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AV Yayınları Deneme - 1

1. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş anlamlısını bulunuz.
I. Yedisinde neyse huy, yetmişinde de odur.
II. Aksini iddia eden bir tanık yoktu.
III. Özgür yaşamak milletimin hakkıdır, dedi Akif.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin zıt anlamlısını bulunuz.
IV. Balık sığ suda zor tutulur.
V. Dünyanın en derin denizi olarak bilinen Challenger (Mariana) Çukuru’nun 10 bin 911 metre ile 11 

bin 30 metre arasında ölçüldüğü kayıtlara geçmiş.
VI. Gelecek bize neler gösterecek?

Verilenlere göre aşağıdaki bulmacayı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru çözünüz.

I

V

IV

III

VI

II

Buna göre bulmacadaki  renkli kutulara sırayla hangi harfl er 

getirilmelidir?

A) METİKR B) MEİTKR C) MKRELS D) EMTKRİ

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi kısmına işaretleyiniz.
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2. Yazar olmak aslında öyle düşünüldüğü kadar kolay değildir. Yazmak için belli bir bilgi birikimi gereklidir.
Bu bilgi birikimi de elbette kitap okuyarak elde edilir. Dolayısıyla iyi bir yazar olmanın ön koşulu da iyi
bir okuyucu olmaktır. Ancak günümüzdeki çoğu yazar, emeklemeden koşmaya çalışmaktadır. Bunun
sonucunda da birbirini taklit eden sıradan yazarlar ortaya çıkmaktadır.

Bu metindeki altı çizili söz öbeği ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazar olmak, bilinenden daha zor bir uğraştır.

B) Bilgi birikimi edinmek için kitap okumak yeterlidir.

C) Gerekli bilgi birikimine sahip olmadan iyi yazar olunmaz.

D) Yazarlar, başka yazarların eserlerini taklit etmektedir.

av yayinlari

3. Türkçe öğretmeni Aydoğan Bey öğrencilerine aşağıdaki sözcüklerle bu sözcüklerin anlamlarını vermiş
ve öğrencilerinden istedikleri bir sözcüğü verilen bu anlamlara gelecek şekilde cümle içinde kullanma-
larını istemiştir.

Verilen Sözcük Verilen Anlam

Dokunmak İnsanın içine işlemek, duygusallaştırmak

Geçinmek Uzlaşmak, anlaşmak

İşlemek Müşterisi bol olmak, iyi çalışmak

Atılmak Görevden uzaklaştırılmak 

Öğrenciler, aşağıdaki cümleleri kurmuştur:

I. Arkadaşım, işe bir hafta gelmediği için işten atılmış.

II. Bana aniden dokununca çok korktum, uzun süre kendime gelemedim.

III. Dükkân bugün tıkır tıkır işliyor.

IV. Herkesle iyi geçinen, insan canlısı bir arkadaşım var.

Buna göre numaralı cümlelerin hangisinde verilen sözcük, yanlış anlamda kullanmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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4. Cümledeki işin herhangi bir amaca yönelik yapıldığını bildiren cümlelere amaç-sonuç cümleleri 
denir. Bu cümlelerde genellikle “için, amacıyla” gibi sözcükler kullanılır.
Örnek: Sınavı kazanmak için düzenli bir şekilde ders çalışıyor.

(I) Afrika’da yaşayan kara balıkçıl, genellikle küçük balıklarla ve böcek-
lerle besleniyor. (II) Bu kuş, avlanma maksadıyla su üzerinde kanatları-
nı bir şemsiye gibi açıyor. (III) Sonra da kanatlarıyla başını ve vücudunu 
çevreliyor. (IV) Böylece güneş ışığını kestiğinden suyun içini daha iyi 
görüyor. (V) Daha da önemlisi küçük balıklar, onun yaptığı bu gölgelik 
alana toplaşıyor ve o da kolayca avlanıyor.

Buna göre numaralı cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) II. B) III. C) IV. D) V.

av yayinlari

5. Günümüzde bazı durumlarla karşılaşıldığında hemen eskiyi hatırlayıp, “Eskiden bu böyle miydi?” diye 
söylenmeye başlayanları sıkça görüyoruz. Elinde telefon, tablet olan çocukları gören yaşlılarımız, he-
men atılıyorlar söze: “Bizim zamanımızda böyle miydi?” Hâlbuki her dönemin kendine has yaşantısı 
oluyor ve olmalı da. Eskiden öküzlerle çift sürülürken şimdiki teknoloji ondan kat kat iyidir. Öküzle mi 
devam etmeliyiz yoksa günümüz teknolojisiyle mi? Günümüz, teknoloji devri ve bu nimetten herkes ya-
rarlanmalı. “Eskiden bu böyleydi, şöyleydi.” diyerek yeniliklere açık olmazsak gelişimi takip edemeyiz. 
Bunun için de gelişimin önünde engel olarak duran bir gelenek devam ettirilmemelidir. Eğer o gelenek 
önemli ise ve toplumun gelişimine katkı sağlıyorsa zaten ayaktadır, yıkılmamıştır.

Bu metnin anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Betimleme B) Açıklama C) Tartışma D) Öyküleme
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6.    •  Su Altı Fotoğraf Yarışması’nda millî takım 2 kez altın madalya kazanmıştır.

  • Millî takım, su altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla “Denizde 24 Saat” projesini gerçekleştirmiştir.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) “Denizde 24 Saat” projesiyle su altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla fotoğraf yarışmasına katılan 
millî takım 2 kez altın madalya kazanmıştır.

B) Su Altı Fotoğraf Yarışması’nda üst üste iki kez altın madalya kazanan Su Altı Fotoğraf Millî Takımı, 
su altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla “Denizde 24 Saat” projesini gerçekleştirdi.

C) Su Altı Fotoğraf Yarışması’nda iki kez altın madalya kazanan Su Altı Fotoğraf Millî Takımı, su altı 
yaşamına dikkat çekmek amacıyla “Denizde 24 Saat” projesini gerçekleştirdi. 

D) “Denizde 24 Saat” projesiyle her sene su altı yaşamına dikkat çekmek amacıyla fotoğraf yarışması-
na katılan millî takım 2 kez altın madalya kazanmıştır.

av yayinlari

7. Selamlaşma, Osmanlılar arasında bir âdet hâlini almıştı. Yolda bir tanıdığa rast gelindiğinde veya bi-
rinin yanına, bir meclise, bir topluluğa girildiği zaman el göğsün üzerine konulup “Selamünaleyküm!” 
yahut “Merhaba!” denirdi. Selam ve merhabayı alan kimse de karşılık olarak “Aleykümselam!” yahut 
“Merhaba!” derdi. Osmanlı’da selamlaşma birbirlerini tanımayan insanlar arasında da geçerli olan bir 
âdettir. Osmanlı’da selam sözcüğünden yola çıkılarak selama durmak, selam ağası, selam başı, selam 
almak, selam çavuşu, selamlamak, selamlaşmak, selamlık alayı, selam topu, selam vermek ve selam 
yazmak gibi söyleyişler ortaya çıkmıştır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişten günümüze selamlaşma âdeti

B) Osmanlı’da selamlaşmanın önemi

C) İnsanlar arası ilişkide selamın yeri

D) Osmanlı’daki selamlaşma ifadeleri
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8. 
BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü, İstanbul'un gecekondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden biridir. Toplu konut 
projeleri ve lüks sitelere ev sahipliği yapan ilçede belediyenin yaptığı araştırmaya göre ilçede ya-
şayanların %40'ından fazlası üniversite mezunudur. Beylikdüzü, pek çok şehirden göç almıştır; 
bu özelliğiyle de Türkiye’nin mozaiği gibidir. Geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil 
alanları ile Beylikdüzü, İstanbul'un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil etmektedir.

ÇANKAYA
Çankaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara iline bağlı bir ilçedir. Ankara ili-
nin orta kesiminde bulunan ilçe, Ankara'nın başkent olması ile Türkiye'nin yönetim merkezi duru-
muna gelmiştir. Çankaya, yerleşik nüfusu 913.715 kişi itibarıyla Ankara'nın ve Türkiye'nin nüfus 
bakımından en büyük ilçesi konumundadır. Çankaya, Türkiye'nin her şehrinden göç almıştır. 
Gün içinde nüfusu iki milyona kadar çıkabilmektedir. 102 lise ve 10 üniversitesi ile ilçe önemli bir 
eğitim kentidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilçelerin ortak özelliğidir?

A) Eğitim konusuna önem vermeleri

B) Nüfuslarının kalabalık olması

C) İç Anadolu Bölgesi’nde bulunmaları

D) Farklı şehirlerden göç almaları

av yayinlari

9. Hayatı, dünyayı anlamak ve anlamlandırabilmek için öncelikle insanı tanımak, anlamak gerekir. Bunca 
ilerlemeye karşın insanı bütüncül olarak tanıdığımız söylenemez. Zira insan, hâlen gizemini korumakta 
ve aslında her geçen gün daha da anlaşılmaz bir hâl almaktadır. Bu noktada temel sorun; kimilerinin 
insanın biyolojik yönü üzerinde odaklanması, kimilerinin de insanın psikolojik yönüne önem vermesidir. 
Oysa insan, bedeni ve duygularıyla bir bütündür. İnsanın biyolojik yönü didik didik edilmişken psikolojik 
tarafı hâlen kapalı kutu gibi durmaktadır. Duygular adına bildiklerimiz, aslında sadece kutudan yan-
sıyan ışıkların yansımalarıdır. Bu yansımalar ise bize insanoğlunun duyguları hakkında tam bir bilgi 
veremediği için biz, ancak kişisel yorumlamalarla sonuca gitmek zorunda kalıyoruz.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanın biyolojik ve psikolojik yönünü ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.

B) İnsanı anlarsak dünyayı anlamlandırabiliriz.

C) İnsanın psikolojik yanını tam olarak çözemedik.

D) İnsanın duyguları hakkındaki bilgilerimiz nesnel değildir.
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10. Sağlıklı ve doğal bir besin kaynağı olan siyez, ülkemizde yetiştirilen yabani buğday türlerinden biridir. 
On bin yıllık uzun geçmişiyle buğday türlerinin atasıdır. Bugüne kadar korunan genetik yapısı, besin 
değeri, canlı ve cansız etmenlere karşı dayanıklılığı, siyezi birçok araştırmanın odak noktası hâline 
getirdi. Geçmişinin bu kadar eskiye dayanıyor olması, buğdayın insanlık tarihinde hem temel bir besin 
kaynağı hem de önemli bir geçim kaynağı olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız coğrafyanın tarihi, kültürü 
ve bitki biyolojik çeşitliliğinin önemli bir simgesi hâline gelmiş olan bu değerli buğday besin kaynağı, in-
sanoğlunun toprakla ilk buluştuğu zamanlardan kalma önemli bir miras. Siyez de bu mirasın günümüze 
ulaşmış önemli bir parçası. Bereketli Hilal olarak adlandırılan ve Irak, İsrail, Filistin, Suriye ve Türkiye’yi 
kapsayan bölgede yetişen ürünler, insanlığın temel besin kaynaklarıydı. Buğday başta olmak üzere 
başka birçok ürünün atası da bu topraklardan çıkmadır. Siyezin doğada yetişen yabani türü “Triticum 
boeoticum boiss” de bu bölgeden çıkmış ve daha sonra bu yabani türden buğdayın tarımı yapılan en 
eski türü olan siyez seçilmiştir. Üstün özellikleri olduğu için insanlar bu türleri daha çok kullanmıştır. 
Böylelikle siyez doğal yapısını korumuş, yetiştiği yörelere göre çeşitlenmiş ve geleneksel yöntemlerle 
yetiştirilen bir besin kaynağı olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Betimleme yapılarak bir mekân gözümüzün önünde canlandırılmıştır.

