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SÖZEL BÖLÜM

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
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TÜRKÇE
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
Bu testte 20 soru vardır. 

Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

A

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 - - - - 
başlayan bir sırrı var: İkigai. “İkigai” iki sözcüğün - - - 
oluşuyor. “İki” hayat, “gai”  amaç anlamına geliyor. 
Yani ikigai bir hedefe ya da arzuya hiçbir zorlama 
olmadan içten ve - - - - bağlılık hissetme duygusu.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmeli-
dir?

A) duyulmaya -  bütünleşmesinden - yürekten

B) yayılmaya - birleşmesinden - kendiliğinden  

C) hüküm sürmeye - bir araya gelmesinden - bir anda

D) meydan okumaya - çarpışmasından - doğallığında

2.  1. Marco Aurelio Türkiye ligindeki ilk maçına 10 
Ağustos 2001 tarihinde çıkmıştır.

 2. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mehmet 
adını alan futbolcu milli takımımızla çıktığı 37 
maçta 2 gol atmıştır.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğ-
ru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mehmet adını 
alan Marco Aurelio, ilki 10 Ağustos 2001 tarihinde 
olmak üzere toplam 37 maça çıkıp 2 gol atmıştır.

B) Marco Aurelio, Türkiye’de çıktığı 37 maçta iki gol 
atma başarısı gösterince Türk vatandaşlığına geçerek 
Mehmet adını almıştır. 

C) Kariyerinin ilk lig maçına 10 Ağustos 2001’de Türkiye 
liginde çıkan Marco Aurelio, Türk vatandaşı olduktan 
sonra Mehmet adını alarak milli takımda 37 maçta 2 
gol atmıştır. 

D) 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.

3. İstanbul’un iki yakasında 21 farklı mekânda 18 gün 
süren 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkiye’den 
12, yurt dışından 13 olmak üzere 25 tiyatro, dans 
ve performans topluluğunun toplam 56 gösterisi-
ne olduğu kadar festivalin ücretsiz olarak düzen-
lenen yan etkinlik programına da yoğun ilgi vardı. 

Bu festivalle ilgili aşağıdakilerin hangisi kesin 
olarak söylenir? 

A) Festivaldeki gösteriler ücretsizdir.

B) Ülkemizdeki en kapsamlı tiyatro festivalidir.

C) Yurt dışından gelen tiyatro, dans ve performans top-
luluklarının toplam gösteri sayısı daha fazladır.

D) Bir yerde birden fazla gösteri yapılmıştır.

4. (I)Anneler her zaman çocuklarına en sağlıklı gıda-
ları yedirmek ister. (II)Ancak çağımızda GDO’suz 
ve taze gıdaya  ulaşmak kolay değil. (III)Aslında 
bunun en pratik yolu sebze ve meyveleri mevsi-
minde tüketmek. (IV)İyi de yıllardır her mevsim 
her şeye ulaşabildiğimiz için artık meyve ve seb-
zelerin hangi mevsimde  yetiştiğini biliyor muyuz?

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra “Bu yüzden organik pazarları  dola-
şıp en taze ürüne ulaşmak için saatlerce yol kate-
denlerimizin sayısı az değil.” cümlesi getirilirse 
metindeki düşünce akışı bozulmaz?

A) I B) II C) III D) IV
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5. Aşağıda büyüme oranları, ihracat değişimleri ve beklentileri ile ilgili bir görsel verilmiştir. 

 

Gelişmiş Ülkeler: ABD, Danimarka, Euro Bölgesi, İngiltere, İsrail, 
İsveç, İsviçre, Japonya, Kore, Norveç 

Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Çekya, Çin, Endonezya, Fas, 
Filipinler, G.Afrika, Hindistan, Kolombiya, Macaristan, Malezya, 
Meksika, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Şili, Tayland, Türkiye, 
Ukrayna

Gerçekleşmeler 6 Nisan 2018 tarihi itibarıyladır. 

Grafik 2 : Gelişmiş Ülkeler İhracat Değişimleri ve Beklentiler 
Ocak 2017 - Aralık 2019** (Milyar Dolar)

Grafik 1 : Büyüme Oranları* (Yıllık % Değişim)
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Bu görselden hareketle, 

 I. Kanada ve ABD’nin 2017-2018 gerçekleşen ihracatı ile 2019 yıl sonu ihracat beklentileri arasında 100 milyar 
dolardan fazla bir fark vardır.

 II. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarında gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi yıldan yıla dalgalamalar 
olmuştur.

 III. Dünya’da ihracat miktarının en yüksek olduğu ülke gelişmişlik düzeyine de bağlı olarak ABD’dir.

 IV. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki büyüme oranları arasındaki fark her geçen yıl daral-
mıştır.

bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılır?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.
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6.  * Baba olmak kolay mı zannediyorsunuz? Başıma ne geldiyse “baba” olduktan sonra geldi. Bu arada yaşım 
65'tir. Emekli bir memur olarak beni  böyle soğuk bir kasım ayının ortasında banka banka dolaştıran oğlu-
mun borçları. Bu son kapım. Buradan da eli boş çıkarsam bilmem ne yaparım? Dur bakalım, enseyi karart-
mayalım. Bir saattir bekliyorum banka müdürüyle konuşmak için. Allah’tan içerisi sıcak. Mesai bitimine de 
bir saat kaldı. Ne bitmez toplantıymış bu. 

 * Emekli öğretmen Musa Bey nihayet bir toruna kavuştu. Eli açık(!) bir adamdır Musa Bey. Öyle ki “Müjdemi 
isterim.” diye gelen hemşirenin eline 8 lira 35 kuruş tutuşturup torununu hemşirenin kucağından almaya 
yeltenirken paranın niceliğini şıngırtısından anlayan hemşirenin bir anda yön değiştirerek   “Diğer dedesi 
nerede?” diye etrafa bakınmasına bir anlam veremedi. Oysa son doksan beş  gündür yani 1 Ocak’tan beri 
hesaplayıp kitaplayıp uykusuz geçen geceler neticesinde karar vermişti verilecek bahşişin miktarına. Hatta 
hesabına göre 1 lira 35 kuruş da fazladan vermişti “Ağanın eli tutulmaz.” diyerek.

 Ceyda yukarıdaki metinlerden birini okuyup şu cümleleri kurmuştur: 

  Metinde  .................................... anlatılıyor. 

  Anlatılan bu olay  .................................... geçiyor.  

  Olayın  zamanı ise  ....................................   

  Olayda yer alan .................................... 

  Olayda ................................... anlatımı kullanılmıştır. 

Buna göre metinlerin yapı unsurlarına bakılarak aşağıdakilerin hangisi Ceyda’nın cümlelerindeki boş-
luklara sırasıyla getirilmelidir? 

A) Bir babanın bankada beklerken aklından geçenler 

 gidilen son bankanın kapısında 

 kasım ayının soğuk bir günüdür.  

 kişi emekli bir babadır.  

 birinci tekil kişi 

B) Bir babanın oğlu için borç araması  

 bir bankanın bekleme salonunda 

 mesai saatinin bitmesine bir saat kaladır.  

 kişiler baba, oğul ve banka müdürüdür.  

 ben anlatımı

C) Emekli bir öğretmen ve ona torun müjdesi vermeye gelen hemşire arasında geçen bir olay  

 bir sağlık kuruluşunda  

 nisan ayıdır.

 kişiler Musa Bey, torunu ve hemşiredir. 

 üçüncü tekil kişi

D) Bir hemşirenin emekli bir öğretmene torun müjdesi vermesi 

 bir hastanede 

 1 Ocak günüdür.  

 kişiler Musa Bey ve hemşiredir. 

 o anlatımı
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7- 10. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Onların yuvası mağralar, ağaç kovukları, madenler, tavan araları ve çatılar. Buralarda tünerler ve güneş batınca 
avlanmak için yuvalarından ayrılıp etrafa dağılırlar. Hem de yüzlercesi… Korku filminden bir sahne gibi görünen bu 
olayın aktörleri ise yarasalardır. Yarasalar geceleri avlanır ve Dünya’daki tek uçan memelidir. Tıpkı inek, kedi, köpek 
veya tavşan gibi yavrularını emzirerek büyütür. Dünya üzerinde 900’den fazla türü vardır ve 30’dan fazla türü de 
ülkemizde bulunmaktadır. (I)Bu yarasalardan belki de en ilginç olanı bilimsel adı myotis olan farekulaklı yarasadır.
Farekulaklı yarasanın fareninkine benzeyen kulakları vardır zaten adı da bu benzerlikten ötürü farekulaklı yarasadır. 
Sırtı kahverengi, karın kısımları gümüşümsü veya beyaz renkli bir kürkle kaplıdır. Gözleri küçük, burunları düzdür. 
Ön ayaklarının ikinci ve üçüncü parmakları arasında birleşik bir doku vardır ve bu, yarasanın daha kolay uçmasını 
sağlar. Güneşin batmasıyla birlikte tüneğinden çıkar ve gün doğuncaya kadar dışarda avlanır. Kör değildir ama gör-
me duyuları da çok gelişmemiştir. Gözlerinde gece avlanan pek çok memelideki gibi tapetum lucidum adı verilen 
yapı bulunmadığı için avlanma sırasında gelişmiş duyma yeteneklerini kullanır. Menüsünde böcekler vardır fakat 
balık da avladığı bilinmektedir. (II)Geceleri avlanırken çevrelerini farklı frekansta sesler çıkararak algılarlar. Bu sesler, 
cisimlere çarparak geri döner ve yankı oluşturur. Buna “ekolokasyon” denir. (III)Yarasalar, ekolokasyon yeteneklerini 
kullanarak avlarının büyüklüğünü, uzaklığını, yönünü, hızını ve yerini belirler. Ayrıca geceleri yönlerini de bu şekilde 
bulurlar.
Kasım - mart aylarını kış uykusunda geçiren farekulaklı yarasa, yaz gelince tamamen aktif hale gelir. (IV)Çok miktarda 
böcek tüketen yarasalar, bu sayede böcek popülasyonunu dengede tutar. Bu bakımdan ekosistemde çok önemli bir 
yere sahiptir.  

