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3. Okumayan	 sanatçı;	 bildiği,	 tanıdığı	 birkaç	
büyük	ustayı	taklit	etmenin	ötesine	geçemez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye an-
lamca en yakındır?

A)	Sanatçı	ancak	okuyarak	özgün	eserler	or-
taya	koyabilir.

B)	Genç	 sanatçılar	 ancak	 usta	 sanatçıların	
eserlerini	okuyarak	kendilerini	geliştirebilir.

C)	Okumayan	sanatçı	gerçek	manada	sanatçı	
sayılmaz.

D)	Çok	okunan	eserler	yazmak	 için	çok	oku-
mak	gerekir.

4. Bağlaçlar,	 cümlede	 eş	 görevli	 kelime	 ve	
kelime	 grupları	 ile	 anlamca	 ilgili	 cümleleri	
birbirine	bağlayan	kelimelerdir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bağlaç, eş görevli kelime ve ke-
lime gruplarını birbirine bağlamıştır?

A)	Pazardan	bir	kilo	elma	ve	 iki	kilo	portakal	
al.

B)	Sizinle	gelirim	ancak	sözümü	dinleyeceksi-
niz.

C)	Buraya	kadar	gelmiş	de	bize	uğramamış.
D)	Kapıdan	girdi	ve	salonda	oturanlara	baktı.

TÜRKÇE

1. Günümüzde	 çevreyi	 korumaya	 yönelik	 bilincin	 artması	 ve	 fosil	 kaynaklı	 yakıtların	 gün	 geçtikçe	
azalmasıyla	birlikte	bisiklet	oldukça	cazip	bir	ulaşım	aracı	konumuna	geldi.	Birçok	tasarımcı,	yenilikçi	
bisiklet	modelleri	geliştirmek	üzere	çalışıyor.	Aşağıda	bazı	bisiklet	modellerinin	açıklaması	verilmiştir.
•	 Görüntüsü	boğayı	andıran	Taurus	tasarımında,	bisiklete	hareket	vermek	için	geniş	pedallara	merdiven	
çıkar	gibi	basılıyor.	Bir	oturma	yeri	olmayan,	ayakta	kullanılan	bisiklet	bacak	kaslarının	gelişmesine	
yardımcı	oluyor.

•	 Arka	tekerleklerinin	ilginç	yapısıyla	dikkat	çeken	Shift	isimli	model,	çocukların	bisiklet	sürmeyi	daha	
rahat	öğrenmesi	için	bu	şekilde	tasarlanmış.	Düşük	hızlarda	arka	tekerleklerin	yere	değen	kısımlarının	
arası	açık	kalıp	daha	iyi	bir	denge	sağlanırken,	yüksek	hızlarda	tekerleklerin	yere	değen	kısımlarının	
arası	kapanarak	bisiklet	normal	bisikletler	gibi	yere	sadece	iki	noktadan	temas	ediyor.

•	 Nulla’nın	tekerlekleri	gövdeye	alışılmışın	dışında	bir	sistemle	tutturulmuş.	Çok	ilginç	görünen	bu	mo-
delin	tekerleklerinin,	ağırlığı	taşıyabilecek	kadar	dengeli	ve	sağlam	bir	şekilde	üretilip	üretilemeyeceği	
ise	belirsiz.	Çünkü	bu	modelde	lastiklerin	takıldığı	çember	biçimindeki	bölüm	yani	jant	yok.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde sözü edilen bisikletlerden herhangi birine 
ait değildir?

A)  B)  C)  D) 

2. Antarktika’nın	 doğusundaki	 Denman	 Buzulu’nun	 altında	 yer	 alan	 kanyonun,	 yeryüzünün	 en	 derin	
kanyonu	olduğu	tespit	edildi.	Bugüne	kadar	Dünya	üzerindeki	en	derin	noktanın	Ürdün-İsrail	sınırındaki	
Ölü	 Deniz	 kıyısında	 yer	 aldığı	 düşünülüyordu.	 Oysa	 buranın	 derinliği	 yalnızca	 413	metre!	 Denman	
Buzulu’nun	yer	aldığı	kanyonsa	bundan	yaklaşık	sekiz	buçuk	kat	fazla	derine	iniyor.	Bilim	insanları	için	
buzla	kaplı	olan	bu	gibi	kanyonların	derinliğini	bilmek	çok	önemli.	Çünkü	bu	derinlik	bilgisi	sayesinde	
küresel	 ısınma	sonucu	eriyecek	olan	buzulların	deniz	seviyesinde	ne	kadarlık	bir	yükselmeye	neden	
olacağını	hesaplamaya	çalışıyorlar.
Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Bir	durumun	nedeni	açıklanmıştır.		 	 			B)	Karşılaştırmalarla	anlatım	zenginleştirilmiştir.
C)	Düşüncenin	yönünü	değiştiren	ifade	kullanılmıştır.	 			D)	Öyküleyici	anlatımdan	yararlanılmıştır.
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5. 

MalzemelerBrokoli (yaklaşık 
yarm kg)

Bir orta boy 
kuru soğan

İki su 
bardağı süt

Yarım çay 
kaşığı tuz

Yarım çay 
bardağı zeytinyağı

Dört su bardağı su

Aşağıdaki tariflerden hangisi bu listedeki 
malzemelerin tümü kullanılarak oluşturul-
muştur?

A)	Brokoliyi,	 küp	 küp	 doğradığınız	 soğanı	 bir	
tencereye	 koyun.	 Üzerine	 su	 ilave	 ederek	
sebzeler	 yumuşayana	 kadar	 haşlayın.	 Baş-
ka	bir	tencereye	zeytinyağını	koyun.	Üzerine	
yoğurt	 ilave	 ederek	bir	 yandan	da	 karıştırın	
ve	sosu	pişirin.	Sebzeleri	sosun	üzerine	ilave	
edin	ve	elektrikli	parçalayıcıyla	ezin.	Tuz	ekle-
yip	3-4	dakika	daha	kaynatın.

