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1. Türk Dil Kurumunun e-sözlüğünde yer alan “çuval” sözcüğüyle ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Buna göre “çuval” sözcüğünün açıklamalarında, sözlüklerde bulunması beklenen;
I.
II.
III.
IV.
V.

Sözcüğün ortaya çıktığı dil ve o dildeki hâli ile ilgili bilgi verilmesi,
Sözcüğün, anlamına bağlı olarak türünün verilmesi,
Kimi kavramların ifade ettiği anlamların resimle gösterilmesi,
Sözcüğün tanımlanması ve tanıma uygun kullanımının örneklendirilmesi,
Sözcüğün yöresel kullanımlarının belirtilmesi

niteliklerinden hangileri örneklenmiştir?
A) I, II ve IV.

B) I, III ve V.

C) II, III ve IV.

D) III, IV ve V.

2. Yazın köye gittiğimde çamurdan heykeller yapardım. Kendi hayal dünyamı yansıttığım bu heykellere
arkadaşlarım ilgi gösterdi. Sizin zevkle yaptığınız ve ortaya koyduğunuz eserler birileri tarafından takdir
edilince yaptığınız işe daha sıkı sarılıyorsunuz. Sonra evimizin altındaki depoyu küçük bir atölyeye çevirdim ve birkaç malzeme alarak heykel yapmaya burada devam ettim.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen altı çizili sözlerin cümlede kazandığı anlamlardan biri
değildir?
A) Beğenilmek, iyi ve güzel bulunmak

B) Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek

C) Alakasını esirgememek, belli etmek
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3. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla
oluşturulur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde nesnel anlatıma başvurulmuştur?
A) Anadolu’nun görkemli kültür ve sanat yapılarından Aspendos yakınlarında bir yerdeyiz. Tarihe tanıklık etmiş binlerce yıllık bu bereketli topraklar şimdilerde büyük bir insanlık ayıbıyla karşı karşıya. Her
yer tarım işçilerinin kurduğu çadırlar, karın tokluğuna çapa sallayan ırgatlar ve okullarından koparılıp
tarlalarda çalışmaya zorlanan “çocuk işçiler”le dolu.
B) Adanın en ilgi çekici yerlerinden biri olan Anavatos köyü denizden uzakta, 450 metre yükseklikte, yalıtılmış bir yerleşimdir. Mimarisi Mardin evlerine benzetilebilir. Evleri inşa edenler bölgedeki uçurumu
çok iyi kullanarak coğrafyayla bütünleşen bir mimari meydana getirmişlerdir.
C) Bodrum’dan kalkan tekneler aracılığıyla ulaşabileceğiniz Kos Adası, diğer adıyla İstanköy; havası,
plajları, antik dönemlere uzanan tarihi nedeniyle gezginler tarafından tercih ediliyor. Hipokrat’ın doğduğu ve çalışmalarını gerçekleştirdiği Kos’un merkezini gezmek için bisiklet, kasabalarına gitmek
içinse araç kiralayabilirsiniz.
D) Şirince; İzmir’in doğasıyla, farklı atmosferiyle mutlaka görülmesi gereken mekânlarından biri. Uğrayanı bu nedenle de fazla. Ama tabii ki tek nedeni bu değil. Süs eşyası satan dükkânları, sevimli
sokakları ve yurdum insanı diyebileceğim candan, sıcakkanlı esnafı ile bütün şirinliğini sergiliyor.

4. Bir kelime oyununda kişilerden, içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmaları istenmektedir. Bir kelimeden yola çıkılarak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır:
• Kutuların yer değiştirmesi zorunludur.
• Kutulardan en az birindeki harflerin kendi içinde yer değiştirmesi zorunludur.
Örnek:
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E

M

E

M

L A K

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde kelimeler verilen kurallara uygun oluşturulmuştur?
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5. Düşünceyi geliştirme yollarından bazıları şunlardır:
Tanık gösterme: Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için
tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapmasına denir. Bu yöntemle
yazar, tanık gösterdiği kişinin düşüncesini tırnak içinde ya da dolaylı anlatımla verebilir.
Benzetme: Bir kavramın ya da varlığın başka bir kavramın ya da varlığın özellikleriyle anlatılmasına, bu iki varlık arasında ilgi kurulmasına denir.

Tanımlama: Bir kavram veya varlığın ne olduğunu açıklayan düşünceyi geliştirme yoluna denir.
Tanımlama yapılan cümleler “Bu nedir?” sorusuna cevap verir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki metinlerin hangisinde açıklaması verilen düşünceyi geliştirme yollarından herhangi birine örnek yoktur?
A) Okuma alışkanlığı pek kolay elde edilmez. Bunun için öncelikle sabır ve kararlılık gerekir. Günlük
yaşamda televizyon izlemek, sanal ortamlarda oyun oynamak, sohbet etmek, filmler izlemek varken
okumayı bir kenara atmak çok kolay ve çekici bir yoldur.
B) Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışlarına görgü kuralları denir.
Toplum hayatının düzenlenmesinde etkili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri; terbiyeli, saygılı,
nazik vb. sıfatlarıyla nitelemek mümkündür. Bu kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesidir.
C) Ne vakit yeni bir sayfa açmak istesek hatıralar bizi kıskıvrak yakalar. Zaten geçmiş dediğin, genellikle
hatırlanmaması gereken zamanlarda karşımıza çıkar. Leonard Cohen “İçimdeki bütün dünlerle yeni
bir şeye nasıl başlayabilirim?” derken epey haklıdır. Hayatla mücadele etmek yerine, hayatı yaşamalı. Hem de her anına kadar.
D) İnsanların büyük çoğunluğu, düşen bir yaprağı andırır. Kapılıp giderler rüzgârın önüne; havada süzülür, dönüp durur, sağa sola yalpalar ve vurarak iner yere. Pek az kişi de vardır ki yıldızları andırır,
belli bir yörüngede ilerler durur, hiçbir rüzgâr varmaz yanlarına. Kendi yasalarını ve izleyecekleri yolu
kendi içlerinde taşırlar.

6.

I. Mahallelerinde bulunan sanatkârlardan sadece bir tek şey ister: öğrenmek, bunun için de yanlarında
çırak olmak.
II. Ressam, müzehhibe, hattat, sedefkâr, kuyumcu, marangoz… Nihayet on dokuz yaşında sedef
sanatının ustası olarak atölyesini açar.
III. İlk başlarda koskoca sanatçılar pasajında hiçbir sanatkârı ikna edemez bu sanatı öğrenmek için gerçek bir talip olduğuna. Ama olağanüstü gayreti, geri adım atmaması, çalışkanlığı, iyi niyeti, öğrenme
hevesi, en önemlisi de dürüstlüğü ile kısa zamanda sanatında ilerler ve bütün ustalardan el alır.
IV. Fatma Ayran, yirmi dört yaşında bir sedef ustası. Kayseri’den İstanbul’a, daha doğrusu Sultanahmet’e geldiklerinde dokuz yaşındadır.
Numaralanmış cümlelerle bir metin oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) III - IV - I - II

B) IV - I - III - II
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7. Aşağıdaki pasta grafiğinde bir kitaplıkta bulunan 500 adet kitabın türlerinin oranları hakkında bilgi verilmiştir.

Masal
%25

Hikâye
%30

Söyleşi
%10

Biyografi
%15

Deneme
%20

Bu pasta grafiğinde verilen bilgilerin sütun grafiği ile gösterilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A)

Adet

B)
Söyleşi

150

150

Deneme

125

125

Hikâye

100

100

Biyografi
Masal

75

Adet

75

50

Deneme
Hikâye

Biyografi
Masal

50
Tür

C)

Söyleşi

Tür

Adet

D)
Söyleşi

150

150

Deneme

125

125

Hikâye

100

100

Biyografi
Masal

75

Adet

75

50

Söyleşi
Deneme
Hikâye

Biyografi
Masal

50
Tür
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8. SERAP   —      Alo!
KEMAL —
Buyurun.
SERAP —
İyi geceler Kemal Bey. Ben Serap, şirketten.
KEMAL —
Ha, evet, buyurun Serap Hanım.
SERAP —
Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim ama çok önemli bir mesele var.
KEMAL —
Buyurun, buyurun rica ederim.
SERAP —
Şey, sizin kan grubunuz neydi acaba?
KEMAL —
Kan grubum mu?
SERAP —
Bir arkadaşım kaza geçirdi de acele kana ihtiyaç var.
KEMAL —
Çok geçmiş olsun, benim kan grubum sıfır negatif.
SERAP —
Sıfır negatif mi? Allah’a şükür... Şey, gerekirse kan verirsiniz, değil mi?
KEMAL —
Elbette, bir insanın hayatı söz konusu!
SERAP —
Çok teşekkür ederim.
Aşağıdaki yay ayraç içi ifadelerden hangisi bu metnin herhangi bir yerinde kullanılamaz?
A) (Gözlerini ovuşturur, uyku sersemliğiyle cevap vermeye çalışır.)
B) (Çok sevinir, gözlerinin içi güler.)
C) (Ellerini havaya kaldırır, gökyüzüne bakar fakat söylemeye dili varmaz.)
D) (Biraz da utana sıkıla, kısık sesle konuşmaya başlar.)

