neden olur. Bu durum üç şekilde ortaya çıkabilir:

Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması: Birey, yapmak istediği iki şey arasında kararsızlık yaşar. Futbol oynamayı ve konsere 
gitmeyi seven birinin aynı saatte gerçekleşen bu iki etkinlik arasında kararsızlık yaşaması, bu çatışma türüne örnektir.

Yaklaşma-Kaçınma Çatışması: Birey, bir şeye karşı istek duyar ancak bu istek, bireyin hoşuna gitmeyen bir durumu 
ortaya çıkarır. Dondurma yemek isteyen birinin, boğazı ağrıdığı için yemekten çekinmesi bu çatışma türüne örnektir.

Kaçınma-Kaçınma Çatışması: Birey, istemediği iki durumdan birini seçmek zorunda kalır. Diş tedavisinden korkan 
birinin bu ağrıyı çekmek ile doktora gitmek arasında bir seçim yapma durumunda kalması, bu çatışma türüne örnektir.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metinde sözü edilen çatışma türlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. 

B) Gülü seven dikenine katlanır.

C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...

D) Ne yârden geçilir ne serden.
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7. Ünlü sanatçının Türkçeye ilk kez çevrilen eseri kitapçılardaki yerini aldı. Bu kitap hem metni hem desenleri hem de içe-
riğiyle iyi ki ve nihayet dedirtecek. 

Bu parçadaki altı çizili ifadelerde, söz konusu kitapla ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla 
verilmiştir?

A) Yazarın bu tarzda bir kitap yazma konusunda geç kaldığı – Her okurun, kendisinden bir şeyler bulabileceği bir içeriği olduğu

B) Eleştirmenlerden olumlu tepkiler geldiği – Şimdiye kadar bu alanda böyle bir kitap yazılmadığı

C) Yazarın diğer eserlerinden daha iyi olduğu – Ele aldığı konunun daha önce işlenmediği

D) Yazılmasından memnuniyet duyulduğu – Uzun süredir bu nitelikte bir kitabın beklendiği

8. Şiir serüveninin başından itibaren her şeyin şiire konu olabileceği ilkesini benimseyen şair, “- - - -ˮ anlayışı çerçeve-
sinde sosyal ilişkilere, tabiata, teknolojiye, tarihe dair meseleleri farklı sanat dallarından taşıyıp getirdiği malzemelerle 
harmanlayarak her zaman güncel kalabilen eserler verdi. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) şiir dünyadan ibaret

B) sanat şiirden ibaret

C) hayat şiirden ibaret 

D) şiir insandan ibaret
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9. 2013 yılının Şubat ayında kütlesinin yaklaşık 12 bin ton olduğu düşünülen büyükçe bir meteor, atmosfere girdi ve orada 
parçalandı. Meteorun parçaları Rusya’nın Çelyabinsk kenti yakınlarına düştü. Çok sayıda bina zarar gördü ve yaralanan-
lar oldu. Uzmanlar bu büyüklükteki bir meteorun en son 1908 yılında yeryüzüne düştüğünü belirtiyor.

Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

B) Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

C) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

D) Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözcükler küçük harfle başlar.

10. Fiil kökünden türediği ve olumsuzu, fiiller gibi “-ma /-meˮ eki ile yapılabildiği hâlde kip eki alamayan sözcüklere “fiilimsiˮ 
denir.

Buna göre,

I. Bağışlar sayesinde bir kütüphane dolusu kitap birikmiş.

II. Suyun birikmesi birkaç saati bulacak gibi görünüyor.

III. Tarih ve arkeoloji alanlarında büyük birikim sahibidir. 

cümlelerinin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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1. 1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-i Esasi) ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın kişisel 
isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlı-
ğı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.

Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Temel hakları korumak

B) Anayasal düzene geçmek

C) Yargı bağımsızlığını sağlamak

D) Padişah otoritesini güçlendirmek

2. Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesinin açılışında yaptığı konuşma:

“Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek 
görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hede-
fimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar... Memlekete yabancı 
etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakâr-
lıklar bekliyorum. Milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

Bu konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Liderlik vasfına sahip olduğuna

B) Milli bir ordu kurmayı amaçladığına

C) Bağımsızlık duygusu ile hareket ettiğine

D) Millî egemenlik anlayışını benimsediğine

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları



10

3. Aşağıdaki haritada Mustafa Kemal’in doğduğu ve ilk çocukluk yıllarının geçtiği Selanik şehrine ait bazı bilgiler verilmiştir.

Paris

AKDENİZ

KARADENİZ

Manastır
Selanik

Belgrad

İstanbul

Ticaret Gemileri

Demir Yolu Ulaşımı

Batılı Fikirler

Bu haritaya göre Selanik ile ilgili,

I. Ticaretin en yoğun yaşandığı şehirdir.
II. Kültürel gelişmeler yayılma imkânı bulmuştur.
III. Farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirdir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve III. D) I, II ve III.
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4. Mustafa Kemal, askerî ateşelik görevi nedeniyle bir süre Bulgaristan’ın Sofya kentinde bulunmuştur. Bu görevi sırasında,
• Bulgar parlamentosunu yakından takip etmiştir.
• Bulgaristan’da azınlıkta kalan Türklerle yakın ilişkiler kurmuş ve Türkçe yayımlanan gazetelere destek vermiştir.
• Diğer devletlerin elçileriyle görüş alışverişinde bulunmuştur.
• İstanbul’dan getirttiği gazete ve dergileri özenle takip etmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Milliyetçi bir kişiliğe sahiptir.

B) Ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmiştir.

