8. SINIF
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA HAZIRLIK

DENEME SINAVI - 1
SÖZEL BÖLÜM

A

KİTAPÇIK
TÜRÜ

Adı ve Soyadı

: ......................................................

Sınıf / Şubesi

: ......................................................

Öğrenci Numarası : ......................................................

DERS ADI

SORU SAYISI

TÜRKÇE

20

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

10

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

10

İNGİLİZCE

10

1.
2.
3.
4.
5.

TOPLAM SORU
SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

50

75

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından
çıkarılarak elde edilecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı
üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

A

TÜRKÇE

1. Fotoğraf çekerken ışık kaynağının konumuna

3. Bir varlığın ya da kavramın adı olan sözcüklere
isim; iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklere de
fiil denir. Fiil kök ve gövdelerinden türeyip “ad,
sıfat ve zarf” olduğu hâlde hâlâ fiil anlamını
koruyan, olumsuzu yapılabilen sözcüklere ise
fiilimsi denir.

I

ve parlaklığına göre bazı ayarlamalar yapmak  
II

gerekebilir. Fotoğrafını çektiğiniz yerin ya da  
nesnenin önden aydınlanmış olmasını tercih

Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözcüklerden hangisi fiilimsidir?

III

edin. Bu şekilde fotoğrafını çektiğiniz nesnenin ayrıntıları ve renkleri daha iyi çıkar.

A) İnsanlar okumanın önemini belli bir yaştan
sonra anlayabiliyor.
B) Çocuklar okuldayken biz de evin ihtiyaçları
için alışverişe gidelim.
C) Apartman sakinleri şu anda mışıl mışıl uyuyor olmalı.
D) Çocuk, odasındaki oyuncakları teker teker
topladı.

IV

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden
hangisi “Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon”
anlamında kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

2. Akşam oldu mu bir kamyon

4. İsim-fiiller, olumsuzluk ekini almış fiillerle karıştırılmamalıdır. Olumsuzluk eki almış fiillerde
olumsuzluk anlamı vardır. Örneğin “Çimlere basmayınız!” cümlesindeki “basmayınız”
sözcüğü olumsuzluk eki almış fiil, “Çimlere
basmayı göze alamadı.” cümlesindeki “basmayı” sözcüğü ise isim-fiildir.

Bütün dostları alır gider
Bir başına kor
Seni ovanın ortasında
Sonra birden kuru
Kupkuru bir rüzgâr eser

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde
“çıkma” sözcüğü isim-fiil görevinde kullanılmıştır?

Sevdanla özleminle geçmişinle
Artık baş başasın

A) Bu görüşmemizden esaslı bir sonuç çıkmadı.
B) Öğle sıcağında dışarı çıkmayın, güneş çarpar.
C) Bu kadarcık kumaştan iki pantolon çıkmasına şaşırdık.
D) Tam iyileşmeden hastaneden sakın çıkma.

Sabahattin Kudret Aksal
Bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sevinç
C) Umutsuzluk

B) Yalnızlık
D) Pişmanlık
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5. Her gün aynı sokaktan geçiyoruz, aynı araçlara biniyoruz ama acaba etrafımızı görebiliyor muyuz?
Eğer kendi içimize kapanır, yalnız kendi dünyamızı seyredersek bu güzelim dünyadan bir şey görmemiz
mümkün olmayacaktır. Biz, tıpkı bir aynaya bakar gibi, kendimizi seyretmek için dünyaya gelmedik.
Sabahtan akşama kadar bir aynanın karşısında durmak insana verse verse hüzün verir. Hayatımızı bu
dünyadan zevk alarak yaşamalıyız. Karanlıktan gelip karanlığa gidiyorsak hayat dediğimiz şey bu iki
karanlık arasında tek aydınlık yoldur. Mademki bu yolda yürümek bize de nasip olmuş, neden etrafımıza bakmayalım, neden bize gösterilenleri seyretmeyelim de içimize kapanıp bu aydınlık yolu kendi
kendimize karartalım.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatı tekdüze yaşayan insanların mutluluğu yakalaması mümkün değildir.
B) İnsan, yeni arkadaşlar edinip çevresini genişleterek sıkıcı geçen yaşamını renklendirmelidir.
C) Mutlu bir ömür sürmek isteyen kişi, toplumdan uzaklaşıp bir süre yalnız kalmalıdır.
D) İnsan, çevresini seyredip anlayarak hayattan zevk almalı ve mutlu bir ömür sürmelidir.

6. Ben okumayı ve yazmayı, kimi yaşamsal zorlukları aşarak, bu işe özel zamanlar ayırarak sürdürüyorum.
Özetle kendimle uğraşıyorum, özümle söyleşiyorum. Benim eserim öyle beklendiği gibi şok etkisi falan
yaratmaz, dilin olanaklarını pek zorlamaz, olağanüstü özellikler de taşımaz; kendi hâlincedir. Hele kesin
hükümlü hiç değildir. Ben bütün eserlerimde kendi düşüncelerimi ortaya koyarım. Daha doğrusu ben
bir yazıyı o konuya ilişkin ne düşündüğümü anlatmak için kaleme alırım.
Aşağıdaki metinlerden hangisi kendisinden böyle söz eden bir yazardan alınmış olabilir?
A) Fotoğrafçılık ışığı doğru açıdan yakalayarak görüntü elde etme işidir. Kimileri meslek olarak fotoğrafçılık yaparken, kimileri hobi amaçlı fotoğraf çekiyor. Pek çoğumuzsa yaşadığımız anı daha sonra
hatırlamak için hemen hemen her gün fotoğraflar çekiyoruz.
B) Ziya Gökalp; dili, kültürün temel öğesi sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Çünkü dil, duygu ve düşüncenin adeta kabıdır. Bir ulusun bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve
bu dil kabı ile yerden yere, kuşaktan kuşağa aktarılır.
C) İstasyondan kalkıp il merkezine giden kamyon, iki saat kadar sarstıktan sonra, beni gideceğim köye
ayrılan yolun başında bıraktı. İki adım bile atacak hâlim yoktu. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından otlar fırlayan bir taşın üstüne oturdum. Kafamdaki uğultuyu dinlemeye başladım.
D) Hep düşünmüşümdür: Korku doğuştan mı gelir yoksa yaşanarak mı öğrenilir? Doğrusunu isterseniz
tam olarak karar veremiyorum. Kimi belgesellerde çocukların vahşi hayvanlara hiç de korkmadan
dokunabildiğine tanık oluyoruz. Canlı varlıkların dış tehlikelere karşı korunma dürtüleri aslında bir tür
yaralanma korkusundan kaynaklanmıyor mu?
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9. Buzul gölünün kenarında biraz dinlendikten
sonra hazırlanıp aşağıdaki yaylaya doğru
yürümeye başladık. İşte o zaman biraz hızlanmamız gerektiğini anladık. Çünkü tam
arkamızdan bir sis bulutu süratle geliyordu.
Buralarda sis, hepimizin bildiğini sandığımız
gibi sıradan bir şey değildir. Yolu biliyorum
diyenler dahi, bir anda kendin dağın öbür yamacında bulabilir. Birbirinize yakın yürürken
bile en fazla önünüzdeki kişiyi görürsünüz.
İşte sisin içinde kaybolmak buna denir. Sonunda sağ salim sis bulutunun içinden çıktık.
Hepimiz “Çok şükür.” dedik…

7. Anlatılanları daha etkili bir hâle getirmek, anlatıma derinlik ve yoğunluk katmak, az sözle
çok şey anlatmak için başvurulan söz oyunlarına söz sanatları denir. Aşağıda bazı söz
sanatlarının açıklaması verilmiştir:
Teşhis (Kişileştirme): İnsan dışındaki varlıklara
insana has özellikler yükleme sanatıdır.
Tezat (Karşıtlık): Anlamca birbirine karşıt olan
kelime, durum ve düşüncelerin bir arada kullanılmasıdır.
Mübalağa (Abartma): Bir duyguyu, düşünceyi,
olayı aşırı derecede büyük ya da küçük gösterme sanatıdır.

Bu parçada sözü edilen sis bulutunun
sıradan sis bulutundan ayrılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

A) Birden bire ortaya çıkması
B) Oldukça geniş bir alanı kaplaması
C) Çok hızlı hareket etmesi
D) Görüş mesafesini çok kısaltması

A) Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
B) Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken
C) Ben senin en çok sesini sevdim
Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi
D) Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor

8. •
•
•
•

Başına çorap örmek
Kolunda altın bileziği olmak
Dünyayı tozpembe görmek
Aba altından sopa göstermek

10. “İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir.”
atasözünde sıfat-fiil, bir sıfat tamlaması oluşturmuştur.
Buna benzer bir kullanım aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır?

Aşağıdakilerden hangisi, bu deyimlerdeki
altı çizili ifadelerin karşıladığı anlamlardan
biri değildir?
A) Meslek
C) Tehdit

A) Davetsiz gelen, döşeksiz oturur.
B) İşleyen demir, pas tutmaz.
C) Cana gelecek, mala gelsin.
D) Gülü seven, dikenine katlanır.

