
Sevg�l� öğrenc�ler,

bu k�tapçığın �çer�s�nde bulunan çözemed�ğ�n�z veya çözümünü

merak ett�ğ�n�z soruların çözümler�ne ulaşmak �ç�n her sorunun

yanında bulunan karekodu herhang� b�r akıllı telefona okutmanız

durumunda soru çözüm v�deolarına ulaşab�l�rs�n�z.

Başarılar d�ler�z.

2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
Sınavla Öğrenc� Alacak Ortaöğret�m Kurumlarına

İl�şk�n Merkezî Sınava Yönel�k
N�san Ayı Örnek Soruları ve V�deolu Çözümler�

Bu kitapçıkta bulunan soruların çözüm videoları Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

/s��rtmem

SAYISAL BÖLÜM

adnan
Bu kitapçıkta toplam 20 soru bulunmaktadır.

Matematik 				10 Soru
Fen Bilimleri 				10 Soru



3

1.

LİT
RE

Mİ
LY

ON LİTRE SUYU
KİRLETİYOR

YAĞ

Nejla	Hanım,	lokantasında	kullanılan	bitkisel	yağlardan	çıkan	atık	yağları	toplayarak	geri	dönüşüme	göndermektedir.

Daire	grafiğinde	Nejla	Hanım’ın	lokantasında	kullanılan	bitkisel	yağ	miktarlarının	günlere	göre	dağılımı,	sütun	grafiğinde	
ise	bu	yağlardan	çıkan	atık	yağ	yüzdelerinin	günlere	göre	dağılımı	gösterilmiştir.

Grafik:	Kullanılan	Bitkisel	Yağ	Miktarları	 Grafik:	Yağlardan	Çıkan	Atık	Yağ	Yüzdesi
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Nejla Hanım’ın lokantasında pazartesi günü çıkan atık yağ miktarı 27 L olduğuna göre 5 gün boyunca toplanan
atık yağlarla kaç litre suyun kirlenmesi önlenir?

A)	4,1	·	107	 B)	8,2	·	107 C)	1,305	·	108	 D)	1,67	·	108

2.  Bir	bilgisayar	programı,	koordinat	sisteminde	bir	noktayı,	her	bir	adımında	noktanın	x	eksenine	uzaklığını	1	birim	azal-
tacak	ve	y	eksenine	uzaklığını	2	birim	artıracak	şekilde	hareket	ettirmektedir.

y

x
O

A

A(–2,	7)	noktası	bu	bilgisayar	programı	ile	orijinden	geçen	ve	eğimi	 2
1
- 	olan	doğru	üzerine	getirilmeye	çalışılıyor.

Buna göre bu program kullanılarak A noktası en az kaçıncı adımda ilk defa bu doğru üzerinde yer alır?

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

Matematik	Örnek	Soruları

1
1
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3.  Park	sensörü,	park	ederken	otomobilin	etrafındaki	engelleri	algılayarak	sürücüyü	uyarmak	için	tasarlanmış	yakınlık	
sensörleridir.	Otomobil	engele	yaklaştıkça	park	sensörünün	göstergesinde	kırmızı	renkli	çizgiler	belirmektedir.	Aşağıda	
otomobilin	engele	olan	uzaklık	aralıklarına	göre	park	sensöründe	beliren	kırmızı	çizgi	sayısı	verilmiştir.

Engele Olan Mesafe (d) Çizgi Sayısı

25	dm	<	d	≤	40	dm

10	dm	<	d	≤	25	dm   

d	≤	10	dm     

Arka	kısmında	bu	sensörden	takılı	olan	bir	otomobil	park	etmeye	çalışırken	duvarla	arasındaki	uzaklık	Şekil	1’deki	gibi	
olduğu	anda	park	sensörünün	göstergesi	Şekil	2’deki	gibidir.

                              

																																						Şekil	1																																																																																												Şekil	2

Bu	otomobil	10ñ2	dm	geriye	doğru	hareket	edip	durduğunda	park	sensörünün	göstergesinde	değişiklik	olmamıştır.

Buna göre otomobil durduğunda otomobilin duvara olan uzaklığı desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)	5ñ6	 B)	6ñ3 C)	6ñ2	 D)	2ò11

4.  Bir	sınıftaki	öğrencilerin	tamamı	teknoloji	tasarım	dersinde	her	grupta	eşit	sayıda	öğrenci	ve	en	az	2	kız	öğrenci	olacak	
şekilde	iki	gruba	ayrılacaktır.

Birinci	gruptan	seçilen	bir	öğrencinin	kız	olma	olasılığı	 4
3 ,	ikinci	gruptan	seçilen	bir	öğrencinin	erkek	olma	olasılığı	 8

7 ’dir.

Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır?

