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1. Güneş sisteminde yeni bir gök cismi keşfedildi. Bu gök 

cismi ilk olarak 13 Ekim 2015'de Havai'deki Mauna Kea 

gözlemevinde gözlemlenerek 2018'de kamuoyuna 

duyuruldu. TG387 adı verilen gök cisminin güneşe şu anki 

uzaklığı dünyanınkinin yaklaşık 80 katı.  

 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım 

yanlışı yapılmamıştır? 

 A)  Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. 

 
B)  Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller ses düşmesine 

uğrarsa bitişik yazılır. 

 
C)  Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük 

harfle başlar. 

 
D)  Sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan 

ekler alır. 

 

2. Türkçemizde pek çok deyim vardır. Deyimler, anlatımı 

daha etkili hâle getirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Örneğin "dışı süslü, güzel görünüşlü ancak içi berbat" 

anlamında - - - -, "dolandırılmak" anlamında - - - -, 

"güvenmemek" anlamında - - - -, "duruma, ortama göre 

söz söylemek" anlamında - - - - ifadelerini kullanırız. 

 

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki deyimlerden 

hangisi getirilemez? 

 A)  ağız aramak 

 B)  gözü su içmemek 

 C)  ketenpereye gelmek 

 D)  dışı kalaylı, içi alaylı 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?  

 A)  Benzetme − Abartma 

 B)  Kişileştirme − Zıtlık 

 C)  Abartma − Zıtlık 

 D)  Kişileştirme − Benzetme 

 

4. Romancı yaşayacak, duyacak ki yaşatsın ve duyursun. 

Ağlatmak istiyorsanız önce siz ağlayın. Gördüklerinizi 

anlamak için önce yaşamış olmalısınız. İnsan ancak 

yaşadığı kadarını görür, gerçek hayatında veya rüyalarında 

yaşadığı kadarını. Her roman, gerçeklik toprağında gelişen 

bir rüyadır. 

Bu parçadaki "gerçeklik toprağında gelişen bir rüya" 

sözüyle romanın hangi özelliği vurgulanmıştır? 

 A)  Hayalî unsurlara ağırlık vermesi 

 B)  Yaşanmış olayları işlemesi 

 C)  Hayatın içindeki olayların kurgulanarak anlatılması 

 D)  Okuyucuya kendi hayatından izler sunması 
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5. Bir geometrik kalıbın farklı boyut ve ölçekte sürekli 

tekrar etmesiyle oluşan fraktal yapılara, doğada kar 

taneleri, akarsu ağları, salyangoz kabukları, şimşeklerin 

çatallanmaları gibi birçok yerde rastlanır. 

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin 

birleştirilmesiyle oluşturulmuştur? 

 

A)  * Araştırmacılar; kar tanelerine, akarsu ağlarına, 

salyangoz kabuklarına ve  şimşeklerin 

çatallanmalarına birçok yerde rastlar. 

* Fraktallar bir geometrik kalıbın aynı boyutta 

sürekli tekrar etmesiyle oluşur. 

 

B)  * Fraktal yapılar bir geometrik kalıbın farklı boyut 

ve ölçekte sürekli tekrar etmesiyle oluşur. 

* Doğada kar taneleri, akarsu ağları, salyangoz 

kabukları, şimşeklerin çatallanmaları gibi birçok 

yerde rastlanır. 

 

C)  * Olağanüstü yapıdaki fraktal yapılar bir geometrik 

kalıbın sürekli tekrar etmesiyle oluşur. 

* Doğada kar taneleri, akarsu ağları, salyangoz 

kabukları, şimşeklerin çatallanmaları gibi birçok 

yerde rastlanır. 

 

D)  * Salyangoz kabukları; farklı boyut ve ölçekteki 

kalıplardan oluşur. 

* Fraktallara; kar taneleri, akarsu ağları, salyangoz 

kabukları, şimşeklerin çatallanmaları gibi çok az 

yerde rastlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki tabloda bazı cümleler ve bu cümlelerin anlam 

özellikleri karışık olarak verilmiştir. 

