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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1.	 Sınıf	öğrenci	yoklama	listesinde	belirtilen	sınıfta	ve	sıra	numarasında	oturunuz.
2.	 Cevap	kâğıdındaki	kimlik	bilgilerinin	doğruluğunu	kontrol	ediniz.
3.	 Kitapçık	türünü	cevap	kâğıdındaki	ilgili	alana	kodlayınız.
4.	 Cevap	kâğıdı	üzerindeki	kodlamaları	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Puanlama;	 her	 test	 için	 yanlış	 cevap	 sayısının	 üçte	 biri,	 doğru	 cevap	 sayısından	

çıkarılarak	 elde	 edilecek	 geçerli	 cevaplar	 üzerinden	 yapılacağı	 için	 cevap	 kâğıdı	
üzerinde	rastgele	cevaplama	yapmayınız.
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SÖZEL BÖLÜM
SORU SAYILARI
	 TÜRKÇE	 	 	 :	15	soru
	 SOSYAL	BİLGİLER	 	 	 :	10	soru
	 DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ		 	 :	10	soru
	 İNGİLİZCE	 	 	 :	10	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	65	dakika

26.	Sınıf	Kurumsal	Deneme	Sınavı	-	1

AA TÜRKÇE
1. Bir	ağaç	altındasın,	her	dalı	bin	bir	çiçek,

Gün	gelip	bu	çiçekler	sana	yemiş	verecek.
En	yüksek	dallarında,	bunların	olgunları;
Gözünü	onlara	dik,	alçaklarından	el	çek.
												 	 	 	 Hasan	Âli	Yücel
Bu dizelerdeki bazı sözcüklerin anlamları “●,	▲,	★,	■” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
●	Bitkilerde,	döllenme	sonunda	çiçeğin	meyve	yapraklarından	oluşan	ve	tohumu	taşıyan	organ,	meyve.
▲	Bir	bitkinin,	üreme	organlarını	taşıyan	çoğu	güzel	kokulu,	renkli	bölümü.
★	Yenecek	duruma	gelmiş	(meyve).	
■	Yerden	uzaklığı	az	olan,	yüksek	karşıtı.	

★

■

●

▲
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Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR	SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi oluşur?
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2. Aşağıdaki	görselde	elma	şekeri	yapım	aşamalarını	anlatan	bölümler	karışık	olarak	verilmiştir.

Şeker	ve	suyu	derin	bir	tencere-
de	kaynatın.	Koyulaştıktan	sonra	
altını	kapatın	ve	baloncukların	

sönmesini	bekleyin.

Çubukları,	elmaların	sap	
kısımlarına	tutturun.

Elmaları	yıkayıp	kurulayın.

Buzdolabında	yarım	saat
beklettikten	sonra	yiyebilirsiniz.

Elmaları	çubuklarından	tutarak	
koyulaşmış	şekere	batırın.

Yağlı	kağıdın	üzerinde	
soğumaya	bırakın.

Şeker
Su

Bu bölümler olayların oluş sırasına göre sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A)	1	-	2	-	6	-	4	-	3	-	5	 B)	6	-	4	-	2	-	3	–	5	-	1	 C)	5	-	2	-	1	-	4	-	3	-	6	 D)	2	-	1	-	4	-	3	-	6	-	5

3. Bir	genç,	yaşlı	bir	ahbabıyla	büyük	bir	bina-
nın	 merdivenlerini	 çıkıyormuş.	 Yaşlı	 adam	
her	 basamağı	 çıkışında	 durup	bir	 şeyler	mı-
rıldanıyormuş.	Genç	 adam	da	 onun	 yeni	 bir	
basamağa	 adım	 atmasını	 sabırsızlıkla	 bekli-
yormuş.	Yaşlı	adam	bir	ara	dostuna	dönerek	
şöyle	demiş:
–	 Sana	 benim	 bu	 hâlim	 garip	 geliyor	 değil	

mi?	 Hakkın	 var.	 Ben	 her	 basamağı	 çıktı-
ğımda	Allah’ıma	 şükrediyorum.	Sen	 şimdi	
bunun	manasını	anlayamazsın	ama	bir	gün	
gelecek,	sen	de	-	-	-	-	olduğunu	anlayacak-
sın.

Bu parçada boş bırakılan yere anlam 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A)	zorluklar	 karşısında	 sabretmenin	 çok	 bü-
yük	bir	erdem	

B)	merdiven	 basamağı	 aşmanın	 dahi	 şükret-
meye	değer	

C)	yaşlılığın	ve	hastalığın	ne	kadar	dayanılmaz	
bir	azap	

D)	bu	koca	hayatta	yalnız	kalacak	ve	yalnızlı-
ğın	ne	demek

4. Atatürk	bir	gün	çocuk	balosuna	gider.	Küçük	
bir	çocuk	salonun	orta	yerinde	kalır.	Bu	yavru	
hayranlıkla	bir	süre	Atatürk’e	baktıktan	sonra,	
“Ata’m,	seni	öpmek	 istiyorum.”	der.	Ortalığa	
bir	sessizlik	dalgası	yayılır.	Bu	derin	sessizli-
ği	 Atatürk’ün	 sesi	 bozar:	 “Öyleyse,	 gel	 öp!”	
Çocuk	koşarak	Atatürk’ün	boynuna	sarılır.	O	
sırada	diğer	çocuklar	da,	“Biz	de…	Biz	de...”	
diye	 bağırırlar.	 Böylece	 tüm	 çocuklar	 Ata’yı	
doya	 doya	 öperler.	 Bu	 görüntü	 çoğu	 kişi-
yi	ağlatır.	Büyük	Atatürk	de	ağlar.	Evet,	Türk	
çocuklarının	bu	engin	sevgisi	için	ağlar.	Hem	
de	sevinç	gözyaşlarını	dökerek.	O	gün	çevre-
sindekilere	övünçle,	“İşte	benim	kuşaklarım!”	
der.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Atatürk’ün	 çocukların	 gelişimine	 verdiği	
önem

B)	Türk	çocuğunun	Atatürk	sevgisi
C)	Türk	çocuğunun	cesareti
D)	Atatürk’ün	sanata	olan	ilgisi
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5. Günümüz	çocuklarının	elinden	akıllı	telefonlar,	
tabletler	düşmüyor.	Hangi	aileye	gitsem	evin	
çocuğu	elindeki	cihaza	gömülmüş,	çeşit	çe-
şit	 oyun	 oynuyor.	 Eskiden	 ekonomik	 düzeyi	
yüksek	 ailelerin	 çocuklarının	 erişebildiği	 bu	
imkânlar,	 akıllı	 telefonlar	 ve	 ekonomik	 inter-
net	paketleri	ile	her	cebe	girmiş	durumda.	Hâl	
böyle	olunca	artık	çocukların	oyun	oynamak	
için	 sokağa	 çıkmasına	 gerek	 kalmadı.	 Böy-
lece	 günümüz	 çocuklarında	 oyun	 bağımlılığı	
yaygınlaştı.
Buna göre çocuklarda oyun bağımlılığının 
yaygınlaşmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	Teknolojinin	gelişmesinden	ötürü	teknolojik	
olanakların	ucuzlaması	ve	yayılması

B)	Ebeveynlerin	çocuklarının	arzu	ve	beklenti-
lerini	engelleyememesi

C)	Bilgisayar	 piyasasındaki	 oyun	 çeşitliliğinin	
oldukça	fazla	olması

D)	Çocukların	 dış	 dünyanın	 tehlikelerinden	
korunmak	istenmesi

6. (I)	 Girdikleri	 yere	 neşeyi	 de	 beraber	 getiren	
insanlar	vardır;	güler,	söyler,	bir	şeye	aldırmaz-
lar.	(II)	Hatta	mutsuz	bir	şekilde	oturanları	veya	
zihinleri	 bir	 şeye	 takıldığı	 için	 düşünmekte	
olanları	bile	“Ne	düşünüyorsunuz,	binin	yarısı	
beş	yüz,	o	da	biz	de	yok!”	deyip	neşelenmeye	
davet	ederler.	(III)	Kara	kara	düşünmekten	bir	
şey	çıkmaz.	(IV)	Olsa	olsa	başkalarının	da	ne-
şelerinin	kaçmasına	sebep	olur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinden sonra “Aslına	 bakarsanız	 işin	
doğrusu	da	budur.” cümlesi getirilirse par-
çanın anlam akışı bozulmaz?

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

7. I.	 Sonbaharda	insanın	içine	hüzün	çöker.
II.	 Hatay’ın	yemeklerine	doyum	olmaz.
III.	 Kitabın	içeriği	hoş	ama	kapağı	iticiydi.
IV.	 Salda	Gölü’ndeki	suyun	cilt	hastalıklarına	

iyi	geldiği	söyleniyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde nes-
nel anlatım vardır?

