TIMSS - PISA

MI V

İNGİLİZCE

İDEO ÇÖ

ZÜ

KAMP

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

GÜL MUSAOĞLU
GİZEM KEÇELİ
DENİZ KESKİNKOL
BAŞAK ERDEM
DUYGU ÖZMEN
GÜLCE ARMAN

Ü

MA

TA

TAM
TEKRAR

MEHMET ZEKİ GÜLER
ABDULKERİM TOKYAY
MERVE KARATAŞ
SEBAHAT ÇINAR

ML

SINIF

8.

BORA BAYRAK
ALİ AYDOĞAN
SONGÜL NAİCİ
ERHAN YILDIZ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MUSTAFA BİŞER
HATİCE AKMAN
FATİH AKDAĞ
TAYFUN AĞIR
SEVGİ BİŞER
HANİFE DİDEM TAŞOLAR
GÜLENDAM YILDIZ ÖZBAY
SİNAN DEMİR

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

AYSUN ESEROĞLU
SEDAT SARIDAŞ
FATİH KARACA
PINAR ATİK
YUNUS ŞAŞIOĞLU
İLHAN ÖCAL
YILMAZ COŞAR
FATİH BURAK ÖZ

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

TÜRKÇE

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

MEB ÖRNEK SORULARI VE LGS TARZI
TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA
GÖRSEL OKUMA
MANTIK - MUHAKEME
SÖZEL YETENEK
AKIL YÜRÜTME
TAHMİN BECERİSİ
OKUDUĞUNU ANLAMA
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12.
• Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.

• Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.

• Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımda yanlışlık yapılmıştır?
A) Kızım, Saliha Ahsen, Erdemli’ye her gidişimde benden Mersin tantunisi getirmemi istiyor.
B) Geçen gün okuduğum bir habere göre Halı Dokuyan Kızlar Tablosu satışa çıkarılmış.
C) Artık sanal âlemde Kayseri Arkeolojik Müzesini ayrıntılı bir şekilde gezmek mümkün.
D) Ayaş kasabasını geçtikten sonra denizin ortasında nazlı nazlı duran kaleyi görünce durun.
13.

Olay:

Bir ailenin birlikte kitap okuması

Yer:

Köy evi

HİKÂYE

Zaman: Kış, akşam
Kişiler: Ömer Alp, babası ve annesi
Anlatıcı: III. Kişi

Aşağıdaki hikâyelerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?
A)

B)

Köy evinde şartlar biraz zordur. Hele bir de ocak ayın-

Dışarıda hafif bir yağmur çiseliyordu. Kış kendini göster-

daysanız çilenin tavan yaptığı yerdesiniz demektir. İşte

meye başlamıştı. Karanlık olduğu için yalnızca sesi du-

böyle bir ortamda hayatı tatlı hale getirmenin yolları

yuluyordu yağmur damlalarının. Ömer Alp, elinde üç kitap-

aranır. Çare ise Ömer Alp’in vazgeçilmez sevdası olan

la geldi odaya. Birini annesine, birini babasına getirmişti.

kitap okumakta bulundu. Her akşam olduğu gibi kızgın

Çaylar bardaklara doldurulmuş içilmeyi, kitaplar ellere

sobanın etrafına oturup üçümüz birden kitaplara dalı-

alınmış okunmayı bekliyordu adeta. Çok geçmeden bar-

yorduk. Kitaplardaki güzellikleri keşfeden biri hayatını

daklar çınlamaya, dudaklar kıpırdamaya başlamıştı bile.

da renklendirmiş demekti.

C)

D)

Her akşam olduğu gibi oturmuş kitap okuyorduk. Bu

Hava iyice kararmıştı. Bu köy evinde soğuk kış gecele-

muhteşem köy evinin sedirlerine yayılmıştık üçümüz de.

rinin tadı da bir başka olur, diye geçirdi içinden. Bir yan-

Kışı çok seven oğlum, Ömer Alp de eşim de böyle fır-

da sobanın hafif çıtırtıları gelirken bir yandan da sobanın

satları kaçırmazlardı zaten. Herkes işinden gelmiş, leziz

üzerindeki çaydanlıktaki suyun kaynama fokurtuları du-

yemekler yenmiş… Kitap okunmayacak da ne yapıla-

yuluyordu. Ömer Alp ve annesi ellerinde kitaplarıyla ge-

caktı, değil mi?

lip oturdular. Babası da sobanın kapağını biraz kıstıktan
sonra oturdu onların yanına. Bir anda sessizleşti etraf.
Hepsi birden kitaplarına daldı.

12

Diğer sayfaya geçiniz.
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Koronavirüsten korunmak için

TOPLU TAŞIMA YOLCULUKLARINDA

UNUTMAMANIZ GEREKENLER:
TAKSİ
YOLCULUKLARI

ŞEHİR İÇİ
OTOBÜS
YOLCULUKLARI

108

CITY

Para ile temas ettikten sonra ellerinizi
dezenfektan ile temizleyiniz.

Otobüse binerken ve
içerisindeyken sosyal mesafenizi
koruyunuz.

GEMİ
YOLCULUKLARI

Ortak kullanılan tabak, bardak, çatal, kaşık
gibi ürünlerin temizlendiğinden emin olunuz.

UÇAK
YOLCULUKLARI

Uçuşunuz uzun sürecekse 4-5 saatte
bir maskenizi değiştiriniz.

ŞEHİRLERARASI
OTOBÜS
YOLCULUKLARI
Mola yerlerinde yoğunluğun
olduğu alanlardan uzak durunuz.

Bu görselde “Toplu Taşıma Yolculuklarında Unutmamamız Gerekenler’’ ile ilgili,
I. Araçlara binmeden önce, duraklarda ve bekleme alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.
II. Araçlarda yiyecek içecek tüketirken dikkatli edilmeli, kullanılan malzemelerin temizliğinden emin olunmalıdır.
III. Ayakta yolcu kapasitesinin en fazla üçte biri kadar yolcu alınmalı ve araçlarda sosyal mesafe korunacak şekilde
ayakta durulmalıdır.
IV. Araçtaki hiçbir yüzeye dokunulmamalı ve dokunulması halinde eller dezenfekte edilmelidir.
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) III ve IV.

41

D) II ve IV.

Diğer sayfaya geçiniz.
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77. Sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapmak önemlidir. Uzmanlar günlük adım sayısına göre yaşam tarzlarını şu şekilde
sınıflandırmışlardır:
Günlük Adım Sayısı

Yaşam Tarzı

2.500-5.000

Düşük Hareketli

5.000-7.500

Kısmen Hareketli

7.500-10.000

Hareketli

Ali Ahmet ve Feride isimli kişilerin haftanın beş günü attıkları adım sayısına göre yaşam tarzlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
yy Ali, pazartesi ve perşembe günlerini “kısmen hareketli”, salı ve cuma günlerini “hareketli”, çarşamba gününü ise

“düşük hareketli” geçirmiştir.
yy Ahmet; pazartesi ve perşembe günlerini “düşük hareketli”, salı ve cuma günlerini “hareketli”, çarşamba gününü ise

“hareketli” geçirmiştir.
yy Feride; pazartesi ve perşembe günlerini “kısmen hareketli”, salı ve cuma günlerini “düşük hareketli”, çarşamba gününü

ise “hareketli” geçirmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kişilerin beş günlük adım sayısını gösteren grafik olabilir?
A)

