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1. Bir çocuğun babasından pahalıca bir hediye istemek için mutlaka doğru zamanı kollaması lazımdır.
İşten yorgun argın döndüğünde ya da geçim sıkıntılarının tavan taptığı bir dönemde bu arzusunu dile
getirirse olumsuz yanıt alabilir hatta azar işitebilir. Ancak bütün sıkıntılara rağmen her insanın hayat
ufuklarını tozpembe gördüğü, omuzlarındaki geçim yükünün tüyler gibi hafiflediği anları da vardır. İşte
o anlarda eşref saati tatlı tatlı çalmaktadır. Çocuk, hassas kulaklarıyla bunu duyar ve tam o sırada arzusunu dile getirirse olumlu yanıt alması işten bile değildir. Adamcağız neye uğradığını ertesi gün anlar
ama söz verdiği için iş işten geçmiş olur.
Bu metinde geçen ‘‘eşref saati’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir isteğin kabul edilebileceği en uygun an
B) Her şeyin yolunda gittiği, uğurlu zaman dilimi
C) İnsanların heyecanının yüksek olduğu bir zaman parçası
D) İnsanların anlama kapasitesinin en yüksek olduğu vakit

2. Gökhan, evlerinin küçük bahçesinde sebze ve meyve yetiştirecektir. Küçük alanda yüksek verim almak
için meyve ve sebzelerin birbiriyle uyumu konusunda bir araştırma yapar. Araştırmasında “kardeş bitkiler” diye bir kavramla karşılaşır. Araştırmayı derinleştirdiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşır.

Biber

Domates

Fasulye

Kabak

Soğan

Uyumsuz

Salatalık

Uyumlu

Karnabahar

KARDEŞ BİTKİLER

Etkisiz
Karnabahar
Salatalık
Soğan
Kabak
Fasulye
Domates
Biber
Kardeş bitkiler ekim sistemi, bir bahçede birbiriyle uyumlu bitkilerin yan yana ekilmesidir. Bu yöntem,
bitkilerin birbirine yarayan özelliklerini kullanmayı ve birbirine zarar vermelerini önlemeyi amaçlayan bir
tarım yöntemidir. Birbiriyle uyumlu bitkileri yakın ekmek, topraktaki besini verimli kullanmak açısından
önemlidir.
Buna göre Gökhan’ın aşağıdakilerin hangisinde verilen bitkileri yan yana ekmesi beklenir?
A) Fasulye – karnabahar – biber
C) Kabak – karnabahar – salatalık
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Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan, 1943
Ancak yeni kurulan bu kürsünün olanakları çok kısıtlıdır.
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Asistan Jale İnan, kürsüyü işler hâle getirmek üzere kolları
bünyesinde bulunan Eski Çağ Tarihi Kürsüsünde
sıvar.
çalışmaya başlar. Kısa süre sonra İstanbul Üniversitesinde kurulan Arkeoloji Kürsüsüne geçer.
Ne öğrencilerimize okutacak ders kitaplarımız ne de bir fotoğraf
arşivimiz mevcut. Bunlar olmadan bu kürsünün başarılı

olması mümkün değil. Yapacak çok işimiz var, çok!

Sonunda Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının

yurdumuzda bıraktığı izleri araştırabileceğimiz
bir kürsümüz oldu. Çok mutluyum.

Bu karikatür metninde “kürsü” sözcüğü,
I.
II.
III.
IV.

Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer
Sandalye
Ana bilim dalı
Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi, bölüm

anlamlarından hangileriyle kullanılmıştır?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

4. Çevremizdeki insanlara nazik davranmanın onları mutlu ettiği, hepimizin bildiği bir gerçektir. Peki, başkalarına nazik davranmanın kendi sağlımıza da faydalı olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Şaşırtıcı
ama gerçek! Yapılan birçok araştırma başkalarına nazik davranmanın sağlığımız için faydalı olduğunu
ortaya koymuştur.
Bu sözleri söyleyen biri, iddiasını kanıtlayabilmek için aşağıdaki araştırmalardan hangisini örnek
göstermelidir?
A) Bir araştırma için bağışıklık sistemi bozuk olan 100 kişi belirlenmiş. Bu kişilerin aileleri de araştırma
içine katılarak kişiler bir aylığına gözetime alınmış. Bu kişilere bir ay boyunca hem ev hem iş ortamında nazik davranılıp iltifatlar edilmiş. Katılımcılar bu deneyimin sonucunda belli tetkiklere ve testlere
tabii tutulmuş. Sonuç elbette şaşırtıcı! Katılımcıların bağışıklık sistemi ciddi manada toparlanarak
güçlenmiş.
B) Yapılan bir araştırmada sosyal fobi ve depresyon rahatsızlığı bulunan 140 kişiden 4 hafta boyunca
diğer insanlara karşı kibar ve saygılı davranmaları istenmiş. Katılımcılar bu deneyimin sonucunda
insanlarla olan etkileşimlerinden daha fazla keyif aldıklarını ve sosyal ortamlarda bulunmaktan dolayı
hissettikleri kaygının azaldığını söylemişler. Ayrıca bu kişilerin depresyon belirtilerinin de ortadan
kalktığı gözlemlenmiş.
C) Bir araştırma için yirmişer kişilik iki farklı grup belirlenmiş. Birinci gruba insanlara nazik davranmanın
kan basıncımızı düzenlediğinden, ikinci gruba ise insanlara nazik davranmanın karşımızdaki kişilerin kan basıncını düzenlediğinden söz edilmiş. Her iki gruptan da bir hafta süreyle insanlara nazik
davranmaları istenmiş. Sonuç olarak kendi çıkarı söz konusu olan birinci gruptaki kişilerin insanlara
daha nazik davrandığı gözlemlenmiş.
D) Bir araştırma için depresyonda olan 200 kişilik bir grup belirlenmiş. Bu kişilerden bir ay boyunca
çevrelerindeki insanlara nazik davranmaları istenmiş. Bu sürenin sonucunda katılımcılara birtakım
psikolojik testler uygulanmış. Sonuç olarak katılımcıların depresyon düzeyinin arttığına ulaşılmıştır.
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5. Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme
oranına göre yeni yılda zamlı uygulanacak.
Bazı trafik kural ihlalleri ve ceza tutarları şu şekildedir.
Trafik Kural İhlalinin Konusu

Ceza Tutarı (TL)

Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak

132

Engellilere ait yerlere araç park etmek

264

Seyir hâlinde cep telefonu kullanmak

288

Hız sınırlarını %10-%30 aşmak

288

Hız sınırlarını %30-%50’den fazla aşmak

598

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermemek

598

Serdar, Gökhan, Emrah ve Hale adlı kişilerin aldıkları cezalarla ilgili bilinenler şunlardır:
• Serdar ve Hale farklı kural ihlallerinde bulunmuştur.
• Emrah, üst üste iki kez aynı kural ihlalinde bulunmuştur.
• Emrah’ın toplam ceza tutarıyla Gökhan’ın aldığı ceza tutarı eşittir.
• Serdar ve Hale aynı tutarda ceza almıştır.
Bu bilgilere göre,
I.
II.
III.
IV.

Hale, seyir hâlindeyken cep telefonu kullanmıştır.
Emrah yolcu indirme ve bindirme kuralını ihlal etmiştir.
Gökhan engellilere ait bir park yerine aracını park etmiştir.
Serdar, aşırı hız yapmaktan ceza almıştır.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) III ve IV.

6. Ay doğarken önce çok küçük doğar, sonra gün geçtikçe büyür ve yükselir. Büyüyüp dolunay hâline
gelince dünyaya ışık saçar ve dünya halkı onun aydınlığından faydalanır. Ay büyüyüp tamamlanarak en
yüksek noktaya çıkınca tekrar eksilmeye başlar ve güzelliği gider. Parlaklığı azalır ve sonunda kaybolur.
Sonra tekrar küçük olarak doğar ve yine büyür.
Bu parçaya,
Benim tabiatım da böyledir. Bazen var bazen de yok olurum. Ne kadar düşkün olursa olsun, ben bir
kimseye yönelirsem onun durumu gittikçe düzelir ve güzelleşir. Zenginleşip büyüyerek şöhreti yayılınca
ben ondan uzaklaşırım. Onun da itibarı gider. Topladığı mal tekrar dağılır. Onun durumu yine eskisi gibi
olur.
metni eklendiğinde parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ortaya konan düşünce örneklenmiştir.
B) Bir durum olduğundan fazla gösterilerek abartılmıştır.
C) Anlatılanlar benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır.
D) Anlatıma nesnel bir boyut kazandırılmıştır.
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7. Haber yazıları, bir olay ya da olguyla ilgili bilgilerin 5N1K kuralına göre yazılı metin hâline getirilmesiyle
oluşur. 5N1K kuralı, haberin “ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim” sorularına göre kurgulanmasıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisi 5N1K kuralına göre yazılmış bir haber yazısıdır?
A) Nisan 2019’da Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ABD’nin
başkenti Washington’da Mars’taki olası yaşam belirtilerini tespit etmek için Mars’tan Dünya’ya
toprak getirme konusunda anlaştılar. Toprak örnekleri güvenli bir şekilde toplandıktan sonra özel
kutulara konup uzay gezgini aracılığıyla Dünya’ya getirilecek. Proje boyunca birden fazla roketin
Mars’a gönderilmesi gerekecek. Proje sonucunda Dünya’ya yarım kilo kadar örnek getirilecek. Bilim
insanları Mars’tan örnek getirilmesinin gezegendeki belirli bölgelerin daha detaylı incelenmesi için
bir fırsat olacağını belirtiyor.
B) Yapılan bir araştırmada 5700 yıl önce yaşamış bir insanın çiğnediği bir madde bulunmuş. Çamurla
kaplanmış bir hâlde bulunan bu maddenin huş ağacının kabuğunun ısıtılmasıyla elde edildiği ve
sakıza benzeyen bir yapısının olduğu belirlenmiş. Çamurun organik maddeleri koruma özelliğinden
faydalanan araştırmacılar bu maddeden aldıkları DNA örneğiyle, onu çiğneyen kişinin genetik haritasını çıkartmışlar.
C) İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk, mahallesinde yaralanan köpeğin acı çekmesine dayanamadı. Hayvanların nerede tedavi edildiğini de bilmeyen Ömer Faruk, yaralı köpeği kucağına alarak
evlerinin yakınındaki hastanenin acil servisine getirdi. Acil servis görevlileri tarafından isteği karşılanmayan minik Ömer, “Veteriner hekime götürmem gerekiyormuş ama yolunu bilmiyorum.” dedi.
D) Türkiye’deki 42 bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi. Geçmişte sadece Türkiye’de yaşayan Anadolu parsı ile Anadolu topraklarında görülen Asya fili, yabani
sığır, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, yılanboyun, kelaynak ve kaplanın ülkedeki nesilleri tamamen
tükendi.

8. Uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonundaki 289. gününde “Uzayda en uzun süre kalan
kadın astronot” unvanını elde eden Amerikalı astronot Christina Koch, şubat ayı itibarıyla yolcuğunu
tamamlamış ve toplamda 328 gün uzayda kalmış olacak.
Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?
A) • Amerikalı astronot Christina Koch, uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki
289. gününde “Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanını elde etti.
• Koch, şubat ayı itibarıyla yolcuğunu tamamlamış ve toplamda 328 gün uzayda kalmış olacak.
B) • Uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonundaki 328. gününde Amerikalı astronot Christina
Koch, “Uzayda en uzun süre kalan astronot” unvanını elde etti.
• Şubat ayı itibarıyla yolcuğunu tamamlayacak olan Koch, uzayda 289 gün daha kalacak.
C) • “Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanına sahip olan Amerikalı astronot Christina Koch,
Uzay görevi için gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 289. gününü tamamladı.
• Christina Koch, yolculuğu itibarıyla toplamda 328 gün uzayda kalmış oldu.
D) • Uluslararası Uzay İstasyonunda toplamda 328. gün kalan Amerikalı astronot Christina Koch,
“Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot” unvanını elde etti.
• Koch, şubat ayı itibarıyla uzay görevi için uzayda daha 289 gün daha kalacak.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

6

A

A

TÜRKÇE

9. Ceyhan-Adana arasındaki ilk durağımız Misis beldesi... Misis antik kentinden kalma, 4.
yüzyıl sonlarına ait bir tapınağın zemin mozaiklerinin sergilendiği Misis Mozaik Müzesine
giriyoruz. Misis Höyüğü’nden çıkarılan mozaiklere bakıyoruz heyecanla. Beton zemine
bulunabildikleri kadarı yerleştirilmiş mozaiklerin biçim ve renkleri olağanüstü. Bizans
Dönemi’nden kalma mozaiklerde, Nuh’un
tufan sırasında gemisine aldığı hayvanlar
betimlenmiş. Tavus kuşları, balıkçıllar, yırtıcı
hayvanları resmeden mozaiklere hayranlıkla
bakıyorum.

11. Uluslararası Astronomi Birliğinin 100. yılı nedeniyle, keşfedilen yeni yıldızlara ve onların
ötegezegenlerine ad verme hakkı üye ülkelere tanınmıştı. Türk Astronomi Derneği de
bir kampanya başlatarak WASP-52 yıldızı ve
WASP-52-B ötegezegenine ad arayışına başlamıştı. Geçtiğimiz aralık ayında bu yıldızın
adının “Anadolu”, ötegezegeninin adınınsa
“Göktürk” olarak belirlendiği açıklandı. Türkiye’ye 457 ışık yılı uzaklıktaki Anadolu yıldızının
ilkbahardan sonbahara kadar ülkemizden
gözlemlenebildiği de belirtildi.
Bu parçada aşağıdaki kurallardan hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

Bu parçaya göre “mozaik” sözcüğünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve
iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
B) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.
C) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini
birbirinden ayırmak için kısa çizgi kullanılır.
D) Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta
konur.

A) Binaları soğuğa veya sıcağa karşı koruma amacıyla dış yüzeyini özel malzemeyle
kaplama.
B) Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının
yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve
bezeme işi.
C) İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün
döşeme sıvası.
D) Renk vermek, dış etkilerden korumak için
duvar, eşya vb.nin üzerine sürülen veya içine katılan renkli sıvı ya da toz ürün, madde.

12. Bir cümlede öznenin yaptığı işi, eylemi ya da
içinde bulunduğu oluşu zaman ve şahsa bağlı olarak bildiren kelime ve kelime gruplarına
yüklem denir. Bir cümlede yüklemin bildirdiği
işi, eylemi yapan ya da oluş içinde bulunan
varlığa ise özne denir.
Buna göre,

10. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil, nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir. Örneğin “Ali
kitap okuyor.” cümlesindeki “oku-” fiili nesne
alabilen bir fiildir. Oysa “Ali oturuyordu.” cümlesindeki “otur-” fiili nesne alamaz.
I. Hava soğuyunca pencereleri kapattık.
II. Sabahları yarım saat yürürüm.
III. Hafta sonu çocukları parka götürelim.

I. Kars, deniz seviyesinden yüksekliği en
fazla olan kentlerimizden biridir.
II. Kutup bölgelerinde yaşayan bazı hayvanların kürklerinin rengi, mevsimlere göre
değişir.
III. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bazı
işlemlerde kişisel pek çok bilgi paylaşılır.
IV. Türkçemizdeki insan adlarının neredeyse
hepsinin çok güzel anlamları vardır.

cümlelerinin hangilerinde geçişsiz bir fiil
vardır?

cümlelerinden hangileri yalnızca özne ve
yüklemden oluşmuştur?

A) Yalnız I.
C) I ve III.

A) I ve II.
C) II ve III.

Buna göre,

B) Yalnız II.
D) II ve III.
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13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
“YENİ KORONAVİRÜSÜ” SALGINA DÖNÜŞÜYOR
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut
yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan
yeni tip koronavirüsünün (nCoV) salgına dönüşmesi
halkta tedirginliği artırıyor.
KORONAVİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ
Solunum, hapşırma ve öksürme
durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

Koronavirüsü
şimdiye kadar
37.198 kişide
tespit edildi.

ÇİN

İlk belirtileri:
YÜKSEK ATEŞ, BOĞAZ AĞRISI,
ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI,
SOLUNUMDA ZORLUK, İSHAL.
İleri safhalarda zatürreye ve böbrek
kaybına neden oluyor, nihayetinde
ölümle sonuçlanıyor.
İlk önce deniz ürünlerinden
insanlara, sonrasında ise insandan
insana bulaşma özelliğine sahip.
Virüse karşı kullanılabilecek
herhangi bir ilaç ya da aşı
bulunmuyor.

Vuhan
Huanan Deniz Ürünleri
Pazarı, 1 Ocak’ta kapatıldı.

Virüsün
Ortaya
Çıkışı

811 kişi hayatını
kaybetti.
187.518 kişi
müşahede (gözlem)
altına alındı.
İlk olarak Vuhan’da
12 Aralık’ta tespit
edildi.

31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz
Ürünleri Pazarı’yla teması bulunan
27 kişide daha virüsün görüldüğü
açıklandı.

Çinli bilim insanları 9 Ocak’ta
“gizemli hastalığı” yeni tip
koronavirüsü olarak tanımladı.

11 Ocak’ta virüsün salgına
dönüştüğü açıklandı ve ilk can
kaybı yaşandı.

Japonya, 16 Ocak’ta virüs ile
ilgili ilk vakanın tespit edildiğini
açıkladı.

14 Ocak’ta Tayland’da,
Vuhan’dan gelen bir kişide
virüsün tespit edildiği açıklandı.

Başkent Pekin’de 20 Ocak’ta
2 vaka, Güney Kore’de de bir
vaka tespit edildi.

22 Ocak’ta virüsün bulaştığı
kişi sayısı 440’a çıktı, can
kaybı 9’a ulaştı.
Ülke sınırlarını aştı.

13. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “yeni koronavirüsü” salgınına karşı alınabilecek önlemlerden
biri olamaz?
A) Solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmalı; öksürme, hapşırma
sırasında tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır.
B) Çin başta olmak üzere hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen kişiler, havalimanları ve gümrük kapılarında sağlık kontrollerinden geçirilmelidir.
C) Elleri sık yıkama alışkanlığı edinmenin önemi konusunda toplum bilinçlendirilmeli ve hastalık virüsü
tespit edilen kişiler karantinaya alınmalıdır.
D) İçerdiği yoğun omega yağından dolayı balık, ıstakoz, karides gibi canlıların tüketimi artırılarak bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.
14. Bu metinde sözü edilen hastalığın “gizemli” olarak tanımlanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastalığa neden olan virüsün tam olarak açıklığa kavuşturulamaması
B) Hastalığa neden olan virüsün şiddetli akut yolu sendromundaki (SARS) virüse benzemesi
C) Hastalığın çok kısa sürede ve hızlı bir biçimde dünyaya yayılması
D) Hastalığın belirtilerinden hareketle teşhisinin zor olması
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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15. Buz tırmanışı yapan sporcular, botlarına krampon adı verilen tabanlıklar takar. Kramponlar botların
buzda kaymasını önler. Sporcular tırmanırken bir ellerinde buz çekicini, diğer ellerindeyse buz kazmasını tutar. Çekicin ve kazmanın sivri ve tırtıklı uçlarını buza saplayıp kendilerini yukarıya doğru çekerler.
Güvenli bir buz tırmanışı için ip, buz vidası, karabin, emniyet kemeri ve kask da gereklidir. Buz vidası
buza vidalanır. Sert buza girdiği zaman içindeki boşluktan buz parçalarını dışarı atarak buzun çatlamasını önler. Şekli genellikle “D” harfine benzeyen ve bir çeşit kilit olan karabin, buz vidasıyla ipi birbirine
bağlar. İpin diğer ucuysa sporcuların emniyet kemerine bağlıdır.
Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi buz tırmanışında kullanılan “karabin, buz kazması,
krampon” ekipmanlarından birine ait değildir?
A)

B)

C)

D)

16. Eski zamanlardan bu yana insanlar bilgilerini gizli ve güvende tutmak için şifreli mesajlar kullanmıştır.
Bu bilgileri şifrelemek ve sonra bu şifreleri çözmek için kullanılan pek çok yöntem var. Bilgileri basitçe
şifrelemek için kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:
• Bu ilk yöntemde harfler ve işaretler, aşağıdaki gibi sırayla yazılır. Altınaysa tersten tekrar yazılır. Yazıdaki harf ya da işaret, karşısına denk gelen harf ya da işaretle değiştirilerek yazı şifrelenir.
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• Bir başka yöntemde de önce harfler ve işaretler ortadan ikiye ayrılır. Sonra aşağıdaki gibi alt alta sıralanır. Harfler ve işaretler karşılıklı olarak birbirlerinin yerine kullanılarak yazı şifrelenir.
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Buna göre “ZAFER, SANAT, BARIŞ, ZAMAN” sözcüklerinin gizlendiği aşağıdaki şifreli mesajlardan
hangisi bu yöntemlerden herhangi biriyle çözülemez?
A) NMEÜG

B) FMBMĞ
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Selma Hanım, çocuğum çok
hareketli. Bir türlü durduramıyorum.

