MERVE KARATAŞ
SEBAHAT ÇINAR
MİKAİL AKIN
AYŞEGÜL SÖZEN DAĞ

NURAY BAYRAKTAR
İNGİLİZCE

ÖMER KILIÇ
SONGÜL NAİCİ
ADEM ÖZCAN

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SEVGİ BİŞER
SAİT FATİH ÖZEL
HÜSEYİN GÖKSEL YALÇIN
AYÇA NUR CEYLAN

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

BİLAL PERÇİNLER
AYSUN ESEROĞLU
EMRE ARSLAN
MELTEM BARUT

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

TÜRKÇE

AHMET SINAR
ENES DURMUŞ
AHMET YILMAZ
MERAL ÖÇALAN
ABDULLAH ŞAHİN
EMİNE ÖZTÜRK

YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUN
PRATİK ÇEK KOPAR FÖYLER
KOLAYDAN ZORA SIRALI
BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE
KAVRAMA/ANLAMA
UYGULAMA
ANALİZ
DEĞERLENDİRME
SENTEZ SORULARI

TIMSS - PISA

MI V

ML

SINIF

YARIYIL

MA

TA

8.

Ü

YARIYIL SORU BANKASI
İDEO ÇÖ

ZÜ

1. DÖNEM
TAM TEKRAR
MEB ÖRNEK SORULARI VE LGS TARZI
TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA
GÖRSEL OKUMA
MANTIK - MUHAKEME
SÖZEL YETENEK
AKIL YÜRÜTME
TAHMİN BECERİSİ
OKUDUĞUNU ANLAMA

SÖZCÜKTE ANLAM
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9.
Aziz Mösyö Pierre Loti,
Şimdi aldığım 18 Mayıs 1921 tarihli nazik mektubunuza pek duygulanmış olarak sonsuz teşekkür eder
bütün yurttaşlarım gibi kişiliğinize karşı beslediğim saygı, sevgi ve hayranlık duygularımın içtenliğine
ve derinliğine inanmanızı rica ederim. Rahatsızlandığınızı öğrenince pek üzüldüm ve tam iyileşmeniz
haberlerini sabırsızlıkla bekliyorum.
Mustafa Kemal Atatürk

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları
daki bulmacaya yerleştiriniz.

simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağı-

  Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
  Başkalarına karşı saygılı davranan, ince yapılı
Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet
  İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet

3

2

1

ANAHTAR SÖZCÜK

4

1

2

3

4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden
hangisi oluşur?
A)

Y

E

N

İ

B)

Y

İ

N

C)

E

Y

A

N

İ

D)

Y

E

L

İ

10.“Unutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hatırdan gönülden çıkarmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Otobüse yetişmeye çalışan çocuk cüzdanını evde unutmuş.
B) Dün sınıfta yaşanan tatsız olaylar bir ders sonra unutulmuştu.
C) Vücudu yara bere içinde olan çocuk tüm acısını unutarak uyudu.
D) Bana yapılan iyilikleri ömrümün sonuna kadar asla unutmam.

6
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5. Aşağıdaki görselde bir bölgedeki ağacın farklı tarihlerde öğlen saat 12:00’ de oluşan gölge boyları harflerle gösterilmiştir.

21 Haziran
23 Eylül
21 Aralık

Batı

a

b

c

Doğu

a gölgesi 21 Haziran tarihine ait olduğuna göre;
I. Bölge Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
II. b gölgesinin oluştuğu tarih bölgede kış mevsiminin başlangıcıdır.
III. c gölgesini oluştuğu tarihte bölgede gece gündüz eşitliği yaşanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

6.
Bir öğrenci el feneri ve basketbol topunu kullanarak Dünya’nın Güneş etrafındaki bir konumunu modelliyor. Basketbol topu üzerinde belirlediği ve iki
farklı yarım kürede olduğu bilinen P ve R noktalarına özdeş termometreleri
sabitleyip 10 dakika boyunca el fenerini topun üzerine şekildeki gibi tutuyor.
10 dakika sonra P termometresindeki sıcaklığın R noktasındakinden daha
fazla olduğunu gözlemliyor.

