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LGS’de Yine Tam İsabet,

Sınav Yayınları 30 yıla yakın tecrübesi, geniş yayın yelpazesi ve 
deneyimli yayın kadrosu ile kazanmak isteyen öğrencilerin tüm bek-
lentilerini karşılayacak niteliktedir.

Millî Eğitim Bakanlığının yeni yaklaşımıyla ve yeni nesil sorularla 
oluşturulan Liselere Giriş Sınavı’nda başarılı olmak için bu yaklaşıma 
uygun hazırlanmış sorulardan yeteri kadar çözülmesi, yeterli düzeyde 
ve eksiksiz bilgi edinilmesi gerekir. S› nav’la hazırlanan öğrenciler, 
ko nu an la t›m l› modül ve kitaplarla ko nu yu ek sik siz ö€ re nir ken so ru 
ban kası modül ve kitapları, de ne me s› nav la r› ve TÖDEV’ler ile on 
binlerce so ru çö ze rek pra tik le ri ni ar t›r mak ta d›r lar.

Ala n›n da uz man dev bir ya zar kad ro su ta ra f›n dan ha z›r la nan yayın-
ların ta ma m› ori ji nal, kazanımlara uygun ve Mil lî E€i tim stan dart la r›n
da d›r.

Nitekim 2020 LGS so ru la r›nın ta ma m› n›n ben ze ri hat ta ba zen 
ay n› s› S› nav Ya y›n la r›n da yer al d›. Eli niz de ki bu ki tap ç›k ta 2020 
LGS sorularına benzer so ru la r›m›zdan örnekler verilmiştir. 

“S›nav’la Haz›rlanan Kazan›r.”

Sınav Yayınları
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LGS'de YiNE
TAM iSABET

SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Bilinçaltında yer eden toplumsal ve birey-
                                      I
sel hafızanın, kötü deneyimlerin ve travma-
          II
ların temizlenip yerine bilinçli deneyim ve
                                               III 
tercihlerin konulması için artık yeni bir şey-
ler söylemek ve yapmak gerek. Bunun için 
de her kim toplum bilincinin yükselmesi için 
kendisine bahşedilen cevheri ortaya koyu-
                                   IV
yorsa onlara kulak vermek...
Bu parçada numaralanmış sözcükler-
den üçünün anlamı aşağıda verilmiştir.

• Topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.
• İyi yetenek.
• Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat 

boyu edindiği bilgilerin tamamı.
Buna göre kaç numaralı sözcüğün anla-
mı verilmemiştir?
A) I            B) II            C) III            D) IV

Soru Modülü 8, Deneme 1, Soru 3

Yazar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yok-
sulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve
                                  I
iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak 
suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendi-
     II
siyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı
                       III
olmuştur.
Bu cümledeki numaralanmış sözcükle-
rin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?
              I                II              III       
A) direnme gücü amacıyla gururlanmak
B) kararlılık  yoluyla kıvanç duymak
C) gayret   isteğiyle  saygı göstermek
D) cesaret   şartıyla  iltifat etmek
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SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

• Kelebeklerle güveler kimi zaman birbi-
riyle karıştırılır.

• Kelebekler genellikle kanatlarını yere 
dik, güveler daima paralel tutar.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlam-
ca doğru birleştirilmiş hâli aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Birbiriyle karıştırılan kelebeklerle güve-
ler kanatlarını birbirinden farklı tutar.

B) Kanatlarını yere genellikle dik tutan ke-
lebeklerle daima paralel tutan güveler 
kimi zaman birbiriyle karıştırılır.

C) Kelebeklerle güveler kanatlarını yere 
dik ve paralel tuttukları için birbirine kimi 
zaman karıştırılır.

D) Genellikle kanatlarını yere tutuşları ba-
kımından birbirinden farklı olan kelebek-
lerle güveler birbirlerine benzer.

Deneme 825, Soru 16

• Kartepe Kayak Merkezi, yüksekliği 1606 
metre olan bir tepenin zirvesinin altında 
kurulmuştur.

• Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında 
yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu iki cümlenin anlamca doğru bir 
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi 
akınına uğrayan, yüksekliği 1606 metre 
olan bir tepenin zirvesinin altında kış ay-
larında kurulmuştur.

B) Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan 
Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında 
yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin 
zirvesinin altında kurulmuştur.

C) Yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin 
zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak 
Merkezi, kış aylarında yoğun bir ziyaret-
çi akınına uğruyor.

D) Bir tepenin zirvesinin altında kurulan 
Kartepe Kayak Merkezi, yüksekliği 1606 
metre olduğundan kış aylarında yoğun 
bir ziyaretçi akınına uğruyor.
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LGS'de YiNE
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SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Aşağıdaki metinler, yazarlarla yapılmış 
röportajlardan alınmıştır.
Hangisi “Genç yazarlara tavsiyeleriniz ne 
olur?” sorusuna verilmiş bir yanıt değil-
dir?
A) Ben bir öykü yazarım, diyelim ki tarifine 

uygun. Bir başkası kalkar, bu tarifi zor-
lar, o da onun öyküsüdür. Adın önemi 
yok, adı öykü veya değil. Yapılan 
güzel mi? Edebiyat mı? Bu önemli. 
Tarif, bağlayıcıdır. Yaratıcılığı engel-
ler. Denemekten alır insanı. Gençler 
şiirden, öyküden, romandan önce 
edebiyatla tanışmalılar. Yahut şöyle: 
Ustaların şiir, öykü ve romanlarında 
edebiyatı görmeliler.

B) Benim görebildiğim en önemli yanlışlık, 
anakronizm. Yani miadı dolmuş olan 
bir tarzın ürünlerini vermeye çalışmak. 
Diyelim ki köy edebiyatının ürünleri 
40’lı, 50’li yıllarda verildi. O gün için 
belli bir işlevi vardı o edebiyatın. Bugün 
hâlâ o alanda direniyorum diyen biri-
si varsa bir yanlışlık yapıyordur. Aslı 
kendi zamanında dururken kopyalarını 
niye okuyalım? Yunus Emre’yi taklit 
etmek bugün kimseye bir şey kazandır-
maz. Yunus Emre’nin aslı zaten duru-
yor

C) Kendimi birilerine tavsiyede buluna-
cak konumda görmüyorum. Sadece 
kendi izlediğim yolu söyleyebilirim: Ben 
okumaya, çok okumaya çalışıyorum. 
Bildiğim bu...

D) Çoğu kişi yazma fikrinin büyüsünü 
seviyor. “Bir kitap yazıyorum.” sözü-
nü çok kişiden duymuşsunuzdur ama 
gerçekten yazmaya çalışan üç beş 
kişidir. Yazar olmak istiyorsan, önce 
bir meselen olacak. Siyasi, varoluş-
sal, ailesel, toplumsal, bilimsel... Her 
neyse... Toplumun geneli tarafından 
yok sayılan, muhalefet edilen bir mese-
len...

Soru Modülü 8, Deneme 3, Soru 14

Sosyal medyanın gündelik hayata etkisi 
nasıldır?
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soru-
ya verilmiş bir yanıt olamaz?
A) Asılsız haber ve içerikler sosyal medya 

yoluyla bilinçli veya bilinçsizce daha 
fazla ve hızla yayılıyor. Geleneksel 
medyanın da bunları kaynak almasıyla 
geniş toplum kitleleri yalan haberlere 
maruz kalıyor.

B) Bugün dilimiz yerine parmaklarımız 
konuşuyor. Eskiden komşu evlerinde 
yapılan sohbetler şimdi sosyal medya 
gruplarına taşındı. Aynı evin içinde bile 
telefonla haberleşir oldu insanlar.

C) Kullanıcı eğilimleri sosyal medya yazı-
lımlarının güncellenmesine sebep olu-
yor. Yazılımcılar her geçen gün yeni 
uygulamalar geliştiriyor. Bu da sosyal 
medya şirketleri arasında büyük bir 
rekabet doğuruyor.

D) Sosyal medya uygulamaları sayesin-
de gözden uzak olan artık gönülden 
uzak olmuyor. Araya ne kadar mesafe 
girerse girsin -isterseniz dünyanın öbür 
ucuna gidin- fotoğraflarınızı, videola-
rınızı sevdiklerinizle paylaşabilir hatta 
onlara canlı yayın yapabilirsiniz.
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Komşu Teyze – Annen nerede kaldı? Ona 
bir mektup okutacaktım. Oğlumdan geldi. 
Biz vaktiyle okuyup yazmadık. Şimdi bir 
mektup için başkalarına muhtaç oluyoruz. 
Bak, makine ile yazılmış, sen de okuya-
bilirsin. Al, oku da ne yazmış, öğreneyim.
Tanju – Se ... se ... sev ... sev ... sevgi ... 
sevgili ... a ... a ... an ... anne ...
Komşu Teyze – Aman evladım, bu nasıl 
okuma? Annenin geleceği yok. Senden 
de hayır yok. Gidip başka bir kapı çalayım 
bari ...
Tanju – Sokak kapısının zili çalıyor, ben de 
sizinle gelip kapıyı açayım.
Çırak – Merhaba Tanju. Annen giderken 
dükkâna bir şeyler ısmarladı. Onları getir-
dim ama hepsi sizin değil. Bazıları da şu 
komşuya gidecek. Bu kâğıdı oku da hangi-
leri sizinse bırakayım.
Tanju – Bugün de talihimiz okumaktan 
açıldı.
Aşağıdaki yay ayraç içi ifadelerden han-
gisi bu metnin herhangi bir yerinde 
kullanılamaz?

A) (Bir pusula uzatır.)
B) (Geriye döner, çırağa bakıp susar.)
C) (Biraz durur, içini çeker.) 
D) (Mektubu alır, kekelemeye başlar.)

Deneme 807, Soru 4

Nasıl başladı, ne vakit başladı bilemiyorum 
ama ilk belirtiler dokuz yaşımda iken orta-
ya çıktı. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. 
Yaşlı bir adam saati sordu. Aksi gibi, 
kimsede saat yoktu. Eniştem içeri, saate 
bakmaya koştu. Ben o sırada: “Üçü yirmi 
geçiyor.” deyivermiştim.
- - - - Boğazdan geçen vapurlara bakıp 
zamanı bazen dakikası dakikasına kestir-
mek mümkündü. Görünürde vapur olma-
dığı anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı ve 
hep bir ağızdan “- - - -” dediler.
“Bilmem.” dedim. “Dilimin ucuna geliverdi 
işte.”
Rahmetli halam: “Tesadüf a canım!” 
dedi.“Attı tuttu işte. Olmaz mı böyle şey-
ler?” Öbürküler de: “Evet, tesadüf.” dediler. 
“- - - -” diye de eklediler.
Bu metinde boş bırakılan yerlerden her-
hangi birine mantık akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilemez?

A) Ama bu kadar olur yani!
B) Aslında saati biliyordu.
C) Saati tutturmama önce kimse şaşırma-

dı.
D) Peki ama nasıl bildin?
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     Soru Modülü 8, Sayfa 26, Soru 3

Bankada bir kasa kiralamak isteyen Hakan Bey’den bir kasa şifresi oluşturması isten-
mektedir. Şifre oluşturma kuralları ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.

• Şifre en az beş, en çok dokuz karakterden oluşabilir.

• Şifrede, alfabetik sıralamada art arda gelen harfler 

 (Ef, ef, EF, eF gibi) yan yana yer alamaz.

• Şifrede "g, h, ı, o, u, y" harfleri kullanılamaz.

• Şifre en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir özel karak-
ter  (X, %, @, ?, ÷) ve bir rakam içerecektir.

KASA ŞİFRESİ

Buna göre Hakan Bey, aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa bankadan kasa 
kiralayabilir?
A) N÷zP59v3                  B) 23KkAA?Y                  C) b%Ab62H8xM                  D) ç43@oJK

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Görsellerde bir şifreleme sistemine ait çarklar verilmiştir.
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Üç harflik bu şifreleme sisteminde, yazılacak sözcüklerin harfleri için önce A çarkından 
harfin numarası bulunur; sonra sözcüğün birinci harfi için T, ikinci harfi için G, üçüncü 
harfi için B çarkından o numaraya karşılık gelen harf yazılır. Üçten fazla harfi olan söz-
cüklerde ise döngü anı şekilde devam ettirilir.
Buna göre “VATAN” sözcüğünün bu şifreleme sistemindeki karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir? 
A) RGUTT                  B) RGUGT                  C) RTGTU                  D) RTGGU
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Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öge, 
yüklemdir. Kılış, oluş ve durum yüklem 
tarafından karşılanır. Özne ise yüklemin 
bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği duru-
mu üzerine alan ögedir. “Ali masadaki 
kalemi kırdı.” cümlesinde kırma eylemi 
yüklemdir. Kırma eylemini yapan ise Ali’dir 
ve cümlenin öznesidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümle-
lerin hangisinde “özne” yanlış gösteril-
miştir?

A) Yıldız Hanım bu gece siyah tüllerine bü-
ründü.

B) Kamyon karanlık bir vadiden geçiyordu.

C) Mavi gözleri birdenbire bulutlanmıştı.

D) Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyo-
rum.

Özne; yüklemin bildirdiği işi yapan, yük-
lemin bildirdiği durumu üzerine alan öge-
dir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı 
eylemden etkilenen ögedir. “Selim çanta-
sını masaya bıraktı.” cümlesinde bırakma 
işini yapan “Selim”dir ve cümlenin öznesi-
dir. Selim’in bırakma işinden etkilenen ise 
“çanta”dır ve cümlenin nesnesidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin han-
gisinde altı çizili öge cümlenin özne-
sidir?

A) Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dal-
ları rengârenk bir kelebeği ağırlıyordu. 

B) Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki doğuya 
meyilli sokakları canlandırmıştı.

C) İlkbahar rüzgârıyla neşelenen martılar 
sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu.

D) Derme çatma kır bahçesini genç bir dut 
ağacının gölgesi koruyordu.

Soru Modülü 8, Deneme 2, Soru 8
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Osmanlı Devleti’nde 1839 yılında padişah 
iradesiyle Tanzimat Fermanı yayımlan-
dı. Bu fermanla azınlıkların isyan etmesi 
önlenmeye çalışılarak zaten var olan hak-
ları güvence altına alındı. Ancak milliyet-
çilik akımının etkisi altında olan azınlıklar, 
isyan etmekten vazgeçmedi. Bunun üzeri-
ne Avrupa devletlerinin de baskısıyla 1856 
yılında Islahat Fermanı yayımlandı. Bu 
fermanla azınlık hakları Müslümanlarla eşit 
hâle getirildi.
Verilen metne bakılarak Osmanlı Devleti 
ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?
A) Demokratik adımların atıldığı
B) Sosyal ve siyasi alanda sorunlar yaşa-

dığı
C) İç işlerine Avrupalı devletler tarafından 

müdahale edildiği
D) Azınlık isyanlarını baskı kullanarak dur-

durduğu

Soru Modülü 8, Deneme 3, Soru 4

Deneme 822, Soru 2

1912 - 1913 yılları arasında gerçekleşen 
Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’ni 
kurtarmaya yönelik düşünce akımla-
rından hangisinin geçersizliğini kanıt-
lamıştır?
A) Türkçülük
B) Osmanlıcılık
C) İslamcılık
D) Batıcılık

SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde devle-
tin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önle-
mek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. 
Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. 
Osmanlıcılık akımı, Osmanlı Devleti sınır-
ları içinde yaşayanları hangi din ve soydan 
olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı 
Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak 
Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı 
kısa sürede görülmüştür.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden han-
gisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini 
yitirmiş olduğunun bir göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya 

Savaşı’nda İttifak Devletleri yanında 
savaşa girmesi

B) Müslüman olmayanlara bütün devlet 
memurluklarına atanabilme hakkının 
verilmesi

C) Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı 
unsurlarına temsil hakkının verilmiş 
olması

D) Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı 
Devleti’nden ayrılması

“Tanzimat Fermanı sadece iç dinamik-
lerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı 
Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte, ülkede-
ki gayrimüslimler üzerindeki hâkimiyetini 
artırmak isteyen Batılı ülkelerin de tesiri 
son derece önemlidir.” diyen bir tarihçi 
Tanzimat Fermanı’nın hangi özelliğine 
vurgu yapmaktadır?
A) Can ve mal güvenliğini devlet güvence-

sine alması
B) Azınlıkları kanun önünde eşit kabul 

eden bir belge oluşu
C) Ferman’ın ilanında yabancı devletlerin 

etkisinin bulunması
D) Osmanlının dağılmasının önüne geç-

mek için alınan bir tedbir olması
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SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan 
sonra başlayan işgallere karşı İstanbul 
Hükûmetinin tepkisiz kalması millî cemi-
yetlerin kurulmasına neden olmuştur. 
İşgallere karşı gelmek ve Anadolu halkının 
çıkarlarını korumak amaçlarıyla kurulan 
bu cemiyetler hem işgal güçleriyle hem de 
azınlıklarla mücadele etmişlerdir. Bu cemi-
yetlerin amacı kendi bölgelerini korumak 
olsa da onlar Millî Mücadele’nin kazanıl-
masında çok büyük rol oynamışlardır.
Verilen bilgiye bakılarak millî cemiyet-
lerle ilgili;
I. bölgesel faaliyetlerde bulundukları,
II. İstanbul Hükûmetinin yanında yer 

aldıkları,
III. Millî Mücadele’ye katkı sağladıkları
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I  B) I ve II.
C) I ve III.  D) I, II ve III.

Mustafa Kemal Sofya’da Avrupa devletle-
rinin temsilcileriyle doğrudan görüşme ve 
fikirlerini paylaşma imkânı buldu. Sosyal 
hayatında balolara ve yemeklere katıl-
dı. Bir maskeli baloya yeniçeri kıyafetiyle 
katılması onun ilgi odağı olmasını sağladı. 
Parlamento çalışmalarını takip edip azınlık 
sorunlarıyla ilgilendi.
Verilen bilgiye bakılarak Sofya’da yaşa-
dıklarının Mustafa Kemal’e;
I. diplomasi alanında kendini geliştirme,
II. askerî yeteneklerini keşfetme,
III. demokratik gelişmeleri yakından takip 

etme
yararlarından hangilerini sağladığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I  B) I ve II.
C) I ve III.  D) I, II ve III.

Deneme 811, Soru 7

Deneme 809, Soru 1

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarih, dil, din 
ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren 
bölgenin Türk ve Müslüman çoğunluk-
ta olduğunu İtilaf Devletleri’ne ve dünya 
kamuoyuna gazete, kitap vs. dağıtarak 
türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. 
Bu cemiyetler, faaliyetlerini etkin hâle getir-
mek ve kamuoyunu harekete geçirmek için 
bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. 
Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı 
mücadeleyi de göze almışlardı.
Buna göre Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 
hakkında aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) Bölgesel nitelikli kuruluşlardır.
B) Düzenli ordu birliklerinden oluşmuş-

lardır.
C) İhtiyaçları devlet tarafından karşılan-

mıştır.
D) İstanbul Hükûmeti tarafından kurul-

muşlardır.

• İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910’da 
bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu 
tatbikata Picardie (Pikardi) Manevraları 
adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı 
ordusunu temsilen Mustafa Kemal 
katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı 
gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri 
üzerine toplamıştır.

• Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının 
sona ermesinden sonra Sofya’ya ataşe 
olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık 
üst düzey toplantı, balo ve davetlere 
katılmıştır.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in aşa-
ğıdaki alanlardan hangileri ile ilgili çalış-
malar yaptığı söylenebilir?
A) Ekonomik - Sosyal
B) Askerî - Diplomatik
C) Hukuki - Diplomatik
D) Siyasi - Ekonomik
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TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar Millî 
Mücadele’nin zor duruma düşmesine 
neden oldu. Bu durumu düzeltmek iste-
yen Millet Meclisi Anadolu’daki ayaklan-
maları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’nu çıkardı (29 Nisan 1920). 
Bu kanunu uygulamak için de üyeleri-
ni milletvekillerinin oluşturduğu İstiklal 
Mahkemelerini kurdu.
Verilen metne bakılarak TBMM ile ilgili;
I. isyanları bastırmak için uluslararası 

destek aldığı,
II. Anadolu’da otoritesini korumak istediği,
III. yargı yetkisini kullandığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II
C) I ve II.  D) II ve III.

Deneme 806, Soru 5

Büyük Millet Meclisine karşı Anadolu’nun 
pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu 
ayakanmaların çıkmasında İstanbul yöne-
timi ve İtilaf Devletleri’nin zararlı faaliyet-
leri etkili oldu.1920 yılı boyunca süren bu 
ayaklanmaların amacı Kuvâ-yı Millîye’yi 
etkisiz hâle getirmek ve bağımsızlık hare-
ketini boğmaktı. Ayaklanmalar, Büyük 
Millet Meclisini uzun süre uğraştırdı. İnsan 
ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar 
olmak üzere düşman hareketleri daha ser-
best hâle geldi. Ancak her şeye rağmen 
ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi 
korundu.
Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet 
Meclisine karşı ayaklanmaların sonuç-
ları ile ilgili,
I. Millî Mücadele sürecinin uzamasına 

sebep olmuştur.
II. Askerî imkânların bir kısmının gerek-

siz bir biçimde tüketilmesine neden 
olmuştur.

III. Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına ara 
vermek zorunda kalmıştır.

IV. Anadolu’daki bütün işgaller sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II   B) I ve III
C) II ve IV   D) III ve IV
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“Biz Urfa Sancağı halkı barışsever 
insanlarız. Bin yıldan beri bu toprak-
larda hür olarak yaşıyoruz. Toprakla-
rımıza göz dikenleri hep pişman et-
mişizdir. Şimdiye dek sizin buraya 
belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. 
Fakat bayraklarımızı indirmeniz, si-
zin Urfa’yı işgal niyetinde olduğunu-
zu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gör-
dük ve biz Urfalılar, sizi bu toprak-
lardan atmak için bütün gücümüz-
le çalışmaya yemin ettik. Bizi on iki 
kişi sanıyorsunuz. Oysaki bu rakam 
gerçek sayımızın yanında çok küçük 
kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çı-
karmaya yediden yetmişe kadar ye-
min etmişlerdir.
Biz Onikiler şehirli ve köylü Türk ve 
Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Ur-
fa halkının hislerine tercümanız. Bizi 
esir alamazsınız. Alsanız bile bu mü-
cadeleyi durduramazsınız. Onikilerin 
yerini Onikibinler, Yüzyirmibinler ala-
caktır. Sizin bize ders vermeniz bir 
tarafa, çok geçmeden Urfalıların si-
ze nasıl bir ders vereceğini görecek-
siniz. Size tavsiyemiz, biz Onikilerin 
ve temsilcisi bulunduğumuz Yüzyir-
mibinlerin sillesini yemeden ve çok 
geç olmadan medeni milletlere yakı-
şır bir şekilde Urfalılardan özür dile-
yerek Fransa’ya dönmenizdir.”
Bütün Urfa halkı adına Onikiler

www.sanliurfa.bel.tr (Düzenlen-
miştir.)

Verilen alıntıya bakılarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisi söylenemez?
A) Urfa’da düşmana karşı halk mücadele 

etmiştir.
B) Urfa halkı bağımsızlığına düşkündür.
C) Fransızlar Urfa’yı topraklarına katmış-

tır.
D) Onikiler Fransız işgaline tepki göster-

miştir.

Deneme 808, Soru 7

Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 
“Onikiler”in, Fransız işgal komutanına gön-
derdiği notadan bir bölüm yer almakta-
dır: “Biz Urfa Sancağı halkı barışsever 
insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda 
hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz 
dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye 
dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi 
sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirme-
niz, sizin Urfa’yı işgal niyetinde olduğunuzu 
gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve 
biz Urfalılar, sizi bu topraklardan atmak 
için bütün gücümüzle çalışmaya yemin 
ettik. Bizi on iki kişi sanıyorsunuz. Oysaki 
bu rakam gerçek sayımızın yanında çok 
küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan 
çıkarmaya yediden yetmişe kadar yemin 
etmişlerdir.”
Buna göre Urfa halkı için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Millî egemenliği benimsemişlerdir.
B) Anadolu’daki ilk silahlı direnişi başlat-

mışlardır.
C) İstanbul Hükûmeti ile birlikte hareket 

etmişlerdir.
D) Bölgelerini düşman işgalinden kurtar-

maya kararlıdırlar.
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7 Aralık 1919’da Onikiler’in Fransızlara 
Gönderdiği Nota:
“Biz Urfa Sancağı halkı barışsever insan-
larız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür 
olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz 
dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye 
dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi 
sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirme-
niz, sizin Urfa’yı işgal niyetinde olduğunuzu 
gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve 
biz Urfalılar, sizi bu topraklardan atmak 
için bütün gücümüzle çalışmaya yemin 
ettik. Bizi on iki kişi sanıyorsunuz. Oysaki 
bu rakam gerçek sayımızın yanında çok 
küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan 
çıkarmaya yediden yetmişe kadar yemin 
etmişlerdir...
(www.sanliurfa.bel.tr / Düzenlenmiştir.)
Verilen alıntıya bakılarak Urfa halkı-
nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine 
sahip olduğu söylenemez?
A) Barış yanlısı
B) Saldırgan
C) Bağımsızlığına düşkün
D) Cesur

Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 
“Onikiler”in, Fransız işgal komutanına gö 
derdiği notadan bir bölüm yer almakta-
dır: “Biz Urfa Sancağı halkı barışsever 
insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda 
hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz 
dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye 
dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi 
sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirme-
niz, sizin Urfa’yı işgal niyetinde olduğunuzu 
gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve 
biz Urfalılar, sizi bu topraklardan atmak 
için bütün gücümüzle çalışmaya yemin 
ettik. Bizi on iki kişi sanıyorsunuz. Oysaki 
bu rakam gerçek sayımızın yanında çok 
küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan 
çıkarmaya yediden yetmişe kadar yemin 
etmişlerdir.”
Buna göre Urfa halkı için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Millî egemenliği benimsemişlerdir.
B) Anadolu’daki ilk silahlı direnişi başlat-

mışlardır.
C) İstanbul Hükûmeti ile birlikte hareket 

etmişlerdir.
D) Bölgelerini düşman işgalinden kurtar-

maya kararlıdırlar.
Deneme 822, Soru 8



13

TAM iSABET
LGS'de YiNE

SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

• Taraflar, birbirine zorla kabul ettirmek 
istenen bir antlaşmayı tanımayacaklar-
dır.

• Bu antlaşmada geçen “Türkiye” terimi 
Misakımillî sınırlarını tanımlamaktadır.

• Taraflar, iki taraf arasında bugüne 
kadar yapılan bütün antlaşmaların 
hükümsüz olduğunu kabul ederler.

 (İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal 
Antlaşmaları, s. 32-34 düzenlenmiştir.)