A)	10	 B)	12	 C)	14	 D)	16
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Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Dikdörtgen	şeklindeki	ön	yüzü	sarı,	arka	yüzü	mavi	renkli	kâğıt	Şekil	1’de	gösterilmiştir.	Bu	kâğıt,	Şekil	2’deki	gibi	A	ile	
B	köşeleri	K	noktasında	çakışık	ve	 ,EF6 @ 	dikdörtgenin	kısa	kenarına	paralel;	Şekil	3’te	ise	B	ile	C	köşeleri	L	noktasında	
çakışık	ve	 ,GH6 @ 	dikdörtgenin	uzun	kenarına	paralel	olacak	şekilde	katlanmıştır.	
Buna göre |AG| kaç birimdir?

A)	2	 B)	3	 C)	4	 D)	5

6.  Kare	şeklindeki	aynanın	üzerine	birbiri	ile	eş,	dört	tane	daire	şeklinde	spot	aydınlatma	lambası	takılmıştır.

B

A

C

D

G F

H E

?

Her	bir	lambanın	yarıçapı	 x2 	santimetredir	ve	belirtilen	noktalarda	aynanın	kenarlarına	değmektedir.	

Aynanın alanı (9x2 + 30x + 25) cm2 olduğuna göre ardışık iki spot lamba arasındaki uzaklık santimetre 
cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir?

A)	x	+	5		 B)	x	–	5		 C)	2x	+	5	 D)	3x	–	5
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7.  Aşağıda	X,	Y,	Z	yaylarının	ucuna	asılan	cisimlerin	kütlelerine	göre	yayların	uzama	miktarları	arasındaki	ilişkiyi	gösteren	
grafikler	verilmiştir.	

X Yayının Uzama 
Miktarı (cm)

Asılan 
Cismin
Kütlesi (kg)

4
3
2
1

2 4 6 8

Y Yayının Uzama 
Miktarı (cm)

Asılan 
Cismin
Kütlesi (kg)

8

6

4

2

2 4 6 8

Z Yayının Uzama 
Miktarı (cm)

Asılan 
Cismin
Kütlesi (kg)

12

9

6

3

2 4 6 8

X,	Y,	Z	yaylarına	sırasıyla,	kütleleri	ò15	kg,	ñ5	kg	ve	ò63	kg	olan	birer	cisim	asılıyor	ve	sonrasında	yayların	uzama	
miktarlarının	santimetre	cinsinden	yaklaşık	tam	sayı	değerleri	hesaplanıyor.

Buna göre, hesaplanan uzama miktarlarının toplamı kaç santimetredir?

A)	13	 B)	14	 C)	15	 D)	16

8.  Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.

Çatıların	eğimi	iklim	bölgelerine	göre	farklılık	göstermektedir.	Kar	yağışının	yoğun	olduğu	bölgelerde	çatı	eğimi	ağır	kar	
yükünü	azaltacak	şekilde	en	az	%	40	,	en	fazla	%	45	olmalıdır.

h

32 m

Şekil 1

Şekil	1’de	kar	yağışlı	bir	bölgede	yapılacak	bir	evin	çatısının	çizimi	gösterilmiştir.	

Bu çizime göre yapılacak olan çatının eğiminin belirtilen aralıkta olması için çatının yüksekliğinin metre cinsinden 
alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A)	3,2	≤	h	≤	3,6	 B)	3,6	≤	h	≤	6,4	 C)	6,4	≤	h	≤	7,2	 D)	7,2	≤	h	≤	8
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9.  a ≠ 0 ve m, n tam sayı olmak üzere an · am = an+m ve 
a
a
n
m

 = am – n dir.

Başak	ve	Esra	bir	mama	firmasının	sokakta	yaşayan	köpeklere	mama	bağışında	bulunmak	için	düzenlediği	yürüyüş	
etkinliğine	katılmıştır.	Bu	mama	firması,	etkinliğe	katılıp	6000’den	az	adım	atanların	adına	her	252	adım	için	bir	mama	
paketi,	6000’den	fazla	adım	atanların	adına	ise	her	53	adım	için	bir	mama	paketi	bağışı	yapmıştır.

Bu	etkinlikte	Esra	5000	adım,	Başak	ise	6000’den	fazla	adım	atmıştır.	

Bu mama firmasının Başak adına bağış yaptığı mama paketi sayısı, Esra adına bağış yaptığı mama paketi 
sayısının 10 katı olduğuna göre Başak’ın atmış olduğu adım sayısı en az kaçtır?

A)	24	·	54	 B)	25	·	54	 C)	24	·	55	 D)	25	·	55

10.  Eda	Beren’in	elinde	biri	diğerinden	5	cm	daha	uzun	iki	çubuk	vardır.	Kısa	olan	çubuk	20	eşit	bölmeye,	uzun	olan	çubuk	
ise	30	eşit	bölmeye	sahiptir.

1 2 3 4 5 6

Şekil 1

Şekil 2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Eda	Beren	elindeki	kalemin	boyunu	bu	iki	çubuktaki	bölmeler	yardımıyla	bulmak	istiyor.	Kalemin	boyunu	Şekil	1’deki	gibi	
kısa	çubukla	ölçtüğünde	6	bölmeye,	Şekil	2’deki	gibi	uzun	çubukla	ölçtüğünde	ise	8	bölmeye	karşılık	geldiğini	görüyor.	

Buna göre Eda Beren’in elindeki kalemin boyu kaç santimetredir?