C) Bulgaristan’daki Türk azınlığın sorunlarına çözüm getirmiştir. 

D) Demokratik yönetim sistemleri hakkında fikir sahibi olmuştur.

5. Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir:

• Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir.
• Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
• Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakıla-

caktır.

Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A) Anadolu’da çıkabilecek azınlık isyanlarının engellenmesi 

B) Haberleşme ve ulaşımın kontrol altına alınması

C) Anadolu ve Rumeli bağlantısının kesilmesi

D) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması
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1. Yapılan araştırmalar, meyve ve sebzelerin besin değerlerinin geçmişten günümüze önemli bir düşüş gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Kimyasal atıklar sebebiyle toprağın verimsizleşmesi, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, çabuk olgunlaşma-
sını sağlamak amacıyla sebze ve meyvelerde çeşitli hormonların kullanılması bu düşüşün nedenleri arasında sayılabilir. 
Bu durum, insanlığın bugünü ve yarını için büyük risk oluşturmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde anlatılanlarla örtüşmektedir? 

A) “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten 
sakının.”

  (Mâide suresi, 88. ayet)

B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık…”
  (Ahkâf suresi 3. ayet)

C) “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının 
bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”

  (Rûm suresi, 41. ayet)

D) “Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmeniz için yağmur yüklü bulutlardan bol yağmur indirdik.”
  (Nebe’ suresi, 14-16. ayetler)

2. İnsan; rızkını kazanmak için, Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkânları değerlendi-
rir, tercihlerde bulunur ve kendine uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin gereklerini yerine getiren kişiye rızkını verir. 

Bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Kader

B) Ecel

C) İrade

D) Emek

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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3. • “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir…”
  (Kehf suresi, 29. ayet)

• “Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”
  (Enbiyâ suresi, 10. ayet)

Bu ayetlerden insan ile ilgili;

I. Tercihlerinde özgürdür.
II. Eylemlerinden sorumludur.
III. Düşünebilme yeteneğine sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir 
ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.  
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam ola-
rak bilemezler...”

 (Bakara suresi, 255. ayet)

Ayet’el-Kürsi’nin Türkçe mealindeki altı çizili bölümler Allah’ın isimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden han-
gisi dışta kalır?

A) Rezzak

B) Hayy

C) Alîm

D) Kayyum
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5. Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak; tarımın bilinçli yapılması konusunda çevresindeki çiftçilere 
örnek oldu. O, üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlara göre, tarlalarında hangi sebzeleri yetiş-
tirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştı. Aldığı tavsiyelerden hareketle tarlalarına uygun sebzeleri ekti 
ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün alabilmek için Allah’a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde hem verim hem de 
kalite açısından iyi bir sonuç elde etti.

Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Rızık

B) Emek

C) Şükür

D) Tevekkül 
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İngilizce Örnek Soruları

Read the conversation and complete the sentence.

1. 

Hi, Sophie.
How are you?

Thank you, Nathalie.
What about you?

We are meeting at a 
café for Jane’s birthday
on Sunday evening. 
Can you come?

Sure.

I am really busy but I will be there.
I don’t know where the café is.
Can you text me its address,
please?

Sophie

According to the conversation, Sophie - - - -.

A) tells Nathalie what she is doing now

B) makes an excuse for not going there

C) cannot go there because she is busy

D) asks for some details about the event
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Read the information about the personal characteristics of Rosa and answer the question.

2. 

Honest

Responsible

Kind

Generous

Adventurous

Which of the following IS NOT related to Rosa’s personality?

A) She always says “please” and tells the truth.

B) She buys presents for her friends.

C) She likes doing extreme sports.

D) She never changes her mind.

Read Arthur's plans and the conversation. Answer the question.

3. 

Going to the
tennis course

(6 pm - 8 pm) (7 pm - 9 pm) (5 pm - 8 pm) (4 pm - 6 pm)

Attending
John’s party

Taking care
of my brother

Training for
the tournament

Blake : We are planning to gather on Monday. Will you come?
Arthur : What time?
Blake : At 4 pm.
Arthur : - - - -.

Which of the following completes the conversation?

A) It is awesome but I will be at John’s party.

B) I’d love to but I have to leave before six.

C) That sounds great but I have to train for the tournament.

D) I am sorry but I am taking care of my brother at that time.
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Look at the poster below and answer the question.

4. 

mou
nta

in

bik
e

rid
ing

Free sandwiches and fruit juice!
Helmet is necessary.
For more information, please contact Maggie at:
0855 581 12 45/ maggie06@net.info.com

10t
h  April 2

020 / 0
7:30 a.m.

Which of the following DOES NOT have an answer in the poster?

A) How long is the trip?

B) Is there anything to eat?

C) How can we learn details?

D) Which equipment do we need?
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Read the text and answer the question.

5. The table below shows Helena and Tracy’s likes. They want to attend a course together.

HELENA TRACY

Playing the guitar Preparing traditional dishes

Fishing Taking photos

Cooking Swimming

Which of the following is appropriate for both of them?

IMPROVE MUSICAL SKILLS

LEARNERS IN THE KITCHEN

HUNT THE BIGGEST

A)

B)

C)

D)

ART OF CAMERA



19

CEVAP ANAHTARI

1.  C

2.  B

3.  D

4.  A

5.  C

1.  D

2.  B

3.  A

4.  C

5.  A

1.  D

2.  D

3.  B

4.  A

5.  C

TÜRKÇE
T.C. İNKILAP TARİHİ VE

ATATÜRKÇÜLÜK

İNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  B

2.  B

3.  D

4.  C

5.  B

6.  C

7.  D

8.  A

9.  A

10.  C