Buna göre mevsimlerin başlangıç tarihlerinde P ve R bölgeleri ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi
doğrudur?
A) Güneş ışınlarının

P
R
21 Haziran

C) Güneş ışınlarının

B) Gece gündüz

geliş açısı

Bölge

D) Bir cismin gölge

aydınlattığıalan

süresi

Bölge

P
R
23 Eylül

4

P
R
21 Aralık

boyu

Bölge

Bölge
P
R
21 Mart
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15.
Friendship is very important. I always rely on
my best friend because she is always there
when I am in trouble. We also like spending time
together. We have lots of things in common.
Sharing is very important. Best friends should
share everything with each other.

Elena

Who is Elena’s best friend?
A)

B)

C)

D)

Nancy

Susan

Cloe

Olivia

✔ stubborn
✔ jealous

✔ trendy
✔ aggressive

✔ generous
✔ supportive

✔ selfish
✔ cheerful

16.

Meeting
friends

Reading
a book

Doing
sports

Doing
homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Hello, my name is
Stephanie. This is
my weekly schedule.

Friday
Saturday
Sunday

Which option is CORRECT according to the table?
A) She meets her friends on weekdays.
B) She reads a book at weekends.
C) She does her homework every day.
D) She never does sports.
8
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22.

Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Ülkemiz, coğrafik konumu ve yapısı nedeniyle çok farklı iklim bölgelerine sahiptir. İklim elemanları ve özellikle
üretim üzerinde en büyük etkiye sahip olan yağış faktörü, zamansal ve mekânsal olarak çok büyük değişimler
göstermektedir. Türkiye’de yıllık yağış ortalaması 640 mm civarında olmasına rağmen yağış dağılımının düzensizliğinden dolayı birçok bölgede su sıkıntısı ve kuraklık yaşanmaktadır.

B)

Düzensiz şehirleşme birçok problemi beraberinde getirmektedir. Sağlık, eğitim, alt yapı gibi bir şehir için hayatî
öneme sahip olan bu başlıklar çarpık kentleşme ile içinden çıkılmaz bir duruma dönüşür. Kamu gücü dağınık ve
çarpık yerleşmelere yetişemez duruma gelir, bu durumdan en çok çocuklar etkilenir.

C)

Doğanın dengesini bozan en tehlikeli varlık insandır. Hiçbir hayvan türü doğanın dengesini bozmak için uğraşmaz, aksine bu dengeyi canlı tutar. Aşırı yağışlar, dere yatağında taşkınlara sebep olur. Eğer bu yataklarda
yapılaşma olursa ani bir sel afeti karşısında yapılar sular altında kalır. Bunun maddi ve manevi birçok olumsuz
sonucu olur.

D)

Dere yatağı, derenin içinde aktığı coğrafi bir terimdir. Bu yatak alanı birçok canlıya ev sahipliği yapar. Bu yüzden
zengin canlı çeşitliliği vardır bu alanda. Adeta canlıların yaşam merkezidir, birçok canlı çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için etraftaki dere yatağına gelir.

23. Kral sinekkapan kuşunun yaşam alanları Amazonlardır. Bu muhteşem kuşların başlarındaki taç, çiftleşme zamanları ve
diğer hemcinsleriyle rekabetteyken açılmaktadır. Soyları tükenmekte olan kral sinekkapan kuşlarının cinsiyeti başındaki
tüylerden anlaşılmakta. Tüyler turuncu veya sarıysa dişi, kırmızıysa erkek demektir. Bu taç, bahsedilen dönemlerde bir
yelpaze gibi açılıp göz kamaştıran bir görüntü oluşturmaktadır. Taçları gagalarının hemen üst kısmından başlamaktadır
ve uçları genellikle farklı renktedir. Bu kuşlar, kısa ve çok az eğri gagalara sahiptir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kral sinekkapan kuşuna ait bir görseldir?
A)

B)

C)

12

D)
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23. Bir araştırmacı özdeş sirke sineği larvalarını farklı sıcaklıkta beklettiğinde sirke sineklerinin birinin kıvrık diğerinin düz
kanatlı olduğunu görüyor.