B) Bir konu ile ilgili bilgilendirme amacıyla yazılmış bir metindir.

C) Karşılaştırma yapılarak verilen bilginin daha anlaşılır hâle gelmesi sağlanmıştır.

D) Mevcut bilgilerden yararlanarak çıkarımlarda bulunulmuştur.

av yayinlari

11. Yaklaşık 4.500 kişinin yaşadığı kasabamızda her yıl şenlik havasında geçen bir kiraz yarışması dü-
zenlenir. Bu sene 17’ncisi düzenlenen yarışmaya nasıl olmuşsa dedem de katılmış. Oniki yarışmacı 
arasında dereceye girdiği için epey mutluydu. Zaten onun kirazlarının lezzetini tüm kasaba bilir de o 
işin biraz eğlencesindeydi. Şimdiden bir sonraki yıl birinciliği kimseye kaptırmayacağını -şakayla ka-
rışık- söyleyip duruyordu. Gün sonunda her birimiz ikişer kilo kiraz yemiş olabilirdik ki benim karnım 
ağrımaya başlamıştı bile. 

Bu metinde sayıların yazımıyla ilgili hangi konuda yanlışlık yapılmıştır?

A) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların harfl erle yazımı

B) Üleştirme sayılarının yazımı

C) Dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımı

D) Sıra sayılarına getirilen eklerin yazımı
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12. Fıkranın bazı özellikleri şunlardır:

Gazete, dergi ve 
internetteki haber 
sitelerinde yer 
alan bir yazı türü-
dür.

Günlük olaylar 
veya düşünceler-
le ilgili konular iş-
lenir.

Konular, öznel bir 
şekilde ele alınır.

Yazılanlara oku-
yucuyu inandırma 
zorunluluğu yok-
tur.

Buna göre, 

I. Yemek yerken boğazımıza bir şey kaçtığında onu çıkarmak için ilk yaptığımız şey öksürmektir. 
Yediğimiz şeylerin akciğerimize ve soluk borumuza kaçmasını nasıl engelleriz? Bunun için soluk 
borumuzla yemek borumuzun birleştiği noktada bulunan gırtlak kapakçığı kendiliğinden kapanır. 
Akciğerimize yiyecek parçalarının kaçmasını bu biçimde engelleyebiliriz ama soluduğumuz kirli 
hava ve diğer kirleticiler, akciğerlerimizin ince dokusuna zarar verebilir.

II. Napolyon’un “Avrupa’daki en güzel resim atölyesidir.” dediği San Marco Meydanı’na geldiğimizde, 
doğruca Basilica di San Marco’nun soluna doğru yürüdüm. Bir heyecan ki bendeki sormayın gitsin. 
1499 yapımı Saat Kulesi’nin üzerindeki Latince “Sadece mutlu saatleri sayarım.” atasözü yerinde 
miydi, değil miydi? Onu merak ediyordum. Yerindeydi, yerindeydi yerinde olmasına da mutlu saatler 
sayılı olmaya başlamıştı benim yaşamımda.

III. Her sanatçının kendine göre bir heykel tanımı olduğunu biliyorum. Bu, o sanatçının yaklaşımının 
bir sonucu. Heykel, güzel sanatlar bünyesinde plastik sanatlar alt başlığında incelenebilen; örne-
ğin, taştan yontulan ya da kilin birbirine eklenmesi ile yığılarak oluşan ya da ne bileyim, sanatçının 
amacına uygun olarak seçtiği malzemelerin, bir biçimde yan yana, üst üste gelmesiyle inşa edilerek 
yapılagelen üç boyutlu, dokunulabilen, uzayda yer kaplayan bir biçimdir.

IV. Öyle görünüyor ki Kovid-19 salgını ne Türkiye’de ne de dünyanın herhangi bir ülkesinde gerçek 
anlamda kontrol altına alınabiliyor. Salgını kontrol altına aldığını düşündüğümüz birçok ülkede, yeni 
vaka artışlarıyla ilgili haberleri endişe ile takip ediyoruz. Ne yazık ki Türkiye’de de durum böyle. 
Maske ve sosyal mesafe konusunda iyi bir sınav verdiğimiz söylenemez. Dahası pozitif olduğu or-
taya çıkanların evde kendilerini karantinaya almalarını iyi niyetle beklerken onlar da kendini dışarı 
atıyor.

metinlerinden hangisi fıkra türüne örnek olarak gösterilebilir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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13. Türkçe dersinde fiilimsilerin tek başına cümle kuramayacağı, aynı zamanda çekimli fiillerden farklı ola-
rak kip ve kişi eki alamayacağı anlatılmış; daha sonra bununla ilgili bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik 
için yazılan cümlelerdeki altı çizili sözcükler incelenecek; fiilimsiler ile çekimli fiiller ayrılacaktır.

Buna göre,

I. Önceden hazırlanmış salatayı masanın ortasına yerleştiriverdi.

II. Şansının ne zaman sana güleceğini bilemezsin, derdi.

III. Türkülerle kopmaz bir bağım vardır benim.

IV. Tehlikeyi önceden fark edince oradan ayrılmış neyse ki.

V. Kitabı bize özetleyecek ve bazı kritik sorular soracak.

numaralı cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri fi ilimsidir?

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

av yayinlari

14. I. İnternetin bizi esir almadığı o yıllarda kâğıttan gemiler yapmanın, uçurtma peşinde koşmanın ve 
doyasıya kirlenmenin tadı başkaydı.

II. Bu üç arkadaş, çocukluk düşlerini gerçekleştirmek için şirin bir kitap dükkânı açmak istiyordu.

III. Olur, bağ evinde kahvaltımızı yaptıktan sonra vaktimiz olursa sahildeki kayalıklara balık tutmaya 
gideriz.

Numaralanmış cümlelerde virgülün (,) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.

B) Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur.

C) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki” gibi 
sözcüklerden sonra konur.

D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur.
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15. 

12 Aralık’ta Hatay Reyhanlı’da 
doğdu.

Fransız eğitim sistemi uygulayan 
Antakya Sultanisinde okudu.

İlk yazısı, yerel Yenigün 
gazetesinde yayımlandı.

İlk çeviri kitabı, Balzac’ın “Altın 
Gözlü Kız” romanı yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Fransız 
Filolojisi Bölümü’nden mezun 
oldu.

Elâzığ Lisesi ve İstanbul Işık 
Lisesinde öğretmenlik, İstanbul 
Üniversitesinde ise Fransızca 
okutmanlığı yaptı.

Görme yetisini yitirdi ve yazarlık 
hayatının en üretken dönemine 
girdi.

Batı düşüncesinin karşısına 
Doğu’yu çıkaran ve ilk telif kitabı 
“Hind Edebiyatı” yayımlandı.

Çeşitli dergilerde yazı ve çevirileri 
yayımlandı. Hisar dergisinde 
“Fildişi Kuleden” başlığıyla 
denemeler yazdı.

“Bu Ülke” ve “Umran’dan 
Uygarlığa” adlı eserleri yayımlandı.

13 Haziran’da hayata veda eden 
Meriç, Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnedildi.

.

.

.

Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin 
birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış düşünce adamı 
Cemil Meriç vefatının 31. yıl dönümünde anılıyor.

“Balzac”, “Hind Edebiyatı”, “Saint Simon/İlk
Sosyolog-İlk Sosyalist”, “dillerin Yapısı ve
Gelişmesi”, “Sosyalizm ve Sosyoloji Tarihinde 
Pierre Joseph Proudhon: 1809-1865”, “İdeoloji”, “Bu
Ülke”, “Umrandan Uygarlığa”, “Kırk Ambar”, “Bir 
Facianın Hikayesi”, “Mağaradakiler”, “Işık Doğudan 
Gelir”, “Kültürden İrfana”, “Jurnal I-II”, “Sosyoloji 
Notları ve Konferanslar”

BALZAC ESERLERİ

1980’de “Kırk Ambar” adlı eseriyle Türkiye
Millî Kültür Vakfı Ödülü’ne layık görüldü.

1981’de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından
“Yılın Yazarı” seçildi.

2015’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

ÖDÜLLERİ

Bu görselden hareketle Cemil Meriç ile ilgili,

I. İstanbul Üniversitesinde okutmanlık yapmıştır.

II. “Altın Gözlü Kız” romanı yazarın ilk romanıdır.

III. Yazar, Fransız Filolojisi Bölümü’nde eğitim görmüştür.

IV. Yazar, görme yetisini yitirdiğinde yazarlığı bırakmıştır.

numaralı bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.
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16. I. Uranüs, Güneş sisteminin 7. gezegeni olarak tanımlandı. Mavi – yeşil bir renge sahip buzdan bir 
dev olan Uranüs, Güneş’ten oldukça uzakta bulunuyor. Tam yörüngesini tamamlamak 84 Dünya 
yılı sürüyor. Güneş sistemimizde bulunan gaz ve buz devleri, Dünya’dan gözlemlemek ve üzerinde 
çalışmak için oldukça uzak bir noktadalar.

II. Güneş’ten uzaklık mesafesine bakıldığında Jüpiter, 5. gezegen olarak öne çıkıyor. En önemli ayrı-
calığı ise Güneş sistemindeki en büyük gezegen olmasıdır. Uzaktan bakıldığında Jüpiter yüzeyinin, 
özellikle ekvatora yakın enlemlerinde belirginleşen, ardışık koyu ve açık renkli bulut kuşaklarından 
oluştuğu görülmektedir. Sarıdan kahverengiye kadar değişik renk ve tonlardaki kuşaklar, gezegen-
deki yoğun atmosfer hareketlerinin bir ürünüdür.  Büyük Kırmızı Leke’nin çevresindeki bulut yapıla-
rına göre 50 km daha yüksekte yer alan bir yüksek basınç alanı olduğu anlaşılmıştır.

III. Güneş sistemindeki ikinci büyük gezegen olarak öne çıkan Satürn, en ilginç ve farklı gezegenler 
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Güneş’e en uzak 6. gezegen olarak da öne çıkıyor. Satürn, 
muhteşem görsellikteki halkaları ile Güneş sistemindeki en özel gezegenler arasında yer almakta-
dır.

