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1. Sık sık yüksek doğal gaz faturasından ve evinin yeterince ısınmamasından şikâyetçi olan Hamdi Bey,
5 katlı bir binanın son katında oturmaktadır. Bir gün okuduğu derginin ekinde aşağıdaki broşürü görür
ve inceler.

FATURAYI DÜŞÜRMEK İÇİN BAKIM ŞART
Çatı ısı kaybı
%26

Kullanılmayan ev bölümleri
(oda, kiler, antre ve merdiven)
radyatörleri kapatılmalı.
Geceleri kombiler tamamen kapatma yerine,
düşük ayarda çalıştırılmalı.

Sıcaklığın içeride kalması için
güneş çekildiğinde perdeler
kapatılmalı. Kış aylarında güneşe
bakan percereler dışında kalan
diğer percerelerin perdeleri kapalı
olmalı.

Kombilerin bakımı her yıl
düzenli yapılmalı.
Kombiler, kısa süreli açılıp
kapatılmamalı.

Pencere ısı kaybı
%18

Termostat bir günden fazla
evden uzak kalınacaksa
kapatılmalı.

Kışın en soğuk günlerde
evin iç sıcaklığı en çok
20°C konfor sıcaklığına
ayarlanmalı.

Duvar ısı kaybı
%33

Yer ısı kaybı
%12

Kapı
ısı kaybı
%11

Radyatörler ile
duvar arasında
boşluk bırakılmalı.

Radyatörlerin üstü ve önü estetik
amaçla kapatılmamalı, mobilya,
perde ve eşyalarla engellenmemeli.

Buna göre Hamdi Bey aşağıdakilerden hangisini uygularsa hem ay sonundaki faturanın daha
çok düşmesini hem de evin daha iyi ısınmasını sağlamış olur?
A) Eve giriş çıkışlarda dış kapının fazla açık tutulmaması konusuna hem kendisinin dikkat etmesi hem
de ailesine bu konuda telkinde bulunması ve radyatörlerin önündeki mobilyaları kaldırması
B) Evin tün odaları ile koridorları duvardan duvara taban halısıyla kaplatması ve güneşli havalarda perdeleri açıp güneş kaybolduğunda perdeleri çekmesi
C) Evin dış cephesi ile çatısını ısı yalıtımıyla kaplatması ve hem güneşli havalarda hem de geceleri kombiyi düşük ayarda çalıştırması
D) Pencere kenarlarında ısı kaybı olan yerleri tespit ederek buralara silikon çekmesi ve güneşli günlerde
termostatı bir süreliğine kapatması
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2. Bozcaada’nın batı yakasında henüz yoğun
kalabalıklar tarafından sarılmamış çok güzel
bir koy var. Koyu çevreleyen üzüm bağları
ve deniz arasında geniş bir kumsal uzanıyor.
Bu kumsal deniz dibinde de sürüyor. İncecik
kumlar güneş altında, altın tozlar gibi parlayıp
gözleri kamaştırıyor. Öylesine de kızgın ki bu
altın kumlar! Öğle sıcağında yalınayak yürümek olanaksız. Böyle bir deneyime kalkışan
kişi, kızgın kumlarda yürürken dans eden Afrika yerlilerini andırıyor.

4. Dünya şüphesiz muhteşem bir eserdir. Böyle bir dünyada bulunmak bizim için şanstır.
Bu güzel dünyadaki misafirliğimizin çok iyi
geçmesini, kedersiz sona ermesini elbette
hepimiz isteyeceğiz. Ama eğer öyle geçmiyor
da zaman zaman üzüntülerimiz oluyorsa hatta
bazen bu üzüntüler bizi bu güzelim dünyadan
soğutacak, yaşadığımıza bin kere pişman
ettirecek dereceleri buluyorsa ne yapabiliriz? “Hayat böyledir işte!” deyip geçmekten,
yaşamayı olduğu gibi kabul etmekten başka
elimizden gelen bir şey var mı?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı
çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?
A) Çağrıştırma
C) Girişme

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kuşatma
D) Döşeme

A) Yaşama kararlılıkla sımsıkı sarılmak
B) Yapılan hatalardan ders çıkarmak
C) Yaşamı iyisiyle kötüsüyle benimsemek
D) Geçim sağlamak için çalışmaya başlamak

5. Masalların çocukları korkutucu özellikler taşıdıkları, gerçek dışı oldukları için çocuklara
anlatılmaması gerektiği hakkında pek çok
yazı yazılmıştır. Aslında tehlikeli olan, masalın
gerçek olduğu düşüncesini çocuğa aşılayarak
onu buradan hareketle hurafelerin, batıl inançların içine atmaktır. Ama masallar vasıtasıyla
çocuğa ilerde sahip olacağı pek çok değer
de aşılanır: kahramanlık, dürüstlük, aklını kullanma gibi. Böylece çocuk ileride kendisini
bekleyen tehlikelere karşı uyarılır. Masalların
devi aslında gerçek hayatta çocuğu bekleyen
binbir tehlikenin bir sembolünden başka bir
şey değildir. Nasıl ki masal kahramanı devin
zayıf yanlarını bulup onunla mücadele ederse
masalı dinleyen çocuk da karşısına kılık değiştirmiş bir gerçek tehlike olarak çıkan devle
korkmadan mücadele edecektir.

3. Felsefe tarihine baktığımızda pek çok filozofun aynı zamanda edebî bir tarz kullandıkları
görülür. İlk Çağ filozoflarından bazıları görüşlerini şiirler şeklinde dile getirmişler ve aynı
zamanda ozan olmuşlardır. Platon, St. Augustine, Schopenhauer, Nietzsche aynı zamanda
büyük edebiyatçıdırlar. Russel, Camus, Sartre Nobel Edebiyat Ödülü’nü almışlardır. Ama
bazı çok iyi filozoflar da vardır ki bunlar kötü
yazar olmuşlardır. Örneğin Aristoteles, Kant
gibi isimler çok iyi filozof oldukları hâlde, kullandıkları dil bakımından iyi yazar değildirler.
Bu parçadan,
I. İyi bir filozof olmak için iyi bir edebiyatçı
olmak şart değildir.
II. İyi bir edebiyatçı olmak için filozof olmak
şart değildir.
III. Bir filozofu filozof, eserini de felsefi yapan,
edebî ve estetik değerlerin dışında başka
değerlere ve özelliklere de ihtiyaç vardır.

Bu metinde masallarla ilgili asıl anlatılmak
istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuklara üstün nitelikler kazandırdığı
B) Çocukları yaşamın zorluklarına hazırladığı
C) Çocukların korkularıyla yüzleşmesini sağladığı
D) Çocukları yenilmez bir savaşçı kıldığı

yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.

B) I ve II.
D) I, II ve III.
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6. Aynalar ışığın yansıma özelliğinden ortaya
çıkmıştır. Basit bir aynada cisimle görüntü
birbirinin aynısıdır. Aynaya baktığınızda görüntünüzü aynı büyüklükte görürsünüz. Yalnızca her şey yatay olarak tersine döner. Örneğin, bir kâğıda “bezen” yazıp ona aynada
baktığınızda bu sözcüğü “
” şeklinde
görürsünüz. Üstelik yansımada sadece sözcüğün tersine dönmekle kalmayıp “b” harfinin
“d”’ye dönüştüğünü, diğer harflerin ise şekil
değiştirdiğinden herhangi bir anlam ifade etmediğini fark edersiniz.

bezen

8. 2020 yılı; Türkiye’nin önerisi Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’ın desteğiyle Bilge Tonyukuk Abidesi’nin dikilişinin 1300. yıl dönümü nedeniyle
UNESCO’nun aldığı kararla “Bilge Tonyukuk  
Yılı” ilan edildi.
Bu cümlede aşağıdaki yazım veya noktalama kurallarından hangisine örnek
olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve
kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.
B) Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.
C) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
D) Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb.
yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle
başlar.

nezeb

9.

Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin aynadaki yansıması anlamlı bir kelimeyi
karşılar?
A) lobi
C) kapak

A
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B) adak
D) dolap

Bölünen

7. Cümlede yüklemin bildirdiği eylem ya da oluşu yer-yön, zaman, hâl, azlık-çokluk (miktar),
vasıta (araç) ve sebep bakımından tamamlayan yardımcı ögeye “zarf tamlayıcısı” denir.

Bölüm

Kalan

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zarf tamlayıcısı” yanlış gösterilmiştir?

Bir sosyal medya sitesinde paylaşılan yukarıdaki görsel için yapılan “Matematiği
böyle anlattılar da biz mi anlamadık?” yorumu eğitim-öğretimde aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Yumak, açık olan bahçe kapısından içeri
girdi.
B) Çocuklar oyun parkında neşeyle oynuyorlar.
C) Mehtap bugünkü ödevini erkenden bitirmiş.
D) Hediye paketini görünce gözlerinin içi güldü.
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B) Pekiştirme
D) Somutlaştırma
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10. Yaya geçidi, bir cadde üzerinde yayaların yolun karşısına geçmesi için özel olarak işaretlenmiş bölümdür. Yayaların karşıdan karşıya geçerken kendilerine ayrılan bölümleri kullanmaları kendi güvenlikleri
açısından oldukça önemlidir.
K
B