1- Araştırma yapmak için bütün verileri 

önceden topladı.  

a) Karşılaştırma  

2- Oyun oynayabilirsin ama saat 5'te eve 

dönmelisin.  

b) Sebep –Sonuç  

3- Evde şeker kalmadığı için kek yapamadık.  c) Koşul 

4- Bir önceki seneye göre listede en yüksek 

sıçrama İstanbul'da gerçekleşti.  

d) Amaç-Sonuç 

 Cümleler ve anlam özelliklerinin doğru eşleştirilmiş şekli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1 - d  

2 - c  

3 - b  

4 - a 

B) 1 - c  

2 - d  

3 - b  

4 - a 

C) 1 - d  

2 - c  

3 - a  

4 - b 

D) 1 - b  

2 - a  

3 - d  

4 - c 

7. Kırşehir merkezindeki Taburoğlu köyü yakınlarında bulunan 

Üçayak Kilisesi'nin Bizanslılar devrinde 10 veya 11. yüzyılda inşa 

edildiği tahmin edilmektedir. Bulunduğu konum ve mimarisiyle 

insanları şaşırtan bu kilise, o dönemin başkent mimarisini 

yansıtmaktadır. İki imparator tarafından adak yeri olarak 

yaptırıldığı sanılmaktadır. Kilisenin tamamen tuğladan yapıldığı 

görülmektedir. 1938 yılındaki depreme kadar kubbesinin de 

ayakta durduğu bilinmektedir. Günümüzde yavaş yavaş tahrip 

olan Anadolu'nun ilk köy kilisesi olan Üçayak'ın turizme 

kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu eser aynı 

zamanda erken Hristiyanlık Dönemi'ne ait nadir eserlerden biridir. 

Taburoğlu köyündeki bu kalıntının Katolik, Ortodoks ve Protestan 

mezhepleri tarafından birlikte kullanılarak tüm Hristiyanların ortak 

ibadethanesi olduğu belirtilmektedir.  

 

Bu metinde Üçayak Kilisesi'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir?  

 A)  Üç farklı mezhebin ibadet yerlerinden biridir. 

 B)  Bin yıllık geçmişiyle bölgedeki en eski eserdir. 

 
C)  Anadolu'daki devletlerin mimarisi hakkında bilgi 

kaynağıdır. 

 

D)  Doğal afetlerin de kiliseyi zamanla tahrip ettiği 

bilinmektedir. 

 

http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Araştırma%20yapmak%20için%20bütün%20verileri%20önceden%20topladı.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Araştırma%20yapmak%20için%20bütün%20verileri%20önceden%20topladı.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/a)%20Karşılaştırma
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Oyun%20oynayabilirsin%20ama%20saat%205'te%20eve%20dönmelisin.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Oyun%20oynayabilirsin%20ama%20saat%205'te%20eve%20dönmelisin.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/b)%20Sebep%20–Sonuç
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Evde%20şeker%20kalmadığı%20için%20kek%20yapamadık.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/c)%20Koşul
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Bir%20önceki%20seneye%20göre%20listede%20en%20yüksek%20sıçrama%20%20İstanbul'da%20gerçekleşti.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/Bir%20önceki%20seneye%20göre%20listede%20en%20yüksek%20sıçrama%20%20İstanbul'da%20gerçekleşti.
http://odmplatform.meb.gov.tr/sorubankasi/d)%20Amaç-Sonuç
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8. 

KABAK ÇİÇEĞİ 
Sebzelerin hepsi güzeldir ama çiçekleri ayrı 
güzeldir. Kabak da bunlardan biridir. Kabak üzerine 
söylenmiş pek çok deyim vardır. "Kabak çiçeği gibi 
açılmak, kabak başına patlamak, kabak tadı vermek" 
bunlardan bazılarıdır. 
Kabak çiçekleri, erkek ve dişi çiçekler olmak üzere 
ana gövde üzerindeki yaprak koltuklarında gelişir. 
Erkek çiçeklerin sapları, dişi çiçeklere oranla daha 
uzun ve incedir. Dişi çiçek sapı; kısa, kalın ve 
köşelidir. Kabak çiçeği dolması yaparken yemeklik 
kabakların erkek çiçeklerini toplamanızı tavsiye 
ederim. Ayrıca sabah erken toplarsanız çiçekler de 
açmış olduğu için daha kolay doldurabilirsiniz. 
 