IV. Venüs gezegeni, eski zamanlarda hayat olduğu düşünülen bir yerdi. Günümüzde ise artık hayat 
olmadığı bilimsel verilerle ortaya çıkarılmış durumda. Merkür’den sonra Venüs, Güneş’e en yakın 
olan gezegendir. Aynı zamanda Güneş ve Ay’dan sonra dünya üzerinden en net ve parlak görünen 
gezegen olarak öne çıkıyor. Venüs’ün görüntüsü, bir alev topunu andırmaktadır.

Buna göre gezegenlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

I. II. III. IV.
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17.  

Bu görseli en iyi anlatan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyada hiçbir insanoğlu oksijen olmadan yaşayamayacağından oksijen üretimi için doğaya ve 
ağaçlara ihtiyacımız sonsuzdur şüphesiz. Ağaçlar, insanların yaşaması bakımından birinci derece 
öneme sahiptir. Ağaçlar insanlara nefes alması için gereken oksijeni üretir. Ayrıca ağaçlar, en çok 
bilinen sera gazı olan karbondioksidi emip, içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni at-
mosfere bırakır.

B) İnsanoğlu, kendisine çok faydası olan şeylerin kıymetini çoğu zaman bilemez. Hemen hemen hepi-
miz, elimizdekilerin kıymetini kaybettikten sonra anlarız. Ağaçlar da böyledir. Gölgesinde otururken 
bir şemsiye gibi bizi koruyan ağaçların varlığını onları kaybedince anlarız. Elimizle yok ettiğimiz bir 
ormanda tek bir ağaç kalsa bile en sıcak havalarda koşa koşa onun gölgesine sığınmaktan kendi-
mizi alamayız.

C) Doğa, insanoğlunun etkileri olmasaydı her zaman kendisini yenileme kabiliyetine sahipti. Ancak 
çıkarılan yangınlar, insan yapımı maddelerin doğaya saldığı sera gazları vb. etkiler doğaya zarar 
vermektedir. Bu böyle devam ettiği müddetçe insanlık, kendi sonunu kendi eliyle hazırlamaktadır. 
Şunu da unutmamak gerekir ki çevreye verdiğimiz her türlü zarar, doğrudan doğruya kendimize 
verdiğimiz zarardır.

D) Birçok ağaç; başta elma, armut, kayısı, şeftali, kiraz, limon, portakal ve greyfurt gibi meyve ağaç-
ları olmak üzere yiyecek sağlar. İklim, hangi meyve ağaçlarının dikileceğini belirler; sıcak yerlerde 
limon, portakal ve greyfurt gibi narenciye ağaçları yetişir. Bu ağaçlar sadece yiyecek sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda evlerimizi güzelleştirir ve bize gölge sağlar. Bu sebeple ağaçların değerini iyi 
bilmeliyiz.
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18. Gamze’nin okuması gereken üç roman, iki masal, iki öykü ve bir tiyatro vardır. Bu eserlerin okunma 
sırası ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: 

  • Masaldan hemen önce roman okunmalıdır. 
  • Öyküler, peş peşe okunmalıdır. 
  • Tiyatro, ikinci sırada okunmalıdır. 

Buna göre,

I. Öykülerden biri, en son okunmuştur.

II. İlk sırada roman okunmuştur.

III. Masallar, çift sayılı sıralarda okunmuştur.

IV. Romanlar, çift sayılı sıralarda okunmuştur.

numaralı ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

av yayinlari

19. Benzetme : Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi 
bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine denir.

 Kişileştirme : İnsan dışındaki varlıklara, insana özgü özelliklerin verilmesine denir.

 Konuşturma : İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına denir.

Buna göre,

I. Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr

 Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.

II. Bir ah çeksem dağı taşı eritir,

 Gözüm yaşı değirmeni yürütür.

III. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

 Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

IV. Ben yaramaz küçük kalem,

 Hem tükenir hem yazarım.

dizelerinin hangisinde verilen söz sanatlarından herhangi birinin örneği yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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20. Okan ve Osman aşağıdaki oyunu oynayacaklardır.

Sayı çarkı

Oyuncu taşları

Oyun kuralları şu şekildedir:

  • Oyunun amacı, piyonları oyun alanındaki 1 numaralı “Başlangıç” kutusundan 25 numaralı “Bitiş” 
kutusuna ulaştırmaktır.

  • Oyuncular piyonlarını “Başlangıç” kutusuna koyarlar.
  • İlk oyuncu, sayı çarkının okunu hızlıca çevirir. Çarkın oku hangi sayının üzerinde durursa piyonunu 

o sayı kadar kutu üzerinde ilerletir.
  • Oyuncular, merdivenlerden birinin en alt basamağının bulunduğu bir kutuya geldiklerinde merdiven-

den yukarı doğru tırmanıp merdivenin en üst basamağının bulunduğu kutuya giderler.
  • Oyuncular, kaydıraklardan birinin üst kenarının bulunduğu bir kutuya geldiklerindeyse kaydıraktan 

aşağı doğru kayıp kaydırağın diğer kenarının bulunduğu kutuya giderler. Oyun bu şekilde devam 
eder.

  • Oyun, oyuncuların her ikisi de “Bitiş” kutusuna ulaştığında biter.

Oyundaki hamleler şu şekildedir:

  • Okan çarkı ilk çevirdiğinde 4, Osman ilk çevirdiğinde 1 gelmiştir. 
  • Okan çarkı ikinci kez çevirdiğinde 1, Osman ikinci kez çevirdiğinde 4 gelmiştir.
  • Okan çarkı üçüncü kez çevirince 3, Osman üçüncü kez çevirince 3 gelmiştir. 

Buna göre oyunun gelişimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Okan, ikinci hamlesinin sonucunda 13. kareye gelmiştir.

B) Osman, ikinci hamlesinin sonucunda 21. kareye gelmiştir.

C) Okan, üçüncü hamlesinin sonucunda 10. kareye gelmiştir.

D) Osman, üçüncü hamlesinin sonucunda 24. kareye gelmiştir.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Fransız İhtilali sonucu yayılan milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti’nde etkisini göstermiştir. Nitekim ilk ola-
rak 1804’te Sırplar isyan etmiş ve 1829 Edirne Antlaşması’yla Yunanlılar bağımsızlığını kazanmıştır. 
Devam eden dağılma süreci, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda alınan ağır yenilgi sonrası 1878 
yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile hız kazanmıştır. Bu antlaşma ile bağımsızlıklarını kazanan 
Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı Devleti’nden ayrılmışlardır.

Bu bilgilere göre Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkisini aşağıdakilerden hangisi en iyi 
açıklar?

A) Demokratik gelişmelere yol açmıştır.

B) Ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine neden olmuştur.

C) Ayrılıkçı ayaklanmalara yol açarak toprak kayıplarını arttırmıştır.

D) Devletin dağılmasını önlemek için çeşitli fi kir akımlarının ortaya atılmasını sağlamıştır.

av yayinlari

2. Avrupa’daki fabrikalarda bol miktarda, düşük fiyatla ve seri bir şekilde üretilen mallar, özellikle XIX. 
yüzyılda Osmanlı pazarını istila etmiştir. Kapitülasyonlar nedeniyle gümrük vergilerinin düşük olması 
da Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın ham madde kaynağı ve açık pazarı haline gelmesinde önemli rol oy-
namıştır. Küçük atölyelerde ve el tezgahlarında üretim yapan Osmanlı esnaf ve zanaatkârları, Avrupalı 
üreticilerle rekabet edememiştir. Bu durum zamanla el tezgahlarının ve küçük atölyelerin kapanmasına 
neden olmuştur.

Buna göre yaşanan bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Kapitülasyonların kaldırılmasına

B) Askerî alanda başarısızlık yaşanmasına

C) Azınlıklara geniş haklar verilmesine

D) Ekonomisinin zarara uğramasına

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi
    kısmına işaretleyiniz.
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3. Aşağıda Salih Bozok’un Mustafa Kemal ile ilgili bir anısına yer verilmiştir.

Salih Bozok anlatıyor:
“İngilizler Çanakkale’de Anafartalar Grubunu mağlup edip de cepheyi sökemeyince, yeni bir 
harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için Ki-
reç Tepe’yi tutmak lazımdı. Hâlbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından ma-
kaslama ateş altında tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı altüst ediyor, 
ölüm saçıyordu. Bir insanın değil, bir kurdun bile geçmesine imkân görülmüyordu. Kireç Te-
pe’yi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler; fırsat gözetiyorlardı. Fakat 
düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu, asker-
lerin arasına karıştı ve sordu:
— “Niçin geçmiyorsunuz?”
İçlerinden biri cevap verdi:
— “Düşman ölüm saçıyor, geçilmez.”
Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden:
— “Oradan böyle geçilir!” dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanının 
arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler vardılar, tepeyi tut-
tular.”

Bu anı metninde Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Cesaretliliğine B) Mantıklılığına

C) İnkılapçılığına D) İleri görüşlülüğüne

av yayinlari

4. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan Uşi Antlaşması’nın maddelerinden bazıları şunlardır:

  • Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak,
  • Trablusgarp ve Bingazi’deki Müslümanlar dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak,
  • Rodos ve On İki Ada Balkan Savaşları’nın sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılacaktır.

Bu maddelere göre Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Trablusgarp halkıyla dini ve kültürel bağlarını sürdürmek istemiştir.

II. Topraklarını koruyamayacak duruma düşmüştür.

III. İtalya ile uzlaşmaya varmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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5. Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük ilgi duyan ve bu mesleği yapmak için son derece istekli olan 
Mustafa Kemal’in askerlikle ilgili hevesi, üniformalı subayları gördüğünde daha da artıyordu. Fakat 
Zübeyde Hanım, oğlunun bu zor mesleği tercih etmesine karşı çıkıyordu. Onu bu düşüncesinden vaz-
geçirmek istiyordu. Askerlik mesleğinden vazgeçmeyen Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinin 
giriş sınavına katılmış ve sınavı kazanmıştı. Bu gelişme üzerine annesi de onun askeri okula gitmesine 
onay vermişti.

Bu bilgilere göre;

I. Zübeyde Hanım, Mustafa’nın meslek seçimi konusundaki kararını sürekli olarak desteklemiştir.

II. Mustafa’nın askerlik mesleğini seçmesinde sosyal çevresi etkili olmuştur.

III. Mustafa, askerlik mesleğini seçme konusunda kararlılık göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

av yayinlari

6. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır: 
  • Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkların isyan etmelerine 

neden olmuştur. Azınlık haklarını bahane eden Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 
müdahale etmeye başlamıştır. 

  • Dış borçların ödenememesi nedeniyle Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuş ve devletin gelir kaynak-
larına el konulmuştur.  