Kıvrık kanatlı

25°C sıcaklıkta bekletiliyor.
Sirke sineği larvası

Düz kanatlı

16°C sıcaklıkta bekletiliyor.
Sirke sineği larvası

Bu durum ile ilgili olarak,
I. Sirke sineklerindeki bu değişim modifkasyona örnektir.
II. Düz kanatlı ve kıvrık kanatlı sirke sineklerinin genetik yapısı aynıdır.
III. Kıvrık kanatlı sirke sineği larvaları 16°C sıcaklıktaki ortamda gelişirse oluşan sinekler düz kanatlı olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

24. “Mutasyon ve Modifikasyon” konulu bir posterde aşağıdaki görseller kullanılıyor.
1

2

3

4

Van kedilerinin göz
renklerinin farklı olması

Çuha bitkisi, 25-35°C’luk
ortamda beyaz çiçek
15-25°C’luk ortamda ise
kırmızı çiçek açması

Güneş’in etkisiyle tenin
bronzlaşması

Bazı bitkilerin
yapılarının bozulması

Buna göre posterdeki örnekler ile ilgili olarak;
I. 1 ile gösterilen örnekteki durum yavru kedilerde de görüldüğünden kalıtsaldır.
II. 2 ve 3 örneklerdeki değişime neden olan çevresel faktör sıcaklıktır.
III. 4. örnekteki canlının genetik yapısı değiştiğinden bu durum mutasyona örnektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II

YENİ TARZ YAYINLARI

B) I ve III

C) II ve III
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D) I, II ve III
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5.

Paris Barış Konferansı
Toplanma Amacı
I.Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen devletlerin durumlarını görüşmek ve onlarla imzalanacak barış antlaşmalarının
esaslarını belirlemek amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te 32 devlet temsilcilerinin katılımı ile toplanmıştır.
Alınan Kararlar
• Osmanlı Devleti dışında yenilen devletlerle imzalanacak olan barış antlaşmalarının esasları belirlendi.
• Milletler Cemiyeti’nin kurulması ile ilgili karar alındı.
• İzmir ve civarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ile ilgili karar alındı.
Sonuç
• Daha önceden İtalya’ya vaat edilen İzmir’in Yunanlılara verilmesi İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığını ortaya çıkardı.
• Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış antlaşmasının imzalanması gecikti.
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?
A) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını kendi aralarında paylaşamamışlardır.
B) İtilaf Devletleri ile sorun yaşayan İtalya Osmanlı Devleti’yle iyi ilişkiler kurmuştur.
C) İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılığı Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını geciktirmiştir.
D) Konferansta kurulan Milletler Cemiyeti barışı korumak için önemli işler yapmıştır.

6. Yukarıda İtilaf Devletleri’nin Mondros Mütarekesi’ne dayanarak Anadolu’da yaptıkları işgaller verilmiştir.

Bu haritadan hareketle,
I. Doğu’da bir Ermeni Devleti kurmak amaçlanmaktadır.
II. Anadolu birçok devletin işgaline uğramıştı.
III. Batı Anadolu’nun Yunanlılar’a verilmesi, İtalya’yı küstürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III
4

D) Yalnız III
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11.
Rock

Pop

Rap

Jazz

Meg
like
Nigel
Thomas
Wendy

dislike

Paula
Which option is CORRECT about music prefrences of these teenagers?
A) Most of them like listening to rap music.
B) Three of them like listening to pop music.
C) Most of them are fond of jazz.
D) Two of them dislike listening to rock music.

12.

Alice is going to invite
her friend, Ted to watch
a comedy movie. She is
going to call him on her
phone.

What should she do first to call her friend?
A) She should take a memo.
B) She should tell the date.
C) She should dial the phone number.
D) She should hang up the phone.
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24.
İslam, yardımlaşmayı sadece zekât ibadetiyle sınırlandırmaz. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince
iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister.