B) İyimser
D) Kazanç
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11. İyi kurgulanmış öykü, okuru kanatları altına
alıp kendi âlemine çekmeyi bilir. Bunu yaparken de imgesel çağrışımlar ve duygusal
gelgitleri ölçülü bir biçimde aktarırken okur
farkında olmadan kendisini öykünün içinde
bulur. “Köz Yanılması” adlı öykü kitabından
bu şekilde bahsedebiliriz. Kitabın yazarı bize
geçmişin özlemi ve geleceğin hayali arasına
kurduğu şimdinin sonundan sesleniyor. Öykülerin arasında seyahat ederken bu seslenişi
ruhumuzun derinliklerinden hissediyoruz.

13. Hoşgörü, her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumudur. Hoşgörü, insanlar arası ilişkilerde dengeyi korur ve
insanları birbirlerine yakınlaştırır. Hoşgörülü
olmak; her konuda hemfikir olmak, yapılanlara aldırış etmemek, olaylar karşısında ilgisiz
kalmak değildir. Sadece farklılıkların bilincinde
olmak ve değişik düşüncelere anlayışla bakabilmektir. Başkalarından nefret etmemektir,
uyumlu olabilme erdemidir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi
hoşgörüyle ilgili değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde altı
çizili ifadelerin karşıladığı anlamlardan biri
değildir?

A) Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda
Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda

A) İnsanın iyice bilinmeyen iç dünyası
B) Anlatılan olayı yaşadığını hissetmesi
C) Herhangi bir konuda birinin koruması altına
girilmesi
D) Hislerin dengesiz ve değişken olması

B) Nedir insanlarda bu kin ve nefret
Kalplerde sevgi yok dilde muhabbet
Kusur kimde yok, görsen de affet
Hatasız insan olmaz, anlamak gerek
C) Yine geldi türlü baharlar bağlar
Bülbül figan edip kamuyu dağlar
Türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar
Ulu dağlar yol olduğu zamandır
D) Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz

12. I. Deneme aşamasındaki ürün, başarılı olması durumunda satışa sunulacak. (Koşul-sonuç)
II. Bireyin ve toplumun salgın hastalıklardan korunması için aşılanması gerekir.
(Sebep-sonuç)
III. Gürültüden rahatsız olunca salonu terk
etmek zorunda kaldım. (Amaç-sonuç)
IV. Kitaplar en yakın dostumuz olduğundan onları yanımızdan ayırmamalıyız.
(Sebep-sonuç)
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde,
ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?
A) I ve II.
C) II ve III.

B) I ve IV.
D) III ve IV.
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K

Suyun oluşturduğu vadiler sadece bir görsel güzellik değildir. Yaşam için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çünkü bu vadiler sayesinde hem insanlar hem de o coğrafyada yaşayan canlılar
bu vadileri kullanarak geçit vermez dağlar arasında seyahat edebilmektedir. Şimdi bile kara
yolları suyun oluşturduğu vadilere yapılmaktadır.

L

Suyun en önemli özelliklerinden biri aşındırma gücüdür. Bu sayede su, yeryüzünü tıpkı bir
heykeltıraş gibi şekillendirir. Akarsuların oluşturduğu vadiler, suyun yeryüzünü nasıl şekillendirdiğinin en çarpıcı örneklerinden. Akarsular yüksek bölgelerden aşağı doğru akarken kayaçları
ufalar ve ufalanan parçaları beraberinde sürükler. Suyun üzerinden aktığı zemini aşındırmasıyla
da akarsu yatağı giderek derinleşir ve vadiler oluşur.

M

Su, dünyamızdaki varlığını milyarlarca yıldır sürdürüyor. Bunun kanıtı, suyun yeryüzünde neden
olduğu değişikliklerdir. Bunun nedeni suyun birtakım güçlü özelliklere sahip olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde
sıralanmıştır?
A) L - K - M

B) M - K - L

C) M - L - K

D) K - M - L

15. Öznel anlatım; kişisel görüş, duygu veya beğeni içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak,
kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.
Bu açıklamaya göre bir dergiyle ilgili yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinde nesnel
anlatıma başvurulmuştur?
A) Çocukluktan bu yana süren merakımı bu dergiyle gidereceğimi düşünürdüm. Hâlbuki bendeki merak
bu dergiyle zirveye ulaştı. Öğrendiğim her yeni bilgi zihnimde başka sorulara kapı açıyor, sorularıma
cevap bulunca da tarifsiz bir heyecan kaplıyordu içimi.
B) Sağlıktan teknolojiye, beyinden uzaya, fizikten çevre ve enerjiye, yaşam bilimlerinden sosyal bilimlere kadar çeşitli konulara değinen derginin boyutu bu yıl biraz küçülerek 21x27,5 cm oldu. Ayrıca yeni
yılın ilk sayısında bugüne kadar basılmış tüm sayıların arşivlendiği bir DVD okurlara armağan edildi.
C) Alıp okuduklarımı kitaplığımın başköşesine koyuyor ve canım sıkılınca tekrar okuyorum. Her sayısı
insana bir şeyler katıyor bu derginin. Çok iyi iş çıkardığınız aşikâr. Bize bu dünyayı anlatmak isteyen
dergi ekibine teşekkür ederim. İyi ki varsınız!
D) Son birkaç sayıda görsellik fazlasıyla ön plana çıkarıldı. Bu durum, dergiye cafcaflı bir görünüm katsa da aslında derginin içeriğini tamamen boşalttı. Her sayfada yer alan faydalı bilgilerin yerini koca
koca resimler kapladı. Dergi özelliğini kaybedip bir fotoğraf albümüne dönüştü.
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Olay

Bir yazarın ilk defa bir futbol maçı izlemeye gitmesi

Yer

Tribün

Zaman

Ocak ayı, akşam

Kişiler

Yazar, Ercüment, okuyucular

Anlatıcı

I. Kişi

A

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?
A) Gün boyu evimin telefonu susmadı. Hayatımın ilk futbol maçını seyredeceğimi dünkü yazımdan öğrenen okuyucularım, ocak ayının soğuğuna aldırmadan, erken gitmem ve sıkı giyinmem gerektiğini
tembihledi. Anladım ki maçtan kötü bir izlenim ile dönmem onları üzecekti. Tavsiyelerine uyup sıkı
giyindim. Beni ayartan dostum Ercüment’in arabasıyla maçtan bir buçuk saat evvel, gün batımından
sonra tribündeki yerimi aldım.
B) Kışın bütün sertliğiyle kendini hissettirdiği günlerdi. Yeni romanıma bir virgül koyup masamdan kalktım. Ercüment’e söz vermiştim. Akşamki futbol maçını onunla izleyecektim. Ne yapayım, hayatım
boyunca stadyumda hiç maç izlememiştim ama olsun. Her şeyin bir ilki vardır. Gün batımından önce
Ercüment beni aldı ve maça gittik. Stadyumun çevresi ana baba günüydü. İtişe kakışa tribündeki
yerimizi aldık.
C) Tribünlere büyük bir coşku hâkimdi. Havanın kararmasıyla yakılan konfetiler Ercüment’i biraz ürküttü. Her şey Ercüment’in televizyonda izlediği gibiydi. Babası Ercüment’e geçen hafta verdiği sözü
tutmuş ve onu millî takımın maçına getirmişti. Üstelik ertesi sabah basım için matbaaya yetişmesi
gereken bir kitabı olmasına rağmen. Hakem ilk düdüğünü çalmış ve Ercüment tezahüratlara katılmıştı.
D) Kar kalınlığı 10 cm’yi aşmıştı. Hakem maçı ertelediğini duyurunca baba oğul izlemeye geldikleri ilk
maçta boşa düşmüşlerdi. Stadyum çıkışında taraftarlardan birkaçı arasındaki “Yazar Ercüment Bey
değil mi bu? Ta kendisi!” konuşmalarını işiten Ercüment Bey, bir grup okuyucusuyla karşılaştığını
anladı. Ancak kalabalık içerisinde zor yürüdüklerinden pek oralı olmadı.
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17. Efe, Eray; Buse ve Ece adlı kişiler bulundukları noktalardan aşağıdaki labirentte belli kurallar çerçevesinde hareket edip sapmalar yaparak numaralanmış çıkışlardan birine ulaşacaklardır.
Ece

Buse

Eray

Efe

YATAY KORİDOR

1. çıkış

2. çıkış

3. çıkış

4. çıkış

5. çıkış

6. çıkış

D
İ
K
E
Y
K
O
R
İ
D
O
R

7. çıkış

Bu kişilerin labirent boyunca cinsiyete göre koridorlara yapacakları sapmaların kuralları şu şekildedir:
• Kızlar herhangi bir dikey koridorda ilerlerken çıkışa varıncaya kadar karşılaştıkları sol taraflarındaki
ilk koridora, yatay koridorda ilerlerken karşılaştıkları sağ taraflarındaki ikinci koridora sapmaktadır.
• Erkekler herhangi bir dikey koridorda ilerlerken çıkışa varıncaya kadar karşılaştıkları sağ taraflarındaki
ikinci koridora, yatay koridorda ilerlerken karşılaştıkları sol taraflarındaki ilk koridora sapmaktadır.
Buna göre bu kişilerin kaçıncı çıkışlara ulaştıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Ece  
A)		
B)
C)
D)