A)	8	 B)	10	 C)	12	 D)	14
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1.  23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı	etkinliklerinde	özdeş	ayakkabı	ve	kostüm	giyen	bir	grup	öğrenciden	ağırlıkları	
ve	ayakkabı	numaraları	aynı	olanlar	4	katlı	kuleye	çıkarken	diğerleri	kulenin	önündeki	toprak	zeminde	bulunmaktadır.

4. Kat

3. Kat

2. Kat

1. Kat

Toprak Zemin

A NSİN

L UTUK

U NO SL

32

Verilenlerden yola çıkarak,

I.	 Kulenin	3	ve	4.	katında	bulunan	öğrencilerin	üzerinde	durdukları	zemine	uyguladıkları	basınçlar	eşittir.

II.	 Kulenin	2.	katında	bulunan	öğrencilerin	sayısı	artırılırsa	bu	katın	zeminine	uygulanan	basınç	artar.

III.	Zemindeki	öğrencilerin	toprağa	yaptıkları	basınç	ile	1.	kattaki	öğrencilerin	katın	zeminine	yaptıkları	basınç	eşittir.

yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

2.  Asit	sızıntısı	meydana	gelen	bir	bölgede	yerler	kumla	kapatılır	ve	havanın	tamamen	temizlenmesi	için	çalışma	başlatılır.	
Bunlara	ilave	olarak	asitin	gözlere	ve	solunum	yollarına	zarar	verici	özelliğinden	dolayı	çevresi	de	boşaltılır.		

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sızıntının	meydana	geldiği	bölgede	toprak	yapısı	zarar	görebilir.
B) Sızıntıdan	sonra	asit	yağmuruna	yönelik	önlem	alınmıştır.
C) Asitin	göze	zarar	vermesi	buharlaştığını	gösterir.
D) Kullanılan	kumun	pH	derecesi	0-7	arasındadır.

Fen	Bilimleri	Örnek	Soruları
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3.  Eskiden	yoğurtçular,	iki	ucuna	iple	yoğurt	kaplarını	bağladıkları	tahtayı	omuzlarına	alarak	dolaşırlardı.	Bu	durumu	gösteren	
aşağıdaki	görselde	yoğurtçu,	sağ	elini	tahtanın	ön	kısmına	bastırarak	düzeneği	dengelemiştir.

K
L

2 1

Yoğurtçu, eli ile müdahale etmeden tahtayı dengelemek için,

I.	 K	kabından	satış	yapıp	tahtayı	2	yönünde	hareket	ettirmeli
II.	 L	kabından	satış	yaparak	tahtayı	ortalamalı
III.	L	kabına	yoğurt	ekleyerek	tahtayı	1	yönünde	hareket	ettirmeli

uygulamalarından hangilerini yapabilir?

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

4.  Ayakkabıların	üst	bölümünde	bulunan	iki	yakayı	birbirine	yaklaştırmaya	yarayan	delikler	ve	bağcıktan	oluşan	düzenek	bir	
basit	makine	örneğidir.		

A) B) C) D)

Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi bu düzenekle aynı avantajı sağlamaktadır?

A) B) C) D)
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5.  İki	farklı	musluğun	açık	ve	kapalı	konumları	şekilde	gösterilmiştir.

Kol
Disk

Kapalı

Baş

Disk

Açık Kapalı Açık
I. Musluk II. Musluk

Verilen musluk türlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

    			I.	Musluk			                              			II.	Musluk			           
A) 			Hareketli	makara	 	 	 Kaldıraç	
B) 			Çıkrık	 	 	 	 Kaldıraç	
C) 			Eğik	düzlem	 	 	 Çıkrık	 			
D) 			Vida	 	 	 	 Eğik	düzlem

6.  Bir	öğrenci	‘‘Basit makineler bir araya gelirse ne olur?’’	problem	cümlesine	cevap	bulmak	için;

I. Aşama:	100	N’luk	yükü	farklı	basit	makineler	kullanarak	ayrı	ayrı	yukarı	kaldırmış	ve	elde	ettiği	sonuçları	aşağıdaki	
tabloya	kaydetmiştir.

Basit	Makine Sabit	Makara	(R) Hareketli	Makara	(S) Çıkrık	(P)

Uygulanan	Kuvvet	(N) 100 50 50

Çıkarılan	Yükseklik	(cm) 30 30 30

Çekilen	İp	Uzunluğu	(cm) 30 60 60

Çevirme kolu

S

R P II. Aşama:	 Bu	 basit	 makineleri	 birleştirerek	 kurduğu	
yandaki	 düzenekte	 aynı	 yük	 ile	 ölçümleri	 yapmış	 ve	
aşağıdaki	sonuçları	elde	etmiştir.

*Uygulanan Kuvvet: 25 N

*Çıkarılan Yükseklik: 30 cm

*Çekilen İp Uzunluğu: 120 cm

Yapılan deneyin sonucu aşağıdaki iddialardan hangisini destekler niteliktedir?

