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7’den 8’e
3 .

TÜRKÇE

Test-1

ayseri alesi, şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla birkaç kez restore edilmiştir.
ayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son restore işlemi başarıyla sonuçlanmıştır.
u iki cümlenin anlamca d ğru bir bi imde birleştirilmiş h li aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla ayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birkaç kez restore
edilen ayseri alesi nin son restore işlemi, başarıyla sonuçlanmıştır.
B) Birkaç kez şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla ayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore
edilen ayseri alesi nin restore işlemi başarıyla sonuçlandırılmıştır.
C) Şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla birkaç kez restore edilmiş olan
işlemi, ayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla sonuçlandırılmıştır.

ayseri

alesi nin son restore

D) Birkaç kez restore edilmiş olan ayseri alesi nin şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla yapılan son
başarılı restore işlemi, ayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

4 .

Sayra, anlamlarının Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık, saf olmayan, düzensiz ve dağınık. olduğunu
bildiği karışık kelimesini bir görsel arama sitesinde aratmış ve şu görsellerle karşılaşmıştır

ayra,
K nin sitesinden anlamının Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, beklenmedik. lduğunu öğrendiği sıra
dışı i adesini görsel arama sitesinde aratırsa aşağıdaki görsellerden hangisi ile karşılaşmaz?
A)

B)

C)

6

D)

Diğer sayfaya geçiniz.

7’den 8’e

TÜRKÇE

Test-3

1 8 .

u görselde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cep telefonu tedavi edicidir.
B) Cep telefonu bağımlılık yapar.
C) Cep telefonunun yan etkileri vardır.
D) Cep telefonu gereklidir.

Türkiya ilaç pazarı

1 9 .

czane satış değeri
Hastane satış değeri

Toplam satış miktarı milyar kutu, sağ eksen)

2 5
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T
verilerine göre Türkiye ilaç pazarının
deki değeri , milyar T , tüketilen ilaç miktarı da , milyar kutu olarak gerçekleşti.
ile
arasında ilaç pazarı , kat artış gösterirken, tüketilen kutu miktarındaki artış , kat oldu.
ürkiye deki ila sektörüyle ilgili bu gra ik ve paylaşılan verilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye de tüketilen ilaç miktarı kutu bazında

yılı hariç her yıl düzenli olarak artmıştır.

B) laçların eczane satış değerleri, hastane satış değerlerinin çok üzerindedir.
C)

yılından

yılına kadar ilaç pazarı üç kat büyümüştür.

D) laç sektöründe tüketilen kutu bazında bir önceki yıla göre en büyük artış
38

de gerçekleşmiştir.
Diğer sayfaya geçiniz.

9 .

7’den 8’e

TÜRKÇE

Test-4

Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar.
Aşağıdaki tabelalardan hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A)

Yangın
Çıkışı

B)

Dolmuş
Durağı

D)

C)
Şehirler Arası Telefon

1 0 .

Kurttepe köyü

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

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
için konur.

Hitap için kullanılan kelimelerden
sonra konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, bu işlevlerden biriyle kullanılmamıştır?
A) Çocuklar, yarın yapılacak çalışmaları gözden geçirmek için toplandı.
B) Sanat, edebiyat ve bilim topluma yön veren özelliklerdir.
C) Çok sevdiği arkadaşıyla aynı evde kaldı, unutulmaz anılar yaşadı.
D) Ağacın arkasına saklanmış olan çocuğa sen de kimsin, diye çıkıştı.
45

Diğer sayfaya geçiniz.

1 1 .

7’den 8’e

TÜRKÇE

Test-5

arikatür, değindiği konuları mizahi ve eleştirel bir üslupla ele alarak insanlara anlatan bir çizim şeklidir. Bir nevi resimlerin mana kazanmış halidir. arikatürler sözlü ya da sözsüz olabilir ve genellikle bir ileti verirler.
una göre aşağıdaki karikatürlerden hangisi vermek istediği ileti yönüyle diğerlerinden arklıdır?
A)

B)

C)

D)

1 2 . Aysima, kendine özgü bir alfabe oluşturmaya çalışmaktadır. Her harfin bir sembolle gösterildiği bu alfabede B, D, S,
, , harflerini karşılayan semboller kendinden sonra gelen ünlü harfin kalın a,ı,o,u) ince e,i,ö,ü) olma durumuna
göre sembolü değişmektedir. Bu harflerden sonra ünlü bir harf gelmiyorsa ince şekilleri ile gösterilmektedir. Ayrıca yazılar sağdan sola doğru okunmaktadır.
B

D

S
L

nce ses
alın ses

u bilgilere göre aşağıdaki i adelerden hangisi elmas, Selma, selam, emsal kelimelerinden herhangi birinin
yazılışı değildir?
A)

B)

C)

D)

59

Diğer sayfaya geçiniz.
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Test - 1

MATEMATIK

Çarpanlar ve
Katlar

7. Aşağıdaki tabloda Es-Es marketin günlük satışa konulan buğday, çavdar ve ekşi mayalı ekmek sayıları verilmiştir.
Ekmek Çeşiti

Satışan Konulan Adet

Buğday

36

Çavdar

51

Ekşi Mayalı

28

Es-Es markette ekmek satışlarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
•

Satışa konulan buğday ekmeği sayısının asal çarpanlarının sayısı kadar buğday ekmeği satılamamıştır.

•

Satışa konulan çavdar ekmeğinin asal çarpanlarının toplamı kadar çavdar ekmeği satılamamıştır.

•

Satışa konulan ekşi mayalı ekmeğin en büyük asal çarpanı kadar ekşi mayalı ekmek satılamamıştır.

Buna göre Es-Es markette satılan buğday, çavdar ve ekşi mayalı ekmeklerin toplam sayısı kaçtır?
A) 67

B) 76

C) 81

D) 86

8.

1. Denz Fener

2. Denz Fener

Şekilde 1. deniz feneri 5 saniyede bir, 2. deniz feneri ise 7 saniyede bir yanarak işaret vermektedir.
Bu iki deniz feneri ilk kez birlikte yanıyorlar.
Ardından 4. kez birlikte yandıklarında 1. ve 2. deniz feneri toplam kaç kez yanmış olur?
A) 25

B) 35

C) 36
7

D) 41
Diğer sayfaya geçiniz.

Üslü
İfadeler

MATEMATIK

Test - 3

7. Türk Lirasının en büyük banknotu olan 200 TL aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

200 TL'lik bir banknotun kalınlığı 0,1 mm dir. Her birinde 50 tane 200 TL'lik banknot bulunan desteler bir bankanın kasasına aşağıdaki gibi dizilmiştir.