Çocuğa “dur” demek; akan bir suya “akma”,
düşen bir taşa “düşme” demeye benzer.

Buna göre annenin çocuğuna aşağıdaki yaklaşımlarından hangisi psikoloğun düşüncesiyle çelişmez?
A) Evladım, yavaş ol! Bak düşeceksin!
C) İstersen bahçede birlikte top oynayabiliriz.

B) Çabuk yerine otur, yaramazlık yapma!
D) Bağırarak ortalıkta koşuşturmanı istemiyorum.

18. En son gerçekleşen Sivrice (Elâzığ) depremi bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’deki fay hatları son
derece hareketlidir. Bu yüzden depremle yaşamak öğrenilmelidir. Binaların sağlam yapılması dışında
deprem sırasında kişinin kendini koruması için de yapabileceği pek çok şey vardır. Depremi en az zararla atlatabilmek için deprem sırasında evdeyken yapılması gerekenler şunlardır:
• Hızlı biçimde güvenli bir yere çömelerek ya da yatarak bebeğin anne karnındaki pozisyonunu alın.
• Başınızı ve ense kökünüzü bulduğunuz bir koruyucu malzeme ile koruyun.
• Hiçbir şey bulamazsanız başınızı iki elinizin arasına alarak korumaya çalışın.
• Apartmanların dış duvarları tehlikelidir, iç duvarlara yakın durmaya çalışın.
• Pencere kenarları hem dış duvar olduğundan hem de camlar kırılabileceğinden tehlikelidir.
Buna göre deprem sırasında kendini koruyamaya çalışan,

I.

II.

III.

IV.

numaralanmış görsellerden hangilerindeki kişiler daha güvendedir?
A) I ve II.

B) II ve III.
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19. Her insanın hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı vardır. Dışarıdan bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun gözüyle bakabilirsek onun duygularını,
düşüncelerini anlayabiliriz.
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?
A)

B)

C)

Nasreddin Hoca evin damından düşmüş, acı içinde kıvranırken yanına gelen komşuları,
  –̶  Hocam koca adamsın, dikkatli olsan düşmezdin. Düştün bari biraz dayan, diye çıkışmışlar.
Hoca başına toplananlara,
  –  Siz hiç damdan düştünüz mü, diye sormuş.
Komşular hep bir ağızdan,
  –̶  Hayır, deyince Hoca şöyle demiş:
  –̶  Öyleyse siz gidin de damdan düşen birisi gelsin benim yanıma.

Judie adında bir öğrenci, arkadaşı ile “Ben haklıyım, sen haksızsın.” diye tartışmaya başlar. Öğretmen olaya el koyar. Judie’yi bir sıraya, arkadaşını da tam karşısındaki diğer bir sıraya oturtur.
Aralarına bir masa ve masanın üzerine de bir nesne koyar ve sorar: “Bu nesne ne renk?” Judie
“siyah”, karşısındaki çocuk “beyaz” diye bağırır. Tartışma yeniden alevlenir. Bu defa Judie ve
arkadaşının birbirleriyle yerlerini değişmesini isteyen öğretmen “Şimdi söyleyin, ne renk?” diye
tekrarlar. Her iki çocuğun da ağzı açık kalır, bir müddet konuşamazlar. Çünkü nesnenin bu sefer
Judie’ye bakan kısmı beyaz, diğer tarafı siyahtır.

Göğsü kınalı serçe, gök gürlemesinden çok korkar, “Gök gürlediğinde kırk kantar yağım eriyor.”
dermiş.
Bir gün birisi sormuş:
–  Sen kendin beş dirhem gelmezken nasıl oluyor da kırk kantar yağın eriyor?
Serçe şöyle karşılık vermiş:
–̶  Herkesin dirhemi de kantarı da kendine göre.

D)

Sınav sorularını fazla ağır bulan öğrenci, sıkıntıdan terlemeye başlar. Derse gerektiği kadar
çalışmadığından zayıf not alacağı kesin gibidir. Boncuk boncuk ter damlaları kâğıdın üzerine
düştükçe de can sıkıntısından bunları çerçeve içine alıp altına “ter damlası” diye yazar. Böylece öğretmenine soruları cevaplandırırken ne büyük sıkıntı çektiğini anlatmak ister. Öğretmen,
kâğıdı okuduğunda hiçbir soruya doğru cevap veremeyen bu öğrenciye sıfır verdiği gibi, sınav
kâğıdına eklenmiş yeni ıslak lekelerden birinin etrafını kırmızı kalemle çizerek altına şunu yazar:
“Gözyaşı”.
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20.
Elektrikli scooter kiralama
hizmeti sayesinde kısa
mesafeli yolculuklarda yol
kenarına bırakılmış olan
scooterı gideceğiniz yere
kadar gidip orada bırakıyorsunuz.
Kullandığınız süre için makul
bir ücret ödüyorsunuz.

Üzerinde uydu takip sistemi
olan scooterlar hizmet veren
firmalar tarafından belirli
aralıklarla toplanıyor, şarj
edilerek uygun yerlere
bırakılıyor.

İlk bakışta basit ve faydalı
görünen bu hizmet sorunları
da beraberinde getirdi.

Kullanıcıların işleri bittikten
sonra özensizce kaldırıma
bıraktıkları scooterlar yayaların
geçişini engellemeye başladı.

Ayrıca yeterli ustalığa sahip
olmayan, aşırı sürat yapan,
dikkatsiz scooter sürücüleri
çeşitli kazalara neden oluyor.

Bu şekilde belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?
A) Scooter işletmelerine ek vergiler getirilmelidir.
B) Scooterlar için hız sınırı getirilmelidir.
C) Schooterlar için sürücü belgesi düzenlenmeli, schooter kullanımında bu belge şartı aranmalıdır.
D) Scooterları sokak ortasına gelişigüzel bırakan kullanıcılara caydırıcı cezalar kesilmelidir.
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A

MİSAK-I MİLLİ

Misak-ı Millî kararları ile Millî Mücadele’nin hedefleri ve
vatanın sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Son Osmanlı
Mebuslar Meclisinin aldığı en önemli karardır. Bu
kararlarla Millî Mücadele hareketinin ilkeleri ortaya
konulmuştur. Türk milleti “tam bağımsızlık” hedefinde
ilerleyeceğini dünya kamuoyuna duyurmuştur.
Verilen bilgilere göre Misak-ı Millî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî egemenlik ilkesine göre hareket edilmiştir.
C) Ülkenin toprak bütünlüğü savunulmuştur.

B) Millî Mücadele’nin askerî dönemi başlamıştır.
D) Milliyetçilik temelinde hazırlanmış bir belgedir.

2. Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra edebiyat
yapıtlarına yansımıştır. Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî
Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka ulaştırılmasında önemli
bir görev üstlendiler. Halide Edip Adıvar ve
Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi aydınlar Millî
Mücadele’yi genç kuşaklara aktararak ölümsüzleştirdiler. Bu tür çalışmalar günümüzde
de sürdürülmektedir.

3. İtilaf Devletleri, Lozan Barış Görüşmeleri’ne
TBMM’nin yanında Osmanlı Hükûmetini de
davet etmişlerdi. Bu şekilde hareket ederek
Türk tarafını ikiye bölmeyi amaçlıyorlardı. Bu
gelişme üzerine TBMM, Osmanlı Hükûmetinin
varlığını hukuken sona erdirmek için harekete
geçti. 1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat ile halifelik birbirinden ayrılmış
ve saltanat kaldırılmıştır. Fakat Halifelik makamının varlığı devam ettirilerek Abdülmecit
Efendi halife tayin edilmiştir.

Buna göre yapılan çalışmaların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenebilir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Halifenin güç ve otoritesi artmıştır.
B) Millî egemenlik yolunda önemli bir adım
atılmıştır.
C) Yeni Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiştir.
D) Laiklik tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir.

A) Çağdaşlaşma düşüncesinin halk tarafından
benimsenmesine
B) Türk toplumunun sanat eserlerine karşı ilgi
duymasına
C) Avrupa kültürünün ülkedeki etkinliğinin sona ermesine
D) Halkta tarih bilincinin ve vatan sevgisinin
oluşmasına
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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4. Kuvâyımillîye Mondros Ateşkesi sonrası topraklarımızı işgal eden ve ülkemizi parçalamak
üzere harekete geçen düşman kuvvetlerine
karşı halkın içinden gelen millî duygular sonucu oluşmuş yerel askerî birliklerdir. Denizli
müftüsü Hulusi Bey, Demirci Mehmet Efe, İpsiz Recep, Topal Osman, Ethem Bey, Antepli
Şahin Bey Kuvayımilliye’dir. İstiklal yolunda
kağnısıyla ve yanındaki bebeğiyle İnebolu’dan
mermi taşıyan, sert kış günü üzerindeki hırkasını bebeğine değil, mermiler ıslanmasın
diye mermilerin üstüne örten, kışlaya ulaştığı
sırada da şehadete eren Kastamonulu Şerife
Bacı; kadın olduğu halde saçlarını erkek gibi
kestirerek birliklere katılan Halime Çavuş; kadınlardan ve erkeklerden oluşturduğu ekibiyle
işgalcilerin kâbusu olan Erzurumlu Kara Fatma Kuvâyımillîye’dir.

6. • İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a bırakılacak.
• İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye
başkanlığındaki “Uluslararası Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek.
• Anadolu’daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek.
• Kapitülasyonlar ve Düyûn-u Umûmiye Teşkilatı kaldırılacak.
Lozan Barış Antlaşması’nın bu maddelerine göre;
I. Türkiye, boğazlar üzerindeki tüm haklarını
korumuştur.
II. Yabancı ülkelerin azınlıkları bahane ederek
Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeleri
engellenmiştir.
III. Türkiye ekonomik alanda dışa bağlı olmaktan kurtulmuştur.
IV. Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki askerî gücü
artmıştır.

Buna göre Kuvâyımillîye ile ilgili olarak;
I. Bölgesel direniş hareketleridir.
II. Düzensiz birliklerden oluşmuştur.
III. Halk tarafından desteklenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

A) I ve II.
C) II ve III.

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

5. Mustafa Kemal, Harp Okulunda ve Harp Akademisinde zekâsı ve yetenekleri ile kendisini
arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların
içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik
derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe,
edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da
merakı ve eğilimi vardı. Harbiyede ve Harp
Akademisinde, memleket ve millet davaları
ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifade
etmekten çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı.

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

7. Atatürk’ün laiklik anlayışı demokrasinin temel unsurlarından olan din, vicdan ve ibadet
özgürlüğü ile yakından ilgilidir. İnsanların dinî
inançlarında hür olmalarına ve inançlarının
gereğini yerine getirmelerine imkân sağlar.
Atatürk “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin
ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların
vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.”
sözleriyle laikliğin bu yönüne vurgu yapmıştır.
Buna göre, laiklik ilkesinin aşağıdakilerden
hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

Bu bilgilerde Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına
B) Devletin din kurallarına göre yönetilmesine
C) Yapılan inkılapların sürekli hale getirilmesine
D) Sosyal devlet anlayışının gelişmesine

A) Askerî dehasına
B) Açık sözlü oluşuna
C) Yeniliklere açık olmasına
D) Çok yönlü davrandığına
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8.
I. İnönü Zaferi sonunda
Sovyetler Birliği ile TBMM
arasında Moskova
Antlaşması imzalandı. Bu
antlaşmayla Sovyetler Birliği
Misakı Millî’yi tanımış ve
Kars, Ardahan, Artvin
Türkiye’ye bırakılmıştır.

I. İnönü Savaşı’ndan sonra
İtilaf Devletleri, TBMM
Hükûmeti’ni yeni bir barış
antlaşması yapmak için
Londra Konferansı’na davet
etmiş, Ankara Hükûmeti bu
konferansta sonuç elde
edemeyeceğini bildiği halde
katılmıştır.

I. İnönü Savaşı’ndan önce
Türk ordusuna katılım az
iken savaşı Türk ordusu
kazanınca orduya katılmak
isteyenlerin sayısı artmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle;
I. Halk, barış yanlısı olduğunu göstermek için orduya katılmak istemiştir.
II. Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır.
III. TBMM’nin uluslararası alanda itibarı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

9. “Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk devletinin tarihine, dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir
meydan muharebesi örneği kaydetti. Savaş ve muharebe demek; yalnız iki ordunun değil, iki milletin
bütün varlıklarıyla, bütün maddî ve manevî kuvvetleriyle, birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle
vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce
ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde,
evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak
bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını vatan savunmasına vermekte
ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”
Buna göre Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istediği söylenemez?
A) Askerî başarıların millî birliğin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini
B) Vatanın savunulmasında topyekün mücadelenin önemli olduğunu
C) Tüm halkın ordunun bir parçası gibi hareket etmesi gerektiğini
D) Siyasi başarıların askerî alanda kazanılan zaferlere bağlı olduğunu
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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10.
Devletin yönetim şeklidir. Egemenliğin
bir kişi veya bir sınıfa değil, bütünü ile
millete ait olmasıdır.

CUMHURİYETÇİLİK

Vatan, tarih, dil, kültür ve ideal birliği
esastır. İnsanların mensubu olduğu
milleti sevmesi ve onu her alanda
yükseltmek için çalışmasıdır.

MİLLİYETÇİLİK

Birey, sınıf veya zümre üstünlüğünü
kabul etmez. Yasalar önünde yuttaşlar
için kesin bir eşitlik vardır.

HALKÇILIK

Görselde yer alan bilgilere göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî değerlere önem verdiği
C) Oligarşik anlayışa karşı olduğu

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

B) Dogmatik esaslara dayandığı
D) Ayrıcalıklı bir sınıfı reddettiği
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3. Malezya’da yapılan bir nüfus sayımı sırasında, halka birtakım sorular yöneltilir. Alınan
sonuçlara göre, toplumun yarıdan çoğunun Müslüman olduğu ve yine halkın % 47
kadarının yoksulluk sınırında bulunduğu belirlenmiştir. Toplumun kültür yapısının yansıdığı
parlamentoda bu konu tartışılırken, özellikle
Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yörelerde, halkın yaklaşık yarısının zekât alabilecek
ölçüde yoksul oluşu bir çelişki olarak görülmüş ve zekâtın devlet eliyle uygulanması için
düzenleme yapılması kararlaştırılmıştır.

Kuşların kanatlı olması
Arıların bal yapması
Bazı ağaçların meyve vermesi
Balıkların solungaç solunumu yapması

Bu örnekler evrendeki;
I. toplumsal
II. biyolojik
III. fiziksel
yasalardan hangilerine örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I.
C) I ve III.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

B) Yalnız II.
D) I, II ve III.

A) Yoksulluk ve fakirlik sorunu Müslüman ülkelerin kaderidir.
B) Devletlerin kalkınmaları zekât ibadetinin
yerine getirilmesiyle doğru orantılıdır.
C) Yoksulluk ve fakirlik sorununun çözümünde
zekât ibadetinin önemli bir yeri vardır.
D) İslam ülkelerinde zekât müessesesi doğru
bir şekilde işletilmektedir.

4. “Allah, sizin her biriniz ile tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak,
ahirete gönderdiklerinden başka bir şey
göremeyecektir. Soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir.
Önüne bakacak, karşısında cehennemden
başka bir şey göremeyecektir. O hâlde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa, kendinizi
cehennem ateşinden koruyun! Bunu da bulamayan, güzel bir söz ile kendisini korusun!”

2. • “Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey
yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik yararına, kötülükte kendi zararınadır...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
• “Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa
kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük
işlerse kendi aleyhine işlemiş olur.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

Bu hadiste, aşağıdaki mesajlardan hangisinin verildiği söylenemez?
A) Ahirete inanmayan insanlar cehenneme gidecektir.
B) Sadaka, ahirete yönelik yapılan güzel bir
yatırımdır.
C) Müslüman, ölmeden önce kendini ahirete
hazırlamalıdır.
D) İnsanlara güzel sözlerle hitap etmek dinimize göre sevap hükmündedir.

A) İnsan irade sahibi bir varlıktır.
B) İnsanın yaratılış gayesi sadece ibadet etmektir.
C) Allah, kullarını güçlerini aşan fiillerle ve davranışlarla yükümlü kılmayacaktır.
D) İnsan yapıp ettiklerinin karşılığını mutlaka
görecektir.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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5. Yaz mevsimini köyünde geçiren Muhterem Amca köy halkıyla birlikte oturdukları bölgenin etrafını meyve fidanlarıyla donatırlar. Köylerini güzelleştirmek, insanlara ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak
için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Muhterem Amca, “Köyümüz iki ilçeyi bağlayan yol güzergâhı
üzerinde olması nedeniyle ziyaretçimiz çok oluyor. Yolun iki tarafına diktiğimiz meyve ağaçlarından
gelip geçen herkes istediği kadar yiyebilir, ancak ağaçlara zarar vermemek kaydıyla” diyerek mesajını
verir.

Bu metindeki davranış, aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Sadaka-i cariye

B) Zekât

C) Fıtır sadakası

6. Helaller ve haramlar Allah’ın (c.c.) kullar için
belirlediği sınırlardır. Bu sınırlar insanların kötü
şeylerden uzaklaşması ve iyi olana yönelmesi
için ortaya konulan hükümlerdir.

7. Hz. Muhammed’in gençlik yıllarında Kâbe’nin
onarılması kararı alınmıştı. Onarım işleri bittikten sonra kutsal kabul edilen Hacerü’l
Esved taşının yerine konulması olayında kabileler arasında çıkan tartışma neredeyse
çatışmaya dönecekken, Mekke’nin önde gelenlerinden biri, sorunun çözümü için Kâbe’ye
ilk gelen kişinin hakem seçilmesi teklifinde
bulundu. Herkes bu teklifi kabul etti ve hakemin vereceği karara uymaya söz verdi. Hz.
Muhammed’in Kâbe’ye geldiğini gören herkes onun doğru karar vereceğine inanarak bu
duruma çok sevinmişlerdi.