B)	Öncelikle	 sarımsakları	 temizleyip	 kıyın.	
Brokoliyi	yıkayıp	küçük	çiçeklere	ayırın.	Zey-
tinyağını	tencerede	ısıtıp	sarımsağı	kavurun.	
Üzerine	brokoliyi	ekleyin.	Bir	miktar	da	su	ek-
leyip	sebzeler	yumuşayıncaya	kadar	pişirin.	
Tuzla	 tatlandırdıktan	sonra	karışımı	 elektrikli	
parçalayıcıyla	iyice	ezin.

C)	Soğanı	küp	küp	doğrayıp	 tencereye	koyun.	
Tencereye	 zeytinyağını	 da	 koyduktan	 sonra	
soğanlar	 pembeleşinceye	 kadar	 karıştıra-
rak	kavurun.	Brokolileri	ve	tuzu	ekleyip	biraz	
daha	kavurun.	Brokoliler	biraz	yumuşayınca	
sütü	ve	suyu	ekleyin.	Kaynamaya	başladık-
tan	sonra	yaklaşık	yarım	saat	pişirin.	Çorbayı	
elektrikli	parçalayıcıyla	pürüzsüz	hâle	getirin.

D)	Brokoliyi	ve	doğradığınız	soğanı	bir	tencereye	
koyun.	Üzerini	geçecek	kadar	su	ilave	ederek	
haşlayın.	Başka	bir	tencerede	tereyağını	eri-
tin.	Üzerine	sütü	 ilave	edin.	Karıştırarak	sos	
elde	 edin.	 Sebzeleri	 sosunun	 üzerine	 ilave	
ederek,	haşlama	suyunun	da	yarısını	tence-
reye	 alarak	 elektrikli	 parçalayıcıyla	 güzelce	
ezin.	Tuz	ekleyerek	3-4	dakika	kadar	kayna-
tın.

6. Şiirde	 ahenk,	 birbiriyle	 uyumlu	 (benzer)	
seslerin	 belli	 bir	 ritimle	 bir	 araya	 getirilerek	
sağlanır.	Şiirde	ahenk	unsurları	 (kafiye,	 redif)	
dize	sonlarında	bulunur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki şiirlerin 
hangisinde ahenk yoktur?

A)	İşim	gücüm	budur	benim
	 Gökyüzünü	boyarım	her	sabah
	 Hepiniz	uykudayken
	 Uyanır	bakarsınız	ki	mavi
B)	Daha	çok	şey	bilmek	için
	 İleriyi	görmek	için
	 Gerçekleri	görmek	için
	 Daha	çok	okumak	gerek
C)	Uçurtmamız,	ipimiz	var
	 Topumuza	olmaz	duvar
	 Hep	geliniz	arkadaşlar
	 Oyunumuz	şimdi	başlar
D)	Fırtına	bir	hallaç	gibi
	 Gökte	bulutları	atar
	 Gittikçe	bastırır	tipi
	 Dünya	kar	içinde	yatar

7. Osmanlı	 Devleti’nde	 Sultan	 II.	 Mahmut	
Dönemi’nde	Mısır	 Valisi	Kavalalı	Mehmet	Ali	
Paşa,	 ordusunu	 modernleştirip	 Osmanlı’ya	
savaş	açar.	Oğlu	İbrahim	Paşa	komutasındaki	
ordu,	Anadolu	içlerine	kadar	ilerler.	II.	Mahmut,	
İbrahim	 Paşa’nın	 komutasındaki	 orduyu	
durduramayacağını	 anlayınca	 o	 zamana	
kadar	sürekli	savaştığı	Ruslardan	yardım	ister.
Buna göre II. Mahmut’un içine düştüğü bu 
durumu aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
en iyi açıklar?

A)	Birlikten	kuvvet	doğar.
B)	Besle	kargayı,	oysun	gözünü.
C)	Denize	düşen	yılana	sarılır.
D)	Balık	baştan	kokar.
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8. Hastalık	yapıcı	mikroorganizmalar	vücudumuza	girdiğinde	bağışıklık	sistemimiz	onlarla	mücadele	eder.	
Bu	olayı	isterseniz	biraz	somutlaştıralım.	Hastalık	yapıcı	mikroorganizmaları	silahlarını	kuşanmış,	bize	
saldırmaya	 hazır	 işgalci	 bir	 asker	 gibi	 düşünebiliriz.	 Tabi	 bir	 de	 bağışıklık	 sistemimizde	 bulunan	 ve	
savunma	 hücrelerimiz	 tarafından	 üretilen	 antikorlar	 vardır.	 Onlar	 da	 “Y”	 harfi	 şeklindedir.	 Antikorlar	
vücudumuza	giren	zararlı	mikroorganizmayı	fark	ettiği	anda	doğrudan	üzerine	saldırarak	onu	etkisiz	hâle	
getirir.	Ancak	bu	durum	her	zaman	böyle	olmaz.	Mikroorganizmalar	bölünerek	hızla	çoğalabilen	canlı-
lardır.	Bir	zararlı	mikroorganizma	vücudumuza	girip	henüz	antikorlar	tarafından	fark	edilmeden	bölünmeyi	
başardığında	artık	antikorlar	tarafından	etkisiz	hâle	getirilmesi	gereken	iki	zararlı	mikroorganizma	vardır.	
Sonra	o	ikisi	bölündüğünde	dört,	sekiz,	on	altı	derken	birkaç	saat	içinde	bağışıklık	sistemimiz	binlerce	
işgalciyle	mücadele	etmek	zorunda	kalabilir.	Eğer	vücudumuz	gerekli	şekil	ve	sayıda	antikor	üretemez	
ya	da	 üretmekte	geç	 kalırsa	 zararlı	mikroorganizmalarla	 giriştiği	 savaşta	 yenik	düşer.	 İşte	 o	 zaman	
hastalanırız.
Buna göre aşağıdaki karikatürlerde belirtilen durumlardan hangisinde kişinin hastalanma olası-
lığı daha yüksektir? 