Kasadaki para destelerinin hepsi tek bir destenin üzerine dizildiğinde paraların yüksekliğinin milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 3.10–2

B) 3.10–1

C) 3.101

D) 3.102

8. İşe gitmek için evden trene ve trenden indikten sonra iş yerine yürüyen Zafer Bey'in kullandığı güzergah ve uzunlukları
aşağıda verilmiştir.
Ev

Trene Bnş
Trenden
İnş
İş Yer

A

211 metre

B

C

6 km

2 10

me

tre

D

Zafer Bey'in adım uzunluğu evden işe giderken 0,5 metre iken, işten eve dönerken iki katıdır.
Buna göre Zafer Bey’in işe giderken attığı adım sayısının, dönüşte attığı adım sayısına oranı kaçtır?
A) 23

B) 22

C) 2

15

D) 2–1
Diğer sayfaya geçiniz.

Üslü
İfadeler

MATEMATIK

Test - 4

7. Ahmet, Berk ve Cem bazı ondalık gösterimleri çözümleyerek birer sayı söylüyorlar.

Ahmet
3.102+2.101+2.10-1+5.10-3

Berk
5.101+7.100+3.10-2+4.10-3

Cem
4.103+1.100+10-2

Buna göre bu üç arkadaşın söylediği sayılar ve bu sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8.

Ahmet (A)

Berk (B)

Cem (C)

Sıralama

A)

302,25

57,34

401,01

C>A>B

B)

32,205

57,034

41,1

B>C>A

C)

320,205

57,034

4001,01

C>A>B

D)

320,205

57,34

4001,01

A>C>B

Pisagor Teoremi: Bir dik üçgende dik kenarlarının uzunluklarının karelerini toplamı, hipotenüs (dik açının gördüğü
kenar) uzunluğunun karesine eşittir.  Örneğin;
5

2
3
								3
+ 42 = 52 eşitliği yazılabilir.

4
Uydu

Ay
60.10

15

km

Uzay inceleme istasyonunda çalışan Yılmaz ve Fatih kardeşler
uzayda bulunan YILFA uydusunun Dünya'ya ve Ay'a olan dik
uzaklıklarını yandaki gibi belirlemişlerdir.

220. 515 km

Dünya

Buna göre Yılmaz ve Fatih kardeşler, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığı en az kaç km olarak hesaplamışlardır?
A) 68.1015

B) 680.1012

C) 6,8.1012
19

D) 0,68.1014
Diğer sayfaya geçiniz.

Kareköklü
İfadeler

MATEMATIK

Test - 8

5. 1 m = 100 cm
Aşağıda bir iş yerinde çalışanlara verilen kimlik kartı gösterilmiştir.

3,24 cm

PERSONEL KİMLİK KARTI
ID 11234568797054661

1,44 cm

Adı
:
Soyadı :
Adres :
2,56 cm

9,3 cm

10 cm

www.website.com
15,4 cm

Karta yapıştırılan fotoğrafın alanı kaç santimetrekaredir?
A) 18

B) 24,78

C) 25,5

D) 27,5

1,90 metre

6.

A

B

Yukarıda bahçıvanlık yapan Emir ve bahçesinde bulunan A ve B cinsindeki iki ağaç verilmiştir. Emir’in boyu 1,90 metredir.
Buna göre A ve B ağaçlarının boyları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) A = �5 metre, B = �7 metre

B) A = �5 metre, B = �6 metre

C) A = �3 metre, B = �5 metre

D) A = �2 metre, B = �3 metre

34

Diğer sayfaya geçiniz.

Veri
Analizi

MATEMATIK

Test - 9

7. Aşağıda çizgi grafiği üç farklı benzinliğin depolarındaki benzin miktarlarının zamana bağlı olarak hacmindeki değişimi
göstermektedir.
: M deposu
: L deposu
: K deposu

M
L
K

Depotak Benzn Mktarı (ton)
150
100
50
0

5

10

15

20

Geçen Süre (dk)

25

Bu üç deponun 40 dakika sonunda benzin miktarlarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olur?
A)

M

B)
M

K
150°

8.		

K

M

120°

100°
L

D)

C)
K

M

140°

140°

120°

100°

L

K
100°
L

L

Grafik 1: Satış Oranları                                  Grafik 2: Satış Sayıları
Satış Sayısı (Bn)

: Türkçe
: Fen Blmler

7m

: Matematk

4k

140°

20

le
r
em 
at
k
at

lm

Ders Türü

M

B

Fe

n

Tü

rk

çe

120°

Yukarıdaki daire ve sütun grafiği Yeni Tarz Yayınlarına ait Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik branş denemelerinin satış
oranlarıyla sayılarını göstermektedir.
Grafikte verilenlere göre m + k toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16

B) 14

C) 10
40

D) 8
Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATIK

Olasılık

Test - 12

3. Burak hoca, öğrencilere 20 yapraklı bir matematik kitabından rastgele bir yaprak seçerek seçtiği yapraktaki soruyu çözüyor.

Buna göre Burak hocanın seçtiği yaprakta yazılı sayfa numaralarının ikisininde bir basamaklı bir sayı olma olasılığı kaçtır?
A) 1
4

B) 1
5

C) 3
4

D) 4   
5

4. Yarıçapı 4 olan dairenin alanı p.r2 dir.

H d tahtası
He
Hedef

Emre

Yukarıda yarıçapları sırasıyla 10 cm, 12 cm ve 14 cm olan kırmızı, yeşil ve mavi bölgelere ayrılmış hedef tahtası verilmiştir.
Emre atış yaptığında hedef tahtasını tutturduğu bilindiğine göre yeşil bölgeyi vurma olasılığı kaçtır?
A) 22
99

B) 44
186

C) 1
2
50

D) 11   
49
Diğer sayfaya geçiniz.

Test - 14

Cebirsel İfadeler
ve Özdeşlikler

MATEMATIK

1. Aşağıda cebirsel ifadeler oluşturan bir bilgisayar programı gösterilmiştir.
a

x2 +

7

8

9

6

5

4

3

2

1

b

x+

c

ENTER

1'den 9'a kadar olan rakamlardan sırayla üç tanesine tıkladıktan sonra ENTER tuşuna basılıyor. Seçilen rakamlar sırayla a, b ve c bölmelerine yerleştiriliyor ve cebirsel bir ifade elde ediliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu program ile elde edilemez? (Seçilen bir rakam tekrar seçilebilir)
A) (x+1)2

B) (x+2)2

C) (x+3)2

D) (x+4)2

2.