Moskova Antlaşması’nın verilen mad-
delerine bakılarak;
I. Misakımillî sınırlarımızın uluslararası 

belgede yer aldığı,
II. doğu sınırımızın kesinlik kazandığı,
III. Sovyet Rusya’nın Sevr Antlaşması’nı 

tanımadığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I   B) I ve II.
C) I ve III.   D) I, II ve III.

Soru Modülü 8, Deneme 2, Soru 9

Aşağıda TBMM ile Sovyetler Birliği ara-
sında imzalanan Moskova Antlaşması’nın 
bazı maddeleri verilmektedir.
• Taraflar herhangi birine zorla kabul 

ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanı-
mayacaktır.

• Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye; 
Batum Gürcistan’a bırakılacaktır.

• Boğazlar meselesi Karadeniz’e kıyısı 
olan devletlerle yapılacak bir konfe-
ransta görüşülecektir.

• Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişme-
sini olumsuz etkilediğinden kaldırıla-
caktır.

Buna göre Moskova Antlaşması’nın 
sonuçları hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?
A) TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siya-

si zaferidir.
B) Millî Mücadele’nin Doğu Cephesi başarı 

ile kapanmıştır.
C) Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’nın 

geçersizliğini kabul etmiştir.
D) Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin 

görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir.
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Deneme 811, Soru 4

Hz. Musa (a.s.), Allah’ın (c.c.) çağrısı 
gereği kardeşi Hz. Harun’u (a.s.) yeri-
ne vekil bırakıp kavminden bir müddet 
ayrıldı. Kırk gün sonra geri döndüğün-
de halkının Samiri adlı birinin ayartma-
sı ile ziynet eşyalarını eriterek buzağı-
ya benzeyen bir put yaptığını gördü. 
Hz. Musa (a.s.) bu manzarayı görünce 
çok öfkelendi ve önce kardeşi Harun’a 
kızdı. Arkasından kavmine dönerek:  
“… Ey kavmim! Rabb’iniz size güzel bir 
vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu 
süre çok mu uzun geldi, yoksa Rabb’inizin 
gazabına uğramak istediniz de onun için 
mi bana verdiğiniz sözden döndünüz?” 
(Tâhâ suresi, 86. ayet) dedi.
Verilen parçada kınanan davranış aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a şirk koşulması
B) Ziynet eşyalarının israf edilmesi
C) İbadetlerin aksatılıp dünya işlerine 

yönelinmesi
D) Ahlaki konularda gösterilen gevşeklik

Hz. Musa ve inananları Firavun’un eziyet-
lerinden dolayı Mısır’dan gizlice çıkarken 
takip edildiklerini fark eder. Hz. Musa’ya 
inananlar telaşlanır. Bu durum Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “İki top-
luluk birbirini görünce Musa’nın halkı ‘İşte 
yakalandık!’ dediler. Musa, ‘Hayır! Eminim 
ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu 
gösterecektir.’ dedi.” (Şu’arâ suresi, 61- 62. 
ayetler)
Bu metinden Hz. Musa ile ilgili aşağıda-
kilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Sihirbazların hilelerini boşa çıkarmıştır.
B) Allah’a olan teslimiyeti ile inananlara 

örnek olmuştur.
C) Kardeşi Hz. Harun ile desteklenmiştir.
D) Firavun’a karşı galip gelmiştir.

Kendimi bildim bileli yazıyorum. Bazen 
bir satır, bazen sayfalarca. Bunun bana 
hediye edilmiş bir yetenek olduğunu bili-
yorum. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya 
giderken ben masamda oturup yazmayı 
tercih ediyorum.
Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıkla-
rımın beğenilmesi tüm yorgunluğumu 
alıyor. Bazen kendi kendime soruyorum. 
Kelimelerim olmazsa ben kimim?
Bu metin, kader ile ilgili aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Emek   B) Külli irade
C) Cüzi irade  D) Sağlık

Deneme 805, Soru 1

Almanya’ya yapmış olduğum bir ziyarette 
sokakların oldukça boş olduğu dikkatimi 
çekti. Nedenini sorduğum amcamın oğlu 
Murat, Almanların çok çalışkan olduğunu, 
ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz 
çalışmaktan geri durmadıklarını belirtti. 
Devam ettiğimiz gezi esnasında uğradı-
ğımız bir Türk kafeteryasının tıklım tıklım 
dolu olması ise beni oldukça şaşırttı. İş 
saatinde bu kadar insanın burada bulunma 
sebebini sorduğumda insanların çalışsak 
da çalışmasak da aynı parayı alıyoruz, 
işsizlik maaşı bize yetiyor cevabı beni 
hayrete düşürdü. 
Verilen parçada vurgulanan kader ile ilgili 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül
B) Başarı - başarısızlık
C) Hastalık ve sağlık
D) Emek ve rızık
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Toplumsal olaylar sebep-sonuç ilişkisine 
göre neticelenir. Sevgi, kardeşlik ve dost-
luk, insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendiren, 
toplumun birbiriyle kaynaşmasını sağlayan 
en önemli unsurlardır. Eğer sevgi, kar-
deşlik ve dostluk yoksa nefret, ayrılık ve 
düşmanlık vardır.
Bu metinde vurgulanan düşünce ile 
aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği 
mesaj örtüşmektedir?
A) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tah-

kim edilmiş kaleler içinde bulunsanız 
bile ölüm size ulaşacaktır...”

 (Nisâ suresi, 78. ayet)
B) “İnsan ancak kendi çalışmasının karşı-

lığını elde edebilir. Onun çalışması ile-
ride kesinlikle gözler önüne serilecektir. 
Sonra çalışmasının karşılığı kendisine 
eksiksiz olarak verilecektir.”

(Necm suresi, 39-41. ayetler)
C) “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a 

dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine 
dayanıp güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
D) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) 

sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. 
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar idi-
niz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte 
O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler 
olmuştunuz…”

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

Soru Modülü 8, Sayfa 169, Soru 4

Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sür-
dürebilmesi için uyması gereken yasalara 
toplumsal yasalar denir. Sevgi, kardeş-
lik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilke-
ler toplumsal yasaların temelini oluşturur. 
Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere olan 
bağlılıkla sağlanır. 
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “... Şüphesiz 
ki bir topluluk kendi durumunu değiştir-
medikçe Allah onların durumunu değiş-
tirmez...” (Ra’d suresi, 11. ayet) buyrul-
maktadır. 
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılabilir?
A) Toplumsal yasalar Allah’ın birliğinin 

delillerindendir.
B) Toplumların huzuru, toplumsal yasala-

ra uyup uymamalarına göre değişiklik 
gösterir.

C) Allah her topluma durumlarını düzelt-
meleri için peygamberler göndermiştir.

D) Toplumsal yasaların iyi anlaşılması için 
Kur’an geçmiş toplumların hayatların-
dan örnekler verir.
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Hz. Peygamberin  “Müminler birbirlerini 
sevmede, birbirlerine merhamet etmede 
ve şefkat göstermede bir bedenin organları 
gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandı-
ğında diğer organlar da uykusuzluk ve 
yüksek ateşle bu acıya ortak olur.” hadis-i 
şerifini kendisine rehber edinen Halil Usta 
sadece kendi zamanını değil kendinden 
sonra gelecek nesilleri de düşünerek Allah 
rızası için bir çeşme yaptırmış ve yanına 
diktiği ağaçlarla da hem insanların hem de 
hayvanların faydalanmasını amaçlamıştır.
Metinde;
I. sadaka-i cariye,
II. öşür,
III. nisap
kavramlarından hangileri vurgulanmak-
tadır?
A) Yalnız I       B) Yalnız III
C) I ve II.       D) II ve III.

Münire Teyze torununa bir miktar parası 
olduğunu ve bunu kendisine sürekli sevap 
kazandıracak bir hayır için harcamak iste-
diğini söyledi. O da Afrika’da su ihtiyacı 
olan insanlar için bir su kuyusu açtırmanın 
bu amaç için uygun olacağını ifade etti. Bu 
teklifi beğenen Münire Teyze, bir su kuyu-
su açtırarak insanların ihtiyaçlarını gider-
mekten çok mutlu oldu. Torununun iyiliğe 
aracılık ederek sevap kazanacak olması 
ise onu ayrıca sevindirdi. 
Bu metinden aşağıdaki sonuçların han-
gisine ulaşılamaz?
A) İslam ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi 

teşvik eder.
B) Sadaka-i cariyenin toplumsal faydaları 

vardır.
C) Allah, yardım edilen kişinin onurunun 

korunmasını ister.
D) İnsanları hayra yönlendirmek Allah’ın 

rızasını kazandırır.

Deneme 820, Soru 7

Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sür-
dürebilmesi için uyması gereken yasalara 
toplumsal yasalar denir. Sevgi, kardeş-
lik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilke-
ler toplumsal yasaların temelini oluşturur. 
Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere olan 
bağlılıkla sağlanır. 
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “... Şüphesiz 
ki bir topluluk kendi durumunu değiştir-
medikçe Allah onların durumunu değiş-
tirmez...” (Ra’d suresi, 11. ayet) buyrul-
maktadır. 
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılabilir?
A) Toplumsal yasalar Allah’ın birliğinin 

delillerindendir.
B) Toplumların huzuru, toplumsal yasala-

ra uyup uymamalarına göre değişiklik 
gösterir.

C) Allah her topluma durumlarını düzelt-
meleri için peygamberler göndermiştir.

D) Toplumsal yasaların iyi anlaşılması için 
Kur’an geçmiş toplumların hayatların-
dan örnekler verir.

Toplum paylaşma ve yardımlaşma saye-
sinde ayakta kalabilir. Eğer toplumdaki 
bireyler birbirlerini ihmal eder ve yardım-
laşmayı terk ederlerse insanlar arasın-
da sevgisizlik, düşmanlık, çatışma artar. 
Toplumdaki birlik, beraberlik ve huzur orta-
mı zarar görür. Bu nedenle toplumlar için 
sosyal dayanışma çok önemlidir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?
A) Yardımlaşma yapmayan toplumlar 

yıkılmaya mahkûmdur.
B) Bireylerin olumsuz davranışları toplu-

mun huzurunu zedeler.
C) İnsanın mutluluğu her şeyden önemli-

dir.
D) Sosyal dayanışma insanlar arası sev-

giyle güçlenir.

Deneme 809, Soru 7
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Ölüm hak, hesap gerçek düşüncesini hiç 
aklından çıkarmayan ve ahirete yeterin-
ce hazırlık yapamadığına üzülen Hüseyin 
amcaya köyün imamı, öldükten sonra da 
insana sevap kazandıracak işler olduğunu 
söylemiş ve bunları şu şekilde ifade etmiştir: 
………………………………………………
Verilen parçada yer alan boşluğa aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilirse anlam 
bütünlüğü bozulur?
A) Beş vakit namaz
B) Sadaka-i cariye (faydası kesintisiz sürüp 

giden sadaka)
C) Kendisinden faydalanılan ilim 
D) Kendisine dua eden hayırlı evlat

“Bir adam Hz. Peygambere, ‘Ey Allah’ın 
Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?’ diye 
sordu. Hz. Peygamber, ‘Sağlıklıyken, fakir-
lik endişesi ve zengin olma hırsı ile hare-
ket ederken sadaka vermendir. Sadaka 
vermeyi son nefesini yaşadığın ana kadar 
erteleme…’ buyurdu.”
Verilen parçada sadaka ile ilgili hangi 
konuya değinilmiştir?
A) Hangi mallardan verileceği
B) Kimlere verilmesinin gerektiği
C) Sadakanın kimlere farz olduğu
D) Sadaka vermenin en doğru zamanı

SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Hz. Muhammed (sav.) döneminde zekât, 
görevliler tarafından toplanır ve ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılırdı. Hz. Muhammed 
(sav.) giyim kuşam ürünlerinin bol olduğu 
Yemen’e zekât için gönderdiği görevliye, 
arpa ve buğday gibi toprak ürünlerinin 
zekâtını elbise olarak almasını söylemişti. 
Çünkü bu uygulamanın hem zekâtın ulaş-
tırılacağı insanlar hem de zekât verecek 
olan Yemen halkı için uygun olacağını 
düşünmüştü. 
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılabilir?
A) Zekâtta insanların durum ve ihtiyaçları 

gözetilmelidir.
B) Zekât verilecek malın üzerinden bir yıl 

geçmelidir.
C) Toprak ürünlerinin zekâtı hasat döne-

minde verilmelidir.
D) Zekât verirken gizliliğe özen gösteril-

melidir.

Soru Modülü 4, Sayfa 146, Soru 7

Deneme 820, Soru 6

Münire Teyze torununa bir miktar parası 
olduğunu ve bunu kendisine sürekli sevap 
kazandıracak bir hayır için harcamak iste-
diğini söyledi. O da Afrika’da su ihtiyacı 
olan insanlar için bir su kuyusu açtırmanın 
bu amaç için uygun olacağını ifade etti. Bu 
teklifi beğenen Münire Teyze, bir su kuyu-
su açtırarak insanların ihtiyaçlarını gider-
mekten çok mutlu oldu. Torununun iyiliğe 
aracılık ederek sevap kazanacak olması 
ise onu ayrıca sevindirdi.
Bu metinden aşağıdaki sonuçların han-
gisine ulaşılamaz?
A) İslam ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi 

teşvik eder.
B) Sadaka-i cariyenin toplumsal faydaları 

vardır.
C) Allah, yardım edilen kişinin onurunun 

korunmasını ister.
D) İnsanları hayra yönlendirmek Allah’ın 

rızasını kazandırır.
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Soru Modülü 3, Sayfa 128, Soru 8

SINAV’IN SORUSU

Geleneksel Türk motiflerine bakıldığında 
İslam dinine ait figürlere sıkça rastlanmak-
tadır. Bunun en güzel örnekleri halı, kilim 
ve duvar süslemelerinde görülmektedir. Bu 
eserlerde camiyi sembolize eden kubbe 
ve mihrap figürlerine, ahireti sembolize 
eden anahtar ve kapı figürlerine sıkça yer 
verilmektedir.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılabilir?
A) Dinin kültür üzerinde etkisi vardır.
B) Din, kendinden önceki güzel gelenekle-

ri devam ettirir.
C) Türklerin İslam öncesindeki kültürleri, 

İslam’ı kabul etmelerinde etkili olmuş-
tur.

