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TÜRKÇE

1. Japonya’nın Okinawa takımadalarında yaşayan bir halk var. Burası dünya üzerinde yaş ortalamasının en yüksek 
olduğu yer. Yaş ortalaması 100’ün bile üzerinde. Elbette Okinawa halkının dünyaya yayılmaya  başlayan bir sır-
rı var: İkigai. “İkigai” iki sözcüğün birleşmesinden   oluşuyor. “İki” hayat, “gai” amaç anlamına geliyor. Yani ikigai 
bir hedefe ya da arzuya hiçbir zorlama olmadan içten ve kendiliğinden  bağlılık hissetme duygusu.

B şıkkında verilen koyu yazılmış kelimeleri metne yerleştirdiğimizde anlam akışı sağlanır.

2. D şıkkındaki  “Türk vatandaşı olduktan sonra Mehmet adını alarak milli takımda 37 maçta 2 gol atan 
Marco Aurelio’nun Türkiye ligindeki ilk maçı 10 Ağustos 2001’dedir.” cümlesi iki cümlenin birleştirilmiş 
hâlidir.

3. 21 mekânda 56 gösteri yapıldığına göre D şıkkında verilen “Bir yerde birden fazla gösteri yapılmıştır.” yar-
gısına kesin olarak ulaşılır.

4.  Metnin anlam akışı, 

(I)Anneler her zaman çocuklarına en sağlıklı gıdaları yedirmek ister. (II)Ancak çağımızda GDO’suz ve taze gıdaya

ulaşmak kolay değil. “Bu yüzden organik pazarları dolaşıp en taze ürüne ulaşmak için saatlerce yol kate-
denlerimizin sayısı az değil.” (III)Aslında bunun en pratik yolu sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek. (IV)
İyi de yıllardır her mevsim her şeye ulaşabildiğimiz için artık meyve ve sebzelerin hangi mevsimde yetiştiğini 
biliyor muyuz?

ikinci cümleden sonra “Bu yüzden organik pazarları dolaşıp en taze ürüne ulaşmak için saatlerce yol kateden-
lerimizin sayısı az değil.” cümlesi getirilerek sağlanır.

5. Birinci yargıya baktığımızda ABD ve Kanada’nın 100+75= 175  milyon dolar ihracat yaptığını görüyoruz. 2019 
yıl sonu beklentisine baktığımızda ise toplam 425 milyon dolarlık beklenti olduğunu görüyoruz.

İkinci yargı için Grafik 1’e baktığımızda dalgalanmalar görüyoruz.

1 ve 2. yargıları veren A şıkkı sorunun cevabıdır. 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN 

1. KURUMSAL DENEME SINAVI
ÇÖZÜMLER
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6. Metne baktığımızda C şıkkında verilenlerin hikâye unsurları Ceyda'nın kurduğu cümlelere eklendiğinde Cey-
da'nın ikinci metni okuduğu ortaya çıkıyor.

A şıkkında yer unsuru,

B şıkkında kişiler unsuru

D şıkkında zaman unsuru metinlere uymamaktadır.

7. Metinde geçen  “Çok miktarda böcek tüketen yarasalar, bu sayede böcek popülasyonunu dengede 
tutar.” cümlesinden ikinci yargıya,

“Kasım - mart aylarını kış uykusunda geçiren farekulaklı yarasa…” ifadesinden de dördüncü yargıya ulaş-
tığımız için ikisini birlikte veren C şıkkı cevap olur.

8. Farekulaklı yarasaların dünyanın hangi bölgesinde yaşadığı verilmediği için A'ya değinilmemiştir.

9. Altı çizilip numaralanmış cümlelerin birincisi özne- yüklem, ikincisi zarf tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- yüklem 
ögelerinden oluştuğu için D’de verilen “Hiçbirinde yer tamlayıcısının bulunmaması”  ifadesi ortak yönleridir.

10. “Dünya’daki”, “dışarda” ve “mağra” kelimelerinin yazımı yanlış olduğu için B şıkkı cevaptır.