A) 

Olamaz, yakalandım!

Fark etmekte 
geç kaldık galiba.

Heh heh! Kimseye görünmeden 
çoğaldım bile. Merhaba, ben zararlı 
miktoorganizma 1.

Memnun oldum. Ben de zararlı 
mikroorganizma 2.

Merhaba! Ben zararlı 
mikroorganizma 1024.

Eyvah! Ee... Şeyy... Ben bir 
arkadaşa bakıyordum da.

Yakaladık! Sıkı tutun, 
bırakmayın arkadaşlar!

Sen de kimsin?

   B) 

Olamaz, yakalandım!

Fark etmekte 
geç kaldık galiba.

Heh heh! Kimseye görünmeden 
çoğaldım bile. Merhaba, ben zararlı 
miktoorganizma 1.

Memnun oldum. Ben de zararlı 
mikroorganizma 2.

Merhaba! Ben zararlı 
mikroorganizma 1024.

Eyvah! Ee... Şeyy... Ben bir 
arkadaşa bakıyordum da.

Yakaladık! Sıkı tutun, 
bırakmayın arkadaşlar!

Sen de kimsin?

C) 

Olamaz, yakalandım!

Fark etmekte 
geç kaldık galiba.

Heh heh! Kimseye görünmeden 
çoğaldım bile. Merhaba, ben zararlı 
miktoorganizma 1.

Memnun oldum. Ben de zararlı 
mikroorganizma 2.

Merhaba! Ben zararlı 
mikroorganizma 1024.

Eyvah! Ee... Şeyy... Ben bir 
arkadaşa bakıyordum da.

Yakaladık! Sıkı tutun, 
bırakmayın arkadaşlar!

Sen de kimsin?

  D) 

Olamaz, yakalandım!

Fark etmekte 
geç kaldık galiba.

Heh heh! Kimseye görünmeden 
çoğaldım bile. Merhaba, ben zararlı 
miktoorganizma 1.

Memnun oldum. Ben de zararlı 
mikroorganizma 2.

Merhaba! Ben zararlı 
mikroorganizma 1024.

Eyvah! Ee... Şeyy... Ben bir 
arkadaşa bakıyordum da.

Yakaladık! Sıkı tutun, 
bırakmayın arkadaşlar!

Sen de kimsin?

9. Geçmişten	beri	insanlar	iletişim	kurarken	mesajlarını	gizleme	ihtiyacı	
1 2 3 4 5

1 A B C Ç D

2 E F G Ğ H

3 I İ J K L

4 M N O Ö P

5 R S Ş T U

6 Ü V Y Z .

duymuşlardır.	 Basit	 şifreleme	 yöntemlerinden	 biri	 olan	 tablo	
yönteminde	harfler	ve	işaretler,	satır	ve	sütunları	numaralandırılmış	bir	
tabloya	yerleştirilir.	Sonra	yazıdaki	harf	ya	da	işaret,	tabloda	bulunduğu	
yerin	satır	ve	sütun	sayısıyla	yer	değiştirilerek	şifrelenir.	Örneğin	“KİM”	
mesajını	 şifrelemek	 için	 K	 harfi	 yerine	 34,	 İ	 harfi	 yerine	 32,	M	 harfi	
yerine	 41	 sayısı	 yazılır.	 Böylece	 “KİM”	 mesajı	 “343241”	 koduyla	
şifrelenir.
Bu bilgilerden hareketle “GELECEK	HIZLA	GELECEK” mesajı tablo 
yöntemine göre hangi kodla şifrelenir?

A) 23211421132134   2531643511   23211421132134
B) 23321521132134   2531643511   23321521132134
C) 23213521132134   2521412142   23213521132134
D) 23213521132134   2531643511   23213521132134
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10. ÖNLEYİCİ GÜÇ "YÜZME"
Zihin

Davranış

Kalp

Ölü beyin hücrelerinizi yeniler.

Bireyin stresten uzaklaşmasına yardımcı olup 
çevresiyle dengeli ve uyumlu olmasını sağlar.

Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Astım

Akciğer kapasitesini ve vücudun oksijen 
kullanımını geliştirir.

İskelet
Kemik sağlığınızı geliştirir.

Esneklik
Kaslarınızı dinç tutar.

Eklem
Eklem ve kıkırdakları zorlamadığından 
sakatlık riski düşüktür.

Yaşam Süresi

Eklemler

Araştırmalara göre erken ölümleri %50 
oranında azaltır.

Eklemlerdeki sıkışmaları azaltır.

Bel Kısmı
Saatte 500 kalori yakmanızı sağlar.

Şeker Hastalığı
Glikoz seviyenizi olması gereken 
seviyede tutar.

Yüksek Tansiyon
Kan basıncınızı ve tansiyonunuzu düşük 
tutmaya yardımcı olur.

Kaslar 
Kollarınızı ve bacaklarınızı güçlendirir.