Bu metindeki düşünceyle aşağıdaki ayetlerden hangisi ilişkilendirilemez?
A) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(Araf suresi, 31. ayet)
B) ”Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer
gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin.”
(Bakara suresi, 278. ayet)
C) “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak
karışıklık çıkarmayın.”
(Şuara suresi, 183. ayet)
D) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ıda ince
birer hesap ölçüsü kıldı…”
(En’âm suresi, 96. ayet)

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

D) Fidye

Bu metin, Hz. Peygamberin hangi ahlaki ilkesiyle ilişkilendirilebilir?
A) Merhametli oluşuyla
B) Cesur ve kararlı oluşuyla
C) Hoşgörülü oluşuyla
D) Doğru ve güvenilir oluşuyla
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8. “Anne ve babasını makamına çıkarttı; diğer on
bir kardeşi ise Hz. Yusuf’un önünde saygıyla
eğildiler. O zaman Yusuf; “Babacığım, işte bu
vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir.
Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle
kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana
pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim,
dilediğine lütufkârdır. O şüphesiz, bilendir,
hikmet sahibidir.”

10. Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. Yüce Allah, Kur’an-ı
Kerim’i onun vasıtasıyla insanlara bildirmiştir.
Kur’an’ın ilk muhatabı olan Hz. Muhammed,
onu en iyi şekilde yaşamış, açıklamış ve kıyamete kadar yaşayacak olanlara model olmuştur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçadaki
düşünceyi desteklemektedir?
A) “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için,
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir
örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)

(Yusuf suresi, 100. ayet)
Bu ayetten Hz. Yusuf ile ilgili;
I. Rüyasının Allah’ın izniyle gerçekleştiğini
söylemiştir.
II. İhanet eden kardeşlerini affetmekte çok
zorlanmıştır.
III. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmış
tevekkül sahibi bir insandır.
IV. Makam sahibi olmak için yaşadığı zorluklara göğüs germiştir.

B) “…Artık sen onları aﬀet. Onlar için Allah’tan
bağışlama dile…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
C) “Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın azarlama.”
(Duhâ suresi, 9-10. ayetler)
D) “... Eğer hükmedecek olursan, aralarında
adalet ile hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever.”
(Mâide suresi, 42. ayet)

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II.
C) II ve IV.

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

9. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında
karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının
sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından
kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
amacıyla ticari araçların tamamında kış lastiği
kullanımı zorunlu kılınmıştır.
Sözü edilen bu uygulama İslam dininin, korunmasına önem verdiği temel haklardan
hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Neslin korunmasıyla
B) Aklın korunmasıyla
C) Canın korunmasıyla
D) Dinin korunmasıyla

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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1. A research company asked 100 people what kind of extreme sports they liked most. Here are the
results:
• 35 people said they liked exploring the world under water.
• 30 people said watching views over land was wonderful according to them.
• 20 people said they preferred team sports, and they also liked being underwater.
• The rest of them said they loved adrenalin and they were crazy about driving a motorbike.
Which of the following graphics shows the results of the research?
A)
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2.

3.
Dear Ezgi,
We’re organizing our first theatre festival. It will
start on the 10th of April and it will last six days.
Everyday there will be different plays. I know
you’re interested in watching plays. I hope you
can come.
Cheers
Sedef

Mary

What kind of sports
do you prefer
doing, Steven?
Well, I like caving and
surfing.
Which one do you
prefer most?

Mary

Steven

I prefer caving
because - - - - .
Steven

Which of the following completes the
conversation?
A) I like water sports more
B) I think caving is worse than sailing
C) sailing is more entertaining than caving
D) I think it is a mysterious and interesting
sport

In the invitation card above, there is NO
information about the - - - - .
A) event
B) date

C) receiver
D) place

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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4. The visuals below show what people ordered from the website “www.kitchenonline.com” in 2018 and
2019.
2018
2019

25 million
Hamburgers

12.3 million
Turkish kebap

22.7 million
Hamburgers

www.kitchenonline.com

16 million

www.kitchenonline.com

17.6 million

11.8 million
Desserts

Rice with
chicken

19.8 million
Turkish kebap

Rice with
chicken

11.9 million
Desserts

According to the results above, which of the following is NOT correct?
A) People preferred fast food mostly both in 2018 and 2019.
B) People ate less Turkish kebab in 2018 than in 2019.
C) People ordered more rice with chicken in 2018 than in 2019.
D) People ordered about twelve million desserts both in 2018 and 2019.
5.

To be honest, I rarely
read books. I prefer
surfing on the Net.

Kevin
I read at least three
books in a month.
Fantasy books are my
favourite.

6. People phone call centers for different
purposes. Here are some of them;

I am fond of reading
books about famous
people’s lives.

Linda

• Andy called to give the tablet he bought
last week back.
• Tom called to learn some details about a
new mobile phone.
• Lucy called to ask how much a new
computer would cost her.
• Clark called to make a flight reservation
from London to Paris.

Before I visit a
country, city or
place, I always read
a book about it.

Elizabeth

According to the information above, which
of the following is FALSE?

James

Which of the following is CORRECT
according to the conversation above?
A) Elizabeth seldom reads fantasy books.
B) Linda is keen on reading biographical
books.
C) Kevin prefers reading to surfing on the Net.
D) James never reads travel books.
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

A) Andy wanted to return a product.
B) Tom got information about a product.
C) Lucy reported a problem with delivery.
D) Clark booked a flight ticket.
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7. The tables below show for what purposes Susan and Amy use smartphone applications mostly.

Susan

Amy

• to learn how to cook
something
• to solve puzzles
• to buy something
online

• to find her way in the
traffic
• to look for new
recipes
• to help people in
need

Choose the smartphone application both Susan and Amy use.
A)

B)

C)

D)

8. The influencer is one of the types of social media users. The influencers are the most popular type of
users in social media. They have a lot of followers. They are always online and they give advice to their
followers. Their followers trust them and they usually listen to their advice.
According to the information above, who is an influencer?
A)

B)

I’m usually online, but I don’t have any social
media accounts. I only check my emails and
read news online.

Anthony
C)

Charles
D)

I prefer being online all the time. I have 10.2
million followers. I always give my opinion to
them about the best thing to do in different
situations.

I follow interesting news and check important
people and brands. I don’t like sharing photos
or commenting on anything.

Sandra

Margaret
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

I use social media for practical purposes such
as looking for valuable information, discounts
or free offers.
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9. Lisa wants to buy some books online. She needs to create an account to buy them. She tries to sign
up, but the website does not accept her password as it is not strong enough. The website suggests
her a stronger password.

Sign Up

New account

lisa@ggmail.com

5-wp!79Az

Strong Password Suggestion

According to the password that the website suggests, Lisa should use - - - - - .
A) a mixture of letters, numbers and punctuation
B) at least ten characters
C) ordered letters and numbers
D) her own name as a password

10. 		

ARE YOU READY FOR AN ADRENALIN JOURNEY?
Do you love adrenalin? Would you like to have a fantastic and
challenging holiday? If yes, join our tour!

•
•
•
•
•

Activities:
Rafting in Rize
Surfing in Alaçatı
Caving in Antalya
Paragliding in Fethiye
Hot Air Balloon Tour in Cappadocia

10th June – 30th June
$500 per person
For more information, contact 05187369523

Which of the following DOES NOT have an answer on the poster?
A) Which extreme sports can we do during the tour?
B) How much does it cost us to join the tour?
C) How can we learn about the details?
D) Do we need any equipment for the activities?
8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5
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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.
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA HAZIRLIK

DENEME SINAVI - 5
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. Ceyda bir bilgisayar programında 2 gri ve 1 siyah kare çizmiştir. Alanları santimetrekare cinsinden içlerinde yazan bu kareler Şekil I’de gösterilmiştir.
20
108
20

Şekil II

Şekil I

Ceyda bilgisayar yardımıyla gri karelerin her birinin alanını %25 oranında büyütüyor siyah karenin alanını ise %25 oranında küçültüyor ve elde edilen karelerle Şekil II’deki yapıyı oluşturuyor. Şekil II’deki
yapıda göründüğü gibi siyah karenin bir kenarı gri karelerin birer kenarına temas etmektedir.
Buna göre Ceyda’nın Şekil II’de oluşturduğu yapının çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 72

B) 64

C) 57

D) 48

2. Bir kenarı a olan karenin köşegen uzunluğu añ2 dir.
Tangram, geometrik biçimlerdeki 7 adet parçanın bir araya getirilerek çeşitli formlar oluşturulmasına
dayanan bir oyundur.
Semra, kenar uzunluğu 16 cm olan ABCD karesi biçimindeki bir kartonu tangram parçaları olacak
biçimde Şekil I’deki gibi parçalara ayırıp renklendiriyor. Bu kartonda köşegenler O noktasında dik kesişmektedir.
A

D

8 cm
x cm

O
8 cm
B

C

Şekil I

Şekil II

Daha sonra bu parçaları kullanarak Şekil II’deki gemi modelini oluşturuyor.
Buna göre geminin yüksekliğini belirten x hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır?
A) 17 ile 18

B) 18 ile 19
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C) 19 ile 20
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D) 20 ile 21

A

A
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3. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere óa2.b = añb ve bña – cña = (b – c)ña dır.
Aşağıda dört eş çekmece ve kapaklı bir bölümden oluşan şifonyer gösterilmiştir.

Kapaklı
bölüm
86̸2 cm

Ω72 cm

Yer

Bu şifonyerde kullanılan tüm kulplar, bulundukları yüzeylerin yüksekliklerinin tam ortasındadır.
Buna göre kapaklı bölümdeki kulpun yerden yüksekliği, en alt çekmecedeki kulpun yerden yüksekliğinden kaç santimetre fazladır? (Kulpların kalınlığı önemsenmeyecektir.)
A) 40̸2

B) 30̸2

C) 25̸2

D) 20̸2

4. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere óa2.b = añb , añb + cñb = (a + c)ñb ve añb . cñd = a.cób.d dir.
Aşağıda bir binanın bir cephesindeki pencereler gösterilmiştir. Bu pencere, birbirine eş kare biçiminde
3 cam ve dikey şekilde birbirine eş 4 gri, yatay şekilde birbirine eş 2 siyah dikdörtgen biçiminde tahtalardan oluşmuştur.

̸3 dm
̸3 dm

Camlardan birinin ön yüzünün alanı 75 dm2 olduğuna göre siyah tahta parçalardan birinin ön
yüzünün alanı kaç desimetrekaredir?
A) 48

B) 54
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C) 57
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D) 60

A
5.