D
G

Büyükbabanın Evi

Ozan’ın Evi

Ozan, evlerinin iki sokak ötesinde oturan büyükbabasını zaman zaman yaya olarak ziyaret etmektedir.
Buna göre Ozan’ın, büyükbabasının evine en güvenli ve en kısa yoldan gitmesi için kullanacağı
güzergâhın tarifi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yaya geçidinden karşıya geç. Kuzey yönünde ilerle. Köşeye gelince batı yönünde ilerle. Köşeye
gelince güney yönünde ilerle. Yaya geçidinden karşıya geç ve kuzey yönünde ilerle. Köşeye gelince
batı yönünde ilerle. Yolun karşısına geç ve büyükbabanın bahçesine gir.
B) Yaya geçidinden karşıya geç. Kuzey yönünde ilerle. Köşeye gelince batı yönünde ilerle. Yaya geçidinden karşıya geç ve batı yönünde ilerle. Köşeye gelince kuzey yönünde ilerle. Yaya geçidinden
karşıya geç ve güney yönünde ilerle. Köşeye gelince batı yönünde ilerle ve büyükbabanın bahçesine
gir.
C) Yaya geçidinden karşıya geç. Güney yönünde ilerle. Köşeye gelince batı yönünde ilerle. Köşeye
gelince kuzey yönünde ilerle. Yaya geçidinden karşıya geç ve kuzey yönünde ilerle. Köşeye gelince
batı yönünde ilerle. Yolun karşısına geç ve büyükbabanın bahçesine gir.
D) Yaya geçidinden karşıya geç. Kuzey yönünde ilerle. Köşeye gelince batı yönünde ilerle. Yaya geçidinden karşıya geç ve batı yönünde ilerle. Yolun karşısına geç. Biraz daha ilerleyip büyükbabanın
bahçesine gir.
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PISA SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE’NİN PUANLARI
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PISA SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI
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Buna göre her iki grafik incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Her üç alanda da 2015’e kadar sürekli ve düzenli bir artış söz konusu iken 2015 yılına gelindiğinde
tüm alanlarda Türkiye’nin puanı ciddi bir şekilde düşmüştür.
B) 2018’de üç yıl öncesine göre her üç alanda da puanlar artmış ancak bu artışa rağmen okuma alanında 2012 yılındaki seviyeye hâlâ ulaşılamamıştır.
C) PISA 2018’de fen bilimlerinde tüm yıllar içerisinde en yüksek puan yakalanırken, okumada 2012’nin
ardından en iyi ikinci puan alınmıştır.
D) 2015 yılına göre ülke sıralamamız okuma becerileri alanında 10 basamak, matematikte 8 basamak
ve fende 13 basamak yükselmiştir.
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12. ADR (Tehlikeli Maddelerin Taşınmasıyla İlgili Avrupa Sözleşmesi) ceza tablosu Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığınca Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, işletmelere kesilebilecek cezalardan bazıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Kanun Maddesi

Kara yoluyla Tehlikeli Madde Taşıma İhlalinin Konusu

Ceza Miktarı (TL)

5/6

Tehlikeli madde faaliyet belgesi olmaması

2.000

5/7

Tehlikeli madde güvenlik danışma hizmeti alamama

3.000

5/10

Kaza raporunun e-devlet üzerinden 7 iş günü içinde
bildirilmemesi

1.000

8/1-b

Taşıma evrakının uygun düzenlenmemesi, taşımacıya
verilmemesi

500

8/1-c

Tehlikeli maddeye uygun araç tipiyle taşınmaması

1.000

Ceren, Kevser, Fırat ve Cengiz adlı kişilerin işletmelerinin aldıkları cezalarla ilgili bilinenler şunlardır:
I. Fırat’ın işletmesi iki farklı ihlalden toplam 4.000 TL ceza almıştır.
II. Ceren’in işletmesi sadece 5/10 kanun maddesine uymamaktan ceza almıştır.
III. Kevser’in işletmesi aynı kural ihlalinden iki kez ceza almıştır.
IV. Ceren ile Kevser’in işletmelerinin aldıkları ceza miktarları eşittir.
V. Cengiz’in işletmesi üç farklı kural ihlalinde bulunmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?
A) Fırat’ın kural ihlallerinden biri de 8/1-c kanun maddesine uymamasıdır.
B) Kevser’in işletmesi 8/1-b kanun maddesine uymadığı için ceza almıştır.
C) En yüksek para cezası Cengiz’in işletmesine kesilmiştir.
D) Cengiz’in işletmesi cezalardan birini tehlikeli madde faaliyet belgesi olmadığı için almıştır.

13. Düşüncemizde kök salan her tohum er geç meydana gelen bir eylemle kendi meyvesini verir, bu meyvenin iyi veya kötü olması düşüncenin niteliğine bağlıdır.
Bu cümlede anlatılan durumu,
I. Sahilde yüksek bir kayanın üstüne çıkan iki adam denizi dinlemek için gözlerini kapadılar. Birisi
dalgaların kayaya çarpmasıyla çıkardığı sesi huzur ve neşe sesi, ötekisi ise savaş ve patlama sesi
olarak algıladı. Deniz; onların ruhuna, hayatına ve düşüncesine göre konuştu.
II. Yolda yürüyen biri karamsar, diğeri iyimser iki arkadaş ışıksız bir kavşakta karşıya geçmeye çalışan
yaşlı bir kadına denk geldiler. Karamsar, kadının elindeki poşetleri taşıyarak; iyimser ise trafiği durdurarak yaşlı kadına yardımcı oldu. Böylece her ikisinin de gönlü huzurla doldu.
III. Tek yumurta ikizi olan iki kız kardeşin doğum günü yaklaşmaktadır. Bu kızlardan biri doğum günü
hediyesi olarak cırtcırtlı ayakkabı, öteki ise masal seti hayali kurmaktadır.
metinlerinden hangileri örneklendirmektedir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.
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14. • Açıklayıcı anlatım; herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacına yönelik
anlatım biçimidir.
• Betimleyici anlatım, varlıkların belirgin özelliklerini göz önünde canlandırma ve izlenim uyandıracak
biçimde anlatmaya denir.
• Tartışmacı anlatım, okuyucuyu veya dinleyiciyi istenilen davranış ve düşünceye yöneltmek amacıyla  
başvurulan bir anlatım biçimidir.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde, açıklaması verilen anlatım biçimlerinden herhangi biri kullanılmamıştır?
A) Bilgi ile kültür kavramlarını aynı kefeye koyanlar var. Hayır! Kültür, bilgi demek değildir. Bunun
ikisini ayırdıktan sonra birbirine bağlamak gerekir. Bilgi ham madde, kültür ise işlenmiş maddedir. Bilgi, ampulün camı ve telidir; kültür ise bu camın ve telin ampul hâline gelmesi, yanması ve
ışık vermesidir.
B) Tek odalı, basık, üstündeki otlar kalbura dönmüş evin içerisinde hemen hemen eşya denecek
hiçbir şey yoktu. Yalnız köşede kılıfsız bir yorganla rengi atmış, küçücük bir minder duruyordu.
Minder öyle eski öyle kirliydi ki… Ha, bir de cam su bardağı vardı. Bardağın etrafı sızan sularla
göllenmişti.
C) Meryem eve döndüğünde hemen mutfağa yöneldi. Buzdolabından bir tencere çıkardı, ocağın
üstüne koydu ve ısıttı. Raftan bir tabak aldı, ısınan yemekten tabağa boşalttı. Tabağı masaya
bırakıp oturdu. Karnını doyurduktan sonra saate baktı, geç olmuştu. Ellerini yıkayıp yatağına
uzandı.
D) Kutuplarda birçok buz dağı var. Buz dağları, karın üst üste yığılıp büyük buz kütleleri oluşturması
ve sonra buzullardan ayrılmasıyla oluşuyor. Buz dağlarının suyun üzerinde görünen kısmı aslında onların küçük birer parçasıdır. Büyük kısmıysa suyun altında kalıyor. Bu nedenle buz dağları
gemiler için tehlike oluşturabiliyor.

15.

“Roman geniş bir alandır, sarkmalara müsaittir; öykü dar alandır, oya gibi işlemek gerekir; şiir ise
kuyumcu terazisindeki altın gibi ölçüle biçile yazılan bir türdür.” derlerdi eskiden. Bu cümleleri ilk
duyduğumda ağzım bir karış açık kaldı. Belki hâlâ böyle düşünüp böyle söyleyenler vardır. Romanın
da öykünün de şiirin de kendilerine özgü zorlukları vardır ve hepsi hassasiyet gerektirir bana göre.
Biri diğerinden daha kolay değildir.
Eve döndüklerinde Pelin ve halasının karnı zil çalıyordu. Son bir aydır hiç bu kadar acıkmamışlardı.
Hemen sepeti boşaltıp yerleştirdiler. Pelin salatayı yaparken, halası saçındaki tek örgüyü saat sarkacı
gibi sallaya sallaya limonları sıktı. Yemeğe oturduklarında güneş son ışıklarıyla onları selamlayıp
sahneden çekilmişti. Kızarmış peynirle sıcacık ekmeğin kokusu çıkmış, kıvrıla kıvrıla yükselen bir
dansa başlamıştı.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Deyim kullanılması
C) Benzetmeden yararlanılması
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16.