11. B şıkkında verilen “üzülmek” fiilimsisi “-ten” durum eki aldığı için açıklamaya örnektir.

12. C şıkkındaki taşınma eylemi sözde özne göreviyle kullanılan “banka binası” tarafından yapılamayacağı için edil-
gen çatılı fiil kullanılmıştır.

13. D şıkkında verilen cümlenin öznesi “O insanların hepsi” sözcük grubu olduğu için “o” kelimesinden sonra 
virgül kullanılamaz.
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14. Metnin anlam akışına göre sıralaması 3-2-1-4-6-5 şeklindedir. Buna göre baştan ikinci cümle B seçeneğinde 
verilen ikinci cümle olur.

15. A'daki kıyafet çöl iklimine,

B'deki kıyafet tundra iklimine,

D'deki kıyafet muson iklimine uygundur. 

C şıkkında verilen kıyafetin uygun olduğu bir iklim verilmemiştir.

16. Asude Hanım'ın söylediği “Şekerim, böreğin iç harcını dıştaki yufkaya çok yakın koyduğun için böreğin 
dağılmış.” cümlesinden böreğin iç harcıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz.

C şıkkında söylenen 7. cümlede “Beşinci yufkaya kıymalı karışımdan koyup yufkayı sarıyoruz ve “u” şekli 
veriyoruz.” cümlesindeki kıyma konulması sırasında bir hata yapıldığı anlaşılıyor. 

17. Metin ve öncüllerdeki “Oyunlarda birinci olanlara altın, ikinci olanlara gümüş, üçüncü olanlara da bronz 
madalya verilmiştir.” ve “Güreş ve tekvandoda bronz madalya kazanılmamıştır.” yargılarından D şıkkında-
ki “Tekvandoda sporcular birinci ve üçüncü olmuştur.” yargısının kesinlikle yanlış olduğuna ulaşılır.

18. Her iki metinde de tanık  göstermeye başvurulmadığı için cevap D şıkkıdır.

19. Semih Bey için bir rota çizilmemiştir. Levhada verilen numaralandırmalar hayvanat bahçesindeki hayvanların 
konumunu göstermektedir. Buna göre;

11. bölümde kaplumbağalar, 12. bölümde tavşanlar olduğu için A'ya ulaşılamaz.

B şıkkındaki bozayı ve benekli sırtlanlar arasında ve D şıkkındaki aslan ve kaplanlar arasında bir rota verilmediği 
için her iki cümle de Semih Bey’in kurduğu cümleler olabilir. C şıkkındaki cümle,   zürafa ve deve kuşları “Afrika 
Savanı” bölümünde oldukları için kurulur.

20. Görseli inceleyen birinin;

mescit olduğu için A,

oyun parkları olduğu için B,

proje aşamasında yerler olduğu için D şıkkını söylemesi beklenir.

Ancak 31. bölümde bitkiler olduğu için C şıkkı söylenemez.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN 
1. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇÖZÜMLER
1. ÇÖZÜM :

Metinde verilen bilgilere bakıldığında farklı tarzlarda eğitim yapan kurumların var olduğu,Mahalle Mektebine 
annesinin isteği ile gittiği, Osmanlıda farklı anlayışta faaliyet gösteren eğitim kurumlarının var olduğu, anne ve 
babasının Mustafa Kemal'in eğitimi şekillendirdiklerine ulaşılabilir.

2. ÇÖZÜM : 

II. Öncülde verilen bilgi doğru değildir. Çünkü Balkan Savaşları İslamcılık düşüncesinin değil, Osmanlıcılık 
düşüncesinin başarısız olmasına neden olmuştur. Diğer öncüllerdeki bilgiler ise doğru bilgilerdir.

3. ÇÖZÜM : 

D seçeneğindeki bilgi doğru değildir. Çünkü Amasya Genelgesindeki madde TBMM'nin değil Temsil Heyetinin 
kurulmasının geekliliğini ifade etmektedir.

4. ÇÖZÜM : 

Sorunun I,II ve III. öncüllerindeki bilgilere ulaşılabilirken IV. Öncüldeki bilgi doğru değildir. Çünkü Mondros Mütarekesindeki 
belirsizlik ve bunun tehlikeli sonuçlarına sadece İsmet Bey'in anlatımında ulaşılmaktadır. 