7. Farekulaklı yarasalarla ilgili,

 I. Otuzdan fazla türü Türkiye’de bulunmaktadır.

 II. Böcek nüfusunu kontrol altında tutarak doğal 
dengenin korunmasına yardımcı olur.

 III. Gelişmiş duyma yetenekleri sayesinde avları-
nın çıkardığı en ufak bir sesi bile duyar ve bu 
şekilde avlanırlar.

 IV. Kış aylarının tamamını uyuyarak geçirirler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I – II   B) I – III

C) II – IV   D) III – IV 

8. Metinde farekulaklı yarasalarla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Dünyanın hangi bölgelerinde yaşadıklarına 

B) Fiziksel özelliklerinin neler olduğuna

C) Nasıl avlandıklarına

D) Doğada ne tür bir görev üstlendiklerine

9. Aşağıdakilerden hangisi metinde yer alan altı 
çizilip numaralanmış cümlelerin ortak özelliği-
dir?

A) Hepsinde belirtili nesnenin olması

B) Bütün cümlelerdeki öznelerin sözcük gruplarından 
meydana gelmiş olması

C) Bütün cümlelerde aynı ögenin vurgulanmış olması

D) Hiçbirinde yer tamlayıcısının bulunmaması

10. Metinde yer alan koyu yazılmış sözcüklerden 
kaç tanesinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 
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11. İsim-fiiller, cümlede isim görevinde kullanıldıkları 
için isim çekim eklerini alır. Örneğin “Kitap okuma-
yı çok severim.” cümlesinde “okuma” isim-fiildir ve 
belirtme hal eki almıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
isim çekim eki almış bir isim-fiil kullanılmıştır?

A) Annemin yaptığı dolmanın tadını başka hiçbir 
yemekte bulamam.

B) Aylarca, üzülmekten başka elimizden bir şey gelme-
di.

C) Ona bazı şeyler söylemek istesem de bir türlü buna 
fırsat bulamıyordum.

D) Bu karışımı her türlü ahşap malzemede gönül rahat-
lığıyla kullanabilirsiniz. 

12. Gerçek öznesi bilinmeyen yani kim tarafından 
yapıldığı belli olmayan fiiller edilgen çatılıdır. 
Örneğin “ Kaçak, en son Adana’da görüldü.” cümle-
sinde “görme” eyleminin kim tarafından yapıldığı 
belli değildir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde yüklem görevindeki fiil öznesine göre 
edilgen çatılıdır?

A) Etrafta kendisini gören kimse var mı diye şöyle bir 
bakındı.

B) Akşam katılacağı yemekli toplantı için güzelce hazır-
landı.

C) Banka binası, geçen sene bir üst caddeye taşındı.

D) Bu çalışma, elimizdeki kaynağın tükenmesi nedeniy-
le sonbahara kaldı. 

13. 

Özne olarak kullanılan bu, şu, 
o zamirlerinden sonra virgül 
kullanılır. Örneğin “O, eski 
kıyafetlerini atmaz.” cümle-
sinde “o” zamiri özne görevin-
dedir bu yüzden kendisinden 
sonra virgül konulmuştur.

Yapılan açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcükten sonra virgül 
konulmaz?

A) Bu zengin insanların asla tadamayacağı bir duygu-
dur.

B) Şu geçen sene aldığım kırmızı elbiseye çok benziyor.

C) Bu hayvanların hepsinde görülen bir hastalıktır.

D) O insanların hepsi memleketlerinden buraya ekmek 
parası kazanmak için geliyor.

14.  I. Dünyada seri üretilen ilk hidrojen yakıt hücreli 
otomobil, 2014’te yollara çıktı.

 II. Ancak otomotivde geleceğin, dünyadaki en 
çevreci ve temiz yakıt olarak bilinen hidrojen 
yakıt hücreli araçlarda olduğu düşünülüyor.

 III. Alternatif yakıtlarla çalışan hibrit ve elektrikli 
araçlara olan talep her geçen gün artıyor.

 IV. Toyota, Japoncada “Gelecek” anlamı taşıyan 
Mirai modelini ilk etapta Japonya’da, daha son-
ra ise Avrupa’da sınırlı sayıdaki pazarlarda satı-
şa sundu.

 V. Otomotiv markaları hidrojen yakıt hücreli araç-
lar ile ilgili araştırmalara devam ederken birçok 
ülke bu teknolojiye sahip araçları kullanmak 
için şehirlerdeki alt yapıyı oluşturuyor.

VI.  Hidrojenle çalışan araçların 2020’li yıllardan iti-
baren yaygınlaşmaya başlaması bekleniyor.

Numaralanmış cümlelerle bir metin oluşturul-
duğunda hangisi baştan ikinci sırada yer alır? 

A) II B) IV C) V D) VI
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15. 

Muson iklimi: Hindis-
tan, Çin, Kore gibi ülke-
lerde görülür. Yaz mevsi-
mi boyunca sürekli yağış 
görülür. Orada yaşayan 
insanlar iklime uygun 
şekilde giyinirler.

Çöl İklimi: Yıllık sıcaklık 
ortalaması 40°C civa-
rındadır. Yağış, hemen 
hemen görülmez. 
Burada yaşayan insan-
lar, güneşin kavurucu 
sıcaklığından korunmak 
için genellikle açık renk 
elbiseler giyerler.

Tundra İklimi: İskandinavya Yarımadası’yla, Kanada’nın kuzeyinde, Sibir-
ya’da ve Grönland Adası’nın kıyı kesimlerinde görülür. Yılın büyük bölümün-
de sıcaklık sıfır derecenin altındadır. Yağış olarak sürekli kar yağışı görülür. Bu 
iklim bölgesinde yaşayan insanlar soğuk havalar için gerekli tedbirleri alırlar.

Yukarıdaki Dünya haritasında bazı iklimler, özellikleri ve bu iklimin insan üzerindeki etkisinden söz edilmiştir. 
Bu bilgilere göre gösterilen yerlerde yaşayan insanların giydiği kıyafetler göz önüne alındığında; 

Aşağıdaki görsellerde giyilen kıyafetlerden hangisi yukarıda verilen iklimlerden birine uygun olmaz?

A)  B)    C)    D) 

16. Altın gününde komşularına hazır baklavalık yufkayla kıymalı kol böreği yapmak isteyen Asude Hanım, İnter-
net’ten yemeğin tarifine ve yapılışına bakar. İnternet’te yazılan kol böreği tarifinin yapılışı şu şekildedir:

 1- Tavaya sıvı yağı ve kıymayı alıp kıymayı renk değiştirene kadar kavuruyoruz.

 2- İnce doğranmış soğanları ekleyip soğanlar şeffaflaşana kadar pişiriyoruz.

 3- Kuşüzümünü, dolmalık fıstığı, karabiber ve tuzu ekleyip beş dakika orta ateşte kavurup ocağı kapatıyoruz.

 4- Ayrı bir kâsede sütü ve sıvı yağı karıştırıyoruz.

 5- Yufkaları güzel bir şekilde ayırıyoruz. 

 6- Yaptığımız sosu fırça yardımıyla yufkaların arasına sürüyoruz.

 7- Beşinci yufkaya kıymalı karışımdan koyup yufkayı sarıyoruz ve “u” şekli veriyoruz.

 8- Bütün yufkaları aynı şekilde tekrarlıyoruz.

 9- Yağladığımız börekleri tepsiye dizip kalan sosu üzerlerine sürüyoruz.

 10- Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. 

Asude Hanım böreği yaptıktan sonra misafirlere ikram eder. Yalnız misafirlerden  “Şekerim, böreğin iç harcını 
dıştaki yufkaya çok yakın koyduğun için böreğin dağılmış.” eleştirisini almıştır.

Bu parçada İnternet’te maddeler halinde verilen yemek tarifine bakarak böreğini yapan Asude Hanım, 
aşağıdaki numaralardan hangisine uymamıştır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 
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17. 

2016 Rio Olimpiyat oyunlarına katılan Türkiye; 
halter, güreş, tekvando, atletizm (100 metre koşu, 
200 metre engelli koşu) sporlarında bireysel dal-
da yarışmış ve toplamda 12 madalya kazanmıştır. 
Oyunlarda birinci olanlara altın, ikinci olanlara 
gümüş, üçüncü olanlara da bronz madalya veril-
miştir. Türkiye’nin kazandığı madalyalarla ilgili bili-
nenler şunlardır:

 - Güreş ve halterde üçer; tekvando, 100 metre 
koşu ve 200 metre engelli koşu da ise ikişer 
madalya kazanılmıştır.

 - 12 madalyanın 4’ü altın, 5’i gümüş, 3’ü ise 
bronzdur.

 - Atletizmde altın madalya kazanılmamıştır.

 - Tüm spor dallarında en az bir gümüş madalya 
kazanılmıştır.

 - Güreş ve tekvandoda bronz madalya kazanıl-
mamıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle yanlıştır?

A) 100 metre koşu ve 200 metre engelli koşuda sporcu-
lar aynı madalyalardan almıştır.

B) Halterde madalya kazanan sporculardan biri birinci, 
biri ikinci, biri de üçüncü olmuştur.

C) Altın madalya en çok güreş dalında kazanılmıştır.

D) Tekvandoda sporcular birinci ve üçüncü olmuştur.

18. 

I. Metin
Pinus adıyla da bilinen çam ağacı, 
çamgiller familyasına ait kozalaklı bir 
ağaç çeşididir. Yeşilliğini hiç kaybet-
meyen bu ağaçlar genel olarak tropik 
ve dağlık bölgelerde bulunmaktadır. 
İğne biçiminde sert ve kalın yaprak-
ları sayesinde dört mevsim yeşilliğini 
korurlar. Çam ağacının gövdesinde 
bulunan kabuklar, A ve C vitami-
ni açısından oldukça zengindir. Bu 
cins ağaçta odunsu kozalaklar yetiş-
mektedir. Bu kozalaklar erkek ve dişi 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Erkek 
kozalaklar polen döker, küçüktür ve 
kısa süreliğine dallarda kalmaktadır. 
Dişi kozalaklar ise iri bir yapıya sahip 
olmakla birlikte dallarda daha uzun 
süre kalırlar. Türkiye’de yetişen çam 
ağaçları fıstık çamı, sahil çamı, akçam 
ve karaçamdır.

II. Metin
Söğütgillerden olup odunsu bir bitkidir. 
Sürgün verme özelliği fazla olan kavak 
ağacı çabuk büyür. Dolma arazilerde ve 
akarsu kenarlarında iyi yetişirken ağır 
topraklarda ve durgun su yerlerinde iyi 
gelişim gösteremez. Kavak ağacından 
elde edilen odunlar kibrit ve mobilya 
yapımında kullanılır. Türkiye’nin hemen 
hemen her yerinde kavak yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Akkavak, Fırat kavağı, 
karakavak, titrek kavak ve boz kavak 
ülkemizde yetişen kavak türleridir. Her 
bölgenin iklim durumuna göre kavak 
çeşitleri değişmektedir. Samsun ilinin 
Terme ilçesinde Türkiye’nin en büyük 
kavak ormanı bulunmaktadır. Kavak 
yetiştiriciliği çevre halk için bir geçim 
kaynağı olduğu gibi ticari olarak da 
ihraç edilmektedir.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak 
özelliklerinden biri değildir?

A) Tanımlama yapılması

B) Karşılaştırmaya başvurulması

C) Örneklere yer verilmesi

D) Alıntılama (tanık gösterme) yapılması
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19. Semih Bey hafta sonu ailesiyle İzmir Doğal Yaşam 
Parkı’nı gezmeye gitmiştir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi Semih Bey’in kur-
duğu cümlelerden biri olamaz? 