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

8. Çağımızın En Büyük 6 Hastalığı
... Aşırı Ego

Vicdan 
Eksikliği

Akıl 
Yoksunluğu

...

...

I.	 Ben	haklıyım
II.	 Bilgiye	kapalı	olma
III.	 Aç	gözlülük
Yukarıdaki bilgilendirme grafiğinde bazı 
görsellerin başlıkları boş bırakılmıştır. Bu 
görseller ve numaralanmış başlıklar eşleş-
tirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur?
A)	 III

II
I

  B) II
III
I

C)	 I
II
III

	 	 D)	 II
I
III

9. Tarsus	efsanelerinde	Şahmeran	betimlemele-
rinin	genelinde	Şahmeran’ı	yarısı	kadın,	yarısı	
yılan	 şeklinde	 görmekteyiz.	 Oysa	 bu	 “yılan	
kadın”	 betimlemesi	 Anadolu’da	 birdenbire	
ortaya	çıkmamış,	kültürlerden	de	beslenerek	
Şahmeran	kılığına	bürünmüştür.	İlk	Çağlardan	
beri	 doğayı	 gözlemleyen	 insanoğlu,	 birlikte	
yaşadığı	 canlıları	 da	 anlamlandırarak	 insani	
duygularını	simgeselleştirmiştir.	Bu	simgelerin	
dilden	dile	dolaşması,	yeni	yorumlamalara	ne-
den	olmuştur.
Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)	Herhangi	bir	sebeple	konuşamaz	olmak
B)	Şaşırarak	ne	söyleyeceğini	karıştırmak
C)	İyi	nitelikleri	dolayısıyla	çok	ilgi	görmek
D)	Birçok	kişi	tarafından	konuşulmak
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10. 
Ünlü	bir	bilgin	öğrencilik	yıllarında	dersleri	
anlayamadığından	 kendisini	 başarısızlığa	
mahkûm	 etmişti.	 Üzüntüyle	 memleketine	
dönerken	 mola	 verdiği	 bir	 mağaranın	 ta-
vanından	düşen	su	damlalarının	zemindeki	
sert	taşta	derin	bir	çukur	açtığını	gördü	ve	
düşünmeye	başladı:
—	Damlalar	 taşa	 iz	 bırakırda,	 çalıştığım	

dersler	 benim	 kafamda	 nasıl	 iz	 bırak-
maz?	 Öyleyse	 bu	 su	 damlaları	 gibi	
yılmadan	çalışmalıyım.

Hemen	geri	döndü	ve	hedefe	ulaşmak	için	
kararlılıkla	çalışmaya	başladı.	Neticede	bü-
yük	bir	bilgin	olarak	tarihteki	yerini	aldı.

Everest	Dağı’na	çıkma	girişimi	başarısızlık-
la	 sonuçlanmış	bir	 dağcı,	 bu	girişiminden	
sonra	 İngiltere’de	bir	okulun	öğrencilerine	
konuşma	 yapmak	 için	 çağrıldı.	 Konuşma	
sırasında	 bir	 ara	 konuşma	 kürsüsünün	
yanında	 duran	 Everest’in	 büyük	 boy	 fo-
toğrafının	 önüne	 doğru	 yürüdü.	 Sonra	
fotoğrafa	dönüp	yüksek	sesle	koca	zirve-
ye	meydan	 okudu:	 “Beni	 ilk	 denememde	
yendin	 ama	 bitmedi,	 bekle,	 seni	 bu	 kez	
ayaklarımın	 altına	 alacağım.”	 Bu	 konuş-
madan	 bir	 yıl	 sonra	 Everest,	 bu	 dağcının	
ayakları	altındaydı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu metinlerin or-
tak yönlerinden biri değildir?

A)	Azim	konusunu	ele	alması
B)	Öyküleyici	anlatıma	başvurulması
C)	Bir	gerçeği	ortaya	çıkarmak	için	yazılması
D)	III.	kişi	ağzından	anlatılması

11. Yaz	geldi	güzel	kuşlar,
Dağlar,	tepeler	aşın,
Sevgiyle	cıvıldaşın.
Yaz	geldi	can	çiçekler,
Kırlarda	sergi	açın,
Etrafa	misler	saçın.
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	Umut	 B)	Sevinç
C)	Sitem	 D)	Özlem

12. Olay	 :		Bir	annenin	çoçuğunun	yüksek	
ateşini	düşürmesi

Yer	 :		Ev
Zaman	 :	Kış,	gece
Kişiler	 :	Emine	ve	kızı	Elif
Anlatıcı	 :	III.	Kişi
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı un-
surlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A)	Emine,	 soğuk	 bir	 kış	 gününün	 gece	 yarı-
sında	kızı	Elif’in	 inlemesiyle	uyandı.	Kızına	
sarıldı.	O	da	ne?	Elif’in	ateşi	yüksekti.	Ön-
ce	kızın	üzerindeki	yorganı	açtı,	sonra	kalın	
giysiyi	 soydu,	 ardından	 koltuk	 altlarına	 ve	
alnına	el	havlusunu	ılık	suya	batırıp	koydu.	
Elif	bir	an	irkilip	ağlamaya	başladı.	Bu	ham-
leyle	Elif’in	ateşi	biraz	düşse	de	bu	durum	
çok	 sürmedi,	 ateş	 tekrar	 yükseldi.	 Emine	
bu	defa	Elif’e	ılık	suyla	güzel	bir	duş	aldırdı.	
Böylece	Elif’in	ateşi	düştü.

B)	Elif’e	 “Kış	 geldi	 artık,	 kalın	 giyinmelisin.”	
desem	 de	 bir	 türlü	 dinletemiyordum.	 Ak-
şam	 olunca	 Elif’in	 ateşi	 olduğunu	 fark	
ettim.	 Hemen	 eşimle	 beraber	 acile	 gittik.	
Doktor	 ateşini	 ölçtükten	 sonra	 kızıma	 bir	
ateş	 düşürücü	 şurup	 içirdi	 ve	 Elif’i	 göze-
tim	altında	 tutacaklarını	 söyledi.	O	geceyi	
Elif’in	ateşi	 kontrol	altına	alınıncaya	kadar	
hastanede	geçirdik.	

C)	Gök	 gürlemesiyle	 gecenin	 bir	 yarısında	
uyandım.	Üşüdüğümü	hissettim.	“Kış	gel-
di	 artık.”	 dedim.	 Yataktan	 doğrulmamla	
annem	odama	girdi.	“Neyin	var	canım?”	di-
yerek	alnıma	dokundu.	“Ateşin	var	senin.”	
dedi.	“Ama	üşüyorum.”	deyince	“Ateşten.”	
diye	üsteledi.	Odadan	çıktı,	birkaç	dakika	
sonra	 elinde	 bir	 sünger	 ve	 bir	 tas	 su	 ile	
geldi.	Süngeri	 suya	batırıp	 sıktı,	 alnımı	 ve	
ensemi	sildi.	Biraz	sonra	kendimi	daha	 iyi	
hissediyordum.

D)	Güneş	ufuktan	doğmuştu.	Emine	sessizce	
kalktı.	Vakit	çok	erken	olduğundan	kızı	Elif’i	
uyandırmak	istemiyordu.	Ona	güzel	bir	sa-
bah	kahvaltısı	hazırlamak	 içi	kolları	sıvadı.		
Tost,	 peynir,	 zeytin…	 Her	 şey	 vardı	 kah-
valtıda.	 Az	 sonra	 Elif’in	 odasına	 yavaşça	
girdi.	Elif	yorganını	başına	çekmişti.	Emine	
şaşırdı.	Oda	pek	soğuk	sayılmazdı.	Yorga-
nı	 aralayıp	 elini	 kızının	 alnında	 gezdirince	
Elif’in	ateşi	olduğunu	anladı.
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14. Bir	 haberi,	 dileği	 veya	 duyguyu	 yanımızda	
olamayan	birine	iletmek	amacıyla	yazılan	ya-
zıya	mektup	denir.
Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi 
bir mektuptan alınmıştır?
A)	Anneciğim	 sana	 bir	 şey	 soracağım.	 Her	

zaman	bunu	düşünüyorum.	Yine	çok	üzü-
lüyor,	yoruluyor	musun?	İnşallah	“Hayır.”dır	
yanıtın.	Kardeşlerim	de	benim	gibi	senden	
biraz	ayrılsalar,	seni	hiç	üzmezler.	Beni	bü-
yüten	 sevecen	 ellerinden	 hasretle	 öperim	
canım	anneciğim.