  • Avrupa örnek alınarak okullar açılmış ve basın yayın hayatı gelişmiştir. 

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel alanda faaliyetler yürütmüştür. 

B) Ekonomik bağımsızlığı zarar görmüştür. 

C) Toprak kayıplarını önlemeye çalışmıştır.

D) Fransız İhtilali’nden olumsuz etkilenmiştir.



T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

19

SÖZEL BÖLÜM

AV Yayınları Deneme - 1
19191919

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

19

SÖZEL BÖLÜM

AV Yayınları Deneme - 1

a
v

y
a
y
in
la

r
i

7. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisini bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Harp Okuluna başlamıştır. 
Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olmak için Avrupa’dan dergiler getirtmiş, ayrıca Fransızca öğ-
renmeye başlamıştır. Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve 1902 yılında teğmen rütbesiyle Harp 
okulundan mezun olmuştur. Ardından Harp Akademisine devam etmiştir. Burada aldığı eğitim vatan, 
millet ve Türklük fikirlerini olgunlaştırmış, Batı’ya yönelik “çağdaşlaşma”  fikirlerinin gelişmesine katkı 
sağlamıştır. Bu fikirleriyle arkadaşlarını da etkilemiştir. Fikirlerini yaymak için arkadaşlarıyla birlikte 
gazete çıkarmış ve arkadaşlarına konferanslar vermiştir. 1905 yılında Harp Akademisinden kurmay 
yüzbaşı rütbesi ile mezun olup Şam 5.Ordu’daki görevine başlamıştır.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Şam 5. Ordu’da büyük başarılar elde etmiştir.

B) Batı’daki gelişmeleri yakından takip etmek istemiştir.

C) Harp Akademisinde milliyetçi kişiliğini geliştirmiştir.

D) Harp Akademisinde liderlik özelliği ortaya çıkmıştır. 

av yayinlari

8. Mustafa Kemal, vatan ve millet sevgisinin oluşmasında Namık Kemal’den; hak, adalet ve özgürlük 
kavramlarında Tevfik Fikret’ten; Türk milliyetçiliği duygusunda Ziya Gökalp’ten; millî kültür, millî birlik 
ve beraberlik konularında ise Mehmet Emin’den (Yurdakul) etkilenmişti. Ayrıca Aydınlanma Çağı dü-
şünürlerinin eserlerini okuyarak demokrasi, millî egemenlik, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi 
kavramları öğrenme fırsatı bulmuştu.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.

II. En çok Ziya Gökalp’ten etkilenmiştir.

III. Fikir hayatını birden fazla aydın etkilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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9. Mustafa Kemal Atatürk, olaylara ve geleceğe ait görüşleri ile her alanda büyük ve etkili düşünceleri olan 
büyük bir fikir adamıydı. Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişiminde yetiştiği aile ortamı, eğitim hayatı, 
askeri ve siyasi görevleri, görev yaptığı şehirler ve okuduğu kitaplar etkili oldu. Ayrıca Mustafa Kemal 
Fransız İhtilali’nin fikir hazırlayıcılarından olan J. J. Rousseau, Montesquieu ve VoItaire gibi düşünürle-
rin özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Fikir hayatının şekillenmesinde birçok faktör etkili olmuştur.

II. Fikir hayatının oluşmasında yabancı düşünürlerin rolü daha az olmuştur.

III. J. J. Rousseau, Montesquieu ve VoItaire gibi düşünürlerin en çok özgürlük konusundaki fikrini be-
nimsemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

av yayinlari

10. Aşağıda Selanik şehrinin coğrafi konumunu gösteren bir harita verilmiştir.

   

Ticaret Gemileri

Demir Yolu Ulaşımı

Batılı Fikirler

Bu haritaya göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ticaretin en çok geliştiği şehirdir.
B) Bazı Avrupa ülkeleriyle etkileşim içindedir.
C) Şehirde Batılı fi kirler yayılma imkânı bulmuştur.
D) Demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul’a bağlanmaktadır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Yaşamın devam ettiği dünya, kurulmuş bir saat gibi mükemmel ve düzenli bir şekilde işlemektedir. Bu 
düzen, atomdan güneş sistemine kadar her şeyde mevcuttur. Canlı ve cansızlar âleminde gereksiz 
bir nesneyi göstermek mümkün değildir. Bazen insanoğluna gereksiz gibi görünen şeyler, bir görevi 
yerine getirmektedir. Evrende; Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin birbirlerine uzaklık ve yakınlıkları tam 
bir denge, ölçü ve ahenk içeresindedir. Havadaki gazların belirli bir oranları vardır. Bu oranlardaki 
sapmalar, dünyadaki yaşamı olumsuz etkileyeceğini bilim adamları haber vermektedir. Dünya’nın yirmi 
dört saatte bir, kendi ekseni etrafındaki dönüşü ile gece ve gündüz oluşur. Dünya’nın bir yılda Güneş’in 
çevresinde dönmesiyle de mevsimler meydana gelir. Yıldız ve gezegenlerin yörüngelerindeki hareket-
leri, canlıların yaşamlarını devam ettirmeleri, kışın kar yağması, ilkbaharda doğanın canlanması hep bu 
düzeni oluşturan ve Yüce Yaratıcının varlığına delil olan olaylardır.

Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile aynı doğrultudadır?

A) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir 
kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

B) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir 
yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik…” 

(Mürselat suresi, 20-23. ayetler) 

C) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan 
hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…”

(Fatır suresi, 11. ayet)

D) “Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlı-
ğa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.”

 (Maide suresi, 16. ayet )

av yayinlari

2. “Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisin-
den üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, 
üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. 
Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan 
bir toplum için ibretler vardır.”

(Enam suresi, 99. ayet)

Bu ayette;

I. Fiziksel,

II. Biyolojik,

III. Toplumsal 

yasalarından hangileri ile ilgili bilgi verilmiştir?

A) Yalnız l B) Yalnız ll C) I ve ll D) Il ve lll

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi
    kısmına işaretleyiniz.
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3. Suya bırakılan bazı cisimler su yüzeyinde durabildiği hâlde bazı cisim-
ler batar.Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık 
dinamometre ile ölçülür ve ölçme işlemi havada yapılır. Cisim havada 
iken dinamometre ile ölçülen ağırlık havadaki ağırlık veya sadece ağır-
lık olarak adlandırılır. Cismin sıvıya batmış durumda iken tartılması so-
nucunda bulunan ağırlığına ise sıvıdaki ağırlık adı verilir. Bir cismin sıvı 
içerisindeki ağırlığı havadaki ağırlığından daha küçüktür. Cisme etki 
eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Yani cismin havada 
veya sıvı içerisinde olması yer çekimi kuvvetini etkilemez. Sıvı içerisin-
de ölçülen ağırlığın daha az olması, cismin yukarıya doğru bir kuvvetin 
etkisinde olduğunu gösterir. Sıvı içerisindeki cisme sıvı tarafından uy-
gulanan yukarı yönlü kuvvete kaldırma kuvveti adı verilir.

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinde bu bilgileri veren Zeynep Öğretmen’in dersinde aşağıdaki 
konulardan hangisini işlemesi beklenir?

A) Biyolojik yasalar B) Fiziksel yasalar

C) Toplumsal yasalar D) İnsanın ilmi iradesi ve kader 

av yayinlari

4.      

Allah, insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, 
iyiliği tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı 

olacağını bildirmiştir.

Görselde verilmek istenen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Küllî irade B) Sünnetullah

C) Cüzî irade D) İlim
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5. Yüce Allah insana tercihlerini doğru bir şekilde yapması için rehber olmak üzere peygamberler ve ilahî 
kitaplar göndermiştir. Bütün bu imkânları insana bahşeden Allah (c.c.), onun seçimlerini de özgür ira-
desine bırakmıştır. Bu konu, İnsan suresinin 3. ayetinde şöyle dile getirilmiştir: “Şüphesiz biz ona doğru 
yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” Bu bilinçle hareket eden insan “Kaderim böyleymiş, 
ne yapsam boş!” gibi söylemlerle sorumluluktan kurtulamayacağını bilmelidir. Aklını ve iradesini doğru 
yönde kullanmalı; yapacağı işlerin hayır mı şer mi olduğunun, tercihlerinin onu cezaya mı yoksa mükâ-
fata mı götüreceğinin hesabını yapmalıdır. Özgürlükle sorumluluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 
unutmamalıdır.

Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile aynı doğrultudadır?

A) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nime-
tini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu 
nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz…”

 (Al-i İmran suresi, 103. ayet)

B) “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi, kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma 
göre indiririz.”

(Hicr suresi, 21. ayet)

C) “Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi 
aleyhine işlemiş olur...””

(Fussilet suresi , 46. ayet )

D) “Ne güneşin Ay’a yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede 
yüzüp gider.”

(Yasin suresi, 40. ayet)

av yayinlari

6.    

Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, ke-
mer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da di-
kişsiz elbiseyi giydirecekler.

Mevlana

Mevlana’nın bu sözü kader ile ilgili kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Ecel B) Tevekkül

C) Başarı D) Rızık
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7.  

“Adaletsizliklerin en büyüğü adil 
olmayıp adil gibi görünmektir.”

Platon/Devlet

Görselden hareketle  evrensel yasalar ile ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisine ulaşılabilir?

A) “Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda 
veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki 
toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök ara-
sında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve 
birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır.”

(Bakara suresi, 164. ayet)

B) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir 
yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik…” 

(Mürselat suresi, 20-23. ayetler) 

C) “ Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede 
yüzüp gider.”

(Yasin suresi, 40. ayet)

D) “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…”

(Rad süresi, 11. ayet)

av yayinlari

8. Emre okulunda başarılı bir öğrenciydi. Ancak onun ailesi maddi zorluklar içinde yaşadığı için Emre 
yaz aylarında çalışmak zorundaydı Diğer arkadaşları gibi o yaz tatilini eğlenerek ve oynayarak değil 
çalışarak geçiriyordu. Babasının bir arkadaşı olan berberin yanında yaz tatilini geçiriyordu. Berber 
dükkanında çay getirip götüren yerleri süpüren Emre, ufak tefek işlere yardım ediyordu. Ustası ise ona 
haftalık 20 lira para veriyordu. Emre ilk haftalığını alarak büyük bir sevinçle evine gitti. Maddi zorluklar 
içinde yaşayan babasına parasını uzatarak baba bunlarla bize bir şeyler alırsın dedi. Babası çok duy-
gulandı ve o para sende dursun ben ustanla konuştum yarın sen işe geç gideceksin dedi. Emre yarın 
ne olacağını merak ederek uykusuna daldı. Sabah babası onu elinden tuttuğu gibi bisikletçi dükkanına 
götürdü. Emre çok şaşırdı. Babası ona sen o parayı alın teri ile çalışarak kazandın. O para senin hakkın 
şimdi buradan sana bisiklet alacağız dedi. Emre şaşırdı ama baba bu para yetmez ki. Babası olsun 
ben üstünü eklerim. Yeter ki sen alnının teriyle çalış ben sana her konuda yardım ederim dedi. Emre 
beğendiği bisikleti aldı ve alın teri ile para kazanmanın takdir edilecek bir şey olduğunu öğrendi.