Metin Türleri

Bilgilendirici Metinler
a

Hikâye Edici Metinler
Masal

Söyleşi

Eleştiri

Röportaj

c

b

Fıkra

Gezi Yazısı

Destan

Fabl
Roman
Tiyatro

Biyografi

1. Çiroz Ahmet, yeşil boyalı türbenin penceresine sokuldu. Kör bir kandilin hafifçe aydınlattığı
sandukaya baktı. Başı ucunda iki büyük şamdan duruyordu. Sandukanın iki yanında iki seccade
yayılıydı. Açık rahlelerde büyük kutsal kitaplar duruyordu. Çiroz Ahmet bunlara baktı, kısaca bir
hesap yaptı. İçinden, “Şamdanlar onar liradan 20... Seccadeler on beşerden 30... Kitaplar mutlaka
yazmadır. 20 de onlara de! Etti 70...” dedi.
2. Özgürlük (hürriyet) toplum değerlerindendir. Dağlara ya da denizlerin ıssız bir adasına çekilip bir
başına yaşamaya kalkan kişi dilediğince oturur, yatar, kalkar. Beğendiği yemişi koparır. Yoktur
karışanı. Seçtiği çevrede görmek istediği işlere kimse engel olamaz. Ancak görünüşte özgürdür o
kişi. Bir de karşısına başka biri ya da bir hayvan çıksın. Onunla boy ölçüşmek, çarpışmak zorunda
kalır. Ya yenip onu buyruğu altına alacak ya yenilip kendisi onun buyruğu altına girecek.
3. Dünya’daki iklim tipleri, genel olarak enlem ve sıcaklığa göre sınıflandırılır. Başlıca iklim tipleri
içerisinde farklı tiplere rastlanabilir. Örneğin, kıyı bölgelerde deniz iklimleri görülürken büyük kıtaların
iç kesimlerinde karasal iklimler görülür. Bir iklim tanımlanırken görülebilecek bu farklı tipler asıl iklim
sınıfıyla birlikte anılır. Örneğin, tropikal bir bölgedeki kıyı şeridi tropikal deniz iklimine sahiptir.
Yukarıdaki bilgilendirme tablosunda bazı metin türlerinin isimlerinin geleceği bölümler a, b, c harfleriyle
gösterilmiştir.
Bu bölümler ve numaralandırılmış metinlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Deneme

Makale

Hikâye

A)

b-1

a-3

c-2

B)

a-2

c-1

b-3

C)

b-2

c-3

a-1

D)

a-2

c-3

b-1

17. Bir varlığın ya da kavramın adı olan sözcüklere isim; iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere fiil; fiil kökünden türediği ve olumsuzu fiiller gibi yapılabildiği hâlde kip eki alamayan sözcüklere fiilimsi denir.
Buna göre,
I. Evimizin kışlık yakacak ihtiyacı 2 tonun üzerindedir.
II. Birazdan çevredeki çocuklar bahçeye dolmaya başlar.
III. Boyun bir miktar uzar sık sık basketbol oynarsan.
cümlelerinin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.
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18. • Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz.
• Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.
• Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurallardan herhangi birini örneklendiren bir kullanım
yoktur?
A) Antoine de Saint-Exupéry’in “Küçük Prens”ini küçükler kadar büyükler de okumalıdır.
B) Yapılan bir araştırma Avrupalıların %47’sinin küresel ısınmadan korktuğunu ortaya koydu.
C) Bugünden on on beş yıl sonraki hâlinize mektup yazmayı hiç denediniz mi?
D) Bilim insanlarının Samanyolu’ndaki yıldız sayısı hakkındaki yorumları beni çok şaşırttı.

19. İç konuşma tekniği kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniğidir. İç konuşma tekniğinde, kahramanın duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Bu anlatım
tekniğinde kahraman, karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur.
Örnek:
Yürüyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur, olur! Mutlaka tıraş
bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması,
pekalâ bir meseledir. Kim demiş mesele değildir, diye? Budalalık! Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili
mor ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte.
Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır?
A) Ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar güneşsiz, ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurumayacaklar. Bu kedi, tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı?
Sandalyenin üstündeki vişneçürüğü rengindeki delik çoraplar... Asmanın yaprakları daha yemyeşil.
Bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz, Bozburun’a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul’un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor?
B) Hasan vapurda oyalandı; gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak
çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendi.
Beş yaşındaydı; peltek, şirin konuşmalarıyla da güvertede yolcuları epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini
bir durgunluk aldı.
C) Üsküp Türk kesiminde, beni hep sıcak bir Anadolu havası kucakladı. Çocukluk günlerimin taş döşeli
sokaklarından birisine benzer bir sokaktan geçerken sordum. İsminin Evliya Çelebi Sokağı olduğunu
söylediler. Büyük kervansarayların, yıkılmış camilerin, hamamların karşısında durdum. “Burası Demirciler Çarşısı’dır. Devamı bizi Kazancılar Çarşısı’na götürür. Sonra yolumuzun üzerinde Bit Pazarı
var!” dediler.
D) Ak saçlı dükkân sahibi, bereketine yüzde yüz inandığı sabah siftahını özenle kasasına koyarken o da
günlerdir özlemini çektiği kitabına kavuşuyordu. Mutluydu. Sevinç çığlıkları atmamak için kendini zor
tutuyordu. Kucakladığı kitabı ile dükkânın kitap dolu raflarına, bir köşede kendini hayranlıkla seyreden ak saçlı dükkân sahibine ve tahmininde yanılan aceleci tezgâhtara bakarak “Yine geleceğim.”
dedi.
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20. Türk Dil Kurumu, bir zamanlar dilimize girme eğilimi gösteren yabancı sözlere karşılık bulmak için
vatandaşlardan teklifler alacağını duyurmuştu. Daha sonra gelen teklifleri değerlendirmiş ve bu tekliflerden uygun gördüklerini Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’na eklemiştir. Türk Dil Kurumunun bu
değerlendirmede arayacağı özelliklerle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Karşılık teklif edilen yabancı sözün kökeni, özgün biçimi ve türü belirtilmelidir.
• Yabancı sözün anlamı açık olarak verilmeli, bu anlam basın yayın organlarından veya edebî metinlerden örnek cümlelerle desteklenmelidir.
• Yabancı sözün yardımcı fiillerle veya diğer sözlerle birleşik kullanımları varsa bunlar da verilmeli, bunlar için de karşılık teklif edilmelidir.
Buna göre aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinde Türk Dil Kurumunun arayacağı özelliklerin tümü bulunmaktadır?
A)

sürpriz
İsim, Fransızca surprise
Şaşırtı: Beklenmeyen ve insanı şaşırtarak sevindiren ve üzen olay, beklenmedik durum.
“Taksim’de bir sürpriz! Polisler, Maslak üzerinden Boğaz yolunu ulaşıma kapamışlar.” (Atilla İlhan)
Sürpriz yapmak: Birini, beklenmedik, şaşırtan, sevindiren veya üzen bir olayla karşılaştırmak.

B)

panorama
Fransızca panorama (pan- bütün, orama görme)
1. Yüksek bir yerden bakıldığında göz önüne serilen geniş görünüş:
“Belediye reisi bir panorama resmi çekmeyi akıl etmeyen fotoğrafçıya çıkışıyordu.” (Reşat Nuri Güntekin)
2. Genel görünüm: Çağdaş Türk sanatından bir panorama vermeyi amaçladık.
Panoramik: Genel görünümlü

C)

start
isim, spor, İngilizce start
Çıkış, başlama
1. Çıkmak işi
2. Başlamak işi
Start almak: Başlamak
Start vermek: Başlatmak
s

D)

t

a

r

t

poligon
matematik, polygone (poluk çok, gonia açı)
1. isim Atış yeri: Ateşli silahlarla atış alıştırmaları yapılan yer.
2. İsim, matematik Çokgen: Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı şekil.

p
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1.
“9 sayılı” emirle demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafları ve
imalathaneleriyle, bu esnaf ve imalathanelerin iş çıkarabilme güçleri ve kasatura, kılıç, mızrak
ve eyer yapabilecek ustaların adlarıyla birlikte sayılarını ve durumlarını tespit ettirdim.
“10 sayılı” emirle, halkın elinde bulunan dört tekerlekli, yaylı araba, dört tekerlekli at ve
öküz arabalarıyla, kağnı arabalarının bütün takım ve hayvanlarıyla birlikte binek ve topçeker
hayvanlarının, katır ve yük hayvanlarının, deve ve eşek sayısının yüzde yirmisine el koydurdum.
Tekalif-i Milliye Emirleri’nin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Orduya mühimmat desteği sağlamak
B) Ordunun taarruz gücüne ulaşmasını sağlamak
C) Kuva-yı Milliye’nin ihtiyaçlarını karşılamak
D) Ordunun harekat kabiliyetini güçlendirmek

2. Kütahya Eskişehir Savaşı’nda Türk ordusunun geri çekilmesi, Mustafa Kemal’e yönelik
eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oldu. Bu
durumdan Mustafa Kemal sorumlu tutuldu. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Meclisin
yetkilerini üç aylığına kendi üzerine almayı
teklif etti. Teklif TBMM’de oylandıktan sonra
Mustafa Kemal “Başkomutan” oldu. Sakarya
Savaşı’nda “Başkomutan” olarak ordunun başına geçen Mustafa Kemal, savaşın en kritik
noktasında şu tarihi emrini vererek Yunanlar
lehine görünen savaşı tersine çevirdi: “Hattı
müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz.”

3. Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında alınan
kararlardan bazıları şöyledir:
• Manda ve himaye kabul edilemez.
• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine
karşı ve Osmanlı Hükûmetinin dağılması hâlinde, millet topyekûn kendisini savunacak
ve direnecektir.
• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
Verilen kararlarda;
1. Millî birlik ve beraberlik
2. Millî egemenlik
3. Toplumsal adalet

Bu bilgilerde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmamıştır?

4. Bağımsızlık
gibi anlayışlardan hangilerine önem verildiği söylenebilir?

A) Eleştirel düşünceye sahip olması
B) Millî iradeye saygılı davranması
C) Sorumluluk almaktan kaçınmaması
D) Hukuk çerçevesinde hareket etmesi
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4. “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken
onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile
taarruz eden genel olarak yabancı unsurlarla mücadele gereğini ve millî düşünceleri
boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle ve
özveri ile savunmanın gereği öğretilmelidir.
Yeni neslin bütün ruhî güçlerine bu özellikler
ve yeteneğin verilmesi önemlidir.”

6. “…İtilaf Devletleri Londra’da toplayacakları
konferansta Doğu Sorunu’nu adalet ve hak
çerçevesinde çözümlemeye karar vermişlerse, çağrılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’ne doğrudan doğruya göndermelidirler.”
Mustafa Kemal’in Londra Konferansı’ndan
önce söylediği bu sözlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nde
söylediği bu sözlerle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) İtilaf Devletleri’nin Yunanlıları desteklemesine karşıdır.
B) TBMM’nin hukuki varlığının tanınmasını istemektedir.
C) Barış koşullarının TBMM’nin lehine olduğunu düşünmektedir.
D) İtilaf Devletleri’yle bir an önce barış yapmak istemektedir.