B)	Her	dönemde	 insan	 ruhuna	musallat	olan	
bir	 hastalık	 vardır.	 Yaşadığımız	 devrin	
hastalığı	 da	 sabırsızlıktır.	 Hiçbir	 şeyi	 biraz	
sabrederek	bekleyemiyoruz.	Her	şey	acele,	
her	şey	çabuk	olsun	istiyoruz.	Hatta	sıramı-
zı	beklemeye	tahammülümüz	bile	yok.

C)	El	 yıkama	 öncesinde	 takı	 ve	mücevherler	
çıkarılır.	Akmakta	olan	su	altında	eller	ıslatı-
lır,	avuç	içine	sıvı	sabun	alınır.	Bilekler,	avuç	
içi,	 parmak	 araları,	 tırnakların	 kenarları	 ve	
uçları	iyice	köpürtülerek	yıkanır.	

D)	Yatağında	bir	kez	gerindi	çocuk.	Günlerden	
pazar	 olduğunu	 anımsadı.	 Bugün	 bir	 kitap	
okunurdu.	Gülümseyerek	 baktı	 raflara.	 Elini	
raflardan	birine	doğru	uzattı.	Kitapların	hep-
si	birden	heyecanlandı.	Birer	adım	öne	çıkıp	
“Beni	oku!”	diye	bağrışmaya	başladılar.

15. Meşhur	bir	Paris	 terzisi,	gençliğinde	 fakir	 ve	
küçük	bir	terzi	kalfası	olarak	işe	başlamış.	Kısa	
zamanda	terzilik	mesleğinde	hayli	hüner	elde	
etmiş.	 Ancak	 hiç	 parası	 olmadığından	 kendi	
işini	bir	 türlü	kuramamış	ve	gündelikle	çalış-
maya	 devam	 etmiş.	 Derken	 günün	 birinde	
zengin	bir	adam	karşısına	çıkmış	ve	kendisi-
ne	 iş	 kurması	 için	 para	 vereceğini	 söylemiş.	
Genç	terzi	“fırsat	bu	fırsat”	demiş	ama	hemen	
bu	paranın	üzerine	atılmamış.	Bu	teklifi	edene	
öyle	 şartlar	 ileri	 sürmüş;	 kuracakları	 işin	 ge-
reklerini	 yerine	getirmek,	ona	mükemmel	bir	
hâlde	başlamak	için	öyle	düzenlemeler	hazır-
lamış	ki	bu	sayede	kısa	zamanda	Paris’in	en	
meşhur	terzisi	olmuş.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	Hayatta	başarılı	olabilmek	için	mal	mülk	sa-
hibi	olmak	gerekir.

B)	Yeteri	 kadar	 parası	 olmayan	 birinin	 kendi	
işini	kurması	olanaksızdır.

C)	Herkesçe	 bilinen,	 saygı	 duyulan	 bir	 birey	
olmanın	tek	yolu	becerikli	olmaktır.

D)	İş	 hayatında	 başarılı	 olmak	 isteyen	 kişi	
önüne	çıkan	fırsatları	iyi	değerlendirmelidir.

13. 

✔

Kolay İade

İade Kargo 
Kodu

Siparişlerim sayfasına giderek 
kolay iade butonuna tıkla.

İade edeceğin ürünü ve 
nedenini seç, iade kargo 

kodunu not al.

Ürünleri faturası ile beraber
tek bir pakete koy.

Paketi, iade kodu aldıktan sonra 
7 gün içinde iade kodunu görevliyle 

paylaşarak kargoya teslim et. 

4 Adımda Kolay İade Nasıl Yapılır?
1 2 3

+
4

Gökçe	 Hanım	 internet	 üzerinden	 10.10.2019	 tarihinde	 bir	 pantolon	 ve	 tişört	 satın	 aldı.	 Bu	 ürünler	
12.10.2019	tarihinde	kendisine	teslim	edildi.	Gökçe	Hanım	paketi	açıp	ürünleri	denedi.	Pantolon,	be-
denine	küçük	gelince	bu	ürünü	iade	etmek	istedi.	Ancak	nasıl	 iade	edeceğini	bilmediğinden	ürünün	
kutusu	içerisinden	çıkan	“4	Adımda	Kolay	İade	Nasıl	Yapılır?”	broşürünü	inceledi.	Daha	sonra	alışveriş	
yaptığı	 internet	 sitesinde	 siparişlerim	 sayfasındaki	 kolay	 iade	 bölümüne	 girdi.	 Buradan	 ürün	 olarak	
pantolonu,	iade	gerekçesi	olarak	da	beden	uyumsuzluğunu	seçip	işlemi	tamamladı.	Çıkan	iade	kargo	
kodunu	not	aldı.	14.10.2019	tarihinde	de	pantolonu	kutusuna	koyup	teslim	etmek	üzere	kargoya	gitti.	
Ürün	paketini	kargo	çalışanına	uzatıp	iade	kargo	kodunu	paylaştı	ve	iade	sürecini	tamamladı.	Ancak	
birkaç	gün	sonra	satıcı	firma	tarafından	iade	talebi	reddedilerek	ürün	Gökçe	Hanım’a	tekrar	gönderildi.
Bu parçaya göre Gökçe Hanım “4	Adımda	Kolay	İade	Nasıl	Yapılır?” broşüründeki kaç numaralı 
kuralı göz ardı etmiştir?

A)	1	 B)	2	 C)	3	 D)	4
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1. Turgut	 Bey	 Ankara’da	 bir	 köyün	 muhtarıdır.	
Köyün	idaresiyle	ilgili	resmi	işleri	takip	etmekte	
ve	köy	hizmetleriyle	yakından	ilgilenmektedir.	
Aynı	zamanda	sahibi	olduğu	arazide	organik	
domates	 ve	 biber	 gibi	 ürünler	 yetiştirip	 sat-
maktadır.
Buna göre Turgut Bey’le ilgili;
1. Doğuştan	getirdiği	farklı	rollere	sahip	olduğu
2. Sorumluluklarını	yerine	getirmeye	çalıştığı
3. Mesleki	rollerine	uygun	davranmadığı
gibi değerlendirmelerden hangilerine ula-
şılabilir?

A)	Yalnız	1.	 B)	Yalnız	2.
C)	1	ve	2.	 D)	1,	2	ve	3.

2. 

Ben	Ali	Öğretmen.	1977	yılında	İstanbul’da	
doğdum.	Anne	ve	babamın	tek	evladıyım.	
Çocukluk	 yıllarım	 geniş	 bir	 ailede	 geçti.	
Annem,	babam,	dedem	ve	babaannemle	
geçirdiğim	 o	 mutlu	 günleri	 unutamam.	
Ama	 yıllar	 çabuk	 geçti.	 Şimdi	 Sosyal	
Bilgiler	 öğretmeniyim.	 Aynı	 zamanda	
yaşadığım	şehirde	bisiklet	turları	organize	
ediyorum.	Bisiklete	binmeyi,	öğrencilerimi	
ve	mesleğimi	çok	seviyorum.

Ali Öğretmen’in hayatından alınan bu 
kesite göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A)	Zaman	içinde	toplumsal	rollerimizde	deği-
şim	yaşanır.

B)	Rollerimiz	 değişse	 de	 sorumluluklarımız	
aynı	kalır.

C)	Aile	içi	rollerimiz	en	çok	meslek	hayatımızı	
etkiler.

D)	Hayat	boyunca	aynı	gruplar	içinde	yer	alı-
nır.

3.               

Bir	 tür	deri	hastalığı	olan	Vitiligo	hastalığı	 ile	
mücadele	eden	64	yaşındaki	Brezilyalı	dede	
Joao	Stanganelli	Junior	torunu	için	tığ	ve	ip-
lik	kullanarak	örgü	bebekler	yaptı.	Bu	konuda	
ezberleri	bozan	Brezilyalı	dede	bir	kalıp	yargı-
nın	daha	yıkılmasını	sağladı.
Genel Ağ’dan alınan bu örnek aşağıdaki 
kalıp yargılardan hangisinin yıkılmasında 
rol oynamış olabilir?

A)	Erkekler	ağlamaz.
B)	Erkekler	daha	sağlıklıdır.
C)	El	sanatlarını	kadınlar	yapar.
D)	Kadınlar	ev	işleriyle	uğraşır.

4. Her	 çocuğun,	 kendi	 yaşamı	 hakkında	 karar-
lar	verilirken	fikirlerinin	dinlenmesi	ve	ciddiye	
alınması	hakkı	vardır.	Ancak	pek	çok	yetişkin	
çocukların	görüşlerini	dinlemeye	zaman	ayır-
mıyor	veya	onlarla	iş	birliği	yapmıyor.
Bu görüşe göre yetişkinlerin bu şekilde 
davranmaları aşağıdaki anlayışlardan han-
gisine sahip olmadıklarını gösterir?