B)
Düşük hareketli
Adım sayısı
12.500

0

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Düşük hareketli

Kısmen hareketli

Adım sayısı

Hareketli

2500

2500

0

0

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

55

Ali
Ahmet
Feride

5000

Ali
Ahmet
Feride

5000

Ali
Ahmet
Feride

7500

Ali
Ahmet
Feride

7500

Ali
Ahmet
Feride

10.000

Ali
Ahmet
Feride

10.000

Hareketli

Ali
Ahmet
Feride

12.500

Kısmen hareketli

Ali
Ahmet
Feride

12.500

Salı

D)

Düşük hareketli
Adım sayısı

Pazartesi

Ali
Ahmet
Feride

C)

Ali
Ahmet
Feride

0

Ali
Ahmet
Feride

2500
Ali
Ahmet
Feride

2500

Ali
Ahmet
Feride

5000

Ali
Ahmet
Feride

5000

Ali
Ahmet
Feride

7500

Ali
Ahmet
Feride

7500

Ali
Ahmet
Feride

10.000

Ali
Ahmet
Feride

10.000

Hareketli

Ali
Ahmet
Feride

Hareketli

Kısmen hareketli

Ali
Ahmet
Feride

Adım sayısı
12.500

Düşük hareketli

Kısmen hareketli

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Diğer sayfaya geçiniz.
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Yazar, eserlerini meydana getirirken sözcüklerden yararlanır. Herkesin kullandığı sözcüklerden… Milyonlarca sözcük arasından kendini yansıtan ve duygularına aracı olabilecek olanları seçer. Sözcükleri seçerken
ve onları yan yana dizerken kendi damgasını vurmalıdır. Aynı dili ve aynı sözcük havuzunu kullanan söz
işçilerinden onu ayıran da hamurunu kendi yoğurduğu bu söyleyiş farklılığı olacaktır.

Bu metinde geçen “kendi damgasını vurmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi hayatından izler katmak
B) Deneyimlerinden faydalanmak
C) Anlatımda seçiciliği yakalamak
D) Kendi üslubunu yansıtmak

117.

Çekimli fiil; kip ve kişi eki almış fiildir, cümlede fiil görevinde ve yüklem olarak kullanılır. Fiilimsi ise kök ya da
gövdesi fiil olan ve aldığı ekler sayesinde cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. “Kitabını
okumuş.” cümlesinde “okumuş” kelimesi cümlenin hem çekimlenmiş fiili hem yüklemi iken “Ben okumuş
adamı gözünden anlarım.” cümlesinde aynı sözcük fiil anlamını korumakla birlikte sıfat olarak kullanılmış bir
fiilimsidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A)

				

B)

İnsan bir deryadır ilimle mahir

Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı

İlimsiz insanın şöhreti zahir

Avlasam çöllerde saz ile seni.

Cahilden iyilik beklenmez ahir

Bulunmaz dermanı yoktur ilacı

İşlediği amel hali yalandır.

Vursam yaralasam söz ile seni.

C)

				

D)

Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Can kafeste durmaz, uçar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Dünya bir han konan göçer

Gün gelir Veysel’i bağrına basar

Ay dolanır yıllar geçer

Benim sâdık yârim kara topraktır

Dostlar beni hatırlasın

77

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Aşağıda Naci ve Emir’in uçurtmaları ve uçurtmalarının iplerini uzatmalarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

30

re

et

m

e

etr

m
20

Emir : 30 saniyede bir 6 metre uzatıyor.

Naci : 42 saniyede bir 7 metre uzatıyor.

İpler şekildeki pozisyondayken aynı anda ipleri uzatmaya başladıktan sonra 4. kez aynı anda iplerini uzattıktan
sonra uçurtmaların ipleri arasındaki uzunluk farkı kaç metredir?
A) 38

B) 43

C) 52

D) 70

6. Aşağıda Super Mario oyununda bir bölümün görüntüsü verilmiştir.

Verilen kutularda bulunan altınlarla ilgili;
yy Yan yana olan kutulardaki altın sayıları aralarında asaldır.
yy Alt alta olan kutulardaki alttaki kutuda üstteki kutudaki altın sayısından 3 eksik altın bulunmaktadır.

Kutulardaki altın sayıları yukarıya ve sola doğru artmakta olup en alttaki kutuda bulunan altın sayısı iki basamaklı bir asal sayı olduğuna göre kutularda toplam en az kaç altın vardır?
A) 115

YENİ TARZ YAYINLARI

B) 122

C) 135

6

D) 157

Diğer sayfaya geçiniz.
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7

AZAMİ
TAŞIYABİLECEĞİ
AĞIRLIK
300 kg

Bir apartmanda bulunan asansörün taşıyabileceği azami ağırlık 300 kg’dır. Asansöre bu ağırlıktan daha fazlası yüklendiğinde asansör hareket etmemektedir. Asansöre binecek üç kişinin ağırlıklarının kg cinsinden çözümlenmiş halleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İsim

Ağırlığı

Salih

8 $101 + 1$100 + 4 $10-1 + 6 $10-2

Kübra

5 $101 + 7 $100 + 9 $10-1

Nergis

6 $101 + 9 $100 + 5 $10-1

Aynı anda asansöre binen bu üç kişi, 22 kg ağırlığındaki birbirine eş kutulardan en fazla kaç tanesini yanlarına
alırsa asansör hareket edebilir?
A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

12. Mehmet Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki gazete haberinde altı çizili olan sayılardan birini seçerek bilimsel gösterimini yazmalarını ister.

YENİ TARZ GAZETESİ
Neowise Kuyruklu Yıldızı
27 Mart 2020 tarihinde gökbilimciler tarafından keşfedilen Neowise,
yaklaşık 5 km çapında bir kuyruklu yıldızdır.
Keşfedildiğinde Güneş’ten yaklaşık 300 milyon km, Dünya’dan ise
250 milyon km uzaklıktaydı.
23 Temmuz 2020’de gezegenimize en yakın geçişini gerçekleştirecek
ve Dünya’ya 103 milyon km kadar yaklaşacak.

Sayfa 8

Dört öğrencinin cevabı aşağıda verilmiştir.

Suna

1, 03 108

Emir

0, 5 107

Nehir

3 107

Selçuk

2, 5 109

Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur?
A) Suna

YENİ TARZ YAYINLARI

B) Emir

C) Nehir

9

D) Selçuk

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Aşağıda verilen A yazıcısı siyah-beyaz, B yazıcısı ise renkli yazdırma özelliğine sahiptir.
A Yazıcısı
Saniyede 4
Sayfa

B Yazıcısı
Saniyede 6
Sayfa

A ve B yazıcılarıyla aynı anda yazdırma işlemi başlatıldıktan sonra A yazıcısının 60. sayfasını çıkardığı anda B yazıcısının yazması gereken 60 sayfası kalmıştır.
Yazdırma işlemi her iki yazıcıda da aynı anda bittiğine göre yazılan kağıtlardan rastgele alınan bir sayfanın
renkli olma olasılığı kaçtır?
A) 2

B) 1

3

C) 2

3

D) 3

5

5

48.