Bu hikâyenin konusu aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle aynı doğrultudadır?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Ağılda oğlak doğsa ovada otu  biter.

C) Her taş baş yarmaz.

D) Zahmetsiz rahmet olmaz.
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9. 

“Bir yerde veba ve benzeri herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz 
zaman o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık var-
sa oralardan çıkmayınız.”

(Buhari, Tıb 19)

Hz. Muhammed (s.a.v) bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemine  dikkat çekmek istemiş-
tir?

A) Sağlığın B) Tevekkülün C) Başarının D) Riskin önemine 

av yayinlari

10. 

Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü. ‘Nasıl yaşar bu hayvan, ne yer ne içer?’ diyerek Al-
lah’ın lütfuna hayran oldu. Derken bir aslan çıkageldi, ağzında çakal taşıyordu. Görkemli ve kor-
kunç hayvan avının bir kısmını yedi, doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artığa doğru sürünerek 
yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu. Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören derviş efendi 
kendi kendine, ‘bir tilkinin rızkını ayağına gönderen Allah benimkini neden göndermesin ki ?’ diye-
rek çalışmasına gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini düşündü. Ve ekledi, “Allah na-
sip etmezse, aslan bile gücüne güvenerek yiyecek bulamaz.” Düşündüğü gibi yaptı. Rızkım Al-
lah’ın görünmeyen hazinesinden gelir, gayret etmem gerekmiyor!” diyerek beklemeye başladı. 
Bekledi, bekledi… Ne gelen var ne giden…Günler geçip gitti. Derviş zayıfladı, erdi bir deri bir ke-
mik kaldı. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duydu, “Ey 
tembel adam!” diyordu ses. “Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden miskin miskin oturuyor-
sun? Kalk! Yırtıcı aslan ol. Başkasının artığına göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil 
artık bırakmaktır. Gücüyle aslan gibi olan başkasından yiyecek bekler mi? Haydi kalk! Kolları sıva. 
Çalış ve rızkını kazan. Hem kendin ye hem muhtaçlara yedir.

Bu hikâyede kader ilgili kavramlardan hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Rızık B) Emek C) Tevekkül D) Ölüm

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TESTİ BİTTİ.

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Look at the chart and complete the sentence.

Stacy

Mandy

Hi! Are you busy on Sunday? 
Would you like to go to a book 
fair at 3 p.m. on that day?

I’d love to, but I must attend 
my online English course at 
that time.

Tom

Jack

No, not at all. Of course, that 
would be great. I’m keen on 
books.

I’m sorry. I’m not available. 
I promised my cousin to 
play football together. 

Jane

A book fair?  I’m really busy, 
but it sounds great. I can’t 
miss it. Where?

According to the responses, who accepts Mandy’s offer?

A) Tom and Stacy B) Jack and Tom

C) Jane and Stacy D) Jane and Jack

av yayinlari

2. Look at the chart and complete the sentence.

Jane wants to have fun with her friends next week and makes plans. Here are her plans:

Plan Day Friend Place

Going to the picnic Tuesday Carol, Emily Near the city lake

Playing chess Wednesday Tom At home

Listening to music Friday Sally At the city park

Going to the cinema Saturday Katel, Tim In the downtown

Jane - - - -.

A) will listen to music with her two friends

B) will not have fun with her friends on Thursday

C) will watch a movie with her friends at home

D) will not go out with friends next week

İNGİLİZCE
1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının İngilizce Testi kısmına işaretleyiniz.
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3. Read the dialogue and answer the question.

Sandy

It looks like a good idea. There 
is a new science fiction movie 
at the cinema tonight.

Bill

Hi Sandy! Would you like 
to go to the cinema?

OK, I see. What about a 
comedy movie? Comedies are 
among my favourites.

Oh no! I’m sorry I can’t. I 
hate sci-fi movies as I find 
them boring.

Nice, then. Let’s  meet at half 
past six in front of the cinema.

Great! I love them. I know 
there is one at 7 p.m.

OK. Good plan. See you 
there.

According to the dialogue above, what can we NOT say?

A) Bill and Sandy have something in common.

B) Bill doesn’t like sci-fi  fi lms.

C) They decide not to go to the cinema.

D) Sandy accepts Bill’s invitation.
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4. Read the e-mail and answer the question.

        

Hi, Mom and Dad! 
I’m so happy at my student’s house. I love all of my 
roommates, but I love Neva most. We get on well 
with each other. Whenever I’m in need, she backs 
me up. Because she is a caring and supportive girl. 
We have some common features. Neva and I hate 
selfish and jealous people. I think both of us are 
helpful and kind to the others. So, we’re great 
buddies.

Love, Meltem  

Which statements are TRUE about Neva and Meltem’s friendship?
 I. Neva cares her friend, Meltem.

 II. Neva only thinks about herself. 

 III. Meltem does not share the same room with Neva.

 IV. Meltem is Neva’s best friend.

A) II – III B) I – IV C) II – IV D) I – III

av yayinlari

5. Read the invitation card and answer the question.

       

Our school is going to organize a pasta day on 
Friday. It’s between one and three p.m., 22nd May 
in the school garden. There will be kinds of activities 
and lots of fun. We’re sure you’ll enjoy.
Let’s join us!

Dear students!

According to the invitation card, which question has NO answer? 

A) When is the event?

B) How many people will be there?

C) What is the event?

D) Who is going to organize the event?
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6. Read the start message and answer the question.

Hi Sam, 
I have a graduation party next week. I’d be happy 
to see you.

Teddy

You receive a message from your cousin like that. Unfortunately, you have another plan. You are go-
ing to a concert with your friends. As you like concerts, you don’t want to miss it. So, you don’t want to 
attend your cousin’s party. 

What do you text?

A) Hi Teddy! 
Thanks for inviting me to your graduation party. 
I’ll certainly be there.                                                                                                                 

Sam

B) Hi Teddy! 
I’m sorry but I hate picnics. I can’t join.                                                                                                                

Sam

C) Hi Teddy! 
That saunds fun. Who else will be at the party?                                                                                                                 

Sam

D) Hi Teddy! 
I’d really love to, but I have a plan with my 
friends.                                                                                                                 

Sam

av yayinlari

7. Read the dialogue and complete the sentence.
Bob : Hi, Amy. How do you do?
Amy : Hi, Bob. I’m fi ne thank you. You?
Bob : Fine, thanks. Are you busy next Sunday afternoon?
Amy : I’m not. Why?
Bob : I have two tickets for a pop concert. Would you like to come?
Amy : Really? I’m crazy about pop music. I’d love to come. What time is it?
Bob : At four p.m.
Amy : That’s OK for me.
Bob : OK, then. See you on Sunday.

We don’t know the - - - - of the concert from this dialogue.

A) day B) type C) place D) time
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8. Read the speech bubbles and answer the question.

Alice

I’m sorry, but I can’t. I’m busy.

Hi friends I’m throwing a tea party in our garden 
on Saturday afternoon. Would you like to join?

Kim

Thanks for inviting. 
Yes, I would.

Alex

Sure. I’ll be there on 
Saturday.

John

What a nice idea! I’d love to 
come. I like parties.

Mary

Which of the following is correct according to the speeches?

A) Mary invites her friends to the picnic. B) Alex refuses the invitation.

C) John won’t join the party. D) Kim accepts the invitation.

av yayinlari

9. Read the text and answer the question.

Berk

My name is Berk. I have a buddy at school. His name is Ali. We get on 
well with each other. We have lots of things in common. I always support 
him and he always backs me up. He is honest and helpful. We usually 
play football and ride our bikes together. I love my buddy.

What is Berk talking about?

A) Friendship B) Future plans

C) Family life D) Sports
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10. Read the text and answer the question.

GOOD BYE TO SCHOOL

We are organizing a dance party to say “Good 
bye!” to our school.

We are expecting to see you there!

Friday, May 2
2 p.m. to 6 p.m.
School Garden
$ 10 per person

For more information, contact Tom Smith.

According to the poster, where is the party?

A) On Friday, May 2. B) At school garden. C) From 2 p.m. to 6 p.m. D) $ 10 per person. 

SÖZEL BÖLÜM BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Aşağıda, bir hastanenin çalışanlarına verdiği kimlik kartı gösterilmiştir.

27 18 9 54 6

ADI : BİLAL

SOYADI : AKKURT

GÖREVİ : DOKTOR

GÖREVLİ KARTI

Bu görevli kartlarının altında içlerinde birer sayı yazılı olan 5 kare vardır. İlk sarı karedeki sayı çalışanın 
yaşı, ikinci sarı karedeki sayı ise çalışanın bu hastanede çalışmaya başladığı yılın son iki rakamıdır. Bu 
iki sayının en büyük ortak böleni yeşil kareye, en küçük ortak katı ise mavi kareye yazılıyor.

Kırmızı kareye ise mavi karedeki yazılan sayının yeşil karedeki yazılan sayıya bölümü yazılıyor.

Örneğin, yukarıda 27 yaşında ve bu hastanede 2018 yılında çalışmaya başlayan Bilal Akkurt isimli 
doktora verilen kimlik kartı görülmektedir.

Aşağıda bu hastanede 2012 yılında çalışmaya baylayan Veysi tunç adlı doktora verilen kart görülmek-
tedir.

12 6 10

ADI : VEYSİ

SOYADI : TUNÇ

GÖREVİ : DOKTOR

GÖREVLİ KARTI

Oluşan bir hata nedeniyle ilk sarı karedeki ve mavi karedeki sayı okunamamaktadır.

Buna göre Veysi Tunç adlı doktor kaç yaşındadır?

A) 28 B) 30 C) 32 D) 36

MATEMATİK
1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi kısmına işaretleyiniz.
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2. Bir sayının bölenler ile aşağıdaki yarım çemberler oluşturulabilmektedir.

Örneğin, 18’in bölenleri 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 18’dir ve bu sayılarla aşağıdaki şekil oluşturulur.

1 2 3 6 9 18

Oluşturulan şekilde bir ile sayının kendisinden başlayan yarım çember mavi renktedir ve çizgiler mavi 
- kırmızı - mavi şeklinde örüntüsel olarak devam etmektedir.

Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi için oluşturulan şekilde, mavi ve kırmızı renkli yarım 
çember sayısı birbirine eşit değildir?

A) 15 B) 21 C) 24 D) 50

av yayinlari

3. Bir kuaförde çocuk müşterilerin tıraşını çırak, yetişkin müşterilerin tıraşını usta yapmaktadır. Çırak, her
tıraşı 40 dakikada bitirirken usta ise her tıraşı 65 dakikada bitirmektedir. Usta ve çırak her tıraş arası
10 dakika dinlenmektedir. Çocuk müşterilerin tıraş ücreti 25 lira iken yetişkin müşterilerin tıraş ücreti
50 liradır.