A)	Çocuklar	oyun	ve	dinlenme	gibi	etkinliklere	
katılma	hakkına	sahiptir.

B)	Çocuklar	 güvenlik	 içinde	 olma	 ve	 hiçbir	
yoksulluk	çekmeme	hakkına	sahiptir.

C)	Çocuklar	 yeteneklerine	 uygun	 bir	 eğitim	
görme	hakkına	sahiptir.

D)	Her	 çocuğun	 düşüncelerini	 özgürce	 ifade	
etme	hakkı	vardır.
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5. İnsan	 Hakları	 Evrensel	 Bildirgesi’nde	 ‘’Tüm	
kadın	 ve	 erkekler	 yaşama,	 eğitim,	 sağlık	 ve	
çalışma	 haklarından	 eşit	 olarak	 yararlanma	
haklarına	 sahiptirler.’’	 denmektedir.	 Fakat	
buna	 rağmen	 günümüzde	 bazı	 ülkelerde	
erkeklerin	 birçok	 alanda	 kadından	 üstün	
konumda	olduğunu	düşünen	 insanlar	bulun-
maktadır.
Buna göre söz konusu ülkelerde aşağıda-
kilerden hangisinin görüldüğü söylenebilir?

A)	Kültürel	bozulma
B)	Cinsiyet	ayrımcılığı
C)	Toplumsal	hoşgörü
D)	Farklılıklara	saygı

6. Ülkemizde	 sayısı	 son	 yıllarda	 artış	 gösteren	
birçok	 vakıf	 kuruluşu	 sosyal	 yardımlaşma	
ve	 dayanışma	 konusunda	 önemli	 çalışmalar	
yapmaktadır.	 Bu	 kuruluşlar	 ihtiyaç	 sahiple-
rinin	 beslenme,	 giyinme,	 barınma,	 eğitim	 ve	
sağlık	gibi	ihtiyaçlarını	karşılamaktadırlar.	
Buna göre parçada belirtilen faaliyetlerin 
aşağıdakilerden hangisinde rol oynadığı 
söylenemez?

A)	Sosyal	bağların	güçlenmesinde
B)	Birlik	ve	beraberliğin	sağlanmasında
C)	Toplumsal	huzurun	oluşmasında
D)	Milli	kültürün	değişmesinde

7. “Gazi	Mustafa	Kemal	Atatürk,	Türkiye	Cumhu-
riyeti’nin	kurucusudur.	Hangi	siyasi	görüşten,	
hangi	 kimlikten,	 hangi	 inançtan	 olursak	 ola-
lım	 Gazi	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk,	 Türkiye	
Cumhuriyeti	 halkının	 ortak	 değeridir.	 Ortak	
değerimize	sahip	çıkmak	hepimizin	görevidir.”
Bu açıklamaya göre aşağıdaki değerlen-
dirmelerden hangisi yapılabilir?

A)	Dini	değerlerimiz	milli	kültürümüzün	bir	par-
çasıdır.

B)	Türkçemizin	korunması	ve	geliştirilmesi	kül-
türün	yaşaması	için	önemlidir.

C)	Tarihi	şahsiyetler	toplumsal	birliğimizin	sağ-
lanmasında	rol	oynamaktadır.

D)	Milli	kültürümüzün	en	önemli	unsurunu	sa-
natsal	etkinlikler	oluşturmaktadır.

8. Millî	kültür,	bir	millete	kimlik	kazandıran,	diğer	
milletlerle	 arasındaki	 farkı	 belirlemeye	 yara-
yan,	 tarih	 boyunca	 meydana	 getirilen	 ve	 o	
millete	ait	maddî	ve	manevî	değerlerin	uyumlu	
bir	bütünüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli 
kültürümüzün bir parçası değildir?

A)	Coğrafi	özelliklerimiz
B)	Sanatsal	değerlerimiz
C)	Mimari	tarzımız
D)	Türkçemiz

9. 

GENEL AĞ HABERİ

Türk	 Eğitim	Vakfı	 (TEV)	 yurt	 dışında	 yüksek	 li-
sans	yapmaya	hak	kazanan	gençleri	dünyanın	
en	iyi	üniversitelerine	uğurluyor.

Türk	Eğitim	Vakfı	bursu	ile	74	genç	daha	eğitim-
lerine	yurt	dışında	devam	edecek!

Ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşla-
rından Türk Eğitim Vakfı bu faaliyetleriyle 
aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ola-
bilir?

A)	Sanayi	yatırımlarına	öncelik	vermeyi
B)	Okuma	yazma	oranını	artırmayı
C)	Yetişmiş	insan	gücü	kaynağını	zenginleştir-

meyi
D)	Gelenek	ve	göreneklere	bağlılığı	sağlamayı

10. Ön	yargı;	bir	kişi	ya	da	olaya	ilişkin	yeterli	bilgi	
edinmeden,	önceden,	peşin	bir	karara	varmış	
olma	durumudur.	Ön	yargıların	baskın	olduğu	
toplumlarda	 insanların	 kendini	 ifade	 edebil-
meleri	oldukça	güçtür.
Buna göre ön yargılı davranışların yaygın 
olduğu bir toplumda aşağıdakilerden han-
gisi görülür?

A)	İnsanların	iletişim	kurmakta	zorlanması
B)	Empati	düşüncesinin	yaygınlaşması
C)	Toplumsal	çatışmaların	azalması
D)	İnsanların	birbirine	uyumlu	davranması
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1. 
“Senden	 önce	 gönderdiğimiz	 bütün	
peygamberlere;	şüphesiz,	benden	baş-
ka	 ilah	 yoktur.	 Öyleyse	 yalnızca	 bana	
kulluk	edin	diye	vahyetmişizdir.”

(Enbiya	suresi,	25.	ayet)

Bu ayette, peygamberlerin verdikleri ortak 
mesajlardan hangisine değinilmektedir?

A)	Ahlaklı	olmak
B)	Tevhide	çağırmak
C)	İbadetleri	bildirmek
D)	İyiliğe	yönlendirmek

2. 
“Biz	 seni	müjdeleyici	 ve	 uyarıcı	 olarak	
hak	ile	gönderdik.	Her	ümmet	için	mut-
laka	bir	uyarıcı	bulunmuştur.”	

(Fâtır	suresi,	24.ayet)

Bu ayetten;
I.	 Peygamberleri	 Allah’ın	 (c.c.)	 görevlendir-
diği,

II.	 Peygamberlerin	 müjdelemek	 ve	 uyarmak	
ile	sorumlu	tutuldukları,

III.	 Meleklerin	de	peygamber	olabileceği
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Yüce	 Allah	 göndermiş	 olduğu	 peygamber-
lerden	 yirmi	 beş	 tanesinin	 ismini	 Kur’an-ı	
Kerim’de	 bildirmiştir.	 Hz.	 Adem	 ve	 Hz.	 Mu-
hammed	 buna	 örnektir.	 Ayrıca	 Kur’an’da,	
peygamber	olup	olmadıkları	belirgin	olmayan	
bazı	isimler	de	geçmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin pey-
gamber olduğu kesin olarak söylenemez?

A)	Hz.	Zekeriya	 B)	Hz.	Zülkifl
C)	Hz.	Süleyman	 D)	Hz.	Üzeyir

4. “Peygamber,	Rabb’inden	kendisine	indirilene	
iman	etti,	müminler	de	(iman	ettiler).	Her	biri;	
Allah’a,	 meleklerine,	 kitaplarına	 ve	 peygam-
berlerine	 iman	ettiler	ve	şöyle	dediler:	 ‘Onun	
peygamberlerinden	hiçbirini	(diğerinden)	ayırt	
etmeyiz.’	Şöyle	de	dediler:	‘İşittik	ve	itaat	et-
tik.	 Ey	 Rabbimiz!	 Senden	 bağışlama	 dileriz.	
Sonunda	dönüş	yalnız	sanadır.”

(Bakara	suresi,	285.	ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen 
mesajlardan biridir?

A)	Meleklere	 iman	 etmeyen	 dinden	 çıkmış	
olur.

B)	Kutsal	kitapların	hangileri	olduğu	bilinmek-
tedir.

C)	Mümin	bütün	peygamberlere	iman	etmeli-
dir.

D)	Mümin	olmak	için	Allah’a	 inanmak	yeterli-
dir.