5. ÇÖZÜM : 

Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında koşulsuz ve şartsız bir bağımsızlık amacına ulaşmak için mücadele ettiğinden 
başka ülkelere taviz vermekten yana olmamıştır. Bunun yanında destek alabilmek için saltanatın devamlılığın sağlanaması 
içinde bir çalışma içinde olmamıştır. Bu nedenle III. ve IV. öncül doğru kabul edilemez.
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6. ÇÖZÜM : 

Sevr Antlaşmasında ulusal egemenlik ile ilgili bir madde bulunmadığı için IV. Öncül doğru kabul edilemez. Diğer öncüller-
deki bilgiler ise doğrudur.

7. ÇÖZÜM :

Ülkemizi ilk terk eden işgalci devlet Fransa değil, Gümrü Antlaşması ile Anadoluyu terk eden Ermeniler oldu-
ğundan IV. Öncüldeki bilgi doğru kabul edilemez. Bunun haricindeki öncüllerdeki bilgiler ise metinde verilen 
bilgilere bakılarak ulaşılabilen bilgilerdir.

8. ÇÖZÜM : 

Amiral Bristol Raporu Yunanlıların İzmirdeki işgal faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı bir belge oldu-
ğu için boş bırakılan bölüme Yunanistan yazılmalıdır. 

9. ÇÖZÜM:

Metinde verilen bilgiler ile öncüller eşleştirildiğinde tüm öncüllerde yer alan yargılara ulaşılabildiği görülmek-
tedir.

10. ÇÖZÜM : 

İki konuşmaya birlikte değerlendirildiğinde bu konuşma metinlerinde İngiltere'nin Yunanistan'a olan desteği-
nin devam ettiği çıkarımı yapılamaz.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN 
1. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇÖZÜMLER
1. SORU: B şıkkında kadere suç atma bulunmamaktadır. Cevap: B 

2. SORU: C şıkkında verilen örnekte kişi üzerine düşeni yapmaktadır. Fakat Allah’a (cc) güvenmekten, dua etmek-
ten bahsetmemektedir. Cevap C

3. SORU: İslam dinine göre zenginliğin sınırı 85 gr altındır. Altının gramı 200 TL ise, 85*200=17.000 TL zenginliğin 
sınırıdır. Rasim amcanın ise zenginlik sınırı altında (10.000TL) parası bulunmaktadır. Yani Rasim amcanın zekât 
verme yükümlülüğü yoktur. Cevap D

4. SORU: İnsanların yaşam sürelerinin ne kadar olacağını belirleyen Allah’tır (cc). Fakat Allah (cc) bu konuda kara-
rını verirken insanların iradelerini nasıl kullandıklarına da bakmaktadır. Yani insanların sünnetullaha uygun 
yaşamaları veya yaşamamaları, ömürlerinin süresi konusunda bir etkendir. Cevap A

5. SORU: Birinci ayette yardımın başa kakılmaması gerektiği, ikinci ayette yardımın gizlice yapılması gerektiği; 
yani iki ayette de ihtiyaç sahibinin incitilmemesi ortak vurgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Cevap A

6. SORU: Bir kişiye yapılacak olan parasal yardım manevi değil, maddi yardımdır. Cevap B

7. SORU: A, C ve D şıklarında ayetin altı çizili kısmında olduğu gibi Allah’ın (cc) ilim sıfatından bahsedilirken, B 
şıkkında bu konudan bahsedilmemektir. Cevap B

8. SORU: Verilen hadiste sorumluluğun sadece ibadet konusu ile ilgili olduğundan bahsedilmemektedir. Cevap A

9. SORU: Ayette Hz. Şuayb’ın bahsettiği konular arasında ahiret inancı geçmemektedir. Cevap D

10. SORU: Verilen paragrafta eski dönem toplumlarının tamamında yazılı kuralların bulunduğundan bahsedilme-
diği için bu sonucu çıkaramayız. Cevap C
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İNGİLİZCE
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN 
1. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇÖZÜMLER
1. İlk etapta bakıldığında bütün cevapların boşluk için mümkün olduğunu görsek de, karşılıklı konuşma içerisin-

de geçen son cümle bizi B şıkkına götürmektedir. Yani bu cümlede Linda adlı kişi‘’Bir oyun izlemeyi çok isterim.’’ 
diyerek yapılan teklifin tiyatro ile ilgili olduğunu bize açıklamaktadır. 