SALATALIK 
Salatalığın Hint Yarımadası kökenli oduğu 
düşünülmektedir. Salatalık son derece kolay 
yetişir. Değişik şekil ve renklerde büyüyebilir. 
Salatalığın ince bir kabuğu, yenebilir çekirdekleri 
vardır. Bol miktarda su içermektedir. Salatalık 
genelde çiğ olarak yenir ve en çok da salata 
yapımında kullanılır. Salatalığı sağlık açısından 
önemli kılan şüphesiz içerdiği zengin vitamin ve 
minerallerdir. Salatalık A, C, E ve K vitaminleri 
açısından zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir, 
magnezyum, manganez, fosfor, çinko gibi sağlık 
açısından çok önemli mineraller içermektedir. 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak 
özelliklerinden biri değildir?  

 A)  Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır. 

 B)  Örneklemeye başvurulmuştur. 

 C)  Tanımlama yapılmıştır. 

 D)  Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Musa, Halime ve Ahmet; Fatma'nın evinde yemeğe davet 

edilmişlerdir. Fatma'nın evindeki sandalyeler numaralarla 

belirtilmiştir. 

 
Kişilerin oturdukları yerlerle ilgili bilinenler şunlardır:  

I. Halime, Musa'nın yanına oturmamıştır.  

II. Ete en yakın sandalyeye Fatma oturmuştur.  

III. Oturduğu sandalyenin yakınlarında çatal bulunmayan 

tek yere erkeklerden biri oturmuştur.  

IV. Ahmet'in oturduğu sandalyenin önünde balıklar yer 

almaktadır. 

 

Buna göre aşağıdaki isim ve sandalye eşleştirmelerinden 

hangisi doğrudur?  

 A)  I- Halime, II-Musa, III-Ahmet, IV-Fatma 

 B)  I- Fatma, II-Ahmet, III-Halime, IV-Musa 

 C)  I- Fatma, II-Ahmet, III-Musa, IV-Halime 

 D)  I- Fatma, II-Musa, III-Ahmet, IV-Halime 
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10. 

 

 
Yukarıdaki tabloda glütensiz diyet yapılmadan önce ve 
diyet esnasında görülen vitamin ve mineral eksiklikleri yer 
almaktadır. Ahmet, glütensiz diyet uygulamaktadır ve 
Ahmet'te potasyum eksikliği de tespit edilmiştir. 
 

 
Buna göre Ahmet'in, bahsi geçen eksikleri gidermek için 
hangilerini tüketmesine gerek yoktur? 

 A)  Domates, havuç 
 B)  Pırasa, nar 
 C)  Elma, ıspanak 
 D)  Avokado, vişne 
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1.  I. Asya'dan Avrupa'ya uzanan İpek ve Baharat yollarının 

İstanbul, Trabzon, İskenderiye gibi önemli limanları 

Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Avrupalı tüccarlar bu 

limanlara gelen malları yüksek fiyatlarla ve vergi ödeyerek 

almak durumunda kalıyorlardı. Avrupalı denizciler, 

Müslüman tüccarların aracılığından kurtulmak ve 

doğrudan Hindistan ve Çin ile ticaret yapabilmek için yeni 

ticaret yolları aramaya başladılar. 

    II. I5. yüzyılda Avrupa'da bilim, edebiyat, güzel sanatlar 

ve mimari gibi alanlarda da önemli ilerlemeler başladı. 

   III. Katolik Kilisesi'ndeki yozlaşmaya karşı dinî bir hareket 

başlamıştır. 

    IV. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda kol 

gücüne dayalı üretimden buhar gücüyle çalışan 

makinelere dayalı üretime geçildi. 

Verilen açıklamaların aşağıdaki kavramlarla doğru 

eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? 