A) Kaplumbağalar ve tavşanlar aynı bölümdeydi. 

B) Bozayıları gördükten hemen sonra benekli sırtlanları 
gördük.

C) Zürafalar ve deve kuşları aynı bölümdeydi.

D) Aslanları gördükten hemen sonra kaplanları gördük.

20. Yukarıdaki görseli inceleyen birinin aşağıdaki-
lerden hangisini söylemesi beklenemez? 

A) Bu parkta ibadetler için yer ayrılmış.

B) Çocuklar için özel bölümler var.

C) Bitkilerin bulunduğu bir bölümün de olmasını ister-
dim.

D) Bir dahaki gelişimizde yeni bölümlerle karşılaşabili-
riz.

01-  Göletler (Kuğular, Ördekler)
02 -  Flamingolar
03 -  Mirketler ve Yer sincapları
04 -  Proje Aşamasında
05-  Kangurular ve Maralar
06 -  Koatiler
07 -  Pelikanlar (Ak ve Tepeli Pelikan)
08 -  Afrika Savanı (Zürafalar, Zebralar, Su aygırları, Deve kuşları, Antiloplar)
09 -  Sülünler
10 -  Ceylanlar
11 -  Kaplumbağalar
12 -  Çocuk Hayvanat Bahçesi (Küçük atlar, Cüce keçiler, Kamerun koyunları,  

Tavşanlar, Tavuklar, Hindiler, Kobaylar) 
13 -  Develer 
14 -  Ala Geyikler
15 -  Yaban Keçileri 
16 -  Kızıl Geyikler
17 -  Kanatlı Barınağı - Aviary (Su kuşları, Ördekler, Leylekler, Keklikler,  

Aynaklar) 

18 -  Yırtıcı Kuşlar (Kartallar, Şahinler, Akbabalar, Baykuşlar)
19 -  Haflinger atları ve Lamalar
20 -  Proje Aşamasında 
21 -  Papağanlar 
22 -  Proje Aşamasında 
23 -  Benekli Sırtlanlar 
24 -  Bozayılar 
25 -  Kurtlar 
26 -  Vaşaklar 
27 -  Halka Kuyruklu Lemurlar 
28 -  Siyah Maka Adası 
29 -  Mona ve Velvet Maymunu Adası 
30 -  Asya Filleri 
31 -  Tropik Merkez (Yılanlar, Kertenkeleler, Timsahlar, Kambumbağalar,  
 Balıklar, Macaw Papağanları, Meyve Yarasaları ve Tropik Bitkiler) 
32 -  Pumalar 
33 -  Aslanlar 
34 -  Kaplanlar

P P

İdari
Bina Eğitim

Salonu

Gişeler

Giriş-Çıkış

1

2

3

4

5

8

10
11

6

7

9
12

13

14

15

16

17

18

192021

22

23

24

252627

28

29

3031

Atölye

32

33

34

Güvenlik

Mutfak 
depo

Klinik
Karantina

19- 20. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız.
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SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

Bu testte 10 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

1. Bireyin yetişmesinde, eğitim ve kültür kazanma-
sında ailenin önemi büyüktür. Mustafa Kemal’in 
yetişmesinde ailesinin büyük etkisi olmuştur. Mus-
tafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi, Batı fikirlerine 
açık, çağdaş düşünceye sahip bir insandı. Annesi 
Zübeyde Hanım ise eşine göre geleneksel düşün-
ceye sahip bir kişiydi. Bu farklılık, Mustafa Kemal’in 
ilkokula başlamasında kendini hissettirmiş, babası 
daha modern bir eğitim veren okula gönderme-
yi arzu etmişken, annesi geleneksel eğitim veren 
bir okula yollamayı istemiştir. Neticede annesinin 
dediği olmuş ve 1887’de Koca Kasım semtindeki 
mahalle mektebine gönderilmiştir. Bu konudaki 
düşüncesini ileride “Benim fikrimi soran olmadı.” 
şeklinde arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’a ifade etmiştir. 
Daha sonra burada yaşadığı olumsuz bir hadise-
den sonra babası Ali Rıza Efendi, onu bu mektep-
ten alarak zamanının modern eğitim veren okulu 
olan Şemsi Efendi Mektebi’ne kaydettirmiştir. Bu 
okul, Selanik’teki Türklerin açmış oldukları ilk özel 
okuldur. Çağdaş nesiller yetiştirmeyi ilke edinen 
okul, eğitim öğretimde çağdaş eğitim yöntemini 
kullanmaktaydı. Şemsi Efendi Mektebi, Mustafa 
Kemal’in öğrenim hayatının , kişiliğinin ve düşün-
celerinin oluşmasında büyük rol oynamıştır.

(Taner ASLAN - Mustafa Kemal’de İnkılâp Düşüncesinin 
Oluşumu ve Gelişimi)

Yukarıdaki bilgilere bakılarak;

 I. Mustafa Kemal’in annesi ve babasının farklı 
anlayışlara sahip olması, onun eğitim hayatının 
şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

 II. Mustafa Kemal’in çocukluk döneminde farklı 
tarzlarda eğitim veren okullar görülmüştür.

 III. Mustafa Kemal, mahalle mektebine isteyerek 
gitmemiştir.

 IV. Osmanlı Devleti sınırları içinde farklı anlayış ve 
yöntemler ile çalışan eğitim kurumları faaliyet 
göstermiştir.

çıkarımlarının hangileri yapılabilir?

A) I, II ve III   B) I, II, III ve IV

C) II ve IV   D) I, III ve IV 

2. Osmanlı sınırları içinde asırlardır bir arada, yaşa-
mış olan Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Arnavut, 
Boşnak gibi Müslüman ve gayrimüslim milletler 
arasındaki birlik ve beraberlik ortamı 19. yüzyıl-
dan itibaren bozulmaya başlamıştı. Sonuçta bazı 
aydınlar Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan bütün 
milletleri dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın kapsaya-
cak bir vatandaşlık bilinci oluşturmaya çalıştılar. 
Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete 
bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikrin etkisi ile Tanzi-
mat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i Esasi 
kabul edilerek Meşrutiyet yönetimine geçildi. Kimi 
Osmanlı aydınları ise Müslüman milletler arasın-
daki iş birliğini geliştirmeye çalıştılar. Bu düşünce 
Müslüman milletleri Osmanlı Halifesi etrafında 
birleştirmeyi amaçlıyordu. I. Dünya Savaşı yılların-
da bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti’ne isyan 
etmesi sonucu bu düşünce geçerliğini kaybetti.  
Bir diğer düşünce ise, Avrupa’daki gelişmelerin 
örnek alınarak devletin modernleştirilmesi gerek-
tiği şeklindeydi. Bu düşünce Atatürk Dönemi’nde 
inkılaplar yapılırken de etkili oldu. Bazı aydınlar 
ise, devletin kurtuluşunun ancak Türk toplulukları 
arasında birlik ve beraberliğin geliştirilmesi ile ola-
cağını savunuyorlardı.

Yukarıdaki verilen bilgilere bakıldığında;

 I. Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda çeşitli 
demokratikleşme hareketleri gerçekleşmiştir. 

 II. İslamcılık düşüncesinin etkisini yitirmesinde 
Balkan Savaşları etkili olmuştur.

 III. Batıcılık akımı kurtuluşu Osmanlı Devleti’nin 
yönünü Avrupa’ya dönmesinde görmüştür.

 IV. Turancılık akımı devletin kurtuluşunu sağ-
lamak için Türk milletlerin bir araya gelmesi 
gerektiğini savunmuştur.

yorumlarından hangisi ya da hangilerinin yapı-
labileceği söylenebilir?

A) I, II ve III   B) Yalnız II

C) I, III ve IV   D) II ve IV 
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3.   Erzurum Kongresi: Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

  Havza Genelgesi: Anadolu’da yaşanan işgaller mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûme-
tine telgraflar çekilerek protesto edilmelidir.

  Sivas Kongresi: Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 

  Amasya Genelgesi: Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, 
millî bir kurul oluşturulmalıdır.

Milli Mücadele döneminde kabul edilen bu maddelere bakılarak hangi seçenekteki yargıya ulaşılması 
mümkün değildir?

A) Mevcut yönetim anlayışında değişikliğe gidileceğine işaret edilmiştir.

B) Milli Mücadele'nin tek elden yönetilebilmesi için önemli bir adım atılmıştır.

C) Yapılan işgallere karşı yurt çapında tepki gösterilmesi ve milli bir şuurun oluşturulması hedeflenmiştir.

D) Büyük Millet Meclisinin açılmasının gerekliliği ortaya koyulmuştur. 

4. 

Mondros Mütarekesine Tepkiler

Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile ken-
dini kayıtsız, şartsız düşmanlara teslim 
etmeye onay vermiştir. Yalnız onay ver-
mekle kalmamış, düşmanların memle-
keti istilası için onlara yardım etmeyi de 
vaat etmiştir. Bu mütareke olduğu gibi 
uygulandığı takdirde, memleketin baş-
tan sona kadar işgal ve istila edileceği 
şüphesizdir. 
                                               (İsmet (İnönü) Bey)

İmzaladığımız mütareke sonucunda dev-
letimizin bağımsızlığı, saltanatımızın huku-
ki bütünlüğü korunmuştur. Bu mütare-
ke, galip ile mağlup arasında yapılan bir 
mütareke değil, belki savaş durumundan 
çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında 
yapılabilecek bir savaşmaya son vermek 
niteliğindedir. 
                   (Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey)

Yukarıdaki açıklamalara bakılarak;

 I. Mondros Mütarekesinin imzalanması hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır.

 II. İsmet Bey, ateşkes hükümlerinden ve İstanbul Hükümeti’nin bu hükümleri kabul etmesinden duyduğu 
rahatsızlığı dile getirmiştir. 

 III. İstanbul Hükümeti adına konuşan Rauf Bey Mondros Mütarekesi'ni bir başarı ve savaşa son veren bir girişim 
olarak görmüştür. 

 IV. Her iki görüşte de Mondros Mütarekesi'nin maddelerindeki belirsizliğin tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabile-
ceği ifade edilmiştir. 

yargılarının hangilerine ulaşılması mümkün olur?

A) I, II ve III B) I, II ve IV  C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 
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5. 
“Kurtuluş konusunda, açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç tür karar ortaya atılmıştır:

Birincisi, İngiliz himayesini istemek,

İkincisi, Amerikan mandasını istemek,

Üçüncü karar ise bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. 

Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve 

mantıklar çürüktü, temelsizdi. O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir 

tek karar vardı. O da milli egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız bağımsız yeni bir devlet kurmak.”