  Buse  

Eray  

  Efe  

6.
4.
1.
3.
4.              7.                 1.               2.
1.              2.                 5.               7.
4.              7.                 2.               1.
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18. Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen radyo, gazete, dergi, internet ve televizyon gibi kitle iletişim
araçlarına verilen genel ad “medya” terimiyle ifade edilmektedir. Medya; insanların bilgilenmesi, haberdar olması, haber iletmesi, eğlenmesi, hoşça vakit geçirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi gibi
pek çok ihtiyacını gördüğü bir ortam olmakla birlikte, insanların düşüncelerini, kararlarını, davranışlarını
ve yaşam biçimlerini de etkilemektedir. Örneğin, sevmediğiniz birine üç dakikalık bir video ile hayran
kalabilir ya da sevdiğiniz birinden nefret edebilirsiniz. Algı yönetimi denilen bu sistemle olaylar gerçekte
olduğu gibi değil farklı şekilde yansıtılır, toplumun istenildiği gibi düşünmesi olayları algılaması sağlanır.
Buna göre aşağıdaki karikatürlerden hangisi medyanın algı yönetimini anlatmaktadır?
A)

B)

C)

D)
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19. İnsanlar çoğu zaman çeşitli konularda birbirlerinin düşüncelerini değiştirmeye çalışırken ikna dili kullanırlar. Bu dili en etkili kullanan kişiler satış temsilcileridir. Birçok farklı tekniği kullanarak karşılarındaki
kişiyi ikna etmeye çalışırlar.
Satış temsilcilerinin kullandıkları ikna tekniklerinden bazıları şunlardır:
Önce Ver, Sonra Geri Al: Müşterinin ürüne bağlanması için öncelikle uygun fiyat, hediye ek ürün gibi
tekliflerin verildiği ve müşterinin ürüne bağlılığını güçlendirdikten sonra da bu yüksek vaatlerin geri
alındığı bir tekniktir.
Gitgide Artan Ricalar: Önce “Evet!” denilecek öneri sunulur ve “Evet!” denilecek son noktaya kadar
öneriler yapılır ve adım adım büyütülür.
Acaba Değil, Hangi: Gereksinim duyulup duyulmadığı, seçim yapmak isteyip istemediği sorulmadan
kişiye doğrudan tercih edeceği seçeneklerin sunulduğu bir tekniktir.
Borca Sokma: Müşteri için büyük çaba sarf eden bir satış temsilcisi isteyerek veya istemeyerek bu
tekniğe başvurmuş olur.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde, bu metinde sözü edilen tekniklerden herhangi birine maruz
kalınmamıştır?
A) Bir otomobil firmasının satış temsilcisinin size başlangıçta çok uygun fiyatlı bir otomobil önermesi
ancak ilginiz arttıktan sonra çeşitli ek paketlerle (güvenlik paketi vb.) fiyatı artırması
B) Giyim mağazasındaki satıcının birçok kıyafeti siz daha istemeden ambalajından çıkarıp tezgâh üzerine açarak size dakikalarca tanıtım yapması
C) Oyuncak dükkânında incelediğiniz bir top için satış elemanının size “Ürünü almak ister misiniz?”
sorusu yerine “Kırmızısı mı olsun yoksa beyazı mı?” diye sorması
D) Sağlık sigortası yaptırmak için aradığınız satış temsilcisinin sigortanın kapsamı ve ücreti hakkında
size bilgi vermesi
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20. Aşağıdaki yoncaların numaralanmış bölümlerine, yapraklarındaki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

Alçak
gönüllülük

İyi olma

1

Tasarı
Yiğitlik
Eser

Azim
Doğruluk
Çaba

2

Hedef

3

Estetik

Yaratıcılık

Mutluluk

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
1
2
A) Erdem                   Başarı
B) Cesaret                 Kazanç
C) Erdem                   Çıkar
D) Vicdan                   İrade
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1. 19. yüzyılda yaşanan Sanayi İnkılabı’yla Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim
gerçekleştirirken Osmanlı Devleti atölye benzeri küçük işletmelerde üretim yapmaktaydı.
Bu nedenle daha yüksek maliyetli yerli ürünlerin Avrupalı ürünlerle rekabet gücü azaldı. Bu
durum Osmanlı coğrafyasını Avrupalı devletler açısından ham madde temin edilecek bir
kaynak ve aynı zamanda üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi. Böylece Osmanlı
pazarlarını ithal ürünler ele geçirdi. Bunların yanında güçlenen Avrupa devletleriyle uzun yıllar
süren ve başarısızlıklarla sonuçlanan savaşlar
devletin gelirleri ile giderleri arasındaki farkı artırdı. İmparatorluğun son döneminde kalkınma
yönünde bir çaba oluşmaya başlasa da dış
siyasi baskılar ve iç ekonomik koşullar kalkınmaya engel oldu.

A

3. Mustafa Kemal, idadi sıralarından itibaren
bir kurmay subayının mutlaka bir yabancı dil
öğrenmesi gerektiğine inanıyordu. Tatillerde
Selanik’te Frerler Okuluna giderek Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Fransızcasını ilerletmek
için okuduğu kitaplar sayesinde; Jean Jack
Rousseau (Jan Jak Ruso), Voltaire (Volter),
Montesquieu (Montesku), gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı ve inkılap, bağımsızlık,
adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi ve
hayatının ilerleyen evrelerinde bu kavramları
hayata geçirmeye yönelik adımlar attı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fransız
aydınların Mustafa Kemal üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez?
A) Milliyetçi bir anlayış benimsemesi
B) Batı kültürünü tanıması
C) Askerlik mesleğine yönelmesi
D) Çağdaş gelişmeleri takip etmesi

Buna göre Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Askeri başarısızlıkların ekonomik sıkıntıları
artırdığı
B) Devletin dış borçlanmaya gitmek zorunda
kaldığı
C) Avrupa’daki ekonomik dönüşüme ayak uyduramadığı
D) Ekonomisinin dışa bağlı hale geldiği

4.

2. Mustafa Kemal, Balkan Savaşları’ndan sonra
Sofya’ya ateşemiliter olarak atandı. Bu görevi
esnasında Bulgaristan’da yaşayan Türkleri ziyaret edip onlarla yakından ilgilenmiştir. Bulgar
ordusundaki subaylarla tanışmış ve Bulgar ordusunun manevralarını yakından takip etmiştir.
Ayrıca Sofya’da pek çok devletin dış işleri yetkilisiyle tanışmıştır.

Kitap okumak Mustafa Kemal’in en büyük
tutkularından biriydi. Geniş bir okuma kültürüne
sahip olan Mustafa Kemal’in en çok ilgi
duyduğu alanlar tarih, edebiyat, dilbilim, din,
ekonomi, coğrafya, hukuk ve siyasal bilimlerdi.

Buna göre Mustafa Kemal’in Sofya yıllarıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu durum Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Askeri ve siyasi kültürünü geliştirmiştir.
B) Batılı fikir adamlarının etkisinde kalmıştır.
C) Askerlik mesleğine girmeye karar vermiştir.
D) Demokratik değerleri benimsemiştir.

A) Vatanseverliğine
B) Çok yönlülüğüne
C) İleri görüşlülüğüne
D) Açık sözlü oluşuna
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5.

A

7. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Türkçülük
akımı, Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncesinin uygulama alanı bulamadığı bir zamanda
devleti kurtarma adına ortaya çıkmıştır. Bu
düşünce akımına göre devlet; ancak dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan toplum sayesinde
ayakta durabilir.
Buna göre Türkçülük fikir akımının aşağıdakilerden hangisine dayandırıldığı söylenebilir?

Yukarıda verilen temsili görsel 1876 yılında
açılan Osmanlı Mebusan Meclisinin açılış törenine aittir. Sadece erkek milletvekillerinin
olduğu bu mecliste Müslümanların yanında
azınlıklar da temsil ediliyordu. Mecliste, 69
Müslüman milletvekiline karşılık 46 gayrimüslim milletvekili vardı.

A) Çağdaşlığa
C) Laikliğe

B) Batıcılığa
D) Milliyetçiliğe

Bu bilgilere göre Mebuslar Meclisi’yle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çoğulcu bir karaktere sahiptir.
B) Demokratik özellikler gösterir.
C) Osmanlıcılık anlayışına uygun olarak düzenlenmiştir.
D) Milli irade tam olarak yansıtılmıştır.

8.
Mustafa Kemal’in ilk görev yeri, 1905
yılında atanmış olduğu Şam’daki V.
Ordu’dur. Şam’da askerlik görevinin
yanı sıra siyasi faaliyetlerini de sürdüren Mustafa Kemal, burada Vatan ve
Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.

6. Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü ve günümüzde Yunanistan’ın sınırları içerisinde kalan
Selanik, Rumeli’nin en gelişmiş şehriydi. Hem
bir liman kenti olması hem de demir yolu ile
ulaşımının olması, Selanik’i önemli bir ticaret
merkezi hâline getirmişti. Nüfusunun çoğunluğu Türk olan Selanik’te; Yunan, Ermeni,
Bulgar, Yahudi gibi çeşitli din, mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşamaktaydı.

Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı’nda dağınık haldeki yerli halkı
İtalyanlara karşı direnişe geçirerek
Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar
kazanmıştır.

Buna göre parçada Selanik’in hangi yönü
üzerinde durulmamıştır?

Mustafa Kemal’in hayatından alınan bu iki
kesit onun kişilik özelliklerinden hangisinin
göstergesi değildir?

A) Demografik yapısı
B) Toplumsal yapısı
C) Kültürel faaliyetleri
D) Ekonomik imkanları

A) Barışsever olduğunun
B) Liderliğinin
C) Teşkilatçılığının
D) Birleştirme gücünün
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9. Osmanlı Devleti’ne bağlı olan bazı milletler,
Fransız İhtilali’nin etkisiyle milliyetçilik fikrine
kapılarak kendi bağımsız devletlerini kurmak
istediler. Bu durum çok uluslu olan devleti
yönetmeyi zorlaştırdı. Buna karşılık Fransız
İhtilali’nin etkisini azaltmak ve devleti yıkılmaktan kurtarmak için bazı Osmanlı aydınları
sayesinde ülkede demokrasi hareketleri başladı. Bu sayede 1839 yılında Tanzimat Fermanı,
1856 yılında ise Islahat Fermanı yayınlanmış
ve ülkede kanun üstünlüğüne geçilmeye çalışılmıştır.

10. Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra
subayların siyasete karışmasının ve subaylar
arasında yayılan particilik düşüncesinin orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden
olduğunu görmüş ve ordunun siyasetten uzak
durması gerektiği yönündeki düşüncelerini İttihat ve Terakki Cemiyetinin ileri gelenleriyle
paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş
ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.
Buna göre parçada aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabına ulaşılamaz?

Buna göre Osmanlı Devleti’nin Fransız
İhtilali’nin etkisine karşılık aşağıdaki önlemlerden hangisini aldığı söylenebilir?

A) Mustafa Kemal neden ordunun siyasete
karışmasına karşıdır?
B) Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetine neden girmiştir?
C) Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşı’nı kaybetmesinin nedeni nedir?
D) Mustafa Kemal’in ileri görüşlü olduğunun
kanıtı nedir?

A) Saltanat sistemini kaldırmayı
B) Halkı yönetime katmayı
C) Yönetim anlayışını değiştirmeyi
D) Askeri ıslahatlara önem vermeyi
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3. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi
olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların
yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi
desteklemektedir?
A) “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini  
hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşman
idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte
onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.”
(Âl-i İmran suresi, 103. ayet)
B) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun
bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne
doğurur...”
(Fâtır suresi, 11. ayet)
C) “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü
ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık
içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç
sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın düzenlemesidir...”
(Yasin suresi, 37. ayet)
D) “...Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle
ayakta tutan kimseler olun...”
(Nisa suresi, 20. ayet)

1. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve
amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık,
birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün
parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı
canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa
çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.
Bu parçadan hareketle, aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Her varlık yaratılış amacına göre hareket
eder.
B) Evrene bütün olarak bakıldığında bir dayanışmanın olduğu görülür.
C) Allah her şeyi bir ölçüye ve programa göre
yaratmıştır.
D) Evrende kendiliğinden hüküm süren bir düzen vardır.

2. • “Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa
kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin
Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
• “Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği
bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da
kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi
kazandığıdır…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan özgürdür ama özgürce tutumlarından
sorumlu tutulmuştur.
B) İnsanın yaptıkları yapabileceklerinin ispatıdır.
C) İnsan özgürlüğün tadını çıkarmaktan geri
durmamalıdır.
D) İnsan yaptığı yanlışların bedelini ödemek
zorunda değildir.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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4. Allah, toplumsal olaylar arasında var olan
sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur. Bunlara toplumsal yasalar denir.
Örneğin, gelir dağılımının âdil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır, adaletin olmadığı
toplumlarda barış ortamı bozulur. Eşitlik ve
adalet yoksa toplumda bunalım ve kargaşa
ortaya çıkar. Kuraklık sonucunda açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere
göç etmesi, tarımsal üretimin azalıp sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göçün
hızlanması toplumsal yasalara örnek verilebilir.

6. Kader, “AIIah’ın bütün nesne ve olayları ezelî
ilmiyle planlaması”; kaza ise “AIIah’ın, nesne
ve olaylara ilişkin ezeli planının yeri ve zamanı
geldiğinde gerçekleşmesi” şeklinde tanımlanır. Buradan, her şeyin belli bir plan içerisinde
ve belli ölçülere göre meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu durum bir ağacın meyve
vermesiyle örneklendirilebilir. Buna göre, bir
ağacın meyve vermesi için sıcaklık, ışık, mineraller ve su gibi çevresel faktörlerin uygun
miktarlarda olması gerekir. Ancak bu şartlar
bir araya geldiğinde ağaç meyve verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kaza”
kavramına örnek gösterilebilir?

Bu parçadan hareketle;
I. Toplumsal yasalara uygun yaşanılan toplumlarda barış ve huzur ortamı sağlanır.
II. Adalet kavramı, toplumsal kalkınmanın
sigortası hükmündedir.
III. Şehirleşme ve sanayileşmenin artması,
toplumsal yasalarla ilişkilendirilemez.

A) Ağaçtaki meyvelerin olgunlaşması
B) Meyvenin ihtiyaç duyduğu mineral miktarı
C) Meyvenin olgunlaşmak için sıcaklık ve ışığa
ihtiyaç duyması
D) Ağacın kurumaması için suya ihtiyaç duyması

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

A

B) I ve III.
D) I, II ve III.

7. Hz. Peygamber, hicret niyetiyle evinden çıktığında müşrikleri oyalamak için yatağına Hz.
Ali’yi yatırdı. Yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’in
evine gizlice gidip yol hazırlıklarını tamamladı.
Yolculuk için develer ayarladı ve kendilerine
rehberlik edecek müşrik bir kılavuz ile anlaştı. Hz. Peygamber arkadaşıyla birlikte önce
Medine yoluna ters yönde bulunan Sevr Mağarası’na gitti ve orada üç gün kaldı. O, bu
süre içerisinde gıda ihtiyaçlarını kimin, nasıl
karşılayacağını ve Mekkelilerle ilgili haberleri
kimin getireceğini belirledi.

5. Alınan bütün önlemlere rağmen insanlar yine
de hasta olabilir. Böyle durumlarda “Hasta
olmak benim kaderimde varmış,” diyerek tedavi olmamak veya hastalığa çare aramamak
doğru bir kader anlayışı değildir. Hasta olan
kişi yeniden sağlığına kavuşmak için gerekli tedavi yollarına başvurmalı ve Allah’a (c.c.)
dua etmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulan düşüncelerden biridir?
A) Hastalıklar insanların yanlış beslenmelerinden kaynaklanmaktadır.
B) Hasta olan kişi dua ederek Allah’a yalvarmakla yetinmelidir.
C) Hasta olan kişi hem dua etmeli hem tedaviye başvurmalıdır.
D) Her insan kaderinde olduğu için hasta olmaktadır.
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10. • “Hiçbir kimse Allah’ın yazılıp bir süreye
bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya
nimetini isterse ondan kendisine veririz; kim
ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz
ve şükredenleri ödüllendireceğiz.”

“Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için
seçmiştir, kim de saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah
yükünü üstüne almaz. Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz.”

(Âl-i İmran suresi, 145. ayet)
• “Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve
bilin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.”

(İsra suresi, 15. ayet)
Bu ayet;
I. sorumluluk,
II. özgürlük,
III. cüz’i irade

(Enfal suresi, 25. ayet)
• “Güneş’i aydınlatıcı, Ay’ı ise aydınlık yapan,
yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye
ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün
bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı.
Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini
detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.  

kavramlarından hangilerine örnek gösterilebilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

A

B) I ve III.
D) I, II ve III.

(Yunus suresi, 5. ayet)
Yukarıdaki ayetler kaderle ilgili sırasıyla
hangi kavramlarla ilişkilendirilir?
I
A) Tevekkül

9.

Sincapların, toprağın altına sakladıkları meyve
palamutlarını nereye koyduklarını unuttukları
için her yıl binlerce yeni fidanın oluştuğunu
biliyor musunuz?
Bu soru cümlesinden hareketle, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hayvanların da insanlar gibi unutkan olabildiği
B) Evrende halen tesadüflerin kendini gösterebildiği
C) Olumsuz gibi görünen pek çok şeyin sonucunun olumlu olabildiği
D) Allah’ın, evrenin düzenini mükemmel bir
şekilde sürdürdüğü

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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B)

Rızık

C)

İrade

D)

Ömür

II

III

Ecel

Emanet

Emek

İsmet

Toplumsal yasa Fiziksel yasa
Ecel

Rızık

A
1.

A

İNGİLİZCE

I think sharing makes
Julie my best friend.
We share everything.

Ashley

3. Fill in the blank according to the table.

She always tells
the truth.