Bu görselden hareketle yüzmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Akciğer	ve	kalbi	güçlendirdiğine	 	 B)	Hastalıkların	tedavisinde	kullanıldığına
C)	Güvenli	bir	egzersiz	olduğuna	 	 D)	Ruh	sağlığına	iyi	geldiğine

11. Edatlar;	cümle	içinde	benzerlik,	sebep,	zaman,	amaç	gibi	anlam	ilgileri	kurar.
Buna göre,

Benzerlik Sebep Zaman Amaç
I. Sabaha	karşı	kar	yağışı	başladı. √
II. Terli	terli	soğuk	su	içtiği	için	hasta	olmuş. √
III. Her	söylediğimi	papağan	gibi	tekrarlama! √
IV. Gösteriyi	izlemek	için	o	kadar	yol	geldik. √

tablosundaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde edatın kurduğu anlam ilgisi yanlış işaret-
lenmiştir?

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

12. Eyke	 ve	 Medyen,	 Kızıldeniz	 sahilinde	 meşe	 ağaçlarıyla	 kaplı	 iki	 yerleşim	 yeriydi.	 Başta	 halkların	
yaşayışları	olmak	üzere	her	bakımdan	ikiz	gibiydi.	Eykeliler	tartıda	adaleti	gözetmezlerdi.	Medyenliler	
de	 öyle.	 Alırken	 fazla	 fazla	 alır,	 satarken	 eksik	 eksik	 tartarlardı.	 Yol	 kesip	 eşkıyalık	 yapmak	 onların	
alışkanlıkları	arasındaydı.
Bu parçadaki altı çizili sözle “Eyke	ve	Medyen” ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Birbirlerine	çok	yakın	konumda	oldukları	 	 B)	Birbirlerine	tamamen	benzedikleri
C)	Birbirleriyle	yakın	ilişki	içinde	oldukları	 	 D)	Birbirlerini	örnek	aldıkları
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13. 

Filler kulaklarını serinle-
mek için de kullanır. 
Sıcakladıkları zaman 
kulaklarını yelpaze gibi 
arkaya öne sallayarak 
vücutlarını serinletebilir.

Köstebekler burunlarıyla 
koku alır. Ayrıca burun-
larıyla dokunarak çevreler-
ini de keşfeder. Dokunma 
konusunda burunlarının uç 
kısmı, insanların parmak 
uçlarından daha hassastır.

Böceklerin kulakları vücutlarının farklı yerlerinde olabilir. Söz gelimi cırcır böceklerin-
in kulakları ön bacaklarındadır. Peygamberdevelerinin kulakları vücutlarının göğüs 
kısmındadır. Sivrisineklerin kulaklarıysa antenleridir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A)	 Örneklendirmeye	 B)	Karşılaştırmaya	 C)	Benzetmeye		 D)	Tanımlamaya

14. Ünlemler;	 korku,	 sevinç,	 şaşkınlık,	 acıma,	 kızgınlık	 gibi	 duyguları	 anlatıp	 çağrı,	 buyruk,	
seslenme,	yasaklama	gibi	durumları	belirten	kelimelerdir.
Buna göre,
I.	 Eee,	bak	sen	şu	işe!
II.	 Hişt,	kırmızı	ceketli	çocuk!
III.	 Yaşasın,	tatile	çıkıyoruz!
IV.	 Arkadaşlar,	hepiniz	buraya	gelin!
cümlelerinden hangilerinde ünlem, herhangi bir duyguyu anlatmaktadır?
A)	 I	ve	II.	 B)	I	ve	III.	 C)	II	ve	III.	 D)	III	ve	IV.

15. Pekiştirme	sıfatları	anlamı	güçlendirilmiş	sıfatlardır.	Pekiştirme	sıfatı	oluşturmanın	yollarından	biri	şudur:	
Niteleme	sıfatının	ilk	hecesinden	sonra	“m,	p,	r,	s”	ünsüzlerinden	biri	eklenir,	oluşan	hece	sıfatın	başına	
getirilerek	pekiştirme	sıfatı	yapılır.
Bu açıklamaya göre,
I.	 	Alnında	boncuk	boncuk	terler	birikmişti.
II.	 Öğretmene	güzel	mi	güzel	bir	çiçek	sundu.
III.	 Üzerinde	tertemiz	bir	elbise	vardı.
IV.	 Masmavi	gözleriyle	bize	gülümsüyordu.
cümlelerin hangilerinde pekiştirme sıfatı bu yolla oluşturulmuştur?

A)	 I	ve	II.	 B)	I	ve	III.	 C)	II	ve	IV.	 D)	III	ve	IV.
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1. 

Güney Yarım Küre

Kuzey Yarım Küre

EKVATOR

Ece,	yukarıda	verilen	yerküre	üzerinde	yaptı-
ğı	incelemede	paralel	dairelerinin	Ekvatordan	
kutuplara	 doğru	 gidildikçe	 boylarının	 kısal-
dığını	ve	kutuplarda	nokta	hâlini	aldığını	 fark	
etmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu 
durumun nedeni olduğu söylenebilir?

A)	Dünya’nın	şeklinin
B)	Dünya’nın	güneş	etrafında	dönmesinin
C)	Dünya’nın	kendi	ekseni	etrafında	dönmesi-

nin
D)	Dünya’nın	iki	yarım	küreye	ayrılmış	olması-

nın

2. Konya	 iline	bağlı	Karapınar	 ilçesi	sınırlarında	
bulunan,	Tuz	Gölü	havzası	 ile	Konya	Ovasını	
birbirinden	 ayıran	 Obruk	 Platosu,	 doğu-batı	
yönünde	yaklaşık	75–80	km	uzunluğa,	kuzey-
güney	yönünde	35–65	km	genişliğe	sahiptir.	
Deniz	 seviyesinden	 yüksekliği	 1000	 metre	
civarındadır.	İlkbaharda	yeşeren	yaz	aylarında	
kuruyan	 	bozkırlar	geniş	yer	 tutar.	Küçükbaş	
hayvancılığa	ve	tahıl	tarımına	uygun	yapıdadır.
Verilen metinde Obruk Platosu’nun;
I.	 Konumu
II.	 Ekonomik	faaliyetleri
III.	 Bitki	örtüsü
özelliklerinden hangileri hakkında bilgi sa-
hibi olabiliriz?