Şekil - 1

Şekil - 2

Yukarıda birimkare şeklinde bölmelere ayrılmış bir kabın üstten görünümü verilmiştir. Verilen kabın iç kısmındaki kare
bölmeler arasındaki kapaklar şekil - 2’deki gibi çıkarılıp komşu kareler birleştirilebilmektedir.
Bu kabın içine şekil - 1’deki gibi kırmızı ve sarı renkli boyalar doldurulmuştur. Boya dolu bölmelerden aynı renkte boya
bulunan bölmeler birleştiğinde renk değişmezken sarı ve kırmızı renk boyaların olduğu bölmeler birleştirildiğinde boya
turuncu renge dönmektedir.
Buna göre şekil - 1’deki kapta rastgele iki bölme birleştirildiğinde birleştirilen bölmede turuncu renk boya olma
olasılığı kaçtır?
A) 2
3

YENİ TARZ YAYINLARI

B) 20

C) 10

31

21

27

D) 17

30

Diğer sayfaya geçiniz.
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49.

26 cm

Su

Su
Sıvı sabun

Şekil 1

x cm

Şekil 2

Dik dairesel silindir şeklindeki bir kap Şekil 1’deki gibi tamamen su ile doludur. Bu kabın içine sıvı sabun eklendikçe
sıvılar birbirine karışmadan sıvı sabun tabana çöküyor.
Bu arada dökülen sıvı sabun kadar da su kaptan dışarıya taşıyor. Sıvı sabun ve suyun fiyatlandırılması şu şekildedir.
Örneğin kaba 1 cm yüksekliğinde sıvı sabun eklenirse değeri 1 • 4,5 = 4,5 ,
1 cm yüksekliğinde suyun değeri ise 1 • 1,5 = 1,5

olarak bulunur.

Bu kapta Şekil 1’de 26 cm yüksekliğinde su Şekil 2’de ise x cm sıvı sabun vardır.
Buna göre Şekil 2’deki kapta bulunan su ve sıvı sabunun toplam değerini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 39 + 3x

B) 26 - 6x

C) 13 - 1,5x

D) 26 + 6x

50. Yarıçapının uzunluğu r birim olan dairenin çevresi 2pr dir.
6x

2y

2x

2x
2x
Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Kenar uzunluğu 6x birim olan Şekil 1’deki kareden, Şekil 2’deki gibi bir kenar uzunluğu 2y birim olan iki adet kare ile
yarıçapı 2x birim olan çeyrek dairelerden iki adet kesilip çıkarılıyor.
Buna göre Şekil 3’de elde edilen yeni bölgenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (p’yi 3 alınız.)
A) 22x

YENİ TARZ YAYINLARI

B) 24x

C) 14x - 16y

28

D) 20x - 8y

Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Aşağıda koordinat düzleminin bölgeleri gösterilmiştir.
y

II. Bölge

I. Bölge
x

III. Bölge

IV. Bölge

Fatma, 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış altı tane kart hazırlayarak üzerine bazı noktaların bulunduğu konumları
yazmıştır.
1

A (-4, 2) noktası, II. bölgededir.

2

B (7, 2021) noktası, I. bölgededir.

3

C (0, 72) noktası, I. bölgededir.

4

D (-12, -30) noktası, III. bölgededir.

5

E (-14, 0) noktası, x ekseni üzerindedir.

6

F (82, -1) noktası, II. bölgededir.

Buna göre Fatma’nın hangi numaralı kartlara yazdığı ifadeler hatalıdır?
A) 1 ve 3

B) 2 ve 3

C) 3 ve 6

D) 4 ve 6

73. Okuma bölümü 360 sayfa olan bir kitabı okumaya başlayan Ömer’in günlere göre okuduğu toplam sayfa sayısını  gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Günler
Okunan toplam sayfa sayısı

1. gün

2. gün

35

70

3. gün 4. gün
105

140

5. gün
175

Günlere göre okunan toplam sayfa sayısı arasında doğrusal ilişki bulunmaktadır.
Buna göre herhangi bir günde (x) Ömer’in okuması için kalan sayfa sayısını (y) gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 360 + 35x

YENİ TARZ YAYINLARI

B) y = 360 - 35x

C) y = 35x

37

D) x = 360 - 35y

Diğer sayfaya geçiniz.
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y

A

B
x

O

Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen A şeklinin x eksenine göre yansıması alınıyor. B şeklinin ise önce x, sonra da y
eksenine göre yansıması alınıyor.
Buna göre oluşan şeklin alanı kaç birimkaredir?
A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

113.  Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şekillere aşağıdaki işlemler uygulanıyor.
y

x

Koordinat düzleminin ikinci bölgesindeki şekil y eksenine göre yansıtılıyor.
Koordinat düzleminin üçüncü bölgesindeki şekil önce x, sonra y eksenine göre yansıtılıyor.
Koordinat düzleminin dördüncü bölgesindeki şekil x eksenine göre yansıtılıp, 1 birim sağa öteleniyor.
Yapılan bu yansıma ve ötelemeden sonra üç şeklin de çakıştığı alan kaç birimkaredir?
A) 4
YENİ TARZ YAYINLARI

B) 3

C) 2
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D) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
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1. 21 Haziran’da gece süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar, gündüz süresinin uzunluğu ise kuzeye gidildikçe artar.
Dönme Ekseni
K.K.D
Yengeç Dönencesi

K. K. D : Kuzey Kutup Dairesi

Ekvator

G. K. D : Güney Kutup Dairesi

Oğlak Dönencesi
G.K.D

Görselde verilen Dünya ve Güneş’in konumuna göre aşağıda belirtilen bölgelerden hangisinde gece süresi en
uzun olur?
A) Oğlak Dönencesi ile Ekvator çizgisi arasında
B) Kuzey Kutup Dairesi ile Yengeç Dönencesi arasında
C) Yengeç Dönencesi ile Ekvator çizgisi arasında
D) Oğlak Dönencesi ile Güney Kutup Dairesi arasında
2.
Dünya’nın eksen eğikliğinden dolayı Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresi yıl içinde değişiklik gösterir.
21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre’de bulunan yerler yıl içindeki en kısa geceyi yaşarken, 21 Haziran tarihinde
ise Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır. 21 Aralık tarihinde kuzey yönüne doğru gidildikçe gece süresi uzar.

Aşağıdaki Dünya modeli üzerinde K, L ve M şehirlerinin konumları verilmiştir.
L
K
Ekvator

M

Verilen bilgilere göre Dünya üzerinde belirtilen K, L ve M şehirlerinin 21 Aralık tarihindeki gece - gündüz sürelerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? (
: Gündüz
: Gece)
A)

C)

K

B)

K

L

L

M

M

K

D)

K

L

L

M

M

YENİ TARZ YAYINLARI
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13. Bilgi :Sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde alçak basınç alanı, sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde yüksek basınç alanları
oluşur. Yatay yönlü hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarın yönü yüksek basınçtan, alçak basınç alanına doğrudur.
Fen bilimleri öğretmeni Tayfun Bey öğrencileriyle bir etkinlik düzenliyor.
2

1

K bölgesi

L bölgesi

Tayfun Bey yukarıda rüzgar gülüne eşit mesafede yanan özdeş mumları yerleştiriyor.
Öğrencilerinden verilen bilgi doğrultusunda yorumlar yapmalarını istiyor. (Bütün mumlar rüzgar gülüne eşit mesafede)
Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?
A) Tarık : K bölgesinde alçaltıcı hava hareketi L bölgesinde yükseltici hava hareketi oluşur rüzgar gülü 1 yönünde döner.
B) Arda

: L bölgesinde alçak basınç alanı K bölgesinde yüksek basınç alanı oluşur rüzgar gülü 1 yönünde döner.

C) Kenan : L bölgesinde yanan bir mum söndürülürse rüzgar gülünün bir süre sonra hareketinin durması beklenir.
D) Selma : K bölgesine bir mum daha konulursa yüksek basınç alanı oluşur ve rüzgar gülü 2 yönünde döner.
14.