Buna göre aşağıda verilen ayetlerden hangisi yardımlaşma ibadetlerinin birinden bahsetmemektedir?
A) “Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size
rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak edin. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.” (Bakara suresi,
254. ayet)
B) “Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat
kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır.” (Hadîd suresi, 18. ayet)
C) “Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık)
hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula
fakire de yedirin.” (Hac suresi, 28. ayet)
D) “Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için,
Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk
etsin.” (Kureyş suresi, 1-4. ayetler)

25.Aşağıda yer alan görsellerden hangisi zekâtı verilen mallar arasında yer almaz?
A)

B)

C)

D)

YENİ TARZ YAYINLARI
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31.

I

II

III

Yaklaşık beş milimetre büyüklüğündeki mercanlar, omurgasız canlılardır. Deniz suyundan
edindikleri kalsiyum sayesinde sert olan iskeletleri, mercanlar öldükten sonra taşlaşır. Mercanların rengi gerçekte beyazdır ancak mikroalgler sayesinde göz alıcı renklerde görünürler.

Mehmet Akif, yapmacıklı jest ve mimiklerle şiir okuyanlardan hoşlanmazdı. Bir gün böyle biri,
üstadın “Bülbül” adlı şiirini okuyordu. Bu okuyuşa canı sıkılan Akif:
		

¯ Bu bülbül bizim Bülbül’e benziyor ama adam ne kanadını bıraktı ne kuyruğunu…

Son günlerde orman yangınları oldukça arttı. Artan sıcaklıklar ve ihmaller sonucu ormanlarımız yanarak yok oluyor. Yok olan ormanlar sonucunda da doğada birçok değişim oluyor. Örneğin yanan ormanlarla birlikte yok olan arı türleri var. Bu yüzden artık yanan ormanların olduğu
alanlarda bal üretecek canlılar kalmadı. Bu durum bir doğasever olarak canımı sıkıyor.

Numaralandırılmış cümlelerin metin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Makale – Hikaye – Deneme
B) Deneme – Anı – Fıkra
C) Makale – Anı – Fıkra
D) Söyleşi – Hikaye – Deneme

32.

Son günlerde Solomon Adaları yakınlarında bilim insanları çok ilginç bir keşfe imza attı. Görüntülenen deniz
kaplumbağasının yeşil ve kırmızı renkte floresan ışıldaması yaptığı gözlemlendi. Biyofloresan ışık yayan canlılar, bu özelliklerini avlarının ilgisini çekip yakınlaşmalarını sağlamak, kamuflaj veya tehlike anında uyarıcı bir
tepki vermek üzere kullanırlar. Bir kaplumbağanın da böyle bir özelliğe sahip olması kaplumbağalar üzerinde
uzmanlık yapan bilim insanlarını oldukça şaşırtmışa benziyor.

Çok net, dünyada ısı yükseliyor. Sadece Türkiye değil dünya son yüzyılların en sıcak yazını yaşıyor. Sıcaklık
rekoru yine de bu yıla ait değil, 2003 yılına ait. Geçmişe dönük bakıldığında en sıcak yıllar 987-1007 arası
ile 1534-1540 arasında. Kilimatoglar, 2003 ile 2006’daki sıcaklığı bu yıl ile karşılaştırıyor. 2006 belki en sıcak
değil ama hatırı sayılır yıllardan biri.

Bu metinlerin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Fıkra
YENİ TARZ YAYINLARI

B) Makale

C) Söyleşi
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D) Deneme
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15.



Dikdörtgenler prizmasının hacmi
üç farklı ayrıtının çarpımıdır.

b

a
c

Hacim = a ◊ b ◊ c

Aşağıda üstü açık, dikdörtgenler prizması şeklindeki cam fanus ve içerisinde üstü kapalı, dikdörtgenler prizması şeklindeki cam kutu verilmiştir.
x+y

3x

1

x+y

1

4x+y

Fanusun boş kısımları su ile doldurulacaktır.
Buna göre içerisi tamamen su dolu kaplardan hangisi seçilirse fanusun boş kısmı hiç su artmadan ve boşluk
kalmadan doldurulabilir?
A)

x+y

B)

x-y

1

C)

y

x
1

x+y

D)