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

3. İlk	otomobil	girişimi	“Devrim”den	58	yıl	sonra	
tüm	hakları	 Türkiye’ye	ait	 olan	elektrikli	 yerli	
otomobil	 27	 Aralık	 2019	 tarihinde	Gebze’de	
düzenlenen	 törenle	 tanıtıldı.	 Yetkililer	 fabri-
kayla	 ilgili	 sürecin	 tamamlanmasından	sonra	
yerli	otomobilin	2022	yılında	yollarda	olacağını	
bildirdiler.
Verilen gelişmeye göre Türkiye’de; 
I.	 Sanayi
II.	 Teknoloji
III.	 Savunma
gibi alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar 
yapıldığı söylenebilir?

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

4. 

Gaziantep’in	 Islahiye	 ilçesinde	 Tahtaköprü	
Barajı’nın	su	seviyesinin	düşmesiyle	ortaya	
çıkan	 Hamamlar	 Höyüğü’nde	 yapılan	 kazı	
çalışmalarında	 tarihi	 bulgulara	 ulaşıldı.	 12	
bin	yıllık	olduğu	tahmin	edilen	höyüğü	kur-
tarmak	için	kazı	çalışmaları	sürüyor.

Genel Ağ’dan alınan bu haberde belirtilen 
gelişmenin sosyal bilimleri oluşturan dal-
lardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A)	Arkeoloji	 B)	Psikoloji													
C)	Sosyoloji	 D)	Felsefe
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6. •	 Linyit	 Türkiye’de	 en	 çok	 bulunan	 maden-
lerimizdendir.	 Rezervi	 en	 çok	 bulunan	
illerimiz	Manisa,	Kütahya,	Sivas	 ve	Kahra-
manmaraş’tır.	 Termik	 santrallerde,	 elektrik	
üretiminde	 ve	 konutlarda	 yakıt	 olarak	 da	
kullanılır.

•	 Bor	 dünyada	 en	 çok	 Türkiye’de	 bulun-
maktadır.	 Balıkesir,	 Eskişehir,	 Kütahya	 ve	
Bursa’da	 rezervi	bulunmaktadır.	Cam,	 ilaç,	
elektronik	ürün,	gübre	yapımı	ve	roket	yakıtı	
gibi	alanlarda	kullanılmaktadır.

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)	Linyitten	elde	edilen	gelir	daha	fazladır.
B)	Bor	madeninin	kullanım	alanları	çeşitlidir.
C)	Linyit,	enerji	üretiminde	kullanılmaktadır.
D)	Türkiye,	dünya	bor	rezervinde	birinci	sırada	

yer	alır.

7. Türkiye,	 sahip	 olduğu	 dağlar	 ve	 kapladıkları	
alan	açısından	ortalama	yükseltisi	 fazla	olan	
ülkeler	 arasında	 yer	 alır.	 Türkiye’deki	 dağlar	
Karadeniz	ve	Akdeniz	Bölgelerinde	sıra	dağlar	
şeklinde	 ve	doğu	batı	 doğrultusunda	uzanır.	
Bu	nedenle	deniz	etkisi	iç	kısımlara	ulaşamaz.	
Doğu	 Anadolu	 Bölgesi’ne	 gelindiğinde	 ise	
dağların	 birbirine	 daha	 yakın	 olduğunu	 ve	
yüksekliklerinin	daha	da	arttığını	görürüz.
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’nin bu 
özelliklerinin bir sonucu olduğu söylene-
mez?

A)	Doğu-batı	yönünde	ulaşımın	daha	kolay	ol-
ması

B)	İç	 kesimlerde	 karasal	 iklimin	 etkisinin	 gö-
rülmesi

C)	Doğu	bölgelerimizde	tarım	imkanlarının	kı-
sıtlı	olması

D)	Sıcaklık	 ortalamasının	 güneyden	 kuzeye	
doğru	artması

5. 
Karadeniz’de	deniz	suyu	sıcaklığının	Ege	ve	Akdeniz’e	göre	daha	düşük	olması	

İzmir’de	 yerel	 saatin	 bir-
çok	şehirden	geri	olması	

III

I

II

IV
Erzurum’da	kış	aylarının	 sert	 ve	kar	
yağışlı	geçmesi

Antalya’da	güneyden	esen	rüzgarla-
rın	sıcaklığı	artırması

Mutlak	Konum;	bir	yerin	paraleller	ve	meridyenler	ile	ifade	edilebilen	yani	ekvatora	ve	başlangıç	merid-
yenine	göre	belirlenen	konumudur.
Buna göre harita üzerinde verilen bilgilerden hangisinin ülkemizin mutlak konumunun bir sonu-
cu olduğu söylenemez?