Julie’s
Buddies

Emily’s Week

Bill

Activity

Days

Book fair

Monday

Football tournament

Tuesday

Theatre

Wednesday

Family reunion

Sunday

Emily is going to - - - - .

Pamela

A) see a play at the weekend
B) attend the book fair on the last day of the
week
C) join the football tournament after the family
reunion
D) spend time with her relatives five days after
the sporting event

Sandra

We never argue.
We get on well with
each other.

She usually
smiles. I also love
her funny stories.

According to the information above, who
thinks Julie is a cheerful friend?
A) Ashley
C) Pamela

B) Sandra
D) Bill
4.

To me, friendship is very important. I think
an ideal friend should be understanding
and supportive. Zen is my classmate.
She is a new student in our classroom
from China. We are buddies now because
helping each other makes her my best
friend. I always support her, and I am sure
that she will do the same. She backs me
up when I need help, too. We also share
the same hobbies. We are interested in
basketball and bowling. We sometimes
attend tournaments together. I enjoy
spending time with her. I am so lucky to
have her.

2.
I am organizing a bowling
tournament this weekend.
Would you like to come?
Sandra

- - - -  I don’t have any
gloves.
Bruce

Which of the following DOES NOT complete
the conversation?

In this paragraph, there is NO information
about Zen’s - - - - .

A) That sounds great, but I can’t.
B) I’m sorry, but
C) Of course, text me the details.
D) I’d love to, but I can’t.
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B) hometown
D) interests

A

A

İNGİLİZCE

5.

6. Martin and Luke are classmates. They want
to spend more time together. Here are the
lists of their personal interests.

This evening, Helen is
organizing a slumber party
with her classmates. She
must prepare some food
before her friends come.

Martin

• sci-books
• concerts
• plays

Which of the following must Helen do
before the party?
A)

Luke

• shopping
• local music bands
• exhibitions

Choose the activity that both Martin and
Luke will enjoy doing together.
A)
B)

B)
C)

C)
D)

D)
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A

A
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7. At a restaurant...
May I take your order?

Yes, please. I’d like tomato soup, first.

OK. - - - - ?

I’d like grilled chicken with salad.

----?

Just water with ice, please.

----?

Waiter

John

No, thanks.

Which of the following questions DOES NOT waiter ask John?
A) Would you like any beverages
C) Which salad would you like to have

B) What would you like to have for the main course
D) Would you like to have a dessert

8. Sally is organizing a birthday party for her cousin next Saturday. These pictures are from her
preparations.
1

2

3

She is talking about her party preparations.
Which of the following DOES NOT match with one of the pictures above?
A) I am going to buy the beverages.
B) I am going to make a birthday cake.
C) I am going to send emails to my friends. D) I am going to pick up my friends.
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A

A
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10.

9. The chart below shows what type of movies
teenagers prefer watching.

To

Type of Movies
1

Emily

Subject

2

Cc Bcc

Class Reunion

Dear Emily,
We are organizing our second class reunion.
You couldn't come last year, but I hope you can
join us this year. I won't accept any excuses.
We are expecting to see you among us.

4
3

1 Western		
3 Animation		

New Message

Please, inform me in advance if you can attend
the event until Saturday.

2 Science Fiction
4 Comedy

Love,
Angelina

Which of the following is NOT CORRECT
according to the information above?

Send

A) The teens prefer watching animations to
comedies.
B) Science fiction movies are not popular
among teens.
C) The teens watch comedies more than
western movies.
D) The teens never watch western movies.
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Which question is answered in the email
above?
A) When is the event?
B) Who is the sender?
C) What was Emily’s excuse?
D) Where is the event?
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ
1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap
kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız
kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
12. Sınav puanınızın hesaplanmasında doğru ve yanlış cevaplarınız dikkate alınacaktır.
13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
14. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı
cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
19. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Hız Yayımcılık
Basım Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

8. SINIF
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA HAZIRLIK

DENEME SINAVI - 1
SAYISAL BÖLÜM

A

KİTAPÇIK
TÜRÜ

Adı ve Soyadı

: ......................................................

Sınıf / Şubesi

: ......................................................

Öğrenci Numarası : ......................................................

DERS ADI

1.
2.
3.
4.
5.

SORU SAYISI

MATEMATİK

20

FEN BİLİMLERİ

20

TOPLAM SORU
SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

40

80

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından
çıkarılarak elde edilecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı
üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

A

A

MATEMATİK

1. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.
Yüzme sporu uluslararası standartlarda boyutu olan (50 metre, 8 kulvar) havuzlarda bedenin kulaç ve
ayak hareketlerinden başka yardım almadan her yarışmacının kendi kulvarında yaptığı yarışmalardır.
Serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağa stilleri mevcuttur. Paralimpik oyunlar ise bedensel engelli sporcuların birey veya takım olarak katıldığı yarışmalardır.

HIZLI HABER

14 Eylül 2019

Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstü stilde
yarışan Sümeyye Boyacı dünya ikincisi olmuştur.
Aşağıda bu yarışmada ilk üç dereceye giren sporcuların saniye cinsinden yarışı bitirme sürelerinin çözümlenmiş biçimi verilmiştir.
(4.101 + 4.100 + 7.10–1 + 1.10–2) sn

Sümeyye Boyacı

(4.101 + 6.100 + 5.10–1 + 3.10–2) sn

1
2

3

Buna göre Sümeyye Boyacı’nın yarışı bitirme süresi saniye cinsinden aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 46,54

B) 44,74
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D) 44,49

A

A
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2. Kısa kenarının uzunluğu 24 cm, uzun kenarının uzunluğu 36 cm olan dikdörtgen şeklinde bir levha aşağıdaki gibi O noktasından başlayıp doğrusal bir yol boyunca devrilerek ilerletiliyor.

36 cm

24 cm

O

4m

Levhanın her bir devrilmede kısa ve uzun kenarları sırasıyla zemine temas etmekte ve ilerletme sırasında levha zeminde kaymamaktadır.
Bu levha aynı şekilde ileletilerek O noktasına 4 m uzaklıkta bulunan duvara yaklaştırıldığında
görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A)

C)

B)

D)

123
24 cm

123
16 cm

4. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere
an.am = an+m ve (an)m = an.m dir.

3. a ≠ 0, b ≠ 0 ve m, n, k tam sayı olmak üzere
k

(a.b) =

ak.bk

ve

(an)m

=

an.mdir.

Aşağıdaki tabloda her satır, sütun veya köşegen boyunca yer alan üslü ifadelerin çarpımı
birbirine eşittir.

Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü
ifadenin yazılı olduğu 3 beyaz ve 3 gri kart verilmiştir.
5–1

50

252

25

42

83

Beyaz kartlardaki her bir üslü ifade gri kartlardaki her bir üslü ifade ile çarpılacaktır.

B) 5

C) 6
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35

B

272

3

94

Buna göre A : B kaçtır?

Bu çarpımlar sonucunda elde edilecek en
büyük sayının en küçük sayıya oranı kaç
basamaklı bir sayıdır?
A) 4

A

A) 1

D) 7

4

B) 9

C) 27

D) 81

A

A

MATEMATİK

5. Aşağıdaki Şekil 1’de saat yönünde dönen düzenekte üzerlerinde birer sayının yazılı olduğu daireler
verilmiştir. Bu düzenekte içteki sistem bir turunu 4 dakikada, dıştaki sistem ise bir turunu 8 dakikada
tamamlamaktadır.
2

3
1

1

–2
1

3
–4

0

4

2
3

3

2

0

–2
1

1

4

3
–4

1
3

2

Şekil 1

Şekil 2

Bu düzenekte dikdörtgen içinde yer alan sayılar ile üslü ifadeler oluşturuluyor. Burada içteki sistemdeki
sayı taban dıştaki sistemdeki sayı üs alınarak üslü ifadeler elde ediliyor.
Örneğin; Şekil 1’deki konumda iken çalıştırılan düzenek 4 dakika sonra Şekil 2’deki gibi olup dikdörtgen içindeki sayılar ile 31 = 3 elde edilir.
Buna göre Şekil 1’deki konumdayken dönmeye başlayan düzenekten 7 dakika sonra elde edilecek üslü ifadenin değeri kaçtır?
B) 8

C) 16

D) 256

7. Aşağıda Şekil 1’de kenar uzunlukları santimetre cinsinden 1’den büyük birer tam sayı
olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt verilmiştir.
Ön yüzü gri arka yüzü beyaz olan bu kağıt Şekil 2’deki gibi kendi üzerine katlanıyor.

6. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler
prizmasının hacmi, a.b.c’dir.

50 cm2

Aşağıda yarısına kadar su ile doldurulmuş
dikdörtgenler prizması biçiminde bir akvaryum verilmiştir.

43 cm
Şekil 1
27 cm

B) 216

C) 215
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Şekil 2

Bu kağıdın katlanan kısımlarının bir yüzlerinin
alanları yukarıda verilmiştir.