Mav Boya

Alanı 16x2 metrekare olan kare şeklinde bir duvarın karşılıklı kenarlarının orta noktasından birbirine dik olacak şekilde
8 cm genişliğinde bantlar yapıştırılarak şekilde gösterilen sağ üst bölümü mavi renge boyanmıştır.
Buna göre mavi renge boyanan bölgenin alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16x2 – 64x + 64

B) x2 – 8x + 16

C) 4x2 – 32x + 64
57

D) 4x2 – 16x + 16
Diğer sayfaya geçiniz.
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Mevsimler
ve İklim

FEN BILIMLERI

Test - 1

3. Bir öğrenci Dünya modelinin üzerine bir termometreyi sabitleyerek yerleştirip, el feneri ile aydınlatıyor. Aynı zamanda
modeli döndürerek termometrenin ölçtüğü değerleri de not ediyor.
Termometre

El fener

KK

Ekvator

GK

Buna göre deneydeki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
(KK: Kuzey Kutbu, GK: Güney Kutbu)
A) El fenerinden gelen ışık şiddeti

B) Dünya modeli

C) Termometre

D) Dünya’nın dönüş hızı

4. Fen bilimleri Öğretmeni Fatih derste aşağıda detayları verilen etkinliği yapmıştır.

Işık

Işık

Işık

200 ml
su

200 ml
su

200 ml
su
Şekl - I

Şekl - II

Şekl - III

I, II ve III. şekillerdeki kaplarda ilk sıcaklıkları aynı ve eşit miktarda su bulunmaktadır. Bu kaplara özdeş el fenerleri ile
şekilde olduğu gibi farklı açılardan ve eşit uzaklıktan ışık tutulmaktadır. Eşit süre sonunda kaplardaki suların son sıcaklıkları arasındaki ilişki II > I > III şeklindedir.
Fatih Öğretmen’in yaptığı bu etkinlikten yararlanılarak mevsimlerin oluşumu ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) III. şekildeki görsel 21 Haziran tarihinde güney yarımkürede neden kış mevsiminin başladığını anlatmak için kullanılabilir.
B) II. şekildeki görsel 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede neden yaz mevsiminin başladığını anlatmak için kullanılabilir.
C) I. şekildeki görsel 23 Eylül tarihinde Ekvator bölgesine Güneş ışınlarının geliş açılarını göstermek için kullanılabilir.
D) Her üç şekildeki görsel, Güneş ışınlarının Dünya yüzeyine geliş açısı azaldıkça sıcaklığın azaldığını göstermek için
kullanılabilir.
5

Diğer sayfaya geçiniz.

FEN BILIMLERI

Test - 3

DNA VE
Genetik Kod

5. Fen Bilimleri Öğretmeni Bahar Hanım canlılarda bulunan kalıtsal kavramları tahtaya çizerek öğrencilerine anlatıyor.
		

1

2

3

4

Bahar öğretmen kavramlarla ilgili öğrencilerden öğrendiklerini bilgi kartlarına yazmalarını istiyor. Öğrencilerin kavramlar
ile ilgili yazdıkları ifadeler aşağıda verilmiştir.
han

Gül

apı

alı y
mar
u
n
1
dr.
brm

’nın
DNA

en

san
r.
klı n
ağlı yıdadı
s
Hülya
tüm ynı sa
ı
p
a
a
alı y ernde
r
a
4 numaralı yapı canlılardak
l
m
3 nu t hücre
yönetc moleküldür.
u
vüc

v

Cer

göre

Büşra

2 numaralı yapı tüm canlılarda
aynı sayıda bulunur.

Buna göre kavramlar ile ilgili hangi öğrenci yanlış ifade kullanılmıştır?
A) Gülhan

B) Büşra

C) Ceren

D) Hülya

6.
Görev brmdr.

Oluşur.

İçerr.
Fosfat

Şeker

Yukarıda kalıtsal yapılar ile ilgili bir şema verilmiştir.
Buna göre;
I.

, canlının kalıtsal özelliklerini taşır.

II.

, karakterlerin oluşmasını sağlar.

III.

, sayısı ve dizilişi genetik çeşitliliği sağlar.

IV. , bütün canlılarda çeşitleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) II ve III

C) II, III ve IV
15

D) I, II, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.

DNA VE
Genetik Kod

FEN BILIMLERI

Test - 6

3. Çevredeki radyoaktif madde ve bazı kimyasal maddelerin etkisiyle canlılarda mutasyon görülebilmektedir. Aşağıda canlılardaki çevresi etkilerle meydana gelen iki farklı mutasyon örneği verilmiştir.

Bazı keçilerin dört boynuzlu olması
Bazı yılanların çift başa sahip olması
		
Bu canlılardaki belirtilen anormallikler ile ilgili olarak, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Mutasyonlar, doğada bulunan her canlıda görülür.
B) Tüm mustasyonlar kalıtsal özelliğe sahiptir.
C) Mutasyonlar sadece canlıların genotipinde değişime neden olur.
D) Çevresel faktörler bazı canlıların genetik yapısında değişikliklere yol açabilir.

4. Bazı canlılarda genlerin işleyişi çevre şartlarına göre değişebilir, bu duruma modifikasyon denir. Aşağıdaki resimlerde
arılarda görülen modifikasyon örnekleri gösterilmiştir.
Arı sütü + Balla beslenen

Bal le beslenen

Kralçe Arı

İşç Arı

Aşağıda verilen yorumlardan hangisi modifikasyona ait olamaz?
A) Genlerin işleyişi geçici olarak değişmektedir.
B) Kalıtsal değişimlere neden olmamaktadır.
C) Beslenme, ısı, ışık gibi çevresel etkenler sonucu oluşur.
D) Kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu oluşur.
26

Diğer sayfaya geçiniz.
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Basınç

3. Fen bilimleri öğretmeni “Katı Basıncı” konusunu anlattıktan sonra öğrenciler ile birlikte aşağıdaki etkinliği yapmıştır.
– Gönüllü seçilen 4 öğrencinin her birine özdeş 20’şer adet küp vermiş ve
– Öğrencilerden, bu küpleri kullanarak en az 5 katlı, en fazla 6 katlı şekiller oluşturmalarını istemiştir.
– Etkinlik amacının küplerin hepsini kullanarak zeminde en büyük basıncı oluşturmak olduğunu belirtmiştir.
Öğrencilerin oluşturduğu şekiller aşağıdaki seçeneklerde verildiğine göre, hangi öğrenci şeklini etkinliğin amacına uygun olarak hazırlamıştır?
(Cisimler dengededir.)
A)

B)

Ahmet:

C)

Snan:

D)

Defne:

Zemn

Ece:

Zemn

Zemn

Zemn

4. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uyguladığı yüzey
alanı ile ters orantılıdır.
Verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki özdeş tuğlaların belirtilen durumlarda üzerinde bulundukları zemine uyguladıkları
basınca ait grafik çizilecektir.

