


Başarılı, sağlıklı bir yıl dileriz.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, 
eğitim öğretimin vazgeçilmez ve en önemli 
parçalarından biridir. Ölçülmeyen ya da eksik, 
yanlış ölçülen bilgi ve beceriler öğrenme süre-
cinde öğrencilerimizin doğru yönlendirilme-
mesine dolayısıyla da başarısız bir eğitim öğre-
tim süreci geçirmesine sebep olmaktadır.
    
“Ne olduğunu bilmeden ne yapacağını bile-
mezsin.” düşüncesiyle öğrencilerimizi doğru 
yönlendirmeyi amaçlayan Pruva Akademi Ya-
yınları olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 
5, 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanacak KURUMSAL 
DENEME SINAVLARINI hazırladık.

KURUMSAL DENEME SINAVLARIMIZ akade-
mik alt yapısını 2018, 2019, 2020 LGS sınav so-
nuç raporları ve sorularını titizlikle inceleyerek 
oluşturduk. Bu bağlamda LGS soruları ile ME-
B’in 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için yayınladığı bütün 
soruları, referans aldığımız belirli ölçme değer-
lendirme kriterlerine göre bilimsel olarak ana-
liz edip istatistiksel olarak değerlendirdik.

Bilimsel veriler ışığında uzman yazarlarımız ta-
rafından hazırlanan her bir deneme sınavımızı 
basılmadan önce Türkiye’nin farklı illerinde ör-
neklem olarak belirlediğimiz özel okullarda ve 
devlet okullarında uyguladık. Elde edilen veri-
lerle her bir branşın “madde ve güvenirlik ana-
lizi”ni yapıp testleri revize ettik.
Özetle TESTİ TEST ETTİK!

Tamamı Türkiye genelinde uygulanacak KU-
RUMSAL DENEME SINAVLARIMIZLA öğrenci-
lerimizin ve kurumlarımızın sağlıklı bir eğitim 
öğretim süreci geçirmeleri için Öğrenci Sınav 
Sonuç Karnesi, Şube/Sınıf Karnesi, Kurum 
Karnesi, Kurum Soru Analizi, Kurum Sıralı Net 
Listesi ve Şube/Sınıf Sıralı Net Listesi sonuç 
açıklama hizmetlerini sunduk. 

Sınav takvimini, konu kapsam tablolarını, ör-
nek soruları, ölçme değerlendirme hizmetleri-
mizle ilgili detaylı bilgileri bu kitapçıkta bulabi-
lirsiniz.   
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Pruva Akademi Yayınları 8. Sınıf Kurumsal Deneme Takvimi, soru, ki-
tapçık, sayfa sayısı ve sınav süreleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda 
gösterildiği gibi planlanmıştır. Farklı etkenlerden dolayı takvimde olu-
şabilecek değişiklikler duyurulacaktır.

SINAV
SÜRESİ
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Pruva Akademi Yayınları 5, 6 ve 7. Sınıf Kurumsal Deneme Takvimi, 
soru, kitapçık, sayfa sayısı ve sınav süreleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki 
tablolarda gösterildiği gibi planlanmıştır. Farklı etkenlerden dolayı tak-
vimde oluşabilecek değişiklikler duyurulacaktır.



TESTİ
TEST ETTİK!

KURUMSAL
DENEMELERİMİZ

NASIL
HAZIRLANIYOR?

MEB 2018, 2019, 2020
LGS ve Beceri Temelli

Örnek Sorularının Analizi

Her Bir Denemenin
Her Branşa Göre
Bloom Taksonomisinin
Çıkarılması

Ölçme
Değerlendirme

Yöntem ve
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Güvenirlik ve
Geçerlik Kat Sayılarının
Hesaplanması
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Tarihlerinin Belirlenmesi

MEB 2020 LGS

!MEB 2020 LGS

DOĞRU CEVAP

ORTALAMALARINA

EN YAKIN SINAV!
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Kurum karnesinde kurumun branş bazında net sayıları, genel ortalamaya göre kuru-
mun durumu, şube ortalamaları, elde edilen dereceler, başarı grafikleri, branş bazında 
kazanımlara göre başarı durumunu gösteren ayrıntılı liste bulunmaktadır.
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Yukarıda standart olarak verilecek liste ve rapor örnekleri yer almak-
tadır. Bunların dışında “sonuc.pruvaakademi.com.tr” adresinden ku-
rum şifreniz ile giriş yaparak il soru analizi, ilçe soru analizi, genel soru 
analizi, edinelemeyen kazanımlı okul karnesi gibi farklı liste ve karne-
lere de ulaşabilirsiniz.
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Her sınıfta sözel ve sayısal olmak üzere 2 kitapçık olduğu için öğren-
cinin 2 optik form hakkı bulunmaktadır. Uygulamadaki detaylar için 
lütfen bayinizle iletişime geçiniz.

Başarı belgesi okulda, ilçede, ilde ve Türkiye genelinde ilk 3’e giren öğ-
rencilere verilmektedir. Belgeler ORBİM sistemi üzerinden bayi ya da 
kurum tarafından alınabilecektir.

Merve DEMİR

Özel Pruva Akademi Ortaokulu - 8D

PRUVA AKADEMİ LGS
DENEME-1

2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapılan
sınavda 8. sınıflar arasında,
İSTANBUL ilinde 1. oldunuz.

Tebrik eder, hayatınız boyunca
başarılarınızın devamını dileriz.

1
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Kurumsal denemelerimizin Ölçme Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri konusunda ORBİM (TESTOFİS) 

firmasıyla çalışmaktayız. Sistemin kullanımı, teknik 
destek ve talepleriniz için aşağıda verilen 

numaralardan bilgi alabilirsiniz. 

Değerli
Öğretmenlerimiz ve Bayilerimiz,

Başarılar dileriz.
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-

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

DENEME SINAVLARI

KONULAR
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-

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

DENEME SINAVLARI

KONULAR

GENEL
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygu-
lama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.

KONULAR

DENEME SINAVLARI

GENEL
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KONULAR

DENEME SINAVLARI

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

GENEL
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 Avni Akbulut, orta yaşlı bir adam Kişiler

 Güzel Nevşehir Oteli  Yer

 Üçüncü kişi Anlatıcı

 Akşam Vakti Zaman

	 Aşağıdaki	metinlerden	hangisi	bu	yapı	unsurlarına	uygun	olarak	kurgulanmıştır?

A) Avni Bey, eline bir yiyecek sepeti alarak “Güzel Nevşehir Oteli”nin yolunu tutmuştu.  Kimseyi tanımasa da herkesle selamlaş-
mak, nüfus müdürlüğü yıllarından kalma bir alışkanlıktı. Yol kenarında bekleyenlere selamını verdi ve otele girdi. İçeride bir-
kaç adam çay içiyordu. Avni Akbulut: “Kâtip nerede?” diye sordu. Gözlüklü, orta yaşlı bir adam: “Buyurun, hoş geldiniz!” diye 
doğruldu. 

B) Günün son ışıkları da semayı terk etmişti artık. Bir elinde içi dolu sepetle otelden içeriye orta yaşlı bir adam girdi. Lobide otu-
ran adamların yanına gidip selamlaştı. Avni Bey’i sormuş olacak ki odasını gösterdiler. Adam, Avni Bey’in kapısında bir müh-
let bekledikten sonra yavaşça kapıyı çaldı. Az sonra içeriden “Gel!” sesi yükseldi.

C) Güneş batınca etrafı bir serinlik almıştı. Niğde’nin eski nüfus memuru Avni Akbulut; elinde yiyecek sepeti, Sirkeci’deki “Güzel 
Nevşehir Oteli”nin daracık kapısından girdi. Otel lobisine varınca “Kâtip nerede?” diye sordu. Gözlüklü, orta yaşlı bir adam: 
“Buyurun, hoş geldiniz!” diye cevap verdi. 

D) Karanlığın içinden köpek havlamaları yükseliyordu. “Güzel Nevşehir Oteli”nin sahibi Avni Akbulut’un arabası otelin kapısında 
belirince otel kapısında duran arkadaşımla onu karşılamak için yanına ilerledik. Elinde duran bir sepet meyveyi bize uzatıp 
akşam gelecek özel misafirlerine ikram edilmesini söyledi. Daha sonra Avni Bey’in yanına orta yaşlı bir adam gelince biz içe-
ri girdik.

 Naneli ve mentollü yiyecek ya da içecekler ağzımızı yaka-
bilir. Ancak bu yakma, acı biberin ya da sıcak bir içeceğin 
yakmasından farklıdır. - - - - yakan değil serinlik hissi veren 
bir yanmadır bu. Bu serinlik hissi, bazen  o kadar fazla olur 
ki ağzımızın yandığını söyleriz. Tıpkı naneli sakız çiğnedi-
ğimizde olduğu gibi. - - - - gerçekte ağzımızın içinde bir sı-
caklık değişikliği olmaz. Neden böyle hissettiğimizi şöyle 
açıklayabiliriz: Sinir hücrelerimizde TRPM8 adı verilen bir 
protein bulunur. Bu protein, sıcaklık düşük olduğunda bazı 
maddelerin sinir hücrelerinin içine girmesine izin verir. Bu 
maddeler sinir hücrelerinin içine girince beynimize sıcaklı-
ğın düştüğü mesajı gider. - - - - sıcaklığın düştüğünü algı-
larız.

	 Aşağıdaki	geçiş	ve	bağlantı	ifadelerinden	hangisi	bu	
metinde	boş	bırakılan	yerlerden	herhangi	birine	getiri-
lemez?

A) Özellikle   B) Oysaki

C) Böylece   D) Başka bir deyişle

 1500 yıllık Ayasofya bu satırlara sığmaz. Sadece mozaik-
lerin, çinilerin, pagan anıtlarından taşınmış 107 (I) sütunun 
(kolon), mermer işçiliklerinin boyutları, özellikleri ve öykü-
lerinden kitaplar çıkar. Dünya mimarlık, inanç ve sanat ta-
rihinin hâlâ (II) ayakta duran (yıkılmayan) en önemli anıtla-
rı arasında yer alır. 27 Aralık 537'de bir kilise olarak açılır 
Ayasofya ve 916 yıl bu işlevini sürdürür. 1453'te İstanbul'un 
fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilir. An-
cak Ayasofya (III) tüm bunlardan fazlasıdır (farklı). Mermer 
sütunlarıyla Roma öncesi çağları, "Nuh'un Gemisi'nin tah-
talarından yapılmış" denen kapıları, (IV) olağanüstü (fev-
kalade) mozaikleriyle ve hayret verici mimari özellikleriyle 
Bizans'ı taşır günümüze.

	 Bu	parçadaki	numaralanmış	altı	çizili	sözcük	ve	söz-
cük	gruplarından	hangisinin	cümleye	kattığı	anlam	yay	
ayraç	(	)	içinde	yanlış	verilmiştir?

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

32

1
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1. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kuluçka dönemini dolduran kuş yumurtalarından yavrular çıkmaya başlar. Bu dönemde ilk uçuş de
neyimlerinde başarısız olan ya da yuvadan düşen yavrular oldukça fazla olur. Bu bilgilendirme ile ilgili “Doğal Hayatı Koruma Vak
fı” tarafından hazırlanan afiş çalışması aşağıda verilmiştir. 

 

	 Buna	göre	aşağıdaki	durumların	hangisinde	bu	afişe	uygun	hareket	edilmemiştir?

A) Ozan, bahçede oynarken bir yavru kuş görür. Kuşu yakından incelediğinde tüylerinin yeni çıktığını fark eden Ozan, bir süre 
çevreyi gözlemler. Çevrede yavru kuş açısından tehlike oluşturabilecek bir durum olmadığına kanaat getirdiğinde kuşu yalnız 
bırakıp oyununa devam eder.