   (Atatürk, NUTUK)

Mustafa Kemal’in Kurtuluş için düşündüğü çareler arasında;

 I. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde, manda ve himaye fikrini reddetmek

 II. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini açmak

 III. Destek önerisinde bulunan güçlü ülkelere siyasi ve ekonomik tavizler vermek

 IV. Milli Mücadele'ye destek vermesi şartı ile saltanatın devamlılığını savunmak 

 V. Milli bağımsızlığa aykırı maddeler içeren Sevr Antlaşması'nı kabul etmeyip, anlaşmayı onaylayanları vatan 
haini ilan etmek

faaliyetlerinin hangisi ya da hangilerinin yer aldığı ifade edilemez?

A) I ve II B) II, III, IV ve V C) III ve IV D) I, II ve V

6.    

Boğazlar bölgesi
Yunan idare bölgesi
Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin Sınırları

İtalyan nüfuz bölgesi
Fransız nüfuz bölgesi

İngiliz nüfuz bölgesi
Wilson’a göre Ermenistan’a verilecek yerler

Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasını gösteren harita

Sevr Barış Antlaşması sonucu oluşan haritaya bakılarak;

 I. Osmanlı toprakları birçok devlet tarafından paylaşılmış, devletin toprak bütünlüğü ortadan kalkmıştır. 

 II. Osmanlı Devleti’ne Anadolu’da küçük bir toprak parçası bırakılması öngörülmüştür. 

 III. Anadolu’nun doğusunda Wilson İlkeleri doğrultusunda Ermeni hâkimiyetine bırakılacak bir bölge oluştu-
rulması düşünülmüştür. 

 IV. Ulusal iradeye saygı duymayan işgalci devletler, Sevr Antlaşması ile Türk halkının demokratik bir yaşam 
sürme hakkını elinden almıştır.  

yargılarının hangisi ya da hangilerine ulaşılması mümkündür?

A) I, II ve III B) Yalnız IV C) Yalnız III D) III ve IV 
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7. Aşağıda verilen bilgiler Kurtuluş Savaşı’nın 
Güney Cephesi ile ilgilidir. 

  Mondros Mütakeresi’nden sonra Adana, 
Antep, Maraş ve Urfa önce İngilizlerin işgaline 
uğramış, Paris Konferansı’ndan sonra Fransızla-
ra devredilmiştir.

  Fransızlar bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal 
ederek ağır baskılar yapmış ve sivil halka yöne-
lik katliamlar gerçekleştirmiştir. 

  Sivas Kongresi’nde bölgeye komutanlar tayin 
edilmiş, bölgede bütün halkın katıldığı bir 
Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır.

  Türklerin kararlı mücadelelerinden sonra; 11 
Şubat 1920’de Maraş, 10 Nisan 1920’de Urfa, 8 
Şubat 1921’de Antep kurtarılmıştır.

  Fransızlar Sakarya Savaşı’ndan sonra 20 Ekim 
1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile Ana-
dolu’yu terk etmiştir.

Yukarıda  verilen bilgilere bakıldığında;

 I. İşgal güçlerine Türk halkının tepki gösterdiği 

 II. Fransızların işgallerde azınlıkları kullandığı 

 III. Güney Cephesinde yaşanan işgallere karşı 
düzenli birliklerin kullanılmadığı

 IV. Fransızların Türk topraklarını terk eden ilk işgal-
ci devlet olduğu

yorumlarından hangileri yapılabilir? 

A) I, II, III ve IV   B) II, III ve IV

C) I, II ve III   D) II ve IV

8. 
Soru:  Amiral Bristol Raporu nedir?
Cevap:  İzmir’in işgaline tepkiler nedeniyle iti-

laf Devletleri bölgedeki işgali yerinde 
izlemek üzere bir heyet oluşturdu. Bu 
heyetin hazırladığı rapor, “Amiral Bris-
tol Raporu” olarak Milli Mücadele’deki 
yerini aldı.

Soru:  Amiral Bristol Raporu’nda yer alan 
konular nelerdir?

Cevap: 

 –  Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devlet-
lerini yanlış bilgilendirmiştir.

–  İzmir bölgesinde Rumların çoğunluk-
ta olduğu iddiası yalandır. Bölgede 
Türkler çoğunluktadır.

–  Bölgedeki Hıristiyanların katledildiği 
şeklindeki iddialar asılsızdır.

Soru:  Amiral Bristol Raporu’nda yer alan 
konulara ülkelerden hangisinin olum-
suz tepki vermesi beklenir? 

Cevap: ……………………………………….

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır? 

A) ABD   B) Rusya 

C) Bulgaristan   D) Yunanistan
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9. 

Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan 
Kuvvetleri

Er 8500 15816

Tüfek 6000 12500

Hafif Makineli Tüfek 18 270

Ağır Makineli Tüfek 47 80

Top 28 72

Sonuç Savaş Türk ordusu tarafından 
kazanılmıştır. 

Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan 
Kuvvetleri

Er 15.000 30000

Tüfek 30108 41150

Hafif Makineli Tüfek 65 3134

Ağır Makineli Tüfek 235 720

Top 102 420

Sonuç Savaş Türk ordusu tarafından 
kazanılmıştır. 

I. İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan Ordularının Askeri 
Varlıkları (6-10 Ocak 1921)

II. İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan Ordularının Askeri 
Varlıkları ( 23 Mart-1 Nisan 1921)

 

Yukarıdaki tablolar birlikte değerlendirildiğinde;

 I. Askeri olarak var olan üstünlük Yunanistan açısından savaşın sonucuna olumlu olarak yansımamıştır.

 II. Yunan ordusunun her iki savaşta da askeri varlıklar bakımından Türk ordusundan daha üstün durumda 
olduğu görülmüştür. 

 III. Savaşların sonucuna bakıldığında Türk ordusu, Yunan ordusuna göre çok daha iyi yönetilmiştir. 

 IV. II. İnönü Savaşı tablosu incelendiğinde, Türk ve Yunanlıların askeri güçlerinin I. İnönü Savaşı'na göre artış 
gösterdiği gözlemlenmiştir.

çıkarımlarının hangisi veya hangileri yapılabilir?

A) I, II ve III                   B) Yalnız II              C) II ve IV              D) I, II, III ve IV 

10.         

Yunan bir bankacıya şunları söyler: “Artık bir 
Yunanlının fotoğrafını bile görmek istemiyorum. 
Temsilcileriniz bana zafer için güvence vermişti. 
Ama az önce öğrendim ki o kadar güvendiğim 
Yunan ordusu üç ay içinde ikinci kez yenilmiş. 
Bu başarısızlığın beni nasıl bir çıkmaza soktu-
ğunu anlayabilirsiniz. Hâkimiyetimiz altında 
her ülkedekinden çok Müslüman var. Bir Türk 
zaferi hepsinde bağımsızlık hevesi uyandırabi-
lir. Dağılmamak için Mustafa Kemal’i mutlaka 
ezmek zorundayız. Bunun için Yunan ordusuna 
güveniyordum. Hükümetim o orduyu donatmış, 
ayrıca da 16 milyon sterlin yardım yapmıştı.”         
                   (Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler)

Yunan milleti zeki, cesur, şerefli bir tarihi olan 
millettir. Bunun içindir ki müttefikler, Anadolu’da 
güvenliğin sağlanmasına ve Sevr Barış Antlaş-
ması'nın yürürlüğe konmasına yardım için Yunan 
kuvvetlerini kullanmışlardır. Bu düşünce de 
mükemmel sonuç vermiştir. Çünkü bu gösteriyor 
ki Yunanlılar bir harekete giriştikleri zaman kendi 
kuvvetlerini ve kaynaklarını çok doğru kullanmak-
talar. Onlar, Anadolu hakkında doğru bilgi edini-
yorlar. 
                        (Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali)

II. İnönü Savaşı Öncesi İngiltere Başbakanı 
Lloyd George’un Açıklaması

II. İnönü Savaşı Sonrası İngiltere Başbakanı 
Lloyd George’un Açıklaması  

İngiltere başbakanı Lloyd George’un konuşmalarına bakılarak hangi seçenekteki sonuca ulaşılması 
beklenmez?

A) Yunanlıların almış olduğu yenilgiler İngilizler nezdinde güven kaybetmelerine neden olmuştur. 

B) İngiltere Hükümeti’nin, Yunanistan ile ilgili görüşlerinde değişiklikler meydana gelse de Yunanlılara verilen destekte 
azalma olmamıştır.  

C) Yunan ordusunun aldığı başarısız sonuçlar İngiltere’nin beklentilerini boşa çıkarmış ve İngiliz Hükümeti’ni zor durumda 
bırakmıştır. 

D) İngilizlerin, sömürgelerindeki Müslüman halk üzerindeki etkilerini kaybetmemeleri için, Yunan ordusunun Kurtuluş 
Savaşı’nda Türkleri yenmesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir. 
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SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

Bu testte 10 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

A

1.         

 Bahtım karaymış

 Alnıma böyle yazılmış

 Olacağı varmış

Verilen cümleler zaman zaman insanların günlük 
hayatta kullandıkları, kendilerini savunma reflek-
siyle dile getirdikleri cümlelere örnektir. Bu tarz 
cümleler aslında kendi kabahatini, kusurunu giz-
lemeye çalışan insanlar tarafından kullanılır. Ama 
herkes bilir ki İslam dinine göre hiç kimse,  özgür 
iradesi ile yaptıklarını sorumluluğundan kaçamaz. 

Yukarıda verilen örnek cümleler ve yapılan 
açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
sorumluluğunun farkında olmayan ve sorum-
luluğunu kabul etmeyen bir kişiye örnek ola-
maz?

A) Uykusuz araç kullandığı için kaza yapan Burhan 
Bey'in “Olacağı varmış.” demesi. 

B) Çok çalışmasına rağmen istediği parayı kazanama-
yan Talat Bey'in “Nasibimiz bu kadarmış.” demesi.

C) Hastalandığı zaman doktora gitmeyen Meryem tey-
zenin “Hastalık alnıma yazılmış.” demesi.

D) Antrenmanlara çıkmadan maça çıkan ve çok gol 
kaçıran Hasan’ın “Ne yapsam olmayacak, bugün bah-
tımız kapalı.” demesi.  

2. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip  
dayan…”       (Furkân suresi, 58. Ayet)

Verilen ayetteki mesajı doğru anlayan bir kişinin 
aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi 
konu ile ilgili eksik bir davranış örneği olur? 

A) Hastalandığında iyileşmek için hem dua eder hem 
de doktora gider.

B) Sınavdan iyi bir not almak için hem ders çalışır hem 
de kendisine Allah’ı (cc) vekil kılar.

C) Sabah erkenden dükkanını açar ve temizlik yaparak 
mallarının son tüketim tarihlerini kontrol eder.