1. durum

2. durum

3. durum

4. durum

Buna göre 1, 2, 3 ve 4. durumlarda zemine uyguladıkları basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Basınç

1

2

B) Basınç

3

4 Durum

1

2

C) Basınç

3

4 Durum

1
39

2

D) Basınç

3

4 Durum

1

2

3

4 Durum

Diğer sayfaya geçiniz.
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4.

Basınç

Açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı, Dünya’nın atmosferindeki gazların ağırlıklarından dolayı uyguladığı basınçtır.
0°C sıcaklıkta açık hava basıncının deniz seviyesindeki değeri, 1643 yılında İtalyan bilim insanı Evangelista Torricelli
tarafından 76 cmHg olarak ölçülmüştür. Bu değer 1 atmosfer basınç (atm) şeklinde de ifade edilebilir.
L

Boşluk
Hava

M

76 cm Hg

K

Cıva
Den z

Dağ

Toriçelli’nin yapmış olduğu deney ile ilgili;
I. Torriçelli deneyi K noktasında yapmıştır.
II. Deney, M noktasında yapılmış olsaydı cam borudaki cıva seviyesi 76 cmHg’dan daha fazla olurdu.
III. L noktası, dağın en yüksek noktası olduğu için açık hava basıncı en büyük bu noktada ölçülür.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

5.

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

YENİ TARZ HABER
Mansa l Demrc lçes Gümele mahalesnde 5 katlı br
apartmanın 5. katında çıkan br yangına tfaye müdahale
ederek aracın merdvenyle hem yangın söndürüldü hem de
5 kş merdven yardımıyla kurtarıldı.

Yukarıda verilen haberdeki itfaiye merdivenin çalışma prensibiyle ilgili olarak;
I.

Sıvıların basıncı aynen iletme prensibiyle çalışır.

II. Berber koltukları, pres makineleri ve hidrolik fren sistemleri, itfaiye merdiveniyle aynı prensip ile çalışır.
III. İtfaiye merdiveni büyük kuvvetleri küçük kuvvetler ile dengede tutabilmemizi sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III
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D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Asit ve bazlar turnusol kağıdına farklı şekilde tepki verir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar kırmızı turnusol
kağıdını maviye dönüştürür.
Asit çözeltilerine fenolftalein damlatıldığında renk değişimi olmazken, baz çözeltilerine damlatıldığında pembe renk
oluşur. Asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartır.
Verilen metne göre aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisi elimizdeki bir çözeltinin asit mi baz mı olduğunu
anlamamızı sağlamaz?

A)

B)

Çözeltnn çne
br parça metal
atarak gözlemlemek

C)

D)

Çözelt çersne mav
turnusol kağıdını
batırmak

Çözeltnn üzerne
fenolftlaen damlatmak

Çözelty elektrk letkenlğ
bakımından teﬆ etmek

2. pH (power of Hydrogen-hidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. İlk kez Danimarkalı kimyager Sonen Peder Sorensen tarafından tanımlanmıştır. pH değeri, belirli bir sıcaklıkta 0 ile 14 arasında
değer alabilen bir ölçektir. Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletirken asitlerin pH değeri azaldıkça elektriği
iletme özellikleri artar. Asitlerin bu özelliklerini test etmek amacıyla aşağıda verilen basit elektrik devresi kuruluyor.
+
–
+
–

X

L

M

L
çözelts

M
çözelts

Kurulan elektrik devresinin X-Y test uçları içlerinde asit olduğunu bilinen K, L ve M
çözeltilerin bulunduğu kaplara tek tek daldırılıyor. Bu işlemler sırasında ampulün
parlaklığı gözlemlenerek yandaki sütun grafiği çiziliyor.

Ampul parlaklığı

K

K
çözelts

Y

Çözelt

Buna göre K, L ve M çözeltilerinin pH değerleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
K

L

M

A)

10

8

9

B)

3

7

6

C)

2

5

3

D)

6

2

4
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Diğer sayfaya geçiniz.
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7. Fen bilimleri öğretmeni öğrencileri için üzerinde asit ve bazların özelliklerinin yazılı olduğu renkli kartlar hazırlıyor.
1

2
Clde kayganlık hss
verr.

4

3
Sulu çözeltler elektrk
akımını letr.

pH değerler 0-7 arasındadır.

5
Tatları ekşdr.

6
Metallar aşındırır.

Turnusol kağıdına etk
eder.

Öğrencilerinden sadece asitlere ait özelliklerin yazılı olduğu kartları seçmelerini istiyor.
Buna göre hangi öğrencinin seçtikleri doğrudur?
A)
B)
1, 2, 3

C)

D)

2, 3, 6

3, 4, 5

4, 5, 6

8.

Ast

pH cetvel

Baz

pH cetveli çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini gösteren bir ölçü birimidir.
pH
12
9

Yanda asit ve baz olduğu bilinen iki maddenin karıştırılması sonucu kaptaki maddenin pH değerini gösteren grafik verilmiştir.

7
6

4

8

10

Zaman
(sanye)

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu iki maddenin karışımını gösteriyor olabilir?
A)

B)

30 ml KOH

C)

40 ml NaOH

50 ml H2SO4

50 ml HCl

30 ml
H2SO4

D)

40 ml
NH3

40 ml
HCl
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30 ml
KOH

Diğer sayfaya geçiniz.
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T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

BİR KAHRAMAN
DOĞUYOR

3. Aşağıdaki haritada 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin sınırları verilmiştir.

Bu haritaya bakılarak;
I. Osmanlı topraklarında milliyetçilik akımı etkili olmuştur.
II. Osmanlı Devleti’nin toprakları üç kıtaya yayılmıştır.
III. Avrupa’da siyasi birlik sağlanmıştır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

4. Aşağıda I. ve II. Meşrutiyet döneminin bazı özellikleri tablo halinde verilmiştir.

I. Meşrutiyet (1876)
•

Padişahın yetkileri kısmen kısıtlanmıştır.

•

İlan edilmesinde Jön Türkler’in etkisi
vardır.

•

Meclisin içerisinde partilere yer verilmemiştir.

•

İlan edilmesinde Osmanlıcılık fikri etkili
olmuştur.

•

Çıkarılan kanunları padişahın veto yetkisi bulunmaktadır.

II. Meşrutiyet (1908)
•

Padişahın yetkileri daha fazla kısıtlanmıştır.

•

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin etkisi ile ilan
edilmiştir.

•

Mecliste bir çok partiye yer verilmiştir.

•

Osmanlıcılık ve Türkçülük fikir akımları bu
dönemde etkili olmuştur.

•

Kanunları padişahın veto yetkisi bir defa ile
sınırlandırılmıştır.

Buna göre,
I.

Her iki  dönemde de padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.