2x-y

1

x+y

x+y

1

16. Kart çekme oyunu ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

3x+5

x-2

x+4

3x-7

9x-10

4x+3

x+2

x-4

yy Üzerinde ifadelerin yazılı olduğu renkli kartların bulunduğu kutudan oyuncu 2 kart çeker.
yy Oyuncunun çektiği kartların rengi aynı ise kartların üzerindeki ifadelerin birer fazlasının çarpımları puana eşit olur.
yy Oyuncunun çektiği kartların rengi farklı ise kartların üzerindeki ifadelerin birer eksiğinin çarpımları puana eşit olur.

Buna göre verilen kartlardan hangisini çeken oyuncunun puanı iki kare farkı özdeşliği değildir?
A)

B)
x+4

YENİ TARZ YAYINLARI

x-2

C)
9x-10

D)
x+2

4x+3
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x-4

3x+5

3x-7
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22. Hasan, açık hava basıncını aşağıdaki düzeneklerle ölçüyor.

h

2h

h

I. düzenek

II. düzenek

III. düzenek

Buna göre deneyle ilgili;
I. Düzeneklerdeki sıvılar aynı cins ise Hasan I. ve II. düzeneklerle aynı yükseklikte ölçüm yapmış olabilir.
II. II ve III. düzeneklerle ölçümler aynı yükseklikte yapılmış ise, III. düzenekteki sıvının yoğunluğu daha küçüktür.
III. Düzeneklerdeki sıvılar cıva ise, I ve II. düzenekler kullanılarak cam borunun şeklinin civa yüksekliğine etkisini
araştırabilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I,II ve III

23.

SATILIK

Evini satmak isteyen Levent, pencerenin camına “SATILIK” yazarak
vantozlu cam tutucu ile yapıştırmıştır. Bir süre sonra evini satan Levent,
camdan vantozlu cam tutucuyu çıkarmaya çalışmış ancak oldukça zorlanmıştır.
Buna göre vantozlu cam tutucunun camdan ayrılmamasının nedeni
verilen örneklerden hangisinin nedeni ile benzer değildir?

A)
Havası boşaltılmış Magdeburg kürelerinin birbirinden ayrılmaması
B)
Su dolu bardağı ters çevirdiğimizde suyun bir süre dökülmemesi
C)

D)

YENİ TARZ YAYINLARI

Cam şişenin içine yanan kâğıt parçası atıldığında haşlanmış ve
soyulmuş yumurtanın şişenin içine düşmesi
İçinde renkli su bulunan şırıngalardan birinin pistonuna kuvvet
uygulandığında diğerinin pistonunun hareket etmesi
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29. Aşağıda, Ceyhan Atuf Kansu’nun “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” adlı eserinin İnebolu Kayıkçıları bölümünden bir alıntı
verilmiştir.

“Anadolu’da Kurtuluş savaşı askerleri mermi, fişek bekliyordu. Öyleyse? Ne yapıp etmeli bu mermi fişekleri alıp
Anadolu’ya taşımalı. Bu işin yiğitleri de çıktı ortaya. Geceleri depoları basıyorlar, gizliden mavnalara, motorlara
mermi tüfek yükleyip alıp götürüyorlardı. İstanbul depolarından gizli gizli alınan “möhimmat” sandıklara doldurulup, gemilere taşınıyordu. Bu iş de oldukça tehlikeli bir işti. İstanbul’daki düşman askerleri göz açtırmıyorlar,
kuş sektirmiyorlardı. Kuşkulandılar mı bu gemileri basıyorlar, Anadolu kurtuluş savaşı için altın değerindeki
“savaş gereçlerini” aldıkları gibi, bunları can bahasına kaçırmış yiğit yurtseverlerin ardına düşüyorlar, bulduklarını öldürüyorlardı. Neyse ki, İstanbul’daki Milliciler, yani Anadolu’daki Ulusal Kurtuluş savaşına inanmış, gönül
vermiş yiğit yurtseverler, bu işi öyle ustalıkla yönetiyorlardı ki “möhimmat yüklü” gemilerin çoğu yakalanmadan,
İstanbul boğazını aşıp Karadeniz’e açılıyor, dalgaları yara yara, Anadolu halkının tüfeklerine mermi, askerlerine
tüfek taşıyordu. Bütün bu gemilerin kutsal emanetlerini boşattıkları yer ise İnebolu iskelesi idi.”