25 cm

Şekilde belirtilen ayrıt uzunluklarına göre
akvaryumun içindeki su miktarını santimetreküp cinsinden gösteren üslü ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 217

30 cm2

A) 1

Buna göre Şekil 1’deki kağıdın çevresi en
az kaç santimetredir?
A) 52

D) 213

5

B) 56

C) 64

D) 74

A

A
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8. Bir belediye yapımı tamamlanan bir yolun her iki tarafında aşağıdaki gibi ağaçlandırma ve aydınlatma
çalışması yapacaktır.
Kuzey

Güney
Belediye yolun başına birer aydınlatma direği yerleştirdikten sonra kuzey tarafında her 3 ağaçtan sonra
1 aydınlatma direği ve güney tarafında her 6 ağaçtan sonra bir aydınlatma direği yerleştirmiştir.
Bu yolun her iki tarafında da şekilde belirtildiği gibi iki ağaç arası uzaklık ile aydınlatma direklerinin
ağaçlara uzaklıkları birbirine eşittir.
Yolun sadece 3 noktasında aydınlatma direkleri dikey olarak aynı hizada yerleştirildiğine göre
yolun tamamında en az kaç ağaç dikilmiştir?
A) 110

B) 90

C) 80

D) 60

9. Aşağıda bir fabrikadaki özdeş kolilerin istiflenme biçimleri gösterilmiştir.
.... 1. sıra
.... 2. sıra
.... 3. sıra

Şekil 2

Şekil 1

Bu koliler en üstten alta doğru koli sayıları 1, 3, 5,... şeklinde ardışık tek sayılar olarak diziliyor.
Böylece bir koli istifindeki toplam koli sayısı oluşan sıra sayısı ile bir örüntü oluşturuyor.
Örneğin; Şekil 1’deki koli istifinde toplam koli sayısı; 1 + 3 = 22 = 4 ve Şekil 2’de ise 1 + 3 + 5 = 32 = 9’dur.
Buna göre en alt sırasında 17 koli bulunan bir koli istifindeki toplam koli sayısı kaçtır?
A) 26

B) 34
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D) 112

A

A
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10. Hesap makineleri, ekranlarına sığmayan sayıları gösterebilmek için üslü ifadeleri kullanır. Bir sayının
üslü ifadedeki “.10” bölümünün kaçıncı kuvvette olduğunu belirtmek için genelde “E” işaretini kullanır.
Örneğin;
1,56E + 12 ifadesi 1,56 . 1012
7,24E – 14 ifadesi 7,24 . 10–14
anlamına gelir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi,
520 000 000 x 60 000 000 =
3,12E +16
SİL

görselindeki sonucun eşitidir?
A) 3,12 . 1019

B) 31,2 . 1020

C) 312 . 1018

D) 0,312 . 1017

11. |a|, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x 10n gösterimi
“bilimsel gösterim”dir.
Ünlü girişimci Elon Musk’un kurucusu olduğu uzay aracı ve roket üreticisi Space X şirketi 2018 yılının
Şubat ayında dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i uzaya fırlattı.
Space X şirketinin ürettiği Falcon Heavy roketi, bir diğer roket üreticisi United L.A. şirketinin Delta Heavy roketinden hem daha güçlü hem de fırlatma maliyeti olarak daha hesaplıdır. Falcon Heavy ve Delta
Heavy roketlerinin maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Maliyet: 90.106 $

Maliyet: 435.106 $

Buna göre iki roket arasındaki maliyet farkının dolar cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5,25 . 108

B) 3,45 . 108
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D) 3,45 . 107

A
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12. Aşağıda altı raftan oluşan bir kitaplık ve bu kitaplığın yanındaki 20 kitap gösterilmiştir.
Raf 6
Raf 5
Raf 4
Raf 3
Raf 2
Raf 1

Kitaplar kitaplığın raflarına aşağıda verilen kurala göre dağıtılacaktır.
Kural: “Her bir rafa raf numarasının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı kadar kitap konulacaktır.”
Buna göre raflara kitaplar dağıtıldığında kitaplığa konulmayan kaç kitap kalır?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

13. Bütünler iki açının ölçüleri toplamı 180°dir.
İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar “aralarında asaldır.” denir.
Aşağıda AB, CD, EF ve GH doğrularıyla oluşturulan dört farklı açı gösterilmiştir.
1

2

L
45°

A

3

R
C

B

4

K
66°

E

M
G

F

D

43°

H

Bu açıların her birinin bütünleri bulunarak açı ile bütünlerinin aralarında asal olup olmadığı belirlenecektir.
Buna göre kaç numaralı açı ile bütünleri derece cinsinden aralarında asaldır?
A) 1

B) 2
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A
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15. Trombosit kan damarları hasar gördüğünde
kanamayı durdurmak için kanda pıhtılaşmayı
başlatan hücrelerdir. Yetişkin ve sağlıklı bir insanın 1 mm3 kanında yaklaşık 250 bin ile 400
bin arası trombosit bulunmaktadır. Bu miktardan fazla ya da az trombosit bulunması çeşitli
problemlere yol açabilmektedir.

14. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere
n
an.am = an+m, am = an–m ve (an)m = an.mdir.
a
Aşağıda gösterilen birbirine eş daire şeklindeki iki şeffaf kartın her bir diliminde birer üslü
ifade yazılıdır.
1. Kart

2. Kart

5–2

54

250

25–1

Kanda belirtilen değer aralığından az trombosit bulunması trombositopeni olarak
adlandırılır.

52

5–3

252

251

Aşağıda dört farklı yetişkin insanın 1 mm3 kanındaki trombosit miktarları verilmiştir.
Tablo: Kandaki Trombosit Miktarları

Bu şeffaf kartlar yukarıdaki durumdayken
1. kart kaydırılarak 2. kartın üzerine yapıştırılıyor. Yapıştrıldıktan sonra üst üste gelen
dilimlerdeki üslü ifadeler birbirleriyle çarpılarak yeni, üslü ifadeler elde ediliyor.
Elde edilen üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en az kaçtır?
A)

5–10

B)

5–8

C)

5–6

D)

5–4

Kişi

1 mm3 Kandaki Trombosit Miktarı

1.

3. 105

2.

0,32 . 106

3.

3,5 . 104

4.

370 . 103

Tabloya göre bu kişilerden hangisinin kanındaki trombosit miktarı trombositopeni
tehlikesi göstermektedir?
A) 1.

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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B) 2.

C) 3.

D) 4.
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16. Simetri aynası hem ayna özelliği taşıyan hem de arkadaki görüntüyü görmeyi sağlayan eğitim materyalidir. Simetri aynası önünde bulunan bir cismin simetri aynasına olan uzaklığı ile arkadaki görüntünün
simetri aynasına olan uzaklığı birbirine eşittir.
Örneğin;
Şenol bir kağıdı aşağıdaki gibi keserek üzerine 1’den 20’ye
kadar pozitif tam sayıların tümünü yazıyor.

Ardından bu kağıdın üzerinde bir sayıyı işaretleyerek başka bir sayının üzerine de simetri aynasını dik
olarak yerleştiriyor. Yerleştirdikten sonra işaretlediği sayı ile işaretin aynadaki görüntüsünde üst üste
geldiği sayının aralarında asal olduğunu görmüştür.
Şenol’un yaptığı bu etkinliğin görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)

B)

C)

		D)

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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17. Celal Öğretmen, 10 kök değer olarak ifade edilen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı,
sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kavramlarını kullanarak şöyle bir etkinlik yaptırıyor;
• Aşağıdaki gibi kök değerleri eş kartlara yazarak üst üste verilen iki değerin arasında birer daire çizelim.
• Bu değerlerin her birisini oluşturan harf sayısını bulup üst üste verilen iki değere karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenini daireye yazalım.
• Dairelere yazdığınız sayıların toplamını bulalım.
Sevgi

Dostluk

Dürüstlük

Öz denetim

Sabır

Saygı

Yardımseverlik

Adalet

Vatanseverlik

Sorumluluk

Buna göre işlemleri doğru yapan bir öğrencinin bulacağı sonuç kaçtır?
A) 21

B) 20

C) 17

18. Aşağıda yan yana dizilmiş yedi kart verilmiştir.

19. Aşağıdaki rafta her birinde eşit sayıda bilye
bulunan ve içleri görünmeyen kavanozların bir
kısmı gösterilmiştir.

..........
1. Kart

2. Kart

7. Kart

Ömer 1. karttan başlayarak her bir kartta bir
üslü ifade olacak şekilde sırasıyla 2’nin ilk 7
doğal sayı kuvvetlerini yazmıştır. Ardından bu
kartların üzerinde yazan sayıları toplamak istemiş ancak bir kartta yazan sayıyı unutarak
toplamı 111 bulmuştur.

...
Bu kavanozların her birinin içindeki bilye sayısı 2’nin pozitif tam sayı kuvvetine eşittir.
Bu raftaki kavanozlarda toplam 80 tane bilye olduğuna göre raftaki kavanoz sayısı en
az kaçtır?

Buna göre Ömer’in üzerindeki sayıyı toplamayı unuttuğu kart, kaç numaralı karttır?
A) 2

B) 3

D) 15

C) 4
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B) 5

C) 6

D) 8

A

MATEMATİK

A

20. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.
Bir bozuk tartı kütlesi 6 kg’a kadar ürünleri 250 g eksik tartarken, 6 kg’dan fazla ürünleri ise 350 g eksik
tartmaktadır.
Aşağıda bu tartıya konulmuş bir karpuzun tartının göstergesinden okunan kütlesi gösterilmiştir.