5. Sadık	doğruluğu	ilke	edinmişti.	Sözlerine	asla	
yalan	katmıyordu.	İftira	ve	gıybet	hastalıkları-
na	 karşı	 da	 oldukça	 tedbirliydi.	 Etrafında	 en	
çok	 güvenilen	 kişi	 olarak	 bilinmekteydi.	Gü-
nah	 işlememe	 konusunda	 da	 küçük	 büyük	
günah	ayrımı	yapmadan	çok	titiz	davranırdı.
Bu parçadan hareketle Sadık, peygamber 
sıfatlarından sırasıyla hangilerini ilke edin-
miştir?

I II III
A) Tebliğ Fetanet Emanet
B) Sıdk Emanet İsmet
C) Tebliğ Sıdk Emanet
D) Fetanet Tebliğ İsmet
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6. Peygamberlik	 görevini	 yerine	 getirecek	 olan	
kişilerin	 insanları	 ikna	 etmeleri	 için	 akıllı	 ve	
zeki	olmaları	 gerekir.	Akıllı	 ve	 zeki	olan	pey-
gamberler,	 Allah’tan	 (c.c.)	 aldıkları	 mesajları	
anlamış	 ve	 insanlara	 en	güzel	 şekilde	 anlat-
mışlardır.	 Peygamberler,	 kendilerine	 sorulan	
sorulara	zekice	cevap	vermişler	ve	getirdikleri	
çözümler	ile	insanların	doğru	yolu	bulmalarına	
yardımcı	olmuşlardır.
Bu parçada, peygamberlerin sıfatlarından 
hangisinin açıklamasına değinilmiştir?

A)	Sıdk	 B)	Emanet
C)	Tebliğ	 D)	Fetanet

7. “O	 peygamberler,	 Allah’ın	 emir	 ve	 ya-
saklarını	tebliğ	ederler,	O’ndan	korkarlar	
ve	Allah’tan	başka	kimseden	korkmaz-
lardı.	Hesap	görücü	olarak	Allah	yeter.”

(Ahzâb	suresi,	39.	ayet)

Bu ayette altı çizili yere aşağıdakilerden 
hangileri getirilirse doğru olur?

A)	Duyururlar,	ulaştırırlar.
B)	Haykırırlar,	gizlerler.
C)	Ürkütürler,	uzaklaştırırlar.
D)	Kurgularlar,	dilerler.

8. •	 Hz.	Musa	(a.s.)	asasıyla	denizi	ikiye	yarmış-
tı.

•	 Hz.	Yunus	(a.s.)	balığın	karnında	yaşamıştı.
•	 Hz.	İsa	(a.s.)	bebekken	konuşmuş	ve	ölüleri	
diriltmişti.

Bu örneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A)	Bu	örnekler	sıradan	olaylardır.
B)	Bu	örneklerin	ibretlik	yönü	yoktur.
C)	Bu	örnekler	birer	mucize	örneğidir.
D)	Bu	örnekler	ders	verici	nitelikte	değildir.

9. Vahiy,	 Yüce	 Allah’ın	 kullarına	 olan	 merha-
metinin	 bir	 göstergesidir.	 Rabbimiz	 vahiy	
göndererek	 insanları	 kendisine	 kulluk	 etmek	
için	yarattığını	bildirmiştir.	Allah’a	(c.c.)	kulluk	
görevini	yerine	getirmeye	gayret	edenler	dün-
yada	ve	ahirette	mutlu	olacaklardır.
Bu parçadan hareketle;
I.	 Allah,	kullarını	sevdiği	için	vahye	muhatap	
kılmıştır.

II.	 Allah’tan	 gelen	 mesajları	 dikkate	 alanlar	
her	zaman	kazançlıdır.

III.	 Kulluk	 görevini	 aksatanlar	 büyük	 cezayla	
yüzleşecektir.

çıkarımlarından hangileri elde edilebilir?

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

10. Kur’an-ı	Kerim’de	peygamberlerin	hayatların-
dan	örnekler	verilir.	Yüce	Allah	bu	örneklerle	
bizlere	iyi	insan	olmamız	için	yol	gösterir.	Her	
peygamberin	bütün	kişiliğiyle	örnek	birer	şah-
siyet	olduğu	unutulmamalıdır.	
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Peygamberler	asil	ve	ayrıcalıklı	insanlardır.
B)	Peygamberler	 insanlar	 tarafından	 örnek	

alınmalıdır.
C)	Peygamberlerin	hayatları	çile	ve	zorluklarla	

doludur.
D)	Bütün	peygamberler	saygıyı	hak	etmekte-

dirler.
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1. 
I	attend	a	traditional	
dance	course.

I	go	to	the	sports	
club.

Karen

Teresa

Emily

Sarah

I	take	care	of	my	
flowers.

I	ride	a	bicycle	
with	my	friends.

After 
School 

Activities

Yukarıdaki ifadelere göre okuldan sonra 
bir kursa katılan kimdir?

A)	Karen	 B)	Sarah
C)	Emily	 D)	Teresa

2. Chris  :	Hey,	Tobias!	What’s	the	date?
Tobias:	It’s	18	June,	2019.
Chris  :	What	time	is	it?
Tobias:	It’s	twenty	five	past	ten.

Yukarıdaki diyalogta geçen tarih ve saati 
gösteren seçenek aşağıdakilerden hangi-
sidir?

18.	10.	2019

10:35	p.m.

18.	06.	2019

10:25	a.m.

18.	09.	2019

7:45	p.m.

18.	03.	2019

7:15	a.m.

A)

C)

B)

D)

3. Every	morning,	Scott’s	mother	wakes	up	early.	
She	makes	breakfast	for	Scott.	Then	he	gets	
up	 and	 has	 breakfast.	He	 goes	 to	 school	 at	
quarter	to	eight.
Her sabah Scott kalkmadan önce annesi 
aşağıdakilerden hangisini yapar?

A)

C)

B)

D)
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4. These	are	Skyler’s	Sunday	activities:

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki resim-
lerden biriyle EŞLEŞMEMEKTEDİR?

A)	She	does	the	ironing.
B)	She	washes	the	clothes.
C)	She	attends	a	course.
D)	She	takes	care	of	the	plants.

5. On weekdays, these students get up at:

Lisa Carl

twenty	to	eight quarter	past	seven

Jesse Bety

half	past	seven quarter	to	eight

Tabloda aşağıdaki saatlerden hangisinden 
BAHSEDİLMİŞTİR?

A)

C)

B)

D)

6. What do you usually do at the weekends?

Dorian I	take	a	folk	dance	course	on	
Saturday.	I	meet	friends	on	Sunday.

Sally I	rest	at	home.	I	usually	watch	TV	
and	take	care	of	my	pet.	

Owen I	get	up	late	at	the	weekends.	I	play	
with	my	friends	in	the	park.

Alex I	wake	up	early	in	the	mornings	and	
do	sports	at	home.	I	visit	my	uncle	
and	aunt	every	weekend.	

Çocukların verdiği cevaba göre aşağıdaki-
lerden hangisi DOĞRUDUR?

A)	Sally	usually	plays	games	at	home.
B)	Alex	visits	his	relatives	at	the	weekends.
C)	Dorian	doesn’t	attend	any	courses.
D)	Owen	wakes	up	early	at	the	weekends.

7. 

Children’s Birthdays

Jessica the	14th	of	February

Hank the	25th	of	October

Walter the	1st	of	April

Sarah the	23rd	of	August

Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden 
hangisi YANLIŞTIR?

A)	Sarah’s	birthday	is	after	Hank’s	birthday.
B)	Jessica’s	birthday	is	before	Walter’s	

birthday.
C)	Hank’s	birthday	is	on	the	10th	month	of	the	

year.
D)	Walter’s	birthday	is	on	the	4th	month	of	the	

year.
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8.                TOM’S WEEKLY PLAN

have	a	piano	
course

go	swimming play	football

do	jogging
in	the	park

go	to	the	
sports	club

visit	his	
relatives

meet	his	
friends

Tom hafta içi günlerinde aşağıdakilerden 
hangisini YAPMAMAKTADIR?

A)

C)

B)

D)

9.                      

Hi.	 I’m	Paul.	 I	 wake	 up	 early	 on	weekdays.	
I	 have	 breakfast	 at	 half	 past	 seven.	 I	 leave	
home	at	8:00.	I	walk	to	school.	 I	have	lunch	
at	quarter	past	twelve.	After	school,	I	ride	my	
bicycle.	 I	 play	 volleyball	with	my	 friends.	At	
the	weekends,	 I	 go	 to	 cinema	 and	 take	my	
dog	for	a	walk.
Bu paragrafta hangisi ile ilgili bir bilgi 
VARDIR?

A)	Date	 B)	Time	
C)	Courses	 D)	An	invitation

10. 