D) Şampiyonluk maçından önce antrenmanlarını aksat-
maz ve sonucu Allah’a (cc) bırakır.

3.     

Nihayet Ramazan ayı gelmişti, tüm Müslümanları 
tatlı bir telaş sarmıştı. Evlerde temizlikler yapılıyor, 
iftar sofraları kuruluyor, herkes birbirine yardım 
ediyordu. Rasim amcayı da farklı bir telaş almış-
tı. Bu sene ilk defa zekât verecekti. Sahip olduğu 
nimetler için Allah’a (cc) şükrederken bir taraftan 
da zekâtını eksiksiz vermek için kılı kırk yarıyordu. 
Öğrendiği bilgileri zihninde toparlamaya çalıştı 
önce:

  Nisap miktarı malın varsa zekât vermelisin.

  Borcun olmamalı.

  Zenginliğinin üzerinden bir sene geçmiş olmalı.

  Bir sene boyunca tüm temel ihtiyaçlarını gider-
miş olmalısın.

Rasim amca çok da fazla bilgi hatırlamıyordu. Ama 
hatırladığı bilgilerin doğruluğundan emindi. Bir 
sene önce sahip olduğu mal artık onu zengin sını-
fına taşımıştı. Borcu yoktu, tüm temel ihtiyaçlarını 
da gidermişti. Altının gram fiyatının 200 ¨ oldu-
ğunu öğrenen Rasim amcanın bankada 10.000 ¨ 
parası vardı. Yapmış olduğu hesabına göre verme-
si gereken zekât miktarı …………..

Tüm temel ihtiyaçlarını gideren ve borcu olma-
yan Rasim amcanın vermesi gereken zekât 
miktarı ile ilgili doğru bilgi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 250 ¨ zekât vermelidir.

B) 500 ¨ zekât vermelidir.

C) 334 ¨ zekât vermelidir.

D) Zekât vermesi şart değildir.
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4. Unicef’in yayımladığı raporlara göre beslenme ve 
sağlık nedeniyle beş yaşın altındaki çocuk ölüm 
oranlarının en fazla ve en az olduğu ülkeler: (Dün-
ya Çocuklarının Durumu (Unicef 2005), s. 104-105.)

Bebek ölüm oranı (binde): 

Mozambik……297

Afganistan........296

Danimarka……... 7  

Finlandiya……… 7

  Bazı  Kuzey Avrupa ülkeleri ile Güney Asya 
ülkelerinde ölüm yaşı ortalamaları ise şu şekil-
dedir: ( Unicef States of World Population, (Uni-
cef-2005), s. 42-49. )

Ölüm yaş ortalaması

İsviçre………. 78

Norveç………. 77

Bangladeş…… 43

Hindistan……. 50

Verilen istatistikler göstermektedir ki insan ömrü-
nün süresinin eğitim, sağlık, beslenme ve insan 
hakları gibi etkenlerle ilişkisi vardır. Bu etkenler 
sünnetullah içinde değerlendirilmelidir. İnsan, 
ölümlere neden olan hastalıklar ve sorunlar kar-
şısında “Kaderim böyleymiş.” diyerek önlem almı-
yorsa, yaşam süresi olumsuz yönde etkilenebil-
mektedir. 

Verilen istatistikler ve açıklamaya göre ülkele-
rin vatandaşlarının yaşam süreleri ile ilgili veri-
lerinin farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden 
hangi olabilir?

A) İnsanların biyolojik ve sosyal yasalara uygun yaşayıp 
yaşamamaları.

B) Kader anlayışının ülkelere göre farklılık göstermesi.

C) Bazı ülkelerin gelir düzeyinin diğer ülkelerden az 
olması.

D) Ülkelerin bulundukları coğrafi yapı ve iklim şartları.

5. “Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek sure-
tiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın...” 

   (Bakara suresi, 264. Ayet)

“Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan 
verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirse-
niz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu 
sebeple sizin günahlarınızı örter...”    

    (Bakara suresi, 271. Ayet)

Öğretmenin zekât konusu ile ilgili olarak tah-
taya yazmış olduğu yukarıdaki iki ayetin de 
ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç sahibinin yapılan yardımdan dolayı incitilme-
mesi.

B) Zekât ibadetinin kişinin günahlarının temizlenmesi-
ne vesile olması.

C) Yöntemi yanlış olan bazı yardımların kişiye sevap 
kazandırmaması.

D) Zekât ibadetinin gizli yapılmasının şart olmadığı, 
açıktan da verilebileceği.

6.  I. İslamiyet fertler arasında yardımlaşmaya ve 
dayanışmaya önem vermiştir. 

 II. Bu bağlamda zekat, sadaka, infak gibi ibadetle-
rin yapılmasını istemiştir. 

 III. Yardımlaşma ve dayanışma sadece maddi 
anlamda olmayıp manevi alanda da olabilir. 

IV. Örneğin bir kimsenin borçlu olan birisine bor-
cunu ödemesinde kolaylık sağlayıp para yardı-
mında bulunması manevi yardımlaşma olarak 
değerlendirilir. 

 V. Yine bir kimsenin arkadaşına tebessüm etmesi 
sadakadır. 

 VI. Yardımlaşma ve dayanışmanın diğer bir türü 
de vakıflardır.

Yukarıdaki paragrafın numaralandırılmış cüm-
lelerin hangisi ya da hangilerinde bilgi hatası 
yapılmıştır?

A) IV - V   B) Sadece IV

C) IV - VI   D) Sadece VI
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7.  

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diri-
dir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten 
(kayyum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni 
olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, 
kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsi-
ni bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka 
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz 
kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözet-
mek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük 
olan yalnızca odur.

Altı çizili yerde ifade edilen anlam aşağıdaki 
ayet ya da hadislerin hangisinde geçmemek-
tedir?

A) Allah, saklı tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı bilir.  

   (Nahl Suresi, 19. ayet)

B) O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) 
yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli 
helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu 
sevmez.  

   (Bakara Suresi, 205. ayet)

C) Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. 
Gerçek şu ki O, sinelerin özünde (saklı) olanı bilir.  

   (Fatır Suresi, 38. ayet)

D) Ancak Allah’ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı 
da bilir, saklı duranı da. 

   (A’la Suresi, 7. ayet)

8.     

“Yüce Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdık-
tan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açık-
ladı:

Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Yüce 
Allah bunu yapılmış en güzel bir iyilik olarak kay-
deder.

Şayet bir kimse iyilik yapmak ister ve de onu yapar-
sa, Allah (c.c.) o iyiliği on mislinden başlayıp yedi 
yüz misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar.

Kim de bir kötülük yapmak ister ancak vazgeçerse, 
Allah (c.c.)  bunu bir iyilik olarak kaydeder.

Şayet insan bir kötülük yapmak diler sonra da onu 
işlerse, Allah (c.c.)  o kötülüğü sadece bir günah 
olarak yazar.” (Buhârî, Rikâk 31)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Kırmızı yazılı yerde “kader” kavramına değinil-
miştir.

 II. Mavi yazılı bölümlerde “irade” kavramı vurgu-
lanmaktadır.

 III. İnsanın tercihlerinde özgür olduğu anlaşılmak-
tadır.

 IV. Sorumluluk sadece ibadet içerikli konularda 
olur.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) IV B) III C) I D) II
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9. 

               (Hûd suresi, 85-86. ayetler)

Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Şuayb Allah’ın emir ve yasaklarını duyurmuştur.

B) Hz. Şuayb kavmini bozgunculuk etmemeleri konu-
sunda uyarmıştır.

C) Hz. Şuayb kavmini helal kazanca yöneltmiştir.

D) Hz. Şuayb insanlara ahiret inancını anlatmıştır.

10. İnsanlık tarihi incelenirse görülecektir ki, tarihin 
her döneminde insan ile beraber din gerçeği var-
dır. Farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yaşa-
yan insanlar, farklı farklı inanışlara sahip olsalar 
da mutlaka inanç sahibi olmuşlardır. Arkeolojik 
kalıntılarda ve tarihi kaynaklarda dini kavramlar ve 
motifler yoğun olarak görülür.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi paragrafta-
ki bilgiyi destekler nitelikte değildir?

A)  Tarihte dinsiz bir kavme rastlanılmamıştır.

B) Yaratıcıya olan inanış, Dünya’nın her bölgesinde 
görülmektedir.

C) Eski dönem toplumlarının tamamında yazılı ve sözlü 
kurallar bulunmaktadır.

D) Yapılan tüm kazı çalışmalarında insanla ilgili kalıntı 
bulunduysa, din ile ilgili de kalıntı bulunmuştur.
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İNGİLİZCE
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
Bu testte 10 soru vardır. 

Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

A

For questions 1-2, choose the best option for 
each gap.

1. Linda :  Are you free tomorrow?

Marta :  Yes, I am. Why?

Linda :  I’m going to the jazz concert with my 
cousin. Would you like to join us?

Marta :  I’m sorry, but I don’t like jazz. Are you 
doing anything on Sunday?

Linda :  No, not at all. 

Marta :  _________________? 

Linda :  That sounds awesome. I’d love to see 
a play.

A) How about going for a picnic

B) Shall we go to the theatre

C) When is the next bowling tournament

D) Would you like to watch a thriller with me

2. Matilda :  I like tasting different traditional 
dishes around the world. I ate tacos 
yesterday. They were absolutely 
delicious. 

Patrick :  Tacos? I don’t know what you’re 
talking about.

Matilda :  Tacos are a traditional Mexican food. 

Patrick :  ___________________?

Matilda :  Well, they use different fillings 
including chicken, seafood, 
vegetables and cheese.

A) Do you prefer cooking tacos at home

B) Are tacos spicy or sour

C) How long does it take to prepare tacos

D) What are the main ingredients of this dish

3.  

Rose

Stella

I have a best friend called Stella. She is very honest. 
We always count on each other. We share the 
same hobbies and interests. Both of us love going 
to the cinema and seeing science fiction movies. 
We don’t like thrillers. Stella and I enjoy having a 
picnic and going for a walk when the weather is 
nice. Both of us are interested in rock music. We 
are going to a rock concert tomorrow. I can’t wait 
for it. 

Which of the following sentences is CORRECT 
according to the text?

A) Rose and Stella are interested in thrillers.

B) Rose doesn’t get on well with her best friend. 

C) Rose and Stella like some outdoor activities.  

D) Rose doesn’t count on Stella because she tells lies.
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4. Some researchers think that music is one of the 
most important things in the lives of teenagers. 
However, they do not listen to the same types 
of music. Their musical preferences are different. 
Here are the results of a recent survey. 

Folk

Classical

Rock

Rap

Pop

5%

12%

18%

25%

40%

Which sentence is CORRECT according to the 
results?

A) Classical music is more popular than rock music.

B) Most teenagers listen to folk music.

C) Over twenty percent of teenagers listen to rock 
music.