Usta ile çırak sabah saat 09.00’da çalışmaya başlayıp aynı anda bakımı bitirdiklerine ve kasada
525 lira biriktiğine göre çalışmaları en az saat kaçta bitmiştir?

A) 16.15 B) 16.20 C) 16.30 D) 17.00
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4. Aşağıda üzerinde sayıların yazılı olduğu kartların bulunduğu masalar verilmiştir. Dört arkadaş bu kart-
lardan rastgele her masadan birer tane çekmiş ve çektikleri kartların üzerinde yazılı olan sayılar tablo-
da gösterilmiştir.

I. Masa

3 12 10 13

15 37 19 48

II. Masa

6 7 41 27

81 8 21 51

Arkadaşların kurguladıkları oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. 

I. Masa II. Masa
Hasan 12 41
Hüseyin 15 51
Mert 3 8
Kevser 48 6

  • İki masadan çektikleri kartların üzerinde yazılı sayılar ara-
larında asal ise oyuncu 15 puan alır.

  • İki masadan çektikleri kartların üzerinde yazılı sayıların
EKOK’u tek ise oyuncu 20 puan alır.

  • İki masadan çektikleri kartların üzerinde yazılı sayıların
EBOB’u çift ise oyuncu 30 puan alır.

Bu oyunu oynayan dört arkadaşın I ve II. masadan çektikleri kartlar yukarıda verildiğine göre 
oyunu kim kazanmıştır?

A) Hasan B) Hüseyin C) Mert D) Kevser
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5. Bir bilgisayar oyununda bir oyuncu yardımıyla aşağıdaki ipte asılı olan ve her birinde iki adet doğal sayı
yazılan kartlar düşürülmektedir.

12
18

25
49

12
105

24
30

9
169

41
24

48
108

Düşürmek için seçtiği kartın üstünde yazan iki sayının farklı pozitif tam sayı çarpanlarının sayıları birbi-
rine eşit ise (+8), eşit değilse (– 4) puan almaktadır.

Buna göre Merve oyunda ipten 6 tane kart düşürmüş ve alabileceği en yüksek puanı almıştır.

Merve’nin aldığı puan kaçtır?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 48

av yayinlari

6. Bircan, aşağıda verilen sayıların üslü ifade şeklinde gösterimini harflerle yapmak istemektedir.

1024 = ae 81 = bf 49 = cg 10000 = dh

  • e, f, g ve h harfleri pozitif tam sayıları temsil etmektedir.
  • a, b, c ve d harflerinin değerleri ise alabileceği en büyük negatif tam sayı değerlerine sahiptir.

Yukarıdaki ifadeleri de dikkate alarak sayıların üslü gösterimlerini yapan Bircan a + b + c + d 
işleminin sonucunu kaç bulmuştur?

A) – 22 B) – 27 C) – 29 D) – 44
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7. Bir tavuğun “gezen tavuk” olarak tanımlanabilmesi için bazı şartlar vardır. Buna göre bir bahçede bes-
lenebilecek en fazla tavuk sayısı, o bahçenin alanının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısının 10 katı
kadar olabilmektedir.

55

İbrahim Furkan Ali Ahmet

24
53

74

72 323424

Yukarıda 4 kişiye ait dikdörtgen biçimindeki bahçelerin metre cinsinden ölçüleri verilmiştir.

Buna göre hangi kişiler bahçesinde 200 ve daha fazla tavuk besleyebilir?

A) Ali - Ahmet B) İbrahim - Furkan

C) İbrahim - Ali D) Furkan - Ahmet

av yayinlari

8. Bülent Usta aşağıdaki alanı, boyutları farklı ve kare biçiminde iki farklı tür parkeyle döşeyecektir.

1. kısım 2. kısım

Parkelerin döşeneceği kare biçimindeki alan şekildeki gibi tam ortadan ikiye bölünüyor. 1. kısım, kenar 
uzunluğu 25 cm olan parkelerle, 2. kısım ise kenar uzunluğu 35 cm olan parkelerle döşeniyor.

Parkeler kırılmaksızın bütün hâlinde kullanılmak şartıyla parke döşenen alanın çevresi en az kaç 
santimetredir?

A) 600 B) 700 C) 1200 D) 1400
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9. Otomobillere, belirli bir kilometre kullandıktan sonra periyodik bakım yapılmalıdır.

A aracı
Bakım Aralığı : Her 9.000 km’de bir kez
Bakım Ücreti : 700 TL

B aracı
Bakım Aralığı : Her 12.000 km’de bir kez
Bakım Ücreti : 900 TL

Yukarıda aynı otomobil servisinde periyodik bakım yaptıran iki araca ait bilgiler verilmiştir. Bu iki araç 
aynı tarihte ilk bakımlarını yaptırıp servisten ayrılıyorlar.

Buna göre bu araçlar ikinci kez aynı anda bu serviste bakımlarını yaptırdıktan sonra araç sa-
hiplerinin o tarihe kadar yaptıkları periyodik bakım ödemeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) A aracının sahibi 200 TL daha fazla ödemiştir.

B) Eşit miktarda ödeme yapmışlardır.

C) B aracının sahibi 100 TL daha az ödemiştir.

D) A aracının sahibi 100 TL daha az ödemiştir.

av yayinlari

10. Aşağıdaki şekilde bir okuldaki sınıflara ait kroki ve sınıf numaraları verilmiştir.

4. kat 19 20 21 22 23 24

3. kat 13 14 15 16 17 18

2. kat 7 8 9 10 11 12

1. kat 1 2 3 4 5 6

Bu okulda her katta 6 sınıf ve her sınıfta 15 öğrenci vardır.

Öğrencilere numara verme işlemi 1. sınıftaki 1. öğrenciye “1 numara” ile başlamış ve ardışık olarak 
devam etmiştir. (2. sınıftaki ilk öğrenci 16 numarayı alır.)

Bir sosyal sorumluluk projesi için öğrenci seçmekte zorlanan Kerem Öğretmen, çareyi öğrenci numa-
rası 2’nin pozitif tam sayı kuvvetine eşit olan öğrencileri seçmekte bulmuştur.

Buna göre yapılacak proje için hangi kattan hiç öğrenci seçilmemiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 

39

D) 4
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11. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir odanın zemini gösterilmektedir. Bu odanın zemini, bir kenarı 33 san-
timetre olan kare şeklindeki 200 adet fayansla boşluk kalmadan kaplanabilmektedir.

600 cm

A

B

Kırmızıyla çizilen bölüm odanın alanının 
3
1

’üne eşittir.

Buna göre A - B arası uzunluk aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 34 B) 200 C) 35 D) 600

av yayinlari

12. Sarı ve kırmızı renklerin karışımından turuncu renk elde edilir.

Yapılacak bir etkinlikte 1’den 60’a kadar sayıların içi kısımları boyanacaktır.

1 - 2 - 3 - - 6   0...
Bu etkinlikte;

  • Yusuf, sarı boyasıyla asal sayıları,
  • Veysel, kırmızı boyayla rakamlarının tamamı asal olan sayıları

boyuyor.

Buna göre etkinlik doğru bir şekilde tamamlandığında sayılardan kaç tanesinin rengi turuncu 
olacaktır?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11
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13. Bir halı mağazasında satılan dikdörtgen biçimindeki dört farklı paspasın kısa kenar uzunlukları aynı
olup uzun kenar uzunlukları metre cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 
A  B  C  DA B C D  

 

Paspas Çeşitleri

(2–2 + 5–1) metre (2–2 + 50) metre (4–1 + 2–3) metre (2–1) metre

Nazire Hanım, bu paspaslardan ikisini seçip kısa kenarlarından uç uca ekleyerek aşağıda uzun kenar 
uzunluğu verilen dikdörtgen biçimindeki antresine satın alacaktır.

90 santimetre

Buna göre Nazire Hanım hangi iki paspası seçerse antrenin zemininde herhangi bir taşma olma-
dan en az miktarda boşluk kalır? (1 metre = 100 santimetre)

A) A - B B) A - C C) A - D D) C - D
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14. Aylık ders çalışma programı hazırlayacak olan Kadir’in bu iş için kullandığı takvime ait görsel aşağıda
verilmiştir.

EKİM 2020
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

1
Cuma

2
Cumartesi

3
Pazar

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 31

Kadir’in hazırladığı program ile ilgili ise aşağıdaki bilgiler veriliyor.

  • Asal sayı olan günlerde ve hafta sonlarında Kadir ders çalışmayacaktır.
  • En az iki farklı asal çarpanı olan günlerde 4 saat, diğer günlerde ise 3 saat ders çalışacaktır.

Buna göre Kadir, ekim ayında toplam kaç saat ders çalışmayı planlamıştır?

A) 50 B) 52 C) 55 D) 56

av yayinlari

15. Bir matematik öğretmeni aralarında asal sayılar konusunu anlattıktan sonra görselde gösterildiği gibi
içerisinde sayıların yazılı olduğu bir tabloyu tahtaya çizmiştir. Ardından öğrencilerine “Kendisine kom-
şu olan (sağ, sol, yukarı, aşağı, çapraz) kutulardaki sayıların tamamıyla aralarında asal olan sayıları
bulunuz.” diye seslenmiştir.

18 24 14 

49 33 35 

22 39 16 

Buna göre soruya doğru cevabı veren öğrencilerin buldukları sayıların toplamı kaçtır?

A) 74 B) 73 C) 71 D) 65
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16. 

Bir bakteri türü her iki saatte bir yukarıda görselde gösterildiği gibi aynı büyüklükteki parçalara ayrılarak 
çoğalmaktadır.

Şekil-1

Bir laborant Şekil-1’de görüldüğü gibi petri kabının içine 6 adet bakteriyi bıraktıktan sonra bakterilerin 
12 saat boyunca çoğalmasını gözlemlemiştir.

Buna göre, deneyin sonunda petri kabında bulunan bakteri sayısı aşağıdakilerden hangisi ile 
ifade edilebilir?

A) 2.37 B) 37 C) 2.36 D) 36
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17. Üslü sayılarla ilgili geliştirilmiş bir bilgisayar uygulamasının çalışma prensibi aşağıdaki gibidir.

• 1. Adım: Geometrik şekil mavi renk ise üssü pozitif; sarı renk ise üssü negatif olarak belirle.

• 2. Adım: Geometrik şeklin kenar sayısının kaç olduğunu hesapla ve 1. adıma göre işaretini belirle.

• 3. Adım: Geometrik şeklin içinde yazan sayının kuvvetini 2. adımda bulduğun sayıya göre hesapla.

HESAPLA2
1

-

Programda işlem önceliği en içte bulunan geometrik şekilde olduğuna göre, uygulamanın ekran 
görüntüsü yukarıdaki gibiyken “HESAPLA” tuşuna basan Yusuf aşağıda verilen sonuçlardan 
hangisi ile karşılaşabilir?