A) R	kuvvet	kazancı	sağlamasa	da	iş	kolaylığı	sağlar.
B) P’nin	çembersel	hareketi	sayesinde	yük	yukarı	çıkmıştır.
C) Sistemin	kuvvet	kazancı,	P’nin	tek	başına	sağladığı	kuvvet	kazancından	fazladır.
D) Sistemi	oluşturan	bütün	basit	makinelerin	doğrudan	kuvvet	kazancına	etkisi	vardır.
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7.  Bir	bölgede	yaşayan	ve	birbirleri	 ile	beslenme	ilişkisi	bulunan	canlıların	birey	sayıları	Grafik	I’de	gösterilmiştir.	Bir	süre	
sonra	canlıların	sayısında	Grafik	II’deki	gibi	bir	değişim	meydana	gelmiştir.

Sayı

Birey

Grafik I

K L M N

Sayı

Birey

Grafik II

K L M N

Buna göre Grafik II’deki durum hangi gruba ait canlının sayısındaki değişimden kaynaklanmıştır?

A)	Üretici	 B)	Birincil	tüketici	 C)	İkincil	tüketici	 D)	Üçüncül	tüketici

8.  Besin	ağının	bir	parçası	görselde	verildiği	gibidir.

Çay ağacıŞeker kamışı

Arı kuşu Kedi

Böcek Larva

Örümcek

Yılan

Eşek arısı Ağaçkakan

Kasap kuşu

Yaprak güvesi

Okaliptus

İguana

Besin ağındaki hangi canlının yok olması daha fazla canlı türünü doğrudan etkiler?

A)	Yaprak	güvesi	 B)	Ağaçkakan	 C)	Eşek	arısı	 D)	Kedi
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9.  Kuzey	ülkelerinde	aşırı	soğuktan	dolayı	deniz	yüzeyinde	yılın	bazı	dönemlerinde	buzullanma	görülmektedir.	Araştırmacılar	
uzun	yıllar	boyunca	bu	olayın	denizdeki	besin	üretim	miktarına	etkisini	incelemişlerdir.	Bu	araştırma	sonuçlarının	ortalaması	
ise	aşağıdaki	grafikte	verilmiştir.

Yıllık besin üretim miktarı

Buzullanma 
görülmeyen ay sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verilen bilgilere göre,

I.	 Buzullanmanın	az	olduğu	yıllarda	tüketiciler	sayıca	artar.

II.	 Sıcaklığın	fazla	olduğu	yıllarda	ikincil	tüketici	sayısı	artar.

III.	Buzullanmanın	fazla	olduğu	yıllarda	üreticilerin	sayısı	azalır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

10.  Süs	bitkilerinin	ortamdaki	CO2	miktarına	etkisini	araştırmak	için	yapılan	çalışmada	iki	bitki	seçilmiştir.	Hava	geçirmeyen	
cam	fanuslara	bitkiler	ve	CO2	ölçüm	cihazları	konulmuştur.	Bitkiler	güneş	ışığı	alan	bir	ortamda	24	saat	gözlenmiş	ve	
aşağıdaki	grafikler	çizilmiştir.

Zaman

I. bitki II. bitki
I II III I II III Zaman

CO2 miktarıCO2 miktarı
2500

2000

1500

1000

500

0

2500

2000

1500

1000

500

0

Bu grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I.	zaman	aralıklarında	CO2	ölçümü	gündüz	yapılmıştır.
B) II.	zaman	aralıklarında	fotosentez	yapılmıştır.
C) III.	zaman	aralıklarında	ışık	miktarı	artmıştır.	
D) Bitkilerin	aynı	süre	içerisinde	ürettikleri	oksijen	miktarları	farklıdır.
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CEVAP ANAHTARI

MATEMATİK
1.		C

2.		C

3.		B

4.		C

5.		B

6.		A

7.		D

8.		C

9.		A

10.		C

1.		A

2.		D

3.		D

4.		B

5.		B

6.		C

7.		D

8.		A

9.		D

10.		C

FEN BİLİMLERİ
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

unus
EmreY

2021 yılı UNESCO tarafından
tüm dünyada, her dönemin şairi
olarak yaşatılmakta olan sevgi
ve irfan adamı "Yunus Emre"nin
yılı ilan edildi.

2021 YUNUS EMRE YILI

     Yunus Emre, Anadolu’nun her karışını
     gezen ve yolu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına
     da uğrayan bir Hak erenidir. Onun Anadolu’da
     bir misyonu (görev) vardır. Bunu şu dörtlükte
     anlatmaktadır: - - - -

     Evrendeki tüm yaratılmışlar değerlidir.
     Yunus Emre, tavır ve tutumlarına yön veren
     bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: - - - -

     Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle
     çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır.
     Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves
     peşinde koşan nefistir yani insanın kendisidir.
     Bu durumu şu dizelerde ortaya koymuştur: - - - -

     Türk şiirinin kurucularından ve millî
     birliğin önemli tutkallarından biri olarak
     gösterilen Yunus Emre, halkı Hakk'a
     davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisidir. 

unus
EmreY

2021 yılı; UNESCO tarafından
tüm dünyada, her dönemin şairi
olarak yaşatılmakta olan ve
şiirlerinde kullandığı duru Türkçe
ile dilimizin gelişimine büyük katkı
sağlayan sevgi ve irfan insanı
"Yunus Emre"nin yılı ilan edildi.