D) İslam sanatı, tevhid anlayışı çerçeve-
sinde şekillenir.

MEB’iN SORUSU

İnsan, yaşadığı çevre ile uyumlu olma-
ya çalışan sosyal bir varlıktır. Din, birey 
yanında toplumları da iyiye ve güzele 
yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar ve 
toplumların barış ve huzur içinde yaşama-
larını ister. Şefkat, sevgi ve merhametin 
yaygınlaşmasını sağlayarak toplumlarda 
mutluluğun oluşmasına vesile olur. Din; 
inanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumu 
kuşatır. Nitekim din; adalet, yardımlaş-
ma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi 
ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle bu 
hedefi gerçekleştirir.
Bu metinden hareketle dinin topluma 
kattıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangi-
si savunulamaz?
A) Din, cemiyet hayatının huzur ve mutlu-

luğuna katkı sağlar.
B) Din deprem, yangın gibi felaketlerin 

dayanışma ile aşılmasına yardımcı 
olur.

C)  İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu din 
sayesinde elde eder.

D) Komşuluk ve akrabalık bağları dinin 
dayanışma tavsiyeleriyle gelişir.

Peygamber ibadet etmek, aile bireyleriyle 
ilgilenmek, devlet işlerini yapmak, uyku 
ve yemek gereksinimlerini karşılamak için 
gününü planlı bir biçimde kullanmıştır. 
Böyle davranmayanları da uyarmıştır.
Bu parçaya göre, Hz. Peygamber 
Müslümanlardan aşağıdakilerden han-
gisini istemektedir?
A) Akrabaların ihmal edilmemesini
B) Allah’a tevekkül edilmesini
C) Zamanın değerini bilmelerini
D) İbadetler için zaman ayrılmasını

Hz. Muhammed (sav.), sorumluluklarını 
terk ederek kendisini sadece ibadete veren 
Osman bin Mazun’a şöyle demiştir: “Ailenin 
senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin 
senin üzerinde hakkı vardır. Senin kendi 
üzerinde hakkın vardır.”
Bu metinden çıkarılabilecek en kapsam-
lı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuklara gereken ilgi gösterilmelidir.
B) Aile fertlerinin ihtiyaçları karşılanmalı-

dır.
C) İbadetler noksansız ve zamanında 

yapılmalıdır.
D) Dinin yaşanmasında denge gözetilmeli-

dir.
Soru Modülü 5, Sayfa ??, Soru 2
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Soru Modülü 7, Sayfa 70, Soru 10

Teacher ask her students’ opinions about 
friendship.
Here are their answers: 

Selena

My friends should be generous  and 
can share everything with me.

David

My friends shouldn’t be so cool and  
they should be relaxed in manner.

Timothy

I should believe in my friends  that 
they always tell me the truth and keep 
my secrets.

Sandra

I can call my friends to help  me when 
I am in difficulties.

According to the answers above who 
gives importance to being trusthworty 
most in his/ her life?
A) Sandra   B) Timothy
C) David   D) Selena

Read the comments about Jack.

We really get on well.

Jess

Angelina

Tom

Bill

I know he always backs me up.

I can never count on him.

He never shares
my secrets with
other people.

According to the comments above, who 
says something bad about Jack?
A) Jess   B) Tom
C) Bill   D) Angelina
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Deneme 819, Soru 5

Soru Modülü 7, Sayfa 80, Soru 10

You are working in an-tech company. One 
of your customers calls you to return the 
product. You need to ask the necessary 
information to a related deparment but she 
doesn’t hang up the phone. You take her 
phone number but you don’t understand 
her and you say:
Which of the following is the best 
choice for the situation above?
A) Can you tell the number please.
B) Hang on a minute. I’II put you through.
C) Could you repeat that, please.
D) How can I help you.

You work at a call center and answer cus-
tomers’ questions on the phone. You are 
there to solve their problems.
According to the information above, 
which of the following you should NOT 
say?
A) If you have a problem again, please 

contact us.
B) Our friends will solve your problem 

today.
C) I am too busy to solve your problem.
D) After I talk to our team, I will call you.

Hi, everybody!  We are going to celebrate Melanie’s birthday party at 
Pink café. It will be on Saturday, 2nd November. It is going to start at 

17.00. We are going to listen to music, dance and have fun. I am
expecting you to join the event. 

I’d love to, but I am going to visit my granny.Jack

Max

Rosie

Jasmine

That would be great, but I must help my mum around the house.
So, I can’t make it.

That sounds awesome. This is the first time for me attending such a party. 
So, I’m very excited.

I’m sorry, but I have to study my maths exam.

Who is going to join the birthday party?
A) Jack  B) Max  
C) Rosie  D) Jasmine

SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Dear friends,

Our school basketball team has a match
with a team from Johnson High School
this Saturday at 3 p.m. Let’s watch the
match together!

Ted

These are Ted’s friends’ plans for that day:
• Jason will study for his English exam 

on that day.
• Kevin has to stay with his grandpar-

ents.
• Matt likes basketball matches and he 

will be there.
• Sandy will meet her cousins.
According to the information above, 
who will watch the match?
A) Sandy   B) Matt
C) Kevin   D) Jason
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We asked 100 people about the internet usage and here are the results:

100

Internet Usage

chat online

40

20

0

search information

look for recipe

watch videos

read online news

Which of the following is CORRECT according to the graphic?
A) Young people prefer searching for information to chatting online.
B) Young people like reading online news.
C) 20% of them prefer looking for new recipes to watching videos.
D) Nearly half of them spend their time watching videos on the Net.

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

These are the results of a survey about the Internet habits of adults and teenagers.

Adults Teenagers

Reading news

Watching videos

Playing games

10%

20%

10%60%

Sending 
messages
to friends 55% 25%

5%

15%

Playing
games

Watching
videos

Sending 
messages
to friends

Reading 
news

Which of the following is correct according to the results?
A) Many adults like watching online videos.
B) Teenagers prefer reading news to watching videos.
C) Most of the adults enjoy sending messages.
D) Teenagers hate playing online games.
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Find the correct order of the sentences to make a meaningful recipe.
I. Add the sliced garlic and tomatoes cut in small pieces. Fry for about 5 minutes. Stir 

in 150 mL of water and bring to the boil. 
II. Then put some salt and pepper.
III. Serve in bowl and sprinkle some parsley.
IV. Put some oil in a pan

A) I / II / III / IV  B) IV / II / III / I      

C) IV / I / II / III                  D) III / I / II / IV

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

First, put some 
oil into a pan 
and heat it.

Add onions 
and peppers 
into the pan.

Pour the eggs 
into the pan 
and add some 
salt. Then fry 
the mixture for 
5 minutes.

Dice the 
tomatoes and 
add them into 
the pan.

1 2 3 4 5

Your meal is
ready.
Enjoy!

Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct 
order of the cooking process?

A) 1 - 4                      B) 2 - 3                      C) 3 - 5                      D) 1 - 5
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One of my friends highly recommended 
buying a detective book for my friend as 
a gift. But you  know  she isn’t interested 
in it. She thinks it’s boring. So talk to your 
friend and change his/her idea to buy a 
fantasy book.
What do you say?
A) That would be very nice. Why not? 
B) Sorry, but I  don’t agree with you. She 

doesn’t like reading about real world.
C) Do you know what kind of books she 

likes?
D) She thinks reading about  new places  

is more amazing than detective.

Deneme 820, Soru 3

Tomorrow is Kate’s birthday. So, Joe 
decides to buy her a book and asks Kate’s 
friends about the books she has read or 
bought.
These are their answers:
Max: I know she has finished “The 
Friendship”.
Zack: She wanted to read “The Old World” 
and Jane bought it for her.
Rose: She wanted to buy the book “The 
Indian Music” but she bought “The Great 
Dog”.
According to the information above, 
which of the following books should 
Joe buy for Kate?
A) The Indian Music
B) The Great Dog
C) The Old World
D) The Friendship
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Soru Modülü 3, Sayfa 102, Soru 9

Read the phone conversation below.

Greg : Hello, It’s “Green Mobile”.
How can I help you?

Mr. Carter : Hello, my computer is
not working properly. 
I think it is broken.

Greg : Oh, OK, I understand. Can
I take your address, please?

Mr. Carter : 8 Freeway Street.

Mr. Carter : Thank you.

Greg : Thank you. Our team
will be there in an hour to
check your computer.

Why does Mr. Carter call “Green 
Mobile”?
To - - - -.
A) tell “Green Mobile” about a problem
B) buy a new computer
C) change his home address
D) say “Thank you” to “Green Mobile”

Sue (secretary): Hello, Diamonds Galore, 
this is Sue speaking. How may I help to 
you?
Mrs. Anderson: Yes, this is Mrs. Anderson 
calling. May I speak to Mr. Franks, please?
Sue: I’m afraid Mr. Franks is out of the 
office at the moment. Would you like me to 
take a message?
Mrs. Anderson: Uhm...actually, this call is 
urgent. We spoke yesterday about a deliv-
ery problem about earrings. Did he leave 
any information about it?
Sue: Yes, I’m terribly sorry about that. I’ll 
call our delivery department and tell them 
to send the earrings as soon as possible.
Mrs. Anderson: Excellent, I’m pleased to 
hear that.
Sue: I’ll probably  send them before Friday 
morning. Is there anything else I can help 
you with?
Mrs. Anderson: No, I think that’s OK. 
Thank you for your help... Goodbye.
Sue: Goodbye.
According to the  dialogue, choose the 
best option to fill in the blank.
The conversation  is ………………….
A) between Mrs. Anderson and Mr. Frank.
B) about reporting problems with delivery.
C) takes place Mrs. Janice Anderson’s 

Office.
D) ending with a complaint.
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a, b birer doğal sayı olmak üzere
a§b = a b2  dir.
Bir bilye atma oyununa ait, kısa kenar 
uzunluğu 1 m olan dokuz eş dikdörtgensel 
bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda 
verilmiştir.

0 1 m 2 m 3 m 4 m

B
aş

la
ng

ıç
 ç

iz
gi

si

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m

Mavi

Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyun-
cunun attığı bilye, parkurda gösterilen mavi 
bölgede kalmıştır.
Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgi-
sine uzaklığı metre cinsinden aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?
A) 2æ10  B) 3§5 
C) 4§3  D) 2æ13

Deneme 825, Soru 14

Pist 36,5 m

Yaklaşık 100 m

Sı
nı

r

29°

A
tış alanı açısı

Yukarıdaki görselde cirit atma sahası ve 
ölçüleri bulunmaktadır. Cirit atma sporun-
da, sporcular bu sahada 36,5 metre koşma 
mesafesini tamamladıktan sonra ciriti yeşil 
alana atmalıdırlar. Birinci olan sporcunun 
attığı ciritin koşmaya başladığı noktadan 
itibaren uzaklığı yaklaşık 101 metredir. 
(Ciriti atarken bastığı beyaz plakanın kalın-
lığı dâhil edilmemektedir.) 
Buna göre ikinci olan sporcunun attığı 
ciritin sınıra olan uzaklığı aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?
A) 1089m  B) 1296m
C) 1369m  D) 1600m
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Soru Modülü 2, Sayfa 58, Soru 2

Grafik: Kek Malzemeleri
 

Süt Yağ
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Un

80°
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Bir kekin yapımında kullanılan malzeme-
lerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğinde 
verilmiştir.
Bu kekin yapımında 180 gram şeker 
kullanıldığına göre, bu verilere uygun 
sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi-
dir?

200

100

0 Süt Yağ Un Şeker Malzeme

Miktar (gram)
A) Grafik: Kek Malzemeleri

0

Grafik: Kek Malzemeleri

200

100

Süt Yağ Un Şeker Malzeme

Miktar (gram)
B)

0

Grafik: Kek Malzemeleri

200

100

Süt Yağ Un Şeker Malzeme

Miktar (gram)
D)

0

Grafik: Kek Malzemeleri

200

100

Süt Yağ Un Şeker Malzeme

Miktar (gram)
C)

Ayşe’nin bir yılda okuduğu kitapların türleri-
ne göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile 
gösterilmiştir.
Grafik: Ayşe’nin Okuduğu Kitapların 
Türlerinin Dağılımı

Hikâye

Şiir Roman

120°

Kareli zeminde verilen sütun grafiklerin-
den hangisi yukarıdaki daire grafiğine 
uygun oluşturulmuştur?
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C) D)
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Uçak seyahatlerinde, yolcuların can ve mal güvenliği için çeşitli valiz taşıma kuralları 
vardır. Bu kurallardan bazıları şunlardır:
• Kabine alınacak valizlerin kütlesi 10,5 kg’dan fazla olmamalıdır.
• Akışkan ve sıvı maddelerin valiz içinde taşınması yasaktır.
İlk kez uçağa binecek olan Özlem’in kabine koyacağı valizinde bulunan eşyalar ve kütle-
leri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 EŞYA KÜTLE (kg)

Laptop 100 + 2.10–1 + 3.10–2

Şampuan 8.10–1 + 7.10–2

Kazak 7.10–1 + 2.10–2

Ajanda 5.10–1 + 6.10–2

İçindeki eşyalarla valizin kütlesi 12 kg’dır.
Valiz kurallarına uygun olacak şekilde hareket etmek isteyen Özlem hangi iki 
eşyayı bırakmalıdır?
A) Şampuan ve kazak  B) Ajanda ve şampuan
C) Kazak ve laptop  D) Laptop ve ajanda

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösteri-
min çözümlenmesi denir.
Bir basketbol takımındaki beş oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
Tablo: Oyuncuların Boylarının Uzunlukları

İsim Boy Uzunluğu (cm)

Ayça 2$102 + 1$100 + 1$10-1

Beyza 1$102 + 7$101 + 5$100 + 5$10-1

Ceyda 1$102 + 8$101 + 4$100

Derya 1$102 + 8$101 + 7$100 + 2$10-1

Esra 1$102 + 8$101 + 5$100 + 6$10-1

Takımın antrenörü, boyu 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu 
olarak oynatacaktır.
Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç 
oyuncu vardır?
A) 4                              B) 3                              C) 2                              D) 1
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Soru Modülü 2, Sayfa 47, Soru 1

a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere .a b2  = a§b ve a§b + c§b = (a + c)§b dir.