A) 2–24 B) 2–9 C) 29 D) 224

av yayinlari

18. Bir nakliye firması taşıma için kamyon ve kamyonet ile hizmet vermekte olup, yaptığı hizmetin detayları
aşağıdaki gibidir.

Kamyon Kamyonet

Her seferinde 12 ton yük taşımakta
ve sefer başına 40 lira almaktadır.

Her seferinde 8 ton yük taşımakta
ve sefer başına 32 lira almaktadır.

Bu fi rmadan hizmet alan iki müşterinin her birinin taşıtmak istedikleri toplam yük eşit olup, kamyon ile 
hizmet alan müşteri, kamyonet ile hizmet alan müşteriden 480 lira daha az ödeme yapmıştır.

Buna göre kamyon tek yönlü olarak kaç sefer düzenlemiştir?

A) 60 B) 54 C) 50 D) 48
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19. Üzerinde bazı doğal sayıların yazılı olduğu hareketli sayı çarkı aşağıda gösterilmiştir. Çarkı çeviren
kişiler, çarkın durmasıyla çarkın gösterdiği sayı kadar puan kazanmaktadır.

43

25 52

50

77
24

Aşağıda verilen tablo ise bu çarkı bir kez çeviren kişilerin almış oldukları puanın özelliklerini ve bu kişi-
lerin hangi takımlarda olduğunu göstermektedir.

Kardeşler Takımı Arkadaşlar Takımı

Esma Yusuf Rabia Kerem

Farklı asal bölenleri 
toplamı en büyük olan 
doğal sayı

Çarpan sayısı 3 olan 
doğal sayı

En büyük asal bölene 
sahip olan doğal sayı

Doğal sayı bölenleri 
sayısı en küçük olan 
doğal sayı

Takım Puanı: Esma + Yusuf Takım Puanı: Rabia + Kerem

Esma ve Rabia asal olmayan birer puan kazandığına göre, her iki takımın kazanmış olduğu pu-
anların farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 7 B) 9 C) 10 D) 11
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MATEMATİK

20. Özlem ayrıt uzunluğu 12 santimetre ve 8 santimetre olan küpleri aşağıda gösterildiği gibi zeminden
tavana kadar hiç boşluk kalmayacak biçimde üst üste dizerek odasında iki farklı kule yapmıştır.

 

… …

Zemin

Tavan

Kulelerden biri sadece 12 santimetrelik küplerden oluşurken diğer kule görseldeki gibi örüntü olacak 
şekilde 12 santimetrelik küpün üzerine 8 santimetrelik küpün konulması ile oluşturulmuştur.

Odanın yüksekliği 280 ile 350 santimetre arasında olduğuna göre, Özlem kule yapımında kaç 
adet sarı küp kullanmıştır?

A) 12 B) 15 C) 20 D) 30

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Ülkemizde bir yıl içerisinde dört mevsim yaşanmaktadır. Yıl içinde yaşanan mevsimler aşağıda görsel-
leştirilmiştir.

Sonbahar Kış

İlkbahar Yaz

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin mevsimlerin oluşum nedenleri ile ilgili verdiği 
bilgi doğrudur?

A) Ahmet : Dünya’nın kendi etrafında dönmesi ile Ay’ın Dünya etrafında dolanması

B) Nazenin : Dünya’nın hem kendi etrafında dönmesi hem de Güneş etrafında dolanması

C) İbrahim : Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ile Güneş’in kendi etrafında dönmesi

D) Zeynep : Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi ile dönme ekseninin eğikliği

FEN BİLİMLERİ

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi kısmına işaretleyiniz.
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2. Aşağıdaki grafikte A, B ve C olmak üzere üç ayrı şehrin yıl içerisindeki aylık ortalama sıcaklık değerleri
verilmiştir.

 

 

 

 

 

A Şehri 

B Şehri 

C Şehri 
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Buna göre verilen şehirler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Bu bilgilerle şehirlerin hangi yarım kürede oldukları tahmin edilebilir.

B) Şehirlerin yıllık ortalama sıcaklık değerleri grafi kteki bilgilerle bulunabilir.

C) Şehirlerde hangi aylarda kış mevsimi, hangi aylarda yaz mevsimi yaşandığı tahmin edilebilir.

D) Grafi kteki verilerle A şehri ile B şehrinin birbirine komşu iki şehir olduğu bilgisine ulaşılabilir.
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FEN BİLİMLERİ

3. Dünya’nın Güneş etrafında bir tam tur dolanması ve eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına neden olur.
Mevsimlerin başlangıcı olarak 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri esas alınır. Bu tarihler
çerçevesinde gece ve gündüz süreleri de değişmektedir. Örneğin, 21 Aralık tarihi Kuzey Yarım Küre
için gece süresinin, Güney Yarım Küre için ise gündüz süresinin en uzun olduğu tarihtir.

Merve, annesine gece ve gündüz sürelerini modellemek için pastalar yaptırmıştır. Merve’nin yaptırdığı
pastaların limonlu kısmı gündüz süresini, kakaolu kısmı ise gece süresini temsil etmektedir.

I. Pasta II. Pasta III. Pasta

Gece

Gündüz

Merve’nin yaptırdığı pastalarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Kuzey Yarım Küre’de 21 Haziran’ın yaşandığı tarihi göstermek için I. pasta kullanılabilir.

B) 23 Eylül tarihinde tüm Dünya’da gece ve gündüz sürelerini temsilen III. pasta kullanılabilir.

C) Ekvator bölgesinde yıl boyu yaşanan gece ve gündüz sürelerini temsilen III. pasta kullanılabilir.

D) Yengeç dönencesine Güneş ışınlarının dik geldiği tarihteki gece ve gündüz sürelerini temsilen
II. pasta kullanılabilir.
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FEN BİLİMLERİ

4. 

Güneşten gelen ışık Dünya yüzeyine çarpar. Dünya, bu enerjinin büyük bir kısmını emer ve ısınır. Isı-
nan Dünya’nın yüzeyi kızılötesi ışıkla parlar ancak atmosferde bulunan CO2 (karbondioksit) gibi sera 
gazı özelliği gösteren gazlar, dışarı giden bu enerjinin büyük bir kısmını Dünya yüzeyine geri yansıtır. 
Bu olay Dünya’nın daha da ısınmasına yol açar. Bu şekilde atmosferde meydana gelen ısınma olayına 
sera etkisi adı verilir.

Atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisi sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, 
deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış görülür. Bu artış ise küresel ısınmaya neden olur.

Buna göre atmosfere salınan sera gazlarının artması sonucu aşağıdakilerden hangisinin ger-
çekleşmesi beklenmez?

A) Isınan hava ile birlikte doğal dengenin bozulup, toplu canlı ölümlerinin yaşanması

B) Toprakların büyük bir bölümünde çölleşmenin artması ve tarım arazilerinin azalması

C) Buzulların erimesi ile birlikte tatlı (içilebilir) su kaynaklarında artışın meydana gelmesi

D) Ülkelerin yenilenemez enerji kaynakları kullanımının azaltılması için çalışmalar başlatması
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5. Aşağıdaki görselde verilen, Türkiye haritasında yer alan Ankara ili işaretlenmiştir. Bu ilde yaşayan
kardeşlerden Ali ile Ayşe’nin farklı zamanlarda tuttukları günlüklerin ilk cümleleri aşağıda verilmiştir.

Ali : (Tarih: 10.01.2017) Sevgili günlüğüm! Bugün Ankara’da hava çok soğuk ve dışarıda kar yağı-
yor.

Ayşe : (Tarih: 10.01.2018) Merhaba günlüğüm! Ankara’da kışlar hep soğuk ve kar yağışlı geçiyor.

Buna göre Ali ve Ayşe’nin günlüklerindeki cümlelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılabilir?

A) Ali’nin günlüğündeki cümlesi iklime, Ayşe’nin günlüğündeki cümlesi ise hava olayına örnektir.

B) Ali ve Ayşe’nin her ikisi de bir ilin mevsim özelliklerini belirttiğinden, kullandıkları cümleler iklime
örnektir.

C) Ayşe’nin günlüğündeki cümlesi, geniş bir zaman aralığını kapsadığından iklime örnek olarak verile-
bilir.

D) Ali’nin günlüğündeki cümlesi, bir ilin mevsim özelliklerini belirttiğinden iklime örnek olarak verilebilir.
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6. Dünya’nın güneş etrafında dolanması sırasında bulunduğu dört farklı konum aşağıda verilmiştir.

B

A

D

C

Buna göre,

I. D konumunda Güney  Yarım Küre’de yaz mevsiminin yaşanmasının sebebi Dünya’nın Güneş’e
olan yakınlığı değildir.

II. A konumundan B konumuna gelinirken Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya başlar.

III. B konumundan C konumuna gelinirken Güney Yarım Küre’de geceler kısalmaya başlar.

yargılarından hangileri yanlıştır ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
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7. 

ABD’nin Colorado eyaletinin en kalabalık şehir-
lerinden Denver ve Springs’i salı günü aşırı so-
ğuk hava dalgası vuracak. Bu olay sonucunda 
iki şehrin sıcaklıklarının 24 saat içinde 30 °C 
birden düşeceği tahmin ediliyor.

AV HABER

Haber sunucusunun verdiği bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Bahsedilen olay yaşandığında bu iki şehrin iklimi değişmiş olacaktır.

B) Bahsedilen olayla ilgili bilgilere klimatologlar ulaşmıştır.

C) Bahsedilen olay hava olaylarında ani değişiklikler olabileceğinin kanıtıdır.

D) Bahsedilen olay sonucunda bu iki şehrin sıcaklığı kesin olarak 30 °C düşecektir.

av yayinlari

8. 

Ekvator (21 Mart - 23 Eylül)

Yengeç Dönencesi
(21 Haziran)

Oğlak Dönencesi
(21 Aralık)

Güneş ışınları yılın belli zamanlarında Dün-
ya’nın belli bölgelerine dik olarak düşer. 

Dünya üzerindeki bazı konumlar ve bu ko-
numlara ışınların hangi tarihte dik olarak 
düştüğü yandaki görselde verilmiştir. Veri-
len konum ve tarihlerde yer düzlemine dik 
konumda olan cisimlerin günün belli saatle-
rinde gölgeleri oluşmaz.

Buna göre,

I. 21 Haziran saat 12.00’de Yengeç Dönencesi’nde yer düzlemine dik konumda olan cisimlerin gölge
boyu sıfırdır.

II. 21 Aralık saat 17.00’de Oğlak Dönencesi’nde yer düzlemine dik konumda olan cisimlerin gölge
boyu sıfırdır.

III. Ekvator’da gece gündüz eşitliği olan tarihlerin tümünde saat 12.00’de yer düzlemine dik konumda
olan cisimlerin gölge boyu sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
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9. Sinem gittiği bir kır düğününde boş sandalyelerin rüzgardan dolayı sürekli batı yönünde devrildiğini fark
ediyor.