A
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Bir olayın = İstenilen olası durumların sayısı dır.
olma olasılığı
Tüm olası durumların sayısı
Aşağıda bir fabrikada kesim işlemine götürülen dikdörtgen biçiminde bir tahta gösterilmiştir.

Alanı 192 m2 ve kenar uzunlukları birer doğal sayı olan bu tahta hiç parça artmayacak şekilde kesilerek
12 eş kare parçaya ayrılıyor.

Buna göre kesime götürülen tahtanın çevre uzunluğunun 60 metreden uzun olma olasılığı kaçtır?
A)

1
4

B)

1
3

C)

1
2

D)

2
3

6. Elektrikli asansörler, enerjiden tasarruf etmek için “karşı ağırlık” denen bir sistem ile çalışır. Bu sistemde özdeş demir ağırlıklar yardımıyla asansörün hem yukarı hem de aşağı hareketi kolaylaştırılır. Özdeş
demirlerin ağırlıkları toplamı asansörün tam kapasite ağırlığının yarısına eşittir.
Aşağıda bu sistem ve 1 tane demir ağırlık gösterilmiştir.

(a + b) kg

Tam kapasite ağırlığı (2a2 – 2b2) kg olan bir asansörde karşı ağırlık olarak gösterilen demir ağırlıklardan
kullanılacaktır.
Buna göre kullanılacak demir ağırlıkların sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) a – 2b

B) 2a – b
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C) a + b
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D) a – b

A

A

MATEMATİK

7. Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı rr2 dir.
Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir kumaş ve üst yüzeyi daire biçiminde olan bir sehpa ile çapı gösterilmiştir.

8 dm

2b dm

10 dm

Bu kumaştan, alanı kumaşın alanının %60’ına eşit olan dairesel bir parça
kesilip alınıyor. Alınan parça sehpa ortasına gelecek biçimde yandaki gibi
sehpanın üzerine örtülüyor.
Buna göre kumaşın sehpadan sarkan kısmının desimetrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
(π yerine 3 alınız.)
A) 3(4 – b) (4 + b)

B) 3(b – 2) (b + 2)

C) 4(b – 2) (b + 2)

D) 4(4 – b) (b + 4)

(2x + 5) cm

8. Aşağıda Şekil I’de sürgülü bir dolap gösterilmiştir. Bu dolabın dikdörtgen biçiminde ve çerçeve kalınlıkları 2’şer cm olan birbirine eş sürgülü iki kapısı vardır.

x cm

(4x + 6) cm
Şekil I

Şekil II

Sağdaki kapı x cm açılarak Şekil II’deki görünüm elde ediliyor.
Buna göre kapıların üst üste gelen kısımlarındaki cam bölgenin santimetrekare cinsinden alanını
gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x2 – 7x – 4

B) 2x2 – 7x – 2
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C) 2x2 – 11x – 6
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D) 2x2 – 3x – 4

A

A
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9. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere, an.am = an+m dir.
Aşağıda sadece bir yüzlerinde birer üslü ifadenin olduğu 2 gri ve 3 siyah kart gösterilmiştir.

36

3–4

3–4

30

3–1

Gri kartlardaki her bir üslü ifade kendisine eşit olmayan siyah kartlardaki her bir üslü ifade ile çarpılıyor.
Elde edilen sonuçların her biri özdeş toplara yazılıyor ve bir torbaya atılıyor.
Buna göre torbadan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan ifadenin 1’den küçük olma olasılığı kaçtır?
A)

5
6

B)

3
5

C)

2
3

D)

2
5

10. Aşağıdaki tabloda Ayşe Teyze’nin gittiği bir markette satın aldığı ürünlerin adedi, sütun grafiğinde ise
bu ürünlerden bazılarının satış fiyatı verilmiştir.
Grafik: Satın Alınan Ürünlerin Fiyatları
Fiyat (TL)

Tablo: Satın Alınan Ürün Adetleri
Ürünler

Adet

Yumurta

3’ten fazla 7’den az

Poğaça

2’den fazla 5’ten az

Simit

1’den fazla 5’ten az

Çikolata

2’den fazla 7’den az

3
2,5
2
1,5
1
0,5
Yumurta Poğaça Simit

Ayşe Teyze satın aldığı ürünler için toplamda 32 TL ödemiştir.
Buna göre Ayşe Teyze’nin aldığı çikolataların bir tanesinin ücreti en az kaç liradır?
A) 1,5

B) 2
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C) 3
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D) 4

Ürünler

A

A

MATEMATİK

11. Aşağıda karton bardaklar kullanılarak çocuklar için tasarlanan bir oyun gösterilmiştir. Bu oyunda top
en üstteki bardağa bırakılarak topun önce sırasıyla alt sıradaki bardaklara sonra kovaya düşmesi sağlanmaktadır.

En üstteki bardağa bırakılan top aynı yönlü bardağa düşerken geçen süre 2 saniye iken zıt yönlü bardağa düşerken geçen süre 3 saniyedir. Ayrıca son bardaktan kovaya düşerken geçen süre de 2 saniyedir.
1. top en üstteki bardağa bırakılarak süre başlatılıyor. 1. top kovaya düştüğü anda 2. top en üstteki
bardağa bırakılıyor ve işleme bu şekilde devam ediliyor.
Buna göre kovada biriken top sayısı (x) ile saniye cinsinden geçen zaman (y) arasındaki doğrusal
ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 14x + 14

B) y = 14x

C) y = 15x + 15

D) y = 15x

12. Aşağıda 40 farklı desenden oluşan çocuklar için hazırlanmış yapboz oyun kutusunun görseli verilmiştir.

Bu yapboz desenlerinin bir kısmı 2 parçalık, bir kısmı 3 parçalık kartlardan oluşmaktadır.
Buna göre oyun kutusundaki 3 parçalık desenlerin sayısı kaçtır?
A) 17

B) 21
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C) 23
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D) 25

A

A
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13. Aşağıdaki görselde 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ depremi ile ilgili bir haber verilmiştir.
HIZLI HABER

6 Şubat 2020

Milli Eğitim Bakanlığı, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası hasar
tespiti yapılan bazı okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamayacağını bildirdi. Yıkım kararı verilen bu okulların %40’ının Elazığ’da kalanların 27’sinin Malatya’da, 14’ünün Adıyaman’da ve 7’sinin ise Diyarbakır’da olduğu bilgisi verildi.
İçişleri Bakanlığı ise kısa süre içerisinde hayırseverler vasıtasıyla
Elazığ’da 12 okulun yapılacağı bilgisini ekledi.

GEÇMİŞ OLSUN
#elazığ

Buna göre Elazığ’da yıkılacak okulların yerini doldurmak için kaç okul daha yapılmalıdır?
A) 18

B) 20

C) 22

D) 24

14. Aşağıda, her satırındaki çemberlerin kendi aralarında eş olduğu 240 mm uzunluğundaki çember desenli bir cetvel verilmiştir.
240

1. Satır

2. Satır

3. Satır

15

15

15

20

15

40

15

25

45

Bu cetvelde her bir satırdaki ilk ve son çemberin cetvelin kenarlarına olan uzaklıkları mm cinsinden
gösterilmiştir. Ayrıca satırlardaki eş çemberlerin aralarındaki uzaklık 1 ve 2. satırda 15’er mm iken 3.
satırda 25’er mm’dir.
Buna göre üç farklı boyuttaki çemberlerin birer tanesinin yarıçapları toplamı kaç milimetredir?
A) 45

B) 50
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C) 55
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D) 60

A

A
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15. Aşağıda bir markette satılan farklı markalarda 6 tane rulodan oluşan 6’lı ve 8 tane rulodan oluşan 8’li
kâğıt havlu paketleri ile satış fiyatları gösterilmiştir.

¨

¨

Bu markette bir hafta boyunca satılan A marka rulo sayısı B marka rulo sayısına eşit olmuştur.
Bu marketin her iki marka kâğıt havlulardan elde ettiği gelir miktarı toplamı 700 TL olduğuna
göre B markadan kaç paket kâğıt havlu satılmıştır?
A) 21

B) 25

C) 28

D) 30

16. Aşağıda Türkiye fay hattı haritası birim kareli zemin üzerinde gösterilmiştir.

Kuzey Anadolu
Fay Hattı

Doğu Anadolu
Fay Hattı

Batı Anadolu
Fay Hattı

Elazığ

Harita üzerine bir dik koordinat sistemi yerleştirildiğinde Elazığ ilinin koordinatları E(7, –2) oluyor.
Bu koordinat sisteminde
x = –3,
y = –2,
y = x  ve
y = 4x
doğrularının grafikleri çiziliyor.
Buna göre hangi doğru belirtilen fay hatlarından sadece birini keser?
A) x = –3

B) y = –2
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C) y = x
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D) y = 4x

A
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17. Oryantiring, harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spordur.
Aşağıdaki birim kareli zeminde bir oryantiring alanına ait harita verilmiştir.

Başlangıç

Koordinat sistemi ile modellenmiş bu alanda bulunan Ali, Banu, Cemal ve Deniz’in konumları ile ilgili
aşağıdakiler bilinmektedir.
• Orijin noktası, zemindeki karelerden birinin köşesi üzerindedir.
• Numaralandırılmış noktalarda bulunan sporcuların hiçbiri eksenler üzerinde değildir.
• Koordinat sistemindeki dört bölgeden her birinde yalnız bir sporcu yer almaktadır.
Ali ve Banu x ekseninin yukarısında yer aldığına göre Deniz’in bulunduğu noktanın koordinatları
toplamı en az kaçtır?
A) –12

B) –10

C) –8

D) –4

18. Bir bilgisayar programı, açılan görsellerin üzerine birim kareli zemin yerleştirmektedir. Aşağıda bu bilgisayar programıyla açılan bir görsel verilmiştir.