D) Teenagers generally prefer listening to pop music. 

5. Katrina :  There is a great western movie at  
Cine Land. I don’t want to miss it. 
Would you like to join me?

Christopher :  I’m so sorry, but I’m not interested 
in movies. I prefer plays to movies.

Katrina :  Oh, really? I’m so sorry, I didn’t 
know that. 

Which picture shows Christopher’s preference 
in the dialogue?

A)  B) 

C)  D) 
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6.        

Quick Omelette

Steps

- Crack the eggs into a bowl. Add a pinch 
of salt and some black pepper.

- Beat the mixture well with a fork.

- Melt the butter in a pan on a low heat. 

- Add the egg mixture and move the pan 
around to spread the mixture evenly.

- Cook for about 3-4 minutes and sprinkle 
over the cheese.

- When it is golden brown, remove the 
pan from the heat. 

- Slide the omelette on to a plate. 

Which of the kitchen tools is NOT mentioned in 
the recipe?

A)  B) 

C)  D) 

7.       

Patrick :  Hello, Julia. Patrick speaking.

Julia :  Hi, Patrick! What’s up?

Patrick :  I’m fine, thanks. Look! I’ve got two 
tickets for the big basketball match. 
Would you like to join me?

Julia :  I’m sorry, but I can’t hear you well. 
Can you repeat?

Patrick :  Julia? Julia? Can you hear me?

Julia :  Hang up the phone, Patrick. I’ll try to 
call you back. 

Julia can’t hear Patrick well because ____________.

Which option completes the sentence 
according to the telephone conversation?

A) he hangs up the phone

B) it’s a bad line

C) it’s an important phone call

D) he speaks louder
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8. Carla has lots of unnecessary clothes in her 
wardrobe. She wants to give some of her clothes 
to the people in need. She phones the call centre 
of an organisation. However, she dials the wrong 
number. It’s the number of the local authority. 
She feels very embarrassed for dialling the wrong 
number. She apologises and hangs up the phone. 

Which emoji shows  Carla’s feeling?

A)  B) 

C)  D) 

9. 

A

 I have an Instagram account.  
I think it is a great platform to 
share videos and posts. 

 I’m a subscriber of a science 
blog. I generally read useful 
articles there.

I prefer studying on the 
Internet. I click on Google and 
find the best websites for my 
school assignments. 

I surf on the Internet for 
recipes and health cures. I 
also like reading e-books and 
watching my favourite series. 

Maggie 

Gabriel

Hannah

Veronica

Who is talking about a social networking site?

A) Maggie B) Gabriel

C) Hannah D) Veronica

10. 

APeter

I can’t imagine a life without the 
Internet. I think it’s very important 
for global communication. I have 
a smart phone to connect to the 
Internet. I go online for about two 
hours every day. I do my best not 
to spend too much time on the 

Internet. I have an Instagram account. I usually 
post videos and photos there. I have over one 
hundred followers. I sometimes follow science 
and technology blogs. I never play online games 
or send emails. I’m always careful about the 
websites I visit on the Internet. I obey all the 
necessary safety rules when I’m online.

Which question is NOT answered in the text?

A) What does Peter think about the Internet?

B) How often does Peter use his Instagram account?

C) How many hours a day does Peter use the Internet?

D) What are Peter’s Internet habits?
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MATEMATİK
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
Bu testte 20 soru vardır. 

Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

A

1. Aşağıdaki tabloda yeşil renkli kutudaki sayıların tüm pozitif çarpanları komşusu (ortak kenarı olan) olan kutu-
lara yazılacaktır. 

Tablo 1 örnek olarak doldurulmuştur. 

15

3

6

15 5

6 1 35

2 14

14

7

35

Tablo 1 Tablo  2

Buna göre tablo 2 de yeşil kutulara yazılabilecek dört sayı aşağıdakilerden hangileri olabilir?

A) 6, 9, 12 ve 15                     B) 10, 15, 20 ve 24 

C) 8, 10, 12 ve 20                    D) 6, 15, 22 ve 55 

2. Aşağıda üç farklı oyuncak arabanın aralarında boşluk kalmadan sıra sıra dizilmiş halleri verilmiştir. 

K

24 cm

18 cm

L

...

K L

...

x cm

K L

...

Bu oyuncak arabaların dizili olduğu KL uzunluğu 10 metreden kısa ve cm cinsinden alabileceği en büyük 
tam sayı değerini aldığına göre sarı renkli oyuncak arabanın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

37 cm

A) C)B) D)

38 cm 39 cm 40 cm
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3.  

Yukarıdaki gibi  iki çeşit zeytin satılmaktadır.

  1. zeytin çeşidinden % 30 oranında zeytinyağı çıkmaktadır. 

  2. zeytin çeşidinden % 40 oranında zeytinyağı çıkmaktadır.

Bir tüketici zeytinyağı ihtiyacı için bu varillerden alıp zeytinyağı fabrikasına götürmek istiyor.

Tüketicinin ihtiyacı iki çeşit zeytin yağından da eşit miktarda ve 500 litreden fazla olduğuna göre kulla-
nılan toplam varil sayısı en az kaçtır? 

A) 35 B) 42 C) 48 D) 50

4. 1’den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına “aralarında asal sayılar” denir. 

Aşağıdaki karelerin içine komşusu olan çemberlerin içinde yazan sayılarla aralarında asal olan doğal sayılar 
yazılacaktır. 

12 15

3524

Karelere yazılacak sayılar birbirinden farklı olacağına göre, bu sayıların toplamı en az kaçtır?

A) 15 B) 14 C) 11 D) 10 
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5. Üç basamaklı bir abc sayısı, abc = a1 + b2 + c3 eşitliğini sağlıyorsa bu sayıya “Omage Sayısı” denir.

Örneğin; 

598 = 51 + 92 + 83  olduğundan 598 bir “Omage Sayısı” dır.  Çünkü; 

51 = 5 

92 = 81 

83 = 512 

51 + 92 + 83 = 5 + 81 + 512 

51 + 92 + 83 = 598’dir.

Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi omage sayısı değildir? 

A) 135 B) 175 C) 246 D) 518 

6. m, n birer tam sayı ve a ≠ 0 olmak üzere,  an · am = an + m , 
an

am  = an–m dir.  

   2–3 I. kısım

II. kısım

25

210

2–7

28

2–5218

Yukarıda verilen kutuların içlerinde sayılar yazmaktadır. I. kısım yukarıdan aşağıya, II. kısım ise aşağıdan yukarıya 
kutuların içlerindeki sayıların çarpımı bulunarak ve bir sonraki ortak kutuya yazılarak kutular doldurulmaktadır. 

Buna göre  ·   kaçtır?

A) 2–51 B) 2–24 C) 221 D) 228 
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7. m, n birer tam sayı ve a ≠ 0 olmak üzere, 

an · am = an + m , (an)m = an·m ve 
am

an  = am–n dir.  

Buğday Mısır

Yaz mevsiminde biçerdöverlerle hasat edilen buğday ve mısırlar kamyonlarla taşınmaktadır. Yukarıda verilen 
buğday taşıyan kamyon kasasındaki delikten dökülen buğday yüzünden kasadaki buğday miktarı her 3 saat-

te bir yarıya düşmektedir. Mısır taşıyan kamyonun kasasındaki delikten dökülen mısır yüzünden ise kasadaki 

mısır miktarı her 6 saatte bir 
1
3 ’ine düşmektedir. 

Başlangıçtaki buğday miktarı 47 kg ve mısır miktarı 274 kg olduğuna göre, 

12 saat sonra kasalarda kalan mısır ve buğday miktarının kg cinsinden değerlerinin çarpımı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 365 B) 612  C) 367 D) 615 

8. Sena öğretmen, 2018 yılında yaşını soran bir öğrencisine şöyle demiştir; 

“Maalesef ablam kadar şanslı bir yılda doğmadım. Benden 4 yıl önce doğdu ve x2 yılında x yaşında olacak. Böyle 
bir şansı 1900’lü yıllarda De Morgan isimli matematikçi yaşamıştı...” 

Bu cümleyi kurduğunda Sena Öğretmen kaç yaşındadır?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 
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9. Bir sayı makinesi içine atılan iki sayıyı çarpıyor ve çarpımın karekökünü dışarı atıyor.

òxy

x, y

Arda, bu sayı makinesine 10, 12, 15, 20, 45, 60, 75 ve 90 sayılarından ikişerli olarak atıyor. Daha sonra elde ettiği 
4 sayı için de aynı işlemi yapıyor. 

Bu işlemi en son bir sayı kalıncaya kadar tekrar tekrar uyguluyor. 

Buna göre, elde ettiği son sayı kaçtır?

A) 900 B) 300 C) 30 D) 2ò30

10. Aşağıdaki tabloda soldan sağa doğru verilen 5 sayının çarpımı A, yukarıdan aşağı doğru verilen  
5 sayının çarpımı ise B’dir. 

A

B

Tabloda 1’den 9’a kadar (1 ve 9 dahil) olan sayıları birer kez yer almaktadır. 

óA·B = 144ò35 olduğuna göre, kırmızı kutuya hangi sayı yazılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6
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11. Bir kavanozda 6 naneli, 7 limonlu, 8 çilekli ve 4 damla sakızlı şeker vardır.

Bu kavanozdan en az kaç şeker alınırsa kavanozda kalan şeker çeşitlerinden her birinin çekilmesi ola-
sılığı eşit olur?

A) 10 B) 9 C) 7 D) 6

12. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere, 

añb · cñd = a · còbd ve añb = òa2b dir.

...
Başlangıç 1. adım 2. adım 11. adım

Nehir bir karenin köşegen uzunluğunu kenar kabul eden 1. adımdaki kareyi çiziyor. Sonra 1. adımdaki karenin 
köşegen uzunluğunu kenar kabul eden 2. adımdaki kareyi çiziyor. Nehir bu örüntüsünü devam ettirerek 11. 
adıma kadar ilerliyor. 

 

            

xñ2
x

x

x

Bir kenarı x olan karenin köşegen uzunluğu 
xñ2 dir.

Nehir’in başlangıçta çizdiği karenin alanı 200 mm2 olduğuna göre, 11. adımdaki karenin çevresi 9. 
adımdaki karenin çevresinden kaç mm fazladır?

A) 320 B) 960 C) 1080 D) 1280 
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13. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere 

óa2b = añb, añb + cñb = (a + c)ñb dir.

180 mm2

Bir parçası

Alanı 180 mm2 olan kare şeklindeki yukarıdaki yapboz parçalarından 75 tanesi kullanılarak, dikdörtgen şeklin-
de yapbozlar yapılacaktır. 

Bu şekilde yapılabilecek farklı dikdörtgenlerin çevre uzunlukları toplamı kaç milimetredir?