CEVAP B

2. Karşılıklı konuşma içerisinde Matilda son cümlesinde bir söz konusu olan yemeğin malzemelerini sıralamak-
tadır. Buradan Patrick adlı kişinin kendisine D şıkkında geçen ‘’What are the main ingredients of the dish?’’yani 
‘’Bu yemeğin ana malzemeleri nelerdir?’’ sorusunu sorduğunun sonucuna varmış oluruz. 

CEVAP D

3. Bu soruda metnin ve sorunun çok dikkatli okunması gerekir. A şıkkında Stella ve Rose gerilim filmleriyle ilgile-
nirler diye belirtirken, metin içerisinde bu tür filmleri sevmedikleri söylenmektedir. Bu nedenle doğru cevabın 
A şıkkı olmadığını görmüş oluruz. B seçeneğinde Rose adlı kişinin en iyi arkadaşıyla iyi geçinmediğini söylüyor 
fakat metin içerisinde de belirtildiği gibi bu durum söz konusu olamaz. D seçeneğinde Rose en iyi arkadaşına 
güvenmiyor çünkü en iyi arkadaşı yalan söylüyor şeklinde bir açıklama var. Oysa metin içerisinde Stella çok 
dürüst biri ve Rose ona güveniyor deniyor. Geriye kalan C seçeneğinin doğru olduğunun sağlamasını yapalım. 
Seçenek, iki arkadaşın bazı dış mekan aktivitelerinden hoşlandıklarını söylemektedir, bu durumu da metin içe-
risinde geçen piknik yapma (having a picnic) ve yürüyüşe çıkma (going for a walk) ifadeleri desteklemektedir.

CEVAP C

4. Tablodaki oranlara baktığımızda A seçeneğinde klasik müzik rock müzikten daha popülerdir deniyor fakat tab-
lodaki oranda klasik müzik %12, rock müzik %18 olduğundan bu seçenek doğru cevap olamaz. B şıkkında 
gençlerin çoğu halk müziği dinler diyor fakat bu müzik türünün tablodaki oranı sadece % 5 olduğundan bu 
seçeneği de doğru cevap olarak kabul edemeyiz. C seçeneğinde % 20’nin üzerinde genç rock müzik dinliyor 
demektedir ki bu oran % 18 olduğundan doğru cevap olarak kabul edilemez. D seçeneği doğru cevap çünkü 
burada gençler genel olarak pop müzik dinlerler deniyor çünkü pop müzik oranı da % 40 olduğundan bu bilgi 
desteklenmiş olur. 

CEVAP D

5. Soruda Christopher adlı kişinin karşılıklı konuşma içerisinde geçen tercihini gösteren görsel hangisi denmek-
tedir. Bu kişi konuşma içerisinde sinema ile ilgilenmediğini ve tiyatro oyunlarını filmlere tercih ettiğini söylüyor. 
Bu durumda C seçeneğini eleyebiliriz. Bu sorunun doğru çözümlenebilmesi için öğrencilerin ‘’plays’’ kelimesini 
tiyatro ile bütünleştirmeleri gerekir. Bu durumda doğru seçenek A olmuş oluyor. B ve D seçenekleri konu içeri-
sinde geçmediklerinden ikisi de diğer iki yanlış cevap olmuş olur.