B) Aslı, pencereden sokağı izlerken ağaçtan yere düşen bir yavru kuş görür. Henüz tüyleri bile çıkmamış olan bu yavruyu koru
maya alan Aslı, onu düştüğü yuvaya bırakmaya karar verir. Yavru kuşu yuvaya bırakan Aslı, yuvayı yarım saat izlemesine rağ
men yuvaya herhangi bir ebeveynin gelmediğini fark ederek yetkilileri arar. 

C) Piknik alanındaki ağaçların altında köpeği Pamuk'la top oynayan Tekin, yerde seken tüyleri yeni çıkmış yavru bir kuş bulur. 
Yavru kuşun annesinin etrafta olabileceğini düşünen Tekin, annesinin kendisine seslenmesiyle yavruya müdahale etmeden 
oradan uzaklaşır.

D) Okul bahçesinde ağaçların bulunduğu alanda bir kedinin yakalamaya çalıştığı yavru kuşu son anda kurtaran Nazlı, tüyleri ye
ni çıkmış ama henüz uçamayan bu yavru kuşun yaralı olduğunu fark eder. Bunun üzerine derhal Doğal Hayatı Koruma Vak
fının ilk yardım hattını arayarak durum hakkında bilgi verir.

44
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	 Aslı	Öğretmen,	sözcükte	anlam	özelliklerini	temsil	eden	ve	farklı	renklerde	verilen	yukarıdaki	kutuları	hazırlamıştır.	Daha	sonra	
öğrencilerinden	bu	kutuların	üzerinde	belirtilen	anlam	ilişkisini	ifade	edecek	kelimeleri	altı	çizili	şekilde	cümle	içinde	kullanmala-
rını,	kullandıkları	kelimelerin	de	anlam	ilişkisine	göre	karşılığını	yazıp	hangi	renkteki	kutuyla	eşleştirilmesi	gerektiğini	ayraç	için-
de	belirtmelerini	istemiştir.

 Cafer: Uygarlığımızın	temelinde	büyük	savaşlar	yatmaktadır.	(Medeniyet	-	Pembe)

 Selin: Dargın	olamayız	onunla,	dostluğumuz	eskiye	dayanır.	(Küs	-	Pembe)

 Adem:	Babasıyla	öyle	konuşmak	biraz	cesaret	ister.	(Güven	-	Yeşil)

 Yener: Cılız	bir	çocuktu	ama	iştahı	yerindeydi.	(Şişman	-	Mavi)

	 Buna	göre	hangi	öğrenci	yanlış	eşleştirme	yapmıştır?

A)	Selin	 B)	Adem	 C)	Yener	 D)	Cafer

Zıt anlam Eş anlam Yakın anlam

 •	 Din	ve	mezhep	adları	ile	bunların	mensuplarını	bildiren	
sözler	büyük	harfle	başlar.

 •	 Yer	adları	(kıta,	bölge,	il,	ilçe,	köy,	semt	vb.)	büyük	harf-
le	başlar.

 •	 	Kurum,	kuruluş	ve	kurul	adlarının	her	kelimesi	büyük	
harfle	başlar.

 •	 Kitap,	makale,	tiyatro	eseri,	kurum	adı	vb.	özel	adlarda	
yer	alan	kelimelerin	ilk	harfleri	büyük	yazıldığında	ve,	
ya,	veya,	yahut,	ki,	da,	de	sözleriyle	mı,	mi,	mu,	mü	so-
ru	eki	küçük	harfle	yazılır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	büyük	harf-
lerin	kullanımıyla	ilgili	bir	yazım	yanlışı	vardır?

A)	 Türk	halk	kültürü	ve	sosyal	hayatı	içinde	Bektâşilik’in	
önemli	bir	yeri	vardır.

B)	 Maliye	Bakanlığı	bu	yılki	bütçe	çalışmalarını	TBMM’ye	
sundu.

C)	 Lisedeki	ablam	Mevlana’nın	“Leyla	İle	Mecnun”	eserini	
okuyor.

D)	 İç	Anadolu	Bölgesi,	toprak	bakımından	Türkiye’de	önem-
li	bir	yere	sahiptir.

Avustralya	yerlileri	ya	da	Avustralya	Aborjinleri,	Avustralya	
kıtası	yerlilerine	verilen	addır.	Aborjinler	ifadesi	genel	ola-
rak	tüm	bir	Avustralya,	Tasmanya	ve	çevre	adalarda	yaşa-
yan	yerlileri	tanımlamakla	birlikte	bu	isimlendirmenin	dil	ve	
yaşayış	biçimi	olarak	ortak	noktalarıyla	birlikte	farklılıklar	
da	taşıyan	geleneksel	toplulukları	işaret	ettiği	de	unutulma-
malıdır.	İngilizler,	18.	yüzyılda	Avustralya’ya	yerleştiklerin-
de	300.000’den	fazla	Aborjin	yaşamaktaydı.	Ancak	birço-
ğu,	İngilizler	tarafından	öldürülmüş	ya	da	topraklarından	
sürülmüştür.	Günümüze	kadar	da	sayıları	yok	denecek	ka-
dar	azalmıştır.

	 Bu	paragrafta	verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	
hangisi	çıkarılamaz?

A)	 Aborjinlerin	tarihin	bir	döneminde	yurtlarından	oldukları

B)	 Yaşadığımız	dönem	dünya	nüfusunda	çok	az	bir	yere	
sahip	oldukları

C)	Günümüzde	geleneksel	özelliklerini	hâlâ	korudukları

D)	Geçmiş	dönemden	birden	fazla	adada	yaşamlarını	sür-
dürdükleri

3

2

1
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 1  Orman  2  Su tankı  3  Mutfak  4  Koğuş Binası  5  Pentatlon Pisti

 6  Araç Test Pisti 7  Nizamiye  8  Ofis   9  Teknik Depo  10  Teknik

 11  Kademe  12  Depo Bölgesi  13  Park Alanı

 Haritalarda yer alan yatay ve dikey çizgilerin kesişim alanları hedef bölgeyi göstermek için kullanılır. Hedef bölgeye yatay ve di-
key yönde hareket ederek ulaşılabilir. Telsiz iletişiminde bu bölgelerin ulusal fonetik alfabe ile aktarılması tercih edilir. Örneğin or-
man bölgesine gidecek bir kişi “Alpha-4” kodunu kullanmalıdır.

	 Buna	göre	nizamiyeden	giriş	yaptıktan	sonra	depo	bölgesine	geçecek	birinin	kullanması	gereken	kodlar	hangisinde	sı-
rasıyla	doğru	verilmiştir?

A) Golf-4, Foxfort-4,Foxfort-3

B) Foxfort-3, Foxfort-4, Golf-4

C) Golf-5, Foxfort-4,Foxfort-3

D) Golf-4, Foxfort-4, Echo-4

A

1

2

3

4

5

6

B C D F G H

65

7

1211

9 8

4
3

2

1

13

10

4
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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Türkiye’de koronavirüsle ilgili 
son durumu her gün bir tabloy
la kamuoyuna açıklamaya de
vam ediyor. Bu bağlamda gün
lük olarak ölü ve vaka sayısı 
başta olmak üzere toplam test, 
yoğun bakım, iyileşen hasta 
sayıları vatandaşlarımı za sos
yal medya aracılığıyla duyuru
luyor. Bakan Koca, 16 Ağustos 
Türkiye günlük koro navirüs 
tablosunu sosyal medyadan 
paylaştı. Tabloya göre son 24 
saatte 1192 kişiye kovid19 ta
nısı konulduğu, 19 kişinin ha
yatını kaybettiği, toplam vaka 
sayısının 249 bin 309 olduğu, 
bu güne kadarki can kaybının 
5 bin 974’e ulaştığını belirtti.

	 Bu	tablo	ve	haber	metninde	aşağıdaki	sorulardan	hangisinin	cevabı	yoktur?

A) Salgınla ilgili son durumu halka kim duyurmaktadır?

B) Vatandaşlara günlük olarak hangi bilgiler, nasıl duyurulmaktadır?

C) Hasta sayısının sosyal medya yoluyla açıklanmasının sebebi nedir?

D) Haber metnindeki verilerle tablodakiler birebir örtüşmekte midir? 

Sevgi ve Hale 23 Şubat 2018’de Millet Kütüphanesinde  ta
nışmışlar. Sevgi, bugünlerde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Hu
zur” adlı eserini ingilizceye çevirmekle meşgulmüş. Ha le 
ise uzay bilimleri üzerine doktora yapıyormuş. Doktora te
zi, Mars gezegeni ile Güneş arasındaki ilişkinin Dünya’yı 
nasıl etkilediği ile ilgiliymiş. Her ikisinin ortak noktası, işle
rini tutkuyla yapmasıymış.

	 Metinde		büyük	harflerin	yazımıyla	ilgili	aşağıdaki	ku-
rallardan	hangisine	uyulmamıştır?

A) Kitap, dergi, gazete, sanat eserlerinin adları büyük harf
le başlar.

B) Belirli bir tarihi belirten gün ve ay adları büyük harfle 
başlar.

C) Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.

D) Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.

 (I) Ordu’da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma en
geli bulunan Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı üçün
cü kitabı için imza günü düzenledi. (II) Altınordu ilçesinde 
yaşayan yirmidört yaşındaki Yılmaz, tek parmağıyla dizüs
tü bilgisayarında “Azmin Zaferi” ve Gün Batımı” adlı kitap
larını yazdı. (III) Okurun bu kitaplara karşı ilgisinin yüksek 
olmasının ardından yeni kitabı için kolları sıvayan Yılmaz’ın 
kaleme aldığı “Aşk ve Ölüm” adını verdiği 3’ncü kitabında 
ayrılık ve kavuşmaların yer aldığı bir aşk hikâyesi konu edi
liyor. (IV) Kitaplarını 5 yılda 1000’in üzerinde kitap okuya
rak yazan Yılmaz, kısa süre önce yayımlanan kitabı için 
14.09.2019’da kentteki bir alışveriş merkezinde imza günü 
düzenledi.

	 Metinde	numaralanmış	cümlelerin	hangilerinde	sayıla-
rın	yazımı	ile	ilgili	yanlışlık	yapılmıştır?

A) III B) IIIII C) IIIV D) IIIIV

3
2

1
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	 Özel	bir	üniversite,	spor	bursları	ile	hem	sportif	başarıları	olan	hem	de	yükseköğrenim	görmek	isteyen	öğrencileri	desteklemek-
tedir.	Üniversitenin	spor	kulübü	yeni	gelen	öğrencilere	tanıtım	yapmak	amacıyla	2006-2014	yılları	arasında	spor	bursu	verilerek	
yarışmalara	katılması	sağlanan	öğrencilerle	ilgili	bir	grafik	hazırlamıştır.

	 Buna	grafiğe	göre	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A)	 2013	yılında	yarışmalara	katılan	lisanslı	öğrencilerin	sayısında	önceki	yıla	göre	düşüş	yaşanmıştır.

B)	 Kulübün	lisanslı	olarak	yetiştirdiği	erkek	öğrencilerin	sayısı	9	yıl	boyunca	bayan	öğrencilerden	daha	fazla	olmuştur.

C)	 2006	ve	2007	yıllarının	lisanslı	öğrencilerinin	toplam	sayısı	2008	yılındaki	lisanslı	erkek	öğrencilerden	daha	azdır.

D)	 2010	yılında	lisanlı	erkek	öğrencile	rin	sayısı,	önceki	ve	sonraki	yıllardan	daha	fazladır.	

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisanslı	yarışmacı
bayan	sporcu

Lisanslı	yarışmacı
erkek	sporcu

Toplam	lisanslı
yarışmacı	sporcu	sayısı

4
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 Sözcüklere gelerek onlardan yeni sözcükler türeten eklere 
“yapım eki” denir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamı-
nı da türünü de değiştirir. 