9. Aşağıdaki medya metinlerinden hangisinin yazılış amacı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Profesyonel serbest dalgıç Şahika Ercümen, paletsiz serbest dalış kategorisinde büyük bir başarı elde etti. Ercümen, Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği dalışta 25 metrelik parkuru tek
nefeste 4 kere yüzerek toplam 100 metreye ulaştı. Böylece daha önce 90 metre olan kadınlar dünya
rekoru kırılmış oldu. Ercümen, bu başarısıyla Guinness Dünya Rekorları’na da girdi. (Bilgilendirme)
B) Orta Asya’daki Şaman inancında “kut kuyma” olarak bilinen “kurşun dökme”, eski zamanlarda insanlara musallat olduğuna inanılan kötü ruhları kovmak için yapılıyordu. Eritilmiş kurşun madeninin
içi su dolu bir kaba boşaltılarak yapılan bu faaliyet; kötülükleri, olumsuzlukları ve nazarı engellemek
için Anadolu’da hâlâ uygulanmakta. Halk arasında, büyüden ve nazardan kaynaklanan hastalıkları
iyileştirmede de etkili olduğuna inanılır. (Kültür aktarma)
C) Yapılan birçok araştırmanın sonucunda bazı memeli hayvanların gebelik süreçlerini duraklatıp uzatabildiği ortaya çıktı. Bilim insanları hayvanların bunu yavrularının çevresel koşullardan etkilenmemesi
için yaptığını düşünüyor. Örneğin kangurular gebelik süreçlerini yavruları ocak ayında doğacak şekilde duraklatıyor. Böylece kanguru yavruları yazın sıcağında değil, bir sonraki baharda keseden
çıkıyor. (İkna etme)
D) Araştırmacılar Antarktika’daki 18 bölgedeki buz kütlesinin son 40 yıldaki değişimini incelediler. Sonuçlar 1979-1990 arasında Antarktika’nın yıllık ortalama 40 milyar ton buz kaybettiğini gösteriyor.
2009-2017 yılları arasındaki yıllık ortalama buz kaybıysa 252 milyar ton. Elde edilen sonuçlar, en
çok buz kütlesi kaybının sıcak okyanus sularına komşu olan bölgelerde yaşandığını gösteriyor. (Olay
yorumlama)
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10. Anı (hatıra), bir kimsenin başından geçen ya da kendi döneminde ortaya çıkan olay ve durumları gözlemlerine, bilgilerine dayanarak anlattığı düzyazı türüdür.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi anı türüne örnektir?
A) Havanın taşıdığı çıngırak sesi geldi kulağına. Kısa bir meleme... Ardından kabarık yünlü koyunlar
ağaçların arasından çıkıp birer birer yokuşu tırmanmaya, köye girmeye başladı. Renkleri sarıya yakın
bu hayvanların arasından, uyuz bir köpek çıkıp öne geçti. Uzun boylu, kara bir adam göründü sonra.
Ak koyunların arasına karışmış, elinde eski bir kaval... Bu bir çobandı.
B) Uçurtma uçurmak için yakınlardaki Sultanahmet Meydanı’nın uygun bir yerine giderdik. Ben elimdeki uçurtmayla rüzgâra doğru hızla koşarken büyükbabam, uçurtmanın elinde tuttuğu sicim yumağına
yol verirdi. Onun seslenerek elini sallaması üzerine önce durur, sonra yüksekte tutup bırakırdım
uçurtmayı. Uçurtmayı topladıktan sonra macun şekeri almaya giderdik. Naneli macun, benim en
sevdiğimdi.
C) Ertesi gün İsmail Usta’nın yanına gidecekti. Aylardır ilmek ilmek düşündüğü ve planladığı işi bitirmişti. Elini yüzünü soğuk suda yıkayıp kendine geldikten sonra mutfağa geçti. Alelacele hazırladığı
kahvaltıyı yapıp portmantoda asılı olan anahtarı aldı, evden çıktı. Hava soğuktu.
D) Koğuşun tahtadan yapılmış çift kanatlı kapısı aheste bir eda ile açılıverdi. İçeriye giren uzun boylu,
esmer, kalın paltolu adam Reşo’dan başkası olamazdı. Burnunun üzerine doğru düşen kalın çerçeveli gözlüklerini sağ elinin işaret parmağı ile alnına doğru ittirdikten sonra o haşin bakışlarıyla koğuşu
şöyle bir baştan aşağı süzdü.

11. Bir adam Picasso’ya şöyle der “Senin, renkleri
karıştırmaktan ve iç içe geçmiş çizgiler yapmaktan başka resim yeteneğin yok.” Picasso
fırçasını alır ve yere bir buğday tanesi resmi
çizer. Çizdiği buğday tanesi o kadar gerçektir ki bir tavuk yemek için resmi gagalamaya
başlar. Gördüğü durumdan şaşkına dönen
adam, Picasso’ya “Bu kadar mükemmel resimler yapabiliyorken niçin bu garip resimleri
yapmakta ısrar ediyorsun?” Picasso şöyle cevap verir “- - - -”

12. İstanbul’un kalbindeki Garipçe, aynı zamanda İstanbul’un bütün karmaşasından oldukça
uzaktaki güzel bir balıkçı köyü. Köy, İstanbul’un ilçelerinden Sarıyer’e 10 km uzaklıkta.
Bu köy özellikle sonbaharda muhteşem manzaraları ve mekânları ile haftasonu tatili için
çok ideal. Köye gitmişken nefis bir köy kahvaltısı yapıp akşam da lezzetli balıklarından
yemeyi sakın unutmayın.
Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki
kurallardan hangisine uymamaktan kaynaklanmıştır?

Bu metin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa “Görenedir görene, köre nedir
köre ne!” cümlesi desteklenmiş olur?

A) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.)
büyük harfle başlar.
B) Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları
kullanılır.
C) Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri
veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
D) Bulunma durumu eki olan “-da/-de” getirildiği kelimeye bitişik yazılır.

A) Çünkü her şey farkına varan kimse için anlamlıdır.
B) Zira ben, resimlerimi tavuklar için yapmıyorum.
C) Aslında resimlerimdeki renkler ve şekiller
tabiatın bir kopyası.
D) Doğrusu, sanatın özünde anlaşılmak yoktur.
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13. Aşağıdaki tabloda Akın, Gül ve Nesrin adlı öğrencilerin Türkçe ve matematik dersinden aldıkları notlar
sıra gözetilmeksizin verilmiştir.
Türkçe

Matematik

1.

85

90

2.

70

100

3.

90

80

Bu öğrencilerin aldıkları notlar ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Nesrin’in matematik dersinden aldığı not, Akın’ın Türkçe dersinden aldığı nottan yüksektir.
• Akın’ın matematik dersinden aldığı not, Gül’ün Türkçe dersinden aldığı nottan düşüktür.
Bu bilgilere göre aşağıdaki tabloların hangisinde 1, 2 ve 3 numarayla ifade edilen öğrenciler
doğru verilmiştir?
A)

1.

Nesrin

2.
3.

B)

1.

Gül

Gül

2.

Akın

3.

C)

1.

Gül

Nesrin

2.

Akın

3.

14. • 13 Kasım Cumartesi’nin Yıldırım ailesi için
ayrı bir önemi varmış.
• Okulumuzun başarısı ile ilgili haberleri Hürriyet’te okumuştum.
• Turnuvada 12’nci olması özellikle de sınıf
arkadaşlarını çok üzdü.

1.

Akın

Akın

2.

Gül

Nesrin

3.

Nesrin

15. • Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir.
• Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu
yapan veya cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili bölümlerden hangisi cümlenin farklı bir
ögesidir?

Aşağıdaki açıklamalardan hangisini örneklendiren bir kullanım yukarıdaki cümlelerin
herhangi birinde yoktur?

A) Şirketimizin avukatı, dosyaları müdürün
masasına bıraktı.

A) Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme
işareti (’) kullanılır.
B) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına
gelen ekleri ayırmak için kesme işareti (’)
kullanılır.
C) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kesme işareti (’)
kullanılır.
D) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan
sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme
işareti (’) kullanılır.
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B) Makale, geçen hafta tirajı yüksek bir dergide yayımlandı.
C) Bir sabah, ilkokul arkadaşım Orhan çıkageldi.
D) Bendim gecenin bir vakti size evin kapılarını açan.
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16. Bedri Rahmi Eyüboğu sadece bir yazar değil, aynı zamanda ressamdır. Onun kaleminden sadece sözcükler dökülmemiş, çizgiler de sayfalardaki yerini almıştır. Bedri Rahmi Eyüboğlu çoğu zaman Anadolu
insanını konu alan resimler yapmıştır. Sanatçının resimlerine köy manzaraları, köy kahveleri, faytonlu
yollar, yazmalı ve etekli kadınlar, çocuk ve anne gibi Anadolu’ya özgü görünümler egemendir.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu metinde değinilen resimlerinden biri değildir?
A)

B)

C)

D)

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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19. Fiillere getirilerek türetilen ve cümlede isim,
sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Örneğin “tart-” fiili “Manav,
poşetteki meyveleri tartmayı unutmuş.”
cümlesinde isim-fiil, “Terazide tarttığı meyveleri poşete koydu.” cümlesinde sıfat-fiil, “İri
karpuzu tartıp bana uzattı.” cümlesinde ise
zarf-fiil olarak kullanılmıştır.