Bu karpuzun kilogram cinsinden gerçek kütlesinin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 . 101 + 1 . 10–1 + 5 . 10–2

C) 6 . 100 + 1 . 10–1 + 5 . 10–2

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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1. Ülkemizdeki hava durumu ile ilgili aşağıdaki gazete haberi verilmiştir.

HIZLI HABER

14 Eylül 2019

Yapısı itibariyle yönünü kestirmenin çok zor olduğu hava sistemi yurdumuza yaklaşmaya devam
ederken en çok merak edilen konu, ilk ve en kuvvetli olarak hangi şehrimize geleceği, nasıl etkiler
oluşturacağı. Bu konuda tahmin sistemlerinin son senaryolarına göre kasırganın Mora’dan geçerek
etkisini kısmen kaybedip, Ege Denizi’nde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor. Yeni senaryoya göre
hava sisteminin Çanakkale, Edirne dolaylarında etkili olabileceği tahmin ediliyor. Ancak değişken bir
rota izleyen hava sistemi için son gelişmeler yakından takip edilerek önlemlerin elden bırakılmaması
gerekiyor.
Bu gazete haberine göre,
I. Hava olayları tahmini sonuçlar içerir.
II. Ülkemizde şiddetli kasırgaların görülme ihtimali yoktur.
III. Ülkemize doğru ilerleyen kasırganın sürati sürekli artmaktadır.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2. Mevsimler; 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde başlar. Örneğin 21 Haziran’da Kuzey
Yarım Küre’de yaz mevsimi başlarken, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar. 21 Haziran’da Kuzey
Yarım Küre’de en uzun gündüz en kısa gece yaşanırken, Güney Yarım Küre’de en uzun gece en kısa
gündüz yaşanır.
Metin, yerküre üzerinde belirlediği K, L ve M noktalarının 21 Aralık tarihindeki gündüz sürelerini aşağıdaki grafikte göstermiştir.
Gündüz süresi (saat)

12

K

L

Yer

M

Buna göre K, L ve M noktalarının yerküre üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi
olabilir?
A)

Kuzey
K
L
M
Güney

Ekvator

B)

M
L
K
Güney

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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C)

Kuzey

Ekvator

K L

Kuzey
K

M

Güney
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D)

Ekvator

M
Güney

L

Ekvator

A

A
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3. Fen bilimleri dersinde öğretmenin hipotezini test etmek isteyen bir öğrenci aynı ortamda özdeş ışık
kaynağı ve özdeş termometreler ile aşağıda verilen deney düzeneklerini kurmuştur. Başlangıçta K ve
L termometrelerinde aynı olan sıcaklığın bir süre sonra değiştiğini, K ve L termometrelerindeki sıcaklık
artışlarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Öğrenci yaptığı deney ile öğretmeninin hipotezini doğrulamıştır.
K

L

150 cm

150 cm

Buna göre öğretmenin hipotezi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
A) Mevsimler, Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
B) Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması gece ve gündüz sürelerinin değişmesine neden olur.
C) Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açısı yüzeydeki sıcaklık değişimini etkiler.
D) Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar cisimlerin gölge boyunda değişikliklere neden olur.
4. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23
Eylülde mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. Şekilde Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı verilmiştir.
21 Mart

21 Haziran

21 Aralık

23 Eylül

Bu tarihlerde yaşanan olaylar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Haziran tarihinden itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
B) 23 Eylül tarihinde öğlen vakti Dünya’nın her noktasına güneş ışığı dik olarak düşer.
C) 21 Aralık tarihinde güneş ışığı Kuzey Yarım Küre’ye, Güney Yarım Küre’ye göre daha eğik açıyla düşer.
D) 21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi başlar.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1

14

A

A

FEN BİLİMLERİ

5. Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketinden dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Bu nedenle cisimlerin yıl içinde gölge boyları değişir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı
90° olduğunda cisimlerin gölge boyu oluşmaz. Güneş ışınlarının yere geliş açısı küçüldükçe cisimlerin
gölge boyu artar.
Buna göre 21 Haziran tarihinde öğlen vakti aynı boydaki kişilerin gölge boyları aşağıdakilerin
hangisinde doğru modellenmiştir?

Oğl

öne

nce

si

Ekv

ak D

ato

öne

r

nce

si

eç D

Oğl

D)

Oğl

öne

nce

ak D

Ekv

si

ato

öne

r

nce

si

öne

r

nce

si

Kuzey Kutbu
Yen
g

Oğl

öne

nce

Ekv

ak D

Güney Kutbu
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eç D

Güneş ışınları

eç D

si

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu
Yen
g

nce

Ekv

ak D

Güney Kutbu

C)

öne

si

ato

öne

r

nce

si

Güney Kutbu
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Güneş ışınları

eç D

Kuzey Kutbu
Yen
g

Güneş ışınları

B)

Kuzey Kutbu
Yen
g

Güneş ışınları

A)

A

A
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Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık

11.3

15.6

20.1

22.8

23.1

20.0

16.3

12.6

9.4

14.5

Ortalama
En Yüksek
o
Sıcaklık ( C)

10.6

10.6

11.8

15.1

18.9

23.4

26.1

26.6

23.6

19.9

16.3

12.8

18.0

Ortalama
En Düşük
Sıcaklık (oC)

4.6

4.3

5.2

8.4

12.8

17.0

19.8

20.3

17.3

13.7

10.0

6.7

11.7

Ortalama
Güneşlenme
Süresi (saat)

1.3

1.8

1.7

2.4

2.9

3.8

3.4

2.9

2.3

1.6

2.0

1.3

27.4

Ortalama
Yağışlı Gün
Sayısı

14.7

14.2

15.8

14.7

14.1

12.0

10.6

10.8

12.4

14.0

13.3

14.3

160.9

Aylık Toplam
Yağış Miktarı
Ortalaması
3
(mm )

128.3

100.9

97.9

75.5

68.0

77.0

78.5

89.6

129.5

163.4

151.6

127.8

1288.0

Mayıs

8.1

Nisan

7.1

Mart

7.2

Şubat

Ortalama
Sıcaklık (oC)

Ocak

Eylül

Ağustos

Temmuz

?

Haziran

6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden bir ilimize ait 1928 – 2018 yılları arasındaki ölçüm değerleri
aşağıda verilmiştir.

Ölçüm Periyodu (1928 - 2018)

Bu ilimiz aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
A) Van

B) İzmir
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D) Giresun

A
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7. Aşağıda 21 Mart tarihinde Dünya’nın Güneş karşısındaki konumu gösterilmiştir.

Yengeç Dönencesi

Güneş

Ekvator çizgisi
Oğlak Dönencesi

Dönme ekseni

Buna göre 21 Mart tarihinde aşağıda verilen durumlardan hangisi yaşanmaz?
A) Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer.
B) Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
C) Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir.
D) Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsimi sona erer.

8. Hipotez: Güneş’ten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açıları arasındaki farklılıklar, mevsimlerin oluşma
nedenleri arasındadır.
Bu hipotezin doğruluğu için aşağıda verilen deney düzeneği kuruluyor. Özdeş el fenerleri eşit mesafeden özdeş siyah kartonlara tutuluyor.

K yüzeyi

L yüzeyi

Yapılan bu deneyden,
I. K yüzeyinde dar, L yüzeyinde ise daha geniş bir alan aydınlanır.
II. K ve L yüzeylerinde aydınlanan alanların sıcaklıkları aynı miktarda artar.
III. Dünya üzerinde farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin oluşmasında güneş ışınlarının
yeryüzüne geliş açısı etkili değildir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.
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D) II ve III.
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9. Hava sıcaklığında meydana gelen değişimler sonucu, yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanları meydana gelir. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yükselmesi sonucu yeryüzüne yaptığı basınç azalır ve alçak
basınç alanı oluşur. Bu durumun tersinde ise yüksek basınç alanı oluşur.
Aşağıda K ve L ortamlarında havanın hareketi oklar ile gösterilmiştir.

K ortamı

L ortamı

Bu ortamlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) K ortamında yükseltici hava hareketi vardır.
B) L ortamında hava açıktır ve yağış görülmez.
C) K ortamında bulunan yüzeyde yüksek basınç alanı oluşmuştur.
D) L ortamında yerdeki yüksek basınçlı hava çevredeki alçak basınçlı alana doğru yayılmaktadır.