	 Buna	göre	aşağıdaki		cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	
sözcük	yapım	eki	almamıştır?

A) Önce vergiyi kolay tahsil etmenin bir yolunu bulsunlar.

B) Okula yeni başlayan çocuklar, çoğunlukla çekingen, olur.

C) Yolun neresi kayalık, neresi kumsal hep ezbere bilirdi.

D) Görsel, işitsel ve basılı medyanın yanında bir de genel 
ağ medyası çıktı.

Birbirinden özgün hikâyelerini yazmak için masa başına ge-
çip düşünmezdi. Onun tarzı bu değildi. Sabahın taze serin-
liğinde sahile doğru iner, kıyı  şeridi boyunca yürürdü. Ba-
zen dalgaların sesi veya bir martının çığlığıyla kendine ge-
lirdi. Yorulunca oracıkta çömelir, uzaklardaki bulutlara ba-
karken kafasında yazacağı hikâyesine son şeklini verirdi. 
Gerisi artık çok kolay: Yazmak. 

	 Bu	paragraftan	hikâye	yazarı	ile	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	çıkarılamaz?

A) Birbirine benzemeyen hikâyeler yazdığı

B) Bazen dalgın birine dönüştüğü

C) Öykülerini önce zihninde tasarladığı

D) Öykülerinin kolayca okunduğu

Farklı eğitim yöntemlerinden en çok ön plana çıkan ve merak edilen “yaratıcı drama”dan sizlere bahsetmek istiyorum. 

Çünkü tiyatro ile eşdeğer görülmesi bu alanın eğitimde kullanılan bir yöntem olduğu gerçeğini gölgelemekte.

Özellikle geleneksel eğitimin yaratıcılıktan uzak, tek bir doğruyu kabul eden, didaktik, etkileşimsiz bir yapıda olduğunu 
varsayarsak bu ihtiyacın nedenlerini daha iyi anlarız.

İsminde “drama” sözcüğünün bulunması  nedeniyle zaman zaman tiyatro ile eşleştirilen yaratıcı dramanın öncelikle ne 
olmadığını anlatmakta fayda var.

Değişen dünya ve değişen insan zihinleriyle beraber farklı eğitim yöntemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç ve il-
gi duyuyoruz.

	 Renk	merdiveninde	karışık	olarak	verilmiş	cümlelerden	anlamlı	bir	paragraf	oluşturulmak	istenirse	renk	sıralaması	na-
sıl	olur?

A) Yeşil - mor - kırmızı - turuncu - mavi

B) Mavi - yeşil - turuncu - mor - kırmızı

C) Yeşil - mavi - kırmızı - mor - turuncu

D) Mavi - turuncu - yeşil - mor- kırmızı

3

2

1
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 Çocukları eğlendirmek ve onların hayal dünyalarını geliştirmek için el ve parmak ile çeşitli hayvan figürleri yapılmaktadır. Bunlar-
dan bazıları aşağıda verilmiştir.

 

 Bazı hayvanlara ait figürlerin açıklaması şu şekildedir:

 I. Bu figürü yapmak için ellerden biri sıkı bir yumruk hâline getirilir. Diğer el ise yapılan yumruğun önüne getirilir ve parmaklar 
yukarı bakacak şekilde pozisyon alır. Hayvanın kulağı için yüzük veya işaret parmağı diğer parmaklardan hafifçe önde durur. 

 II. Bu figürde sol el sağ elin üstüne getirilir. Baş ve işaret parmağı “U” harfini oluşturacak biçimde yukarı bakar. Diğer parmaklar 
ise hafifçe yumruk yapılır. Sağ elin parmakları aşağıya dönük şekilde durur ve hayvanın burun ve dudakları oluşturulur.

	 Buna	göre	açıklamalarda	verilen	figürlerin	hangi	hayvanları	temsil	ettiği	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?	

I II

A) Salyangoz Köpek
B) Tavşan Boğa
C) Salyangoz Boğa
D) Boğa Kuş

4
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DENEME SINAVLARI

KONULAR

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.
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KONULAR

DENEME SINAVLARI

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

GENEL
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.
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KONULAR

GENEL
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

DENEME SINAVLARI

KONULAR

GENEL
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 Aşağıda birbiri ile kesişen halkalar görülmektedir.

 

 Halkaların kesiştiği bölgedeki sayılar, komşu iki halkanın 
içindeki doğal sayıların, ortak bir bölenini ifade etmektedir.

 Buna göre A + B + C toplamının 90 ile 100 arasında ala-
cağı değer aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 91 B) 92 C) 95 D) 97

5 A 7 B 3 C 6 1225

 Pelin ve Ahmet arasındaki konuşma aşağıda verilmiştir.

 

 Pelin ve Ahmet'in yaşları tam sayı olduğuna göre yaş-
ları toplamı en az kaçtır?

A) 47 B) 33 C) 19 D) 16

Ahmet ile yaşlarımız
aralarında asaldır.

Pelin ile yaşlarımızın
EKOK’u 90’dır.

Ahmet

Pelin

 Bakırcılar Sokağı’nda girişten çıkışa doğru ilerleyen bir kişi solundaki evlerin kapı numaralarının girişten çıkışa doğru sırasıyla 6’nın 
pozitif tam sayı katları ile sağındaki evlerin kapı numaralarının ise çıkıştan girişe doğru sırasıyla 5’in pozitif tam sayı katları ile nu-
maralandırıldığını görmektedir.

 

 Ömer ile Cevdet’in evleri bu sokağın farklı taraflarında yer almaktadır. Ömer ile Cevdet’in evlerini arayan bir kişi aradığı evlerin ka-
pı numaraları ile ilgili aşağıdakileri bilmektedir.

 • Kapı numaraları iki basamaklı sayılardır. 

 • Kapı numaralarının en küçük ortak katı kapı numaralarının çarpımına eşittir.

 • Kapı numaraları ardışık sayılar değildir.

 Buna göre Ömer ile Cevdet’in kapı numaralarının toplamı en çok kaçtır?

A) 65 B) 67 C) 71 D) 77

Bakırcılar SokağıGiriş Çıkış

6

5

3

2

1
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Futbol takımları maçlarda belirli bir oyun sistemi ile oynar. Bu sistem, kaleci hariç tutularak defanstaki oyuncu sayısı – orta saha-
daki oyuncu sayısı – forvetteki oyuncu sayısı şeklinde belirtilir.

 Aşağıda gösterilen futbol takımı 3 – 4 – 3 sistemi ile oynamaktadır.

 

 Sevgispor – Dostlukspor maçını izleyen Canan, maça gelmeyen arkadaşına Sevgispor’un oyun sistemi ve oyuncularının forma 
numaraları ile ilgili aşağıdaki mesajları atmıştır.

 

	 Sevgispor’un	kalecisinin	forma	numarası	1	olduğuna	göre,	Sevgispor’un	oyun	sistemi	ve	oyuncularının	forma	numara-
ları	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A)

1

14
11

7

5

60

9

12

8

18
98

B)

1

C)

1

D)

45

75

15

9

8
91

24

18

23

7

42

72

96

12

36
13

41

18

53

66

1 6

48

54

24

18
11

30

61

19

84

Kaleci Defans ForvetOrta saha

Takımımız 3 - 5 - 2 sistemi
ile oynuyor.

Defans oyuncularının forma
numaralarının 2 tane ortak asal
çarpanı var.

Orta sahadaki üç oyuncunun forma
numarası asal sayı, diğer iki oyun-
cunun forma numaralarının en bü-
yük ortak böleni 6’dır.

Forvetteki oyuncuların forma
numaralarının en küçük ortak
katı 72’dir.

4
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 Bir bilgisayar oyununda üzerinde tam sayılar bulunan top-
lara iki kere tıklandığında sayı –1 ile çarpılmakta ve tıkla-
nan toptaki sayının diğer toplardaki sayılardan biri ile top-
lamı 0 olduğunda iki top da yok olmaktadır. Tıklanan top ile 
toplamı 0 olan bir top yok ise top üzerindeki sayı eski de-
ğerine geri dönmektedir.

 

	 Altı	kere	tıklama	hakkı	olan	bir	oyuncu	tüm	haklarını	
kullandığında	kalan	toplardaki	sayıların	toplamı	en	az 
kaç	olur?

A) – 21 B) – 19 C) – 15 D) – 13

Puan = 0

8

10 –15 –13

9

8

6

–4610

–911

74

–5 2

 Aşağıdaki eşit bölmeli çark iki kez çevriliyor.

 

	 Buna	göre	okun	gösterdiği	iki	tam	sayının	çarpımı	en	
çok	kaç	olabilir?

A) 64 B) 56 C) 48 D) 40

–5–6

–1–8

+3 –7

+4 +2

 Bir sayı oyunu, üzerinde –100’den 100’e kadar tam sayıların bulunduğu bir çubuk yardımıyla oynanmaktadır. 100 puanı ilk tamam-
layan oyunu kazanacaktır.

 

 Tarık, Cem, Yaren, Kaan ve Tuna isimli beş arkadaş bu oyuna başladıktan bir süre sonra puanları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veril-
miştir.

 • Tarık oyunu tamamlamak için 150 puan almalıdır.

 • Puanı Tarık’tan 90 puan fazla olan Yaren üst üste 5 kere –10 puan alırsa puanı Cem ile aynı olacaktır.

 • Cem ile Kaan’ın puanları toplamı sıfırdır.

 • Oyunu bitirmeye en yakın kişi Yaren’dir.

 • Tuna’nın puanı Kaan’dan fazladır.

	 Buna	göre	Tuna’nın	puanı	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 8 B) 25 C) 43 D) 55

–100 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

3

2
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 Bir madene giriş seviyesinin üstüne ve altına doğru sabit hızlarla hareket eden A, B ve C madenci asansörleri yerleştirilmiştir.

 

 Asansörlerin giriş seviyesine göre bulundukları konumlar ile her 100 metreyi kattettikleri süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tab-
loda asansörlerin hareket yönleri oklarla gösterilmiştir.

 

 Asansörler verilen konumlardan harekete başlamıştır.

	 A	ve	B	asansörleri	aynı	hizaya	geldiğinde	C	asansörünün	yeni	konumu	aşağıdakilerden	hangisi	olur?

A) – 70 B) – 40 C) 50 D) 80

A B C

Asansörler

Giriş

Asansör Bulunduğu	konum	(m) Hareket	süresi	(sn) Hareket	yönü

A 80 50 ⇓

B –40 25 ⇑

C 30 20 ⇓

4
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 Bir belediye yeşil alan ve yürüme yolu projesi hazırlıyor.

 

 Yukarıda dikdörtgen bölümlerden oluşan yeşil alanlar ve 
yürüme yolu görülmektedir.

	 Buna	göre	yürüme	yolunun	alanını	veren	işlem	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

A) 15.(6 + 5)   B) 15.(11 – 8)

C) 15.(11 – 9)   D) 15.(11 – 5)

Yürüme
yolu

Yeşil
alan

Yeşil
alan

3 m 2 m 6 m

15 m

 Yiğit’in hesap makinesinde 2 ve 6 tuşları çalışmamaktadır.

 

	 Hesap	makinesi	ile	62.49	işleminin	sonucunu	bulmak	
isteyen	Yiğit	aşağıdakilerden	hangisini	yaparsa	işlemin	
sonucunu	bulamaz?

A) 49.54 + 49.8   B) 49.71 – 49.9

C) 49.14 + 49.48   D) 49.31 + 49.33

 Sakıp Bey işyerinde bulunan kasasının şifresini üslü sayıları kullanarak oluşturmuştur.