2021 YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI

     Yunus Emre, Anadolu’nun her karışını
     gezen ve yolu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına
     da uğrayan bir Hak erenidir. Onun Anadolu’da
     bir misyonu (görev) vardır. Bunu şu dörtlükte
     anlatmıştır: - - - -

     Evrendeki tüm yaratılmışlar değerlidir.
     Yunus Emre, tavır ve tutumlarına yön veren
     bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: - - - -

     Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle
     çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır.
     Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves
     peşinde koşan nefistir yani insanın kendisidir.
     Bu durumu şu dizelerde ortaya koymuştur: - - - -

     Türk şiirinin kurucularından ve millî
     birliğin önemli tutkallarından biri olarak
     gösterilen Yunus Emre, halkı Hakk'a
     davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisidir. 

1.  Bu parçadan Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ulusal bütünlüğün sağlanmasında birleştirici bir rol üstlenmiştir.
B) Allah aşkını ve doğru davranış kurallarını insanlara öğretmiştir.
C) Kişiliği ve şiirleri, yaşadığı çağın dışında da ilgi uyandırmıştır.
D) Şiirleriyle toplumsal dil bilincinin oluşmasını sağlamıştır.

2.  Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) Elif okuduk ötürü 
Pazar eyledik götürü 
Yaratılanı hoş gör 
Yaradan’dan ötürü

B) Adımız miskindir bizim 
Düşmanımız kindir bizim 
Biz kimseye kin tutmayız 
Kamu âlem birdir bize

C) Geldi geçti ömrüm benim 
Şol yel esip geçmiş gibi 
Hele bana şöyle gelir 
Şol göz yumup açmış gibi

D) Ben gelmedim dava için 
Benim işim sevi (aşk) için 
Dostun evi gönüllerdir 
Gönüller yapmaya geldim

Türkçe Örnek Soruları
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3.  Polisiye romanların bir numaralı ismi olan yazar, tüm eserlerinde okurlarını benzer bir sırrın peşinde koşturuyor ve her 
seferinde yanıltmayı başarıyor.

Bu cümlede sözü edilen yazarla ilgili,

I. Okurları, her eserinde beklenmedik bir durumla karşılaşır.

II. Polisiye roman alanında başarılıdır.

III. Yapıtlarının hepsinde bir gizem vardır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

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

4.  Yüzde ısrar etme doksan da olur
İnsan dediğinde noksan da olur
Sakın büyüklenme elde neler var
Bir ben varım deme, yoksan da olur

Hatasız dost arayan, dosttan da olur

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dizelerde anlatılanlarla ilgili değildir?

A) Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
B) İnsan beşer (insanoğlu), kuldur şaşar.
C) Kanaat gibi devlet (mutluluk) olmaz.

D) El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu değirmen taşı sanır. 

5.  Aşağıdakilerden hangisi “Kutup bölgelerinde hayatta kalmak için almamız gereken tedbirler nelerdir?” sorusunun 
cevaplarından biri olamaz?

A) Vücudumuz, ısısını üretirken oldukça fazla enerji harcar. Bu enerjiyi tekrar toplamak için de beslenmeye ihtiyaç duyar. 
Soğuk iklimlerin hâkim olduğu bölgelerde yaşayanlar enerjiye çok fazla ihtiyaç duydukları için et, balık gibi yağlı ve 
çikolata gibi yüksek kalorili yiyecekleri tercih eder. 

B) Buzla kaplı bir coğrafyanın zorlu koşullarında susuz kalmamak çok önemlidir. Böyle yerlerde içme suyu bulmak sorun 
olabilir çünkü bu koşullarda su, kısa sürede donar. Karların eritilmesiyle su elde edilmesi buralarda sık kullanılan bir 
yöntemdir.

C) Hipotermi; vücudumuzun soğuk hava, rüzgâr ve suya uzun süre maruz kalması sonucu ısı kaybetmesi nedeniyle 
ortaya çıkan bir durumdur. Hava sıcaklığının -20 ila -30 °C arasında olduğu bölgelerde hipotermi görülebilir.

D) Soğuk iklimlerde vücut ısısını korumak ve kuru kalmayı sağlamak için doğru giyinmek önemlidir. Bu nedenle tek kat 
giyinmek yerine kat kat giyinmek tercih edilmelidir. Böylece giysiler arasındaki hava ile ısı yalıtımı sağlanır.
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6.  - - - - Ben bu konuda ne bulursam okurum: Şölen ve davetlerde neler yendiğini, sokak satıcılarını, tat ustalarını… 
Yazılanlara bakılırsa ekmek, eski zamanlarda da başlıca yiyecekti. Yunanlılar arpa, Romalılar buğday ekmeğine rağbet 
ederlerdi. Yunan ve Roma mutfağının baskın tatları ise bal, sirke, mayalanmış balık sosu ve bol miktarda baharattı.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eski dönemlerin yeme içme alışkanlıklarının neler olduğuyla ilgili fikriniz var mı? 
B) Yemek tarifleri üzerine yazılmış eski eserleri okumayı sever misiniz?
C) İnsanlık tarihinde mutfak kültürü en zengin medeniyet hangisiydi dersiniz?
D) Yunan ve Roma mutfağının Türk mutfağına benzeyen yönlerini merak ettiniz mi hiç?