1

2

4

3
Yapısında fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bulunan yapıdır.
Anne ve babadan gelen, kalıtsal özelliklerimizi ve dış görünüşümüzü kısmen belirleyen yapıdır.
Çift iplikten oluşan ve sarmal yapıda bulunan, hücrenin yönetici molekülüdür.
Yapısında DNA molekülü ve protein kılıf bulunur, yalnızca hücre bölünmesi sırasında gözlemlenebilen yapıdır.

Yukarıda genetik yapımızı oluşturan yapıların şekli numaralarla ve özellikleri

,

,

ve

şekilleri ile gösterilmiştir.

Buna göre yapıları temsil eden numaralar ile şekillerin doğru şekilde eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?
A) 1

B) 1

C) 1

D) 1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

YENİ TARZ YAYINLARI

9
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30.
10 milyar yıl yaşayabilen ilginç canlı: tardigrad
"Dünya’nın en dayanıklı hayvanı nedir?" sorusunun ilk akla gelen canlısı hamam
böceği olmasına rağmen İngiltere’deki bilim insanlarının son araştırması gösteriyor
ki, eksi 270 derecelik soğuğa dayanabilen ve 30 yıl yemek yemeden yaşayabilen
tardigradlar (mikroskobik su ayısı), gezegenimizde olası büyük bir felakette hayatta
kalabilmek için tek canlı türü olacak.
Bu minik canlı, güneş var olduğu sürece en az 10 milyar yıl neslini devam ettirebilecek, Dünya’nın mirasçısı olarak adlandırılan tardigrad, sekiz bacaklı mikroskobik
bir canlı türüdür. Hem suda hem karada yaşayabilir. Aynı zamanda çok yüksek ve
düşük basınca da dayanabilmekteler.
Dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanı olan ve radyasyona, dondurucu
soğuğa, kaynatılmaya dayanan tardigrad canlısının DNA’sını battaniye gibi sararak
koruyan bir protein olduğu keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu organizmanın
genleri, gelecekteki yaşam türlerinin radyasyon ve X ışınlarından korunması için
kullanılabilir.

Yukarıda verilen gazete haberine göre, gelecekteki yaşam türleri, tardigradlarda olan özelliğe hangi çalışma
sonrası sahip olabilir?
A) Gen tedavisi

B) Gen aktarımı

C) Klonlama

D) Aşılama

31.

Kryobiyoloji, hücre ve dokuları dondurarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bazı canlı hücrelerin ve mikroorganizmaların çok
düşük sıcaklıklara dayanabildikleri ve çözme işlemi sonrasında normal işlevlerine geri dönebildikleri bilgisinden yola
çıkarak yapılan biyoteknolojik çalışmalar bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuştur.
• Canlı klonlama

• Sperm bankası oluşturma

• Tüp bebek yöntemi

• Kişiye özel organ ve doku üretimi

• Genetik çeşitlilik sağlama

• Soyu tükenmekte olan canlıları üretme

Buna göre yukarıda verilen uygulamalardan kaç tanesi kryobiyolojinin uygulama alanına dahil edilebilir?
A) 3
YENİ TARZ YAYINLARI

B) 4

C) 5
18

D) 6
Diğer sayfaya geçiniz.
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58. Fen bilimleri olimpiyatlarına hazırlanan 8/A öğrencileri fil dişi macunu yapacaklardır.
Deneyin yapılışı :
Bulaşık
deterjanı

Su

Mor gıda
boyası

Mezür
Hidrojen
peroksit
(O2’li su)

Boş bir mezüre bulaşık deterjanı ve su ekledikten sonra deterjan ile tepkimeye girmeyen gıda boyası ekleniyor. Daha
sonra bu karışıma hidrojen peroksit eklediğimizde bir süre gaz çıkışı olduktan sonra fil diş macunumuz oluşmaya başlıyor.
Buna göre;
I. Mezüre hidrojen peroksit ilave edince kimyasal değişim gerçekleşir.
II. Bulaşık deterjanı ile gıda boyasının karışımı fiziksel değişime örnektir.
III. Oluşan fil dişi macunu miktarı ile karışımı oluşturan maddelerin miktarı eşit olur.
çıkarımlardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

59.

C) II ve III

2H2(g) + O2(g)

D) I, II ve III

2H2O(s)

Fen bilimleri öğretmeni iki madde arasında meydana gelen kimyasal tepkimeye ait denklemi tahtaya yazıyor. Sonrasında öğrencilerinden aşağıdaki tabloda yer alan soruları “Evet” yada “Hayır” şeklinde cevaplamalarını istiyor.
SORU
1.

Tepkimede atom sayısı korundu mu?

2.

Tepkimede toplam kütle korundu mu?

3.
4.

Tepkimeye giren maddelerin kimyasal özellikleri değişti mi?

Öğrenciler soruları doğru şekilde cevapladığında 3. sorunun cevabının diğer soruların cevabından farklı olduğu görülüyor.
Buna göre 3. soru;
I. Tepkimede atom cinsi korundu mu?
II. Tepkimede yeni atomlar oluştu mu?
III. Tepkime sonunda yeni maddeler oluştu mu?
verilenlerden hangisi ya da hangileri olabilir?
A) Yalnız II
YENİ TARZ YAYINLARI

B) Yalnız III

C) I ve II
32

D) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
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• Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya, bazlar kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürürler.
• Asitler, bazlarla nötralleşme tepkimesi gerçekleştirirler.

Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerden K, L, M ve N kaplarında bulunan çözeltilerin hangilerinin karıştırılmasıyla nötralleşme tepkimesi gerçekleşeceğini soruyor.

K

L

M

N

Bir öğrenci yukarıdaki çözeltilere mavi ve kırmızı turnusol kağıtlarını batırıyor ve turnusol kağıtlarındaki renk değişimini
tabloya yazıyor.
K çözeltisi

L çözeltisi

M çözeltisi

N çözeltisi

Kırmızı turnusol kağıdı

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Mavi

Mavi turnusol kağıtı

Mavi

Mavi

Kırmızı

Mavi

Buna göre öğrenci hangi iki çözeltiyi karıştırırsa tuz ve su oluşturabilir?
A) K ve L

B) L ve M

C) M ve N

D) K ve N

63. Bilgi : Çözeltilerin asit ya da baz olduğunu anlamamıza yarayan maddelere belirteç (ayıraç) denir. Kırmızı lahana suyu
da belirteç özelliğine sahiptir. pH değeri 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mordur. Fakat bu çözelti farklı pH
değerlerinde dönüşeceği renkler aşağıda verilmiştir.

0

7

14

Özdeş dört behere eşit miktarda M, N, P ve S sıvıları konularak sırasıyla beherlere kırmızı lahana suyu ilave ediliyor.
Başlangıçta renksiz olan çözeltilerin renkleri aşağıdaki gibi oluyor.
lahana suyu

lahana suyu

lahana suyu

N

M

lahana suyu

S

P

Buna göre sıvıların çözeltilerinde oluşan iyonlar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A)

B)
OH–
Mg+2
–
OH
M

YENİ TARZ YAYINLARI

C)

D)

NO3– H+

Na+

+
NO3– H

Na+ OH–
N

OH–

P

34

H+

Cl–

Cl

H+
S
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İki ucu arasında yükseklik farkı bulunan eğik düzlemler, bir cismi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle yüksek bir yere çıkarmaya yarayan yüzeylerdir. Sabit makara, bir yükü taşırken kendi ekseni etrafında dönen, yük ile birlikte hareket etmeyen,
kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılan makinedir. Eksenleri aynı, yarıçapları farklı ve sabit bir eksen etrafında dönen
silindirlerden oluşan çıkrık da günlük hayatta sıkça kullanılan bir basit makinedir. Kaldıraç, destek noktası adı verilen sabit bir
nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan bir basit makinedir.