S

T

E

D

M

æ75 km æ48 km

æ27 km

æ27 kmæ12 km

§3 km

§3 km

§3 kmK

L

108 km

108 km

Yukarıdaki resimde bir otobüs ile 6 farklı durak gösterilmiştir.
Bu otobüse K noktasından binen Tuğba Hanım otobüsle toplamda 24 km ile 25 km 
arasında yolculuk yaptığına göre, otobüs aşağıdaki yollardan hangisini kullanarak 
T durağına ulaşmış olabilir?
A) K - D - E - S - T   B) K - L - M - T
C) K - D - T    D) K - L - D - T

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

a, b, c birer doğal sayı olmak üzere
a§b = a b2

a§b + c§b = (a + c)§b dir.
Bir şehrin demir yolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösteril-
miştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. 

2 km

5 km

3 km

S

D

M

L

K

C

B

A

Yeşil Hat

Mavi Hat

Kırmızı Hat

A, B, C istasyonlarından hareket eden K, L ve M trenleri ortak olan D istasyonundan 
sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar.
Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) K > L > M B) K > M > L  C) M > L > K  D) M > K > L
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Soru Modülü 3, Sayfa 38, Soru 12

 

CD

BA
1
E

x

F

G

Şekildeki ABCD ve DEFG kare, |AE| = 1 cm ve |DE| = x cm olduğuna göre, taralı 
alan kaç cm2 dir?
A) x2 + 2x + 1                      B) x2 + x                      C) 2x + 1                      D) 1

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Kenarlarının uzunlukları x metre ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının 
planı Şekil I’de verilmiştir. Bu oyun parkının kenarları 2’şer metre uzatılarak Şekil II’deki 
gibi dikdörtgen biçiminde bir oyun parkı planlanmıştır.

x

Şekil I

2x Oyun
Parkı

2 m
Şekil II

2 m

Oyun Parkı

Buna göre Şekil II’deki oyun parkının alanının Şekil I’deki oyun parkının alanından 
kaç metrekare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6x + 4                      B) 6x + 6                      C) 3x + 2                      D) 3x + 4
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Deneme 825, Soru 12

Bir dönerci, et ve tavuk dönerleri birer por-
siyon şeklinde hazırlayıp satışa sunmakta-
dır. Bu dönerci et dönerin bir porsiyonunu 
14 TL’den, tavuk dönerin bir porsiyonunu 
10 TL’den satmaktadır.
Gün içinde et dönerden elde ettiği gelir ile 
tavuk dönerden elde ettiği gelirin birbirine 
eşit olduğunu fark etmiş ve toplam gelirini 
2000 TL’den az olarak hesaplamıştır.
Buna göre sattığı et döner sayısı ile 
tavuk döner sayısının farkı en çok kaç-
tır?
A) 26  B) 28 
C) 52  D) 56

Aşağıda her birinin kütlesi 3 g olan sarı 
boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 g olan 
mavi boncuklardan yeterli sayıda veril-
miştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye 
yapılmıştır.

Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi 
sarı boncukların toplam kütlesine eşittir.
Kullanılan boncukların toplam kütlesi 
230 gramdan az olduğuna göre bu kol-
yedeki sarı boncukların sayısı ile mavi 
boncukların sayısı arasındaki fark en 
fazla kaçtır?
A) 14           B) 15          C) 28          D) 30
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Soru Modülü 7, Sayfa 38, Soru 3

Bir olayın olma olasılığı = Tüm olas› durumlar›n say›s›
‹stenilen olas› durumlar›n say›s›

  

1br

1br

Yukarıdaki eş karelerden oluşturulmuş şekilden seçilen herhangi bir karenin kenar 
uzunluğunun 2 br olma olasılığı kaçtır?

A) 8
1                                B) 4

1                                C) 8
3                                D) 2

1

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Bir olayın olma olasılığı = Tüm olas› durumlar›n say›s›
‹stenilen olas› durumlar›n say›s›

Siyah Sarı Beyaz Kırmızı Mavi Kahverengi Mor Turuncu Yeşil

9 m

1 m

Kenarlarının uzunlukları 1 m ve 9 m olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü, şekil-
deki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin 
alanı birbirine eşittir.
Bu halı, parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir.
Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının, diğerinin boyalı yüzü-
nün alanının 2 katı olması olasılığı kaçtır?

A) 3
1                                B) 4

1                                C) 8
1                                D) 9

1
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Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler 
için kullanılan toplam 60 g tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda 
gösterilmiştir.
Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır.

10

0

4
5
6

Porsiyon Sayısı

Grafik: Yemek Çeşitleri ve Porsiyon Sayıları

Yemek
Çeşitleri

Grafik: 60 g Tuzun Yemek Çeşitlerine
 Göre Dağılımı

72°
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K
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Bu lokantada üç farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 g tuz tüket-
miştir.
Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çorba – Pilav – Musakka
B) Pilav – Musakka – Köfte
C) Çorba – Musakka – Makarna
D) Pilav – Taze Fasulye – Köfte
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Soru Modülü 2, Sayfa 57, Soru 1

Aşağıda çanta üretimi yapan bir firmaya ait dört farklı ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayı-
ları dairesel grafikte ve bu fabrikalarda kasım ayı boyunca üretilen toplam çanta sayıları 
ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Farklı İllerdeki Fabrikalarda Çalışan İşçi Sayıları

Denizli

Sivas

120°

60°40°

Antalya

Muğla

Grafik: Farklı İllerdeki Fabrikalarda Kasım Ayında Üretilen Çanta Sayıları

Üretilen Çanta Sayısı (bin)

Fabrikanın Bulunduğu İl
Denizli

2

4

6

8

Muğla Sivas Antalya

Buna göre, hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen çanta sayısı en azdır?

A) Denizli                     B) Muğla                      C) Sivas                      D) Antalya

SINAV’IN SORUSU
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Soru Modülü 3, Sayfa 27, Soru 1

Bir olayın olma olasılığı = Tüm olas› durumlar›n say›s›
‹stenilen olas› durumlar›n say›s›

 

1. Torba 2. Torba 3. Torba

Yukarıdaki 1. torbada beyaz veya siyah renkli 8 kart, 2. torbada gri veya siyah renkli 
10 kart vardır. 1. torbadan rastgele çekilen bir kartın siyah olma olasılığı daha azdır. 2. 
torbadan rastgele çekilen bir kartın gri olma olasılığı veya siyah olma olasılığı eşittir. 1. 
torba ve 2. torbadaki kartların tamamı boş olan 3. torbaya atılıp karıştırılıyor.
Kartlar renkleri dışında özdeş olduğuna göre, 3. torbadan rastgele çekilen bir kar-
tın siyah olma olasılığı en fazla kaçtır?

A) 18
7                               B) 9

4                               C) 2
1                               D) 9

5

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Bir olayın olma olasılığı = Tüm olas› durumlar›n say›s›
‹stenilen olas› durumlar›n say›s›

Renkleri dışında özdeş olan toplardan 4’ü kırmızı, geri kalanı beyazdır. Bu topların tama-
mı aşağıdaki boş A, B ve C torbalarına dağıtılıyor.

CBA

Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir.
Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 80                               B) 82                               C) 88                               D) 92
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Bir firma 165 ton malını nakliye firması ile 
bir alıcısına göndermek için farklı firmalar-
dan teklif almıştır.

Firma
Tek Seferde 

Taşıdığı Miktar (Ton)

Sefer Başı

Maliyet (bin TL)

A 24 42

B 23 2

C 25 (23)2

D 42 27

 

Buna göre hangi nakliye firması seçilir-
se malın nakliyesi için daha az ödeme 
yapılır?
A) A  B) B 
C) C  D) D

a ≠ 0 ve m, n tam sayılar olmak üzere
an.am = an+m ve 

a
a
n

m
 = am – n

(an)m = an.m dir.
Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli
otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmak-
tadır.
Bu otomobillerin birer adedinin kütleleri 
Tablo 1’de, tırların taşıdığı otomobillerin 
sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Otomobillerin Kütleleri

Otomobil Kütle (kg)

Mavi otomobil 45

Kırmızı otomobil 211

Tablo 2: Tırların Taşıdığı Otomobil Sayıları

Otomobil Mavi
otomobil

Kırmızı
otomobil

A
B 4 3

Tır

A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobille-
rin sayıları birbirine eşittir.
İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam 
kütlesi 214 kg olduğuna göre A tırı ile 
taşınan otomobil sayısı kaçtır?
A) 2           B) 4            C) 6            D) 8

Deneme 825, Soru 5
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Bir öğrenci katı basıncının cismin yüzey 
alanına bağlı olduğunu gözlemlemek için 
iki ayrı düzenek oluşturuyor.
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin 
hazırlayacağı deney düzeneklerinde 
sabit tuttuğu (kontrollü) değişkenlerden 
biri olamaz?
A) Yüzeye etki eden kuvvet
B) Kullanılan cisimlerin yere temas ettiği 

alan
C) Cisimlerin dünya üzerinde bulundukları 

yer 
D) Cisimlerin ağırlıkları

Deneme 818, Soru 9

Bir öğrenci, yüzey alanları birbirinden farklı 
olan katı bir cisim kullanarak bir deney 
yapıyor. Öğrenci, cismi Şekil I’deki gibi 
küçük yüzey alanı süngere değecek şekil-
de koyuyor. Daha sonra cismi Şekil II’deki 
gibi büyük yüzey alanı aynı süngere değe-
cek şekilde koyarak süngerdeki çökme 
miktarlarını gözlemliyor.

Yer 
(yatay)

Şekil I

Şekil II

Yer 
(yatay)

Sünger

Sünger

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
öğrencinin bu deneyde sabit tuttuğu 
(kontrol edilen) değişkenlerden biri 
değildir?
A) Cismin ağırlığı
B) Yüzey alanı
C) Zeminin cinsi
D) Cismin yapıldığı maddenin cinsi
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Deneme 805, Soru 20

DNA molekülünün kendini eşlemesi olayını anlatacak olan Sedat, aşağıdaki görseli 
hazırlıyor. Görseldeki DNA molekülü parçası için yapılan genellemeler tüm DNA mole-
külünü kapsar.

Sedat’ın; DNA’nın kendini eşlemesiyle ilgili,
I. DNA, bir fermuar gibi açılır ve açılan uçlara sitoplazmada serbest hâlde bulunan 

uygun tamamlayıcı nükleotitler gelir.
II. Oluşan yeni DNA, eşlenme öncesindeki DNA’nın genetik olarak aynısıdır.
III. Eşlenme sonucunda oluşan yeni DNA’lardaki birer iplik eski DNA’ya aittir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                     B) I ve II.                     C) II ve III.                     D) I, II ve III.

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Modelde bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu molekülün kendini eşleme süreci veril-
miştir. DNA molekülü

DNA molekülü

T A
C G

G C
A T
A T

Yeni oluşan 
DNA molekülleri

C

C

C

C

C

G

G

C

G

G

G

G

A

T A

A
T

T

A

T
A

T

A

T

Bu modele göre DNA’nın kendini eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlıştır?
A) Oluşan yeni DNA’lar, eski DNA’ya ait nükleotid dizisi içermez.
B) Yeni oluşan DNA iplikleri yeniden ikili sarmal yapı oluşturur.
C) Genetik bilgiler DNA’nın kendini eşlemesi ile yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır.
D) Eşleşme tamamlandığında oluşan yeni DNA’lar, kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA’nın 

aynısıdır.
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Bir çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin 
fenotip oranı aşağıda verilmiştir.
 

: Düz tohum şekilli bezelye

: Buruşuk tohum şekilli bezelye

Buna göre, fenotip oranının yukarıdaki 
gibi olması için çaprazlanan ata canlıla-
rın genotipleri hangi seçenekte verilen 
gibi olmalıdır?
(Bezelyelerde düz tohum şekli geni “D” 
buruşuk tohum şekli genine “d” baskındır.)
    