A) Okullarda çağdaş fikirlerin öğretilmesi
B) Öğrencilere mesleki eğitim verilmesi gerektiği
C) Eğitimde millî amaçlara uygun davranılması
D) Ülkedeki yabancı okulların kapatılması

7. 19. yüzyılda Osmanlı devlet adamları devletin parçalanmasını önlemek için 1839’da
Tanzimat Fermanı’nı ve 1856’da Islahat Fermanı’nı ilan ederek sınırları içindeki azınlıklara
ve tüm ulusa eşit haklar tanıdılar. 1876’da
meşrutiyet yönetimine geçerek tüm ulusların
yönetime katılmasını sağladılar. Tüm bu çabalar, ayaklanmaları ve devletin parçalanmasını
önleyemedi.

5. BMM, 23 Nisan 1920’de kurulduktan sonra
kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmış ardından da isyancıları yargılamak için İstiklal
Mahkemelerini kurmuştur.
Bu bilgilere göre BMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

A) Meclis Hükümeti sistemine göre hareket
ettiği
B) Otoritesini hukuki yollardan sağlamaya çalıştığı
C) Yasama ve yargı organlarını birbirinden
ayırdığı
D) Mahkemelerin bağımsız çalışmasına önem
verdiği
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8.
İlk Adımla Başlayan Büyük Yürüyüş 101. Yılında
Mondros Mütearekesi’nin ülkenin üzerine karabasan gibi çöktüğü bir dönemde, 16 Mayıs’ta “Bandırma” ile
“Millî Mücadele” için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da ayak bastığı Samsun, bir
milletin kaderini değiştiren tarihi olayda ilk adımın atıldığı yer olmanın gururunu yaşıyor.

30 EKİM
13 KASIM
Mondros Mütarekesi
İmzalandı.
Savaşta geçit verilmeyen
düşman gemileri Çanakkale
Boğazı’ndan geçerek İstanbul’a demirlendi.
16 MAYIS
Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi
olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, kurtuluş
mücadelesi planlarıyla Bandırma gemisi ile Samsuna doğru yola çıktı.

17-18 MART
Rumlar, 17-18 Mart 1919’da Samsun’a
asker çıkaran İngilizleri de arkalarına
alarak, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın
7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf
Devletleri'nin işgaline açmak istedi.
15 MAYIS
İzmir işgal edildi.

19 MAYIS
Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastı.
İlk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Havza’da kuruldu ve
28 Mayıs’ta ilk genelge olan Havza Genelgesi
yayımlandı.

Verilen görsele göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kuvâ-yı Millîye teşkilatının kurulduğuna
B) İtilaf Devletleri’nin azınlıkları desteklediğine
C) Milli Mücadele’nin başladığına
D) Ülkenin toprak bütünlüğünün tehlike altında olduğuna
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9. 27 Kasım 1919 gecesi Maraş’ta Ermenilerin
ileri gelenlerinden Hırlakyan’ın evinde işgal
komutanının şerefine bir balo tertiplenir. Baloda komutanın dansa davet ettiği genç Ermeni
kızı “Sizinle dans edemem. Çünkü kendimi
esarette hissediyorum. Kalede Türk bayrağı
dalgalandığı sürece¸ sizinle dans edemem!”
diyerek teklifini reddeder. Bunun üzerine askerlerine derhal emir veren komutan¸ kaledeki
Türk bayrağını indirtir. Ertesi sabah yatağından kalkan Maraşlılar¸ asırlardan beri kale
burcunda dalgalanan şanlı bayraklarını göremezler. Bir milletin istiklaline son verilmesi
anlamına gelen bayrağının indirilmesi karşısında Maraşlılar, sessiz kalmazlar ve Cuma
namazı vakti Ulu Camii’de toplanırlar. Ezan
okunduktan sonra, camide toplanan halka
Cuma hutbesinde cami imamı Rıdvan Hoca “Aziz cemaat¸ kalesinde düşman bayrağı
dalgalanan bir millet hürriyetini kaybetmiş
sayılır. Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılmak caiz değildir.” der. Maraş halkı ise
“Bayraksız namaz kılınmaz!” diye bağırır. Bunun üzerine Maraşlılar topluca kaleye hücum
ederek¸ indirilen bayrağı yeniden kale burçlarına dikerler.

10. “Osmanlı Devleti’nin mali durumundan dolayı savaş tazminatı istenmeyecek ancak Türk
maliyesi müttefikler arası mali komisyonun
denetimine alınacaktır.”
Sevr Antlaşması’nın bu hükmüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını kaybettiğine
B) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ertelendiğine
C) Osmanlı toprak bütünlüğünün bozulduğuna
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi olarak sona erdiğine

Verilen bilgilere göre Maraşlıların;
1. Vatanseverlik duygusuyla hareket ettikleri
2. Cesaretli ve fedakârca davrandıkları
3. Millî egemenliğe önem verdikleri
gibi değerlendirmelerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
C) Yalnız 3.

B) 1 ve 2.
D) 1, 2 ve 3.
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1. Canın korunması İslam dinine göre en temel
haktır. Çünkü bireyin varlığını sürdürmesi, iş
ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi buna bağlıdır. Bu yüzden İslam bireyin yaşama hakkını
henüz anne karnındayken güvence altına alır.

3. Hz. Peygamberle (s.a.v.) ile Ziyad b. Haris’in
yolculuğu sırasında, konakladıkları yere bir
şahıs gelerek onlardan bir şeyler istedi. Hz.
Peygamber de “Kim muhtaç olmadığı halde
insanlardan bir şey isterse, aldığı şey, ona baş
ve karın ağrısı yapar!” buyurdu. Bu defa o şahıs, “Öyleyse bana zekâttan verin!” deyince,
Peygamberimiz, “Allah, zekâtın kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir
başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi, onları
sekiz kısma ayırdı. Eğer onlardan biriysen, vereyim.” buyurdu.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyle ilişkilendirilebilir?
A) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir
sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun
(varlığının ve kudretinin) delillerindendir…”
(Rum suresi, 21. ayet)

Bu metinden hareketle;

B) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan
ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin…”
(Nisa suresi, 29. ayet)

I. Zekâtın sadece hak edenlere verilmesi
gerektiği,
II. Zekât verilecek sınıfların Kur’an’da belirlendiği,
III. Muhtaç olmayanlarada istemesi durumunda zekât verilebildiği

C) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer
gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin.”
(Bakara suresi, 278. ayet)

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

D) “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can
kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…”
(Maide suresi, 32. ayet)

4. Bir yolculuğa çıkmadan önce, az da olsa
sadaka vermek çok yerinde bir davranıştır.
Yusuf Bey ve ailesi İstanbul’dan Konya’ya
gitmek için yola çıkmadan önce evlerinin
önündeki parkta bulunan güvercinlere bol
bol yem verirler. Sonra da selametle yolculuk
başlar. Sapanca civarında karşı yönden gelen
bir otobüs birden önlerinden geçerek şarampole yuvarlanır ancak Yusuf Bey’in aracında
bir hasar oluşmaz. Yusuf Bey “Neyse ki ucuz
atlattık, verilmiş sadakamız varmış demek ki”
der ve kaza mahallindeki yaralılara yardıma
koşar.

2. İnsan, yaşadığı çevreyle uyumlu olmaya çalışan sosyal bir varlıktır. Din bireyin yanında,
toplumları da iyiye ve güzele yönlendirmek
üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların
barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Şefkat, sevgi ve merhametin yaygınlaşmasını
sağlayarak toplumlarda mutluluğun oluşmasına vesile olur. Din; inanç, ibadet ve ahlak
yönüyle toplumu kuşatır.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu metindeki altı çizili sözü desteklemektedir?

A) Din duygusunun olduğu toplumlarda hiçbir
sorun yoktur.
B) İbadetlerin yapılmadığı toplumlarda sosyal
ilişkiler zayıftır.
C) Din, insanın hayatına dokunarak mutlu olmasını ister.
D) Ahlak, kişinin imanına ve kulluğuna yön veren bir disiplindir.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

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

A) “İki kişinin arasını bulman, bir sadakadır.”
B) “Sadaka malın ve canın bekçisidir.”
C) “Müslüman’ın diktiği ağaçtan yenen meyve, onun için sadakadır.”
D) “Güzel bir söz söylemek sadakadır.”
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5.

“Endüstri çiftliklerinde hatta bahçenizde kablosuz toprak sensörleri
ve GPS araçlarıyla hangi bölgenin ne kadar nem ihtiyacı var, belirlenecek. Otomatik sulama sistemi kuru bölge için devreye girecek.
Ufak sensörler bahçenize yerleştirilecek ve hatta böceklenme olan
bölgeleri teşhis edip, size ne yapmanız gerektiğini iletecek.”

Ergün Bey bu haberi izledikten sonra, hemen harekete geçer ve tarım arazisini haberde belirtildiği şekilde yeniden düzenler ve kurduğu sistem, az insan gücüyle daha çok ürün almasına vesile olur. Ergün
Bey, iklim koşullarının ve işlerinin yolunda gitmesi için dua etmeyi de ihmal etmez.
Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Rızık

B) Emek

C) Şükür

6. İstanbul’un dar gelirli semtlerinde içinde bin
lira bulunan zarflar dağıtan ve ismini söylemekten kaçınan bir hayırsever, Üsküdar
Kuleli’de dağıttığı zarflardan alan maddi durumu zayıf olan bir hanımefendinin, “Nişan
düğün yapacağım, üç bin veya beş bin lira
verse daha iyi olurdu” sözlerine kayıtsız kalmadı. Kimliği bilinmeyen hayırsever, muhtaç
bayana, beş tane tam altının kırmızı kurdeleye
takılı olduğu beşi bir yerde kolye ve bin dolar
ile çikolata gönderdi.