 Kasa üzerinde 6 bölmeye ayrılmış iç içe iki daire bulunmaktadır. İçteki küçük daire saat yönünde ve saatin tersi yönünde dönebil-
mektedir. Her bir dönmede iç dairedeki sayılar dış dairede bulunan sayılarla eşleşmektedir. Örneğin içteki daire 3 kez saat yönün-
de dönerse, yukarıdaki konuma göre 50 sayısı 93 sayısı ile eşleşmektedir. Bu şekilde küçük dairedeki bütün sayılar yer değiştir-
mektedir. Sakıp Bey kasanın şifresini iç ve dış dairedeki birbirine eşit tüm üslü sayılar en az bir kez eşleşecek şekilde oluşturmuş-
tur.

	 Kasanın	konumu	şekildeki	gibi	olduğunda	hangi	seçenekteki	çevirme	işlemi	ile	kasa	açılabilir?

A) Saatin tersi yönünde 1 kez, saat yönünde 3 kez dönmeli
B) Saat yönünde 2 kez, tekrar saat yönünde 2 kez dönmeli
C) Saat yönünde 3 kez, saatin tersi yönünde 1 kez dönmeli
D) Saatin tersi yönünde 2 kez, tekrar saatin tersi yönde 2 kez dönmeli

24

28

108

93

82
42

34

26

103
50

83

110
Saat yönüSaatin tersi

yönü

3
2

1
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 Eni 42 cm olan bir tahtaya dikey yönde 9 defa kesim yapılarak şekildeki gibi eş parçalara ayrılıyor.

 

 Elde edilen parçalar iki tane tahtaya aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden zeminden başlanarak Şekil-I’deki gibi ça-
kıldığında yerden yüksekliği a cm oluyor.

 Aynı parçalar Şekil-II’deki gibi tahtalar arasında 24 er cm boşluk bırakılarak ve zeminden başlanarak çakıldığında ise yerden yük-
sekliği b cm oluyor.

 

	 Yukarıda	verilenlere	göre	a	+	b	değeri;

 I. 16.10 + 16.10 + 16.9

 II. 9.16 + 9.16 + 9.16

 III. 16.29

	 işlemlerinden	hangileri	ile	bulunabilir?

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

42 cm

a

Şekil-I

b

Şekil-II
Zemin

4
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 2018 yılında 27592 kilometrede ikinci el bir araç alan Muh-
sin Bey’in 2018 ve 2019 yıllarında gittiği mesafelerin kilo-
metre cinsinden değerleri aşağıda verilmiştir.

 

 Muhsin Bey 2020 yılında aracının kilometre göstergesini 
kontrol ettiğinde 53888 sayısını görmüştür.

	 Buna	göre	Muhsin	Bey	2020	yılında	göstergeyi	kontrol	
edene	kadar	kaç	kilometre	yol	gitmiştir?

A) 878 B) 909 C) 1012 D) 1139

Yıl Gidilen	yol	(km)

2018 12375

2019 13012

 Yukarıda dijital rakamlar verilmiştir. Öğrencileri için matematik etkinlikleri hazırlayan Mehmet Öğretmen eş boyutlu saydam şerit-
leri dijital rakamları bir kısmı eksik olacak şekilde çizmiştir. Bu şeritlerden 4 tanesi aşağıda verilmiştir. 

 

 Verilen şeritler ikişerli olarak üst üste getirildiğinde rakamların eksik kısımları tamamlanarak beş basamaklı iki doğal sayı oluş-
maktadır.

	 Buna	göre	oluşan	sayıların	toplamı	kaçtır?

A) 101782        B) 102601

C) 103806        D) 104610

 Yağız aşağıda verilen hesap makinesinde sırasıyla 7, 4 ve 
0 tuşlarına ikişer kez, 9, 1 ve 5 tuşlarına birer kez basmış-
tır.

 

	 Buna	göre	göstergede	oluşan	9	basamaklı	sayının	oku-
nuşu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Yedi yüz yetmiş dört milyon dört yüz bin dokuz yüz on 
beş

B) Yedi yüz kırk milyon dört yüz on bin on dokuz
C) Yedi yüz yetmiş dört milyon dokuz yüz on beş bin
D) Yedi yüz yetmiş dört milyon dokuz yüz on beş

3

2

1
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İki farklı bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır.

 

 

 I numaralı bilgisayarda programa 6, II numaralı bilgisayarda programa ise 5 sayısı girilmiştir.

 

 Yukarıdaki adımlar sonucunda I numaralı bilgisayarda elde edilen sayı ile II numaralı bilgisayarda elde edilen sayı yan yana ya-
zılarak sekiz basamaklı sayı elde ediliyor.

	 Buna	göre	elde	edilen	sayının	okunuşu	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) Elli yedi milyon altı yüz kırk beş bin elli altı
B) Altmış bir milyon beş yüz altmış beş bin yedi yüz elli
C) Elli yedi milyon beş yüz altmış beş bin yüz elli altı
D) Altmış bir milyon beş yüz altmış beş bin yedi yüz elli beş

I numaralı bilgisayardaki programın çalışma sistemi:

• 1.	Adım: Sisteme bir sayı gir ve 2.adıma geç.

• 2.	Adım: 1. adımdaki sayının soluna 5 yaz ve 3.adıma geç.

• 3.	Adım: 2. adımda elde edilen iki basamaklı sayının soluna sayının 5 fazlasını yaz ve 4.adıma geç.

• 4.	Adım: 3. adımda elde edilen dört basamaklı sayıyı ekranda göster.

II numaralı bilgisayardaki programın çalışma sistemi:

• 1.	Adım: Sisteme bir sayı gir ve 2.adıma geç.

• 2.	Adım: 1. adımdaki sayının sağına 7 yaz ve 3.adıma geç.

• 3.	Adım: 2. adımda elde edilen iki basamaklı sayının sağına sayının 2 eksiğini yaz ve 4.adıma geç.

• 4.	Adım: 3. adımda elde edilen dört basamaklı sayıyı ekranda göster.

6 5

I II

4
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

KONULAR

DENEME SINAVLARI

-
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-

DENEME SINAVLARI

KONULAR

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

GENEL
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DENEME SINAVLARI

KONULAR

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu kapsam tari-
hi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.

GENEL
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-

DENEME SINAVLARI

KONULAR

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihler-
dir. Son konu kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak 
şekilde planlanmıştır.

GENEL
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Soğuk Sıcak

Yüksek basınç Alçak basınç

Rüzgâr oluşumunun en önemli etkeni bölgeler arasında oluşan basınç 
farkıdır. Oluşan basınç farkının etkileri yanda verilen görseldeki gibidir.

 Yüksek ve alçak basınç bölgelerine ait özellikler aşağıda karışık bir 
şekilde verilmiştir.

 a. Havada bulut ve yağış görülme ihtimali fazladır.

 b. Hava genelde açık ve güneşlidir.

 c. Hava tanecikleri birbirine oldukça yakındır.

 d. Yükseltici hava hareketleri görülür.

	 Buna	göre	verilen	özellikler	ile	ait	oldukları	basınç	alanlarının	eşleştirilmesi	hangi	seçenekte	doğru	verilmiştir?

Alçak	basınç Yüksek	basınç

A) a - c b - d
B) b - c a - d
C) a - d b - c
D) a - b c - d

 Yerleşim yerleri birbirine yakın X ve Y şehirleri arasında 
gündüz vakti oluşan rüzgarın yönü şekilde verilmiştir.

 

	 Buna	göre	verilen	şehirler	ile	ilgili	hangi	seçenekte	ya-
pılan	yorum	doğrudur?

A) X şehrinde bulut oluşumu gözlenirken Y şehrinde hava 
açıktır.

B) Barometre ile yapılan ölçüm sonuçlarında X şehrinin de-
ğeri Y şehrinin değerinden daha yüksek çıkar.

C) Gece vakti rüzgar yönü değişirse Y şehrinde yüksek ba-
sınç alanı oluşmuştur.

D) X şehrinin ölçülen sıcaklık değeri Y şehrinin ölçülen sı-
caklık değerinden düşüktür. 

Rüzgarın yönü

X şehri Y şehri

	 Ülkemizde	sonbahar	mevsimi	yaşanırken	göçmen	kuş-
ların	güneye	doğru	göç	etmesinin	nedeni	hangi	öğren-
ciler	tarafından	en	iyi	şekilde	açıklamıştır?

A) Tülay ve Mert   B) Mert ve Berk

C) Berk ve Tülay   D) Mert ve Gülay

Kuzey Yarım Küre’de
Güneş ışınlarının
düşme açısı artmıştır.

Eksen eğikliği sebebiyle
farklı mevsimler oluşur. Bu
sebeple göçmen kuşlar
sıcak yerlere göç ederler.

Kuzey Yarım Küre’de
sonbahar başladıysa
Güney Yarım Küre’de
ilkbahar başlamıştır.

Güneş ışınlarının Güney
Yarım Küre’ye en dik gel-
diği zaman olduğu için
göçmen kuşlar bu yönde
hareket etmiştir.

MertTülay

BerkGülay

3
2

1
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 Tüm Dünya’yı etkisi altına alan COVID-19 salgını insanların yaşam şartlarını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle salgının gidişatı 
ile ilgili yapılan haberler herkesin dikkatini çekmektedir.

 Antalya’da yaşayan Emre COVID-19 haberlerini izlerken aşağıdaki açıklamayı görmüştür.

 

 Haberi gören Emre Dünya üzerinde salgınla mücadele eden ülkelerdeki durumu araştırmaya karar verir. Yaptığı araştırma sonu-
cu bazı ülkelerdeki hasta sayılarını gösteren aşağıdaki tabloya ulaşır.

 

	 Ülkelerdeki	hasta	sayılarını	inceleyen	Emre	hangi	yorumu	yaparsa	haberdeki	uzmanların	görüşünün	yanlış	olduğunu	
kanıtlayabilir?

A) İsviçre ve Hollanda’daki veriler karşılaştırılırsa farklı mevsimlerde hastalığın yakın seviyelerde ilerlediği görülebilir.

B) Brezilya ve Yeni Zelanda’daki veriler karşılaştırılırsa farklı mevsimlerde hastalığın farklı seviyelerde ilerlediği görülebilir.

C) Hollanda ve Yeni Zelanda’daki veriler karşılaştırılırsa farklı mevsimlerde hastalığın yakın seviyelerde ilerlediği görülebilir.

D) İsviçre ve Brezilya’daki veriler karşılaştırılırsa farklı mevsimlerde hastalığın farklı seviyelerde ilerlediği görülebilir.

Uzmanlar kış aylarında başlayan bu virüsün etkisinin
yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte azalabile-
ceğini düşünüyor.

Hollanda İsviçre

Brezilya Yeni Zelanda

Yeni Zelanda: 2205

Hasta	Sayısı

İsviçre: 1872

Brezilya: 1878

Hollanda: 1977

4
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Uzay araştırmalarında teleskobun icadı önemli bir dönüm noktası olmuştur. Teleskobun icadıyla yakın uzay ve gök cisimleri göz-
lemlenmeye başlanmış ve bazı astronomik bilgilerin yanlışlığı ispatlanırken birçok yeni bilgide astronomi bilime kazandırılmıştır. 
Teleskobun geliştirilmesiyle bazı araştırmalar daha da derinleştirilip ayrıntılı gözlemler yapılmış ve astronomi biliminde ciddi me-
safeler katedilmiştir.

 

 Yukarıdaki tabloda teleskop çeşitlerinin kullanım alanlarına göre verimlilik durumları artı (+) sayılarıyla gösterilmiştir.

	 Bu	tabloya	göre	aşağıdaki	çıkarımlardan	hangisinin	yapılması	uygun	olmaz?

A) Güneş sistemi içerisindeki gök cisimlerinin incelenmesinde mercekli teleskopların kullanımı daha uygundur.

B) Güneş sistemi dışındaki gök cisimlerinin incelenmesinde aynalı teleskopların kullanılması daha uygundur.

C) Uzaydaki çalışmalar sırasında astronotlar ile irtibatın sağlanmasında radyo teleskoplardan yararlanılması gerekir.