7.  Yayıncı: Bir seçme şiirler kitabı yayımladınız. Bu kitabı oluştururken gözettiğiniz ilke neydi?

Şair: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şiirleri seçmemi yayıncı olarak siz istediniz, beni oyuna getirmeye çalışmayın.
Şiirleri, belirlediğiniz sayfa sayısına göre seçtim. Aslında ben yaşayan bir şairin şiirlerinin böyle seçmelere maruz kalma-
sına karşıyım. Ha, madem istemediğim bir şeydi; neden bunu yaptım? Herhâlde kıramadım sizi.

Bu metinde şair altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Yaşayan bir şairin eserlerini yayımlamanın doğru olmadığını
B) Seçme şiirler kitabı yayımlama fikrinin kendisinden çıkmadığını
C) Şiirleri yayıncının belirlediği sayfa sayısına göre seçmenin yanlışlığını
D) Şiirleri arasından seçme yaparak bir kitap yayımlamaktan pişmanlık duyduğunu

8.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-atıkların (elektronik atıkların) toplanması ve dönüştürülmesi için bazı kuruluşlara 
sorumluluk vermiştir. Bu kuruluşlar, topladıkları e-atıkları geri dönüşüm tesislerine götürüyor ve işlemleri takip ediyor. 
Pek çok okul, belediye ve alışveriş merkezine e-atık toplama kutuları yerleştirildi. Siz de e-atıklarınızı bu kutulara 
bırakabilirsiniz. Bazen çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük aygıtlar da atık hâline gelebiliyor. Bu durumda belediyeler 
ya da aygıtın yenisini aldığınız satıcılar, istediğiniz takdirde e-atıklarınızı evinizden alarak gereken yerlere ulaştırıyor.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) E-atıkların geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar yeterlidir.
B) E-atıkların toplanması, belediyelerin görev alanları içindedir.
C) Büyük e-atıkların evlerden alınması için ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerekmektedir.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-atıkların geri dönüşümü konusunda yetkilidir.
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9.  Konuşurken, şarkı söylerken hatta ağzımızı açmadan mırıldanırken bile sesimizi kullanırız. Bazen bağırarak, bazen 
fısıldayarak, bazen yumuşak, bazen sert tonlarda sesler çıkarabilmemiz için titreşim gereklidir. Titreşim, soluk borumuzun 
üst kısmında bulunan ses tellerimizde oluşur. Bunu sağlayan da soluk verirken akciğerlerimizden çıkan havadır. Bu 
havanın ses tellerimizi titreştirmesiyle oluşan ses dalgaları ağzımıza gelir. Ağzımızın içinde de özellikle dilimizin ve 
dudaklarımızın farklı hareketleriyle değişime uğrar. Bu sayede değişik tonlarda sesler çıkarabiliriz.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Sesin oluşumunda ses tellerinin rolü var mıdır?
B) Sesin kişiye özgü oluşunun nedeni nedir?
C) Sesin oluşumu nasıl gerçekleşmektedir?
D) Ağızdan farklı seslerin çıkması nasıl olmaktadır?

10.  İnsanın, içini dökmek istediği zamanlar olur. Bir dost, bu anlara erişilmez bir değer katar ancak bazı şeyler bir dosta bile 
söylenmez ki! İşte böyle durumlarda insan -özellikle de içinin gizli kıvrımlarını görmeyi bilen usta bir yazarsa- masasının 
başına geçip kalemi eline almadan edemez. Yazmak, insanın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasını gerektiren böyle 
zamanlarda büyük bir kurtarıcıdır.

Bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Bir kişinin başından geçen olaylar, yer ve zaman belirtilerek aktarılmıştır.
B) Fikirler, kanıtlama amacı güdülmeden kişisel bir üslupla ifade edilmiştir.
C) Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar abartılarak anlatılmıştır. 
D) Okuyucuyu bir konuda ikna etmek amacıyla yazılmıştır.
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1.  Aşağıda Atatürk’ün farklı zamanlarda kullandığı imzalar gösterilmiştir.

1921 1928 1934
(Başkumandan M K)

Bu imzalardan hareketle,

I. Yeni Türk Harfleri’nin kabulü,

II. Soyadı Kanunu’nun kabulü,

III. Ayrıcalık ifade eden lakapların kaldırılması

inkılaplarından hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

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

2.  Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, doktor, kısacası herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir vatandaşın 
hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.