D) Tevekkül

7. Her şeyi takdir eden ve yaratan Allah’tır.
Ancak, tasarladığı herhangi bir işi yapıp
yapmamakta insana bir irade, yani seçme
hürriyeti verilmiştir. İnsan bu iradeyle iyilik
etmeyi seçer, gücünü de bunu yapmak için
kullanırsa Allah, iyiliği yaratır. Eğer insan kötülük yapmayı seçer, gücünü de bunu yapmak
için kullanırsa Allah kötülüğü yaratır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde
anlatılanları desteklemektedir?
A) “Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma
ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden
bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için
bir ibret vardır.”
(Nahl sûresi, 11. ayet)

Bu örnek davranış için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Yapılan yardım infak olarak değerlendirilebilir.
B) Bu yardım, sadakanın manevi olanına örnek gösterilebilir.
C) Yardımsever, muhtaç olanı incitmekten kaçınmıştır.
D) Yapılan yardımların gizli olmasına dikkat
edilmiştir.

B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık…”
(Ahkâf suresi, 3. ayet)
C) “Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş
bağlar, bahçeler yetiştirmeniz için yağmur
yüklü bulutlardan bol yağmur indirdik.”
(Nebe’ suresi, 14-16. ayetler)
D) “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim
de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir…”
(Kehf suresi, 29. ayet)

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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8. Muğla’nın “sakin şehir” unvanlı Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar
tarafından kurulan “iyilik pazarı”nda satışa
sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için
kullanılıyor. Köyceğiz Kordon’da yedi yıldır
kurulan pazarda altı yüz stantta, çeşitli ülkelere özgü kıyafetlerin, içeceklerin, yiyeceklerin,
el işi ürünlerin ve hediyelik eşyaların satışı
yapılıyor. Yılda üç ya da dört kez açılan pazardan elde edilen gelir, gönüllüler tarafından
sokak hayvanlarının tutulduğu barınak için
harcanıyor.

10. Allah (c.c.) toplumların düzeni için bir takım
yasalar koymuştur. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması
gereken yasalara toplumsal yasalar denir.
Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet ve kul hakkı
gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumun barış ve huzuru bu ilkelere
olan bağlılıkla sağlanır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçadaki
düşünceyi desteklemektedir?
A) “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve
doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir
hem de neticesi bakımından daha güzeldir.”
(İsra suresi, 35. ayet)

Bu haberin konusu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?
A) Sadaka
C) Fitre

A

B) Zekât
D) Fidye

B) “…Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman
her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler
vardır.”
(Enam suresi, 99. ayet)
C) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı…”
(Fâtır suresi, 11. ayet)
D) “Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun
için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çif
yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık,
geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık…”
(Nebe suresi, 6-11. ayetler)

9. “Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur
yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen! Vay haline o namaz kılanların ki,
onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar
halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar.”
Maun suresinin anlamından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dinin esaslarını kabul etmeyenler inkârcılardır.
B) Mümin namazlarını gösteriş için kılmamalıdır.
C) İnkârcıların bir özelliği de, yetimleri görmezden gelmektir.
D) Yardımdan kaçınanlar, namazdan uzak
durmalıdır.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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1. Joe is playing a game. He should choose the correct moves and find Mark’s favorite food.
START
Mark attaches great importance to his body, so he usually
prefers homemade food.

Healthy Food

Fast Food

He would rather eat greasy food.

Pie Apple

He would rather eat sea food.

Fried Potato

Grilled Fish

Mark’s favourite food is - - - -.
A) roasted chicken

B) grilled fish

C) pie apple

2.

D) fried potato

3. Helen and Susan are talking about their
new classmate, Marie. They have different
opinions about her. Helen doesn’t have a
good relationship with her while Susan loves
Marie very much.

Thomas: Hi, Hank. How
are you?

Which of the following is Susan’s speech
bubble?
A)
Marie and I have lots of things
in common. We spend great
time together.

Hank: Thank you,
Thomas. What about you?
Thomas: We are
planning to camp this
Sunday. Would you like
to join us?

B)

Hank: Really? I can't miss
this chance. But, I don't
know what to bring. Can
you text me the necessary
items for camping?

Marie is a laid-back girl and
she never minds others.
C)

Thomas: Sure.

Marie sometimes insults her
classmates.
D)

According to the conversation, Hank - - - -.

Marie never supports me when
I need her.

A) tells Thomas how much he misses him
B) cannot attend the event because he is
busy
C) refuses the invitation with an excuse
D) asks for some details about the camping
equipment
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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5. We asked 100 British teenagers about purpose
of using the Internet. Here are the results.

4. Merve: Hello, Hale. I want to buy an online
flight ticket to France, but I don’t
know how to buy it. Can you help
me, please?

TEENAGER’S INTERNET USAGE
%9

Hale : Sure. Let’s buy it together. First, do
you want to buy a round trip?

%14

Merve: - - - - .

%46

Hale : I mean, do you want to go and come
back?

%31

Merve: - - - - .
Hale : Will you choose refundable or nonrefundable?

search for
information
do online
shopping
play online
games
watch movies
and videos

Which of the following is CORRECT?
A) Buying something from the Net is very
popular among teenagers.
B) Less than %10 of teens use the Internet for
looking for information.
C) Teenagers don’t prefer watching movies or
videos via the Internet.
D) Nearly all of the teenagers play online
games.

Merve: - - - -.
Hale : OK. Now, choose the type of
payment. Type the credit card
number, cardholder’s name, expiry
date and CVV number.
Merve: Got it! Thanks a lot.
Which of the following answers DOES NOT
take place in the conversation?
A) No, only one way
B) I can’t follow you. Explain it more, please
C) Non-refundable, because it is cheaper
D) Pay attention to the rights of others

6. Sandy : The Internet is functional for each of
us.
Maggy: Definitely! The aim of Internet usage
varies from person to person.
Sandy : For what purposes do you use the
Internet?
Maggy: - - - -.
Sandy : How do you connect to the Internet?
Maggy: With my desktop.
Which of the following sentences DOES
NOT complete the conversation?
A) I usually follow online courses
B) I avoid using dangerous web sites
C) For checking notifications and sharing
photos
D) Playing online games and watching foreign
series are my favourite

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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5
min

5$

Steak

14
min

Pasta

12
min

14$

Grilled Fish

7$

10
min

12$

İdil had $25. She did some shopping and she spent $18. There is a bowling tournament and she has
10 minutes to meet her friends. She wants to eat something quickly before the event.
Keeping in mind how much money and time İdil has, what should she choose?
A) Tomato Soup

B) Pasta

C) Steak

D) Grilled Fish

8. There was a school concert last Friday. After the concert, some people wrote notes and threw them to
the band. Here are the comments:
I loved the singer's voice and the rhythm in
his songs.
Josh

Your music was awesome. I danced all
night.
Amy

The keyboard player was a snob. His
behaviour was unbearable.

The guitarist's performance was
terrific. He is skillled at playing the guitar.
Jessie

Erica

Whose comment was dissapointing for the band?
A) Josh

B) Amy

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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Read the text and answer the questions 9-10.

People use different ways of communication to keep in touch with each other. Some of us
prefer writing a letter to tell our feelings. Some of us like sending an e-mail to our friends
when we want to share something. Talking face-to-face is the best way of communication
when we miss each other. Most of us use smart phones to communicate today. It has lots of
advantages. For example, if you have a smart phone, you can find your way without asking
anyone. Thanks to the smart phone, you can send an important file to your boss while you
are camping in a forest. Besides, you can easily call emergency services when you need. But,
it has some disadvantages, too. It is much more expensive when you compare with a simple
mobile phone. If you don’t regulate yourself, you may have addiction problems. As a result,
it has both useful and harmful sides. We should be careful while using this latest version of
telephones.

9. According to the text above, which of the following is FALSE?
A) Smart phones have both pros and cons.
B) There are many different ways of communication.
C) Most of the people never prefer meeting up with their friends.
D) People easily connect to the Internet via their smart phones.

10. Which of the following ways of communication is ODD in the text?
A)

B)

C)

D)

@
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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 - 4
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. Sude her hafta bir önceki haftaya göre 10 lira fazla olacak şekilde kumbarasına para atmaktadır. Aşağıda ilk 3 hafta kumbarasına attığı para miktarı lira cinsinden gösterilmiştir.
1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

10

20

30

∙∙∙

Başlangıçta kumbarası boş olan Sude, kumbarasına belirli bir hafta sonunda son kez para atıyor ve
kumbarasında biriken toplam paranın bir kısmını üç gün boyunca harcıyor. Aşağıdaki sütun grafiği
Sude’nin parayı harcadığı üç günün her birinde gün sonunda kumbarasında kalan para miktarını göstermektedir.
Grafik: Kumbarada Kalan Para Miktarı
Kalan Para Miktarı (TL)

205
155
130
1. Gün

2. Gün

3. Gün

Gün

Sude’nin belirtilen üç günde kumbarasından harcadığı toplam paranın günlere göre dağılımı ise daire
grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Harcanan Paranın Günlere Göre Dağılımı

2. Gün
120°

1. Gün

60°
3. Gün

Buna göre Sude kaçıncı hafta sonunda kumbaraya para atmayı bırakmıştır?
A) 6.

B) 7.
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C) 8.

2

D) 9.