A)	I.	 B)	II.	 C)	III.	 D)	IV.
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9. Kanada’nın	 kuzeyi,	 Alaska,	 Grönland	 ve	
Sibirya’nın	 doğusunda	 yaşayan	 yerli	 halka	
“Eskimo”	 denir.	 Avcılık	 ve	 toplayıcılık	 yapan	
Eskimolar,	 kış	 mevsimini	 odundan	 ya	 da	
buzdan	 yaptıkları	 evlerde	 geçirirler.	 Her	
mevsim	 ava	 çıkan	 Eskimolar,	 giyeceklerini,	
avladıkları	 kurt,	 porsuk	 postları	 ve	 Ren	
geyiği	 derisinden	 sağlar;	 ayakkabılarını	 ayı	
balığı	 derisinden	 yaparlar.	 Fok	balığının	 etini	
yer,	 yağıyla	hem	 ısınır	 hem	aydınlanırlar.	Süt	
içemez,	 taze	 sebze	 ve	 meyve	 yiyemezler;	
gerekli	 vitamini,	 bol	 çiğ	 et	 ve	 balık	 yiyerek	
sağlarlar.	Eskimolar	kış	aylarında	ava	çıkarken	
“Komatik”	 dedikleri	 köpeklerin	 çektikleri	
kızakları	kullanırlar	ve	uzun	süren	avlarda	da	
buzdan	yaptıkları,	“igloo”	denilen	kulübelerde	
kalırlar.
Verilen bilgilerde Eskimolarla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Göçebe	bir	hayat	tarzına	sahip	oldukları
B)	Elde	ettikleri	ürünlerin	ticaretini	yaptıkları
C)	Yaşam	koşullarının	iklime	uyum	sağladığı
D)	Nüfuslarının	günümüzde	çok	azaldığı

10. ZONGULDAK
Taş	kömürü	yönünden	zengindir.	Ereğli’de	demir-çe-
lik	 fabrikası	 bölgedeki	 iş	 imkânlarının	 artmasını	
sağlamıştır.	Bu	nedenle	çevre	illerden	göç	alır.

ANTALYA
Tarım	ve	turizm	gelişmiştir.	Turizm	nede-
niyle	özellikle	yaz	aylarında	nüfus	artar.

SAMSUN
Çarşamba	 ve	 Bafra	 ovalarında	 tarım	
yapılır.	 Gelişmiş	 bir	 limana	 sahiptir.	 Bu	
nedenle	nüfus	fazladır.

Verilenlere göre harita üzerinde göste-
rilen merkezlerde nüfusun, aşağıdaki 
faktörlerden hangisine bağlı olarak arttığı 
söylenebilir?

A)	Toprağın	yapısına
B)	Yeryüzü	şekillerine
C)	Ekonomik	faaliyetlere
D)	Bitki	örtüsüne

SOSYAL BİLGİLER

8. TÜRKİYE ORMAN İSTATİSTİĞİ

Yüzölçüm ve nüfusa göre en 
ormanlık iller (hektar)

Türkiye’nin %29’u ormanlarla kaplı.

Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde %43

Balıkesir
632 bin

Kütahya
646 bin

Manisa 
542 bin

Muğla 
829 bin Denizli 

588 bin

Antalya 
1 milyon 146 bin

Bolu
531 bin

Kastamonu
873 bin

Verilen görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Orman	yangınlarında	son	yıllarda	artış	yaşanmıştır.
B)	Ormanlık	alanlar	kıyıya	yakın	yerlerde	daha	yoğundur.
C)	Ormanlar	ülke	genelinde	dengeli	dağılım	göstermektedir.
D)	Ülkemiz	orman	varlığı	bakımından	Avrupa	ortalamasının	üstündedir.
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1. Tebbet	suresi,	Kur’an-ı	Kerim’in	111.	suresidir.	
Mekke’de	 indirilmiştir.	 5	 ayetten	 oluşur.	
Tebbet	 suresi,	 Hz.	 Peygamberin,	 İslam’ın	
en	 azılı	 düşmanlarından	 olan	 amcası	 ve	 eşi	
hakkında	indirilmiştir.
Aşağıda anlamları verilen ayetlerden han-
gisi Tebbet suresinde yer almaz?

A)	“Ebu	Leheb	kahrolsun.	Zaten	kahroldu.”
B)	“Ona	ne	malı	ne	de	kazandığı	fayda	verme-

di.”
C)	“Onların	tuzaklarını	boşa	çıkarmadı	mı?”
D)	“O,	alevli	bir	ateşe	girecektir.”

2. •	 Soyu	Hz.	Davud’a,	oradan	da	Hz.	İbrahim’e	
dayanmaktadır.

•	 Hz.	Yahya’nın	babasıdır.
•	 Geçimini	marangozluk	yaparak	sağlamıştır.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)	Hz.	İsa	 B)	Hz.	Zekeriya
C)	Hz.	Âdem	 D)	Hz.	Davut

3. İnsanı	kötü	alışkanlıklara	iten	sebepler	oldukça	
fazladır.	 İçinde	 bulunduğu	 kötü	 ortamlar,	
yeni	 birşeyler	 deneme	 isteği,	 sorunlarını	
yakınlarıyla	 paylaşAmama	 gibi	 durumlar	
insanları	kötü	alışkanlıklara	iter.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kötü 
alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri 
değildir?

A)	Merak	duygusu
B)	Aile	içi	iletişimsizlik
C)	Arkadaş	ortamı
D)	Sportif	faaliyetler

4. Cuma	namazının	dört	rekâtlık	ilk	sünnetinden	
sonra	 caminin	 içinde	 iç	 ezan	 okunur.	 İç	
ezan	 bittikten	 sonra	 imam	minbere	 çıkar	 ve	
Cuma	namazının	farzlarında	biri	olan	hutbeyi	
okur.	 Hutbe	 sayesinde	 bilgilerimiz	 yenilenir,	
iyi	 bir	 Müslüman	 olmak	 için	 azmimiz	 artar.	
Hutbeden	 sonra	 müezzin	 kamet	 getirir	 ve	
cemaatle	 birlikte	 cumanın	 iki	 rekâtlık	 farzı	
kılınır.	Farzdan	sonra	dört	rekâtlık	son	sünnet	
kılınır.	 Daha	 sonra	 isteyenler	 dört	 rekâtlık	
zühr-i	 ahir	 ve	 vaktin	 iki	 rekâtlık	 sünnetini	 de	
kılabilir.	Cuma	namazını	 kılan	bir	 kimse	öğle	
namazı	 kılmaz	 fakat	 herhangi	 bir	 sebepten	
dolayı	 cuma	 namazını	 kılamadıysa	 öğle	
namazını	kılması	gerekir.
Bu metinden hareketle,
I.	 Cuma	namazının	farzı	iki	rekâttır.
II.	 Cuma	namazında	hutbe	okunması	zorunlu	

değildir.
III.	 Cuma	namazını	kılan	kişinin,	o	günkü	öğle	

namazını	kılması	da	zorunludur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