                     I                         II                     III               IV 

A)  Coğrafi Keşifler   Sanayi İnkılabı    Reform     Rönesans 

B)  Coğrafi Keşifler      Rönesans       Reform   Sanayi İnkılabı 

C)  Sanayi İnkılabı   Coğrafi Keşifler   Reform    Rönesans 

D)  Rönesans  Coğrafi Keşifler    Reform      Sanayi İnkılabı 

 

 
2. Lale Devri'nde; 

I. Mehmet Çelebi ilk elçi olarak Paris'e gönderildi. 
II. Sait Çelebi ve İbrahim Müteferrika ilk Türk 

matbaasını kurdu. 
III. Yangınlarla mücadele edecek özel bir teşkilat olan 

Tulumbacı Ocağı kuruldu.  

Yukarıdaki öncüllere bakıldığında hangi alanla ilgili 
çalışma yapıldığından bahsedilemez? 

 A) Sağlık         B) Kültürel         C) Toplumsal        D) Siyasi 

 

 

 

 

 

3.

 
Gelişmeler ve Osmanlı Devleti'ne olan etkilerinin 

eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  1-b / 2-d / 3-a / 4-c 

 B)  1-d / 2-b / 3-c / 4-a 

 C)  1-a / 2-b / 3-c / 4-d 

 D)  1-b / 2-d / 3-c / 4-a 

 
4. Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve 

barut Avrupa'ya götürülmüştür. 

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam 

hazırladığı söylenebilir? 

 
A)  Avrupa'da düşünce, bilim ve sanatta ilerlemeler 

yaşanmasına 

 B)  Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına 

 C)  Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına 

 D)  Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına 

5. Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma 

hakkı elde etmiştir. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna 

seçme ve seçilme hakkı, 1934 yılında genel seçimlerde 

seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlar Bulgaristan ve 

Fransa'da 1944 yılında, İtalya'da 1945 yılında, İsviçre'de 

1971 yılında seçme ve seçilme haklarını elde etmiştir. 

Buna göre Türk kadını hangi alandaki haklarını birçok 

Avrupa ülkesinden daha önce elde etmiştir? 

  
 

 A) Ekonomik    B) Toplumsal             C) Hukuki      D) Siyasi 
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1. İnsan çevresini duyu organlarıyla algılar, onlar hakkında 

bilgi edinir fakat duyular sınırlıdır. Bu nedenle o, bir ağacı 

rahatça görürken onun arkasındaki bir kuşu göremez. Bazı 

varlıkları algılayamaması insan için bir gereklilik olabilir. 

Mesela, yiyeceklerdeki mikroorganizmaları görebilecek 

şekilde yaratılsaydı onları yerken sorunlar yaşayabilirdi. 

Buna göre duyu organlarıyla ilgili, 

I. Sınırlı olmasının faydaları vardır. 

II. Varlıkları tanıma aracıdır. 

III. Cinleri ve melekleri algılayamaz. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

  A) Yalnız I. 

  B) Yalnız III. 

  C) I ve II. 

  D) II ve III. 

 

 
2. Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber'in 
kendisini endişeli ve korkulu bir halde bekleyen Kureyş 
halkına: 

– "Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı 
düşünüyorsunuz?" diye sorması üzerine, Kureyşliler hep 
bir ağızdan: 
– "İyilik yaparsın. Sen saygıdeğer bir kardeşsin." diye 
cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 
– "Bugün ben size Yusuf Peygamberin kardeşlerine 
dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok, hepiniz 
serbestsiniz, evlerinize gidiniz." dedi ve Mekkelilerin 
hepsini affetti. 

Metinden hareketle Kureyşlilerin Hz. Muhammed'in 
(sav.) hangi özelliğinden emin oldukları söylenebilir? 

   A)  Merhametinden 
   B)  Cömertliğinden 
   C)  Adaletinden 
   D)  Cesaretinden 

 

 

 

 

3. Ferhat, bir arkadaşı hakkında olumsuz şeyler söyledi. 

Bekir, insanların arkasından hoş olmayacak şekilde 

konuşmanın günah olduğunu söyleyerek onu uyardı. 

Ferhat:  "O burada değil, nereden duyacak." dedi. Bunun 

üzerine Bekir:  Doğru fakat "- - - -" diye karşılık verdi. 