Oliver Ben

-	-	-	-	?

-	-	-	-	?

-	-	-	-	?

At	half	past	four.

No,	I	don’t.

I	take	a	nap.	Then	
I	watch	TV.	I	do	my	
homework	and	study	
in	the	evenings.

Oliver, Ben’e aşağıdaki sorulardan hangisi-
ni SORMAMIŞTIR?

A)	Do	you	take	any	courses
B)	What	do	you	do	after	school
C)	What	time	do	you	come	back	from	school
D)	Where	do	you	go	in	the	evenings

A A

13

İNGİLİZCE
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SORU SAYISI
	 MATEMATİK	 	 	 :	15	soru
	 FEN	BİLİMLERİ	 	 	 :	15	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	45	dakika

SAYISAL	BÖLÜM

A AMATEMATİK

1. Aşağıda	bir	kurs	merkezindeki	satranç	kursu-
na	kayıtlı	öğrencilerin	listesi	verilmiştir.

SATRANÇ KURSU SINIF LİSTESİ

Numara Ad Soyad Cinsiyet

10 –	–	–	– Kız

20 –	–	–	– Kız

30 –	–	–	– Erkek

40 –	–	–	– Kız

50 –	–	–	– Erkek

60 –	–	–	– Erkek

70 –	–	–	– Kız

80 –	–	–	– Kız

90 –	–	–	– Erkek

100 –	–	–	– Kız

110 –	–	–	– Erkek

120 –	–	–	– Kız

Bu	 kurstaki	 öğrencilerin	 her	 biri	 kayıt	 parası	
olarak	180	TL	ödemiştir.
Buna göre listedeki öğrencilerden alınan 
kayıt parasının toplamı lira cinsinden aşa-
ğıdaki işlemlerden hangisiyle bulunabilir?

A)	180	•	7	+	5	 B)	180	•	7	• 5
C)	180	•	7	+	180	•	5	 D)	180	•	7	+	5	•	7

2. Aşağıdaki	karelerin	 içinde	yazan	sayılara	ok-
ların	üzerinde	yazan	işlemler	uygulanacak	ve	
sonuç	okun	gösterdiği	bir	sonraki	kareye	ya-
zılacaktır.

▲
x	0

x	7

+	12÷ 3

Buna göre ▲ sembolü yerine yazılması ge-
reken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	28	 B)	26	 C)	24	 D)	22

3. Aşağıda	iki	kare	ve	iki	üçgen	karton	üzerinde	
yazan	sayılar	gösterilmiştir.

1 3 5 7

Bu	kartonlar	kullanılarak	aşağıdaki	gibi	bir	üs-
lü	ifade	oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu üslü ifadenin değeri aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

A)	125	 B)	49	 C)	7	 D)	5
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MATEMATİK

4. Aşağıda	 gösterilen	 üç	 farklı	 hedef	 tahtasına	
birer	atış	yapan	Ege	başarılı	atışlarında	hedef	
tahtasındaki	sayının	çarpan	sayısı	kadar	puan	
kazanacaktır.

2049 38

İki atışında başarılı olan Ege’nin kazanabi-
leceği en yüksek puan kaçtır?

A)	13	 B)	10	 C)	9	 D)	7

5. Aşağıda	Alp	Tekin	Bey’in	banka	kartının	ön	ve	
arka	yüzünün	bir	kısmı	gösterilmiştir.

ALP TEKİN

I
III

II

ALP TEKİN

I
III

II

Kart	üzerindeki:
•	 I	numaralı	kısım	kart	numarasının	son	dört	
rakamını,

•	 II	numaralı	kısım	sırasıyla	son	kullanma	ay	
ve	yıl	hanelerini,

•	 III	 numaralı	 kısım	 güvenlik	 kodunu	 göster-
mektedir.

Buna göre bu numaraların kalansız bö-
lünebildiği sayılarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

                                 Kalansız	bölünebilir
A)	Kart	numarası	 		2	ile
B)	Ay	hanesi		 		3	ile
C)	Yıl	hanesi		 		5	ile
D)	Güvenlik	kodu	 		9	ile

6. Yunus’un	 tasarladığı	bir	bilgisayar	oyununda	
boş	olan	terazinin	sağ	ve	sol	kefelerine	üze-
rinde	 birer	 doğal	 sayının	 yazılı	 olduğu	 birer	
top	konuluyor.

Topların	 üzerinde	 yazılı	 doğal	 sayıya	 göre	
terazinin	denge	durumu	aşağıdaki	gibi	belir-
leniyor.
•	 Topların	 kütleleri,	 üzerinde	 yazan	 sayının	
tüm	çarpanlarının	toplamı	değerindedir.

•	 Kütlesi	yani	tüm	çarpanlarının	toplamı	fazla	
olan	kefe	daha	ağır	basar	ve	o	kefe	diğerin-
den	daha	aşağıda	olur.

•	 Kefelerdeki	topların	üzerinde	yazan	sayının	
çarpanlarının	toplamı	birbirine	eşit	ise	terazi	
dengededir.

Örneğin;

6  →	 topunun	 kütlesi	 üzerindeki	 sayının	

tüm	çarpanları	1,	2,	3,	6	olduğu	için	
1	+	2	+	3	+	6	=	12	birimdir.
Buna göre,

15

?

yukarıdaki gibi duran terazide “?” yerine 
aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A)	9	 B)	10	 C)	18	 D)	19
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7. Aşağıda	ilk	testinin	sayfa	numarası	9	ile	başlayan	bir	soru	bankası	kitabının	içeriğinin	bir	kısmı	göste-
rilmiştir.

13

Hareket Problemleri Test 2 

13

Hareket Problemleri Test 2 

13

Hareket Problemleri Test 2 

13

Hareket Problemleri Test 2 

17

Hareket Problemleri Test 3 

17

Hareket Problemleri Test 3 

17

Hareket Problemleri Test 3 

17

Hareket Problemleri Test 3 

9

Hareket Problemleri Test 1 

9

Hareket Problemleri Test 1 

9

Hareket Problemleri Test 1 

9

Hareket Problemleri Test 1 

Bu	kitaptaki	her	bir	test	dört	sayfadır.
9. sayfadan itibaren testler dışında, kitapta herhangi bir içerik olmadığına göre, bu kitabın 81. 
sayfasında bulunan testin numarası kaçtır?

A)	19	 B)	20	 C)	21	 D)	22

8. 10	sayısını	kalansız	olarak	bölen	doğal	sayılar	aşağıdaki	kutuların	içine	soldan	sağa	ve	büyükten	küçü-
ğe	doğru	sırasıyla	yazılıyor.	Her	bir	kutuya	bir	sayı	gelecek	biçimde	bir	işlem	oluşturuluyor.

÷ +•

Buna göre kutulara sayılar yazıldıktan sonra oluşan işlemin sonucu kaçtır?

A)	2	 B)	3	 C)	4	 D) 5

9. Aşağıda	seyahat	hâlindeki	bir	otobüsün	doluluk	durumunu	gösteren	oturma	planı	gösterilmiştir.

: Dolu : Boş

Şoför

Gösterilen	plan	dışında	otobüse	başka	bir	yolcu	binmemiştir.	Bu	otobüsteki	yolcuların	her	birine	yolcu-
luk	boyunca	3	paket	kek	ve	2	paket	kraker	ikram	edilmiştir.
Buna göre yolculara ikram edilen toplam yiyecek paketi sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile 
bulunabilir?

A)	28	•	(3	+	2)	 B)	28	+	28	• 3 C)	(3	+	2)	•	24	 D)	24	•	3	+	24
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10. Tuğçe	ve	Gizem’in	ellerinde	dikdörtgen	şeklinde	birbirine	eş	birer	kağıt	bulunmaktadır.
Tuğçe	bu	kağıdı	aşağıdaki	gibi	kesikli	çizgiler	boyunca	kısa	kenarına	dik	olarak	kesip	birbirine	eş	dört	
dikdörtgen	parça	elde	edebilmektedir.

Gizem	ise	kendi	kağıdını	uzun	kenarına	dik	keserek	birbirine	eş	dokuz	dikdörtgen	parça	oluşturabil-
mektedir.

Her	ikisinin	de	elde	ettiği	parçaların	kenar	uzunlukları	santimetre	cinsinden	doğal	sayıdır.
Buna göre parçalara ayrılan başlangıçtaki kağıdın kenar uzunlukları santimetre cinsinden aşağı-
dakilerden hangisindeki gibi olabilir?