D) Ay’ın evrelerinin incelenmesinde aynalı teleskopların kullanımı daha uygundur.

Kullanım	amacı Aynalı	teleskop Mercekli	teleskop Radyo	teleskop
Ay ve gezegen gözlemleri + + + + + + + + + +

Derin uzay gözlemleri + + + + + + + + +
Genel kullanım (iletişim vb.) + + + + + +

Canlılar nasıl doğar, yaşar ve ölürse yıldızlarda doğar ve 
belli bir süre sonra ölür.

 Aşağıdaki görselde büyük ve küçük kütleli yıldızların ya-
şam süreçleri gösterilmiştir.

 

	 Sadece	yukarıda	verilen	görselden	yararlanılarak,

 I. Yıldızlar nebulalardan oluşur.

 II. Çok yüksek çekim kuvvetine sahip olan kara delikler bü-
yük yıldızların ölümü sonucunda oluşur.

 III. Büyük kütleli yıldızlar daha az, küçük kütleli yıldızlar da-
ha uzun süre yaşar.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

Küçük
yıldız

Nebula

Kızıl dev
Gezegenimsi

bulutsu Beyaz
cüce

Nötron
yıldızı

Kara delikSüpernovaSüper dev
Büyük
yıldız

 Mehtap K, L, M ve N yıldızlarının sıcaklıkları hakkında araş-
tırma yapıyor ve yıldızların sıcaklıkları ile ilgili elde ettiği ve-
rileri grafikteki gibi not ediyor.

 

	 Buna	göre	Mehtap	grafiği	dikkate	alarak,

 I. K yıldızı sarı, L yıldızı mavi, M yıldızı kırmızı, N yıldızı 
beyaz renkte olabilir.

 II. L yıldızı güneş olabilir.

 III. M yıldızı N yıldızından sonra oluşmuştur.

	 bilgilerinden	hangilerini	veremez?

A) Yalnız I    B) I ve II

C) I ve III    D) II ve III

Sıcaklık

K YıldızL M N

3

2

1
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 İnsanoğlunun gökyüzü merakı asırlardır devam etmektedir. 17. yüzyıla kadar gökyüzü gözlemleri çıplak gözle yapılmaktaydı. An-
cak mercekli teleskobun atası sayılan ve Hollandalı Lippershey tarafından tesadüfen bulunan teleskobu geliştirip çalışmalarında 
kullanan Galileo, uzun bir borunun içerisine aynı odağa sahip iki mercek yerleştirmiş ve gökyüzü gözlemlerini yapmıştır.

 Yukarıda verilen bilgiyi okuyan Semiha aşağıdaki malzemelerle bir teleskop yapıyor.

 

	 Buna	göre	verilen	bilgiler	ve	Semiha’nın	hazırladığı	düzenekle	ilgili,

 I. Galileo astronomi alanında mercekleri kullanan ilk bilim insanıdır.

 II. Semiha küçük boruyu büyük boru içerisinde hareket ettirerek oluşacak görüntüyü büyütebilir.

 III. Semiha borunun dış yüzeyini alüminyum folyo ile sararak ışığın yansımasını sağlamıştır ve oluşacak görüntü olumsuz etki-
lenmemiştir.

	 çıkarımlarından	hangileri	yapılabilir?

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

Malzeme

1 adet küçük büyüteç

1 adet büyük büyüteç

Farklı boyutta ve kalınlıkta iki adet boru

Alüminyum folyo

Boru
Boru

1. Büyük boyuttaki boruya büyük
büyüteçten çıkan mercek yer-
leştiriliyor.

2. Küçük boyuttaki boruya küçük
büyüteçten çıkan mercek yer-
leştiriliyor.

3. Boruların dış yüzeyleri alü-
minyum folyo ile sarılıyor.

4. Borular birbiri içerisine mercek-
ler aynı odağa sahip olacak şe-
kilde yerleştiriliyor.

Büyük
büyüteç

Küçük 
büyüteç

4



46

	 Ay	ve	Güneş	tutulması	sırasında	gerçekleşen	durumlar	kartlara	yazılarak	karışık	olarak	verilmiştir.

	 Cemal,	Güneş	tutulması	elde	etmek	istediğine	göre	bu	kartlardan	hangilerini	seçmesi	gerekir?

A) A, C, D, G, I, K       B) A, B, E, H, J, L

C) F, C, D, H, J, K       D) F, B, E, G, I, L

Güneş,	Ay,	Dünya
doğrusal	hizada

A

Ay,	dolunay
evresinde

B

Ay,	yeniay
evresinde

C

Ay’ın	gölgesi
Dünya	üzerine

düşüyor.

D

Dünya’nın	gölgesi
Ay	üzerine
düşüyor.

E
Güneş,	Dünya
ve	Ay	üçgen

oluşturacak	şekilde

F

Birkaç	dakikalık
bir	süreç

G

30-40	dakikalık
bir	süreç

H

Gündüzleri
gözlemlenebilir.

I

Gecelerin
gözlemlenebilir.

J

Ay,	Dünya	ile
Güneş	arasında

K

Dünya,	Güneş	ile
Ay	arasında

L

 Aşağıda	Ay’ın	farklı	evrelerine	ait	görseller	verilmiştir.

 

	 Güneş	tutulması	olayında	Ay,	Dünya	ile	Güneş	arasında	
iken	Ay	tutulması	olayında	Dünya,	Güneş	ile	Ay	arasında-
dır.	Tutulmaların	gerçekleşebilmesi	için	bu	üç	gök	cisminin	
de	aynı	doğrultuda	olması	gerekir.

	 Buna	göre	hangi	seçenekte	Güneş	ve	Ay	tutulması	olay-
ları	gerçekleşirken	Ay’ın	bulunduğu	evreler	sırası	ile	
verilmiştir?

A)	 Dolunay	-	Hilal

B)	 İlk	dördün	-	Son	dördün

C)	Hilal	-	Şişkin	ay

D)	 Yeni	ay	-	Dolunay

Dolunay Son dördün İlk	dördün

Yeni ay Hilal Şişkin	ay

10. Aşağıda	bazı	gezegenlerle	ilgili	özellikler	verilmiştir.

 K:	 Yüzeyi	kırmızı	renkte	toz	ve	kaya	ile	kaplı	olduğu	için	
kızıl	gezen	olarak	bilinir.

 L:	 60’tan	fazla	uydusu	ve	7	halkası	bulunur.

 M:	 Yüzey	sıcaklığı	en	fazla	olan	gezegendir.

	 Buna	göre	K,	L	ve	M	gezegenlerinin	Güneş’e	olan	uzak-
lıklarını	gösteren	grafik	hangi	seçenekteki	gibi	olabilir?

A)

K

Güneş’e	olan	uzaklık

GezegenL M

B)

K

Güneş’e	olan	uzaklık

GezegenL M

C)

K

Güneş’e	olan	uzaklık

GezegenL M

D)

K

Güneş’e	olan	uzaklık

GezegenL M

3

2

1
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 Fen bilimleri dersinde öğrenciler Güneş sistemindeki gezegenleri günlük hayatlarındaki malzemeleri kullanarak tasarlayıp sınıf-
ta arkadaşlarına sunmak için getirmişlerdir.

 

 Konuyu anlamış ve tasarımlarını doğru bir şekilde tamamlamış öğrencilerden Kerem ve Aslı’nın yaptığı tasarımlar yukarıdaki gi-
bidir.

 Öğrencilerin tasarımlarını sınıfta sunarken verdiği bazı bilgiler ise şu şekildedir:

 Kerem: Benim tasarımımda gezegenlerin büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değildir.

 Aslı: Tasarımımda gezegenleri boyutuna göre sıralayarak Güneş’e göre konumlandırdım.

	 Öğrencilerin	verdiği	bilgiler	ve	tasarımlar	dikkate	alınarak	yapılan	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	doğrudur?

A) 1. tasarım Aslı’nındır. Gezegenleri Güneş’e küçükten büyüğe olacak şekilde sıralamıştır.

B) 1. tasarım Kerem’indir. Gezegenleri Güneş’e yakınlığına göre sıralamıştır.

C) 2. tasarım Aslı’nındır. Gezegenleri Güneş’e yakınlığına göre sıralamıştır.

D) 2. tasarım Kerem’indir. Gezegenleri Güneş’e büyükten küçüğe olacak şekilde sıralamıştır.

Jüpiter

Satürn

Uranüs
Neptün

Dünya
Venüs

Mars

Merkür

Güneş

1.	Tasarım

2.	Tasarım

Güneş

Merkür
Venüs

Dünya Mars
Jüpiter Satürn

Uranüs Neptün

4
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 Galileo teleskopuyla gözlem yaparken Güneşin üzerinde 
lekeler olduğunu fark etmiştir. İyi bir bilim insanının yapa-
cağı gibi bu lekeleri uzun süre gözlemlemiş ve verilerini gü-
nü gününe kaydetmiştir. Her gün yaptığı bu gözlemlere ve 
çizimlerine bakarak Güneşte gördüğü lekelerin ilerlediğini 
anlamıştır.

	 Buna	göre	Güneş	lekelerinin	ilerlemesinin	nedeni	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

A) Ay’ın Dünya etrafında dönmesi

B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması

C) Güneş’te gerçekleşen patlamalar

D) Güneş’in kendi ekseni etrafında dönmesi

 Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerini gruplara ayırıp aşağıda verdiği malzemelerle Güneş ve Dünya’nın büyüklüğünü karşılaştı-
racak şekilde model hazırlamalarını ister.

 

 Öğrencilerin hazırladığı modeller yukarıdaki gibidir.

	 Buna	göre	hangi	öğrenci	grubu	en	doğru	modellemeyi	yapmıştır?

A) 1. grup B) 2. grup C) 3. grup D) 4. grup

1. grup

Güneş

Dünya Dünya

2. grup

Güneş

3. grup

Güneş

Dünya Dünya

4. grup

Güneş

Pilates topu Basket topu Golf topu Misket

 Yapılan araştırmalar ve elde edilen verilere göre şu anda 
Ay’ın fiziksel özellikleri insanların üzerinde yaşamasına uy-
gun değildir.

 Buna göre,

 I. Canlılık için en önemli şart olan suyun olmaması

 II. Gece gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkını engelle-
yecek bir atmosferinin olmaması

 III. Çok ince olan atmosferinde oksijenin bulunmaması

	 özelliklerinden	hangileri	Ay’da	yaşam	olmamasının	se-
beplerinden	sayılabilir?

A) I ve II     B) I ve III

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

3
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 Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar verilerek ilerlenecektir.

 

 Fen bilimleri dersinde tahtaya çizilen diyagramı çözen Alp’in ulaştığı çıkışlar ile ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor.

 I. Alp, 1. çıkışa ulaştıysa Güneş’in yapısı ve özellikleri konusunu öğrenmiştir.

 II. Alp, 2 veya 3. çıkışa ulaştıysa konu ile ilgili eksiklikleri vardır.

 III. Alp, 4. çıkışa ulaştıysa konuyu öğrenememiştir.

	 Buna	göre,	Alp’in	ulaşabileceği	çıkışlar	ile	ilgili	yapılan	yorumlardan	hangileri	doğrudur?

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

Gök cisimleri Güneş’in çevresinde dolanırken, Güneş kendi çevre-
sinde döner ve Samanyolu galaksisi etrafında dolanır.

Güneş, sıcak gazlardan olu-
şan, çevresine ısı ve ışık ya-
yan bir yıldızdır.

Güneş’in çapı Dünya’nın çapı-
nın yaklaşık 109 katıdır.

D

D

Y

Y D Y

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış

4
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu kapsam tari-
hi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.
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 Şemada verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A)	 Birçok	şehirde	eğitim	görmüştür.
B)	 Eğitim	hayatı	başarılı	bir	şekilde	geçmiştir.
C)	 Askerî	ağırlıklı	eğitim	görmüştür.
D)	 19.	yüzyılın	sonlarına	doğru	öğrenim	hayatı	başlamıştır.