5. Türkiye’de	 her	 yıl	 ortalama	 120	 bin	 insanın	
sigara	 nedeniyle	 hayatını	 kaybettiğini	 ifade	
eden	Türkiye	Sigarayla	Savaş	Derneği	Genel	
Başkanı	 Dr.	 Mustafa	 Aydın,	 en	 az	 15	 bin	
kişinin	 de	 sigara	 kullanmadığı	 halde	 pasif	
içicilik	durumuna	maruz	kaldığı	için	yaşamını	
yitirdiğini	 belirtti.	 Sözü	 edilen	 rakamların	
bugün	 Türkiye’de	 küçük	 ölçekli	 bir	 şehrin	
nüfusuna	eşit	olduğunu	dile	getiren	Dr.	Aydın,	
“Her	 yıl	 Türkiye’de	 küçük	 ölçekli	 bir	 şehir	
haritadan	 siliniyor.	Bu	duruma	 rağmen	çoğu	
insan	hala	sessiz	kalmayı	tercih	ediyor	ve	bu	
çok	vahim	bir	durum”	diye	konuştu.	
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmiştir?

A)	Gençlerin,	çevrenin	etkisiyle	sigaraya	baş-
ladıklarına

B)	Sigaranın	 zararları	 konusunda	 insanların	
bilinçlendiğine

C)	Sigaranın	 zararları	 konusunda	 insanların	
duyarsız	kaldıklarına

D)	Sigaradan	sadece	içenlerin	etkilendiklerine
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6. Kerem	 arkadaşlarıyla	 futbol	 maçı	 yapmak	
üzere	 evden	çıktı.	Oyunun	biraz	daha	keyifli	
olması	için	“Yenilen	takım	yenen	takıma	dürüm	
ısmarlayacak”	 kararına	 vardılar.	 Düdüğün	
ötmesiyle	keyifli	maç	başladı.	Her	iki	takım	da	
karşılıklı	birer	gol	atarak	ilk	yarı	sona	erdi.	İkinci	
yarının	son	dakikalarında	Kerem’in	takımı	bir	
gol	daha	atarak	maç	2-1’lik	skorla	sona	erdi.	
Kerem’in	takımından	birisinin,	oyunun	iddiaya	
dönüşmesiyle	kumar	olduğunu	ve	kumardan	
elde	edilen	gelirin	de	haksız	kazanç	olduğunu	
söylemesiyle	olay	farklı	bir	boyut	kazandı.	
Bu parçadaki düşünceyi aşağıdaki ayetler-
den hangisi desteklemektedir? 

A)	“…Yiyiniz,	 içiniz,	 israf	etmeyiniz;	 şüphesiz	
ki	Allah	israf	edenleri	sevmez.”

(Arâf	suresi,	31.	ayet)
B)	“Ey	 İman	 edenler!	 …Mallarınızı	 aranızda	

haksızlıkla	yemeyin...”
(Nisa	suresi,	29.	ayet)

C)	“Ey	 iman	 edenler!	 Adaletle	 şahitlik	 eden	
kimseler	olun.	Herhangi	bir	topluluğa	duy-
duğunuz	 kin,	 sizi	 	 adaletsiz	 davranmaya	
itmesin.	..”

(Mâide	suresi,	8.	ayet)
D)	“…Gizlilikleri	 araştırmayın,	 birbirinizin	 gıy-

betini	 yapmayın;	 herhangi	 biriniz,	 ölmüş	
kardeşinin	etini	yemekten	hoşlanır	mı?	Bak	
bundan	tiksindiniz!..”

(Hucurât	suresi,	12.	ayet)

7. “Bu	 Kur’an,	 ayetlerini	 düşünsünler	 ve	 akıl	
sahipleri	 öğüt	 alsınlar	 diye	 sana	 indirdiğimiz	
mübarek	bir	kitaptır.”

(Sad	suresi,	29.	ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A)	Kur’an’ın	gönderiliş	amacı
B)	Kur’an’ın	mucize	bir	kitap	olduğu
C)	Kur’an’ın	evrensel	olduğu
D)	Kur’an’ın	bilim	kitabı	olduğu

8. Nebinin	işi	zordur,
Hem	de	çetin	yoldur.
Çözmeye	zekâ	gerek,
Onda	akıl	çok	boldur.
Bu dizelerde peygamberlerin hangi özelli-
ğine dikkat çekilmektedir?

A)	Sıdk	 B)	İsmet
C)	Emanet	 D)	Fetanet

9. •	 “Zekeriya,	 mabedde	 durmuş	 namaz	 kılar-
ken	melekler	ona	şöyle	seslendiler…”

(Âl-i	İmrân	suresi,	39.	ayet)
•	 “İsmail,	halkına	namazı	ve	zekâtı	emrederdi	
ve	Rabb’inin	rızasına	ermişti.”

(Meryem	suresi,	55.	ayet)
•	 “Lokman	öğütlerine	şöyle	devam	etti:	Yav-
rucuğum,	namazını	özenle	kıl…”

(Lokman	suresi,	17.	ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetlerde veri-
len ortak mesajdır?