A

A
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2. Bir olayın olma olasılığı = İstenilen olası durumların sayısı dır.
Tüm olası durumların sayısı
Fatih Öğretmen günde 7 dersin yapıldığı bir özel okulda çalışmaktadır. Okuldaki belirli bir hafta boyunca programı aşağıdaki gibidir.
Ders

Gün

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

1. Ders

✗

✗

✗

2. Ders

✗

✗

✗

3. Ders

✗

✗

✗

4. Ders

✗

✗

5. Ders

✗

✗

ÖĞLE ARASI
6. Ders
7. Ders

✗
✗

✗

Bu programda Fatih Öğretmen’in pazartesi, cuma ve cumartesi günleri girdiği dersler “✗” ile işaretlenmiştir. Diğer günlerde girdiği ders sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:
• Salı ve perşembe eşit sayıda derse girmiştir.
• En az sayıda derse girdiği gün çarşambadır.
Buna göre haftalık ders saati sayısı 29 olan Fatih Öğretmen’in çarşamba günü rastgele seçilen
bir ders saatinin boş olma olasılığı en az kaçtır?
4
6
A) 1
B) 3
C)
D)
7
7
7
7

3. Aşağıda iki eş bölümden oluşan dikdörtgen biçiminde bir yemek masası gösterilmiştir.
a cm

a cm

b cm

Şekil 1

Şekil 2

Bu yemek masasının ortasında yer alan gizli bölmede her iki tarafa da eşit miktarda açılabilen ek bölümler vardır. Şekil 2’deki gibi bu ek bölümler açıldığında masanın üst yüzeyinin alanı (4ab – 2b2) cm2
olmaktadır.
Buna göre ek bölümlerden birinin santimetre cinsinden çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2a

B) 2b

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

C) a + b

3

D) 2a + 2b

A

A
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4. Kerem yurt dışında yapılan özel bir satranç turnuvasına katılmıştır. Bu turnuvaya katılan yarışmacılara
birer yaka kartı verilmektedir. Aşağıda bu turnuvaya katılan Kerem’in kare biçimindeki yaka kartı gösterilmiştir.

Bu yaka kartında, alanı 12 cm2  olan dikdörtgen biçiminde bir bayrak bölümü vardır. Bu bölümün kenar
3
uzunlukları oranı ’dir.
2
Yaka kartının kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 12

B) 16

C) 20

D) 24

5. Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b’dir.
Aşağıda bir okulun Atatürk köşesinde kullanılan ikisi eş olmak üzere toplam üç tane dikdörtgen biçiminde çerçeve gösterilmiştir.
?

?

İSTİKLÂL MARŞI

GENÇLİĞE HİTABE

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden 60’tan küçük birer tam sayı olan bu çerçevelerin ön yüzlerinin
alanı 2000 cm2 ile 2200 cm2 dir.
Çerçevelerin kısa kenar uzunlukları eşit olduğuna göre Atatürk çerçevesi diğer çerçevelerden
en az kaç santimetre uzundur?
A) 3

B) 4
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C) 5

4

D) 10

A

A
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6. 1 m = 100 cm
Yapılan araştırmalara göre bir kişinin kol açıklığının (kolların gerilerek yana doğru açılmasıyla oluşan
uzunluk) boy uzunluğuna oranı 1’e eşittir.
Hakan, Önder, Onur ve Ali adlı dört arkadaşın santimetre cinsinden boy uzunlukları tabloda verilmiştir.
Kişiler

Boy Uzunlukları (cm)

Hakan

1,78 · 102

Önder

0,18 · 103

Onur

1720 · 10–1

Ali

0,017 · 104

?

Bu dört arkadaş kollarını yere paralel olacak biçimde açıp parmak uçları aynı hizada yan yana yukarıdaki gibi diziliyor.
Buna göre elde edilen uzunluk (?) kaç metre olur?
A) 6

B) 6,5

C) 6,8

D) 7

7. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere añb + cñb = (a + c)ñb dir.

4̸5 cm

Dikdörtgen biçimindeki bir karton aşağıdaki gibi alanları santimetrekare cinsinden tam sayı olan 4 parçaya ayrılıyor.

I

III

II

IV

Bu parçalardan II numaralı olan 3 cm genişliğinde eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine
aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
II
–6

–3

0

3

6

9

12

15

18

IV numaralı parça kare biçiminde ve alanı 20 cm2 olduğuna göre başlangıçtaki kartonun çevre
uzunluğu en çok kaç santimetredir?
A) 27̸5

B) 30̸5
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C) 32̸5

5

D) 35̸5

A

A

MATEMATİK

8. Bir ayna ustası Şekil 1’de verilen kare biçimindeki aynayı; uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun 3 katı olacak biçimde belirtilen şekilde keserek birbirine eş 4 dik üçgen ile 1 kare parça olmak
üzere toplam 5 parça elde ediyor. Bu parçalardan 4’ünü kenarları boyunca yapıştırarak Şekil 2’deki
ayna sistemini oluşturuyor.
A

D
Üst Birim

Alt Birim
B

Şekil 1

C

Şekil 2

Şekil 2’de elde edilen sistemde alt birimin alanı 270 cm2 olduğuna göre üst birimin alanı kaç
santimetrekaredir?
A) 420

B) 450

C) 470

D) 500

9. a, b ve c birer rakam olmak üzere aşağıda verilen her bir karenin alanı a,bc cm2 biçimindedir. Kenar
uzunlukları birer rasyonel sayı olan bu karelerin alanları 1 cm2 den büyük ve 3 cm2 den küçüktür.

Doruk bu karelerden a + b + c toplamı tam kare olanları maviye, tam kare olmayanları ise kırmızıya
boyayacaktır.
Örneğin;
alanı 1,44 cm2 olan kareyi 1 + 4 + 4 = 9 olduğundan maviye,
alanı 2,89 cm2 olan kareyi 2 + 8 + 9 = 19 olduğundan kırmızıya boyuyor.
Daha sonra maviye boyadığı en büyük kare ile kırmızıya boyadığı en küçük kareyi aşağıdaki gibi kenarları çakışacak biçimde yapıştırıyor.

Mavi

Kırmızı

Buna göre Doruk’un elde ettiği şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 9,2

B) 9,4
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C) 9,8

6

D) 10,1

A

A
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n
10. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere am = an–m , (an)m = an.m ve an.am = an+m dir.
a
Laboratuvar ortamındaki boş bir deney tüpü aşağıda gösterilmiştir. 5 eş bölüme ayrılmış bu deney tüpü
Şekil 1’deki gibi 100 000 bakteri ile dolduruluyor.

Başlangıç

Şekil 1

1. dk sonunda

2. dk sonunda

1
’i alınıyor.
5
Buna göre 5. dakika sonunda tüpte kalan bakteri sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
Her bir dakikanın sonunda bu tüpten o anda bulunan bakterilerin

(Bu süre boyunca tüpte bulunan bakterilerin çoğalmadığı bilinmektedir.)
A) 215

B) 212

C) 210

D) 25

11. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere óa2.b = añb ve añb . cñd = a.cób.d dir.
Dikdörtgen biçimindeki bir karton 8 eş bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlere şekil 1’de gösterildiği gibi kareköklü ifadeler yazılmıştır.
K
̸8

B

3̸6

D
2̸5

A

3̸3

C

Ω45

Ω12

̸2

Ω24

Şekil 2

L

Şekil 1
Kartonda boş kalan 4 bölüme ise Şekil 2’de verilen kartlarda yazan kareköklü ifadeler, her bölümde bir
kareköklü ifade olacak biçimde yazılacaktır. Bu karton [KL] boyunca ok yönünde kendi üstüne katlandığında üst üste gelen bölümlerdeki kareköklü ifadelerin çarpımının birer doğal sayı olması istenmektedir.
A·B
A, B, C ve D bu bölümlere yazılacak kareköklü ifadeler olduğuna göre
işleminin sonucu
C·D
kaçtır?
A) 2̸5

B)

6̸5
5
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C) ̸5

7

D) ̸5
10

A

A
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12. Alfabemizdeki 29 harf bulunduğu sıranın karekökü ile ilişkilendirilerek aşağıdaki tablo oluşturuluyor.
A

B

C

Ç

D

E

F

G

Ğ

H

I

İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Ş

T

U

Ü

V

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bir kelimedeki harflerden karekökü rasyonel sayı olanlar, karekökü irrasyonel sayı olanlardan daha fazla
ise “rasyonel kelime” daha az ise “irrasyonel kelime” eşit ise “gerçek kelime” olarak adlandırılıyor.
15253

M ➝ Ω16
U ➝ Ω25
Z ➝ Ω29

2 rasyonel ve 1 irrasyonel
harften oluştuğundan MUZ
rasyonel kelimedir.

K ➝ Ω14
A ➝ ̸1
Z ➝ Ω29

15253

Örneğin;
2 irrasyonel ve 1 rasyonel
harften oluştuğundan KAZ
irrasyonel kelimedir.

Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi “gerçek kelime”dir?
A) DERS

B) UMUT

C) AKIL

D) ÇARE

13. Adrenalin hormonu, böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan bir hormon türüdür. Halk arasında ismi
daha çok heyecan verici ve korkutucu durumlarda anılmaktadır. Bunun sebebi bu hormonun salgılanma miktarı normal zamanlarda sabit bir şekilde ilerlerken heyecan, stres, kaygı, korku vb. anlarda
salgılanma miktarının artış göstermesidir.
8. sınıf öğrencisi Celal’in Hız Yayınları tarafından yapılan deneme sınavına girdiği bir günde heyecanlı
olduğu görülmüştür. Aynı günün belirli saatlerinde Celal’in vücudundaki anlık adrenalin hormonunun
miktarı aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir.
				

Grafik: Saatlere Göre Salgılanan Adrenalin Hormonu Miktarı
Adrenalin Hormonu Miktarı

07.00 10.00 13.00 15.00 17.00

Saat

Buna göre belirtilen gün içinde aşağıdaki saatlerden hangisinde Celal’in deneme sınavında olma
olasılığı daha fazladır?
A) 07.30

B) 09.00
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C) 11.30
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D) 16.00

A
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14. Yeni açılan bir spor salonuna kayıt olan kadın ve erkek üye sayılarının aylara göre dağılımı aşağıdaki
sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Kayıt Olan Kadın ve Erkek Sayıları
Kayıt Olan Üye Sayısı

Kadın

60
55
50
45
40
35
30

Erkek

Ocak

Şubat

Mart

Aylar

Bu grafiğe göre yılın ilk üç ayı sonunda spor salonuna kayıt olan kadın ve erkek üyelerin toplam
sayısının dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? (Bu üç ay boyunca kaydını sildiren üye olmamıştır.)
A)

B)

150°

C)

D)

140°

154°

144°

15. Aşağıda Şekil 1’de dikdörtgen biçiminde bir kağıt gösterilmiştir.
A

C

x cm

B

Şekil 1

D

Aı 2 cm D

Şekil 2

Bı

Bu kâğıt kendi üzerine x cm boyunca katlandığında Şekil 2’deki gibi |AıD| = 2 cm olmaktadır.