II. II. Meşrutiyetle birlikte ülkede parlamenter sisteme geçilmiştir.
III. Meşruti yönetimlere geçilmesinde ülke içerisinde bulunan grupların etkisi vardır.
IV. Halk, Meşrutiyetle birlikte kısmende olsa yönetime katılma hakkı elde etmiştir.
V. I. Meşrutiyet ihtiyaçlara cevap vermeyince yürürlükten kaldırılmıştır.
yapılan çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV
5

D) I, II, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
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MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK
YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

9. Millî Cemiyetler ve özellikleri ile ilgili aşağıda bir tablo verilmiştir.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u
Milliye Cemiyeti
Cemiyet, Trabzon vilayetinde
Türk nüfusunu katlederek çoğunluğu elde etmek isteyen
Rum ve Ermeni çetelerinin faaliyetlerinin artması üzerine vatansever halk tarafından 10 Şubat 1919 tarihinde kurulduğunu
kendi yayın organı “İstikbal” gazetesinde duyurdu.

Kilikyalılar
Cemiyeti

Redd-i İlhak
Cemiyeti

Kilikya bölgesinin nüfusunun
çoğunluğunun
Türklerden
oluştuğunu savunan cemiyet,
21 Aralık 1918 tarihinde Çukurovalılar tarafından İstanbul’da kurulduğunu “İkdam”
gazetesi aracılığıyla duyurdu.

Yunanlıların İzmir’de çoğunluk
olduğu iddiasına karşı çıkan
ve bölgenin Yunanlılara verilmesini istemeyen bu cemiyet
17 Mart 1919’da Edremit’te
kurulduğunu bir beyanname
ile duyurdu.

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi verilen millî cemiyetlerin ortak özelliği olarak söylenemez?
A) Bölgesel amaçlı hareket etmişlerdir.
B) Türklük ve vatanseverlik duygusu ile hareket etmişlerdir.
C) Kendi basın yayın kuruluşlarını amaçları için kullanmışlardır.
D) Wilson ilkelerinin çoğunluk prensibine uygun hareket etmişlerdir.

10.
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu topraklarını yer yer işgal etmeye başladılar.
İstanbul Hükümeti’nin işgallere sessiz kalması üzerine Anadolu halkı işgallere karşı tepki koyarak Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri’ni kurdular.
Bu cemiyetler tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu İtilaf Devletleri’ne ve dünya kamuoyuna gazete, kitap dağıtarak değişik yollardan anlatmaya çalışmıştır.
Faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertiplemişlerdir.
Bu cemiyetlerden bazıları gerektiğinde silahlı mücadeleyi de göze almıştır.

Buna göre Türk halkının cemiyetler kurarak aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Bulundukları bölgeleri savunmayı
B) Millî bilinci uyandırmayı
C) Ulusal egemenliği gerçekleştirmeyi
D) İşgallere karşı kamuoyu oluşturmayı
23
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MİLLİ DESTAN:
YA İSTİKLAL YA
ÖLÜM

3.
M�llî Mücadele Dönem�nde Batı Cephes�’nde savaşlar devam
ederken Kütahya –Esk�şeh�r Muharebes�nde Türk ordusu ağır b�r
yen�lg�ye uğramıştır. Tüm bu gel�şmeler devam ederken önceden
planlanan Mar�f Kongres�’n�n gerçekleşeceğ� gün yaklaşıyordu.
Bazı m�llet vek�ller� ülken�n �ç�nde bulunduğu savaş koşulları neden�yle kongren�n ertelenmes�n� �stem�şt�r. Fakat Mustafa Kemal
bu öner�ler� ş�ddetle reddetm�şt�r. Maar�f Kongres�n�n planlandığı
günde yapılmasını �stem�şt�r.

Bu b�lg�lere göre Mustafa Kemal’�n aşağıdak�lerden hang�s�ne önem verd�ğ� söyleneb�l�r?
A) Eğ�t�m

B) D�plomas�

C) M�llî egemenl�k

D) M�llî bağımsızlık

4. Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı devletlerle �mzalanan dostluk anlaşmalarında şu hükümler yer almaktadır:
Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
•

Devletler b�rb�rler�n�n bağımsızlıklarını tanıyacaklardır.

•

Taraﬂardan b�r�ne yapılacak saldırıyı, d�ğer taraf kend�s�ne yapılmış sayacak ve taraftar tehd�d� beraber ortadan
kaldıracaklardır.

•

Devletler arasında mevcut olan dostluk bağları daha da kuvvetlend�r�lecekt�r.

Moskova Dostluk Antlaşması (16 Mart 1921)
•

İk� taraftan herhang� b�r�n�n tanımadığı anlaşmaları, d�ğer ülke de tanımayacaktır.

•

İk� ülken�n �l�şk�ler�n�n güçlend�r�lmes� �ç�n çeş�tl� s�yas� ve ekonom�k antlaşmalar �mzalanacaktır.

Türk�ye-Ukrayna Dostluk Antlaşması (17 Eylül 1921)
•

Her �k� devlet karşılıklı olarak b�rb�rler�n� tanıyacaklardır.

•

Her �k� devlet arasında d�plomat�k �l�şk�ler güçlend�r�lecekt�r.

Bu hükümlerden yola çıkılarak söyleneb�lecek ortak yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?
A) Ortak düşmanlara karşı dostluk anlaşmaları �mzalamak ülkem�z� güçlü kılmaktadır.
B) Tar�h� bağlarımızın olduğu devletlerle �l�şk�ler�m�z� güçlend�rerek devam ett�rmel�y�z.
C) Savaşlarda başarı kazanan TBMM’n�n gücü d�ğer devletler tarafından kabul ed�lm�şt�r.
D) Dostluk antlaşmaları TBMM’n�n tanınmasını sağlamış varlığını güçlend�rm�şt�r.
45
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BÖLÜM DENEME
SINAVI

3. I. Dünya Savaşı önces�nde Almanya ve İng�ltere’n�n Osmanlı Devlet�’yle �lg�l� pol�t�kaları şunlardır:

1871’de birliğini tamamlayan Almanya
dış politikada Osmanlı Devleti ile birlikte
hareket etmeye başladı. Osmanlı ülkesinde
yatırımlar yaparak ekonomik yönden nüfuzunu artırmaya ve Osmanlı ordusunun
modernleşmesine katkı sağlayan askeri
uzmanları sayesinde ilişkilerini geliştirmeye
başladı. Osmanlı Devleti ile olan dostane
ilişkileri İngiltere’yi tedirgin etmeye başladı.

Sanay�leşen İng�ltere Osmanlı Devlet�’n�, gel�şen sanay�s� �ç�n ucuz ham madde kaynağı ve pazar olarak görmekteyd�. Almanların
Osmanlı Devlet�’ne yaklaşmasını Orta Doğu’nun zeng�n petrol yataklarını ele geç�rmes�n�n önünde b�r engel olarak görüyordu.
İng�ltere bu amacına ulaşmak �ç�n Arap bağımsızlık hareketler�n� desteklemeye karar
verd�.