A
C
K

B

Bu görselde A, B ve C noktalarının koordinatları sırası karışık olarak (–3, –3); (–1, 1) ve (–1, –1) şeklinde
veriliyor.
Buna göre B noktası ile K noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A) 2

B) –1
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C) –2
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19. Aşağıda akrep ve yelkovanının uzunlukları verilen bir duvar saati gösterilmiştir. Bu saatin üzerine saat
15.00’i gösterirken sağındaki gibi bir dik koordinat sistemi, orijin saatin tam orta noktası olacak biçimde
yerleştiriliyor.
y

5c

m

3

cm

x

Akrep ve yelkovanın uç noktalarından geçen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 5x + 3y – 15 = 0

B) 5x – 3y + 15 = 0

C) 3x + 5y – 15 = 0

D) 3x – 5y – 15 = 0

20. 1 cm = 10 mm
Bir firmanın ürünlerini test etmek için kullandığı kare dik prizma şeklindeki ortası delik eş cisimlerden
biri Şekil I’de verilmiştir.

x tane

3 mm
Şekil I

5 cm

y

Şekil II

Bu cisimler Şekil II’deki gibi bir platformun üzerine yerleştiriliyor.
Buna göre platformun üzerine yerleştirilen cisimlerin sayısı (x) ile yerleştirilen son cismin alt taban yüzeyinin milimetre cinsinden yerden yüksekliği (y) arasındaki doğrusal ilişkiyi veren tablo
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

C)

Cisim Sayısı (x)

Yerden Yüksekliği (y)

1

B)

Cisim Sayısı (x)

Yerden Yüksekliği (y)

8

1

5

2

11

2

8

3

14

3

11

Cisim Sayısı (x)

Yerden Yüksekliği (y)

Cisim Sayısı (x)

Yerden Yüksekliği (y)

1

50

1

53

3

56

3

59

5

62

5

65
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FEN BİLİMLERİ

1. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül mevsimlerin başlangıç tarihleridir. 21 Haziran’da Kuzey Yarım
Küre’de yaz mevsimi başlarken; en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Küre’de
kış mevsimi başlarken; en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
Kuzey

N
K
L
M

Ekvator

Güney
21 Haziran

Dünya üzerindeki K, L, M ve N noktalarının yerleri şekilde gösterilmiştir.
21 Haziran tarihinde bu noktalarda yaşanan gece ve gündüz süreleri ile ilgili ,
I. K noktasından M noktasına gittikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
II. N noktasından L noktasına gittikçe gece ve gündüz süresi değişmez.
III. M noktasından K noktasına gittikçe gece ve gündüz süresi değişmez.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

2. Isınan hava taneciklerinin hareketliliği artar ve tanecikler birbirinden uzaklaşır. Bu ortamlarda alçak basınç alanı oluşur. Soğuyan ortamlarda ise bu durumun tam tersi meydana gelir. Yüksek basınç alanından
alçak basınç alanına doğru hareket eden hava rüzgâr oluşturur. Oluşan rüzgârın hızını basınç farkı belirler.
Aşağıda aynı uzunlukta olan KL ve LM bölgelerinin tam orta noktalarına X ve Y ile belirtilen özdeş rüzgâr gülleri yerleştirilmiştir. Rüzgâr güllerinin dönüş yönü bölgeler arasında oluşan rüzgârın esme yönü
ile aynıdır.
X rüzgâr gülü

K bölgesi

Y rüzgâr gülü

L bölgesi

M bölgesi

X rüzgâr gülünün birim zamandaki dönüş hızı Y rüzgâr gülünden fazla olduğuna göre,
I. Bölgelerde bulunan hava basınçları arasındaki ilişki K > M > L şeklindedir.
II. L bölgesi K ve M bölgelerinden daha soğuktur.
III. M bölgesindeki hava taneciklerinin hareketi, K ve L bölgelerindeki hava taneciklerinin hareketinden
daha fazladır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.

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

A

A
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3. DNA eşlenmesi, hücre bölünmesi sırasında DNA’nın kendini kopyalama sürecidir. DNA molekülünün
sarmal yapısının açılması ile başlayan eşlenme olayı tamamlandığında nükleotid dizilimleri tamamen
aynı olan iki molekül oluşur.
DNA molekülünün kendini eşlemesi aşağıda modellenmiştir.
N

L
K

M

Model üzerindeki K, L, M ve N ile gösterilen zincirlerden hangilerinin nükleotid dizilimleri aynıdır?
A) K ve L

B) K ve N

C) M ve N

D) L ve N

4. Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisinin çiçek rengi gösterilmiştir.

Mor çiçekli bezelye

Mor çiçekli bezelye

Beyaz çiçekli bezelye

Çaprazlama sonucu oluşan bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından genotipi,
I. AA
II. Aa
III. aa
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

C) Yalnız III.
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D) II ve III.
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A

5.

Çin’de corona virüs paniği ve korkusu devam ediyor.
İsmi son günlerde sıkça duyulan corona virüsler ilk olarak 1960’lı yıllarda tespit edilmiştir. Solunum,
sindirim ve boşaltım sistemlerini etkileyen virüs, özellikle sonbahar ve kış aylarında etkilidir. Genellikle insanlarda hafif ve orta şiddette üst solunum yolları enfeksiyonuna yol açmaktadır. Corona virüs,
aslında sıklıkla karşılaşılan bir virüstür, fakat bu virüsün mutasyona uğramadan öldürücü olma riski
neredeyse yoktur. Corona virüs %2 ile %10 oranında öldürücü bir mutasyona uğramaktadır, fakat
klinik incelemeler sonucunda bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir veri yoktur. Corona
virüs, hayvanlarda sıklıkla görülebilmektedir. Buna karşın hayvanlar corona virüslerinin oluşturduğu
hastalığı rahatça atlatabilmektedir.
Corona virüs ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Virüsün etkisi mevsim sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
B) Virüsün nükleotid diziliminde meydana gelen değişimler virüsü insanlar için ölümcül hâle getirmiştir.
C) Virüsün genetik yapısı zaman içinde değişikliğe uğrayabilmektedir.  
D) Virüsün genetik yapısındaki değişime hava sıcaklığının etkisi çok fazladır.

6.

Somon balığı yaşama, ırmaklarda ya da ırmağa açılımı olan tatlı su göllerinde başlar. Yetişkin dişi somonlar, yumurtalarını nehir yatağında kuyrukları ile açtıkları çukurlara bırakırlar. Yaklaşık dört ay sonra
yumurtadan çıkabilen yavru balıklar nehir suyunda beslenip büyümeye başlar. Yeterli büyüklüğe ulaşan
balıklar yaklaşık bir yıl sonra denize göç etmek üzere yolculuğa çıkarlar. Bu göç esnasında somonların vücutlarında bazı karmaşık dönüşümler yaşanır. Böylece tuzlu suda yaşayabilir yapıya kavuşurlar.
Yaklaşık 1-5 yıl arası denizde yaşayan ve ergenlik çağına gelen dişi ve erkek somonlar, tuzlu sulardan
yumurtadan çıktıkları tatlı sulara dönerek ürerler.
Somon balıklarının hayat döngüleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Yaşamlarını sürdürmek için tatlı sulardan tuzlu sulara göç ederler.
B) Tatlı sulardan tuzlu sulara ve sonra tekrar tatlı sulara göç etmesi adaptasyon olayına örnek verilebilir.   
C) Yumurta ve spermlerini bırakmak için tuzlu sulardan tekrar tatlı sulara göç etmeleri gerekir.
D) Denizden nehire ve nehirden denize yaptıkları göçün amacı tamamen aynıdır.
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7. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Ayşe Hanım akşam yemeği için yapmış olduğu pizzayı masada tabaklara dağıtıyor. Kendisi için bir
dilim, çocukları için ikişer dilim ve eşi Mehmet Bey için üç dilim pizzayı şekildeki gibi düz tabaklara
yerleştiriyor.
Pizzaların her bir parçası birbiriyle özdeş özelliklere sahiptir.
Eliz

Ayşe Hanım

2
3

Mustafa

1
4

Mehmet Bey

Buna göre pizzaların 1, 2, 3 ve 4 numaralı tabaklara yaptıkları basınçların grafiği aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A)

Basınç

4P

4P

3P

3P

2P

2P

P

P
1.

C)

B)

Basınç

2.

3.

4.

Tabak

1.

D)

Basınç

4P

3P

3P

2P

2P

P

P
2.

3.

4.
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Basınç

4P

1.

2.

Tabak

1.
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8. Sıvılar içine konuldukları kabın temas ettikleri her noktasına basınç uygular. Sıvıların basıncı yoğunlukları
ve yükseklikleri ile doğru orantılıdır.
Aşağıda özdeş kaplarda farklı cins sıvılar aynı yüksekliğe kadar konulmuştur.

h

K

h

M
N

L
1. sıvı

2. sıvı

Kapların K, L, M ve N noktalarına etki eden sıvı basınçları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan
hangisi doğrudur?
A) K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşit olabilir.  
B) L ve N noktalarındaki sıvı basınçları eşit olabilir.
C) L noktasındaki sıvı basıncı M noktasındaki sıvı basıncından kesinlikle büyüktür.
D) K ve N noktalarındaki sıvı basınçları eşit olabilir.

9. Pipetler, bardaklara koyduğumuz içecekleri içerken kullandığımız ince borulardır. Sıvı bulunan bardak
içine konulan pipet içindeki havayı içimize çektiğimizde basınç farkı oluşur. Oluşan bu basınç farkından
dolayı sıvı, pipet içerisinde yükselerek ağzımıza gelir.
Aşağıda bir öğrencinin pipetler ve içecek ile yapmış olduğu deney gösterilmiştir.