17. İsim-fiil eki “-ma / -me” ile olumsuzluk eki
“-ma / -me” karıştırılmamalıdır. Bu eklerin
işlevleri birbirinden farklıdır. İsim-fiil eki olan
“-ma / -me” eklendiği sözcüğü isim yaparken
olumsuzluk eki olan “-ma / -me” eklendiği
sözcüğe olumsuzluk anlamı katar.
Buna göre,
I. Sen zahmet etme, evin bütün işlerini ben
yaparım.
II. Gitme zamanı geldiğinde valizleri alıp otobüse bindi.
III. Yaşlı adamın her şeye gülmesi garibimize
gitmişti.
IV. Kitap okuma ve müzik dinleme, onun en
sevdiği uğraşlardı.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin
hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır?
A) Kitabın yetmiş beşinci sayfasını açıp
“Bahçedeki Fasulye Sırığı” adlı hikâyeyi
okumaya başladı.
B) Nihat, davranışlarına çekidüzen vermeyen
arkadaşını kibar bir dille uyarmaya karar
vermiş.
C) Kuşların gökyüzünde kanat çırpışını gözlemleyen Filiz, aynı zamanda kuşların
fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.
D) Babam; akşam eve gelince elini yüzünü
yıkar, sonra da sofraya oturup çorbasını
içerdi.

cümlelerinden hangisinde “-ma/-me” eki
isim-fiil işleviyle kullanılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

18. Evren Bey, cadde üstünde yer alan Gökkuşağı Hotel’in deniz gören odalarının birinde
kalıyordu.
Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne - Nesne - Yer tamlayıcısı - Yüklem
B) Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem
C) Özne - Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem
D) Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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20. • Teşhis (kişileştirme), insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesiyle oluşan sanattır.
• Teşbih (benzetme), aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanı kuvvetli olana
benzetme sanatıdır.
• Abartma (mübalağa), bir şeyin niteliklerini veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek
anlatmaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki dizelerin hangisinde “kişileştirme, benzetme, abartma” söz sanatlarından herhangi birine yer verilmemiştir?
A)

B)

C)

D)

Rüzgâr, esip gizli bir haber verse
Kıyı, yeşil giyip murada erse
Ne gün kırık dökük bir gemi görse
19 Mayıs’ı anar dalgalar

Bir kere “Seni seviyorum.” desen
Bütün ağaçlar yeşerir sevincimden
Güneş doğar gecenin ortasına
Kuru nehirler çağıldar yaylalarında

“Marş! Marş! Öz yurdu fethe!” Şimdi manen, yeniden
Deliyor dağı taşı öncümüz gibi tren
Fabrikalar kalemiz, kanallar siperimiz
Ve bu fetih olacak bizim şaheserimiz

Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Varsın yine bir yudum su veren olmasın
Baş ucumda biri bana "Su yok!" desin de
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1.

Sivas Kongresi’nin 100. yılı için hazırlanan bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ulusal kararların alındığı bir kongredir.
B) Bölgesel savunmanın güçlendirilmesi istenmiştir.
C) Milli bağımsızlık vurgusu öne çıkarılmıştır.
D) Cumhuriyet fikrinin güçlenmesini sağlamıştır.

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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4.

2. İtilâf devletlerinin başarısızlığı ile sonuçlanan Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın
uzamasına sebep olduğu gibi Çarlık Rusyası’nın çöküşünü de hazırlamış ve İngiltere’de
hükümet değişikliğine yol açmıştır. Bir yıldan
fazla süren ve dünya savaş tarihinde farklı bir
yeri olan bu muharebelerde her iki taraf büyük kayıplar vermiştir. Türk milleti bu savaşta
çok sayıda yetişmiş insanını kaybetmesine
rağmen, kendine has bir kahramanlık örneği
sergileyen ordusu sayesinde, Balkan Savaşı’ndan kalma ezikliği üstünden atarak büyük
bir askerî başarı kazanmıştır.

Günümüz Türkçesine uyarlanan gazetenin
manşetten verilen bu haberinde;

Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşı’yla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I. Milletin bağımsızlığı
II. Laiklik anlayışı
III. Milli irade

A) Savaşın seyrini değiştirdiği
B) Siyasi sonuçlar doğurduğu
C) Psikolojik etkiler yarattığı
D) Sömürgeci anlayışı zayıflattığı

gibi kavramlardan hangilerine vurgu yapılmıştır?
A) Yalnız I.
C) I ve III.

3. Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 28 Ocak
1920’de yaptığı gizli bir toplantıda, Misak-ı
Millî (Millî Ant) metnini kabul etti. Misak-ı
Millî’nin bazı maddeleri şunlardır:

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

5. “Atatürk, Millî Mücadeleyi yalnız ordularla yapıp kazanmadı. Millî Kurtuluş davasını millet
temsilcilerinden meydana gelmiş Büyük Millet
Meclisi ile yürüttü. Bu tutumunu da ölünceye kadar değiştirmedi. Kurtuluş Savaşı’nın,
zaferlerin ve inkılâpların şerefini de ona mal
etti. Büyük Millet Meclisini her zaman, devleti oluşturan kurumların en üstünde gördü ve
gösterdi.”

1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzaladığı tarihte düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölünemez.
2. Halkın oyu ile anavatana katılan üç sancak;
Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse yine
halk oylamasına başvurulabilir.
3. Batı Trakya’nın durumu halkın serbestçe
vereceği oya göre belirlenmelidir.

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’in bu
tutumu aşağıdakilerden hangisine kanıt
olarak gösterilebilir?

Bu maddelere göre Misak-ı Milli’yle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kurtuluş mücadelesini millete dayandırdığının
B) Türk milli kültürünü geliştirmek istediğinin
C) Uluslararası ilişkilere önem verdiğinin
D) Ekonomik kalkınmayı önemli gördüğünün

A) İstanbul Hükümeti’ne bağlı kalındığına
B) Kuva-yı Milliye’nin kurulduğuna
C) Türk vatanının sınırlarının çizildiğine
D) Bağımsızlığın tam olarak sağlandığına
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Tanzimat Fermanı (1839)
• Herkesin mal ve can güvenliği sağlanacak.
• Yargılama yapılmadan ağır cezalar verilmeyecek.
• Özel mülkiyet güvence altına alınacak.
• Vergi ve askere alma konularında adaletli
davranılacak.
• Müslüman ve gayrimüslim tüm halk bu
haklardan yararlanacak.

Islahat Fermanı (1856)
• Irk, mezhep ve dil farklılıklarından ortaya
çıkan küçültücü ifadelerin kullanılması yasaklanmıştır.
• Osmanlı uyruğunda olan herkesin milliyet
farkı gözetilmeksizin devlet memurluğuna
kabul edileceği hükmü getirilmiştir.
• Osmanlı vatandaşı olan herkesin devletin
askeri ve sivil okullarına girebileceği, her
azınlık grubunun eğitim ve sanat okulu açabileceği kabul edilmiştir.

Verilenlere göre Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisine yönelik düzenlemeler içerdiği söylenemez?
A) Azınlık haklarının yasal güvence altına alınmasına
B) Toplumsal adaletin ve eşitliğin sağlanmasına
C) Halkın seçimler yoluyla yönetime ortak olmasına
D) Hukuk devleti prensibinin hayata geçirilmesine

7.

• 1905’te “Kurmay Yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisinden mezun
olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine
atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu.

• Trablusgarp Savaşı’nda bölgeye geçen Mustafa Kemal gibi subaylar
yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler.
Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil
şeridinden öteye geçemediler.

• Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Bu cemiyetin çalışmaları sonucu ülkede yeniden Meşrutiyet ilan
edildi. Ancak bir süre sonra Meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklanma çıkardılar. 31 Mart Vakası adı verilen isyanı bastırmak için Kurmay
başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu Selanik’ten İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı.
Verilenlere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mevcut yönetim şeklinin korunmasına yönelik adımlar attığı
B) Trablusgarp Savaşı’nda yaptığı liderlikle halkın örgütlenmesinde rol oynadığı
C) Askeri alanda yürüttüğü faaliyetler yanında siyasi faaliyetlerde de bulunduğu
D) Kişiliğinin ve düşünce dünyasının şekillenmesinde fikir adamlarının etkili olduğu
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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9. Atatürk Kurtuluş Savaşı sürecinde İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gibi gazeteler çıkararak halkın doğruları öğrenmesini sağlamıştır. Ayrıca mücadelenin her aşamasında
kaymakamlıklara ve ordu birliklerine çektiği
telgraflarla süreci yönetmiştir.

8. Mustafa Kemal birçok düşünürden etkilenmiştir. Bunlardan biri de Mehmet Emin Yurdakul’dur. Mehmet Emin Yurdakul özellikle
millî kültür, millî birlik ve beraberliği temel alan
düşünceleriyle Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir. Mustafa Kemal, Manastır Askerî
İdadisinde öğrenci iken okuduğu şair Mehmet
Emin Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm, dinim,
cinsim uludur.” mısrasıyla başlayan şiirinde
ilk defa millî benliğini bulduğunu ifade etmiştir. Mehmet Emin Yurdakul’un bu şiirinden iki
dörtlük aşağıda verilmiştir:

Verilen bilgilerde aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?
A) Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında iletişim araçlarının rolü
B) Kurtuluş Savaşı’nda karşılaşılan güçlükler
C) Kitle iletişim araçlarının tarihsel süreçteki
gelişimi
D) Ulaşım teknolojisinin gelişmesi için yapılan
çalışmalar

Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur,
Sinem, özüm ateş ile doludur,
İnsan olan vatanının kuludur,
Türk evladı evde durmaz giderim!
Tanrı’m şahit duracağım sözümde,
Milletimin sevgileri özümde,
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yar yatağın düşman almaz; giderim!
Buna göre Mehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal’de;
I. Yurtseverlik
II. Milliyetçilik
III. Demokrasi

10. Büyük Millet Meclisi (BMM), kendisine karşı çıkan ayaklanmalara karşı varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için,
Meclis’in açılmasından altı gün sonra Vatana
İhanet Kanunu’nu (Hıyanet-i Vataniye Kanunu) çıkardı (29 Nisan 1920). Bu kanuna göre;
Meclis’in kararlarına karşı gelenlerin, düşmana hizmet eden ve bozgunculuk yapanların
cezalandırılması kabul edildi.

gibi anlayışlardan hangilerinin oluşmasında rol oynadığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.