Bu pol�t�kalar doğrultusunda açılan cepheler ve cephelerde yaşanan gel�şmeler şunlardır:

Kanal Cephesi, Almanya’nın isteği üzerine açılan bir taarruz cephesidir. Osmanlı
Devleti’nin Mısır’ı İngilizlerden geri almak
Almanya’nın amacı ise Süveyş Kanalı’nı ele
geçirerek, İngiltere’nin Uzakdoğu (Hindistan) sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmekti. Bu cephedeki mücadelelerde İttifak
devletleri başarılı olamadı.

Irak Cephesi 1914 yılında İngilizler
tarafından açıldı. İngiltere’nin amacı Musul (Irak) petrollerini ele geçirmekti. Aynı
zamanda Hint Deniz Yolu’nun güvenliğini
sağlayarak bölgedeki Alman tehlikesini de
ortadan kaldırmaktı. Bu cephede Arapların
İngilizlerin yanında yer almış ancak Osmanlı
Devleti Musul’a kadar geri çekilmek zorunda
kalmıştır.

Bu b�lg�lere göre aşağıdak�lerden hang�ler�ne ulaşılamaz?
A) İng�ltere ve Almanya’nın Osmanlı Devlet� üzer�nde farklı emeller� bulunmaktadır.
B) İng�ltere, Osmanlı Devlet� üzer�ndek� amaçlarında başarı kazanmıştır.
C) Almanya’nın Osmanlı Devlet� üzer�nden İng�ltere’y� zayıﬂatma çabaları başarısız olmuştur.
D) Osmanlı Devlet� İng�ltere ve Almanya’yı b�rb�r�ne düşürüp güçlenmeye çalışmaktadır.

4.

İt�laf Devletler� Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddes�ne dayanarak Osmanlı topraklarını �şgale
başladı. Bunun üzer�ne Türk halkı �şgallere karşı koymak �ç�n cem�yetler oluşturdular. Oluşturulan bu cem�yetler kend� bölgeler�n� �şgale karşı savunmak, bölge halkı arasında dayanışmayı sağlamak ve zararlı
cem�yetler�n çalışmalarını önlemek amacı taşıyordu. Mustafa Kemal, �şgallere karşı faal�yet gösteren
bu yararlı cem�yetler� S�vas Kongres�’nde “Anadolu ve Rumel� Müdafaa-� Hukuk Cem�yet�” adı altında
b�rleşt�rd�.
Bu b�lg�ler doğrultusunda cem�yetler �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılamaz?
A) Pad�şahın desteğ�yle kurulmuşlardır.

B) Halk arasında b�rl�k ve beraberl�ğ� amaçlamışlardır.

C) Bölgesel olarak kurulmuşlardır.

D) Bağımsızlık duygusuyla hareket etm�şlerd�r.
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KADER VE
KAZA İNANCI

Allah’ın (c.c.) evrende düzen ve uyumu sağlamak için koyduğu yasalara sünnetullah denir. Maddelerin oluşumu,
enerji, hareket, maddede meydana gelen değişimler vb. olaylar fiziksel yasalarla açıklanır. Canlıların yaşamı, çoğalması, ekolojik denge gibi konular da biyolojik yasalar kapsamındadır. İnsanların bir arada yaşarken oluşturduğu
toplumlarda belli kurallar mevcuttur. Doğruluk, adalet, sevgi, saygı, kardeşlik, kul hakkı gibi ilkeler toplumun barış
ve huzur içinde yaşaması için koyulmuş toplumsal yasalar kapsamındadır. Kur’an’da pek çok ayette sünnetullaha
örnekler verilmiştir.

Aşağıda örnek olarak verilen ayetlerden hangisi yanlış yasayla ilişkilendirilmiştir?
A) “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi
emrediyor…” (Nisâ Suresi, 58. ayet) ayeti toplumsal yasalarla ilgilidir.
B) “Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alâka aşamalarından geçirerek yaratan O’dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat
alanına çıkarır; ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır; içinizden
bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız…” (Mü’min Suresi, 67. ayet) ayeti
fiziksel yasalara örnektir.
C) “…yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün; üzerine yağmur indirdiğimizde ise (bir de bakarsın) canlanıp kabarır ve
her cinsten güzel bitkiler çıkarır.” (Hac suresi, 5. ayet) ayeti biyolojik yasalarla ilgilidir.
D) “Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre (yörüngesinde) akıp gider. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın
takdiridir. Ay için de menziller belirledik…” (YYâsîn Suresi, 38-39. ayetler) ayetleri fiziksel yasalardan bahseder.

4.					

I. Dünya güneş etrafında dönerken aynı zamanda kendi etrafında da döner.
II. Dünyanın dönme hareketi belli bir yörünge üzerinde gerçekleşir.
II. Dünya dönüş ekseninde 23° 27’ lik bir eğimle hareket etmektedir.
III. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü hareketi mevsimlerin oluşumunda etkilidir.
Güneş ve dünya ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki yasalardan hangisi hakkında örnek olarak gösterilebilir?
A) Toplumsal yasalar								

B) Fiziksel yasalar

C) Biyolojik yasalar								

D) Kimyasal yasalar
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7.
Evren mükemmel bir biçimde yaratılmıştır. Evrenin genişleme hızından tutun da Dünya’nın Samanyolu Galaksisindeki konumuna,
Güneş’in yaydığı ışığın cinsinden suyun akışkanlık değerine, Ay’ın
Dünya’ya olan uzaklığından, atmosferdeki gazların oranına kadar
sayısız faktör, canlı yaşamının devamı için en ideal ölçülerdedir.
Üstelik bu sayısız faktörlerden sadece birindeki en ufak bir sapma
dahi evrende canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyeceği bir gerçektir. Gereken milyonlarca şartın bir araya gelmesi ise uçsuz bucaksız bir “mucizeler zinciri” oluşturur. Evrendeki bu mucizevi yaratılış ve denge onun bir tesadüf eseri olmadığını, kusursuz bir plan,
ölçü ve tasarıma sahip olan evren, Allah’ın eşsiz ilmini ve kudretini
bize tanıtır.

Verilen metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Evrendeki her şey mükemmel bir uyum ve düzen içerisindedir.
B) Varlıklardaki düzen ve ölçü insanı, Allah’ın varlığına ve birliğine götürmektedir.
C) Evrendeki düzen ve uyum Allah’ın dilemesi sayesinde devam etmektedir.
D) Evrendeki bütün bu işleyiş ve düzen sadece insanların rahat bir hayat yaşaması içindir.
8. Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara sünnetullah veya âdetullah denir. Sünnetullah kavramını fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak üç grupta inceleyebiliriz. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın (c.c.) koyduğu bu yasalar evrenseldir.
Deney gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar tarafından tespit edilir.
Aşağıda yer alan görsellerden hangisi paragrafta anlatılan yasa ile ilgili değildir?
A)

				

B)

C)

				

D)

7
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9.