A)	Zekât	herkes	için	zorunlu	bir	ibadettir.
B)	Namaz	kılmak,	bir	kulluk	görevidir.
C)	Dua	etmek	için	mabetlere	gidilmelidir.
D)	Meleklerin	varlığına	iman	edilmelidir.

10. İnsan	 söz	 ve	 fiillerinden	 sorumludur.	 Onun	
için,	 hatalı	 davranışlarımızın	 telafisi	mümkün	
olmadığından	 düşünerek	 hareket	 etmemiz	
gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tela-
fisi diğerlerinden daha zordur?

A)	Kişinin	kamu	malına	zarar	vermesi
B)	Kızının	babasına	bağırması
C)	Öğrencinin	öğretmenine	kızması
D)	Oğlunun	annesini	üzmesi
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İNGİLİZCE

2. 

Amelie Sarah

What	 do	 you	 have	
for	breakfast?

What	is	your	
favourite	drink?

Do	you	like	
sausages?

- - - -.

No,	I	don’t.-	-	-	-.

- - - -.

Which of the following answers DOES NOT 
take place in the conversation?

A)	I	don’t	have	breakfast	in	the	mornings
B)	I	eat	an	egg,	bagels	and	strawberry	jam
C)	I	prefer	tea	with	lemon
D)	I	don’t	eat	any	junk	food

3. Mr.	Brown	is	a	businessman.  
He	loves	the	city	life.	He	
wants	to	have	a	holiday	in	a	
crowded	place.	He	wants	to	
see	tall	buildings	and	do	
shopping	at	big	shopping	
malls.	He	is	looking	at	the	
poster	below.

Dubai Greece

BanskoScotland

Where should he go?

A)	Greece	 B)	Dubai	
C)	Bansko	 D)	Scotland

1. 

Here	is	the	weather	forecast	for	Istanbul.	Monday	is	sunny	and	warm.	It	is	20°C.	On	
Tuesday,	there	is	lightning	and	thunder.	Rain	comes	after	them.	On	Wednesday	and	
Thursday	it	is	rainy.	Take	your	umbrella	with	you.	On	Friday,	sun	comes	out	again	
after	the	rain,	it	is	partly	cloudy.

Which photo is missing accoding to the text above?

A)  B)  C)  D) 
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4. 

George JuliaMarie Jim

I	do	sports.	 I	run	errands. I	take	a	nap.	I	have	a	piano	course.	

Match the students with the after-school activities. Find the ODD one.

A)  B)  C)  D) 

5. These	are	Katty’s	pictures.	She	was	very	busy	last	week.
            

					9	a.m.	/	Monday	 	 			3	p.m.	/	Tuesday										9	a.m.	/	Wednesday	 			8	p.m.	/	Friday
Which of the following DOES NOT match with one of the pictures above?

A)	She	was	at	work	at	8	o’clock	on	Friday	evening.
B)	She	was	at	a	meeting	in	Istanbul	at	9	on	Wednesday.
C)	She	was	in	Spain	at	3	o’clock	on	Tuesday	afternoon.
D)	She	was	in	Paris	with	her	friends	at	9	on	Monday	morning.

6. Hello,	my	name	is	Deniz.	I	was	born	on	6th	January,	1999.	I	am	a	teacher.	Last	year,	
I	was	a	student	in	Istanbul,	now	I	am	a	teacher	in	Izmir.	I	work	four	days	a	week.	My	
work	begins	at	9	in	the	morning	and	finishes	at	4.	I	have	wonderful	students	and	I	
teach	them	a	lot	of	things.	I	am	happy	to	be	a	teacher	because	I	love	my	job.		
In the text above, there is NO information about her - - - -. 

A)	emotions	 	 B)	occupation	
C)	place	of	birth	 	 D)	past
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7.   

Toffee apples & Drinks 

Clowns 

Hall of mirrors, roller coaster, bumper cars 

24th - 30th March 9:30 a.m. - 5 p.m.

Tickets: 14 $ per an adult / 10 $ per a child 

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

A)	How	much	is	a	ticket	for	a	child?	 	 B)	Which	rides	are	there	at	the	fair?
C)	When	does	the	fair	open?		 	 D)	Where	is	the	fair?

8. The	graphic	below	shows	the	fun	rides	preferences	of	the	students	in	a	class.	Here	are	the	results.

Carousel

Roller coaster

55 %
25 %

5 %

Ghost train

Ferris wheel
15 %

Which of the following IS NOT correct according to the results?

A)	Roller	coaster	is	a	very	popular	ride	for	students.	 	
B)	More	than	20%	of	students	enjoy	a	scary	ride.
C)	Most	of	the	students	prefer	a	slow	ride.	
D)	Carousel	is	less	popular	than	Ferris	wheel.
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9. The	table	below	shows	the	result	of	a	study	on	100	American	students’	dream	jobs.

Dream Jobs Number of students

Cook 56

Mechanic 22

Architect 11

Doctor 6

Teacher 5

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

A)	Less	than	ten	students	want	to	plan	buildings.
B)	Being	a	doctor	is	a	very	popular	dream	job.
C)	Nobody	wants	to	be	a	teacher.
D)	Some	students	would	like	to	repair	cars.

10. Brad	is	playing	a	game.	He	needs	to	find	the	correct	options	to	learn	Lilly’s	dream	job.

Worker

Office

She can draw 
building plans.

Restaurant

She can prepare 
meals.

Lilly likes working in the kitchen.
She thinks it is an amazing place.

WaitressArchitect Cook

START

Lilly’s dream job is - - - -.

A)	worker	 B)	architect	 C)	waitress	 D)	cook
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