1. Ata canlı 2. Ata canlı

A) DD dd

B) Dd Dd

C) Dd dd

D) DD Dd

Deneme 807, Soru 6

Bir araştırmacı bezelyeler arasında çap-
razlamalar yaparak bir öngörüsünü test 
etmek istiyor.
Öngörü: Düzgün tohumlu (genotipi DD 
veya Dd) iki bezelyenin çaprazlanmasın-
dan hem düzgün tohumlu hem de buru-
şuk tohumlu (genotipi dd) bezelyeler elde 
edilebilir. 
Deneme Aşaması: Düzgün tohumlu iki 
bezelye çaprazlanmıştır.
Sonuç: Oluşan yeni kuşakta sadece düz-
gün tohumlu bezelyeler ortaya çıkmıştır. 
Bu durum öngörüyü doğrulamamıştır.
Buna göre araştırmacının deneme aşa-
masında yaptığı muhtemel çaprazlama 
ve öngörüsünü doğrulayabilmesi için 
yapması gereken çaprazlama aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?

Deneme 
aşamasında 

yaptığı 
muhtemel

çaprazlama

Öngörüsünü 
doğrulayabilmesi 

için
yapması gereken

çaprazlama

 

                                                       

A) Dd # Dd DD # dd

B) DD # dd Dd # Dd

C) DD # DD Dd # Dd

D) DD # Dd dd # dd
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Aşağıda su krizantemi ile ilgili görsel veril-
miştir.

 

Su krizanteminin (Megalodonta  
beckii) su altında ve su üstün-
de olmak üzere iki çeşit yap-
rağı vardır. Aynı bitkinin yap-
rakları, suyun altında veya 
üzerinde duruşuna göre yapı-
sal farklılıklar gösterir. 
Örneğin; su altında olan yapraklar ince ve 
parçalıdır, su üstündeki yapraklar ise su 
altında kalan bölüme göre geniş ve parça-
sızdır. Suların yükselmesiyle birlikte bitki-
nin su üstündeki yaprakları suyun altında 
kaldığında geniş ve parçasız yapısı deği-
şerek ince ve parçalı yaprak yapısına 
dönüşür.
Verilen durumla ilgili olarak aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisi doğrudur?
A) Su krizantemlerinin yaşadığı suyun 

özelliğine göre farklı yaprak çeşitleri 
oluşmuştur.

B) Su krizantemlerinin DNA’sında meyda-
na gelen mutasyonlar ile yaprak şekil-
leri değişmiştir.

C) Su krizantemlerinin farklı yaprak şekil-
lerinin oluşması modifikasyondur.

D) Su krizantemlerinin sudaki yaprakları 
geniş yüzeyli ve parçasızdır.

Deneme 814, Soru 2

Çevre koşullarının değişmesi genlerin işle-
yişini değiştirebilir.
Bir tavşan türünde kürk renginden sorumlu 
olan genin işlevi ortam sıcaklığındaki deği-
şimlere bağlı olarak farklılık gösterebilmekte-
dir. Bu genin bir aleli tüm vücutta siyah renkli 
kürkün gelişmesini kontrol eder. Bu alel 35 
°C’un üzerindeki sıcaklıklarda etkin değildir.  
Tavşanların vücudunun büyük bir kısmında 
vücut sıcaklığı 35 °C’un üzerinde olduğu için 
kürk rengi beyazdır. Bununla birlikte kulak, 
burun, kuyruk ve ayaklar 25 °C gibi daha 
düşük sıcaklıkta olduğundan bu organları 
üzerindeki kürk rengi siyahtır. Ayrıca yeni 
doğan tavşanların kürklerinin de vücudun her 
yerinde beyaz olduğu bilinmektedir.
Buna göre hakkında bilgi verilen tavşan 
türünün kürk rengi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
A) Beyaz kürklü doğanların, yaşamları 

boyunca tüm vücut kısımlarının kürk 
renginin beyaz olması beklenir. 

B) Vücutlarının siyah renkli kürke sahip 
olan kısımlarındaki hücrelerde kürk 
rengi ile ilgili alel bulunmaz.

C) Yeni doğanların kürklerinin tamamen 
beyaz olması, embriyonun geliştiği 
anne vücut sıcaklığının 35 °C’un üze-
rinde olmasından kaynaklanabilir.

D) Beyaz ve siyah renkli kürk oluşumu 
genlerin değil, yalnızca çevresel koşul-
ların kontrolünde gerçekleşir.
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Deneme 819, Soru 7

Genetik mühendislerinin çalışmaları sonucunda bulunan ve bezelyedeki tohum rengini 
(sarı, yeşil) kontrol eden genin bir bölümü aşağıda verilmiştir.
 

G G C T T A A T C C G A T A C

G G C T T A A G C T T C T G A

Tohum Rengi

Sarı

Yeşil

Kontrol Eden Genin Bir Bölümü

Buna göre verilen gen bölümü ile ilgili,
I. Farklı tohum renklerini kontrol eden genlerde ortak nükleotit dizilimleri olabilir.
II. Nükleotit dizilimindeki farklılık ile genler farklılaşmıştır.
III. Her iki genin yapısında bulunan baz çeşitleri birbirinden farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                     B) Yalnız III                     C) I ve II.                     D) I ve III.

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Bitkilerde çiçek organlarının (çanak yaprak, taç yaprak, erkek üreme organı, dişi üreme 
organı) oluşumunda A, B ve C genleri etkilidir.
Tabloda A, B ve C genlerinin etkin (işlevsel) olduklarında oluşan çiçek organları veril-
miştir. 

Normal tip

Çiçekte
oluşan
organlar:

Etkin
genler: A, B, C

Dişi
üreme
organı

Erkek
üreme
organı Taç

yaprak

Çanak
yaprak

Dişi üreme organı, erkek
üreme organı, taç 
yapraklar ve çanak 
yapraklar bulunur.

Taç yapraklar ve 
çanak yapraklar 

bulunmamaktadır.

A geni mutasyona 
uğramış bitki

Erkek üreme organı 
ve taç yapraklar 

bulunmamaktadır.

B geni mutasyona 
uğramış bitki

Dişi üreme organı ve 
erkek üreme organı
bulunmamaktadır.

C geni mutasyona 
uğramış bitki

B, C A, C A, B

Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A geninin işlevsiz olduğu çiçekte, çiçek organlarının tümünün normal gelişim göster-

mesi beklenir.
B) B geninin işlevsiz olduğu çiçekte, üremeden sorumlu hiçbir organın gelişmediği 

görülür.
C) C geninin işlevsiz olduğu çiçeğin, eşeyli üremeyi gerçekleştirmesi beklenir.
D) Çiçekte bir organın oluşumu üzerinde birden fazla gen etkili olabilir.
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Deneme 819, Soru 7

Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyor.

... DDT böcek ilacıdır. Ancak DDT’nin ilk kullanıldığı yıllarda hemen hemen bütün 
sinekler, ilacın etkisiyle ölmüştür. Bununla beraber pek az sayıda canlı sahip olduğu 
kalıtsal özelliklerinden ötürü DDT'den zarar görmemiştir. Bu canlı türleri yaşamış, üre-
miş ve böylece DDT kullanılmış olan bölgede dayanıklı bireylerin sayısı sonraki yıllar-
da artmıştır. Daha sonra ilerleyen zamanlarda, DDT daha az etkili olmuş ve sadece 
DDT’ye dayanıklı sinekler yaşamaya devam etmiştir. Dayanıklı canlı grubunda olan 
sinekler, başlangıçta çok az sayıda oldukları hâlde belirli bölgelerde sinek topluluk-
larının hemen hemen tümünü meydana getirmiştir. DDT’nin kullanılması dayanıksız 
karasinek yerine dayanıklı çeşidin yaygın hâle gelmesini sağlayan seçici bir faktör 
olmuştur. Yani DDT, bir çevre faktörü olarak ortaya çıkmış ve doğal seçilime sebep 
olmuştur...

Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan han-
gisi yanlıştır?
A) Başlangıçta bazı kalıtsal özelliklerden dolayı sineklerin bir kısmı DDT’den zarar gör-

memiştir.
B) Hayatta kalan sineklerin hayatta kalması çevrenin etkisiyle ortaya çıktığından modifi-

kasyona örnektir. 
C) İlaca dayanıklı olan bireylerin sayısı zamanla artmıştır.
D) Sineklerin DDT tarafından yok edilmesi yapay seçilimle elenmedir. 

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Ekili tarlalardaki tarım ürünlerine zarar veren bir böcek türü ile mücadele edebilmek için 
yapılan uygulamada kimyasal bir ilaç püskürtülmüştür. İlk uygulamada zararlı böcek 
popülasyonunun büyük bir kısmının ortamdan kalktığı belirlenmiştir. Bölgede zamanla bu 
böcek popülasyonunun yeniden artmasından sonra aynı kimyasal ilaç tekrar uygulanmış-
tır. Bu uygulamada ise söz konusu böceklerin artık etkilenmediği görülmüştür.
Şekilde “

Böcek 
öldürücü

kimyasal ilaç
püskürtülür.

Böcek 
öldürücü aynı
kimyasal ilaç
püskürtülür.

I. uygulama II. uygulama

Tarlada bulunan 
zararlı böceklerin 

sayısı

Hayatta 
kalanların 
üremesi

I. uygulama 
sonrasında tarlada 

hayatta kalan 
zararlı böceklerin 

sayısı

Bir süre sonra 
tarlada bulunan 
zararlı böceklerin

sayısı

II. uygulama 
sonrasında 

tarlada bulunan 
zararlı böceklerin

sayısı

” ile gösterilen tarım zararlısı böceklerin bulunduğu tarlalarda yapılan uygula-
malar ve bu canlıların sayıları verilmiştir. 

Böcek 
öldürücü

kimyasal ilaç
püskürtülür.

Böcek 
öldürücü aynı
kimyasal ilaç
püskürtülür.

I. uygulama II. uygulama

Tarlada bulunan 
zararlı böceklerin 

sayısı

Hayatta 
kalanların 
üremesi

I. uygulama 
sonrasında tarlada 

hayatta kalan 
zararlı böceklerin 

sayısı

Bir süre sonra 
tarlada bulunan 
zararlı böceklerin

sayısı

II. uygulama 
sonrasında 

tarlada bulunan 
zararlı böceklerin

sayısı

Bu tarım alanlarında yapılan uygulamalar ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?
A) Birinci uygulama sonrasında hayatta kalan böceklerin, ilgili kimyasal ilaca direnç-

lilikten sorumlu kalıtsal özelliklerini, üremeleri sırasında yavrularına aktardıkları 
söylenebilir.

B) Birinci uygulama yapılmadan önce böcek popülasyonunda bazı bireylerin ilgili kimya-
sal ilaca karşı dirençli olduğu söylenebilir.

C) Uygulanan kimyasal ilacın, bu böcek popülasyonunda doğal seçilime neden olduğu 
söylenebilir.

D) Birinci uygulama öncesinde zararlı böcek popülasyonunun bireylerinin tamamının 
aynı kalıtsal yapıda olduğu söylenebilir.
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Fen bilimleri öğretmeni derste 
“Biyoteknoloji kısaca, yaşayan doku ve 
organları kullanarak uygun yöntem ve 
tekniklerle istenilen ürünün elde edilmesi 
anlamına gelir. Biyoteknoloji birçok bilim 
dalıyla ilgilidir. Genetik mühendisliği yön-
temleri, biyoteknoloji tarafından araç ola-
rak kullanılmaktadır ve bunun sonucunda 
olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.” 
diyerek biyoteknoloji konusunda bilgi veri-
yor. Dersin sonunda öğretmen öğrenci-
lerine biyoteknolojinin olumsuz yönlerine 
örnek vermelerini istemiştir. 
Öğrencilerden; 
Efe: Yüksek verimli, tuzluluğa, soğuğa 
ve kuraklığa dayanıklı besin çeşitlerinin 
üretilmesi,
Enes: Brezilya kestanesinden soya fasul-
yesine aktarılan geni içeren ürünlerin aler-
jiye neden olması,
Burhan: Ekolojik dengenin bozulması ve 
biyoçeşitliliğin azalması
şeklinde cevaplar vermiştir. 
Buna göre, öğretmenin sorusuna 
öğrencilerden hangilerinin verdiği 
cevap doğrudur?
A) Yalnız Enes 
B) Efe ve Enes 
C) Enes ve Burhan
D) Efe ve Burhan

Deneme 819, Soru 8

Tarım arazilerinde uygun koşulların sağ-
lanabilmesi için insanlar tarafından çeşitli 
uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulama-
ların bazıları sorunlara yol açar. Örneğin 
sulamanın fazla miktarda yapılması top-
rağın tuzluluk oranının artmasına neden 
olabilir. Bazı bitkiler bu ortamda da yaşa-
yabilir. Çünkü hücre sitoplazmasına giren 
tuz iyonlarını hücre kofuluna taşıyan bir 
proteine sahiptir. Bazı bitkilerde, bu prote-
inin sentezlenmesinden sorumlu gen aktif 
değildir. Biyoteknoloji uygulamaları ile bu 
gen; kanola, buğday, domates gibi bitkile-
re aktarılmış ve bu bitkilerden domatesin 
normal seviyeden dört kat daha fazla tuzlu 
ortamda büyümesi sağlanmıştır.
Buna göre bitkilerde gerçekleştirilen bu 
biyoteknoloji uygulaması ile ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Bu uygulamanın yapıldığı bitkilerin su 

kullanması engellenebilir.
B) Bu uygulama ile tuzlu topraklarda bitki 

üretimi gerçekleştirilebilir.
C) Bu uygulama ile domatesin tuzlu top-

raklarda verimliliği azalmıştır.
D) Bu uygulama, kullanılan bitkilerin bulun-

duğu çevre koşullarını değiştirir.
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Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarından 
hava katmanı, Dünya’yı dıştan saran ve 
atmosfer adı verilen tabakadır. Kalınlığı 
10.000 km’yi bulan atmosfer, canlıların 
yaşaması için gerekli olan gazları bulun-
durur.
Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzü-
ne ulaşmasını, Dünya’nın aşırı ısınmasını 
ve soğumasını önlemeye yarar. Ayrıca 
hava olayları gibi pek çok etkiye neden 
olmaktadır. Atmosferde meydana gelen 
değişmeler hava olayları olarak adlan-
dırılır. 
Hava olayları; Güneş’ten gelen ısı ener-
jisine bağlı olarak oluşan basınç, rüzgâr, 
nem, yağış ve sıcaklık gibi değişkenlerdir. 
Buna göre, seçeneklerde verilen hava 
olaylarından hangisinin oluşumunda 
nem doğrudan etkili değildir?
A) Yağmur  B) Dolu                            
C) Rüzgâr  D) Kırağı