YENİ TARZ GAZETESİ
İstanbul’da hava kirliliği oranı
2020 yılında 2019’a göre karşılaştırıldığında
yüzde 10 azaldı.
“Pandemiyle beraber atmosferdeki kirleticilerin miktarı azaldı. İstanbul’da azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı 2020 yılında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile İBB hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerini aylık dilimler halinde
inceledik. Kovid-19 mücadelesi çerçevesinde sokağa çıkma yasağı,
karantina, birçok iş yerinin kapalı kalması gibi yoğun tedbirlerin alınmadığı aylar ile yoğun tedbirlerin alındığı aylarının verilerini 2020 ve
2019 yılıyla karşılaştırdık. Buna göre önlem alınan aylarda hava kirliliği oranı önlem alınmayan aylara göre 2020 yılında yüzde 25 azaldı.”

Verilen habere göre;
I. Hava kirliliğinde insanlarında sorumluluğu vardır.
II. Fabrikalar ve büyük iş yerlerinin kapalı olması, sokağa çıkma yasağından dolayı araç kullanımının azalması sebebiyle zehirli gazların oluşumu azalmıştır.
III. Kovid-19 virüsü havada bulunan zehirli gazları emdiği için hava kirliliği azalmıştır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

10.		

B) Yalnız III

Külli İrade

C) I ve II

D) I, II ve III

Cüzi İrade

Allah’ın mutlak sınırsız
iradesidir.

İnsanın sahip olduğu sınırlı özgürlüktür.

İnsanın doğum ve ölüm
saatlerinin belirlenmesi

?

Yukarıda verilen şemada soru işareti (?) bulunan alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kişinin hangi ırka mensup olacağını belirlemesi
B) Kişinin anne babasının kim olduğunu belirlemesi
C) Kişinin ten renginin ne olacağını belirlemesi
D) Kişinin hangi dine mensup olacağını belirlemesi
13
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1.

Korona virüs salgını başladıktan sonra ülkemizde pek çok tedbir alınmaya başlandı. Özellikle yüksek risk
taşıyan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Sokağa çıkmasına izin verilmeyen bu gruptaki insanların mağdur olmaması için İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda
81 ilde vali ve kaymakamlıkların başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Gurupları” oluşturuldu. Bu süreçte
Vefa Sosyal Destek Grupları kamu kuruluşları, yerel yönetimler, AFAD ve Kızılay gibi çeşitli sivil toplum
kuruluşlarından katılan gönüllülerle milyonlarca kişinin yardımına koştu. Gönüllüler market alışverişi yapmaktan maaş çekimine, tarla sürmekten kışlık odun kırmaya, ilaç alımından ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde temizlik yapmaya kadar 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen her türlü talebi karşılamak için yoğun bir
çaba sarf ettiler. Gönüllü öğretmenler sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan 20 yaş altı öğrencilerin
eğitimlerine katkıda bulunmak için kitap dağıtımı gerçekleştirdiler.

Metinde anlatılan “Vefa Destek Gruplarının” çalışmaları ile ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olmuştur.
B) Salgın hastalığa yakalananlara tedavi desteği sunulmuştur.
C) Avrupa ülkeleri salgın döneminde yaşlı nüfusuna destek olamamıştır.
D) Salgın dönemi kısıtlamaları özellikle yaşlı insanları olumsuz etkilemiştir.

2.						

Bugün çevremizde bulunan okul, hastane, cami gibi pek çok kurum hep infak kültürü sayesinde inşa edilmişlerdir. Hayırsever insanlar, yaptıkları eser insanlara hizmet ettikçe, öldükten sonra dahi kendilerine sevap kazandırmaya devam
edecek bir hayır işi yapmış olurlar.
Metinde anlatılan hayır şekli dinimizin teşvik ettiği yardım (hayır) türlerinden hangisine verilen isimdir?
A) Zekât

					

B) Sadaka-i cariye

C) Fitre

					

D) Bağış
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ENGLISH

1. Read the text and complete the sentence.
Animals can have friendships
like humans do. Making
friends and protecting their
friendships are very important
for monkeys. They share their
food and play games with
their friends. They make jokes
to each other. If something
bad happens to one of their
friends, they sit next to their
friend and wait for them to
feel OK. They help each other
and sometimes cry together.

According to the text, monkeys----.
A) can keep secrets		

B) are stubborn animals

C) can be bad-tempered		

D) are caring animals

2. Richard invites his friends to the activity below:

ONE, TWO, THREE, FIRE
Join us for a paintball party
to have an unforgettable day
!
Sunday, January 10th
2:00-4:00 p.m

PAINTBALL ZONE

4523 Ma�n Road, North Town TX 56483
If you want to attend, please contact
Melan�e unt�l January 5th.
melan�egarther@gma�l.com

Jackie will be out of the city on Sunday. Susan and Mary love team games and they don’t have any plans for the
weekend. John doesn’t know how to play paintball, but he wants to try it. Beth has to be at home at 3:00 p.m on Sunday
to finish her homework.
According to the information above, who will join Richard?
A) Susan, Mary and John

B) Susan, Mary and Beth
3

C) Jackie and John

D) Jackie and Beth
Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Read Fred’s movie preferences and answer the question.

Fred enjoys watching movies.
He is fond of horror movies.
He is also keen on animation
and western movies because
he finds them impressive. Fred
thinks science-fiction movies are
unbearable because he finds
them ridiculous.

According to the information above, which movie below does Fred NOT prefer watching?
A)

B)

C)

D)

10. Here are the results of a survey on teenagers’ favourite types of movies.

12%

48%

22%

18%

The survey results show that - - - -.
A) more than 22% of the teenagers like western movies
B) romantic movies are as popular as westerns
C) comedy is the least popular movie type
D) nearly half of the teenagers like sci-fi movies
7
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7. Ashley graduates from secondary school. Her classmates write their opinions about her on the graduation yearbook below.