A) 576ñ5 B) 1152ñ5 C) 1248ñ5 D) 1488ñ5

 

14. Aşağıdaki daire grafiklerinden birincisi Bahar’ın son üç ayda harcadığı para miktarlarını,  
ikincisi ise son ay (Ocak) harcadığı paranın dağılımını göstermektedir. 

Kasım
Ocak

Aralık Ulaşım

Yemek İletişim

30°
120°

120°

60°

Diğer

Bahar’ın Ocak ayı ulaşım gideri 375 lira olduğuna göre, Kasım ayında Bahar kaç lira harcamıştır?

A) 360 B) 480 C) 540 D) 600
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15.         

D

E A

9
2

4

7

5

7A

8

5

Yukarıda verilen çarklar döndürüldüğünde ibrenin gösterdiği ifadeler kutuların içine yazılıyor. 

Buna göre çarklar rastgele çevrildiğinde sesli harf ile asal sayının yan yana gelme olasılığı kaçtır?

A) % 15 B) % 20 C) % 25 D) % 30 

16. IaI, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere ax10n gösterimi “Bilimsel göste-
rim” dir.

  0,000144x10m ifadesinin değeri 104’ten küçüktür.

  0,0000058x10k ifadesinin değeri 104'ten büyüktür. 

Buna göre, m’nin alabileceği en büyük tam sayı değeri ve k’nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için 
k·10m ifadesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1x107 B) 10x107  C) 1x108 D) 0,1x109 
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17.            
20 cm

25cm

Yer

Yukarıda verilen sinek raketi sineklerden korunmak için kullanılan elektrikli şok aletidir. Sinek raketinin sap 
kısmı 25 cm, elektrikli dairesel kısmın çapı 20 cm dir. Bir sivrisinek uçarken yere dik olarak konulmuş sinek rake-
tinin elektrikli dairesel kısmına çarptığına göre, 

sineğin uçtuğu yükseklik cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) 18ñ6 B) 16ñ7 C) 14ñ8 D) 12ò15 

18. m, n birer tam sayı ve a ≠ 0 olmak üzere,  
am

an  = am – n dir.  

               

Yukarıda verilen kare şeklindeki kağıdın çevresi 2 cm dir. Kağıdın kenarlarının orta noktaları şekildeki gibi bir-
leştirilip oluşan 4 eş kare turuncu, yeşil, mavi ve kırmızı renklere boyanıyor. 

Buna göre her bir renkli karenin santimetrekare cinsinden alanının çözümlenmiş halinde aşağıdakiler-
den hangisi bulunur?

A) 2x10–2 B) 5x10–3 C) 6x10–1 D) 2x10–3 
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19.             

10

Not

Öğrenci Sayısı

Matematik Yazılı Sonuçlarının Dağılımını Gösteren Grafik

31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0

71
-8

0

81
-9

0

91
-1

00

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Yukarıda verilen sütun grafiği bir sınıfta yapılan matematik yazılı sonuçlarının dağılımını göstermektedir.

Yazılıdan 51 ve 51’in üzerinde not alan öğrenciler başarılı sayılmaktadır. 

Buna göre yukarıdaki veriler daire grafiği ile gösterildiğinde başarılı öğrencileri gösteren daire dilimi-
nin merkez açısı başarısız öğrencileri gösteren daire diliminin merkez açısından kaç derece fazladır?

A) 90 B) 105 C) 135 D) 140

20. 

 

2,1357 ó1,7 ò1,6

óò81 π ó0,025

ó5–2 ò96 –ò16
                       

Rasyonel sayılar

Sayı Makinesi

İrrasyonel sayılar

Yukarıda tabloda verilen gerçek sayılar sayı makinesine atıldığında makine sayıları rasyonel veya irrasyonel sayı 
olarak sınıflandırıyor. 

Buna göre tablodaki tüm sayılar sayı makinesine atıldığında rasyonel sayılar bölümündeki sayıların 
sayısı, irrasyonel sayılar bölümündeki sayıların sayısından kaç fazla olur?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
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FEN BİLİMLERİ
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM

KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV
Bu testte 20 soru vardır. 

Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

A

1. Gen tedavisi, hastalık iyileştirme ya da önleme 
amacıyla DNA bölümlerinin (genellikle genlerin) 
kullanılmasıdır. Bu tanıma göre gen tedavisi; eksik 
genlerin yerine konması, yanlış veya fazla çalışan 
genlerin susturulması ve bazı genlerin işlevlerinin 
değiştirilmesini kapsar. Tedavi edilmeye çalışılan 
hücrelerin türüne bağlı olarak iki tip gen tedavisi 
mevcuttur: 

 1. Beden hücresi gen tedavisi: Sperm ya da 
yumurta hücrelerini üretmeyen herhangi bir 
vücut hücresine DNA bölümü aktarılmasıdır. 
Bu durumda, gen tedavisinin etkileri, hastanın 
çocuklarına geçmez. 

 2. Üreme hücresi gen tedavisi:   Sperm ya da 
yumurta hücrelerini üreten bir vücut hücresi-
ne DNA bölümü aktarılmasıdır. Bu durumda  
gen tedavisinin etkileri, hastanın çocuklarına 
ve sonraki kuşaklara geçer.

Yukarıda gen tedavisi yöntemi ile ilgili bazı bil-
giler verilmiştir. Verilen bu bilgilere göre hangi 
seçenekteki ifade söylenemez?

A) Gen tedavisi yöntemiyle genetik hastalıkların önüne 
geçilebilir.

B) Gen tedavisi gen aktarımı yöntemiyle gerçekleşir. 

C) Gen tedavisi yöntemiyle bir canlıda anormal çalışan 
genlerin işleyişi düzeltilebilir.

D) Gen tedavisi sadece tedavi edilen kişiyi etkiler kuşak-
lar arası bir etkide bulunmaz.

2. İçi su dolu I kabına X maddesi döküldüğünde kap-
ta şekildeki gibi OH– iyonlarının oluştuğu görülür-
ken, içi su dolu II kabına Y maddesi döküldüğünde 
kapta H+ iyonlarının oluştuğu görülüyor.

I

X maddesi Y maddesi

II

• OH–

• H+

• H+ • H+• H+

• H+

• H+

• H+

• H+
• H+

• H+

• H+ • H+ • H+
• H+

• OH–

• OH–
• OH–• OH–

• OH–

• OH–

• OH–

• OH–

• OH–

Buna göre hangi seçenekteki X ve Y maddeleri, 
I ve II kaplarındaki olayların gerçekleşmesini 
sağlayabilir?

X maddesi Y maddesi

A) Portakal suyu Sabunlu su

B) Limon Suyu Elma suyu

C) Amonyak Limon suyu

D) Sabunlu su Amonyak
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3. Bir yere kurulacak çimento fabrikasının etkisinden yerleşim bölgelerini korumak amacıyla yörenin hakim rüz-
gâr yönlerini hesaba katmak gerekir. Aynı şekilde milyarlarca liraya mal olan havaalanları kurulurken de; yöre-
nin yağışları, kar birikintisinin durumu, hakim rüzgâr yönü, yılın kaç günü görüş mesafesi olumsuz durum arz 
ediyor vb. meteorolojik veriler hesaba katılmalıdır.

Buna göre, bir bölgeye havaalanı veya çimento fabrikası kuracak bir yatırımcının öncelikle hangi seçe-
nekteki davranışı yapması beklenir?

A) Bir klimatoloji uzmanı ile görüşüp o bölgenin iklim özellikleri hakkında bilgi alması gerekir.

B) Bir meteoroloji uzmanı ile görüşüp o bölgenin hava durumu verisini alması gerekir. 

C) Bir meteoroloji uzmanı ile görüşüp o bölgenin iklim özellikleri hakkında bilgi alması gerekir.

D) Bir klimatoloji uzmanı ile görüşüp o bölgenin hava durumu verisini alması gerekir.

4. Şekilde görüldüğü gibi, içinde sülfürik asit bulunan test tüpüne çinko parçaları atıldığında bir süre sonra tüpte 
kabarcıkların çıktığı ve su dolu kaptan gaz çıkışı gerçekleştiği gözlemleniyor.

Buna göre gerçekleştirilen bu deneyle ilgili olarak; 

 I. Asitleri metal kaplarda saklamak sakıncalıdır.

 II. Asitler suyla tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı meydana gelir.

 III. Asitlerle metaller tepkimeye girebilirler.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I   B) I ve III 

C) II ve III   D) I, II ve III
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5. Aşağıdaki kapların içinde üç farklı çözelti vardır.

IIIIII

Kapların içindeki çözeltilerin içeriğini öğrenmek isteyen bir öğrenci; 1. kaba mavi turnusol kâğıdı, 2. kaba kır-
mızı turnusol kâğıdı, 3. kaba ise yine mavi turnusol kâğıdı batırıyor ve kaplarda meydana gelen değişimleri 
gözlemleyerek aşağıdaki tabloya hazırlıyor.

Turnusol kâğıdının ilk rengi Turnusol kâğıdının son rengi

I. kap MAVİ K

II. kap KIRMIZI L

III. kap MAVİ M

Tablonun sağ sütununa yazılan K, L, M renklerinin üçü de aynı olduğuna göre;

 I. I. kaptaki madde asit ise, II. kaptaki madde de asit olabilir.

 II. II. kaptaki madde baz ise, III. kaptaki madde asittir.

 III. III. kaptaki madde tuz ise, I. kaptaki madde asittir.

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

6. Aşağıda Periyodik tabloda bulunan bazı elementler hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.

 1. 2. periyot 6A grubundadır.

 2. Atom numarası 12’dir.

 3. Periyodik tablonun en sağında bulunur.

 4. Molekül yapılı olabilir.

 5. Tel ve levha haline getirilebilir.

Yukarıda verilen özellikler ile ilgili olarak;

 I. 1 ve 4. özellik aynı elemente ait olabilir.

 II. 2 ve 3. özellik aynı elemente ait olabilir.

 III. 2 ve 5.özellik aynı elemente ait olabilir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I   B) I ve II 

C) I ve III   D) I, II ve III
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7. Aşağıdaki şekilde bir otomobilin hidrolik fren sistemi görülmektedir.
 

Fren pedal

Hidrolik
sıvısı

Fren hattı(2)

Fren disk 
balataları 

 (4)

Tekerlek
silindirleri

(3)

Fren pedal 
Pistonu (1)

Ön 
teker

Ön 
teker

Arka
teker

Arka
teker

Fren pedalına bir kuvvet uygulandığında, uygulanan kuvvet, borulardaki sıvı sayesinde fren hattı yoluyla teker-
lek silindirlerinin her birine ulaşıp fren disk balatalarında bir frenleme kuvveti oluşturur.

Buna göre yukarıda verilen sistemin çalışması;

 I. Sıvıların sıkıştırılamaması

 II. Sıvıların taneciklerden oluşması

 III. Sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı her yöne eşit olarak dağıtması 

prensiplerinden hangilerine bağlıdır?