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

Buna göre BMM ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Askeri önlemler alarak ülke genelinde otoritesini artırdığı
B) Halkın padişaha olan bağlılığını korumak
istediği
C) Yasama yetkisini kullanarak ülke içinde birliği sağlamak istediği
D) İşgalcilere karşı uluslararası ittifaklara
önem verdiği
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1. Medyenliler Allah’a iman ve ibadet etmeyi
bırakıp, kendi elleriyle yaptıkları putlara ve
heykellere tapıyorlardı. Medyen, ticaret kervanlarının gelip geçtiği yollar üzerinde olduğundan halk da ticaretle uğraşıyordu.
Yaptıkları alışverişte muhakkak hile yapıyorlardı. Yiyecek maddelerini alıp stok yapıyorlar,
pahalanınca çok yüksek fiyatla satıyorlardı.
Ölçü ve tartı için iki değişik ölçek kullanıyorlar,
alırken büyük ölçekle alıyorlar, satarken küçük
ölçekle veriyorlardı. İnsanların yollarını kesiyorlar, onların mallarına zorla el koyuyorlardı.

3. Zekât, Rabbimizin verdiği onca nimete karşı
bir şükür ifadesidir. Zekât, servetin bir kenarda
birikip kullanılmaz hale gelmesine engel olur.
Kardeşlik duygularını pekiştirerek zenginle fakir arasında sevgi ve güven oluşturur. Başta
cimrilik ve mal hırsı olmak üzere pek çok kötü
huydan mümini korur. Bir taraftan malı temizlerken diğer taraftan müminin kalbini arındırır.
Verenin de alanın da hayatına bereket olur.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmaktadır?
A) Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir?
B) Zekâtın bireye ve topluma katkıları nelerdir?
C) Zekât, hangi oranda ve kimlere verilmelidir?
D) Zekât zorunlu bir ibadet midir?

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki mesajı doğru anlamıştır?
A) Sinem: “Ticari ilişkilerde zaman zaman yalan söylediğim olur.”
B) Levent: “Müşterime eksik ve kusurlu ürün
vermem.”
C) Kezban: “Bilet gişesinde, para üstünü eksik verdiğim günler olur.”
D) Taylan: “Bankaların güvenlik açıklarını yakaladım mı affetmem.”

4. Huzurlu bir toplum, birbirini seven, dayanışma ve yardımlaşmayı ilke edinen fertlerden
meydana gelir. Birbirlerine karşı duyarsız,
sevinçleri, tasaları, inanç ve gayeleri aynı olmayan toplumların kuru kalabalık ve yığından
öte bir anlamı olamaz. Gönül birliği olmayanların, bedenen bir arada olmaları hakiki birlik
ve beraberliği sağlamaz. İslam dini; temeli
sevgi, saygı, dayanışma, fedakârlık, uzlaşma
ve yardımlaşma olan bir toplum meydana getirmeyi hedeflemiş, Peygamberimiz de (s.a.v.)
yaşayarak böyle bir toplum modeli ortaya
koymuştur.

2. Sadaka-i câriye; sahip olduklarımızı sadece kendimiz için harcayıp tüketmek yerine
toplumun faydası için de kullanma erdemini
göstermektir. Geçici dünya nimetlerini ebedi
hayatı kazanmak için bir vesile kılmaktır. İyiliğimizin, infakımızın ve yardımlarımızın kalıcı
olmasını, sevaplarının sürekli hale gelmesini sağlamaktır. Bu yönüyle aslında sadaka-i
câriye, bugün olduğu kadar gelecekte de
kendimize iyilik etmektir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada verilen mesajlardan biri değildir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye örneği olamaz?

A) Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları
paylaşabilenler anlaşabilir.
B) İslam dini, maddi ve manevi her konuda
yardımlaşmaya önem verir.
C) Acıların paylaşılmadığı bir toplumun güçlü
olduğu söylenemez.
D) Bir ve beraber olmayı başaramayan toplumlarda dayanışma lafta kalır.

A) İnsanlığa faydalı olan bir eser kaleme almak
B) Hayır dua edecek bir çocuk yetiştirmek
C) Aylık kazancın bir kısmını yoksullara dağıtmak
D) Sokak hayvanları için barınak inşa etmek
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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5. Ayet el-Kürsi’de bizlere öğretilen ilk hakikat
Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığıdır. Hepimiz, Allah’ın kuluyuz. Hepimiz, O’nun kudreti
karşısında aciziz. Hepimiz O’nun yardımına,
rahmetine, affına muhtacız. Dünyanın türlü
zorlukları karşısında el açıp yardım isteyebileceğimiz, yegâne sığınağımız, dayanağımız
O’dur. Bize düşen, Rabbimize hakkıyla kul
olmaktır. Kur’an’ın ve Peygamberimizin (s.a.v)
gösterdiği doğru yoldan ayrılmamaktır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanın korunmak için Ayet el-Kürsi okuması yeterlidir.
B) “La ilahe illallah” demek iman etmek için
yeterlidir.
C) Mümin, yaşamını tevhidin gölgesinde sürdürmelidir.
D) Allah, hem hayat sahibidir hem de kullarını
yaşatandır.

• “Kaderimde olanı çekeceğim.”
• “Alınyazımda yazılana göre yaşayacağım.”
• “Başıma gelenlerden sonra kaderime küstüm.”
Bu ifadeleri dile getiren kimse için;
I. Kaderin ne olduğunu anlamamıştır.
II. Kaderle olan bağı sarsılmaz düzeydedir.
III. Kader inancına aykırı bir yaklaşım sergilemektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

6. Firavunun İsrailoğulları’na göstermiş olduğu
eziyet sonucunda Hz. Musa’ya inananların
sayısı giderek çoğalır. Firavun,   İsrailoğulları’nı Mısır’dan ayrılmaları konusunda ikna
eder. Bir gece yola çıkmak için toplanan İsrailoğulları’nın peşine Firavunun ordusu da
düşer. Kızıldeniz’e kadar takip edilen halk, bu
alana geldikleri zaman Hz. Musa ile karşılaşır.
Hz. Musa elinde bulundurduğu asasını havaya kaldırır ve Kızıldeniz’e doğru uzatır. Deniz
ortadan ikiye ayrılır ve Hz. Musa ile İsrailoğulları’na geçebilmeleri için bir yol açılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada işlenen konulardan biridir?
A) Hz. Musa’nın çaresizliği
B) Firavunun mağlubiyeti
C) Hz. Musa’nın mucizeleri
D) İsrailoğulları’nın vefasızlığı
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B) I ve III.
D) I, II ve III.

A
8.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

A

10.

Hz. İbrahim, Yüce Rabbimizi şöyle tanıtmaktadır: “O, beni yaratan ve bana doğru
yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren
O’dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek
olan da O’dur.”
  (Şuarâ suresi, 79 - 81. ayetler)
Bu ayette, kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Sağlık
C) Rızık

B) Ecel
D) Emek

Penguenler, başarılı yürüyücüler olmadıkları
için hızlı hareket etmek adına karınlarının üzerinde kızak gibi kayarak ilerliyorlar. İmparator
penguenler suyun altında hava kabarcıklarının
yardımı ile hızlı gitmelerini sağlayan özel bir
metot kullanmaktadırlar. Adelie penguenleri
taş parçalarını yuva yapmak için kullanıyorlar.
Fakat taşlar onlar için o kadar değerli ki birbirlerinin biriktirdiği taşları çalabiliyor, taş elde
etmek için her şeyi yapabiliyorlar. Küçük Mavi
penguenler yaklaşık otuz santimetre uzunluğunda ve sadece bir ananas ağırlığında…
Kim istemez bir tanesini cebine atıp eve götürmeyi, değil mi?
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi örneklendirilmektedir?
A) Toplumsal yasalar
B) Tevekkül
C) Sorumluluk
D) Biyolojik yasalar

9. “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten
sakın. Şayet bir kötülük yaparsan onu affettirecek bir iyilik yap. İnsanlara da güzel ahlakla
davran!”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan, sorumlulukları olan bir varlıktır.
B) Allah’a karşı gelen insan tövbe etmek zorundadır.
C) İnsanın iradesi sadece iyilik yapmaya meyillidir.
D) Mümin, kul hakkı yemeyen insandır.
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İNGİLİZCE

1. David is a famous influencer. He spends most of his time online. Read his daily plan and the
conversation. Then answer the question.
MORNING

AFTERNOON

9:00 a.m - 11:30 a.m
Reply to the emails
Download the
documents

1:30 p.m - 4:00 p.m
Make comments
Upload photos

Joe

EVENING
8 p.m - 10 p.m
Follow online
courses

NIGHT
11:30 p.m
Chat friends online

: We are planning to gather with some old friends this evening. Would you like to join us?

David : What time?
Joe

: At 6 pm.