Alıntıdan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Kurtuluş savaşı çok büyük zorluklarla kazanılmıştır.
B) İstanbul Hükümeti Anadolu’ya silah ve cephane göndermiştir.
C) Kurtuluş savaşı birçok yönüyle edebi eserlere konu olmuştur.
D) İnebolu iskelesi, mühimmatlar için önemli bir merkezdir.

30. Hastalığının son günlerinde, bir grup, Mehmed Âkif Ersoy’u ziyarete giderler.
Mehmed Âkif, hastalıktan bitkin bir hâlde yatağında yatmaktadır. Konuşma sırasında söz İstiklâl Marşı’na gelmiş ve ziyarete gelenlerden biri:
– “Acaba İstiklâl Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?” deyince,
yatağında bitkin bir hâlde yatmakta olan Mehmet Akif birdenbire başını
yastıktan kaldırmış ve ona şu cevabı vermiştir:
– “Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın!” Millî mücadele döneminde milletvekili olan ve konuşmalarında halkı millî mücadeleye davet
eden Mehmet Akif Ersoy’un verdiği cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Yazarlık ve şairlik mesleğinin zorluğu
B) İstiklal Marşı yazabilecek şair bulunmaması
C) Şiir yazmanın çok iyi bir eğitimle mümkün olması
D) Yeniden bağımsızlık mücadelesinin yaşanmaması
16
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Paul :

Hello, the Wilson Family.

John :

Hi! Is Molly there? I’m her friend, John.

Paul :

I’m sorry, but Molly isn’t available at the moment.
Would you like to leave a message?

John :

Well, can you tell her to wait me at the library at 3
p.m? We have a science project.

Paul

Paul :

Did you say 3 p.m?

John :

Yes, We’ll meet at 3 p.m.

Paul :

OK. I’m taking note. Bye.

John

Which of the following notes that Paul takes for Molly?
A)

B)
Wait John
at three
o’clock at the
library.

C)
John called.
Call him back.

Funny

17.

D)
John called
and he will be
again.

John called.
Wait him at
the café at
3.p.m.

We are organizing a bowling
tournament for the students. It’s very
funny because students can join this
event with their grandparents. We will
have a lot of fun.
Join us!
For more info: Colin Carter
(P.E. Teacher 0 938112794
Middle Town Secondary School
Sunday, June 10
2.00 p.m to 4.00 p.m.

Which option is CORRECT according to the invitation card above?
A) The organization will finish in the evening.

B) This tournament will be boring.

C) Grandparents can join the event with their children.

D) The event will be at the weekend.
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13.
Fiil kökünden türediği ve olumsuzu, fiiller gibi “-ma /-me” eki ile yapılabildiği hâlde kip eki alamayan sözcüklere “fiilimsi” denir.

Buna göre,
I. Suyun akış hızından dolayı derin yarıklar oluşmuş.
II. Tektonik göllerin oluşması için geçen süre yaklaşık bin yıldır.
III. Büyük bir oluşum içerisine giren Türk takımları bu yıl hedef büyüttüler.
cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

14.
Fiil kök veya gövdelerine -an /-en, -ası /-esi, -maz /-mez, -ar / -er, -dik / -dık, -acak / -ecek, -miş / -mış
gibi belirli eklerin getirilmesiyle sıfat-fiil oluşturulur. Sıfat-fiiller tıpkı sıfatlar gibi isimleri niteleme görevi
üstlenir

Buna göre,
I. Kırgızistan’da Ulusal Edebiyat Günü kutlandı.  Aralık 2021 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen kutlamalarla Kırgız
edebiyatının eserlerini korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

II. Türkiye’nin en büyük fakültesi olan İstanbul Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ders müfredatına Bulgarcayı da ekleyerek bölümü zenginleştirdi.