C

AıBıCD dikdörtgeninin alanı (4x – 4) cm2 olduğuna göre Şekil 1’deki kâğıdın ön yüzünün santimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 1) (x + 1)

B) 2(x – 1) (x + 1)
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C) 2(x – 2) (x + 2)

9

D) 4(x – 1) (x + 1)

A

A
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16. İki takım arasında ve en fazla 5 setin oynandığı voleybol karşılaşmalarında beraberlik olmayıp üç set
alan takım oyunu kazanmaktadır.
Aşağıda bir haberin görseli verilmiştir.

Hollanda’da yapılan Avrupa kıtası elemelerinde finalde Almanya’yı 3 – 0 yenen A Milli Kadın
Voleybol Takımımız 2. kez olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

Buna göre Kadın Milli Voleybol Takımımız’ın Tokyo’daki olimpiyatlarda yapacağı ilk maçın sonucu için kaç farklı olası durum vardır?
A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

17. Aşağıdaki Şekil 1 ve Şekil 2’deki kareli kağıtlarda santimetre cinsinden çevre uzunlukları birbirine eşit
iki dikdörtgen çizilmiştir.
x

y
x

x

y

x

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Buna göre Şekil 3’te verilen karenin santimetre cinsinden çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 5x + 4y

B) 5x + 6y
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C) 6x + 6y
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D) 6x + 7y

A

A
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18. Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2’de verilen dikdörtgen biçimindeki kartonlar ikişer kenarları çakışacak biçimde üst üste yapıştırılarak üst üste gelen kısımları boyanıyor.
(x – 3) cm

Şekil 1

Şekil 2

(x – 3) cm
(x – 2) cm

(x – 2) cm

(2x + 5) cm

Şekil 3

Buna göre Şekil 3’te boyalı olmayan bölgenin santimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 + 5x – 14

B) x2 + 4x – 21

C) x2 + 6x – 16

D) x2 + 5x – 24

19. Bir işyeri sahibi aşağıda verilen 2’si kare 1’i dikdörtgen olmak üzere 3 adet seramik çeşidini kullanarak
bir duvar süslemesi yapacaktır.
x cm

x cm
x cm

y cm
y cm

y cm

Bu seramikler kullanılarak aşağıdaki duvar süsü oluşturulmuştur.

Buna göre oluşturulan duvar süsünün santimetrekare cinsinden yüzey alanı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) (x + y)2

B) (2x + y)2
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C) (x + 2y)2
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D) (2x + 2y)2

A

A
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20. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.
: İçine yazılan ifadeyi, kenar sayısı ile çarpar.

:          işleminden elde edilen sonucun karesini alır.

Örnek:
x+1

x+1

: 3 · (x + 1) = 3x + 3

: (3x + 3)2 = 9x2 + 18x + 9

Buna göre
x+3
biçiminde tanımlanan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9 (x2 + 6x + 3)

B) 9 (x2 + 6x + 9)
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C) 6 (x2 + 6x + 9)
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D) 3 (x2 + 6x + 3)

A
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1. Aşağıda Kuzey Yarım Küre için mevsimleri gösteren çark ile Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları
verilmiştir.

Ek

21 Mart

4

ım
Kas

MEVSİM
ÇARKI

Aralık

Güneş

1
21 Haziran

3

2

21 Aralık

K

IŞ

ak

s

Oc

AR Mayıs Hazira
Y
n
AH
Te A
m
an

SO
NB

im

uz
m

Eylül

AR
AH

Z

stos
Ağu

23 Eylül

at
Şub

Mart

Ni

İLK
B

Dünya üzerinde 1, 2, 3 ve 4 konumlarında meydana gelen mevsimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temmuz ayında Dünya 1 ve 2 konumları arasında yer alır ve Kuzey Yarı Küre yaz mevsimini yaşar.
B) Nisan ayında Dünya 2 ve 3 konumları arasında yer alır ve Güney Yarı Küre sonbahar mevsimini yaşar.
C) Ocak ayında Dünya 3 ve 4 konumları arasında yer alır ve Kuzey Yarı Küre kış mevsimini yaşar.
D) Ekim ayında Dünya 2 ve 3 konumları arasında yer alır ve Güney Yarı Küre ilkbahar mevsimini yaşar.

2.

Avustralya’da devasa orman yangınları, İstanbul’un 12 katı alanı yaktı.
Avustralya’nın Güneydoğu Bölgesi’nde başlayan orman yangınları
haftalardır devam ediyor. Bütün ülke yangınları söndürmek için seferber olmasına rağmen yangınlar giderek büyüdü ve önlenemez
hâle geldi. Yayınlanan bir fotoğraf, yangından çıkan duman tabakasının uzaydan göründüğünü gösterdi. Uzmanlar, yangınların “kendi
hava sistemini” oluşturmaya başladığı uyarısını yapıyor. Artan sıcaklık nedeniyle yangın bulutu ve fırtınaların meydana geldiğini belirten
uzmanlar, bu durumun çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade
ediyor.
Bu durumun yol açacağı sonuçlar,
I. Meteorolojik afetlerde artış gözlenir.  
II. Birçok bitki ve hayvan türünün nesli tehlikeye girer.
III. Dünya’nın giderek daha sıcak ya da daha soğuk hâle gelme süreci hızlanır.
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I.

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

A

A
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3. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih vardır. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar, güneş ışınları bu yarım küreye daha dik gelir ve
bu yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Küre’de bu durumların
tam tersi meydana gelir.
Dünya maketi üzerindeki K ve L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Bu konumlarda X ve Y değişkenlerinin mevsimlerin başlangıç tarihlerine bağlı grafikleri şekilde verilmiştir.

L

Y
K konumu

L konumu

23 Eylül

21 Haziran

21 Mart

Tarih

21 Aralık

23 Eylül

Güney
Kutup Noktası

21 Haziran

K
21 Mart

Oğlak Dönencesi

X

21 Aralık

Yengeç Dönencesi
Ekvator

Kuzey Kutup
Noktası

Tarih

Buna göre grafiklerde X ve Y değişkenleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?
X değişkeni

Y değişkeni

A)

Öğle vakti gölge boyu

Gündüz süresi

B)

Gündüz süresi

Güneş ışınlarının düşme açısı

C)

Gece süresi

Öğle vakti gölge boyu

D)

Güneş ışınlarının düşme açısı

Öğle vakti gölge boyu

4. Bilimsel bir probleme karşı geçici olarak önerilen çözüme hipotez denir. Hipotezin bilimsel niteliğinin
güçlenmesi için deney, gözlem ve araştırmalarla test edilmesi gerekir.
Fen bilimleri dersinde öğretmen aşağıda verilen hipotezi kuruyor.
Hipotez: Bakterilerde mutasyona neden olan radyasyon, insanlarda da mutasyona neden olur.

Öğretmenin hipotezinin doğru olduğu,
I. İnsan ve bakteri DNA’sını oluşturan yapı birimlerinin aynı olması  
II. DNA’nın insan ve bakteri hücresinde farklı yerde bulunması
III. İnsan ve bakteri DNA’sında farklı özelliklere sahip gen parçalarının olması
verilenlerden hangilerine bakılarak söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve III.
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5. Kemal proje ödevi için şekilde verilen malzemeleri kullanarak DNA modeli oluşturmak istiyor.
Sarı raptiye

Kırmızı raptiye

Mavi raptiye

Yeşil raptiye

Adenin

Guanin

Timin

Sitozin

Ataş

Beyaz boncuk

İp

Fosfat

Deoksiriboz şekeri

Özel bağ

Buna göre bu malzemeler ile oluşturması gereken modelin başlangıcı aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A)

B)

C)

Ataş

Beyaz boncuk

Sarı raptiye

Ataş

Beyaz boncuk

Ataş

Ataş

Beyaz boncuk

Beyaz boncuk

D)

Mavi raptiye

Beyaz boncuk

Ataş

Kırmızı raptiye

Yeşil raptiye

Beyaz boncuk

Ataş

Beyaz boncuk

Kırmızı raptiye

Mavi raptiye

Beyaz boncuk

Ataş

Beyaz boncuk

Sarı raptiye

Yeşil raptiye

Beyaz boncuk

Ataş

Sarı raptiye

Mavi raptiye

Ataş

Ataş

Kırmızı raptiye

Ataş

Beyaz boncuk

Sarı raptiye

Ataş

Beyaz boncuk

Kırmızı raptiye
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Yeşil raptiye

Ataş

Beyaz boncuk

Ataş

Beyaz boncuk

Mavi raptiye

Beyaz boncuk

Ataş

Yeşil raptiye

Beyaz boncuk

Ataş
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6. Çiçeği yanda ve uçta olan bezelye bitkileri kullanılarak sırası ile aşağıdaki çaprazlamalar yapılıyor.

X

1. çaprazlama

Yanda

Yanda

Uçta

Yanda

Yanda

Birinci
kuşak bitkileri
çaprazlanıyor.

X

2. çaprazlama
Yanda

Yanda

Yanda

Yanda

Yanda

Yanda

Uçta

İkinci Kuşak

Birinci Kuşak

Yapılan çaprazlamalar sonucunda,
I. Melez bireylerde çekinik özellik fenotipte etkisini göstermez.
II. Bezelyelerde çiçeğin yanda olma özelliği baskın, çiçeğin uçta olma özelliği çekiniktir.
III. Melez dölde çekinik özellikte olan genin bir sonraki kuşağa aktarılma ihtimali yoktur.
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

7. Modifikasyon: Çevre şartlarının etkisiyle canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklerdir.
Nisan asidik toprakta yetiştirmiş olduğu ortanca bitkisinin çiçeğinin kırmızı renk açtığını görüyor. Bu çiçeğin tohumunu bazik özellikte olan toprağa ekiyor. Bu tohumdan yetişen ortanca bitkisinin mavi renk
çiçek açtığını gözlemliyor. Daha sonra bu çiçekten aldığı tohumu asidik toprakta yetiştirdiğinde tekrar
kırmızı renkli çiçek açtığını gözlemliyor.
Kırmızı renk

Tohumlar ekiliyor.