CEVAP A
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6. Soruda görsellerdeki ‘’Hangi mutfak aleti verilen yemek tarifi içerisinde geçmemektedir?’’ diye sorulmaktadır. 
Bu sebeple verilen bilgilerin dikkatli okunması gerekir. A seçeneğinde geçen görselin karşılığı ‘’bowl’’, B seçe-
neğinde geçen görselin karşılığı ‘’pan’’ ve D seçeneğinde geçen görselin karşılığı da ‘’plate’’ olduğundan bu 
seçeneklerin hepsi de verilen açıklamanın içerisinde geçmektedirler. Dolayısıyla C seçeneği sorulan sorunun 
doğru cevap olmaktadır. 

CEVAP C

7. Cümle içerisinde boş bırakılan yeri doğru şekilde tamamlamak için karşılıklı konuşmanın dikkatli okunması 
gerekir. Burada Julia adlı kişinin Patrick adlı kişiyi iyi duymadığını ve bunun sebebinin ne olduğu sorgulan-
maktadır. Konuşma içerisinde geçen ‘’Can you repeat?, Can you hear me?’’ gibi ifadeler telefon hattında sorun 
olduğunu bize göstermektedir. B seçeneğinde hattın kötü olduğunu bir sebep olarak gösterdiğinden doğru 
cevap olarak kabul etmekteyiz.

CEVAP B

8. Soruda Carla adlı kişinin verilen durum karşısında nasıl hissettiği sorgulanmaktadır. Soruya doğru cevap ver-
mek için, metin içerisinde geçen ‘’embarrassed’’ kelimesinin anlamının bilinmesi gerekiyor. Bu kelimenin anla-
mı ‘’utanmış’’ olduğundan A seçeneği doğru cevap olmuş oluyor.

CEVAP A

9. Bu soruda hangi kişinin sosyal bir ağdan bahsettiğini sorgulamaktayız. Bu nedenle Maggie adlı kişinin kul-
landığı ‘’Instagram’’ kelimesi bize doğru cevabın A seçeneği olduğunu göstermektedir. Emin olmak için diğer 
kişilerin söyledikleri de incelendikten sonra bu soruya yanıt verilmeli.

CEVAP A

10. Soruda,seçeneklerde verilen hangi sorunun cevabını metin içerisinde olmadığı sorgulanmaktadır. A seçene-
ğinde Peter adlı kişinin İnternet ile ilgi ne düşündüğü sorulmaktadır. Metindeki ilk iki cümle bize bu sorunun 
cevabını vermektedir. Burada Peter İnternetsiz bir hayat hayal edemediğini ve İnternetin küresel iletişim için 
önemli olduğunu belirtmektedir. B seçeneği bu kişinin ne sıklıkta Instagram hesabını kullandığını sorgula-
maktadır. Peter metin içerisinde Instagram hesabında neler yaptığını açıklamaktadır fakat ne sıklıkta bu siteyi 
kullandığını belirtmemektedir. Bu sebeple doğru cevap B seçeneği olmuş olur. 

Fakat ‘’I go online for about two hours every day.’’ cümlesi öğrenciler için bir tuzak teşkil etmektedir. Burada 
İnterneti ne kadar sıklıkta kullandığını söylemektedir. C seçeneğinde Peter adlı kişinin kaç saat İnternete gir-
diğini sormaktadır. Bu da metin içerisinde ‘’two hours’’ olarak belirtilmektedir. D seçeneği bu kişinin Internet 
alışkanlıklarını sorgulamaktadır. Peter İnternette neler yaptığını metin içerisinde açıklamaktadır. Instagram kul-
landığını, bilim ve teknoloji yazılarını okuduğunu belirtmektedir. 

CEVAP B
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MATEMATİK
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN 
1. KURUMSAL DENEME SINAVI

ÇÖZÜMLER
1. Yeşil kutularda yazılan her sayının toplam 4 tane çarpanı olacağı için bu sayıların iki tane asal çarpanı olmalıdır.

Sadece D seçeneğindeki sayılar, 

6 = 2∙3 , 15 = 3∙5, 22  = 2∙11 ve 55 = 5∙11 olduğundan diğer seçenekler olamaz. 