         Kısa	Kenar	Uzunluğu      Uzun	Kenar	Uzunluğu
A)		 16	 	 	 27
B)		 20	 	 	 24
C)		 22	 	 	 36
D)		 18	 	 	 30

11. Aşağıda abaküslerle oluşturulmuş doğal sayılardan hangisi hem 6 hem de 10 ile kalansız bölü-
nebilir?
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12. Aşağıda	bir	oyuncak	dükkanındaki	aynı	mo-
del	 oyuncak	 arabaların	 satış	 sayısına	 göre	
adet	fiyatı	gösterilmiştir.
Tablo: Satış	Sayısına	Göre	Bir	Adet	Oyuncak	
Fiyatı

Satış	Sayısı Ücret	(TL)

1	-	100 42

100’den	fazla 35

Duygu	Hanım	 her	 birinin	 içinde	 bu	 oyuncak	
arabadan	40	adet	bulunan	aşağıdaki	kolilerin	
tamamını	satın	almıştır.

Duygu Hanım’ın bu arabalar için ödediği 
ücret kaç liradır?

A)	1400	 	 B)	1680
C)	4200	 	 D)	5040

13. Aşağıda	her	birinin	üzerinde	bir	doğal	sayı	ya-
zılı	olan	kartlar	ve	iki	kutu	gösterilmiştir.

25 27 01 18 64

1.	kutu 2.	kutu

Bu	 kartlardan	 üzerinde	 yazan	 sayı	 bir	 doğal	
sayının	kuvveti	olan	kartlar	1.	kutuya	diğerleri	
2.	kutuya	atılacaktır.
Buna göre 2. kutuya atılması gereken kart 
sayısı kaçtır?

A)	0	 B)	1	 C)	2	 D)	3

14. Aşağıdaki	 tabloda	 üç	 farklı	 kamyonda	 bu-
lunan	 kömür	 miktarları	 kilogram	 cinsinden	
verilmiştir.
      Tablo: Kamyonlardaki	Kömür	Miktarları

Kamyon Kömür	Miktarı	(Kg)

1.	Kamyon 632

2.	Kamyon 490

3.	Kamyon 606

Bu	 kamyonlardaki	 kömürlerin	 tamamı	 bir	
araya	getirilerek	yeterli	miktarda	bulunan	aşa-
ğıdaki	torbalara	doldurulmuştur.

KÖMÜR
32 kg

KÖMÜR
32 kg ...

Bu iş için kullanılan torba sayısı en az kaç-
tır?

A)	53	 B)	54	 C)	55	 D)	56

15.         

“Bazı işlemler işlem önceliğine dikkat 
edilmeden soldan sağa doğru yapıldı-

ğında doğru sonuç bulunur.”

Selin	Öğretmen	öğrencilerinden	tahtaya	yaz-
dığı	 ifadeye	 uygun	 birer	 işlem	 söylemelerini	
istemiştir.
Yunus	:	 60	–	12	• 4
Aysun	:	 7	•	9	–	16
İpek	 :	 45	÷	5	+	13
Buna göre hangi öğrencilerin söylediği iş-
lemler tahtadaki ifadeye uygundur?

A)	Yunus	 	 B)	Aysun
C)	Yunus	ve	İpek	 D)	Aysun	ve	İpek
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FEN BİLİMLERİ

1. Aşağıdaki	görselde	Güneş	Sistemi’nde	bulunan	gezegenlerin	iç	gezegenler	ve	dış	gezegenler	olarak	
gruplandırılması	verilmiştir.

İç gezegenler Dış gezegenler

Bu görselde belirtilen iç ve dış gezegenler ile ilgili,
I.	 İç	gezegen	sayısı	dış	gezegen	sayısına	eşittir.
II.	 İç	gezegenler	dış	gezegenlerden	daha	küçüktür.
III.	 Dış	gezegenler	Güneş’e	daha	yakında	bulunmaktadır.	
ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

2. Gamze	Öğretmen	Güneş	Sistemi’nde	bulunan	bazı	gezegenlere	ait	bilgilerin	yer	aldığı	gezegen	kartla-
rını	panoya	iğnelemiştir.

       
     G

ezegen Kartı

Özelliği   :   Y
atay olarak dönen 

 
      t

ek gezegen

Büyüklük :  G
üneş Sistemi’nin 

 
      ü

çüncü büyük 

 
      g

ezegeni

            Gezegen Kartı
Özelliği   :   Çok ince bir       atmosferi vardır.

Büyüklük :  Güneş Sistemi’nin        en küçük gezegeni

            Gezegen Kartı
Özelliği   :   Üzerinde yaşam

 
      olan tek gezegen

Büyüklük :  Güneş Sistemi’nin 

 
      beşinci büyük

 
      gezegeni

Gamze	Öğretmen	öğrencilerine	bazı	gezegen	görselleri	 vererek,	bu	görselleri	gezegen	kartlarındaki	
bilgiye	ait	olma	durumuna	göre	eşleştirerek	kartın	altına	iğnelemelerini	istemiştir.
Öğrenciler eşleştirmeyi doğru yaptığına göre aşağıda verilen görsellerden hangisi kullanılma-
mıştır?

B) C) D)

Merkür

UranüsSatürn
Dünya

A)
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3. Güneş	Sistemi’ndeki	gezegenlerin	halka	ve	uydu	sayılarına	ait	tablo	aşağıdaki	gibidir.

Gezegen adı Uydu sayısı Halka sayısı

Jüpiter 79 Var.	Net	görülmemektedir.

Satürn 62 7

Uranüs 27 10

Neptün 13 6

Mars 2 Yok

Dünya 1 Yok

Venüs Yok Yok

Merkür Yok Yok

Tablodan Güneş Sistemi’ndeki gezegenler ile ilgili,
I.	 Uydusu	olan	her	gezegenin	halkası	da	vardır.
II.	 Halkası	olmayan	her	gezegenin	uydusu	da	yoktur.
III.	 Bazı	gezegenlerin	hem	halkası	hem	de	uydusu	vardır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

4. Güneş	Sistemi’nin	 tek	yıldızı	olan	Güneş	etrafında	8	 tane	gezegen	belli	bir	düzende	dolanmaktadır.	
Ayrıca	bu	sistemde	aşınmış	büyük	metal	ve	kaya	parçalarından	oluşan	Asteroit	Kuşağı	bulunmaktadır.	
Buna göre aşağıdaki görsellerin hangisinde hem gezegenlerin hem de asteroit kuşağının yeri 
doğru gösterilmiştir?

B)

C) D)

A)
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5. Güneş	Sistemi’nde	şimdiye	kadar	8	gezegen,	
5	cüce	gezegen,	181	doğal	uydu,	552892	as-
teroit	 ve	 3083	 kuyruklu	 yıldız	 keşfedilmiştir.	
Güneş	 Sistemi’nin	 toplam	 kütlesinin	 yüzde	
99,8’ini	Güneş,	geri	kalan	yüzde	0,2’lik	kısmın	
büyük	 bir	 çoğunluğunu	 da	 Jüpiter	 gezegeni	
oluşturmaktadır.	
Bu bilgiden yola çıkılarak Güneş Sistemi ile 
ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı-
lamaz?

A)	Güneş	 Sistemi’ndeki	 en	 büyük	 gök	 cismi	
Jüpiter’dir.

B)	Güneş	Sistemi’nde	farklı	kütlede	birçok	ge-
zegen	vardır.

C)	Güneş	Sistemi’nde	 gezegen	 ve	 yıldız	 gibi	
gök	 cisimlerinden	 başka	 gök	 cisimleri	 de	
vardır.

D)	Güneş	Sistemi’nde	en	fazla	sayıda	bulunan	
gök	cismi	asteroittir.

6. Dünya’mızın	da	içinde	bulunduğu	Güneş	Sis-
temi	görseli	aşağıdaki	gibidir.	Görsel	de	açık	
renk	ile	belirtilen	çizgiler	gezegenlerin	Güneş	
etrafında	 dolanma	 yörüngelerini	 temsil	 et-
mektedir.	

Görsel incelendiğinde Güneş Sistemi ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ula-
şılamaz?

A)	Güneş	Sistemi’nin	merkezinde	Güneş	bu-
lunmaktadır.

B)	Güneş’in	etrafındaki	 	gezegenler	dolanma	
hareketi	yapmaktadır.

C)	Güneş	Sistemi’nde	büyüklükleri	birbirinden	
farklı	birçok	gezegen	bulunmaktadır.

D)	Bütün	 gezegenlerin	 dolanma	 yörüngeleri-
nin	uzunlukları	aynıdır.

7. Uzay	 boşluğunda	 birçok	 gök	 cismi	 bulun-
maktadır.	 Bu	 gök	 cisimleri	 arasında	 yıldızlar,	
gezegenler,	 uydular,	 asteroitler	 gibi	 birçok	
gök	cismi	bulunur.
Bir gök cisminin uydu olduğunu nasıl an-
layabiliriz?