Atatürk’ün bu sözünden hareketle yeni Türk devletinin ekonomik kalkınma politikası ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Yabancı yatırımları özendirdiği
B) Yerli sermayeyi ön plana çıkardığı 
C) Toplumun tüm kesimlerini kucakladığı
D) Toprağa dayalı bir sistemi benimsediği

3.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince yabancı okullarda uyulması gereken kuralları içeren 26 Eylül 1925 tarihli genelgede şu 
hükümler yer almıştır:

• Yabancı okullarda mabetler dışındaki mekânlarda bulunan dinî semboller kaldırılacaktır. 

• Türkçe, Türk tarih ve coğrafyası ile yurt bilgisi derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulması 
zorunluluğu getirilecektir. 

Buna göre yabancı okullarla ilgili,

I. Laik eğitim anlayışı doğrultusunda hareket edilmiştir.

II. Türk millî kültürünün korunması amaçlanmıştır.

III. Devlet denetimi artırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
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4.  Osmanlı Devleti’nde gerek devlet yönetiminde gerek sosyal hayatın düzenlenmesinde şeri ve örfi hukuk kuralları geçerli 
olmuştu. Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise devletin millî egemenlik temelinde ve millî bir yönetim anlayışı ile 
yapılandırılması yeni bir hukuk sistemini gerektirmişti. Batılılaşmak için şeri ve örfi hukuk yerine aklı ve bilimsel düşünceyi 
esas alan çağdaş hukuk kurallarının benimsenmesi hedeflenmişti. Gelişmiş dünya milletleri arasında yer almak için 
Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk sisteminde önemli yenilikler yapılmıştı.

Bu bilgilere göre hukuk sisteminde yapılan yeniliklerde; 

I. laiklik, 

II. inkılapçılık,

III. devletçilik,

IV. cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV

5.  İzmir İktisat Kongresi’nde, İktisat Bakanı Mahmut Esad Bozkurt “Yeni Türkiye’nin iktisadı, bugün dünyada uygulanan 
ekonomik sistem ve politikalardan hiçbirinin benzeri olamaz. Ülkemiz, iktisadi anlam ve ihtiyacına ve iktisat tarihimizin 
ruhuna uygun, başlı başına bir iktisat politikası izlemek zorunluluğundadır. Yeni Türkiye karma bir ekonomik sistemi takip 
etmelidir. İktisadi girişimleri kısmen devlet ve kısmen kişiler, üzerlerine almalıdırlar.” demiştir.

Buna göre,

I. Türkiye’nin koşullarına uygun bir ekonomik politika takip edilecektir.

II. Devlet iktisadi alanda görev ve sorumluluk yüklenecektir.

III. Tüm ekonomik girişimler devlet eliyle gerçekleştirilecektir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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1.  Verilen panoda Hz. Muhammed’in (sav.) bazı tutum ve davranışları anlatılmıştır.

Mallarını çocuklarından
sadece birine bırakmak
isteyen kişiyi uyarmış 
ve mal paylaşımı 
konusunda ayrımcılık 
yapmamasını
tavsiye etmiştir.

Hicret esnasında

müşrikler tarafından

takip edildikleri için

Hz. Ebubekir ile 

Sevr Mağarası’na 

sığındıklarında ‘‘Üzülme!

(Korkma!) Allah bizimle

beraberdir.’’ demiştir.

Sahabe çocuklarından 
Ebu Umeyr, serçesini 
kaybettiğinde onu 
ziyaret ederek 
teselli etmiştir.

Bu tutum ve davranışlarda aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) İstişare etmek B) Değer vermek C) Adaletli olmak D) Cesaretli olmak

2.  Hz. Muhammed (sav.); güvenilir bir insan, eş, baba, arkadaş ve dosttur. Etrafındaki herkese güven veren, özü sözü 
bir, sadık insandır. Ayrıca o, güvenilir olmayı kendisini örnek alan bütün müminlerin ayrılmaz vasfı olarak nitelemiştir. 
“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” hadisi, 
iman ile güvenilirlik arasında doğrudan bağ kurması bakımından dikkat çekicidir. Bu açıdan mümin, sahip olduğu güveni 
davranışlarına ve çevresine yansıtmakla mükelleftir. Onun Allah’a ve resulüne imanı, insanlara sağladığı emniyete 
dönüşmeli; yüreğindeki güven hissi, toplumda güvenilirliğin teminatı olmalıdır.  

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Mümin, söylem ve eylem bütünlüğü olan kişidir.
B) Hz. Muhammed (sav.) toplumun rol modeli konumundadır.
C) Güven toplumunun oluşmasında Müslümanların sorumlulukları vardır.
D) Toplumsal sorunların çözümünde uzlaşmacı bir tavır takınmak gerekir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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3.  

“Bana şunlar hakkında söz verin,
ben de size cenneti müjdeleyeyim:

Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin.
Söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutun.

Size emanet edilen şeyi koruyun. ”

Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözünde yer alan ilkelere;

I. Hudeybiye Antlaşması sonrasında Müslümanların aleyhine bir durum olmasına rağmen antlaşmaya uyması 

II. Hicret’ten önce insanların, koruması için ona verdiği eşyaları Hz. Ali aracılığıyla sahiplerine geri vermesi 

III. Bedir Savaşı öncesinde ordunun konumlandırılacağı yeri, arkadaşlarının fikirleri doğrultusunda belirlemesi

tutum ve davranışlarından hangileri örnek oluşturur? 