Mavi renk

Tohumlar ekiliyor.

Kırmızı renk

Asidik toprak

Bazik toprak

Bazik toprak

Asidik toprak

Asidik toprak

Nisan yapmış olduğu bu gözlemden,
I. Bitkinin sonradan kazanmış olduğu çiçek rengi özelliği kalıtsal değildir.
II. Bitkinin dış görünüşünde çevrenin hiçbir etkisi yoktur.
III. Bitki ortam koşullarına kalıtsal olarak uyum sağlamak için çiçek rengini değiştirmiştir.
çıkarımlarından hangilerini yapabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve III.
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C) II ve III.
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D) I, II ve III.
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8. Lara hazırlayacak olduğu poster için kullanacak olduğu iki canlıya ait özellikleri aşağıdaki gibi vermiştir.
Özellikler:
Aynı ekosistemde
yaşarlar.

Yaşamlarını sürdürmek
için benzer adaptasyonlar
gösterirler.

Farklı türden canlılardır.

Buna göre Lara posterinde aşağıda verilen canlılardan hangilerini kullanabilir?
A)

B)

Kutup ayısı

Dağ ayısı

C)

Çöl tilkisi

Çöl faresi

Dağ ayısı

Çöl faresi

D)

Dağ tilkisi

Çöl faresi

9. Biyoteknoloji, canlı hücrelerinin işlevlerini anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri
tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanan biyoteknoloji, canlıların iyileştirilmesini ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini sağlar.
Bülent, fen bilimleri dersi için biyoteknoloji ile ilgili diyagramlar hazırlamıştır.
Bülent’in hazırlamış olduğu aşağıdaki diyagramlardan hangisinde düzeltme yapmak şarttır?
A)

B)

BİYOTEKNOLOJİ
Kapsar.
Doğa
bilimleri

C)

Uygulama alanlarıdır.
Mühendislik
bilimleri

Hayvancılık

D)

BİYOTEKNOLOJİ
Ürünleridir.
İnsülin
hormonu
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BİYOTEKNOLOJİ

Çevre

BİYOTEKNOLOJİ
Etkileridir.

Mayalı
hamur

Sadece
olumlu
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10. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı temas eden yüzey alanı ile ters, ağırlığı
ile doğru orantılıdır.
Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden verilen bilgiyi kullanarak özdeş küpler ile aynı basıncı
yapan düzenekler oluşturmalarını istiyor.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin istediği düzenek kurulmuştur?
A)

B)

Yer (yatay)

Yer (yatay)

C)

D)

Yer (yatay)

Yer (yatay)

11. Şekildeki düzenekte özdeş K, L ve M deliklerindeki tıpalar aynı anda çıkarılarak deliklerden su fışkırması sağlanıyor.

K
L
M

Suyun deliklerden fışkırma hızları arasındaki ilişki nedir?
A) K = L = M

B) K > L > M
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C) M > L > K
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D) L > M > K
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12. Bir çocuk açık havada göl kenarında şişirip ağzını bağladığı çocuk balonu ile göle yüzmeye giriyor.
Gölde elinde balon ile yüzmekte olan çocuk gölün derinliklerine doğru indiğinde balonun küçüldüğünü
gözlemliyor.

Göl

Buna göre,
I. Göl suyunun yapmış olduğu basınç balonun hacminin küçülmesine neden olmuştur.  
II. Çocuk gölden balon ile dışarı çıktığında balonun hacminde artış gözler.  
III. Göl derinliklerine inildikçe balondaki gazın basıncı açık hava basıncına eşitlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

13. Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde huni yerleştiriliyor. Huniden şişeye su dolduruluyor. Bir süre sonra huni içindeki suyun şişe içerisine akmadığı gözleniyor.

Huninin tepesine kadar suyun yükselmesine rağmen, suyun şişeye akmaması aşağıdakilerin
hangisinde doğru açıklanmıştır?
A) Şişe içindeki sıvının yaptığı basıncın huni içinde kalan sıvının yaptığı basınçtan fazla olması
B) Şişe içindeki sıvının yaptığı basıncın huni içinde kalan sıvının yaptığı basınçtan az olması
C) Şişe içindeki gaz basıncının açık hava basıncına eşit olması
D) Şişe içindeki gaz basıncının, açık hava basıncı ile huni içindeki sıvı basıncının toplamını dengelemesi
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14. Periyodik tabloda elementler belirli kurallara göre gruplandırılmıştır. Periyodik tablonun oluşturulmasında dikkat edilen yargılardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.
1. yargı: Elementler artan atom numaralarına göre sıralanırlar.
2. yargı: Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta bulunurlar.
Bu iki yargıya göre oluşturulmak istenmiş olan periyodik tablodaki bazı elementler şekilde verilmiştir.
1

2

H
3

Li
11

Na
19

K

He
4

Be

1

H

Atom numarası

5

B

12

13

Mg

Al

6

7

8

C

N

O

14

15

16

Si

P

S

9

F
17

Cl

10

Ne
18

Ar

20

Ca

Buna göre aşağıda verilen element çiftlerinden hangisi 2. yargıya uygun değildir?
A) H – Li

B) He – Ne

C) Be – Mg

D) O – S

15. Hidrojen ve oksijen atomlarının belirli oranlarda birleşmeleri sonucu meydana gelen kimyasal tepkime
ile su molekülü oluşur. Bir su molekülü (H2O); bir tane oksijen atomu ile iki tane hidrojen atomundan
meydana gelir.
Buna göre,

→

+

H2

O2

belirtilen sayılarda hidrojen ve oksijen molekülleri tepkimeye girdiğinde en fazla kaç su molekülü (H2O) oluşur?
A) 10

B) 9
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C) 8
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16. Sulu çözeltilere H+ iyonu veren maddeler asit, OH– iyonu veren maddeler ise baz özelliktedir.
Bora kimyasal malzemeler satan bir dükkana gelerek almak istediği maddelerin formüllerinin bulunduğu kâğıdı dükkân sahibine uzatıyor. Dükkân sahibi kâğıtta yazan maddelerin asit ve baz özellikte
olduğunu ve bunların hangisinin asit hangisinin baz özellikte olduğunu söylerse kendisine verebileceğini söylüyor.

HCl
H2SO4
CH3COOH
NaOH
KOH
NH3
Buna göre Bora’nın yapması gereken sınıflandırma aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)

Asit
HCl
H2SO4
CH3COOH

C)

Asit
HCl
H2SO4
NaOH

B)

Baz

NaOH
KOH
NH3

NaOH
KOH
NH3
D)

Baz

Asit
HCl
KOH
NH3

KOH
NH3
CH3COOH
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Asit
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Baz
HCl
H2SO4
CH3COOH
Baz
NaOH
H2SO4
CH3COOH
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17. Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşması ile kimyasal değişim, maddenin yalnız dış görünüşünde meydana gelen değişim ile fiziksel değişim meydana gelir.
Aşağıda verilen değişimler fiziksel ve kimyasal olarak gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden
farklı grupta yer alır?
A) Yağmurlu havada gökkuşağının oluşması
B) Çivinin paslanması
C) Suyun elementlerine ayrılması
D) Sonbaharda yaprakların sararması

18. Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirlemek için kullanılan maddelere ayıraç denir. pH ölçeği bu
ayıraçlardan biridir.
0 – 14 arası sayılardan oluşan pH ölçeğine ait özellikler aşağıda verilmiştir.
0

1

2

3

4

Asit kuvveti artar.

5

6

7

8

9

Nötr

10 11 12 13 14

Baz kuvveti artar.

K, L ve M çözeltilerinin bulunduğu kaplar aşağıdaki gibi etiketlenmiştir.

Kuvvetli
asit

Zayıf
asit

Baz

K’nin pH değeri L’ninkinden küçük, M’ninkinden ise büyüktür.
Buna göre K, L ve M çözeltilerinin kuvvetli asit, zayıf asit ve baz olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Kuvvetli asit

Zayıf asit

Baz

A)

K

L

M

B)

L

K

M

C)

M

K

L

D)

M

L

K
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19. Asitte bulunan H+ iyonunun bazda bulunan OH– iyonu ile tepkimeye girerek, tepkime sonucu su (H2O)
ve tuz oluşmasına “Nötralleşme Tepkimesi” denir. Tuz deyince akla yemeklerde kullanılan yemek tuzu
olan NaCl gelir. Fakat tuzların çok farklı çeşitleri vardır.
Çimento yapımında kullanılan kalsiyum karbonat (CaCO3) tuzu aşağıdaki asit baz ikililerinden
hangilerinin karıştırılması sonucu elde edilir?
A)

C)

HCl

Mg(OH)2

H2CO3

Ca(OH)2

B)

D)

H2CO3

NaOH

HNO3

Ca(OH)2

20. İnsanlarda kıvırcık saç, kahverengi göz baskın özellikte; düz saç ve mavi göz ise çekinik özelliktedir.
Araştırma sorusu: Bir kişide bir özelliğin baskın olması çekinik başka bir özelliğin ortaya çıkmasını
engeller mi?
Bu araştırma sorusuna cevap vermek için bazı öğrencilerin fenotipleri tabloya aşağıdaki gibi işaretleniyor.
Özellikler

Öğrenci

Kıvırcık saç (Baskın)

Kader

Eda

Nermin

✓

✓

Düz saç (Çekinik)

✓

Kahverengi göz (Baskın)

Gözde

✓

✓

✓

Mavi göz (Çekinik)

✓

✓

Bu araştırma sorusuna “Hayır” cevabı hangi öğrencilerin özelliklerine bakılarak verilebilir?
A) Kader ve Eda

B) Eda ve Nermin
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C) Nermin ve Gözde
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D) Kader ve Gözde

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.