Başlangıç

I. durum

II. durum

Öğrenci başlangıçta pipet içindeki havayı içine çekerek meyve suyunu içmektedir. Sonra I. durumda
gösterildiği gibi bir pipet daha alarak meyve suyunu içmeye çalışıyor. En sonunda ise II. durumda olduğu gibi pipetlerden birini dışarda bırakarak meyve suyunu içmeye çalışıyor.
Buna göre I. ve II. durumlarda öğrenci pipetlerdeki havayı içine çektiğinde okla gösterilen pipetlerde meyve suyunun durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
    I. durumda      

     II. durumda      

A)

Yükselir

Yükselir

B)

Yükselir

Yükselmez

C)

Yükselmez

Yükselmez

D)

Yükselmez

Yükselir
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10. Isıca yalıtılmış bir ortamda bir araya getirilen M ve N maddelerinin sıcaklık değişimi aşağıdaki grafikte
verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
40
30
25
20

M
N
Zaman

0

Grafik incelendiğinde ;
I. M maddesi sıvı, N maddesi katı hâlde olabilir.  
II. Isı veren bir maddenin sıcaklığında her zaman azalma olmayabilir.
III. M ve N maddeleri kesinlikle farklı cins maddelerdir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I, II ve III.

11. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Kimyasal
tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan toplam kütle de korunur.
Ağzı açık bir kapta gerçekleştirilen kimyasal tepkimede K, L, M katı ve N gaz maddesinin kütlesinde
meydana gelen değişim grafikte verilmiştir.
Kütle (gram)

K

M
N
L

Zaman (dakika)

Bu tepkime ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Tepkimenin gerçekleştiği kapta toplam kütle zamanla azalmıştır.
B) Tepkimeye giren K ve L maddelerinin toplam kütlesi, tepkime sonucu oluşan M ve N maddelerinin
toplam kütlesine eşittir.  
C) Tepkime süresince K ve L maddeleri kullanılmış, M ve N ürünleri elde edilmiştir.
D) Tepkimeye giren maddelerden artan madde olmamıştır.
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12. Asitler mavi turnusol kâğıdını kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürür. Nötr
özellikte olan maddeler turnusol kâğıdına etki etmez.
Etiketleri kaybolmuş olan üç şişeye mavi ve kırmızı turnusol kâğıdı daldırılıp elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloya yazılıyor.
Çözeltiler

Turnusol kâğıdı

Mavi turnusol

Kırmızı turnusol

1. şişe

Kırmızı

Kırmızı

2. şişe

Mavi

Kırmızı

3. şişe

Mavi

Mavi

Buna göre şişelerde aşağıda verilen maddelerden hangilerinin çözeltileri bulunabilir?
1. şişe

2. şişe

3. şişe

A)

1. şişe

2. şişe

3. şişe

B)

NaOH

KOH

NaCI

HNO3

NaCI

CH3COOH

1. şişe

2. şişe

3. şişe

1. şişe

2. şişe

3. şişe

Ca(OH)2

NH3

H2SO4

C)

D)

HNO3

NaCI

NH3

13. Deney değişkenlerinin tanımı aşağıdaki gibidir.
• Bağımsız değişken: Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkendir.
• Bağımlı değişken: Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir.
• Kontrollü değişken: Kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkendir.
Bir öğrenci saf bir maddenin sıcaklık değişiminin aldığı ısıya bağlı olduğunu deneyle gözlemlemek
istiyor.
Buna göre öğrenci,
I.
II.
III.
IV.

Isıtıcının şiddeti
Maddenin ısıtılma süresi
Isıtıcı sayısı
Maddenin öz ısısı

değişkenlerinden hangilerini bağımsız değişken olarak seçebilir?
A) I ve III.

B) II ve IV.
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14. Hâl değişim sıcaklıkları saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Verilen bilgiyi test etmek isteyen Ceyla, başlangıç sıcaklıkları aynı olan aynı cins saf sıvıları özdeş kaplara koyuyor. Kapların altına özdeş birer ısıtıcı koyarak kaplardaki sıvıları aynı anda ısıtmaya başlıyor. I.
kaptaki sıvının sıcaklık değişimini tabloya kaydederek, II. kaptaki sıvının sıcaklık ölçümlerini boş bırakıyor.
I. kaptaki sıvının
sıcaklığı (°C)

Zaman (dk)
0

30

1

34

2

38

3

42

4

42

6

42

8

48

II. kaptaki sıvının
sıcaklığı (°C)

Ceyla yapmış olduğu çalışmada II. kaptaki sıvının kütlesini daha az aldığına göre, tabloda boş
bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisindeki gibi doldurulabilir?
A)

II. kaptaki sıvının
sıcaklığı (°C)
30
36
36
42
48
54
60

B)

II. kaptaki sıvının
sıcaklığı (°C)

C)

30

II. kaptaki sıvının
sıcaklığı (°C)
30

D)

II. kaptaki sıvının
sıcaklığı (°C)
30

36

32

36

42

34

42

42

36

42

50

38

42

58

40

48

66

42

54

15. Periyodik cetvelde elementler metal, ametal ve yarı metal olmak üzere üç farklı grupta incelenir.
İlk 18 elementin metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A)

B)

Metal

Yarı metal

Ametal

C)

Metal

Yarı metal

Ametal

Metal

Yarı metal

Ametal

D)

Metal

Yarı metal
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16. Birçok sektör için gerekli olan kimyasal ham maddeleri veya ara ürünleri üreten tesislerin bütününe
kimya endüstrisi denir.
Kimya endüstrisi otomotiv, deri, çimento, petrol, kâğıt, kozmetik, gıda, tekstil, sağlık, boya, ilaç, gübre
ve enerji sektöründe kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi yapmış olduğu ihraç ürünleri ile ekonomiye
katkı sağlamaktadır.

Albüminoit
madde

: İthalat

Barut, patlayıcı
madde

Fotoğrafçılık,
sinemacılık ürünleri

Eczacılık
ürünleri

Boya, macun,
vernik

Gübreler

Sabunlar

Mineral yakıtlar /
yağlar

İnorganik
kimyasallar

Parfümeri,
kozmetik

: İhracat

Organik
kimyasallar

Muhtelif
kimyasallar

Plastik ve
ürünleri

Kauçuk
ürünler

İthalat – İhracat

Ürünler

Kimya endüstrisindeki ürünlerin ihracat ve ithalat grafiği şekildeki gibi olduğuna göre verilen
bilgiler doğrultusunda,
I. Ham madde ihtiyacının en fazla olduğu ürünler mineral yakıtlardır.
II. Tüm ham maddelerde ithalat oranı, ihracattan fazladır.
III. Zamanla ithalat ve ihracat oranı arasındaki fark artmıştır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

17. Hipotez 1: Basit makineler işten kolaylık sağlar.
Hipotez 2: Basit makinelerde kuvvetten kayıp vardır.
Verilen hipotezlerin her ikisi aşağıdaki basit makinelerden hangisi ile doğrulanabilir?
A)

B)

Pense

C)

Fındık kıracağı
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18. Kaldıraçlar, sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir.

Kaya

K

L

M

Bir öğrenci şekilde gösterildiği gibi kaldıracın ucuna koyduğu kayayı sırasıyla K, L ve M noktalarından
kuvvet uygulayarak, çubuğu ayrı ayrı yatay olarak dengede tutuyor.
Buna göre kayayı kaldırırken uygulamış olduğu kuvvetin büyüklüğünün kuvvet uygulanan noktaya bağlı değişim grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)

K

C)

B)

Kuvvet

L

M

Kuvvet
uygulanan nokta

K

D)

Kuvvet

K

L

M
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L

M

Kuvvet
uygulanan nokta

Kuvvet

K
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19. Murat, P ağırlıklı yükleri kaldırmak için özdeş makara, dinamometre ve ipler kullanarak aşağıda verilen
tasarımları yapıyor. Yapmış olduğu tasarımlarda dinamometre, makara ve iplerin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmemektedir.  

I. tasarım

II. tasarım

III. tasarım

Tasarımlarla ilgili,
I. I. tasarımdaki dinamometrede okunan değer, II. tasarımdaki dinamometrede okunan değere eşittir.
II. III. tasarımda kuvvetten kazanç vardır.
III. Tasarımların hepsinde dinamometrede okunan değer, yükün ağırlığından küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

20. Fen bilimleri dersinde öğretmen özdeş deney malzemeleri ile aşağıda verilen düzenekleri kuruyor.
Düzeneklerde farklı uzunlukta tahta yüzeyler kullandığında özdeş yükleri yukarı çekerken dinamometrelerde ölçülen değerlerin farklı olduğunu öğrencilerine gösteriyor.
30 N

50 N

Yük

Yük

Tahta

Tahta

Şekil I

Şekil II

Şekil - I ve Şekil - II’deki düzeneklerde dinamometrelerde ölçülen değerlerin farklı olması aşağıdakilerin hangisi ile açıklanabilir?
A) Şekil II’de yoldan kayıp artmış, bunun sonucunda kuvvet kazancı arttığı için uygulanan kuvvet azalmıştır.
B) Şekil II’de yoldan kayıp azalmış, bunun sonucunda kuvvet kazancı arttığı için uygulanan kuvvet azalmıştır.
C) Şekil II’de uygulanan kuvvetin yönü değiştiği için kuvvetin büyüklüğü azalmıştır.
D) Şekil II’de yoldan kayıp artmış, bunun sonucunda kuvvet kazancı azaldığı için uygulanan kuvvet
azalmıştır.
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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.

HIZ YAYINLARI 8.SINIF DENEME SINAVI 5 CEVAP ANAHTARI

8.SINIF
SAYISAL A KİTAPÇIĞI
MATEMATİK
FEN
1
C
D
2
A
C
3
B
B
4
C
C
5
D
D
6
D
D
7
A
A
8
D
A
9
B
D
10
C
B
11
D
D
12
C
C
13
C
B
14
B
A
15
A
A
16
D
D
17
C
B
18
A
B
19
B
A
20
A
C

8.SINIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SÖZEL A KİTAPÇIĞI
TÜRKÇE İNKİLAP
DİN
A
B
B
D
D
B
D
B
C
B
D
A
C
A
A
C
C
D
A
A
D
A
C
C
B
D
C
B
B
A
C
B
D
A
C
D
C
C
D
A
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C
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C
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D