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

4.  Ben öğrencilerime hep şunu söyledim: “Diğerleri hayal kurarken sen hazırlan. Diğerleri uyurken sen koş. Diğerleri ertelerken 
sen başla. Diğerleri pişman olurken sen ders al. Diğerleri vazgeçerken sen azmet. Farklılık oluşturmanın temelinde bunlar 
vardır.” 

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? 

A) Şükür 
B) Emek 
C) Ömür 
D) Tevekkül

5.  Bir tüccar, ürünlerini Mekke’de sattı ancak sattığı kişiden parasını alamadı. Borcunu inkâr eden kişi, Mekke’nin ileri 
gelenlerinden olduğu için tüccarın bu mağduriyeti kabileler tarafından önemsenmedi. Ertesi gün, insanların Kâbe’nin 
etrafında toplandıkları sırada tüccar bir konuşma yaparak uğradığı haksızlıktan dolayı Mekkelileri kendisine yardım 
etmeye çağırdı. Bunun üzerine  Hz. Muhammed’in (sav.) de dâhil olduğu bir grup, haksızlığa uğrayan her kim olursa olsun 
hakkı teslim edilinceye kadar onunla birlikte hareket etmeye yemin etti. Bu grup, borcunu inkâr eden kişiden ürünlerin 
bedelini alıp tüccara verdi.  

Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) gösterdiği davranış aşağıdakilerden hangisinin korunması ile ilgilidir? 

A) Dinin B) Canın C) Malın D) Aklın
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Read the text and answer the question.

1.  Alice wants to take her family to a restaurant for dinner. She wants to find a quiet and cheap place. Now, she is searching 
on the Internet and reading other people’s comments about some of the restaurants in her town:

Star Restaurant

Every Friday, we come here to listen
to pop music. The band's music is crazy,
and you can dance here after dinner.

Joe S. 

JS

Moon Restaurant

A lot of people visit this place every day
because it is famous for its desserts.
You should definitely try them.

Brad R.

New Restaurant

The menu of the restaurant is very rich.
The steaks here are the best, but
the bill is too high.

Ellie H.

EH

BR

Sun Restaurant

Sun restaurant has a beautiful garden,
and the restaurant is comfortable and
calm. The prices are not expensive.

Hannah P.

HP

According to the information above, which of the following restaurants should Alice choose?

A) Star Restaurant B) New Restaurant C) Moon Restaurant D) Sun Restaurant

Read the phone conversation about the brochure and answer the question.

2.  

Cla�re : I saw a brochure about computer classes on the Internet,
 and I am planning to join one of them. Would you also like to try it?
Glor�a : That sounds nice. Can I learn the day of the class?
Cla�re : - - - -.
Glor�a : How much should we pay for the class?
Cla�re : There is no information about it.
Glor�a : Well, I'll make my decision after I learn it.

ONLINE COMPUTER
CLASSES

Every day
except  Saturday and Sunday

At 7 pm

Contact 4567899797
maggie@computer.house

Keeping in mind the brochure, which of the following completes the conversation above?

A) We can attend it at the weekend if you like
B) There are only morning classes every day
C) It is in the evening on weekdays
D) You can join it at any time of day

Yabancı Dil (İngilizce) Örnek Soruları
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Read the text and answer the question.

3.  Thirty-six students answered a survey about their use of the Internet. Here are the results:

The number of students Why they use the Internet
12  to translate texts
10 to find different recipes
8 to order food from a restaurant
6 to solve puzzles

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

A) Eight students use the Internet to learn something in a foreign language.
B) The least popular use of the Internet is playing educational games.
C) Most of the students use the Internet to buy something to eat.
D) Half of the students learn how to cook something using the Internet.

Read the text, check the brochure, and complete the sentence.

4.  Tom is planning to do something different on his off day. He would rather do indoor than outdoor activities. One of his 
friends offers him to look at the brochure of Sports Club.

������������������
��������������
	����	����

   DAY 1
Kayaking
Rafting

  DAY 2
Trekking
Diving

   DAY 3
Swimming
Bowling

   DAY 4
Canoeing 
Skydiving

According to the information above, Tom should join the events on the - - - - day.

A) 1st B) 2nd C) 3rd D) 4th
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Read the text and answer the question.

5.  Mr. Black asked 100 students about their holiday preferences. Here are the results:

• More than half of the students prefer a holiday by the seaside.

• The number of students that are interested in wildlife is the least one.

• Visiting historic sites is as popular as ice-climbing.

According to the results of the survey, which of the following is CORRECT?

 A) B) C) D)

10%

15%

15%
15%

10%

10%

5%

30%

10%

15%

20%

20%

Safari holiday Cultural holidayWinter holidayBeach holiday

60% 65% 55% 45%
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1. A

2. D

3. B

4. B

5. C

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

1. A

2. C

3. D

4. C

5. B

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1. D

2. C

3. D

4. A

5. C

6. A

7. B

8. A

9. B

10. B

CEVAP ANAHTARI