David : - - - -.
Which of the following completes the conversation?
A) I am sorry, but I am busy at that time
B) That sounds awesome, but I have to follow my online courses
C) Sounds great, but I have to send some emails
D) I’d love to, but I have to leave before 8

2. The table shows Helen and Rebecca’s likes.
They want to attend a course together.
Helen

Rebeca

Pizza

Pasta

Ice-cream

Salad

Kebab

Cake

3. Read the information about Tina’s favourite
applications on her mobile phone and
answer the question.

Google
translate

Which of the following is appropriate for
both of them?
A)

Facebook
Twitter

My Sweet Tooth

Which of the following IS NOT related to
Tina’s preferences?

B)
Seafood Lovers

A) She can find her way in the traffic.
B) She can translate a sentence.
C) She can watch or share a video.
D) She can do online shopping.

C)
Turkish Meat Dishes
D)

Yandex
maps

Youtube

Popular Italian
Beverages
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4. Read the conversation and complete the
sentence.

I think they are
ridiculous.

I am keen on
reading them.

Gothic
Books
Ursula

Amy: Hi, Suzie. How are
you?

I highly
recommend you
read them.

Suzie: Hello, Amy. I am
great. And you?

Mary
I prefer detectives
to gothic books.

Amy: Fine. Are you going
to attend the school
reunion this Saturday?
Suzie: I am so busy on that
day, but I can’t refuse
it. I must know the
exact time of the event.
Can you send me an
email about it, please?

Theo

According to the information above, who
thinks gothic books are absurd?
A) Leo
C) Ursula

Amy: Of course.

According to the conversation, Suzie - - - -.
A) cannot attend the event
B) doesn’t know the address
C) asks for a detail about the event
D) makes an excuse for not attending the
event
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B) Theo
D) Mary
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6. Read the information below and answer the question.
Mark is a student at Department of Gastronomy & Culinary Arts. He prepared a poster about easy
dinner recipes. He wanted his friends to find a proper title for it.
I know it is sometimes difficult to cook a proper dinner. Some days we are too
tired to prepare something, some days there is nothing to cook at home. Thanks
to these recipes, you won’t have any excuses. You only need five ingredients and
fifteen minutes to eat a healthy and delicious meal.

Mark
Which of the following titles SHOULD he choose?
A) Traditional Dishes

B) Quick Recipes

C) Tips from Chefs

D) Masterchefs’ Secret Recipes

8. Read the invitation card and fill in the blank.

7. Look at the poster below and answer the
question.
SWIMMING COURSE
18th - 24th October
City Sports Centre

Dear Yasmin,
I am organizing a slumber party at my
house this Saturday. It is also going to be
a movie night. We are going to eat pizza,
chit-chat and watch our favourite movies
together. Please don’t miss this chance.
All the girls are coming.
Hope you can come.
Love,
Jenny

Free for students.
Lunch is included.
For more information,
please send an email to:
www.swimswim.com
Which of the following DOES NOT have an
answer in the poster?
A) How much is the course for the students?
B) Where is the course?
C) How long is the course?
D) What time does the course start?
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B) inviter
D) inviting
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Look at the graphic carefully and answer the questions 9 and 10.
Researchers asked questions to boys and girls about the teenagers in their country. The graphic below
shows the results.
TEENAGERS IN MY COUNTRY
Being a video blogger
Spending time
with their families
Protecting their
cultural heritage
Doing sports
Using photo and video
sharing applications
0

5

Boys

20

30

40

Girls

10. According to the results above, which of
the following would the boys prefer to do
most?

9. Which of the following is CORRECT
according to the text and the graphic?
A) Being a video blogger is very popular
among the boys.
B) Girls don’t have any family ties.
C) Teenagers are not respecful to their
cultural heritage.
D) Girls spend more time online than boys.
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A)

B)

C)

D)

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 - 3
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. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere añb ∙ cñd = a∙cób∙d dir.
Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Aşağıda katı basıncı ile cismin ağırlığı ve yüzey alanı
arasındaki ilişkileri gösteren grafikler verilmiştir.
Basınç (N/m2)

Basınç (N/m2)

Yüzey Alanı (m2)

Cismin Ağırlığı (N)

(Yüzey alanı sabit)

(Cismin ağırlığı sabit)

Cisim
Yandaki düzenekte cismin sünger yüzeye batma miktarı, bu cismin
süngere uyguladığı basınca bağlıdır.
Sünger
Sünger bir yüzeye dikdörtgenler prizması biçimindeki demir bloklar yerleştirilecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde cisim, sünger yüzeye daha çok batar? (Demir blokların
süngere temas eden yüzeyleri dikkate alınacaktır.)
A)

B)

12 N

12 N
1m

̸3 m

1m

C)

̸2 m

̸3 m

̸2 m

D)

12 N

6N
̸3 m

̸2 m
̸3 m

̸2 m

1m
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2. |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.
1 km2 = 106 m2
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2019 yılı kasım ayında düzenlenen etkinlikte “Yedinci Kıta” başlıklı
bir temaya dikkat çekildi. Yedinci Kıta insanoğlunun çevreye verdiği zarar sonucu Pasifik Okyanusu’nda oluşan çok büyük bir atık alandır.
Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok.
DÖNÜŞTÜRÜN

Türkiye’nin yüzölçümü 800 000 km2 düşünülürse şekildeki bu atık alan Türkiye’nin yüzölçümünün
4 katına eşit olmaktadır.
Buna göre Yedinci Kıta’nın alanının metrekare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3,2 ∙ 1012

B) 2 ∙ 1011

C) 3,2 ∙ 1010

D) 2 ∙ 1010

3. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere an.am = an+m ve (an)m = an.m dir.
Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir kâğıt verilmiştir. Bu kâğıt önce Şekil 1’deki gibi kendi üzerine katlanıyor. Katlanan kenarları çakışıyor ve Şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra çakışan kenarlar boyunca kâğıt
tekrar katlanıyor ve Şekil 3’teki kare elde ediliyor.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 3’teki bu karenin bir yüzünün alanı 45 mm olduğuna göre Şekil 1’deki kâğıdın uzun kenarı
kaç milimetredir?
A) 25

B) 26
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4. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere an.am = an+m dir.
Bir örüntüyü oluşturan sayılar, aşağıda bir fidanın haftalara göre oluşan yaprak sayısı biçiminde modellenmiştir.

...
1. hafta

2. hafta

3. hafta

Buna göre 10. haftada oluşan yaprak sayısı ile 9. haftada oluşan yaprak sayısının farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2 ∙ 38

B) 7 ∙ 38

C) 2 ∙ 39

D) 7 ∙ 39

5. Özel olarak tasarlanan bir hesap makinesi, işlem sonucunu ekranda sadece “rasyonel sayı” ya da “irrasyonel sayı” olarak göstermektedir.

Örneğin, hesap makinesinde sırasıyla

tuşlarına basıldığında
Ģ(12)  x  Ģ(75)  = Ģ900  = 30
olduğundan ekranda sadece “rasyonel sayı” yazmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi sırasıyla tuşlandığında hesap makinesinin ekranında “irrasyonel sayı” yazar?
A)
B)
C)
D)
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6. Arabayı hızlandırmak için hızın artışı ile beraber vites yükseltmek gerekir.
Akülü arabalar kullanılarak düzenlenen bir yarışta vitesli arabalar aşağıdaki A noktasından B noktasına
kadar hızlarını hiç azaltmadan yarışmaktadır.

A

B

K

Bu yarışta arabalar sürüş anında km/sa. cinsinden hızlarının karekökü ya da karekökünün en yakın
olduğu doğal sayı değerine eşit bir vites ile gitmektedir. A noktasından yarışa başlayan bir araba
K noktasından 6 km/sa. hızla geçmiştir. Bu araba K noktasından sonra B noktasına kadar 4 kez vites
değiştirmiştir.
Buna göre arabanın B noktasındaki hızı en az kaç km/sa.’tir?
A) 30

B) 31

C) 42

D) 43

7. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere añb + cñb = (a + c)ñb dir.
Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2rr dir.
Burak ve Emre tek tekerlekli sirk bisikletleriyle gösteri yapmaktadır. Her ikisinin de tekerlekleri duvara
temas ederken birbirlerine doğru şekildeki gibi harekete başlıyorlar.
Burak

Emre

̸8

Ω18
C

Zemin

Burak’ın bisikletinin tekerleği 3 tam tur ve Emre’nin bisikletinin tekerleği 2 tam tur attıktan sonra, C noktasındaki dikey doğrultuya temas edip duruyorlar. Tekerleklerin merkezinin zemine olan olan uzaklıkları
şekilde dm cinsinden verilmiştir.
Buna göre iki duvar arasındaki mesafe en az kaç desimetredir? (r yerine 3 alınız.)
A) 36̸2

B) 54̸2
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8. İnsan vücudunda A, B, AB ve 0 olmak üzere dört çeşit kan grubu vardır. Kan alışverişi aynı kan grupları
arasında olur. Ancak kanda bulunan Rh faktörüne de dikkat edilmelidir. Kanda Rh faktörü bulunuyorsa
kan Rh (+); Rh faktörü bulunmuyorsa Rh (–) olarak adlandırılır.
Aşağıda kan alışverişinde kan grupları ve Rh faktörü arasındaki ilişkinin gösterildiği şemalar verilmiştir.
Kan Grupları

Rh Faktörü

A

B

AB

0

Rh (+)

Rh (–)

A

B

AB

0

Rh (+)

Rh (–)

Örneğin, A Rh (+) kana ihtiyacı olan birine A Rh (+), B Rh (–) kana ihtiyacı olan birine B Rh (–) kan verilir.
Bir grupta bulunan 8 kişinin birbirine kan veremediği bilinmektedir.
Buna göre bu 8 kişiden rastgele seçilen birinin kan grubu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A Rh (+) olma olasılığı daha fazladır.
B) AB Rh (–) olma olasılığı imkansızdır.
C) 0 Rh (–) olma olasılığı daha azdır.
D) Herhangi bir kan grubundan olması eş olasılıklıdır.