Deneme 824, Soru 3

Türkiye’de bir bölgede 21 Temmuz 2015 
tarihindeki sağanak yağmur; sel ve su taş-
kınlarına yol açmıştır. Uzmanlar bu yağışın 
sel ve su taşkınlarına yol açabileceği konu-
sunda insanları daha önceden uyarmıştır.
Bu bölgede yaz aylarının genellik-
le yağışsız ve sıcak olmasına rağmen 
yaşanan bu durum ile ilgili aşağıdaki 
yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Sel olması bölgenin ikliminin değiştiğini 

gösterir.
B) Bu tarihte yağmur yağması bölgenin 

iklim özelliklerinin bir sonucudur.
C) Bu tarihte yağmur yağması bir hava 

olayıdır.
D) Bu tahmin sadece iklim bilimci tarafın-

dan yapılabilir.
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Yeşim yaz tatilinde kumsaldaki sandalye-
sine oturarak kitap okumak istiyor. Fakat 
sandalyeye oturduğunda sandalyenin 
kuma çok fazla batmasından rahatsız olu-
yor. Bu durumun ortadan kalkması için 
arkadaşlarından yardım istiyor.
Yeşim’in bazı arkadaşları, sandalye ayak-
larının kuma daha az batması için şu 
önerileri yapıyor:
Emir: Sandalyeye oturduğun zaman kuca-
ğındaki fazla eşyaları yere bırakmalısın.
Furkan: Okumadığın kitapları sandalyenin 
ayaklarının altına koyarak, sandalyenin 
kuma temas eden yüzey alanını büyüt-
melisin.
Aslı: Dört ayaklı bir sandalye yerine üç 
ayaklı bir sandalye tercih etmelisin.
Buna göre, Yeşim hangi arkadaşlarının 
önerisini uygularsa sandalyesinin kuma 
batma miktarını azaltır?
A) Yalnız Emir 
B) Furkan ve Aslı 
C) Emir ve Furkan 
D) Emir, Furkan ve Aslı

Deneme 813, Soru 6

Bir odada bulunan şekildeki ranzanın ayak-
ları, üzerinde bulunduğu halı zeminde derin 
bir iz bırakmıştır.

Yer 
(yatay)

1. kat 

2. kat 

Yatak

Yatak

Buna göre aşağıda verilenlerden hangi-
si yapılırsa ranza ayaklarının halı zemin-
de bıraktığı izin derinliği artar?
A) Ranzanın birinci katındaki ayaklarının 

altına genişliği, ayakların genişliğinden 
daha fazla olan bir tahta parçası koyu-
lursa

B) Ranzanın ikinci katında bulunan yatak 
daha ağır olanı ile değiştirilirse

C) Ranzanın birinci katında bulunan yatak 
bulunduğu yerden çıkarılırsa

D) Ranzanın ikinci katı alınıp başka bir 
yere koyulursa
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Deneme 817, Soru 1

Bir öğrenci güneş ışınlarının düşme açı-
sının yeryüzü sıcaklığı üzerindeki etkisi-
ni araştırmak için aşağıdaki düzenekleri 
hazırlıyor.

1. durum 2. durum

su

termometre termometre

su

• Öğrenci özdeş kapların içerisini aynı 
sıcaklıkta ve aynı miktarda olacak 
şekilde su ile dolduruyor. 

• Işık ve ısı kaynağından çıkan ışınların 
1. kaba dik açılarla gelmesini sağlıyor. 
(1. durum)

• Işık ve ısı kaynağından çıkan ışınların 
2. kaba eğik açılarla gelmesini sağlıyor. 
(2. durum)

• Kapları eşit süre, eşit uzaklıktaki kay-
naktan çıkan ışınlara maruz bırakıyor 
ve kaplardaki termometrelerde okunan 
değerleri karşılaştırıyor.

• 1. kaptaki termometrenin gösterdiği 
değerin daha yüksek olduğunu göz-
lemliyor.

Öğrencinin yaptığı bu deneyden yola 
çıkarak güneş ışınlarının yeryüzünde 
oluşturduğu etki ile ilgili aşağıdaki çıka-
rımlardan hangisi yapılamaz?
A) Güneş ışınlarının dik düştüğü yarım 

kürenin sıcaklığı daha yüksek olur
B) Güneş ışınlarının eğik düştüğü yarım 

kürede birim alana daha az ısı enerjisi 
düşer.

C) Isı kaynağı yüzeyden uzaklaştıkça, 
yüzeyin sıcaklığı düşer.

D) Güneş ışınlarının eğik düştüğü yarım 
kürenin sıcaklığı daha düşük olur.

Dünya 21 Aralık tarihindeki konumunday-
ken Ekvator’a eşit uzaklıkta ve deniz sevi-
yesinde bulunan iki şehrin konumu şekil 
üzerinde numaralandırılarak verilmiştir. 

II

I

Buna göre bu şehirlerdeki birim yüzeye 
Güneş ışınları ile aktarılan enerji mik-
tarları aşağıdaki grafiklerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

B)

Şehir
III

Birim yüzeye
aktarılan enerji
miktarı

Birim yüzeye
aktarılan enerji
miktarı

D)

Şehir
III

Birim yüzeye
aktarılan enerji
miktarı

A)

Şehir
III

Birim yüzeye
aktarılan enerji
miktarı

C)

Şehir
III
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I II

III IV

Kromozom Nükleotit

DNA Gen

 

I II

III IV

Kromozom Nükleotit

DNA Gen

Yukarıda DNA ve genetik kod konusuyla 
ilişkili bazı görseller verilmiştir.
Numaralarla verilen görsellerdeki yapı-
larla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) I numaralı yapı diğerlerinin tamamını 

kapsar.
B) IV numaralı yapı bütün canlılarda aynı-

dır.
C) II numaralı yapı III numaralı yapının 

temel yapı birimidir.
D) II numaralı yapıdan dört çeşit bulunur.

Deneme 803, Soru 11

Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir 
kısmı işaretlenmiştir.

DNA modeli

T G G

A C C

G A C

C T G

T G A

A C T

G

C

C

G

Buna göre bu modelle ilgili aşağıdakler-
den hangisi yanlıştır?
A) DNA’daki baz eşleşmeleri tüm canlılar-

da aynı şekildedir.
B) İşaretlenen kısım genin bir bölgesi 

olabilir.
C) DNA zincirleri nükleotid olarak isimlen-

dirilen birimlerin birbirine bağlanması 
sonucu oluşur.

D) İşaretlenen kısımdaki nükleotid dizisi 
tüm canlıların DNA’larında aynıdır.
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Deneme 814, Soru 8

SINAV’IN SORUSUMEB’iN SORUSU

Bir bitkinin kaynayan suda bekletilmesiyle 
hazırlanan mavi renkli sıvı, maddelerin asit 
veya baz olma durumlarını tespit etmede 
kullanılabiliyor.
Oda sıcaklığında bu mavi sıvıdan özdeş 
kaplara eşit miktarlarda konulduktan sonra 
kaplardan birine limon suyu damlatıldı-
ğında sıvının renginin pembeye, diğerine 
sabunlu su damlatıldığında ise sıvının ren-
ginin yeşile döndüğü gözleniyor.
Buna göre aşağıda pH değerleri verilen 
maddeler bu  mavi sıvıya eklendiğin-
de maddelerde oluşan renk hangisinde 
doğru verilmiştir?
     Maddenin 
     pH değeri                Oluşan renk 
A)       1  Yeşil
B)       4  Pembe
C)       6  Yeşil
D)       8  Pembe

Kimyasal bir madde ile hazırlanan Z çözel-
tisi nötr ortamda renksiz, asidik ortam-
da yeşil, bazik ortamda ise pembe renk 
almaktadır. 
Farklı çözeltilerin hazırlandığı aşağıdaki 
kapların üzerine eşit miktarda Z çözeltisi 
ilave ediliyor.

2. çözelti1. çözelti 3. çözelti

? ? ?

İlave edilen Z çözeltisinden sonra 1. çözelti 
yeşil, 2. çözelti renksiz ve 3. çözelti pembe 
renk almıştır.
Buna göre, başlangıçta kaplarda hazır-
lanan çözeltiler seçenektekilerden han-
gisi olabilir?

1. çözelti 2. çözelti 3. çözelti

A) Limon suyu Saf su Sirke

B) Amonyak Tuzlu su Portakal suyu

C) Turşu suyu Tuzlu su Sabunlu su

D) Deterjanlı su Saf su Amonyak

 

Deneme 812, Soru 12

Aşağıda periyodik tablonun bir kısmı gös-
terilmiştir. 

X

Y

Z T

Buna göre, hangi seçenekte verilen 
ifade kesinlikle yanlıştır?
A) Y’nin katman sayısı, Z’den az X’ten 

fazladır.
B) Z kararlı yapılı bir ametaldir.
C) X yarı metal, T ametaldir.
D) T ısı ve elektriği iyi iletemez.

Şekilde bir kısmı verilen periyodik tablo-
da elementler; metal, ametal, yarımetal 
ve soygaz olma durumlarına göre farklı 
desenlerle taranarak gösterilmiştir.

Bu periyodik tablodan seçilen bir element 
ve bu elementle aynı grup ve aynı periyotta 
yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar 
oluşturuluyor.
Buna göre aşağıdaki üçlü gruplardan 
hangisi bu koşulu sağlamaz?
A)

metal

metalmetal

B)
ametal

metalmetal

D)
soygaz

soygazmetalmetal

metal ametal
C)

A)
metal

metalmetal

B)
ametal

metalmetal

D)
soygaz

soygazmetalmetal

metal ametal
C)
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Laboratuvar ortamında yapılan bir deney-
de gerekli olan maddeler aşağıdaki gibi 
listelenmiş ve deneyin yapılışı anlatılmıştır. 

➤ Sodyum bikarbonat (NaHCO3) 
➤ Hassas terazi
➤ Erlenmayer (Şişe)
➤ Sirke
➤ Balon
➤ Spatül (Laboratuvar kaşığı)
• Erlenmayer içine bir miktar sirke koyu-

nuz. 
• Ardından balon içerisine spatül yar-

dımıyla bir miktar sodyum bikarbonat 
koyunuz.

• Daha sonra erlenmayeri hassas terazi 
üzerine koyup ölçülen kütlesini deftere 
not ediniz.

• Balonu içerisindeki sodyum bikarbonat 
ile birlikte hassas terazi üzerine koyup 
kütlesini deftere not ediniz. 

• Balonu erlenmayer üzerine geçirerek 
sodyum bikarbonatın erlenmayer içeri-
sindeki sirke ile tamamen karışmasını 
sağlayınız. 

• Bir süre bekledikten sonra, erlenmayer 
ve balon ile oluşturduğunuz düzeneği 
tekrar tartınız ve tartım sonucunu def-
tere yazınız. 

Laboratuvar ortamında yapılışı anlatılan 
deneye göre, aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılabilir?
A) Tepkime sonunda yeni atomlar oluşur.
B) Tepkimeye giren atomların elektron 

sayısı artmıştır. 
C) Tepkimeye giren maddelerin kütlesi 

artar.   
D) Kimyasal tepkimelerde toplam kütle 

korunur.

Deneme 822, Soru 18

Bir L maddesine uygulanan işlemler ve 
işlemlerin sonuçları şu şekildedir:
• Yüksek sıcaklıkta, kuru ve havasız olan 

fırına saf bir L maddesi konulur.
• Bu bölüme oksijen (O2) gönderilerek L 

maddesinin oksijenle tepkimeye girme-
si sağlanır.

• Tepkime sonucunda oluşan su (H2O), 
su tutucu bölüm tarafından tutulur.

• Tepkime sonucunda oluşan karbon-
dioksit (CO2) ise karbondioksit tutucu 
bölüm tarafından tutulur.

Yüksek 
sıcaklıktaki 

fırın
H2O

tutucu bölüm
CO2 

tutucu bölüm

H2O ayrılır. ayrılır.

L maddesi

CO2

O2

L maddesinin oksijen ile tepkimesi 
sonucunda H2O tutucu ve CO2 tutucu 
bölümün kütlesinin arttığı tespit edildi-
ğine göre L maddesi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) L maddesi sadece fiziksel değişime 

uğramıştır.
B) L maddesi hidrojen atomu içerir.
C) L maddesi karbon atomu içerir.
D) L maddesi bileşiktir.
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Kalıtım biliminin temel kurallarını bulan Gregor Mendel, yaptığı çalışmalarda bezelye 
bitkilerini kullandı. Bezelyelerde incelediği karaktere ait iki farklı özellikte saf döller elde 
etti. 1. kuşak elde edilirken bu iki farklı karakterdeki bezelyeler kendi aralarında çapraz-
landı. 2. kuşak elde edilirken de 1. kuşakta elde edilen bezelyelerden ikisi kendi arasında 
çaprazlanarak şekildeki yavru döller elde edildi.