Fen Bilimleri öğretmeni çıkrık, sabit makara, kaldıraç ve eğik düzlemden oluşan bileşik makine sistemini aşağıda gösterildiği gibi tahtaya çizmiştir.


F
sol

sağ

R
Yük
L

h

Verilen bileşik makine ile ilgili öğrencilerin yapmış oldukları yorumlar aşağıda verilmiştir.
Ceren : Sistemdeki çıkrıktan her zaman kuvvetten kazanç vardır.
Buket : Sabit makara sisteme kuvvetten kazanç sağlamaz.
Selin

: Çıkrıktaki R kolunu büyütürsek uygulanan kuvvet azalır.

Bahar : Kaldıracın desteğini sola doğru üç birim getirirsek uygulanan kuvvet azalır.       
Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır?
A) Ceren

B) Buket

C) Selin

D) Bahar

73. Yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmanın zor olduğu durumlarda rampa düzenekleri yardımıyla daha az bir kuvvet uygulanarak cisimler istenilen yüksekliğe çıkarılabilir. Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturulan rampa düzeneklerine eğik düzlem adı verilir.
Aşağıda P ağırlığındaki bir yükü 2 metre yüksekliğine çıkarmak için kurulmuş üç farklı eğik düzlem verilmiştir.
F2

F1

P

6m
I. düzenek

2 metre

P

3m

II. düzenek

F3
2 metre

P

4m

2 metre

III. düzenek

Özdeş cisimler eğik düzlemden 2 metre yüksekliğe çıkarılırken uygulanması gereken kuvvetler özdeş dinamometreler
ile ölçülüyor.
Sürtünmeler ihmal edildiğine göre, I, II ve III numaralı eğik düzlemler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Kuvvet kazancına, yüksekliğin etkisini gözlemleyebilmek için I ve II numaralı düzenekler kullanılabilir.
B) Kuvvet kazancına, rampa uzunluğunun etkisini gözlemleyebilmek için II ve III numaralı düzenekler kullanılabilir.
C) I ve III numaralı eğik düzlemler kullanılarak yapılan deneyde bağımsız değişken uygulanan kuvvettir.
D) I ve II numaralı eğik düzlemler kullanılarak yapılan deneyde kontrollü değişken sadece eğik düzlemin yüksekliğidir.
YENİ TARZ YAYINLARI
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88. Aşağıdaki grafiklerde konutlarda enerji tüketiminin toplam enerji tüketimine oranı ile bu tüketimin gündelik yaşamda
yapılan işlerle olan oranı pasta dilimi şeklinde gösterilmiştir.

N
Gündelik yaşamdaki enerji tüketimi
K : Konutun sahip olduğu özellikler
L : Çamaşır ve bulaşık yıkama
M : Sıcak su sağlama
N : Eğlence ve kişisel bakım

M
Konutlar- Diğer enerji
daki enerji tüketimleri
tüketimi

K

L

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Konutlarda enerji kullanımında en düşük pay kişisel bakım ve eğlence kaynaklıdır.
B) Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı konutun özellikleri ile ilgilidir.
C) Enerji tüketiminde en büyük pay konutlara aittir.
D) Konutlarda bulaşık ve çamaşır için tüketilen enerji kişisel bakım ve eğlenceye harcanan enerjiden daha fazladır.

89. Dünya’da bulunan suyu maddenin üç farklı fiziksel halinde bulabiliriz. Katı halde bulunan donmuş buzullar; sıvı halde
bulunan okyanuslar, denizler ve tatlı sular; gaz halinde bulunan bulut ve su buharı kendi arasında sürekli dolaşmaya
devam eder.  Mevsimlere bağlı olarak su seviyeleri değişiklik gösterse de Dünya’daki  toplam su miktarı daima sabit
kalır. Bu durum kapalı bir sistem olan su döngüsünün bir sonucu olup suyun hâl değiştirmesiyle meydana gelir.

Yer çekimi kuvveti ve güneş enerjisi, su döngüsünü oluşturan iki önemli etken arasında yer almaktadır. Suyun akışkan
olma özelliği sayesinde bu etkenler maddenin hareket etmesine ve dolayısıyla yer değiştirmesine izin verir.
Su döngüsünde; canlıların bünyesinde veya toprakta bulunan su, çeşitli olaylarla atmosfere karışırken, atmosferdeki su
ise farklı olaylar sonucunda yeniden toprağa ve canlılara geçmektedir.
1.

2.
Buharlaşma
5.

3.
Fotosentez

Yağış

6.

4.
Yoğuşma

Solunum

7.

Beslenme

Terleme

Verilen bilgilere göre; yukarıda numaralarla ifade edilen olaylardan hangileri suyun atmosfere doğrudan geçişine sebep olur?
A) 1 – 6 – 7
YENİ TARZ YAYINLARI

B) 1 – 2 – 3 – 6

C) 1 – 2 – 4 – 7
47

D) 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
Diğer sayfaya geçiniz.
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3. Aşağıdaki harita 20.yy.başlarında Osmanlı Devleti’nin ve bazı devletlerin sınırları gösterilmiştir.
Avusturya - Macaristan’ın aldığı yerler
Rusya’nın aldığı yerler
İran’ın aldığı yerler
İngiltere’nin aldığı yerler
İtalya’nın aldığı yerler
Fransa’nın aldığı yerler
Balkan Devletleri’nin aldığı yerler
Osmanlı Devleti’nin aldığı yerler

Buna göre haritaya bakılarak;
I. Osmanlı Devleti’nin farklı kıtalarda toprağı bulunmaktadır.
II. Osmanlı Devleti tüm Akdeniz kıyılarına egemen olmuştur.
III. Osmanlı Devleti Balkanlar’daki varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I, II ve III

4.
Türkçülük düşüncesinin kalemi olan Ziya Gökalp;
“Vatan ne Türkiye’dir. Türklere; ne Türkistan Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir
Turan.”
dizelerinde olduğu gibi milliyetçilik düşüncesini eserlerinin içerisine yerleştirmesiyle
dikkat çekmiştir.