10.
Dünyamız 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca çok büyük iklim değişmelerine sahne olmuş, bazı
dönemlerde ise coğrafyası tamamen değişmiştir. Şüphesiz bundan sonra da doğanın evrimi gereği
yavaş da olsa bir değişme görülecektir. Ancak, insanlık tarihinin başlaması ile birlikte ve özellikle de
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların çeşitli etkinliklerinin de iklimi etkilediği bir döneme
girilmiştir.
Hemen hemen bütün iklim bilimcilerin üzerinde birleştiği nokta ise, gelecekte olabilecek iklim değişikliğinin, atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel ısınmadan olacağı
şeklindedir.
İklim ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden,
I. Dünya üzerinde geçmişten günümüze gelinceye kadar faklı iklimler yaşanmıştır.
II. İnsanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu Dünya sıcaklığında meydana gelen artış iklim değişikliğine neden olmaktadır.
III. İnsanların yapmış olduğu faaliyetler sonucu Dünya’da başlayan iklim değişiminin geri döndürülmesi
mümkün değildir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.
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D) I, II ve III.
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11. Aşağıda bazı yağış türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
• Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın, sıvı şekilde yeryüzüne düşmesidir.
• Atmosferdeki su buharının, buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu yeryüzüne düşmesidir.
• Havadaki su buharının yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının ve yaprakların üzerinde su damlacıkları
olarak toplanmasıdır.
Aşağıda gösterilen yağış türlerinin hangisi hakkında yukarıda bilgi verilmemiştir?
A)

B)

C)

D)

12. Meteoroloji bilimi, atmosferdeki sıcaklık değişimlerini ve ona bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarını
inceleyip hava tahminleri yapar. Aşağıda meteoroloji tarafından açıklanan bir bölgenin beş günlük hava
tahmin tablosu verilmiştir.
TAHMİN EDİLEN
TARİH

Sıcaklık
En düşük

En yüksek

25 Ocak Pazartesi

-1

26 Ocak Salı

Hadise

Nem (%)

Rüzgâr (km/sa)

En düşük

En yüksek

Yön

Hız

2

63

86



16

-5

3

35

69



8

27 Ocak Çarşamba

-3

4

68

78



8

28 Ocak Perşembe

-2

6

67

81

8

29 Ocak Cuma

2

8

72

83
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Hava gözlem tablosuna bakılarak bu bölge ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A) Farklı günlerde beklenen hava sıcaklık değerleri birbirinden farklıdır.
B) Rüzgârın aynı yönlerde esmiş olduğu günlerde beklenen rüzgâr hızları aynıdır.
C) Faklı günlerde beklenen nem miktarı birbirinden farklıdır.
D) Pazartesi ve cuma günleri arasında iki gün yağış beklenmektedir.
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13. Öğrenciler, Fen Bilimleri dersinde bir etkinlikte DNA modeli oluşturmuştur. Modelde büyük ve küçük
boncukları ve farklı desendeki kartları kullanmışlardır. Öğrencilerin doğru olarak hazırlamış oldukları
DNA modeli aşağıda verilmiştir.
1. zincir

2. zincir

Modelde kullanılan parçaların DNA molekülünde hangi yapılara karşılık geldiği aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Küçük boncuklar şeker molekülünü, büyük boncuklar fosfat molekülünü ve desenli kartlar ise organik bazları temsil etmektedir.
B) Küçük boncuklar fosfat molekülünü, büyük boncuklar şeker molekülünü ve desenli kartlar ise organik bazları temsil etmektedir.
C) Küçük boncuklar organik bazları, büyük boncuklar fosfat molekülünü ve desenli kartlar ise şeker
molekülünü temsil etmektedir.
D) Küçük boncuklar organik bazları, büyük boncuklar şeker molekülünü ve desenli kartlar ise fosfat
molekülünü temsil etmektedir.

14. Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA;
Tüm organizmaların canlılık işlevleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA’nın
başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır.
Aşağıda DNA molekülünü oluşturan yapılar verilmiştir.
1

3

2
Fosfat

Adenin bazı

4
Gen

5
Şeker

Nükleotit

Numaralı yapılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sırasıyla 1 – 4 – 2 numaralı yapılar bir araya geldiğinde 5 numaralı yapıyı oluşturur.
B) DNA’nın görev birimi 3 numaralı kutu içinde gösterilmiştir.
C) DNA’nın yapı birimi 2 numaralı kutu içinde gösterilmiştir.
D) 5 numaralı yapıların bir araya gelmesi sonucu 3 numaralı yapı meydana gelir.
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Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Adenin bazı

P

D

T

Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Timin bazı

P

D

G

Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Guanin bazı

P

D

C

Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Sitozin bazı

Guanin
nükleotidi

A

Sitozin
nükleotidi

D

Timin
nükleotidi

P

Adenin
nükleotidi

15. Aşağıda DNA molekülünün yapı birimi olan nükleotidler gösterilmiştir.

Verilen şekillerden,
I. Nükleotidler; fosfat, şeker ve organik bazdan oluşmaktadır.
II. Şeker ve fosfat tüm nükleotidlerin yapısında ortak olarak bulunur.
III. Nükleotidlerin birbirinden farklı olmasını, yapılarında bulunan organik bazlar sağlar.
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

16. Hücre bölünmesi öncesinde DNA molekülü kendini eşler. Böylelikle hücrede bulunan kalıtsal özellikler
oluşan yavru hücrelere aktarılabilir.

DNA molekülü eşlenen tüm hücrelerde aşağıda verilen olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşmez?
A) DNA molekülünün iki ipliği birbirinden ayrılmaya başlar.
B) Sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotidler çekirdeğin içine girer.
C) Adenin nükleotid karşısına timin, guanin nükleotid karşısına sitozin nükleotid gelecek şekilde eşlenme gerçekleşir.
D) Başlangıçtaki DNA molekülü ile aynı nükleotid dizilimine sahip iki DNA molekülü oluşur.
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17. Vücudumuzdaki her hücre DNA içerir, bunu biliyorsunuz. Hepimizin DNA’sının % 99,9’u benzerdir.
Birbirimizden DNA olarak yalnızca % 0,1 oranında farklıyız. Her insan hücresi 3 milyar baz çifti içerir.
3 milyarın % 0,1’i, yani 3 milyon baz çifti her insanda kendine özgü bulunur.

Verilen bilgiye göre,
I. İnsanlarda bir organın gelişimini kontrol eden genler, ortak nükleotid dizeleri içerebilir.
II. İnsanlarda ten rengini kontrol eden genlerin nükleotid dizilimleri birbirinden farklı olabilir.
III. İnsanlarda bazı özelliklerin farklı olması nükleotid baz çeşitlerinin farklı olmasından kaynaklanır.
hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

18.

Günümüzde suçluların yakalanmasında birçok teknik
kullanılıyor. Bunlardan biri, DNA analizi! Bu yöntem
ile suçlu çok kısa bir süre içinde yakalanıyor. Diğer
yöntemlerle suçluyu bulmak biraz zor bir iş ve zaman
kaybı. Üstelik yanlış bir kişi de yakalanabilir. 1987
yılından itibaren DNA analizi sonuçları mahkemelerde
kanıt olarak kabul ediliyor.

DNA analizi sonuçlarının suçluların yakalanmasında kullanılmasına aşağıda verilenlerden hangisi temel oluşturur?
A) Canlıların nükleotid dizilimlerinin kendilerine özgü olması
B) Canlıların nükleotid dizilimlerinde ortak bölgeler bulunması
C) Canlıların nükleotid dizilimlerinde aynı nükleotid çeşitlerinin bulunması
D) Canlıların nükleotid dizilimlerinde farklı nükleotid çeşitlerinin bulunması
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19. 21 Haziran tarihinde I konumunda bulunan iş adamı 6 ay sonra II konumunda bulunan ülkeye gitmiştir.
Burada 4 ay kaldıktan sonra ise III konumunda bulunan ülkeye gelmiştir.
Kuzey Kutup Noktası

Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi

III

I
Güneş ışınları

II
Güney Kutup Noktası

Bu iş adamının gittiği ülkelerde, ülkede bulunduğu tarihte yaşanan mevsimler ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) II konumunda bulunan ülkede kış mevsimini yaşamıştır.
B) II konumunda bulunan ülkede yaz mevsimini yaşamıştır.
C) III konumunda bulunan ülkede kış mevsimini yaşamıştır.
D) III konumunda bulunan ülkede sonbahar mevsimini yaşamıştır.

20. İklim, geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Hava olayı ise
belirli bir bölgede ve kısa bir süre içerisinde (günlük, haftalık vb.) etkili olan hava şartlarıdır.
Pınar’ın iklim ile ilgili oluşturmuş olduğu tablo aşağıda verilmiştir.
İklimin Özellikleri
Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Örneğin, Giresun’da bir yaz
gününde sabah hava açık ve sakin iken öğle saatlerinde hava birden bulutlanabilir ve yağış görülebilir.
İklimi meydana getiren meteorolojik etkenlerin analizi ile uğraşan bilim dalına “klimatoloji denir.
En az 30 – 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir.

Pınar’ın hazırlamış olduğu tablo ile ilgili ne söylenebilir?
A) İklim olayının örneğini yanlış vermiştir.
B) Tablodaki bilgilerin tamamı doğrudur.
C) İklimi meydana getiren etkenleri araştıran bilim dalını yanlış vermiştir.
D) İklimi oluşturan hava durumu ortalama zamanını çok fazla vermiştir.
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ
1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap
kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız
kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
12. Sınav puanınızın hesaplanmasında doğru ve yanlış cevaplarınız dikkate alınacaktır.
13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
14. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı
cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
19. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Hız Yayımcılık
Basım Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