Mustafa Kemal’in Eğitim Gördüğü Okullar ve Bu Okullara Başlama Tarihleri

1886
1

Mahalle
Mektebi

1886
2

Şemsi
Efendi
İlkokulu

1894
3

Selânik
Mülkiye
Rüştiyesi

1894
4

Selânik
Askerî

Rüştiyesi

1896
5

Manastır
Askerî
İdadisi

1899
6

İstanbul
Harp
Okulu

1902
7

İstanbul
Harp

Akademisi

 Metne göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seç-
mesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmuş-
tur?

A)	 Yaşadığı	ortam
B)	 Yakın	akrabaları
C)	 Sınıf	arkadaşları
D)	 Ailesinin	baskısı

“Selanik	Mülkiye	Rüştiyesinde	iken	mahallemizdeki	Bin-
başı	Kadri	Bey’in	oğlu	Ahmet	askerî	rüştiyeye	(ortao-
kul)	devam	ediyor	ve	askerî	üniforma	giyiyordu.	Onu	
gördükçe	ben	de	böyle	giyinmeye	hevesleniyordum.	
Sonra	sokaklarda	subaylar	görüyordum.	Subay	olmak	
için	önce	askerî	rüştiyeye	girmek	gerektiğini	anlıyor-
dum.	O	sırada	annem	Selânik’e	gelmişti.	Askerî	rüşti-
yeye	girmek	istediğimi	ona	söyledim.	Annem	asker	ol-
mamı	istemiyordu.	Sınav	zamanı	ona	sezdirmeden	rüş-
tiyeye	giderek	sınava	girdim.”

Mustafa	Kemal

 

 

 Verilen açıklamalardan hareketle Mustafa Kemal ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 Yabancı	dil	eğitimine	önem	vermiştir.	
B)	 Kişiliğinin	oluşmasında	ailesinin	önemli	bir	katkısı	ol-

muştur.	
C)	Ülke	meseleleriyle	yakından	ilgilenmiştir.	
D)	Düşünce	hayatının	şekillenmesinde	yerli	ve	yabancı	fi-

kir	adamlarının	etkisi	olmuştur.

Her	çocuk	gibi	Mustafa	Kemal	de	ilk	terbiye	ve	ilhamı-
nı	ailesinden	aldı.	Daha	sonra	öğretmenleri	onun	ka-
rakterini	şekillendirmeye	devam	ettiler.	Ancak	Musta-
fa	her	şeyi	başkasından	bekleyen	bir	karaktere	sahip	
değildi.	Daha	çocukluğundan	itibaren	kendini	yetiştir-
mek	için	üstün	gayret	gösterdi.	O,	yapması	gereken-
leri	düşünür,	keşfeder	ve	uygulardı.

Genç	Mustafa’nın	okumaya	karşı	büyük	bir	ilgisi	var-
dı.	Yerli	ve	yabancı	birçok	fikir	adamını	okur	ve	onla-
rın	fikirlerini	analiz	ederdi.	Kitapları	okurken	sayfa	ke-
narlarına	notlar	alır,	kimi	zaman	kendi	fikirlerini	de	bu	
notların	yanına	yazardı.	Mustafa	Kemal	yabancı	dü-
şünce	adamlarının	eserlerinden	istifade	edebilmek	için	
Fransızca	öğrenmişti.

3
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 Bu karikatürde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 

A)	 Etkili	İletişimde	jest	ve	mimiklerin	önemi	daha	fazladır.		
B)	 Konuşmacı	etkin	bir	şekilde	dinlenilmeli	ve	konuşurken	cümleler	özenle	seçilmelidir.
C)	 İyi	bir	dinleyici,	konuşmacıyı	dinlerken	göz	teması	kurmaktan	kaçınmaz.
D)	 Sözsüz	iletişim,	sözlü	iletişimin	niteliğini	etkiler.	

Bileni can kulağıyla dinleyeceksin.
Söylerken de ağzından çıkanı ku-
lağın duyacak.

Hocam, bilge bir insan olmanın
sırrı nedir?

Kişiler	arası	ilişkilerde	kullandığımız	yargılayıcı,	suçlayıcı	
sözlerin	iletişimi	olumsuz	yönde	etkilediğini	unutmamak	ge-
rekir.	Bu	tür	iletişime	“Sen	Dili”	denir.	“Ben	Dili”	ile	konuş-
mak	ise	kişinin	kendi	duygu	ve	düşüncelerini	ifade	ederek	
iletişim	kurmasıdır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Sen	dili” ile kurul-
muş bir cümle değildir?

A)	 Her	akşam	arkadaşlarınla	dışarıda	gezmeyeceksin.	
B)	 Dikkatsizce	davranman	beni	gerçekten	çok	üzüyor.	
C)	Ne	zaman	durman	gerektiğini	bil.	
D)	 İstediğin	kadar	çalış	ama	sınavı	kazanamayacaksın.	

 Verilen görselden hareketle;

	 I.	 Teknolojik	ürünler	aile	içi	iletişimi	etkilemektedir.

	 II.	 Teknolojik	gelişmeler	insanların	hayatını	kolaylaştırmak-
tadır.	

	 III.	Teknolojinin	insanlar	üzerindeki	etkileri	gün	geçtikçe	art-
maktadır.	

 yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

A)	Yalnız	I.	 	 	 	 B)	I	ve	II.	

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

3
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Dil bir iletişim aracıdır. Duygu ve düşünceler dil sayesinde başka kişilere aktarılır. Ana dilimiz Türkçe, bilimsel araştırmalara ko-
nu olan en yaygın ve köklü dünya dillerinden biridir.

 

 Bu afişlerde Türkçe’nin hangi özelliğinin vurgulandığı söylenemez?

A) Millî birlik ve beraberliği sağlamadaki rolü
B) Türkçe kullanımı konusunda bilinçli olmayı
C) Türkçe’nin yabancı kelimelerin etkisiyle geliştiği 
D) Ülkemize ait kültürel değerlere sahip çıkmayı

 Bir hastanede hastalar sıra bekliyordu. Evsiz gibi görünen 
göçmen bir kişi de hastanede koltukta oturuyordu. Kimse 
onunla konuşmak istemiyor ve ona rahatsız edici bir şekil-
de bakıyorlardı. Genç adam ise sakin sakin oturuyordu. Bi-
razdan bir hasta yakını çocuğuna bakmaya gittiğinde o fa-
kir gencin de odada olduğunu gördü. Genç, hasta çocuğa 
kan iliğini veriyordu. Hasta yakını bu durumu görünce ne 
kadar hata yaptığını anladı. 

 Bu bilgilere göre; 

 1. Ön yargılı olmak bireyleri hataya düşürebilir 

 2. İnsanları dış görünüşleri ile yargılamak yanlıştır 

 3. Toplumda güven ortamında yaşamak için birbirimize 
saygılı olmalıyız 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

 Selçuklu ve Osmanlı Dönem-
lerinde meydanlara, cami ve 
çeşme yanlarına yardımlaş-
ma amaçlı taşlar konulurdu. 
Yardım etmek isteyenler bu 
taşın üstüne para bırakırdı. 
Böylece derdini kimseye an-
latamayan ihtiyaç sahibi ki-

şiler gecenin geç saatlerini bekler, kimseye görünmeden 
ihtiyacı kadar olan parayı alırdı. Yardımlaşmanın simgesi 
olan bu taşlardan bazıları günümüze kadar gelmiştir.

 Metindeki anlatıma bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) İlk Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
B) Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde merhamet duygusu 

ön plana çıkmıştır. 
C) Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde ekonomiye daha çok 

önem verilmiştir. 
D) Türklerde yardımlaşma ve dayanışma duygusu geçmiş-

ten günümüze devam eden bir gelenek hâline gelmiştir.
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 Görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A)	 Bireyin	aynı	kurumda	farklı	rolleri	olabilir.	
B)	 Bireyin	rolleri	zamanla	değişmez.
C)	 Bireyler	rolleri	gereği	hak	ve	sorumluluklarını	yerine	getirirler.	
D)	 Bireyler	bazı	rollere	doğuştan	sahip	olurlar.

Resim kulübü üyesiyim. Okulda	öğrenciyim.

Okul	hentbol	takımının
kaptanıyım.	

Ayten,	Balıkesir’in	Edremit	ilçesinde	Gazi	Mustafa	Kemal	
Atatürk	Ortaokulunda	1.	sınıfta	okuyan	bir	öğrencidir.	

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayten’in okuldaki 
sorumlulukları arasında yer almaz?

A)	 Okul	kurallarına	uyması	
B)	 Öğretmenlerini	dikkatli	bir	şekilde	dinlemesi	
C)	 Arkadaşlarıyla	oyun	oynaması	
D)	Okuldan	geldikten	sonra	ödevlerini	yapması

Bursa’nın	İnegöl	ilçesinde	bir	otomobil	önünde	seyir	halin-
deki	bir	traktöre	çarptı.	Kontrolden	çıkan	otomobil	daha	son-
ra	karşı	istikametten	gelen	kamyonet	ile	kafa	kafaya	çar-
pıştı.	Çarpışmanın	etkisi	ile	otomobilde	bulunan	sürücü	ile	
yanında	bulunan	eşi	ağır	yaralanırken,	karşı	istikametten	
gelen	kamyonet		sürücüsü	hafif	yaralandı.	112	ekipleri	ya-
ralılara	ilk	müdahaleyi	olay	yerinde	yaparak	ambulanslar	
ile	İnegöl	Devlet	Hastanesi’ne	kaldırdı.	Kazayla	alakalı	so-
ruşturma	devam	ediyor.

 Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?

A)	 Bir	olaydan	pek	çok	kişi	etkilenir.	
B)	 Olaylardan	etkilenen	kişi	sayısı	zamanla	değişmez.
C)	 Trafik	kazaları	çok	boyutlu	olarak	değerlendirilmelidir.
D)	 Trafik	kuralı	ihlali	kazaya	yol	açabilir.	
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 Verilen internet haberinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

A)	 Hastalık	gelmeden	önce	her	türlü	tedbirin	alınması
B)	 Hastalığa	yakalanıldığında	tedavi	olmaktan	kaçınılmaması
C)	Hastalıktan	korunmak	için	sert	tedbirlerin	uygulanmasının	zor	olması
D)	Hasta	insanların	tedavi	sürecinin	uzun	sürmesi

Çin’in	Vuhan	kentinde	ortaya	çıkıp,	dünyayı	saran	ve	mart	ayın-
dan	itibaren	Türkiye’de	de	görülen	koronavirüse,	Erzurum’un	
Köprüköy		ilçesine	bağlı	Aşağı	Çakmak	Mahallesi’nde	yakala-
nan	olmadı.	10	haneli,	85	nüfuslu	mahallede	Muhtar	İbrahim	Ka-
ra,	valilik	ve	kaymakamlıktan	gelen	talimatları	yerine	getirip,	ya-
yınlanan	genelgelerdeki	tedbirleri	birebir	yerine	getiriyor.	Ayrıca	
elinde	ateş	ölçer	ile	gezip,	mahallelinin	sık	sık	ateşini	ölçüyor.	
Cami	hoparlöründen	uyarı	anonsları	yapan	Kara,	büyüklerin	ya-
nı	sıra	çocukların	da	maskesiz	dışarı	çıkmasına	izin	vermiyor.
Muhtar	İbrahim	Kara,	ilçe	merkezinden	alışverişi	ise	sırayla	yap-

tırıyor.	Muhtar	Kara’nın	sıraya	koyduğu	mahalle	sakinlerinden	sırası	gelen,	20	kilometre	uzaklıktaki	ilçe	merkezine	gidip,	
siparişleri	alıp,	geri	geliyor.	Köprüköy	Kaymakamlığı	tarafından	koronavirüs	denetim	heyetine	alınan	Muhtar	İbrahim	Kara,	
“Tedbirlere	uymaktan	başka	kurtuluş	yolumuz	yok.	Maskesiz	dışarı	çıkılmayacak,	hijyene	dikkat	edilecek	ve	mesafeye	uyu-
lacak.	Aldığımız	tedbirlere	halkımız	da	itinayla	uyum	sağladı.	Bugüne	kadar	koronavirüs	mahallemize	giremedi,	inşallah	
bundan	sonra	da	giremez”	dedi.