Ziya Gökalp’in temsilcileri arasında yer aldığı Türkçülük fikri XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya’daki Müslüman Türkler arasında belirmeye başlamıştır. Osmanlı fikir akımları içinde yer alan Osmanlıcılık ve İslamcılık politikaları devletin
dağılmasına çözüm olmayınca II. Meşrutiyet Dönemi’nde ön plana çıkmaya başlamıştır. Rus baskısıyla Osmanlı topraklarına gelen Türk aydınları, fikirlerini burada yaymaya başlamışlardır. Bu kişiler, Osmanlı’nın dağılmaktan kurtulmasının ancak güçlü bir Türk ulusuyla olacağına inanmışlardır. Türkçülük fikrinin savunucuları Batı’nın bilim ve tekniğinin
alınmasını ama sosyal yaşantılarının körü körüne taklit edilmemesi gerektiğini savunmuşlardır.
Buna göre Türkçülük akımı ile ilgili:
I. Osmanlı sınırları içinde yaşayan Türkleri milli değerler etrafında bir araya getirerek devletin varlığını korumaya
çalışmıştır.
II. Türkleri milli bir duygu ile Osmanlı bayrağı altında birleştirerek devleti eski gücüne kavuşturmayı amaçlamıştır.
III. Azınlıklara seçme ve seçilme hakkı vererek, bunların devlete isyan etmesini önlemeye çalışmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II
YENİ TARZ YAYINLARI

B) II ve III

C) I ve III
4

D) I. II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
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Kütahya – Eskişehir Savaşları devam ederken, Ankara’da daha önceden planlanan Maarif Kongresi’nin
ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde gerçekleştirileceğine inanan
Mustafa Kemal “Cehaletle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir.’’ diyerek Maarif vekili
Hamdullah Suphi Bey’in erteleme önerisini kabul etmeyip kongreye katılmıştır. Yurdun her tarafından
iki yüz elli kadar öğretmenin katıldığı kongrede Mustafa Kemal: “Cephede ordu Yunanlılarla mücadele
ederken Ankara’da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve maarif cephelerinin ikisinde de faaliyet var. Milli ordu vatan düşmanını, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak,
iki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür…’’ ifadelerini kullanmıştır.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A) Maarif Kongresi’nde geleneksel eğitimin devamı için kararlar alınmıştır.
B) Maarif Kongresi olağanüstü savaş şartlarında toplanmıştır.
C) Maarif Kongresi’nin toplanması Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önemi göstermiştir.
D) Ülkenin farklı yerlerinden öğretmenlerin katılmasıyla kongre ulusal nitelik kazanmıştır.

26. Büyük Millet Meclisi tarafından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlanmıştır. Aşağıdaki   
görselde bu olayın dönemin sanat anlayışına yansıyan yönleri verilmiştir.

Buna göre görsele bakılarak yayımlanan bu kanunun  Anadolu halkı üzerinde aşağıdaki duygulardan hangisini
öne çıkardığı söylenebilir?
A) Ulusal egemenlik

YENİ TARZ YAYINLARI

B) Manda ve himaye fikri

C) Milli birlik ve beraberlik
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D) Ekonomik özgürlük  
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88.
Sadabat Paktı: 8 Temmuz 1937 tarihinde Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında imzalanmıştır. Pakt üyesi
olan ülkeler; karşılıklı olarak dostluk ilişkilerini koruma ve geliştirme ile Milletler Cemiyetine bağlı kalma ve toprak bütünlüklerine saygılı olma konusunda birbirlerine söz vermişlerdir. Sadabat Paktı bu özellikleri sayesinde
yaklaşan bir dünya savaşı öncesinde yayılmacı politikalarla doğu sınırımıza yönelik tehdit oluşturan İtalya’ya
karşı doğu ve güney sınırlarımızı güvence altına almıştır.

Balkan Antantı: 9 şubat 1934 tarihinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Devletlerinin imzalarıyla
kurulmuştur. Antanta katılan devletler; birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını, sınırlarını karşılıklı
olarak garanti ettiklerini ve birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi ittifaka girmeyeceklerini
taahhüt ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Balkan Antantı ile İkinci Dünya Savaşı öncesinde bir yandan batı sınırlarını
güvence altına almaya diğer yandan savaşa karşı uluslararası işbirliği konusunda batılı devletlere örnek olmaya
çalışmıştır.
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nda yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sadabat Paktı’na katılan ülkelerin yayılmacı politika izlediğine
B) Türkiye’nin dünya barışına katkı sağladığına
C) Devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olacağına
D) Türkiye’nin doğu ve batı sınırlarını güvence altına aldığına

89. Atatürk döneminde dış politikada izlenen tarafsızlık ilkesi onun ölümünden sonra, II.
Dünya Savaşı’nın başlaması ve seyri içinde yerini değişkenli bir politikaya bıraktı.
Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü bu tarafsızlık politikasını ilk aylarda sürdürmüşse
de 1939 yılının Nisan ayında İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi üzerine bu politikaya
son verildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye ulusal güvenliğini korumak için Müttefik
Devletler grubu ile yakınlaşmaya başladı.
Yukarıda verilen metinden hareketle ;
I. Devletlerin izlediği politikalar yaşanan olaylar ve gelişmelere bağlı olarak değişebilir.
II. Türkiye II. Dünya Savaşı’ndan galip devlet olarak çıkmıştır.
III. II. Dünya Savaşı sebebiyle Türk ekonomisi zarar görmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

YENİ TARZ YAYINLARI

B) Yalnız II

C) I ve II
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D) I, II ve III
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1. Emma and Janet are talking about their classmates.

What do you think of your new classmates?

Emma

I think Virginia always tells the truth. Also, you can count on Mike.

Janet

I agree. What about Frank and Ruth?

To me, Frank is only interested in himself. Ruth never minds others, either.

Emma

Janet

According to the conversation, which of the following is the WRONG match?
A) Virginia

honest

B) Mike

unreliable

C) Frank

self-centered

D) Ruth

laid-back

2. Below are Nathan’s and Alice’s movie preferences.

I want to laugh when I watch a movie. I also like movies with cowboys and Indians!

Nathan

Movies about space travel are my favourite ones. I prefer watching funny films, too.

Alice

According the information above, both Nathan and Alice enjoy watching - - - - movies.
A) science-fiction

YENİ TARZ YAYINLARI

B) western

C) thriller

3

D) comedy
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7. Lisa invites some of her friends to her brother’s birthday party. Here is the invitation card.

I’m throwing a surprise birthday party for my
brother Tim this Saturday afternoon. I’m decorating
the house and my mother is making the birthday
cake. Why don’t you join us? We will have lots of
fun and Tim will be so happy. Hope you can come.
Best,
Lisa

I’m sorry, I can’t. I have
some plans with my family.

Jack

I am very excited because I
like Tim so much!

I can join you after I finish
my Biology project.

Linda

I’d love to, but I can’t.

Josh

Cindy

According to the information above, who accepts the invitation?
A) Jack and Linda

B) Cindy and Jack

C) Linda and Josh

D) Josh and Cindy

8. Jonathan invites his friends to a live music festival. Here are their responses:
I’d love to, but I have to
finish my Science project.

Amy

Yeah! That sounds fun.
Where is it?
I have three tickets for
tonight’s live music festival.
Would you like to join me?
Joseph

I’m busy, but I can’t refuse
it. What time is it?

No, thanks. I promise I'll
join you next time.
Jonathan

Lilly

Susan

According to the conversation, who refuses the invitation by giving a reason?
A) Amy
YENİ TARZ YAYINLARI

B) Joseph

C) Lilly
6

D) Susan
Diğer sayfaya geçiniz.

SON
PROVA

LGS

İNGİLİZCE

13.
What type of books do you
like reading?

I love science-fiction, but I can’t
stand detective stories and
biographies. What about you?

Well, I prefer reading
travel books.
Travel books? I’m not
really fond of them.

Madison
Artur

According to the conversation above, which of the following books can Madison buy at the bookstore?
A) The Life of Adolf Hitler
B) Stepping on the Moon
C) A Journey to South Africa
D) Who Killed Mr Brown?
14. The chart below shows the typical weekend activities of three teenagers:
Emily

Jenny

Annie

Which of the following is NOT true according to the chart above?
A) Emily and Annie are fond of reading books.
B) Jenny and Emily dislike listening to music.
C) Emily and Jenny enjoy watching television.
D) Jenny and Annie think shopping is unbearable.
YENİ TARZ YAYINLARI
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31. The table below shows the communication preferences of teenagers at a high school.