9. Dart iç içe ve farklı renklerde halkalardan oluşan bir hedefe, belirlenmiş bir uzaklıktan ufak oklar atılarak
oynanan bir oyundur. Dart tahtasına isabet eden ok, tahtanın hangi kısmına gelirse o bölgedeki puanlama şu şekildedir:
En dıştaki açık gri halka hizasında yazan puanın 2 katı, içteki koyu gri halka hizasında yazan puanın
3 katı değerindedir. Geniş beyaz bölgeler ise hizalarındaki puan değerindedir. Bu dart tahtası ve tahtanın 1 yazan dilimine ait puanlama aşağıda gösterilmiştir.

Metin’in attığı bir okun tahtaya isabet ettiği bilindiğine göre aşağıda verilen puanlardan hangisini
kazanma olasılığı diğerlerinden daha azdır?
A) 6

B) 9
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10. Bir alışveriş merkezi aşağıda verilen tablodaki alışveriş tutarlarına göre araba çekilişi için müşterilerine
bilet vermektedir.
Tablo: Alışveriş Tutarına Göre Bilet Sayıları
Alışveriş Tutarı

Bilet Sayısı

150 TL’den az

1

150 TL - 300 TL

2

300 TL’den fazla

3

Her bilette farklı numara kullanan bu mağaza, çekiliş sonucu rastgele bir kişiye araba hediye edecektir.
Bu çekilişe katılan dört kişinin yaptıkları alışveriş tutarları aşağıdaki gibidir.
Tuğba Hanım

Bülent Bey

Selin Hanım

İbrahim Bey

299 TL

450 TL

95 TL

155 TL

Buna göre bu 4 kişiden hangi ikisinin araba kazanma olasılıkları eşittir?
A) Tuğba Hanım - Selin Hanım
C) Tuğba Hanım - İbrahim Bey

B) Bülent Bey - Selin Hanım
D) Bülent Bey - İbrahim Bey

11. Naim Süleymanoğlu birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilir. Toplamda 46
dünya rekoru kıran Naim, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonaları’nda çok sayıda altın madalya
kazanmıştır. Sporcunun toplam kategorisinde kazandığı 12 altın madalyanın şampiyona türlerine göre
dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Toplam Kategorisinde Kazandığı
             Altın Madalyaların Dağılımı

Olimpiyat
Şampiyonası
Dünya
Şampiyonası

60° Av
ru
Şamp pa
iyonas
ı

Buna göre sporcunun Olimpiyat Şampiyonaları’nda kazandığı altın madalya sayısı kaçtır?
A) 4

B) 3
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12. Bir yarışma programında 1’den 26’ya kadar numaralandırılmış kutuların içinde para ödülleri bulunmaktadır. Aşağıda gösterilen bu kutuların her biri verilen para ödüllerinden yalnız birini içermektedir.
1 TL
5 TL
10 TL
50 TL
50 TL
50 TL
100 TL
200 TL
300 TL
400 TL
500 TL
500 TL
500 TL

6

1

2

3

7

4

8

9

10.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
50.000 TL
100.000 TL
150.000 TL
200.000 TL
250.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL

5

10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26

Bir yarışmacı bu kutulardan birini seçmiştir.
Buna göre kalan kutulardaki para ödüllerinin eş olasılıklı olması için en az kaç kutu daha seçilmelidir?
A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

13. Aşağıda her birinin üzerinde bir puanın olduğu kartlar gösterilmiştir.
10

25

25

50

50

50

100

100

100

100

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

Nil ve Türkan bu kartları eşit sayıda olacak biçimde paylaşacaklardır. Nil’in aldığı ilk 4 kart aşağıda
verilmiştir.
25

50

100

100

PUAN

PUAN

PUAN

PUAN

Nil sonuncu kartını da rastgele bir şekilde seçiyor ve kalanları Türkan alıyor.
Buna göre Nil’in aldığı kartlardaki toplam puanın, Türkan’ın aldığı kartlardaki toplam puandan
fazla olma olasılığı kaçtır?
A)

1
6

B)

1
3
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8

2
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D)

2
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14. Bir araştırma şirketi 2018 yılı verilerine göre en fazla yabancı ziyaretçi alan sekiz şehri açıkladı. Aşağıda
şehirlerden beşinin aldığı yabancı turist sayısına ait sütun grafiği ve bu sekiz şehrin aldığı yabancı turist
sayısına ait daire grafiği verilmiştir.
		

Grafik: Şehirlerin Aldığı Yabancı Turist Sayıları
Turist Sayısı (Milyon)
Kuala
Lumpur

15
14
13
12

Dubai 42°
69°

Singapur

New York

Antalya

Tokyo

İstanbul

48°

Bangkok

Diğer
Şehirler

Şehirler

Buna göre Bangkok’un aldığı yabancı turist sayısı kaç milyondur?
A) 17

B) 19

C) 21

D) 23

15. İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılar “aralarında asaldır.” denir.
Mustafa, ekranı dikdörtgen biçiminde olan bilgisayarında video izlerken postalarını görmek için izleme
penceresini küçültmüştür.
35 cm
22 cm
İzleme penceresinin alanı, bilgisayar ekranı alanının %20’sine eşittir. Ayrıca izleme penceresinin cm
cinsinden kenar uzunlukları paralel olduğu bilgisayar ekranının kenar uzunlukları ile aralarında asaldır.
Buna göre izleme penceresinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 58

B) 56
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C) 52

9

D) 50

A
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16. Bir saat satıcısı çember biçimindeki 20 cm yarıçaplı duvar saatlerini 1. rafına, 30 cm yarıçaplı duvar
saatlerini 2. rafına aşağıdaki gibi dizmiştir.

1. raf

2. raf

Bu saatçi ilk ve son duvar saatlerini, rafların kenarlarına diğer duvar saatlerini de birbirine değecek biçimde aralarında boşluk kalmadan dizmiştir. Bu rafların uzunlukları eşit ve 5 metreden uzundur.
Buna göre iki rafa dizilen toplam duvar saati sayısı en az kaçtır?
A) 45

17. Bir olayın olma olasılığı =

B) 30

C) 25

D) 20

İstenilen olası durumların sayısı
dır.
Tüm olası durumların sayısı

Aşağıda verilen oyun makinesindeki özdeş siyah ve gri topların renklerine göre oranları verilmiştir.
Æ %40
Æ %60

Bu makinenin içine 10 tane siyah top atılıyor. Daha sonra makineden rastgele alınan bir topun siyah
23
olma olasılığı
oluyor.
50
Buna göre ilk durumda makinedeki gri top sayısı kaçtır?
A) 54

B) 52
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D) 42
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18. Aşağıdaki torbada üzerlerinde 1’den 80’e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu özdeş 80 top bulunmaktadır.

1

2

11

12

19

20

28 29
38 39
49

50
61

3

51

13

21

30

40

4

52

14

22

31

41

5

53

8

9

15

16

17

18

24

33

43
54

7

23

32

42

6

34

44

55

25

56

26

35

45
57

10
27

36

46
58

37

47 48
59

62

63

64

65

66

67

68

69

70

72

73

74

75

76

77

78

79

80

60
71

Bu torbadan 5 top alınıyor. Daha sonra kalan toplardan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı %8 olmaktadır.
Buna göre bu torbadan alınan toplardan kaç tanesinin üzerinde yazan sayı tam karedir?
A) 5

B) 4

C) 3

a
19. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere añb . cñd = a.cób.d , añb =
cñd c

D) 2

b
ve añb + cñb = (a + c)ñb dir.
d

Kenar uzunlukları 4̸2 dm ve 6̸3 dm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun bir yüzü dikdörtgen
şeklinde 24 eş parçaya ayrılıyor. Bu dikdörtgenlerin bir kısmı gri renge boyanıyor. Gri renge boyalı dikdörtgenlerin toplam alanı 14̸6 dm2 olan bu kartonun bir kısmı yanlışlıkla yırtılıyor. Aşağıda kartonun

yırtıldıktan sonra kalan kısmı gösterilmiştir.

Buna göre kartonun yırtılan kısmında boyalı olmayan kaç tane dikdörtgen vardır?
A) 2

B) 3

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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20. Aşağıda eş yükseklikteki iki bölümden oluşan bir madeni para kutusu ile 1 TL ve 1 kr. gösterilmiştir.
1 TL’nin kalınlığı 1,96 mm’dir. 1 kr.’un kalınlığı ise mm cinsinden 1 TL’nin kalınlığının karekök değerine
eşittir.
1,96 mm
Bakkal Erdal Bey para kutusunun ilgili bölümlerine madeni paraları şekildeki gibi diziyor.

98 mm

Buna göre kutunun içinde olacak biçimde Erdal Bey bu kutuya en çok kaç TL para dizebilir?
A) 57,7

B) 57
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1. Bilgi: Aynı miktarda enerji taşıyan ışınların Dünya yüzeyinde temas ettiği alanların büyüklükleri birbirinden farklıdır.
Aşağıdaki şekilde eşit miktarda enerji taşıyan güneş ışınları K, L ve M ile temsil edilmiştir.