EVERTON SECONDARY
SCHOOL
She never
tells lies – this
is what I
love about her
most.
Sarah

She is always so
careful about not
doing anything
to upset her
friends.
Nathan

When she wants
to do something
very much, no
difficulty can stop
her!
Ann

She is my best
friend. I know
that she always
backs me up.
Mike

Ashley Butler
According to the information above, who thinks Ashley is a determined person?
A) Sarah

B) Ann

C) Nathan

D) Mike

8. Mario wants to visit a painting exhibition this Saturday and he sent an e-mail to his friends to invite them. Here are their
replies:
mario@newstyle.com

Good morning Mario,
I’d like to join you, but I find art boring.
Maybe we can meet for a coffee
another time.
Best,
Dave

mario@newstyle.com

Dear Mario,
Thanks for your lovely invitation, but
I’ve got other plans. I’ll join you next
time.
Bye for now,
Jordan

mario@newstyle.com

Hi Mario,
Many thanks for your kind invitation. I’ll
definitely join you. How much does the
ticket cost?
Cheers,
Petra

mario@newstyle.com

Hi Mario,
I’m sorry, but I can’t join you. I should
help my parents with the housework.
See you soon,
Martina

According to the information above, which statement is CORRECT?
A) Martina does not tell the reason for refusing the invitation.
B) The ticket is too expensive, so Petra does not accept the invitation.
C) Jordan will join Mario because he is available all day on Saturday.
D) Dave refuses the invitation because he is not into art.
11
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7. Gloria and David are talking about their music preferences. Read the dialogue and answer the question.
To be honest, I never
listen to rap. I think it
is really ridiculous. I love
classical music because it
is relaxing. Pop music is
also fun.

David
I enjoy listening to heavy
metal and I find classical
music impressive. However, I
can’t stand pop. To me, it is
unbearable.

Gloria

Which of the following albums can both Gloria and David buy at a music store?
A)

B) JOEY MORRIS

C)

D)

Rap Boy

HEAVY METAL
STORM
VOLUME
I

BEST CLASSICAL MUSIC
Mozart, Bach and
Beethoven

SUGAR GIRLS
Queens of
Pop

8. Victor is having an interview with Janet for his school project. Read the interview and answer the question.
Victor:

Here’s the first question. - - - - ?

Janet:

I usually do squat at the weekend.

Victor:

Interesting. - - - - ?

Janet:

Well, it is healthy and makes me feel
energetic.

Victor:

Great. - - - - ?

Janet:

At home, mostly. I don’t need special
equipment to do it.

Which of the following questions does Victor NOT ask Janet?
A) What sports do you do regularly
B) Where do you do it
C) Why do you prefer doing it
D) What sports would you like to try
16
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5. Four people are talking about their free time activities.
I love paragliding. It is
my favourite free time
activity. I also enjoy
watching comedy films
when I am with my
family.

Jasper

Sebastian

Tiffany

My favourite activity
is camping. I love
spending time in
nature. Jogging is my
favourite sport.

My favourite
weekday activity
is archery.
I always go
swimming on
Saturdays and
Sundays.

I mostly spend time at
home. I enjoy playing my
favourite video games.
My friends usually hang
out together outside, but
I like being at home.

Ruby
According to the speech bubbles above, which one is FALSE?
A) Tiffany loves going swimming at weekends.
B) Sebastian likes both indoor and outdoor activities.
C) Ruby enjoys doing outdoor activities.
D) Jasper often goes out to meet his friends.
6. Read the paragraph and answer the question.

(I) I don’t understand why people always use social media in
their free time. (II) My favourite social media app is Instagram
because I like following my friends, favourite actors and
singers. (III) I think there are more important things to do
like reading a book or watching movies than posting on
Facebook or recording TikTok videos. (IV) Social media apps
are a big waste of time.

Which sentence is odd?
A) I

B) II

C) III
20

D) IV
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3. Linda wants to try a new chicken recipe. She is preparing the tools she will need.
Linda has the following tools:

SPICY CHICKEN CASSEROLE
Chop the chicken and vegetables
with a sharp knife. Then mix up
the tomato, garlic and chilli sauce
in a bowl. Next, cook everything in
a saucepan for about 30 minutes.
Lastly, grate some cheese on the
dish and serve hot.
Enjoy!

According to the recipe, which of the following kitchen tools does Linda need to buy?
A)

B)

C)

D)

4. Read the following conversation.
Great! And I am
going to boil the
spaghetti.

So, for our dinner
party tomorrow,
I’m going to fry
some potatoes.

And I’m going
to bake some
delicious cookies
for dessert.

Ally
Gina

Sam
OK! Then I can
grill the meat.

Jack

Which of the following items is Jack going to use tomorrow?
A)

B)

C)

24

D)
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1. Read the following recipe and answer the question.

Jolly is going to bake some cookies for her friends. She is
preparing the dough. First, she whisks some eggs. Then she
mixes the eggs with some margarine, flour, sugar and milk.
Next, she kneads the mixture to get some soft dough. After
that, she rolls the dough in small pieces.

What is the next step after getting a mixture?
A)

B)

C)

D)

2. Read the following dialogue and answer the question.
Bruce:

I need to go shopping. Would you like to join
me?

Haley:

What are you going to buy?

Bruce:

Well, I need a few things for the kitchen.
I have some forks, but I need to buy some
spoons. I also need a new grater and a
baking tray.

Haley:

OK then! I’ll come and help you.

Which of the following is Bruce going to buy?
A)

B)

C)

28
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5.

Lily, Amy, Paul and Richard went to a restaurant
yesterday.
•

Lily ordered a sour beverage.

•

Amy ate grilled fish and salad.

•

Paul had a meat dish and it was wonderful.

•

Richard had a dessert and he loved it.

After they went home, they wrote comments on the
restaurant’s website.

According to the information above, which of the following is the CORRECT match?
A)

B)
The banana
milkshake is
tasty. Try it!
Lily

C)
The steak was
too spicy and the
salad was fatty.
Amy

I’ll come here
again to eat
seafood. It was
wonderful
Paul

D)

People who
have a sweet
tooth should visit
this restaurant.
Richard

6. Here is a part of a recipe.
First, you need to peel the potatoes. Then mash the potatoes. After that, dice the onions and mix them with
potatoes. Finally, add some butter to the pan.
Which of the following steps is NOT mentioned above?
A)

B)

C)

D)

30
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1. Read the following dialogue and answer the question.
Angie:

Hi James. Listen! I’m going to the rock
concert on Sunday. ----?

James:

Sure! That sounds fun! ----?

Angie:

At 7 pm.

James:

That’s OK. I’ll be in the city centre in the
afternoon. ----?

Angie:

That’s great idea! Let’s meet in New
Style Cafe at 5 o’clock.

Which of the following CANNOT be a question in the dialogue?
A) What time does the concert start?
B) Would you like to join me?
C) Are you interested in rock concerts?
D) Shall we drink something before the concert?

2. Here are the results of a survey on teenagers’ favourite smartphone applications.

21%

24%

29%

26%

Which of the following is TRUE according to the results of the survey?
A) Applications for texting are the most popular.
B) Less than 26% of the teenagers use game applications.
C) Applications for sharing photos are the least popular.
D) Nearly 30% of the teenagers use music applications.
38
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