100
80
60
40
20
0

Social Network

Text Message

Phone Call

E-mail

Video Call

Which of the following is NOT correct according to the information above?
A) The most popular way of communication is texting messages.
B) Teenagers use social networks more than video calls to communicate.
C) E-mailing is the least popular way of communication among teenagers.
D) Most teenagers prefer talking on the phone to making video calls.

32. Read the following conversation and answer the question.
Sammy
Hello! This is Sammy Andrews from New Style Mobile. - - - - ?
Secretary
I’m afraid he’s in a meeting right now. Would you like to leave a message?
Sammy
No, thanks. I’ll try again later.

Which of the following completes the conversation above?
A) Can you put me through Mr. Adams
B) Can you say it slowly, please
C) Can you tell him to call me back
D) Can you speak a bit louder, please
YENİ TARZ YAYINLARI
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55.
€2

EUROPE CULTURE TOUR

80
0

7-Day-Round-Trip
All-inclusive
Visit fascinating museums, squares, castles and
monuments with us.
CALL NOW! 33 558 98 123

Which of the following CANNOT tourists see on Europe Culture Tour mentioned above?
A)

B)

C)

D)

56. Four students are talking about their holiday experiences.
I went to Baku by plane because it is

We stayed at a bungalow in Bahamas.

much faster than by bus.

It was really comfortable and fun.
Albert

Judy
All tourist attractions were close to the

There was little rainfall during our stay

city center in Budapest.

in Madrid. Spring is usually warm there.

Terry

Hannah

Who talks about accommodation?
A) Judy
YENİ TARZ YAYINLARI

B) Albert

C) Terry
30

D) Hannah
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83.

What are the possible problems of
Earth in the future?

I think the most important ones are toxic waste,
deforestation, overpopulation and water shortage.

Mr. Johnson

Mary

Which of the following problems does Mr. Johnson NOT talk about?
A)

B)

C)

D)

84.

I use rechargeable batteries for electronic

I often plant trees with my children.

devices.
Catherine

Robert

I use plastic bags for grocery shopping.

I prefer energy-saving light lamps at home.

Rebecca

Phillip

According to the speech bubbles, who is NOT an eco-friendly person?
A) Robert
YENİ TARZ YAYINLARI

B) Catherine

C) Phillip
44

D) Rebecca
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89. Megan is giving a presentation to her classmates.
Hi everyone! I am Megan and today, I am
going to talk about the future of Earth. I think
there will be a shortage of water because we
waste it all the time. And the forests will
disappear because we destroy them. As a
result, many plants and animals will be
extinct. Global warming is another serious
problem. Because of global warming,
weather conditions will become extreme. We
should be very careful about using up natural
resources in an irresponsible way. If we do
Megan

not act responsibly, we will run out of natural
resources.

Which of the following options is the best title for Megan’s presentation?
A) EXTREME WEATHER CONDITIONS
B) THE EARTH IN THE FUTURE
C) EXTINCTION OF ANIMALS
D) GLOBAL WARMING

90. This month, 8th graders at Everton School are working on a project to save the future of Earth. Here is a table about
their activities.
Number of students in classes

Activity
Class A

Class B

Class C

Class D

Eating organic food

10

15

13

11

Using rechargeable batteries

12

13

11

12

Recycling trash

14

14

15

14

Throwing plastic away
into nature

11

7

6

12

According to the information above, which class is the most successful in this project?
A) Class A

YENİ TARZ YAYINLARI

B) Class B

C) Class C
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D) Class D
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5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders öğretmeni Kerim, derse başlamadan önce öğrencilerin ön bilgilerini öğrenmek istemektedir. Kerim Öğretmen bunun için öğrencilerine aşağıdaki soruyu yöneltmiş ve öğrencilerde bu soruya cevap vermiştir.

Çocuklar Ayet el- Kürsi’ye
dair neler biliyoruz?

Ayet el- Kürsi
Bakara suresinin
255. ayetidir.

Burak

Allah’ın eşsiz
sıfatları
anlatılır.

Hz. Musa’nın
kıssası anlatılır.

Berat

İçinde “kürsi”
sözcüğü geçtiği için
bu isimle anılır.

Zeynep

Esra

Ayet el- Kürsi’ ye dair hangi öğrenci yanlış bilgiye sahiptir?
A) Zeynep

B) Esra

C) Berat

D) Burak

6.
Bir spor salonunun girişinde şöyle bir yazı görmüştüm: “NO PAİN, NO GAİN” Bu sözün sadece sporcular
için söylendiğini düşünürdüm. Bu eski İngiliz atasözü, ”Acı yoksa kazanç da yok.” anlamına geliyor.
Bilirsiniz hangi branş olursa olsun bütün sporcular çok yoğun ve zorlu antrenmanları hiç ara vermeden
yaparlar. Ağrıdan sızıdan geceleri uyuyamadıkları zamanlar olur. Bütün bu zahmetli ve acılı süreç belki
de bir ödül, gurur kaynağı olacak bir madalya içindir. Bu ödülü acı çekmeden alan görülmemiştir bugüne
kadar. Bütün bunlar Din Kültürü öğretmenimizin derste söylediği Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Kimse kendi
emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir…” hadisini getirdi aklıma. Öğretmenimiz, alın teri ve emeğin
kutsallığından bahsetmiş; başkalarının emeğiyle geçinen, çalışmadan kazanmayı isteyen, hakkı olmayana
el uzatan, başkalarının hakkını yiyen kimselerden Allah’ın (c.c.) razı olmayacağını söylemişti. Sanırım “no
pain, no gain” sözününün dilimizdeki karşılığı “emek olmadan yemek olmaz” atasözüdür.

Parçada anlatılanlara göre aşağıdakilerin hangisi kazanç elde ederken “emek olmadan yemek olmaz” atasözüne uygun bir iş yapmamaktadır?
A) Davut Amca evden eve nakliye işi yapan bir firmada yevmiyeli hamal olarak çalışmaktadır.
B) Doktor Selin Hanım, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra özel bir poliklinik açarak hasta bakmaya başladı.
C) Ebru geçen yıl ikinci kez hazırlandığı üniversite sınavına, günde on saate yakın çalışarak girmeyi çok istediği hukuk
fakültesini kazandı.
D) Cengiz her hafta ganyan bayiinde at yarışları bahisi oynayarak para kazanmaya çalışır.
YENİ TARZ YAYINLARI
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COVID-19
hastalığından
korunmak için;
El hijyenine önem verilmeli, eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı,
sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır.
Özellikle hasta insanlarla veya bu insanların çevreleriyle doğrudan temas ettikten
sonra eller yıkanmalıdır.
Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır.
Mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır.
Mümkünse kalabalık yerlere ve hasta yoğunluğunun fazla olması nedeniyle sağlık
merkezlerine gidilmemelidir. Gidilmesi gerekiyorsa diğer kişilerle temas en aza indirilmelidir.
Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünleri yemekten kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası herhangi bir solunum yolu semptomu gelişirse maske
takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

COVID-19 hastalığından korunma yöntemlerini okuyanlardan hangisi olumsuz bir tutum takınmıştır?
A)

Tedbir almak bizden takdir Allah’tandır.

B)

Salgın nedeniyle okullar tatil oldu. Evde uzaktan derslere
katılıyorum. Çok sıkıldım ama yine de zorunlu olmadıkça
evden dışarı çıkmıyorum.