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

8. Aşağıdaki grafikte bir şehrin aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

1
–5
0
5

10
15
20
25
30

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aylar

Sı
ca

kl
ık

 °C

11 12

Azra Öğretmen grafiği öğrencilerine göstererek bu şehrin hangi yarım kürede yer aldığını kanıtıyla beraber 
açıklamalarını istiyor.

Emir: Güney yarım kürede yer alır, çünkü en yüksek sıcaklık değerleri 7. ve 8. aylarda gerçekleşmiştir. 

Sıla: Kuzey yarım kürede yer  alır, çünkü 4. aydaki sıcaklık değeri yaklaşık 10°C’dir.

Eren: Kuzey yarım kürede yer alır, çünkü en yüksek sıcaklık değerleri 7. ve 8. aylarda gerçekleşmiştir.

Seda: Güney yarım kürede yer alır, çünkü 4. aydaki sıcaklık değeri yaklaşık 10°C’dir.

Buna göre, öğretmenin sorusuna hangi seçenekteki öğrenci doğru cevap vermiştir?

A) Emir B) Sıla C) Eren D) Seda
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9. Aşağıdaki şekilde Dünya'nın Güneş etrafındaki yıllık hareketi gösterilmiştir.

21 Haziran

I

II

III

IV

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart

Güneş

Farklı ülkelerde yaşayan üç arkadaş, bulundukları ülkeleri şekilde verilen konumlarla aşağıdaki gibi ilişkilendi-
riyorlar.

Derya: Dünya III konumunda iken benim bulunduğum ülkede yaz mevsimi yaşanıyor.

Hale: Dünya I konumunda iken benim bulunduğum ülke güneş ışınlarını dik açıyla alır.

Kadir: Dünya IV konumunda iken benim bulunduğum ülkede İlkbahar mevsimi yaşanıyor.

Öğrencilerin kurdukları cümlelere göre bulundukları ülkeler hangi yarım kürelerde yer alır?

  Derya  Hale  Kadir

A) Kuzey Y.K. Güney Y.K. Kuzey Y.K.

B) Güney Y.K. Kuzey Y.K. Kuzey Y.K.

C) Güney Y.K. Kuzey Y.K. Güney Y.K.

D) Kuzey Y.K. Güney Y.K. Güney Y.K.

10. Bir kente ait 5 günlük, sıcaklık ve hava basıncının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Değer

GünCuma

Hava basıncı (Mbar)

Sıcaklık (°C)

PrşÇrşSalıPzt

Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerde yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık sabitken basınç artmaktadır.

B) Sıcaklık değerindeki değişim basıncı etkilemez.

C) Salı gününden sonra hava sıcaklığındaki azalma hava basıncının düşmesine neden olmuştur.

D) Hava basıncının arttığı günlerde sıcaklık azalmıştır. 
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11.  

Ben DNA molekülüyüm. Çekirdekli hüc-
relerde çekirdeğin içerisinde, çekirdek-
siz hücrelerde ise sitoplazma sıvısında 
bulunurum. Nükleotidlerin bir araya 
gelmesiyle oluşurum.

Dört çeşit nükleotid içeririm: 
Bunlar, adenin, timin, guanin ve sitozin 
nükleotidleridir. Nükleotidlerim orga-
nik baz, deoksiriboz, şeker ve fosfatın 
bileşiminden oluşur. Üzerimde kalıtımla 
görevli gen bölgeleri bulunur. 

Yukarıda DNA molekülü kendini tanıtmıştır.

Buna göre, DNA molekülü aşağıdaki hangi 
sorunun cevabını açıklamamıştır?

A) Hücredeki görevi nedir?

B) Hücrede bulunuğu yer neresidir?

C) Yapısını oluşturan en küçük görev birimi nedir?

D) İçerdiği nükleotid çeşitleri nelerdir?

12. Bir canlı türüne ait karakterlerin nesilden nesile 
geçmesine kalıtım (genetik), kalıtım konusu ile 
uğraşan bilim dalına da kalıtım bilimi (genetik bili-
mi) adı verilir. Eşeyli üreyen bir türün iki ayrı bire-
yinden gelen erkek ve dişi üreme hücrelerinin bir-
leşmesine ise çapraz döllenme (çaprazlama) denir.

Aşağıdaki tabloda bir karakterle ilgili bazı çapraz-
lama örnekleri verilmiştir.

AA x AA
1

AA x aa
3

Aa x Aa
2

Aa x aa
4

Buna göre;

 I. En fazla farklı genotipli birey 1. çaprazlama 
sonucu oluşur.

 II. 2. çaprazlama sonucu çekinik karakterli birey 
oluşmaz.

 III. 3. çaprazlama sonucu oluşan tüm bireyler 
melezdir.

 IV. 4. çaprazlama sonucu çekinik karakterli birey-
ler oluşabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III   B) II ve IV

C) III ve IV   D) II, III ve IV
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13. Aşağıda bazı canlılara ait özellikler verilmiştir.

          

1

Kutuplarda yaşayan ayı 

ve tavşanların; beyaz 

renkli, geniş ayaklı, kalın 

tüylü ve kalın yağ taba-

kasına sahip olması.

2

Aynı özellikteki yeni 

doğmuş iki kedi yav-

rusundan iyi beslenen 

kedinin kilolu, iyi bes-

lenmeyen kedinin cılız 

kalması.

3

Çekirgelerden  16°C 

lik sıcaklıkta olanların 

benekli, 25°C lik sıcaklık-

ta olanların ise beneksiz 

olmaları.

4

Radyoaktif ışınların 

etkisinde olan insan-

larda cilt kanserlerinin 

oluşması

Bir kovandaki kraliçe ve işçi arılar aynı döllenmiş yumurtalardan oluşurlar ve yumurtalardan çıkan arı larvaları 
arı sütü ile beslenirse üreme özelliğine sahip kraliçe arı, bal özü ile beslenirse üreme özelliği olmayan işçi arı 
oluşur.

Buna göre arıların bu özelliği, tabloda 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen özelliklerden hangileri ile aynı şekilde 
açıklanır?

A) Yalnız 1   B) 2 ve 3

C) 3 ve 4   D) 1, 2 ve 3

14. Homozigot sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelye arasında çaprazlama yapılmaktadır.

Bu çaprazlamadan oluşacak 2. kuşak bezelyelerin fenotipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru verilmiştir? (Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır.)

A) 

Sarı Sarı Sarı Sarı
   B) 

Yeşil Yeşil Yeşil Yeşil

C) 

Sarı Sarı Yeşil Yeşil

   D)  

Sarı Sarı Sarı Yeşil
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15. Özlem boş kaplara sıvılar doldurarak, kapların 
tabanlarında oluşan basıncın, sıvı derinliği ile olan 
ilişkisini gösteren grafiği aşağıdaki gibi çiziyor. 

Basınç

Derinlik

I

II

Buna göre, Özlem’in deneyinde kullandığı kap 
ve sıvılar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

(Suyun yoğunluğu > yağın yoğunluğu)

Su

I II

I II

I II

I II

Su

Su Y ağ

Y ağ Su

SuSu

A)

B)

C)

D)

16. Aşağıda ağırlıkları ve taban alanları verilen cisim-
lerle özdeş süngerler üzerinde dört farklı düzenek 
kurulmuştur. 

G 2G G G

S 2S S 2S

G
2G 2G

G

S S S 2S

I II

III IV

Verilen düzenekleri kullanarak, basıncın taban 
alanı ve ağırlık ile ilişkilerini göstermek isteyen 
bir öğrenci hangi düzenekleri kullanmalıdır?

Basınç - Taban Alanı Basınç - Ağırlık

A) II III

B) III II

C) II IV

D) I III
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17. Çevre şartlarının etkisiyle belirtilen canlılarda meydana gelen K ve L olayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

K Olayı
Çuha çiçeğinin 25 - 35°C lik sıcaklıkta beyaz çiçek, 15 - 25°C lik 
sıcaklıkta kırmızı çiçek açması

L Olayı Bazı insanlarda orak hücreli anemi hastalığının görülmesi

Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) K olayında genlerin işleyişi, L olayında ise genlerin yapısı değişmiştir.

B) K olayı kalıtsaldır, L olayı ise sadece bulunduğu canlıyı etkiler.

C) K olayı modifikasyona, L olayı ise mutasyona örnek verilebilir.

D) L olayının oluşmasına radyasyonlu ortam sebep olabilir.

18. Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. 
Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı dokundukları yüzeylere basınç uygular. 
Yani üzerimizde bulunan atmosfer ağırlığından dolayı bize basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı ya da 
atmosfer basıncı denir.

Buse, içinde belirtilen yükseklikte su bulunan bir şişenin alt ve üst noktalarından şekildeki gibi iki delik açıyor.   

Delik

Delik

Buse, üstteki deliği parmağı ile kapattığında alttaki delikten su akmadığını, üstteki deliği açtığında ise alttaki 
delikten su akttığını görüyor. 

Buna göre, Buse’nin yaptığı bu denyle ilgili olarak;

 I. Üstteki delik kapalı iken açık hava basıncı alttaki delikten su akmasını engellemektedir.

 II. Üstteki delik açıldığında, delikten giren hava basıncı su tarafından alt deliğe aynen iletilir ve su akmaya 
başlar.

 III. Bu deneyle açık hava basıncının varlığı ispatlanabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) I, II ve III 
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19.             Kütle (g)

Zaman (dk)
10

120

a

X

Y

Z

Yukarıdaki kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimeye ait kütle - zaman grafiği verilmiştir.

Buna göre;

 I. Tepkime denklemi X + Y → Z şeklindedir.

 II. Tepkime sonunda X ve Y maddelerinin tamamı kullanılmıştır.

 III. Grafikteki a değeri yerine yazılması gereken sayı 65 tir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

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

20. Şerife Hanım, ineklerinden sağdığı sütü ocakta kaynatmış ve daha sonra soğumaya bırakmıştır. Oda sıcaklığı-

na gelen sütün içine maya katarak mayalamış ve uygun sıcaklıkta bir gün bekletmiştir. Ertesi gün de yaptığı 
yoğurttan ayran yapmıştır. 

Yukarıda verilen paragraftaki, I, II ve III ile numaralandırılmış değişimler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

I II III

A) Kimyasal Kimyasal Fiziksel

B) Fiziksel Kimyasal Fiziksel

C) Kimyasal Fiziksel Kimyasal

D) Fiziksel Fiziksel Kimyasal

I

II
III
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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

2. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

3. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak
 yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

4.  Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden
 diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

5.  Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

6.  Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol
 ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

7.  Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar
 değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan
 temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

9. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde
 önünüzde bulundurunuz.

10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine
 teslim ediniz.
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8. SINIF | OCAK - 2019 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

A