Verilen kelime
Batı Doğu

Buna göre Sinem’in yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Bu bölgede doğudaki hava sıcaklığı batıdaki hava sıcaklığından fazladır.

B) Bu bölgede doğuda yükselici hava hareketi görülür.

C) Bu bölgede batıdaki hava taneciklerinin yoğunluğu doğudaki hava taneciklerinin yoğunluğundan
fazladır.

D) Bu bölgede batıdaki hava basıncı alçak basınç olarak ifade edilebilir.
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10. Havalar soğumaya başladığında Orta ve Doğu Avrupa’dan yola çıkan yüzlerce Küçük Orman Kartalı
göçleri sırasında İstanbul’da Üsküdar ile Beykoz arasındaki tepelerde dinlenirler. Sonbaharı ülkemizde
dinlenerek geçirdikten sonra Güney Afrika kıtasına giderek burada kışı geçiren Küçük Orman Kartalları
ilkbaharda tekrar Sarıyer(İstanbul) tepelerinden geçerek Orta ve Doğu Avrupa’ya doğru göç ederler
ve yolculuğa başladıkları yere yazın geri dönmüş olurlar.  (Metindeki mevsim isimleri Türkiye’ye göre
kullanılmıştır.)

Orta - Doğu 
Avrupa

İstanbul

Güney
Afrika

Küçük Orman Kartalları’nın göç ettiği tarihler ve bulunduğu konumlar göz önüne alındığında, 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu kuşların bulunduğu konum ve tarih eşleştirmesi 
doğru olarak verilmiştir?

Üsküdar-Beykoz Güney Afrika Sarıyer

A) 20 Eylül 25 Aralık 23 Nisan

B) 10 Ekim 22 Ocak 5 Mayıs

C) 13 Mart 21 Haziran 19 Mayıs

D) 23 Eylül 13 Ağustos 21 Mart
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11. Sümeyye’nin yaşadığı bölgenin aylara göre ortalama sıcaklıklarının belirtildiği grafik aşağıdaki gibidir.
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Yukarıdaki grafi kten edinilen bilgilere göre Sümeyye’nin yaşadığı bölge ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Güney Yarım Küre’de bulunur.

B) 21 Aralık tarihinden sonra geceler uzamaya başlar.

C) Temmuz ayında güneş ışınlarını dik açıyla alır.

D) 23 Eylül tarihinde gece-gündüz süreleri eşittir.

av yayinlari

12. Hilal Öğretmen öğrencileriyle “Mevsimler” konusunu işledikten sonra onlara “Dünyanın kendi etrafında
yaptığı dönme hareketinde eksen eğikliği olmasaydı sonuçları ne olurdu?” sorusunu soruyor.

Öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibidir.

Asım : Yıl boyunca dünyanın her yerinde gece-gündüz süreleri eşit olurdu.

Havva : Güneşten gelen ışık ışınları sadece ekvator üzerine dik açıyla düşerdi.

Oğuz : Dünyanın her yerinde dört mevsim belirgin şekilde yaşanırdı.

Buna göre Hilal Öğretmen’in sorusuna doğru cevap veren öğrenciler hangileridir?

A) Asım ve Havva

B) Asım ve Oğuz

C) Havva ve Oğuz

D) Asım, Havva ve Oğuz
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13. Aşağıda üç öğrencinin konuşmaları verilmiştir.

Mehmet : Aniden bastıran sis görüş mesafesini düşürdü.

Yavuz : Şanlıurfa’da yaz mevsimleri her zaman çok sıcaktır.

Baybars : Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Öğrencilerin konuşmalarının iklim ve hava olayı oluşuna göre doğru sınıfl andırılması aşağıda-
kilerden hangisidir?

İklim Hava Olayı
A) Mehmet Yavuz, Baybars

B) Yavuz Mehmet, Baybars

C) Yavuz, Baybars Mehmet

D) Mehmet, Baybars Yavuz

av yayinlari

14. 
1. Çıkış

2. ÇıkışY

D

4. ÇıkışY

3. ÇıkışD

Meteoroloji yeryüzün-
de görülen farklı iklim 
tiplerini inceleyen bi-
lim dalıdır.

Hava olayları tahmi-
ne dayalıdır. Saatlik 
ve günlük gözlem-
lerle tahmin edilir.

Hava olaylarını ince-
leyen bilim insanları-
na klimatolog denir.

Y

D

Yukarıdaki şemada ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre uygun ok yönünde ilerlen-
diğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1.Çıkış B) 2.Çıkış C) 3.Çıkış D) 4.Çıkış
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15. Dünya 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğine sahiptir. Sıcak kuşak denilen bölgenin kuzey ve
güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator’un 23° 27ı kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden
her birine dönence denir. Bu iki enlem arasında kalan bölgeye de tropikal kuşak denir. Bu dönenceler
arasında kalan bölgeye yılda iki kez ve dönencelere ise yılda bir kez güneş ışınları dik açıyla düşer. Bu
bölgeler dışında kalan hiçbir yere güneş ışınları yıl boyunca dik açıyla düşmez.

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Eksen

Oğlak Dönencesi

Türkiye

Yandaki görselde Dünya’nın eksen eğikliği ve ül-
kemizin Dünya üzerinde bulunduğu konum veril-
miştir.

Yukarıda verilen bilgiler ile beraber yıl boyunca Dünya üzerinde Güneş ışığının dik açıyla düş-
tüğü bölgeler göz önünde bulundurulursa,

I. Yıl boyunca hiçbir gün öğle vaktinde Güneş ışığı ülkemize dik açıyla düşmez.

II. Dünya’nın ekseni eğik olmasaydı Güneş ışınları ülkemize bazı günler dik açıyla düşebilirdi.

III. Dünya’nın eksen eğikliği 30 derece olsaydı yıl boyunca Dünya üzerinde Güneş ışınlarının dik açıyla
düştüğü toplam alan daha dar olurdu .

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III
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16. Aşağıda Dünyanın 21 Aralık tarihindeki konumu ve üzerinde üç farklı nokta verilmiştir.

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Kuzey

K

L

M

Oğlak Dönencesi

Güney

Buna göre 21 Aralık öğle vaktinde K, L ve M noktalarına yere dik olacak şekilde yerleştirilmiş 
özdeş çubukların gölge boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) K > L > M B) L > M > K C) M > L > K D) L > K > M

av yayinlari

17. Güneş ışınlarının Dünya üzerine düştüğü açının sıcaklık artışına etkisini test etmek isteyen bir öğrenci
aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. Deneyinde ikişer adet ve her biri özdeş olmak üzere el fene-
ri, kumaş ve termometre kullanmıştır.

El feneri

Kumaş

Termometre Termometre

Kumaşlara eşit yükseklikten birini eğik açıyla, diğerini ise dik açıyla tuttuğu el fenerlerinin aynı anda ışık 
vermesini sağladıktan sonra 15 dakika beklemiştir. 

Öğrencinin gerçekleştirdiği deney ile ilgili,

I. Eğik açıyla tutulan el fenerinin aydınlattığı kumaşın sıcaklığının daha az artması beklenir.

II. Dik açıyla tutulan el fenerinden çıkan ışık ışınlarının daha dar alana yayılması beklenir.

III. Deneyde kumaşların sıcaklık değişim miktarı bağımsız değişkendir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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18. Yıl boyunca her ayda herhangi bir gün olacak şekilde bir şehrin gündüz süreleri hesaplanmış ve elde
edilen veriler sonucunda aşağıdaki gibi bir grafik elde edilmiştir. (Grafikte günler A, B, C, D, … şeklinde
harfler ile ifade edilmiştir.)

A B C D E F G H I J K L
Günler

Saat
16

14

12

10

8

6

4

2

0

Verilen grafi k incelendiğinde,

I. Gündüz sürelerinin ölçümü yapılan bu şehir kesinlikle Ekvator üzerinde olamaz.

II. Bu şehir Kuzey Yarım Küre’de ise C ile ifade edilen gün 19 Aralık olabilir.

III. Bu şehir Güney Yarım Küre’de ise I ile ifade edilen gün kesinlikle 21 Aralık’tır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C)  I ve III D) I, II ve III
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19. 
İp

Sönük Balon

Şişkin Balon

Hasan, şişirdiği bir balonun sönmemesi için ağ-
zını ip ile bağladıktan sonra bu balonun uç kıs-
mını sönük bir balonun ucuna aralarından hava 
sızmayacak şekilde yapıştırmıştır. Yapıştırma 
işlemini tamamladıktan sonra şişkin balonun 
ucundaki ipi çözen Hasan, şişkin balondaki ha-
vanın bir kısmının başlangıçta sönük olan balo-
nun içine dolduğunu fark etmiştir. 

Hasan’ın gerçekleştirdiği uygulama rüzgâr oluşumuna benzetilecek olursa, bu uygulama ile il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?

A) Şişkin balonun temsil ettiği bölge yüksek basınç alanı, sönük balonun temsil ettiği bölge ise alçak
basınç alanıdır.

B) Şişkin balonun temsil ettiği bölgede alçalıcı hava hareketi gözlemlenirken, sönük balonun temsil
ettiği bölgede yükselici hava hareketi gözlemlenir.

C) Şişkin balonun temsil ettiği bölgenin hava sıcaklığı, sönük balonun temsil ettiği bölgenin hava sıcak-
lığından daha fazladır.

D) Kasırga, fırtına, tayfun gibi hava olaylarının oluşumu da Hasan’ın uygulaması esnasında gerçekle-
şen olaya benzer bir şekilde gerçekleşir.
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20. 

Çeşitleri Özellikleri

Bilim İnsanı

Bilim
 D

alı

Sis

Rüz
gâ

r

D
ol

u

Yağmur Kıra
ğı

Hava
Olayları

Kar

Klimatoloji

Dar
bölgelerde

geçerli

Kısa
süreli

Meteorolog

Değişkenlik
fazla

Kesinlik
gösterir

Bir öğrenci öğretmenin verdiği ödev için “Hava Olayları” konusu ile ilgili yukarıdaki kavram haritasını 
hazırlamıştır. Hazırladığı kavram haritasını sınıftan arkadaşlarına gösteren öğrenciye arkadaşları hari-
ta hakkında seçeneklerdeki yorumları yapmışlardır. 

Öğrencinin sınıf arkadaşlarının yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Tebrik ederim, hazırladığın kavram haritasında hiç hata yok.

B) Ödevinde sadece hava olayları ile ilgili bilim dalını yanlış yazmışsın.

C) Ödevinde sadece hava olaylarının çeşitlerinden bir tanesini yanlış yazmışsın.

D) Ödevinde hava olayları ile ilgilenen bilim dalı ve hava olaylarının özelliklerinde “Kesinlik gösterir”
ifadesi hatalı.

SAYISAL BÖLÜM TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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