Cevap D 

2. K ve L arası 18 ve 24'ün katı olmalıdır. OKEK(18, 24) = 72 olduğundan en çok 72∙13 = 936 cm olur. 

(10 m = 1000 cm) 

O halde cevap 936 'nın böleni olmalıdır. 936 = 72∙13 = 23∙32∙131 olduğundan 37,38 ve 40 olamaz. 39 olabilir. 

Cevap C

3. 80'in % 30'u 24 ve % 40'ı 32 dir.

32 ve 24'ün 500'den küçük olmayan ortak katını bulalım.  

EKOK (32, 24) = 96 olduğundan 96.6 = 576 'şar litre zeytinyağına ihtiyaç vardır. 

576 
32  + 

576 
24  = 18 + 24 = 42 varil gerekir. 

Cevap B

4. 
12 15

3524

B

A C

D

A : 2 ve 3'ün katı değil,

B : 2, 3 ve 5'in katı değil, 

C : 3, 5 ve 7'nin katı değil,

D : 2, 3, 5 ve 7'nin katı değil 

o halde 1 ve en küçük asalları deneyelim.

A = 5 

B = 7

C = 2 

D = 1 

A + B + C + D = 15 

Cevap A 
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5. 135 ⇒ 11 + 32 + 53 = 1 + 9 + +125 = 135 

175 ⇒ 11 + 72 + 53 = 1 + 49 + 125 = 175 

246 ⇒ 21 + 42 + 63 = 2 + 16 + 216 = 234 

518 ⇒ 51 + 12 + 83 = 5 + 1 + 512 = 518 

Cevap C 

6. 
2–3 I. kısım

II. kısım

25

210

2–7

28

2–5218

28

2–7

2–15

2–10

2–29

2–24

 = 2–14 

 = 2–37 

 .  = 2–37∙2–14 = 2–51 

Cevap A 

7. 1 saat sonra kalan miktarları inceleyelim.

Buğday ⇒  4 kez yarılanır (24 e bölünür.) 

Mısır ⇒  2 kez 
1 
3 'ine iner. (32 'ye bölünür.) 

47 
24  ∙ 

274 
32  = 

214 
24  ∙ 

312 
32  = 210.310 = 610 = 365 

Cevap A 

8. 2018'den sonraki karesel sayı 452 = 2025 tir. O halde 

2025 – 45 = 1980 (Ablasının doğum yılı) 

4 yaş küçük olduğuna göre Sena öğretmen 1984 yılında doğmuştur. 

2018 – 1984 = 34 yaşındadır. 

Cevap B 
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9. Çarpma işleminin değişme özelliği olduğundan hangi sayıların önce atıldığı sonucu değiştirmeyecektir. 

ó10∙90 = 30 , ó15∙75 = 15ñ5 , ó12∙60 = 12ñ5 , ó20∙45 = 30 

ó30∙30 = 30 , 15ñ5∙12ñ5  = 30 

ó30.30 = 30 

Cevap C 

10. Kırmızı kutuya yazılan sayı a olsun. 

A ve B sayıları çarpıldığında 

1∙2∙3∙4∙5∙6∙7∙8∙9∙a  = 144ò35

2∙3∙4∙6∙8∙9∙a = 144

12∙ó72∙a = 144

ó72∙a = 12 = ó144

72a = 144

a = 2

Cevap B 

11. 6 naneli

7 limonlu

8 çilekli 

4 damla sakızlı 

Hepsini 4'e eşitlemek için fazla şeker alınmalıdır. Ancak;

4 damla sakızlı, 1 limonlu ve 2 çilekli alınırsa 

7 şeker alınır ve eşit sayıda naneli, limonlu ve çilekli şeker kalır. 

Cevap C

12. ó200 = 10ñ2  (başlangıçtaki karenin kenar uzunluğunu) 

1 →10ñ2∙ñ2 = 20, 2  → 20ñ2, 3  →20ñ2∙ñ2 = 40 , ... 

2 adım sonra kare kenarı 2 katına çıkıyor. 