 

x

Mor çiçekli saf dölATA CANLILAR Beyaz çiçekli saf döl

x

Mor çiçekliMor çiçekli Mor çiçekli

1. kuşak

Mor çiçekli

Mor çiçekliMor çiçekli Beyaz çiçekli

2. kuşak

Mor çiçekli

 

Çaprazlamayı inceleyen bir öğrenci,
I. 1. kuşakta elde edilen bezelyeler %100 melez döldür.
II. 2. kuşakta elde edilen mor çiçekli bezelyelerden biri saf döldür.
III. 2. kuşakta, ata canlılarla aynı genotipte bezelyeler elde edilmiştir.
sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I                     B) I ve II.                     C) II ve III.                     D) I, II ve III.

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU

Bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlama sonucunda 
%50 oranında beyaz çiçekli bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Araştırmacı bu amaçla şu 
çaprazlamaları yapıyor:

Mor çiçekli
I. Aşama

1. Kuşak

Beyaz çiçekli





Mor çiçekli  (%100)

(1. kuşakta 
elde edilen
mor çiçekli 
bezelyeler 
çaprazlanıyor.)Mor çiçekli Mor çiçekli

II. Aşama

Araştırmacı, II. aşamadaki çaprazlama sonucunda beyaz çiçekli bezelyelerin istediği 
oranda ortaya çıkmadığını gözlemliyor.
Buna göre araştırmacı aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşabilir?
A) I. aşamadaki beyaz çiçekli bezelye bitkilerinden iki tanesini çaprazlamalı.
B) I. aşamada çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisi ile II. aşamada çaprazlamaya 

alınan mor çiçekli bezelye bitkilerinden birini çaprazlamalı.
C) 1. kuşakta elde ettiği bir bezelye bitkisi ile beyaz çiçekli bir bezelye bitkisini çapraz-

lamalı.
D) II. aşamada homozigot mor çiçekli iki bezelye bitkisini çaprazlamalı.
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Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek 
şekildeki grafik elde ediliyor.

Gölge boyu

Aylar
2018
Aralık

2019
Aralık

2019
Mart

2019
Haziran

2019
Eylül

Dünya’nın Güneş’e göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa mart 
ve haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur?

A) B)
Mart

Haziran

Mart

Mart

Mart

Haziran

Haziran

HaziranC) D)
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BİLİM KÖŞESİ
Bilimsel araştırmalar yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açısının değiş-
mesi sonucunda, yeryüzündeki cisimlerin gölge boyunun da değiştiğini 
söylüyor. Şöyle ki; güneş ışınlarının, dike yakın düştüğü tarihlerde cisimle-
rin gölge boyu kısa olurken eğik açıyla düştüğü tarihlerde gölge boyu uzun 
olur.

Okuduğu bilimsel yazıdan yola çıkan bir araştırmacı, hangi yarım kürede olduğu belir-
tilmeyen bir noktaya 50 cm uzunluğunda bir demir çubuk sabitliyor ve yıl boyunca farklı 
tarihlerde çubuğun gölge boyunu ölçüp aşağıdaki grafiği hazırlıyor.
        

Gölge Uzunluğu

demir
çubuk

21
Haziran

Tarih23
Eylül

21
Aralık

21
Mart

Buna göre, demir çubuğun sabitlendiği konum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Güneş ışınlarının birim alana en az ısı enerjisi bıraktığı tarih 21 Aralık tarihidir. 
B) Güneş ışınlarının en büyük açı ile düştüğü tarih 21 Aralık’tır.
C) Güneş ışınlarının en küçük açı ile düştüğü tarih 21 Haziran’dır.
D) Araştırma Güney Yarım Küre’de yapılmıştır.

SINAV’IN SORUSU
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Bir öğretmen, öğrencilerinden katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına 
bağlı olup olmadığını araştırmalarını istemektedir.
Buna göre öğrenciler, kum zemin üzerinde çeşitli malzemeleri kullanarak kurdukla-
rı aşağıdaki düzeneklerin hangisinde katı basıncının cismin yere temas eden yüzey 
alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir?

Üst üste duran özdeş fincanlardan üstteki
fincan altındaki tabakla birlikte alınıyor.

Kum Yer 
(yatay)

C)

Kum Yer 
(yatay)

İçi sıvı dolu ve tabanı ağız kısmından geniş 
olan cam şişe ters çevrilerek konuluyor.

D)

Birbirine yapıştırılan özdeş küpler 2 ve 3 
rakamları yere gelecek şekilde konuluyor.

Kum Yer 
(yatay)

A)

5

5

2 2 3

3

Yerde duran silgi üzerine 
özdeş bir silgi daha konuluyor.

Kum Yer 
(yatay)

B)
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Katı cisimlerin basıncının bağlı olduğu faktörleri belirlemek için yapılan çalışmalar aşa-
ğıda verilmiştir.
1. Çalışma
Küp şeklindeki özdeş cisimler ile oluşturulan düzenekler kum zemin üzerine konulup 
düzeneklerin kuma gömülme miktarları ölçülüyor.
 

Kum
I

Kum
II

Cisim, II. şekildeki düzenekte kuma daha az gömülüyor.
2. Çalışma
Bir tuğla, kum zemin üzerine aşağıdaki gibi farklı şekillerde bırakılıyor. Tuğlaların kuma 
gömülme miktarları ölçülüyor.
 

Kum
I

Kum
II

Tuğla, II. şekildeki düzenekte kuma daha çok gömülüyor. 
Buna göre, yapılan çalışmalarla ilgili seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğru-
dur?
A) 1. çalışma ile katıların ağırlığı arttıkça yüzeye uygulanan basıncın azaldığı ispatlanır.
B) 1. çalışma ile katıların sıvılar gibi basıncı her yöne aynı büyüklükte ilettiği ispatlanır.
C) 2. çalışma ile katı basıncının cismin yüzey alanına bağlı olduğu ispatlanır.
D) 2. çalışmada, II. düzenekteki tuğlanın kuma daha az gömülmesinin sebebi basıncın 

daha fazla olmasıdır. 

SINAV’IN SORUSU
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Sıvı basıncını etkileyen değişkenler ile ilgili bir deneyde bir öğrenci esnek ve su geçirmez 
bir maddeyle bir huninin geniş yüzeyini tamamen kapatıyor. Daha sonra lastik bir hortu-
mun bir ucunu huniye, diğer ucunu da içinde bir miktar su olan U borusuna şekildeki gibi 
geçiriyor. Lastik hortumun ucundaki huniyi eşit hacimde civa ve etil alkol bulunan özdeş 
kapların tabanına değecek şekilde ayrı ayrı batırıyor.

Civa
Yer 
(yatay)

Yer 
(yatay)

Su

Lastik 
hortum

Huni Huni

Etil
alkol

Su

Lastik 
hortum

U 
borusu

U 
borusu

Civanın yoğunluğunun etil alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğu bilindiğine 
göre huniler kabın tabanına değecek şekilde batırıldığında U borularında oluşabi-
lecek su seviyeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Civa bulunan kaptaki U borusu Etil alkol bulunan kaptaki U borusu

D)

Yer 
(yatay)

Yer 
(yatay)

C)

Yer 
(yatay)

Yer 
(yatay)

B)

Yer 
(yatay)

Yer 
(yatay)

A)

Yer 
(yatay)

Yer 
(yatay)
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+

Doruk eline aldığı ağzı kapalı içi hava dolu su şişesi ile ilk önce denize dalış yapıyor. 
Doruk yaklaşık 3 metre daldığında şişenin içeri doğru büzüldüğünü ve şeklinin değiştiğini 
gözlemliyor.
Aynı su şişesini eski hâline getirdikten sonra, şişe ile beraber havuza 3 metre dalan 
Doruk, su şişesinin büzüldüğünü fakat denizdeki kadar büzülmenin gerçekleşmediğini 
gözlemliyor.
Buna göre Doruk’un yaptığı etkinlik ile ilgili, 
I. Su şişesinin aynı derinlikteki denizin içinde havuzun içindekinden daha fazla büzül-

mesi, deniz suyunun havuz suyundan daha yoğun olduğunu gösterir.
II. Doruk’un denizdeki dalış derinliği 4 metre olursa şişede meydana gelen büzülme 

miktarı daha da artar.
III. Denizde meydana gelen büzülmenin havuzdaki büzülmeden fazla olmasının sebebi, 

denizdeki su miktarının havuzdaki su miktarından fazla olmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                    B) I ve II.                    C) I ve III.                    D) I, II ve III.

SINAV’IN SORUSU
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Sıvı basıncı derinlikle artar.
Buna göre; 

II.

III.

Yer 
(yatay)

I.

İçi suyla dolu bir kabın üzerindeki 
hareketli kapağa kuvvet uygulandığında 
mantar tıpalarla kapatılan deliklerden 
tıpaların fırlaması

Hareketli 
kapak

Mantar
tıpa

Mantar
tıpa

Yer 
(yatay)

İçinde çeşitli sıvıların saklandığı 
büyük depoların dışında bulunan 
çelik bantların deponun alt kısmında 
daha sık aralıklarla sarılması

DepoÇelik 
bant

Üzerinde delik bulunan, suyla
dolu bir şişede su seviyesinin
deliğe yaklaşmasıyla delikten
çıkan suyun ulaştığı yatay
mesafenin de azalmasıYer

(yatay)

durumlarından hangileri “Sıvı basıncı derinlikle artar.” bilgisi kullanılarak açıklana-
bilir?
A) Yalnız I                    B) Yalnız III                    C) I ve II                    D) I, II ve III
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Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç oluşturma etkisine sahiptir. Tüm 
sıvılar, akışkan olma özelliklerinden dolayı içinde bulunan cisimlere ve temas ettikleri 
yüzeylere basınç uygularlar. 
Aşağıda sıvı basıncı ile ilgili hazırlanan deney düzenekleri ve bu düzeneklerde gözlen-
mek istenen hipotezler verilmiştir.

I. Deney Düzeneği

Yapılan İşlem: İçinde sıvı bulunan ağzı kapalı kap 
üzerine farklı derinliklerde delikler açılıyor ve sıvı 
akışları gözlemleniyor.

Hipotez: Sıvıların basıncı sıvı derinliğine bağlı mı-
dır?

su

II. Deney Düzeneği

Yapılan İşlem: İçinde su bulunan ve farklı derinlikler-
de deliklere sahip olan kabın üzerine şırıngayla kuv-
vet uygulanarak basınç oluşturuluyor ve sıvı akışla-
rı gözlemleniyor.

Hipotez: Sıvılar, üzerlerine uygulanan basıncı her 
yöne eşit olarak iletir mi?

su

Şırınga

III. Deney Düzeneği

Yapılan İşlem: Aynı miktardaki su, üzerinde fark-
lı derinlikte delik olan, farklı şekillerdeki ağzı kapalı 
kaplara konuluyor ve sıvı akışları gözlemleniyor.

Hipotez: Sıvı basıncı kabın şekline bağlı mıdır?

su
su

IV. Deney Düzeneği

Yapılan İşlem: Eşit hacimdeki su ve yağ, üzerinde 
eşit derinlikte delikleri olan ağzı kapalı kaplara konu-
luyor ve sıvı akışları gözlemleniyor.

Hipotez: Sıvı basıncı sıvıların cinsine bağlı mıdır?

suyağ

Buna göre, hangi düzenekler amacına uygun olarak hazırlanmıştır?

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

SINAV’IN SORUSU
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Bir deneyde katı hâldeki bir bileşik, deney tüpüne konuluyor. Tüpün ağzına yanan bir kib-
rit Şekil I’deki gibi yaklaştırıldığında alevin parlaklığında değişimin olmadığı gözleniyor.

Şekil I

Bileşik

Bu deney tüpü Şekil II’deki gibi bir süre ısıtıldıktan sonra içindeki bileşiğin kütlesinin 
azaldığı ve yaklaştırılan kibrit alevinin parlaklığının arttığı gözleniyor.

Şekil II

Bileşik

Kibrit alevinin parlaklığının artmasının ortamdaki oksijen gazının artmasından 
kaynaklandığı bilindiğine göre sadece bu deney ile ilgili;
I. Bileşiğin yapısında oksijen bulunabilir.
II. Isıtma işlemi kimyasal değişime neden olmuş olabilir.
III. Bileşiğin yapısındaki atomların türü değişmiş olabilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                    B) I ve II                    C) II ve III                    D) I, II ve III
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Deneme 811, Soru 18

Çetin bir deney düzeneği hazırlıyor. Deneyde kullanacağı mermer tabakanın kütlesini 
tartıp not ediyor. Aynı işlemi deneyde kullanacağı limon suyu için de yapıyor. Daha sonra 
kapalı bir kap alıyor ve bunun kütlesini de ölçüp not ediyor.

Mermer Tabaka

Mermer Tabaka

Limon Suyu

Limon
Suyu

+

Mermer tabakayı kap içerisine koyup limon suyunu üzerine döktükten sonra kabı kapa-
tıyor ve bir gün bekliyor.
Buna göre, Çetin’in yaptığı deney ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru-
dur?
A) Kapta kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir ve yeni atomlar meydana gelmiştir.
B) Limon suyu mermeri aşındırdığı için kabın toplam ağırlığı azalır.
C) Bu deney asit yağmurlarının tarihî eserlere vereceği zararı göstermek için kullanıla-

bilir.
D) Kullanılan kabın ağzı açık tutulsaydı, kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu 

gözlemleyebilirdi.

SINAV’IN SORUSU
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