(İnternet haberi)

 İnsanın	kazancının	en	hayırlısı,	kendi	elinin	emeği	ve	alnı-
nın	teriyle	temin	ettiği	kazançtır.	Bu	aynı	zamanda	bütün	
peygamberlerin	yoludur.	Bütün	peygamberler	geçimlerini	te-
min	etmek	için	dünyevi	işlerde	çalışmış,	belli	meslekleri	yap-
mışlardır.Örneğin	Hz.	Âdem	hem	çiftçilik,	hem	dokumacılık,	
hem	de	fırıncılık	ve	aşçılık	yapmıştır.	Hz.	İdris	hem	terzi,	
hem	hattatlıkla	uğraşmıştır.	Hz.	Nuh	ve	Hz.	Zekeriya	ma-
rangozların,	Hz.	Yusuf	ekonomistlerin,	Hz.	Davud	el	sanat-
çılarının,	Hz.	İsa	tabiplerin,	Hz.	Hûd,	Hz.	Salih,	Hz.	İbrahim	
ve	Hz.	Muhammed	(s.a.v.)	tüccarların	piri	ve	örneği	idi.	Hz.	
Musa,	Hz.	Şuayb,	Hz.	Muhammed	(s.a.v.)	ve	diğer	bazı	pey-
gamberler	çobanlık	da	yapmışlardı.	Hz.	Muhammed’in	(s.a.v.)	
ashabı	da	çalışarak	geçimini	temin	etmeye	özen	göstermiş-
tir.	Hz.	Ebû	Bekir	hububat	satarak	geçimini	sağlar,	Hz.	Ömer	
dericilikle	uğraşır,	Hz.	Osman	gıda	maddeleri	satar,	Hz.	Ali	
de	ücret	karşılığı	çalışarak	geçimini	temin	ederdi.

 Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce ile aşağıda-
ki atasözlerinden hangisi ilişkilendirilemez?

A)	 Emeksiz	yemek	olmaz.
B)	 Ekmeden	biçilmez.
C)	 Yazın	başı	pişenin	kışın	aşı	pişer.
D)	 Ağılda	oğlak	doğsa	ovada	otu	biter.

 Külli ve cüzi irade ile ilgili yukarıdaki tabloda verilen ör-
neklerden hangisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır?

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

Külli İrade Cüzi İrade

I Doğduğumuz	zaman Gideceğimiz	üniversite

II Nefes	alıp	vermemiz Yardımsever	biri	olmamız

III Sağlıklı	beslenmemiz Kan	dolaşımımız

IV Cinsiyetimiz İbadet	etmemiz
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Her insan bu dünyada belirli bir süre yaşayacağını ve ölümlü olduğunu bilir. Fakat insanların büyük bir kısmı, bu gerçeği unut-
maktadır. Allah’ın (c.c.) insan fıtratına yerleştirdiği güzel duygular ahiretin varlığına işaret eder. Bu duygulardan birisi adalet duy-
gusudur. Hiçbir insan dünyadaki kötülüklerin ve zulümlerin karşılıksız kalmasını istemez. İnsan yapılan bir haksızlığa şahit oldu-
ğunda bundan rahatsızlık duyup o yanlış durumu düzeltmek ister. Çünkü Allah (c.c.), insanın kalbine adalet ve hakkaniyet duy-
gusu yerleştirmiştir. İnsandaki sorumluluk duygusu da ahiretin varlığına bir işarettir. Yüce Allah (c.c.) insanı iyi ile kötüyü, doğru 
ile yanlışı ayırt edebilen bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan seçip yaptığı şeylerden sorumlu olur. Bu sorumluluk, hesap vereceği 
anlamına gelir. Bu da öldükten sonraki hayatı yani ahireti gerekli kılar.

 Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan ömrü sınırlıdır.
B) Ahiretin varlığı insanların güzel davranışlar sergilemesini sağlar.
C) İnsan irade sahibi bir varlıktır.
D) Ahiret hayatı bazı sorumlulukların ortadan kalkmasını sağlar.

 Bu şiirde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı var-
dır?

A) Sorgu melekleri hangileridir?
B) Meleklere inanmanın faydaları nelerdir?
C) Dört büyük meleğin görevleri nelerdir?
D) Melekler ne zaman yaratılmışlardır?

Nurdan yaratılmıştır onlar,
Gözle görülmezdir onlar
Usanmak nedir bilmez ,
Gece gündüz Allah’ı zikreder,
Yemek içmek nedir bilmez,
Kesin itaat örneğidir onlar.

Bazen Azrail alır canları,
Bazen Cebrail ulaştırır kutlu davayı,
Bazen Mikail yumuşatır havayı,
En son İsrafil üfler sura,
Yeni bir hayat başlar sonra,
İmanın bir şartıdır onlar.

ALİ RIZA CEBECİ

 • “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) gö-
rür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) 
görür.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

 • “Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün mik-
tarınca ceza görecektir; kim de -erkek olsun kadın ol-
sun- inanmış bir kişi olarak dünya ve âhirete yararlı iş 
yapmışsa işte böyleleri de cennete girecekler, orada 
kendilerine hesapsız nimetler verilecektir.”

(Mü’min suresi, 40. ayet)

 Bu ayetlerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahiret hayatının aşamaları
B) Ahirette cinsiyete göre değerlendirme olacağı 
C) Ahirette her şeyin karşılık bulacağı
D) Sadece ahiret için çalışmak gerektiği 
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Peygamberlerin temel görevlerinden biri insanlara tevhit inancını anlatmak ve onları bu inanca yöneltmektir. Tarih boyunca gön-
derilen bütün peygamberler, insanları Allah’a kulluk etmeye çağırmışlardır. Allah’tan başka ibadete layık hiçbir varlığın olmadığı-
nı açıklamışlardır. Yaşadıkları dönemlerde yalan söyledikleri görülmediği için bu çağrıları insanlar tarafından kabul görmüştür. Ay-
nı zamanda insanları çeşitli konularda uyarmış ve onlara müjdeler vermişlerdir. Onları bireye ve topluma zarar veren kötülükler-
den uzak durmaktan, yanlış yola sapmaktan, putlara tapmaktan uzak durmaları konusunda uyarmışlardır. Kendileri de bu emir 
ve yasaklara uyarak günah işlemekten kaçındıkları için insanlar buna güç yetirebileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak yıllardır baş-
ka inançlara sahip olan bazı kişilere bu öğretileri uygulatmak veya ikna etmek hiç kolay bir iş değildir. Peygamberler ise sahip ol-
dukları kıvrak zekâları ve güçlü mantıkları ile insanlara vahiyleri doğru bir şekilde açıklayarak bu kişilerle de iletişime geçmeyi ba-
şarmışlardır.  

 Yukarıda verilen bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler kendi çıkarları doğrultusunda toplumu yönlendirmişlerdir.
B) Peygamberler insanlara doğru yolu gösterebilmek için önce kendileri bu doğru yolda ilerlemiş ve Allah’ın emir ve yasaklarına 

ilk olarak kendileri uymuştur.
C) İlk Peygamberden son peygambere kadar hepsi Allah’ın var ve bir olduğu konusunu tebliğ etmişlerdir.
D) Peygamberler sahip oldukları fetanet sıfatı sayesinde vahiyleri en doğru şekilde açıklamış ve insanları ikna etmişlerdir.

 • “Kitapta İdris’i de an. Hakikaten o, pek doğru insan, bir 
peygamberdi.” (Meryem suresi, 56. ayet)

 • “Kitapta Musa’yı da an. Gerçekten o ihlas sahibi bir re-
sul ve nebiydi.” (Meryem suresi, 51. ayet)

 • “Bu kitapta İbrahim’i de okuyup an! Kuşkusuz o, özü sö-
zü doğru bir insan, bir peygamberdi.”

(Meryem suresi, 41. ayet)

 Verilen ayetlerden çıkarılacak ortak yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Peygamberlerin ortak özellikleri vardır.
B) Peygamberler farklı dönemlerde yaşamışlardır. 
C) Peygamberler insanlara en güzel örnektir.
D) Peygamberlerin hepsi Meryem suresinde anlatılmak-

tadır.

Peygamberlerin hayatlarında bütün insanlar için örnek dav-
ranışlar vardır. Yaşadıkları zorluklara karşı sabırlı ve karar-
lı davranmaları, ailelerine, arkadaşlarına, masumlara karşı 
merhametli olmaları, güçlü-güçsüz arasında haksızlığa ve 
adaletsizliğe karşı olmaları gibi birçok güzel davranışı ha-
yatlarında görmekteyiz. İnsanlar peygamberleri kendileri-
ne örnek alıp bu davranışları hayatlarına geçirdiklerinde ya-
ratıcının istediği gibi bir kul olabilirler.

 Verilen metinde aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) İnsanın örnek alabileceği en doğru kişiler peygamber-
lerdir.

B) Peygamberlerin en önemli özellikleri sabırlı ve kararlı 
olmalarıdır.

C) Peygamberler arasında en üstün özelliklere sahip pey-
gamber Hz. Muhammed’dir. 

D) İnsanlar peygamberleri örnek aldıkça kulluk görevlerini 
tamamlarlar.
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	 Dünya	üzerinde	yaşayan	canlılar	kendi	aralarında	bir	uyum	içerisindedir.	İnsanların	ve	diğer	canlıların	bedenleri	kendi	içinde	bir	
mükemmellik	taşır.	En	küçüğünden	en	büyüğüne	kadar	tüm	canlılar	Allah’ın	(c.c.)	yaratmasıyla	hayat	bulmuştur.	Tüm	varlıklar	
belli	bir	amaç	doğrultusunda	yaratılmıştır.	Bir	canlı	rahat	bir	şekilde	hayatını	devam	ettirebilmek	için	diğer	canlılara	ihtiyaç	duyar.	
Örneğin,	bizler	beslenme	ihtiyacımızı	bitki	ve	hayvanlardan	karşılarız.	Su	ve	hava	da	canlılar	için	vazgeçilmez	ihtiyaçlardır.	Yağ-
murun	yağmadığını,	su	kaynaklarımızın	tükendiğini	düşündüğümüzde	yaşamımızı	devam	ettirmek	imkânsızdır.	O	hâlde	Allah’ın	
(c.c.)	yarattığı	her	şey	ve	verdiği	tüm	nimetler,	hayatımızı	sürdürebilmemiz	içindir.	Tüm	bunlar	Allah’ın	(c.c.)	evrende	yarattığı	dü-
zen	sayesindedir.

 Verilen metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)	 Evrenin	yaratılışında	bir	ahenk	vardır.		
B)	 Su	ve	hava	çanlıların	temel	ihtiyaçları	arasında	yer	alır.	
C)	 	Allah	hiçbir	varlığı	gereksiz	yere	yaratmadı.	
D)	Dünyada	bazı	gelişmeler	tesadüfen	ortaya	çıkar.

Allah	yarattığı	her	kuluna	karşı	çok	merhametlidir,	çok	af-
fedicidir.	Allah’ın	merhametini	iki	türlü	ele	alabiliriz.	Yarattı-
ğı	kullar	arasında	hiçbir	ayırım	gözetmeksizin	hepsine	kar-
şı	merhametli	oluşu	ve	ahiret	hayatında	sadece	kendisine	
inanan	kişilere	karşı	merhametli	oluşudur.	Bu	ayırım	bizi	
merhametinin	sınırlı	olduğu	düşüncesine	götürmemelidir.	
Her	iki	durumda	da	Allah’ın	merhameti	sınırsızdır.

 Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

A)	 Allah	inanmayan	kullarına	karşı	merhametli	davranmaz.
B)	 Allah’ın	merhametli	olması	Rahman	ve	Rahim	isimleriy-

le	açıklanabilir.
C)	 Allah	inanan	kullarına	sadece	ahirette	merhamet	ede-

cektir.
D)	 Allah’ın	merhametini	sınırlandırarak	anlatabiliriz.

 Dünya,	uçsuz	bucaksız	boşluğun	içinde	hiç	durmadan	dön-
mektedir.	Evrendeki	milyarlarca	yıldızdan	sadece	biri	olan	
Güneş	yine	aynı	boşluk	içinde	yeryüzüne	ışınlar	yollamak-
ta,	bu	ışınlar	sayesinde	Dünya	ısınmakta,	besin	döngüsü,	
su	döngüsü,	azot	döngüsü	gerçekleşmektedir.	İnsan;	hay-
van,	bitki	ve	mikroorganizmalarla	birlikte	kendisine	sağla-
nan	sayısız	sebep	vesilesiyle	yaşayabilmektedir.	Milyonlar-
ca,	milyarlarca	detay	bir	araya	getirilmiş,	en	güzel	ve	en	ku-
sursuz	şekli	ile	insana	sunulmuştur.	Bu	detayların	her	biri	
bir	sanattır,	bir	yaratılış	harikasıdır.	

 Bu parça aşağıdaki konulardan hangisine örnek olarak 
verilemez?

A)	 Evrenin	insanın	hizmetine	sunulması
B)	 Evrenin	tesadüfen	oluşamayacağı
C)	 Allah’ın	yaratmasındaki	uyum	ve	düzen
D)	 İnsanın	yaratmaya	müdahalesi
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-.

Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu 
kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.

KONULAR

DENEME SINAVLARI
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu 
kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.

KONULAR

DENEME SINAVLARI
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu 
kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.

DENEME SINAVLARI

KONULAR
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Denemelerin son konu kapsam tarihleri deneme numarasının altında yazan tarihlerdir. Son konu 
kapsam tarihi, ilk uygulama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce olacak şekilde planlanmıştır.

KONULAR

DENEME SINAVLARI



70

.

 According to the invitation card above, which of the following is CORRECT?

A)	 Mike	isn’t	into	organizing	BBQ	parties.
B)	 Nick	is	Mike’s	little	brother.
C)	Only	Matt	and	Jason	are	going	to	help	him	with	the	party	preparations.
D)	Mike	informs	Kevin	about	the	day	of	the	BBQ	party.

YOU ARE INVITED TO A BBQ PARTY
Dear	Kevin,
I’m	going	to	have	a	barbecue	party	on	Sunday.	My	buddies	Matt,	Jason,	Sandy	and	Greg	are	
going	to	help	me	organize	the	party.	What	about	joining	us	and	having	fun?
Hope	you	can	attend	with	your	brother	Nick.
Sincerely,
Mike

 Alvin:	I’m	throwing	a	surprise	party	for	my	little	brother,	
Ted.	Would	you	like	to	join	us?

 Jack:	I’d	love	to	but	I’m	so	busy	nowadays.

 Joe:	I	have	surprise	parties.

 Meg:	I	have	to	do	my	homework.

 Amy:	Why	not?	I	can’t	refuse.

 According to the information above, who accepts 
Alvin’s offer?

A)	 Amy
B)	 Meg
C)	 Joe
D)	 Jack

 Mark	and	his	buddies	have	similar	interests.	They	get	on	
well	with	each	other.	They	love	watching	reality	shows	on	
TV	and	watching	new	movies	at	the	cinema.	They	like	
having	BBQ	parties	and	having	birthday	parties.	They	
sometimes	meet	at	a	cafe	and	chit-chat.	They	never	go	to	
the	concerts	because	they	hate	them.

 According to the information above, which of the 
following pictures shows what Mark does NOT prefer 
doing?

A) 	 B)	

C)  D) 
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 Which of the following does NOT have an answer in the text above?

A)	 Does	Rose	like	making	jokes	at	school?
B)	 What	are	Rose’s	parents	like?
C)	What	does	Rose	like	doing	in	the	mornings?
D)	What	does	Rose’s	elder	sister	look	like?

Hello, I’m Rose. I’m a student at a middle school in New York. My friends think I’m a funny girl because
I love laughing and I enjoy making jokes to my friends. My mother and father are so generous. They
always spend money on homeless animals. My elder sister is a pretty girl with long wavy hair and blue
eyes. She usually spends her time in front of the mirror.

 Alfred	is	a	student	at	London	Secondary	School.	He	
loves	his	school	and	his	friends.	He	is	a	hardworking	
student.	Here	are	his	marks	on	his	report	card:

 REPORT CARD
 Name:	Alfred
 Surname:	Graywolf
 School:	London	Secondary	School

 

 According to the chart above, which of the following 
is TRUE?

A)	 He	is	worse	at	Science	than	Art.
B)	 He	is	really	bad	at	speaking	Turkish.
C)	He	is	better	at	History	than	Science.
D)	He	is	more	successful	in	Turkish	than	Maths.

Subject Marks
History 80
Maths 90
Science 85
Art 75

Turkish 100

 Sam

Ted

Meg

Alvin

Hey,	buddies!	What	do	you	think	about	our	
Science	teacher?

He	is	a	happy	person	and	he	always	smiles.

He	always	spends	his	time	with	his	friends	or	
students.

He’s	never	late	for	lessons.

 According to the messages, which of the following 
adjectives does NOT match with Mr. Graywolf’s 
personality?

A)	stubborn		 	 	 B)	outgoing

C)	punctual	 	 	 	 D)	cheerful
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Wendy
I wake up early. Before I go to school, I usually have 
breakfast.

Ted
I get dressed and leave home at 8.00 a.m on weekdays. I 
have tea and bagel at the canteen.

Amy

Having breakfast is very useful for us but I never have it.

Jack
I walk to school every day. Because it is very close to my 
house.

 According to the speech bubbles above, who has breakfast at school?

A) Ted B) Amy C) Wendy D) Jack

Read the speech bubble and answer the questions.

 

 What time does Andy get up on Saturdays and 
Sundays?

A) 8.00 a.m    B) 1.00 p.m

C) 9.00 a.m    D) 4.00 p.m

I get up at eight a.m on weekdays but at nine
a.m at weekends. Because my school starts
at half past eight p.m. I sometimes have
breakfast at school canteen. I have lunch at
one p.m and come back home at four p.m.

Andy

 Bob asks some questions to his friends. Here are the 
responses.

 Bob: .................................?

 Rachel: At school.

 Olivia:  I watch my favourite cartoon after I do my 
homework.

 Thomas: At weekends.

 Ted: At a quarter to six.

 Which of the following questions does NOT Bob ask?

A) What time do you go back home
B) Why do you go to school on Saturdays
C) When do you go to the swimming pool
D) What do you do after you study your lessons
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 Read the dialogue below, look at the ID card and answer the question.

 Elizabeth : Where are you from Lisa?

 Lisa :  I’m from France.

 Elizabeth : How old are you?

 Lisa : I’m fifteen years old.

 Elizabeth : How many languages do you speak?

 Lisa : Three. French, English and German.

 Elizabeth : What nationality are you?

 Lisa : I’m German.

 Which information is NOT correct according to the conversation?

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

 Read the conversation and answer the question.

 Ethan: Hello! I’m Ethan. What’s your name?

 Lisa:  Hi! I’m Joseph.

 Ethan: ...........................?

 Joseph: No, I’m not. I’m from Spain.

 Ethan: ...........................?

 Joseph: I’m fourteen.

 Ethan: ...........................?

 Joseph: Only one. I can speak Spanish.

 Which of the following DOES NOT complete the 
converstation?

A) How old are you
B) How many languages do you speak
C) Are you from England
D) Where are you from Joseph

 Read the conversation below and answer the 
question.

 Jessica:  Hi, I’m your classmate. Welcome to our class. 
My name is Jessica. What is your name?

 Steve:  Hi! I’m Steve.

 Jessica: Where do you come from?

 Steve:  ............................ . My country is very big and 
beautiful.

 Jessica: Nice to meet you.

 Steve: Nice to meet you, too.

 Which of the following completes the dialogue 
above?

A) England
B) Thirteen
C) Fine, thanks
D) At primary school

I.   Name: Lisa Graywolf

II.  Languages:  Turkish, 
French, 
German

III. Age: 15

IV. Nationality: German
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Klasik ve Yeni Nesil 
Soruların Kolay / Orta / Zor 
kombinasyonlarını da içine 
alarak değerlendirdiğimiz-
de 9 farklı soru modeli ile 

karşılaşırız.

9 FARKLI
SORU MODELİ

ÖĞRETEN SORULAR ile 
klasik soru kalıplarının 
üstünden geçerek Yeni 
Nesil Sorulara hazırlık 
yapmayı amaçladık

ÖĞRETEN
SORULAR

Klasik soru tarzlarında zor soru 
çözme becerisi yüksek bir öğrenci, 

orta ve kolay seviyedeki soruları 
rahatlıkla çözebilmektedir. Fakat 
Yeni Nesil Sorularda aranan şey 
ZORLUK değil FARKLILIK oldu.

ÇOK ZOR SORU DEĞİL,
ÇOK FARKLI SORU

Kitaplarımızı her bir soruyu 
tek tek ele alıp

SORU TEMELLİ BİR 
SINIFLANDIRMA yaparak 

oluşturduk.

SORU TEMELLİ
SINIFLANDIRMA

2. üniteden itibaren her 
ünitenin sonuna sarmal 

olarak gerçek SINAV 
KİTAPÇIĞI’nın Yeni Nesil Soru 

dağılımını ve gerçek sayfa 
yapısını dikkate alarak bir 

test hazırladık. 

PSİKOLOJİK DETAY
SINAV MODU

300’e yakın ortaokul branş 
yazarımızla, olabildiğince 

farklı varyasyonlardaki soru 
tipleriyle

öğrencilerimizi sınavlara 
hazırlamayı amaçladık. 

FARKLI YAZAR,
FARKLI SORU

Tamamı özgün olarak hazırlanmış; 
bilgi boyutu, bilişsel alan boyutu, 
bilimsel süreç becerileri ve yaşam 
becerilerine ait beceri öğrenme 

alanlarından birkaçı bir arada 
verilerek oluşturulan sorularımızdır. 

BECERİ TEMELLİ
SORULAR
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FARKLI YAZAR,
FARKLI SORU
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BECERİ TEMELLİ
SORULAR



MEB 2018, 2019, 
2020 LGS ve 

Beceri Temelli
Örnek Soruları 
Analiz Edilerek 
Hazırlanmıştır

Gerçek Sınav Soru 
Yapısı ve Sayfa 
Sayısı Dikkate 

Alınmıştır
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Bloom Taksonomisi 
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Türkçe, Matematik, 
Fen Bilimleri branşları 

12’si SARMAL 3’ü 
GENEL deneme

Her İki Haftada Bir 
İşlenen Konularla 

İlgili Deneme 
Uygulaması

Her Denemenin Güçlük 
İndeksi, Güvenirlik ve 
Geçerlik Kat Sayıları 

Hesaplanmıştır
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GELECEĞİN
MÜHENDİSLERİNE, DOKTORLARINA,
BİLİM İNSANLARINA ÖZEL

SORU BANKASI

Bir Adım İleriyi Hedefleyenler İçin

Yeni Nesil Beceri Temelli
MEB, EBA, PISA, TIMSS, CEMC Soruları