C)

Kısıtlamalar hoş olmasa da evde TV seyretmek, hastane
odasının tavanını seyretmekten iyidir.

D)

Hangi önlemi alırsanız alın, kaderinizde hasta olmak varsa
kaçamazsınız. Bu kadar önlem almaya ne gerek var.

YENİ TARZ YAYINLARI
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Buna göre;
I. Doğal afetler külli irade ile gerçekleştiğinden dolayı insanlar afeti önlemek için değil, afetten korunmak için tedbir
alınması konusunda uyarılmışlardır.
II. İnsanlar doğa olaylarının gerçekleşmesine müdahale edemedikleri için zarar görmekten kurtulamazlar.  
III. İnsan, üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirip tedbirini aldıktan sonra doğal afetlerden korunabilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

13. Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır.
Aşağıdaki görsellerden hangisi fiziksel yasaya örnek olarak gösterilemez?
A)

B)

C)

D)

YENİ TARZ YAYINLARI
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76.

Hz. Muhammed’in “İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model.” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Muhammedü’l - Emin

B) Sıdk

C) Üsve-i hasene

D) Emanet

77.

“Hz. Peygamber Müslüman olmayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmuş, komşuluk haklarına dikkat etmiş, hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir. Vefat ettiklerinde cenazelerine saygı göstermiş, kendisine sıkça uğrayan bir Yahudi çocuğunu hastalandığında ziyaret ederek memnun etmiştir.” Hz. Peygamberin bu davranışına aşağıdaki ayetlerden
hangisi örnek verilebilir?
A) “Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.”  (Gaşiye suresi, 22. ayet)
B) “... Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (O’na dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül
edenleri sever.”  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
C) “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”  (Ankebut suresi, 57. ayet )
D) “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”  (Alak suresi, 2. ayet)

YENİ TARZ YAYINLARI
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83.

Kur’an-ı Kerim’in ana konuları inanç, ahlak, ibadet, kıssalar ve sosyal hayattır.
I. “… Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş
olur.’’ ( Nisâ suresi, 136. ayet)
II. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’( Zâriyât suresi, 56. ayet)
III. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar…’’( Nahl suresi, 90. ayet)
Verilen maddelerin Kur’an’ın ana konuları ile doğru eşleşmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
İnanç

Ahlak

İbadet

A)

II

I

III

B)

III

II

I

C)

I

III

II

D)

I

II

III

84.

Kur’an-ı Kerim insanlara yol gösterici bir kitap olarak indirilmiştir. İnsanlara birçok konuda öğüt vererek onları doğru yola
davet etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in kötülüklerden sakındırmak için verdiği öğütlerden birisidir?
A) “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü
emreder…’’ (Nûr suresi, 21. ayet)
B) “Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri
olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır...” (Bakara suresi, 185. ayet)
C) “Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap’tır.” (Bakara suresi, 2.
ayet)
D) “Göklerde ve yerde olanların; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun?..” (Hac suresi, 18. ayet)
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Bir kitap ki; Allah’ın, beşere son kelâmı,
En büyük mucizesi ve en büyük selâmı.

		

Bir kitap ki; ne dengi, ne benzeri, ne eşi;

		

İnsanlık âleminin, batmayan tek güneşi.
Bir kitap ki; nurunda, karanlıkları boğan,

		

Bin dört yüz yıldan beri, her gün yeniden doğan.
Bir kitap ki; barışın, kurtuluşun rehberi,
İdrakin temel taşı, akılların cevheri.
Cengiz Numanoğlu

Verilen şiirden hareketle Kur’an’ın aşağıdaki temel özelliklerinden hangileri çıkarılamaz?
A) Kur’an-ı Kerim, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir.  
B) Kur’an-ı Kerim’de insanı hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaştıracak mesajlar vardır.
C) Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır.
D) Kur’an-ı Kerim, insanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe yöneltmek için gönderilmiş son ilahi kitap ve rehberdir.

94.

- Kur’an sözlükte “toplamak, okumak,
bir araya getirmek” anlamlarına gelir.
Terim olarak ise şu şekilde tanımlanır:
“Hz. Peygambere vahiy yoluyla gelen,
mushaflarda yazılı olan,
değiştirilmeden nesilden nesile
nakledilen, okunması
ve yaşanması ile ibadet edilen,
Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır.”

- Sözlükte yol, âdet, gidişât, gibi
anlamlara gelen sünnet; terim olarak
Hz. Peygamberin sözleri, uygulamaları
ve sahabilerin yapmış olduğu
davranışları onaylaması şeklinde
tanımlanır. Hz. Muhammed (s.a.v.)
İslam’ı anlatarak, hükümlerini
açıklayarak ve bizzat yaşayarak
örnek bir hayat sergilemiştir.

İslam’ın temel kaynakları ile ilgili verilen bilgilerden hareketle iki kaynak arasındaki ilişki aşağıda verilen ayetlerden hangisi ile desteklenmiştir?
A) “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr suresi, 9. ayet)
B) “Andolsun biz, Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?” (Kamer suresi, 17. ayet)
C) “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed suresi, 33.
ayet)
D) “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.” (Bakara suresi, 151. ayet)
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95. Hz. Nuh (a.s.), kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için gönderilmiştir. Kavmi Hz. Nuh’un
(a.s.) bıkmadan usanmadan yaptığı tebliğe inatla karşı çıkmıştır. Bu süreçte Hz. Nuh’tan (a.s.) bir gemi yapması istenmiş ve gemiye her hayvan türünden birer çift ve inananlar binmişlerdir. Tufan başladığında sular dağları aşmış, gemide
bulunanlar kurtulmuştur. Gemiye binmemekte ısrar eden inkarcı ve kibirli topluluksa sular altında kalmıştır. Daha sonra
Yüce Allah (c.c.), yeryüzüne suyunu çekmesini, gökyüzüne suyunu tutmasını emretmiş ve gemi, Cudi Dağı’na oturmuştur. Tufan sona erdikten sonra Hz. Nuh (a.s.) ve beraberindekiler huzura kavuşmuşlardır.
Bu metinde Hz. Nuh’un kıssası ile ilgili aşağıdaki görsellerin hangisinden doğrudan bahsedilmemiştir?
A)

B)

C)

D)

96. “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, yolunuzu şaşırmazsınız:
Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti. ”
(İmam Mâlik, Kader, 3.)
İslam dininin bu iki temel kaynağı hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bu iki kaynak, İslam dininin tam anlamıyla kavranması, emir ve yasaklarının uygulanması için ayrılmaz bir bütündür.
B) Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere gönderdiği vahyin son halkasıdır.
C) Sünnetler; Hz.Peygamberin sözleri, uygulamaları ve tavsiyelerini içerir.
D) Kur’an Nâs suresi ile başlar, Fatiha suresi ile sonra erer.
97.

Hz. Nuh (a.s.), kavmini gece gündüz demeden tevhide davet etti.
Kur’an’da, Hz. Nuh’un (a.s.) adını taşıyan bir sure vardır.
Hz. Nuh’un (a.s.) davetine inatla karşı çıkan inkârcılar, tufanda boğularak can verdiler.
Kavmi ona inanmayınca Hz. Nuh (a.s.), ailesiyle başka yere göç etti
Hz. Nuh’un (a.s.) kıssası ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y”
yazılırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D-D-D-Y
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C) D-Y-Y-Y
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D) D-D-Y-Y
Diğer sayfaya geçiniz.