A)	Gök	cisminin	 ışık	 kaynağı	olup	olmadığını	
inceleyerek	anlayabiliriz.

B)	Güneş	sisteminde	yer	alıp	almadığını	ince-
leyerek	anlayabiliriz.

C)	Gök	cisminin	kendi	ekseni	etrafında	dönüp	
dönmediğini	inceleyerek	anlayabiliriz.

D)	Bir	 gezegenin	 etrafında	dolanıp	 dolanma-
dığını	inceleyerek	anlayabiliriz.

8. “Sabah	 teneffüsünde	 okul	 bahçesinde	 ar-
kadaşlarla	 oynarken	 gökyüzünde	 ışıl	 ışıl	
parlayan	Güneş’i	birden	görememeye	başla-
dık.	 Bir	 süre	 Güneş’i	 göremedik	 ama	 sonra	
tekrar	gördük.	Buna	sebep	olan	olay	ne	öğ-
retmenim?”
Teneffüsten sonraki fen dersinde öğret-
mene yukarıdaki soruyu soran Ali’nin, 
öğretmeninden aldığı cevap aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	Yıldız	kayması	olayı	gerçekleşmiş.
B)	Ay	tutulması	olayı	gerçekleşmiş.
C)	Güneş	tutulması	olayı	gerçekleşmiş.
D)	Meteor	düşmesi	olayı	gerçekleşmiş.

9. Kanlı	 Ay	 tutulması	 olayı,	 aslında	 Ay	 belli	 bir	
evredeyken	 Ay	 tutulmasının	 yaşanmasıyla	
gözlemlenebilir.	Tam	bir	tutulma	olacağından	
Ay,	tamamıyla	Dünya’nın	gölgesinde	kalır.	Fa-
kat	tam	bir	tutulma	olsa	bile	Ay	hiçbir	zaman	
tamamen	 karanlık	 hâle	 bürünmüyor.	 Dün-
ya’nın	 atmosferinden	 geçen	 Güneş	 ışınları	
Ay’ın	yüzeyinde	kızılımsı	bir	 renk	oluşturuyor	
ve	Ay’ın	hafif	kırmızı	renge	büründüğü	bu	olay		
“Kanlı	Ay”	olarak	biliniyor.
Kanlı Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A)	Çıplak	gözle	gözlenebilir.
B)	Her	Ay	tutulmasında	Ay	kızılımsı	renge	bü-

rünmeyebilir.
C)	Ay’ın	üzerine	hiç	Güneş	ışığı	gelmez.
D)	Ay,	Dünya	ve	Güneş’e	göre	belli	bir	konum-

dayken	gerçekleşebilir.



A A

226. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1

FEN BİLİMLERİ

10. Güneş	sisteminin	en	etkileyici	gezegeni	olma	özelliğini	halkalarına	borçlu	olan	gezegen.	Evet	Güneş	
sisteminde	birçok	gezegenin	halkası	var	ama	onunkiler	çok	belirgin.	Bu	halkalar	Dünya’dan	bakılan	
teleskopla	 bile	 rahatlıkla	 görülüyor.	 Tabi	 görünmesini	 sağlayan	 bir	 özelliği	 de	 ikinci	 büyük	 gezegen	
olması.
Hazal	arkadaşlarına	bir	gezegen	hakkında	yukarıdaki	bilgileri	verdikten	sonra	arkadaşlarından	bu	geze-
geni	ve	görselini	bulmalarını	istiyor.	
Arkadaşlarının cevapları aşağıdaki gibi olduğuna göre hangi arkadaşı hem gezegeni hem de 
gezegenin görselini doğru bulmuştur? 

Bence bu gezegen Merkür’dür.
Görseli de aşağıdaki gibidir.

Bence bu gezegen Satürn’dür.
Görseli de aşağıdaki gibidir.

Bence bu gezegen Uranüs’tür.
Görseli de aşağıdaki gibidir.

Bence bu gezegen Venüs’tür.
Görseli de aşağıdaki gibidir.

A)

C)

B)

D)

11. Ay	Güneş’ten	gelen	ışığı	yansıtır.	Ay’ın	Dünya	ve	Güneş’e	göre	konumlarına	göre	aydınlık	görünen	yüzü	
değişir.	Bu	sebeple	Ay’ın	aydınlık	yüzünü	 farklı	 şekillerde	görürüz.	Ay’ı	 farklı	 şekillerde	gördüğümüz	
durumları	Ay’ın	evreleri	olarak	adlandırılır.	

Ay;	Güneş	tutulmasında	......	evresindeyken,	Ay	tutulmasında	ise	......	evresindedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A)	I:	Yeni	ay,	II:	İlk	dördün	 B)	I:	Yeni	ay,	II:	Dolunay
C)	I:	Dolunay,	II:	Yeni	ay	 D)	I:	İlk	dördün,	II:	Son	dördün

I II
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12. Güneş	sisteminin	oluşumu	sırasında	ortaya	çıkan,	aşınmış	kaya	ve	metal	parçalarına	asteroit	denir.	
Asteroitlerin	uzayda	parçalanmasıyla	oluşan	küçük	parçalar	bazen	Dünya’nın	atmosferine	girer.	Dünya	
atmosferine	giren	parçalardan	bazıları	hızla	 ilerlerken	atmosfere	sürtünür,	buharlaşır	ve	kaybolur.	Bu	
parçalar	atmosfere	sürtünürken	ısınır	ve	parlak	hâle	geçer.	Halk	arasında	kayan	yıldız	olarak	adlandır-
dığımız	bir	görsel	şov	ortaya	çıkar.	Bazı	parçalar	ise	o	kadar	büyüktür	ki	atmosferde	ne	kadar	sürtünse	
de	bir	parçası	buharlaşırken	bir	parçası	da	Dünya	yüzeyine	düşer.	Dünya	yüzeyine	ulaşan	bu	parçalar	
tıpkı	Ay’ın	 yüzeyindeki	 çukurlara	benzer	Dünya	yüzeyinde	çukur	oluşturur.	Bu	çukurlara	da	göktaşı	
çukuru	denir.	
Aşağıda farklı boyutlarda aynı maddelerden oluştuğu bilinen asteroit parçalarından hangisinin 
Dünya atmosferinden geçip Dünya yüzeyinde göktaşı çukuru oluşturma olasılığı daha fazladır?

B) D)A) C)

13. Bülent	derste	arkadaşlarına	Ay	tutulması	olayını	aşağıdaki	gibi	modelliyor.	Bülent	arkadaşlarından	yap-
tığı	model	üzerinden	çıkarımlar	yapmalarını	istiyor.	

Arkadaşları model üzerinden,
I.	 Dünya,	Güneş’in	ve	Ay’ın	arasında	kaldığı	zaman	gerçekleşir.
II.	 Ay,	Dünya	üzerinden	gözlenmez.
III.	 Düzenli	olarak	ayda	bir	defa	meydana	gelir.
çıkarımlarından hangilerini yapabilir?

A)	Yalnız	I.	 B)	I	ve	II.	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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14. Fen	bilimleri	dersinde	öğretmen	Güneş	tutulması	olayı	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgileri	vererek,	öğrencilerin-
den	bu	olayı	model	üzerinde	göstermelerini	istiyor.
•	 Dünya’nın	belirli	bölgelerinden	Güneş	gözlenmez.	
•	 Ay,	Dünya	üzerine	gelen	güneş	ışığının	tamamını	veya	bir	kısmını	engeller.
Buna göre aşağıdaki modellerden hangisini yapan öğrenci amacına ulaşmıştır?  

A)

C)

B)

D)

15. Aşağıda	yakın	gelecekteki	Güneş	tutulmalarının	tarihleri	ve	ne	çeşitte	bir	tutulma	gözleneceğinin	listesi	
verilmiştir.

Gerçekleşeceği tarih Gözlenebileceği yerler Tutulmanın türü

26	Aralık	2019 Kuzey	Asya Halkalı	tutulma

21	Haziran	2020 Kuzey	Asya Halkalı	tutulma

14	Aralık	2020 Kuzey	Amerika Tam	tutulma

30	Nisan	2060 Kuzey	Afrika,	Türkiye,	Orta	Asya Tam	tutulma

Tablodan Güneş tutulması ile ilgili,
I.	 Tutulmaların	tarihleri	önceden	belirlenebilir.
II.	 Bir	tutulma	aynı	anda	farklı	bölgelerde	gözlenebilir.
III.	 Tutulmalar	farklı	şekillerde	meydana	gelebilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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