1  → 20   3  → 40   5 → 80   7 → 160         9  → 320   11  → 640

640  – 320 = 320 

320 x 4 = 1280 

Cevap D 
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13. 

b tane

a tane

a∙b = 75 

1∙75 ⇒ 2∙(1 + 75) ∙6ñ5 = 912ñ5 

3∙25 ⇒ 2∙(3 + 25) ∙6ñ5 = 336ñ5 

5∙15 ⇒ 2∙(5 + 15) ∙6ñ5 = 240ñ5 

Toplam : 1488ñ5

Cevap D 

14. Kasım : 90°   Yemek : 120°  150 → 375 lira 

Aralık : 120°   İletişim : 60°  360 → 900 lira 

Ocak: 150°   Ulaşım: 150°        Ocak ayı harcaması 

150° → 900 lira 

90°   → ? 

Kasım Ayı → 540 liradır. 

Cevap C 

15. 1. çarktaki her 4 durum için 2. çarkta 6 durum olduğu için olası durum sayısı 24'tür. 

İstenen durumları yazarsak;  
olasılık = 

istenen durum sayısı
Tüm durum sayısı  

6
24  = 

1
4  = % 25 tir.

A – 2 E – 2 

6 taneA – 5    E – 5

A – 7  E – 7

Cevap C 

16. 0,000144x10m x 10m – 4  ve 0,0000058x10k = 5,8 x 10k – 6 

m – 4 < 4     k – 6 ≥ 4 

m < 8     k ≥ 10 

m = 7 (en çok)    k = 10 (en az) 

k.10m = 10.107 = 1x108 

Cevap C
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17. Sineğin uçtuğu yükseklik 25 cm'den fazla, 25 cm + 20 cm = 45 cm den az olabilir.

25 = ó625  ve 45 = ó2025 

18ñ6 = ó1944 , 16ñ7 = ó1792 , 14ñ8 = ó1568,   12ò15 = ó2160 

2160 > 2025 olduğundan  D seçeneği olamaz.

Cevap D 

18. Büyük karenin kenar uzunluğu  
2
4   cm = 

1
2   cm dir. 

Küçük karenin kenar uzunluğu 
1
4  cm dir. Alanı 

1
16   cm'dir.

1
16   = 

1
24   = 

54

24∙54   = 
625
104   = 

625
10000  = 0,0625 tir. 

0.0625 = 6∙10–2 + 2∙10–3 + 5∙10–4 

Cevap D 

19. Başarılı öğrenci sayısı : 3 + 5 + 6 + 4 + 2 = 20 

Başarısız öğrenci sayısı : 5 + 7 = 12 

Toplam öğrenci sayısı : 12 + 20 = 32 

Başarılı öğrenci için merkez açı : 
20
32  . 360° = 225°  

225° – 135° = 90° dir. 

       
12
32  . 360° = 135° 

Cevap A 

20. Rasyonel   İrrasyonel   

ó1,7   = 1 7
9 = 

16
9 = 

4
3

óò81 = ñ9 = 3 

ó0,025 = 
25

1000  = 5
10ò10

ò5–2 =  
1

25 = 
1
5

ò96 = 36 

ò16 = – 4

2,1135    ò1,6 

ó1,7      π

óò81    ó0,025

ò5–2 

ò96 

–ò16 

6 – 3 = 3 tane fazla olur. 

Cevap B 

3 tane

6 tane
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FEN BİLİMLERİ

1. Soruda gen tedavisinin hastanın çocuklarına ve sonraki kuşaklara geçeceği belirtilmiş bu yüzden cevap D ola-
cak.

2. I. kapta X maddesi döküldüğünde OH– iyonları oluştuğundan X maddesinin baz, II. kapta Y maddesi döküldü-
ğünde H+ iyonları oluştuğundan Y maddesinin asit olması gerekir. Bu yüzden doğru cevap C olacak.

3. Yatırımcının bölgenin iklim özelliklerini bilmesi gerekiyor, bunun için bir klimatoloji uzmanı ile görüşmeli bu 
yüzden cevap A olacak.

4. Deneyde asitlerin metalle kimyasal tepkimeye girdiği görüldüğünden 1 ve 3. ifade doğru olur, bu yüzden 
cevap B olacak.