Atmosfer
K

En büyük
alan
Büyük
alan

L

Küçük
alan

M

Ekvator

K, L ve M ışınlarının Dünya üzerinde temas ettiği alanların farklı büyüklüklerde olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Ekvator çevresinin Kuzey Kutup çevresine göre daha sıcak olması
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapması
C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması
D) Güneş ışınlarının yeryüzüne gelme açısının değişmesi
2. Bilgi: Dünya üzerinde mevsimlerin başlangıcı ile ilgili önemli tarihler bulunur. Bu tarihler; 21 Haziran,
21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül’dür. 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar ve en uzun
gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar ve en uzun gece, en
kısa gündüz yaşanır.
Metehan, yerküre üzerinde K, L, M ve N noktalarını şekildeki gibi belirtmiştir.
21 Mart
Kuzey
K

N

L
M

21 Aralık

Ekvator

Güney
21 Haziran
23 Eylül

K, L, M ve N noktalarındaki gece ve gündüz süreleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 23 Eylül tarihinde N noktasındaki gündüz süresi M noktasındaki gündüz süresinden uzundur.
B) 21 Haziran tarihinde K noktasındaki gündüz süresi L noktasındaki gündüz süresinden uzundur.
C) 21 Aralık tarihinde K noktasındaki gece süresi M noktasındaki gece süresinden uzundur.
D) 21 Mart tarihinde N ve L noktalarındaki gece süreleri birbirine eşittir.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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3. Yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru yer değiştiren hava hareketine rüzgâr denir.
Kara ve denizler Güneş’ten aynı miktarda ısı almalarına rağmen aynı şekilde ısınıp soğumazlar. Karalar,
denizlere göre daha çabuk ısınıp daha çabuk soğur. Kara ve deniz arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkı
oluşur. Basınç farkından dolayı hava yatay ve dikey yönlü hareket eder.
Aşağıda K ve L bölgeleri arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir.
Gündüz

L Bölgesi
K Bölgesi

Buna göre K ve L bölgelerindeki havanın dikey yönlü hareketi aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A)

B)

Gündüz

K Bölgesi

C)

K Bölgesi

L Bölgesi

D)

Gündüz

K Bölgesi
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L Bölgesi
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L Bölgesi
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4. Greenpeace: İstanbul’da Son 40 Yılın En Sıcak Kasım Ayını Yaşıyoruz.

İstanbul’da son 40 yılın en sıcak Kasım ayı yaşanıyor. Kasım ayının başından bu yana güneşli ve sıcak
günler geçiren İstanbul’da havanın sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde. Sebebi ise iklim değişikliği.
Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre içinde bulunduğumuz Kasım ayında İstanbul’daki sıcaklık ortalaması 21,7 derece. Oysa 1981’den beri yapılan ölçümlerde İstanbul’da Kasım ayının sıcaklık
ortalaması 11,7 derece idi.
Türkiye’de iklim değişikliğinin görülür etkileri arasında,
I. Türkiye’nin tamamında Ekim ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması
II. Türkiye’deki barajların doluluk oranlarında son yıllarda belirgin bir düşüş gözlenmesi
III. Ülke genelinde nisan ayında çiçek açması gereken ağaçların kasım ayında çiçek açması
verilenlerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

5. Hücrede çekirdek içinde bulunan kalıtım maddeleri şekilde gösterilmiştir.
I















II

III

IV

Çekirdek

Hücre

Özellikleri aşağıda verilen yapılar,
• DNA ve proteinlerin birleşmesi ile oluşan yapı
• DNA’nın görev birimi
• DNA’nın yapı birimi
sırasıyla seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I – II – III

B) I – III – IV
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6. Fen bilimleri dersinde DNA molekülünün eşlenmesi ile ilgili
verilen model oluşturuluyor.
Bu modelden,

A
G
C
T
T
T
A
G
G
C

I. Eşlenme sırasında oluşan yeni zincirlerin nükleotid dizilimleri birbiri ile aynıdır.
II. Eşlenme sonucu oluşan DNA moleküllerinin nükleotid dizilimleri birbiri ile aynı olur.
III. Eşlenme tamamlandığında dört adet yeni DNA zinciri oluşmuş olur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
C) I ve II.

A
G
C
T
T

B) Yalnız II.
D) II ve III.

T
C
G
A
A

T
C
G
A
A
A
T
C
C
G
A
G
C
T
T

T
C
G
A
A

7. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Oluşan basıncın büyüklüğü zemine uygulanan kuvvet ile doğru ve temas eden yüzey alanı ile ters
orantılıdır.
Sıvılar koyuldukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular.
Fen bilimleri dersinde öğretmen katı ve sıvı basıncının değişimi ile ilgili aşağıda verilen düzenekleri kuruyor. Yarı yüksekliğine kadar su dolu olan ağzı kapalı kapları ters çeviriyor.
2S

S
K

S
h

h

h

h
S

Zemin

L

Zemin

Buna göre kapların zemine yaptıkları katı basıncı ve kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının değişimi için ne söylenebilir?
A) K kabının; zemine yaptığı basınç azalır, tabanındaki sıvı basıncı artar. L kabının; zemine yaptığı basınç ve tabanındaki sıvı basıncı değişmez.
B) K kabının; zemine yaptığı basınç ve tabanındaki sıvı basıncı artar. L kabının; zemine yaptığı basınç
ve tabanındaki sıvı basıncı artar.
C) K kabının; zemine yaptığı basınç ve tabanındaki sıvı basıncı azalır. L kabının; zemine yaptığı basınç
ve tabanındaki sıvı basıncı değişmez.
D) K kabının; zemine yaptığı basınç ve tabanındaki sıvı basıncı azalır. L kabının; zemine yaptığı basınç
azalır, tabanındaki sıvı basıncı değişmez.
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8. Bilgi: Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi
kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir.
Aşağıda bazı canlılara ait görseller verilmiştir.

Kutup tilkisi

Kutup ayısı

Çöl faresi

Çöl tilkisi

Bu canlılar ile ilgili,
I. Kutup ve çöl tilkisinin sahip olduğu adaptasyonların tamamı aynıdır.
II. Çöl faresi ve çöl tilkisinde benzer adaptasyonlar görülür.
III. Kutup tilkisi ve kutup ayısında benzer adaptasyonlar görülmez.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

9. Bir araştırmada bezelye bitkisinin çiçek renginin kalıtımı incelenmiş ve aşağıdaki uygulamalar sırayla
yapılarak sonuca ulaşılmıştır.
• Saf döl mor ve beyaz çiçekli bezelyeler çaprazlanarak birinci kuşak elde edilmiştir.
• - - - - ikinci kuşak bezelyeleri elde edilmiştir.
• İkinci kuşakta elde edilen bezelyelerin mor ve beyaz çiçekli olduğu görülmüştür.
Buna göre yukarıda boş bırakılan yer aşağıda verilen ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Birinci kuşakta oluşan bezelyeler kendi aralarında çaprazlanarak
B) Birinci kuşakta oluşan bezelyeler saf döl mor çiçekli bezelyeler ile çaprazlanarak
C) Saf döl beyaz renkli bezelyeler kendi aralarında çaprazlanarak
D) Saf döl mor ve beyaz renkli bezelyeler kendi aralarında çaprazlanarak
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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10. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
Hakan, bu bilgiyi kullanarak aşağıda verilen hipotezi kuruyor, hipotezine uygun tahmin yapıyor ve yaptığı tahmini kurduğu kontrollü deney düzeneği ile doğruluyor.
Hipotez: Katıların yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü cismin ağırlığına bağlı olarak değişir.
Tahmin: Eğer hipotezim doğru ise ağırlıkları farklı, temas yüzey alanları aynı olan cisimlerin
yüzeye yaptıkları basınç farklı olur. Yani bir kum havuzuna bırakılan bu cisimlerin kuma batma
miktarları farklı olur.
Kontrollü deney: Özdeş tahta blokları birbirine yapıştırarak kum havuzuna bırakmak.
Sonuç: Hipotez doğrulandı.
Buna göre Hakan’ın kurduğu düzenek aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
A)

		

B)

Kum

Kum
Yer (yatay)

Yer (yatay)

C)

D)

Kum
Kum

Yer (yatay)

Yer (yatay)

11. Yuvarlak ve buruşuk alel genlere sahip olan K ve L bezelyelerinin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin fenotipleri tabloda verilmiştir.
K

L

■

●

■

●
Tablodan,
I. ● geni, her durumda buruşuk tohum özelliği kazandırır.
II. ■ geni, her durumda yuvarlak tohum özelliği kazandırır.
III. K ve L bezelyelerinin tohum şekli bakımından fenotipleri aynıdır.
çıkarımlarından hangileri yapılır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

C) II ve III.

18

D) I, II ve III.

A

A

FEN BİLİMLERİ

12. Camponotus Saundersi türü karıncalardan eşsiz bir savunma mekanizması!

Bu karıncalar diğer böcekler tarafından tehdit edildiğinde, vücut duvarını yırtabiliyor. Patlama sonucu
karıncaların şişmiş bezlerinden yapışkan ve toksik bir sıvı etrafa yayılıyor. Bu sıvı düşmanını öldürüyor
ya da uzaklaştırıyor. Bu davranışı sergileyen karıncalar da anında ölüyor. Ağaçlarda yaşayan bu tür,
eşsiz savunma mekanizması nedeniyle patlayan karınca olarak anılıyor.
Camponotus Saundersi türü karıncanın davranışından,
I. Kendisini korumayı amaçlamaktadır.
II. Böcekleri yuvasından uzaklaştırarak kolonisini korur.
III. Bu adaptasyon türün neslini devam ettirmesinde etkilidir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.  

13. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı temas yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Dünyanın güçlü ordularında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de caydırıcı güçlerinden biri tanklardır. Yıllardan beri Alman ve Amerikan tankı kullanan TSK, yerli üretim Altay tankına geçiş yapmaya
hazırlanıyor.

Özellikleri:
•
•
•
•
•

Tankta dört kişilik mürettebat görev alacak.
Tankın kütlesi 65 ton olarak tahmin ediliyor.
Değişken süspansiyon sistemi sayesinde keskin manevra yapabilme ve üstün arazi yeteneğine sahip.
Tank 70 km/h sürat ile hareket edebilecek.
----

Altay tankının yapımında tekerlek yerine palet kullanılmasının öncelikli amacı aşağıdakilerin
hangisinde doğru açıklanmıştır?
A) Tankın 65 ton kütlesinden meydana gelen ağırlığı temas ettiği yüzeye dağıtarak, zorlu arazi koşullarında yüzeye batmasını engellemek.
B) Tankın içerisinde bulunan kişilerin zorlu arazi koşullarında daha rahat seyahat etmesini sağlamak.
C) Tankın farklı arazi koşullarında 70 km/h sürate rahatlıkla ulaşmasını sağlamak.
D) Tankın virajlı yollarda rahat yol alabilmesi için dönüş yeteneğini artırmak.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

19

A

A

FEN BİLİMLERİ

14. Bilgi: Sıvı basıncı sıvının derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
Altlarında musluklar bulunan özdeş kaplara 1 ve 2 sıvıları şekildeki derinliklerde dolduruluyor.

2 sıvısı

1 sıvısı

1 sıvısının
fışkırma mesafesi

2 sıvısının
fışkırma mesafesi

Buna göre,
I. 1 sıvısı daha yoğun ise 1 sıvısının fışkırma mesafesi 2 sıvısının fışkırma mesafesinden fazla olabilir.
II. 2 sıvısı daha yoğun ise 2 sıvısının fışkırma mesafesi 1 sıvısının fışkırma mesafesinden daha fazladır.
III. 2 sıvısı daha yoğun ise 2 sıvısının fışkırma mesafesi 1 sıvısının fışkırma mesafesinden daha az olabilir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

15. Aşağıda bir hücredeki genin bakteri hücresine aktarılması ile ilgili çalışma gösterilmiştir.
İstenilen geni
bulunduran hücre

İstenilen gen bakterinin
DNA’sına aktarılır ve yeni
dizilimli DNA elde edilir.
Elde edilen bu yeni DNA
bakteriye aktarılır.

Bakterinin DNA parçası ve
istenilen geni taşıyan DNA
parçası çıkarılır.

Kendi kendini
eşleyebilen DNA
parçası
Bakteri hücresi

Yeni DNA’yı
içeren
bakterilerin
çoğaltılması
sağlanır.

İlgili genler çoğaltılan
bakteri hücrelerinden
toplanarak, çeşitli
uygulamalar için kullanılabilir.

Buna göre bu çalışma ile ilgili,
I. İstenilen genin çoğaltılması sağlanmıştır.
II. Bir gen özelliğinin başka canlıda etkileri incelenebilir.
III. Genetik mühendisleri biyoteknolojik uygulamadan yararlanarak bir canlıdaki geni başka bir canlıya
aktarmışlardır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.
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16. Aşağıda kurbağada gerçekleştirilen klonlamanın aşamaları şema ile gösterilmiştir.
Döllenmemiş
yumurta hücresi
alınıyor.

Hücrenin çekirdeği
çıkarılıyor.

Kurbağa A
Çekirdek yumurta
hücresine aktarılıyor.

Kurbağa B

Vücut hücresi
alınıyor.

Hücrenin uygun
ortamda çoğalması
sağlanıyor.
Klonlanmış
iribaş

Hücrenin çekirdeği
çıkarılıyor.

Bu şema ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) Klonlanmış iribaşın genetik yapısı A kurbağası ile aynıdır.
B) İribaş eşeyli üreme yöntemi ile meydana gelmiştir.
C) İribaşa A kurbağasının genetik materyal açısından bir katkısı olmamıştır.
D) A kurbağasından alınan çekirdeğe B kurbağasının hücresi uygun yaşam alanı oluşturmuştur.

17. Çok parmaklılık çoğunlukla kedi, köpek ve insanlarda görülen doğuştan gelen bir genetik bozukluktur.
Çok parmaklılığa neden olabilecek 39 farklı mutasyon tanımlanmıştır. Bu farklılıklar çok parmaklılığın
tipini belirlemektedir. Oluşan fazla parmaklar kimi zaman eklemsiz de olabilirler. Nadiren de olsa bütün
parmakların birey tarafından kontrol edilebildiği ve bireye fayda sağladığı da bilinmektedir. Günümüzde
değil ama vahşi doğa içerisinde bu çeşitliliğin bir faydası olsaydı, evrimsel süreç bu gen değişimini desteklerdi ve güçlü olan bireyler (çok parmaklı) hayatta kalırken, diğerleri (normal sayıda parmak) doğa
tarafından elenirdi.

Küçük parmağın yanında oluşan 6. parmak

Baş parmağın yanında oluşan 6. parmak

Çok parmaklılık olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Genin; işleyişinde değil, yapısında meydana gelen bir değişim sonucu ortaya çıkar.
B) Bu değişim canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur.
C) Mutasyon vücut hücresinde meydana gelirse kalıtsal olur.
D) Meydana gelen mutasyonun canlıya yararı olabilir.
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18. Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Genellikle meyve sineği olarak adlandırılan bu sinekler, sirke sineği, posa sineği, üzüm sineği olarak da adlandırılır. Sirke sineğinin bazıları düz, bazıları kıvrık kanatlıdır.
Kıvrık kanatlılığın oluşması ortam sıcaklığına bağlıdır. Kalıtsal yapısında kıvrık kanat geni bulunan sirke
sineği yumurtaları 16 derecede gelişirse düz kanatlı, 25 derecede gelişirse kıvrık kanatlı olmaktadır. Bu
olay modifikasyon olayıdır. Fakat kalıtsal yapısında kıvrık kanat geni olmayan bir sirke sineği yumurtaları ister 16 derecede ister 25 derecede gelişsin düz kanatlı olmaktadır.

Sirke sineği yumurtaları

Düz kanatlı sirke sineği

Kıvrık kanatlı sirke sineği

Sirke sineği yumurtalarının belirtilen ortamlardan hangisinde yetişmesi sonucundaki gelişimi
yanlış gösterilmiştir?
A)

B)

16 derecede
yetiştiriliyor.

Kıvrık kanatlılık geni
bulunan sirke
sineği yumurtaları

C)

Kıvrık kanatlılık geni
bulunmayan sirke
sineği yumurtaları

Gelişen
sirke sineği

D)

25 derecede
yetiştiriliyor.

Kıvrık kanatlılık geni
bulunan sirke
sineği yumurtaları

25 derecede
yetiştiriliyor.

Gelişen
sirke sineği

Gelişen
sirke sineği

16 derecede
yetiştiriliyor.

Kıvrık kanatlılık geni
bulunmayan sirke
sineği yumurtaları

Gelişen
sirke sineği

19. Bilgi: Akraba evliliklerinde kalıtsal hastalıklar insanın kalıtsal maddesinde bu hastalıklarla ilgili taşıdığı
bir çift genden her ikisinin de bozuk olması durumunda ortaya çıkar. Baskın olmayan hastalıklı genler
(a) bir araya gelerek (aa) hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Gen çiftinden sadece biri baskın
olmayan (Aa) gende ise hastalık belirtileri ortaya çıkmaz. Bu kişiler sağlıklı olmalarına rağmen hastalığın
taşıyıcısıdırlar. Bu geni nesilden nesle aktarabilirler.
Kendileri genetik bir hastalık bakımından hasta olmayan iki birey akraba evliliği yapmışlardır. Evliliklerinde ilk çocuklarında baskın olmayan genlerle taşınan genetik bir hastalık ortaya çıkmıştır.
Buna göre, bu ailenin doğacak ikinci çocuklarının da ilk çocukları gibi genetik hasta olma olasılığı nedir?
A) %0

B) %25
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20. Aşağıda gaz basıncının etkilerini kavrayabilmek için yapılmış bir deney verilmiştir.
Deney: Gaz basıncının plastik şişeye etkisi
Malzemeler:
• 1 adet vakum pompası (hava boşaltma tulumbası)
• 1 adet içi boş plastik şişe
• 1 adet cam fanus
Deneyin yapılışı:
Cam fanus

Sıkıştırılmış plastik şişeyi fanusun içine koyalım ve fanusun içindeki havayı hava boşaltma
tulumbası yardımıyla boşaltarak fanus içindeki gaz basıncını azaltalım.

Sıkıştırılıp kapağı kapatılan plastik şişe.

Fanusun içindeki hava boşaltıldıkça plastik
şişenin yavaş yavaş sıkıştırılmadan önceki
hâline döndüğü gözleniyor.
Buna göre yapılan deneyde sıkıştırılmış plastik şişenin eski hâline dönmesi ile aşağıda verilenlerden hangisi benzerlik gösterir?
A) Hava basılan otomobil lastiğinin düzgün şişmesi
B) Denizin derinliklerine doğru inildikçe kulağımızın ağrıması
C) Ucu sivriltilmiş çubuğun toprak yüzeye daha rahat girmesi
D) Yükselen uçan balonun hacminin zamanla artması
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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.