III. Orhan Pamuk’un 52 dile çevrilen ve tüm dünyada beş milyon satan kitabı “Benim Adım Kırmızı”ya dair dünyanın dört bir
yanından yazılan inceleme yazılarından bir seçki yayımlandı.

IV. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tanpınar Araştırmaları Merkezi, Oğuz Atay’ın ölüm yıldönümü nedeniyle yazarın
Beyoğlu’ndaki evinde bir anma toplantısı düzenledi

numaralanmış kutucukların hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

8

D) IV.
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17. Bir okuldaki öğretmenler, öğrencileriyle müze gezisine gitmek için aşağıdaki firmalara ait otobüslerden yeterli sayıda
kiralıyorlar.

Yeni Taşımacılık

Tarz Taşımacılık

Yolcu kapasitesi : 36 kişi

Yolcu kapasitesi : 42 kişi

Bu firmalara ait taşıma ücretleri ve uygulanacak kampanyalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Firmalara Ait Taşıma Ücretleri ve Kampanyalar
Firma adı

Yeni Taşımacılık

Tarz Taşımacılık

150 TL

120 TL

Bir sefer taşıma ücreti

Kiralanan otobüs sayısı 10 ve daha fazla ise Kiralanan otobüs sayısı 15 ve daha fazla ise
toplam tutara 150 TL indirim uygulanır.
toplam tutara 160 TL indirim uygulanır.

Kampanya

Bu firmalardan kiralanan otobüslerle taşınacak toplam yolcu sayıları birbirine eşittir.
Kiralanan tüm otobüsler, tam kapasite dolmuştur.
Otobüsler kiralandığında her iki firmanın da kampanyasından faydalanmıştır.
Buna göre bu firmalara en az ödenecek taşıma ücretinin dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

Grafik: Taşıma Ücretlerinin Dağılımı

Grafik: Taşıma Ücretlerinin Dağılımı
: Yeni Taşımacılık

: Yeni Taşımacılık
216°

216°

: Tarz Taşımacılık

: Tarz Taşımacılık

C) Grafik: Taşıma Ücretlerinin Dağılımı

156°

D) Grafik: Taşıma Ücretlerinin Dağılımı

: Yeni Taşımacılık

156°

: Yeni Taşımacılık
: Tarz Taşımacılık

: Tarz Taşımacılık
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9.

Yumurta

Yağda pişmiş yumurta

Limon

Şekil 1

Demir

Küflenmiş limon
Şekil 2

Paslanmış demir

Yaprak

Şekil 3

Çürümüş yaprak
Şekil 4

Yukarıda verilen olaylarla ilgili olarak;
I. Şekil-3 ve Şekil-4’de, maddenin sadece fiziksel özellikleri değişmiştir.
II. Şekil-1’deki olayda maddenin kimliği korunmuştur.
III. Şekil-2’deki olay kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

10.

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Kek Yapım Algoritması
Gerekli Malzemeler: 3 adet yumurta, 1 su bardağı
sıvı yağ, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı toz
şeker, 1 adet kabartma tozu, aldığı kadar un
1. Aşama: Yumurtalar bir kaba alınarak çırpıcı
yardımıyla karıştırılır.
2. Aşama: Çırpılan yumurtaların üzerine şeker,
yağ ve süt sırasıyla eklenerek çırpılır.
3. Aşama: Oluşan karışımın üzerine un ve kabartma tozu eklenerek akışkan bir hamur elde edilir.
4. Aşama: Elde edilen hamur kalıba dökülerek
önceden ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat
pişirilir.

Yukarıdaki algoritmaya göre;
I. Yumurtaların bir kaba alınarak çırpılması fiziksel değişimdir.
II. Kabartma tozunun eklenerek kekin hacminin artmasını sağlamak kimyasal bir değişimdir.
III. 4. aşamada ısı verilerek pişirildiği için kimyasal değişimdir.
yorumlarından hangileri yapılabilir (Kabartma tozu kek hamuruyla etkileşime girerek karbonik asit oluşturur)?
A) Yalnız I

B) I ve II

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