5. Tabloda verilen K,L,M’nin aynı renk olma durumunu sadece I. ifade sağlıyor, bu yüzden cevap A olacak.

6. Soruda verilen özelliklere göre; 1ve 4. elementler ametal, 2 ve 5. elementler metal, 3. element ise soy gaz ola-
cağından; sadece 1 ve 3 teki ifadeler söylenebilir, bu yüzden cevap C olacak.

7. Hidrolik fren sistemlerinin çalışması Pascal prensibine dayandığı için 1 ve 3. ifadeler doğru, bu yüzden cevap 
C olacak. 

8. 7 ve 8. aylarda sadece Kuzey Yarım Kürede sıcaklık en yüksek değerlerde olur, bu yüzden cevap C olacak.

9. Şekle göre dünya 1 konumunda iken Kuzey Yarım Küre’ye, 3 konumunda iken Güney Yarım küre’ye güneş ışın-
ları dik geleceğinden; Derya’nın Güney Yarım Kürede, Hale ve Kadir'in ise Kuzey Yarım Küre’de bulunması gere-
kir, bu yüzden cevap B olacak 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN 

1. KURUMSAL DENEME SINAVI
ÇÖZÜMLER
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10. Grafikte sıcaklık azaldığı için hava basıncının arttığı görülmektedir, bu yüzden cevap D olacak.

11. Sorudaki metinde DNA'nın hücredeki görevi yazmamaktadır, bu yüzden cevap A olacak.

12. 2. kutudaki çaprazlamada tüm genotip ihtimalleri gerçekleşeceğinden dolayı I ve II. İfade yanlış olur, 3 ve 4.  
ifade doğrudur, bu yüzden cevap C olacak. 

13. 2 ve 3. kutucuklardaki bilgiler tıpkı arıların özelliğindeki gibi modifikasyona örnek olduğundan cevap B olacak. 

14. Homozigot sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelye çaprazlandığında 1. Kuşak tüm bezelyeler melez 
sarı tohumlu oluşur, oluşan bu melez sarı tohumlu bezelyeler çaprazlandığında 2. kuşak bezelyelerin % 75’i sarı 
%25’i yeşil tohumlu olur, bu yüzden cevap D olacak.

15. Grafikte aynı derinlikte I. kaptaki basıncın II. kaptakinden fazla olduğu görülmektedir, bu yüzden cevap B ola-
cak. 

16. Basıncın taban alanı ile olan ilişkisi sadece II. düzenekle, basıncın ağırlıkla olan ilişkisi ise sadece III.  düzenek ile 
test edilebilir, bu yüzden cevap A olacak.

17. K olayı modifikasyona L olayı ise mutasyona örnek olduğundan, cevap B olacak.

18. Yapılan deneyde üstteki delik kapatıldığında açık hava basıncı sadece alttaki deliğe etki edecek ve bu yüzden 
sıvının akması engellenecektir,  bu durumda I, II ve III’ teki ifadeler doğru olmaktadır, bu yüzden cevap D olacak. 

19. Grafikte X maddesinden bir miktar arttığı görülmektedir, bu durumda II. ifade yanlış, I ve III. İfadeler ise doğru 
olur, bu yüzden cevap C olacak. 

20. Sütün kaynaması ve yoğurdun ayrana dönüşmesi fiziksel değişimdir, mayalanma ise kimyasal değişimdir, bu 
yüzden cevap B olacak.



8. SINIF | 10 OCAK 1. KURUMSAL DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

SÖZEL BÖLÜM SAYISAL BÖLÜM

Soru 

No 
TÜRKÇE

T.C. İNKILAP 

TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK

DİN KÜLTÜRÜ 

VE 

AHLAK BİLGİSİ

İNGİLİZCE MATEMATİK
FEN 

BİLİMLERİ

1. B B B B D D

2. D C C D C C

3. D D D C B A

4. B A A D A B

5. A C A A C A

6. C A B C A C

7. C C B B A C

8. A D A A B C

9. D D D A C B

10. B B C B B D

11. B C A

12. C D C

13. D D B

14. A C D

15. C C B

16. C C A

17. D D B

18. D D D

19. A A C

20. C B B