Bu parçada anlam akışına uygun olarak boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

   A) Her şeyi Allah yaratmıştır. 

   B) Allah her şeyi işitir ve görür. 

   C) Allah Rahman ve Rahim'dir. 

   D) Allah tövbeleri kabul edendir. 

 

4. Yer çekimi sayesinde yüksekten bırakılan cisimler yere 
düşer. Düşen bir cismin yere yaklaştıkça hızı artar. Ancak 
yağmur damlaları böyle değildir. Çünkü yağmur 
damlalarının yere düşerken aldıkları şekil sürtünmeyi 
artırır ve bu nedenle yağmur damlaları yere süzülerek 
sabit bir hızla düşerler. Bu durum canlıların hayatlarını 
devam ettirebilmeleri için çok önemlidir. Konu ile ilgili 
Ankebût suresi, 63. ayette,  "Eğer onlara, ‘Göklerden su 
indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir?' diye 
sorsan, hiç tereddütsüz ‘Allah'tır.' derler. De ki ‘Hamd 
Allah'a mahsustur.' ama onların çoğu akıllarını 
kullanmazlar." buyrulmaktadır. 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan ulaşılabilecek bir 
yargı değildir?  

   A)  İnsan rızkını çalışarak elde etmelidir. 

     B)  Tabiatı düzenleyen bir yaratıcı vardır. 
   C)  Tabiatı düzenleyen bir yaratıcı vardır. 

 

  D)  Yeryüzünde yaşam için gerekli ortam 
oluşturulmuştur. 
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5. ‘Benim Marketim' adlı proje ile öğrencilerin ihtiyaç 

duyduğu gıda maddelerinin bulunduğu bir sergi açılmıştır. 

Bu sergiden satın alınan malların bedelinin para kutusuna 

atılması istenmiştir. Kasiyer çalıştırılmayan bu projede 

alışveriş yapanların nezaket kurallarına dikkat ettiği ve 

bütün öğrencilerin aldıkları ürünlerin fiyatını ödedikleri 

görülmüştür. 

Bu proje ile öğrencilerde aşağıdaki hususlardan 

hangisinin gelişmesi beklenmez? 

  A) Toplumsal kurallara uyma hassasiyetinin 

  B) Hak ve adalet duygusunun 

  C) Sorumluluk bilincinin 

  D) Paylaşma davranışının 
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1. 

 
George - - - -. 

A) hates the white cat       B) wants to look after a cat 

C) is afraid of animals       D) never goes to animal shelter 

 
2. Look at the picture and answer the question. 

 

 

Which of the following is NOT correct according to the 
picture above? 

 

A) The newspaper is on the table. 

B) The phone is on the drawer. 

C) The clock is on the shelf. 

D) The letter is on the door. 

 

 

 

3. Read the conversation and answer the question. 

Alice   : Do you remember my sister?  
Lynda : What does she look like?  
Alice   : She - - - -.  

Which of the following completes the conversation? 

 A)  is very generous 

 B)  is sometimes clumsy 

 C)  is of medium height and weight 

 D)  likes spending time with friends 

 

4. Look at the poster below and answer the question. 
 

 
Which of the following is NOT correct according to the 
poster? 

 A)  It is not necessary to bring any food. 

 B)  You don't have to pay for the activity. 

 C)  The picnic is going to be at the weekend. 

 D)  You should give information five days before the 
picnic. 
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The chart below shows the results of a survey on the 
reasons of environmental problems. 

 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

5. Which of the problems in the box are related to the 
survey above? 

(I) Noise Pollution  
(II) Air Pollution  
(III) Deforestation  
(IV) Water Pollution  
(V) Soil Pollution 

 A) I - II - III. B) II - III - IV. 

 C) III - IV - V. D) I - II - V. 
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1. Aşağıdaki daire grafiğinde bir oteldeki turist sayılarının 
ülkelerine göre dağılımı verilmiştir. 

 
Bu otelde 105 Alman turist bulunduğu ve Rus erkek 
turist sayısının Rus kadın turist sayısından fazla olduğu 
bilinmektedir. 

Buna göre bu kafiledeki Rus kadın turist sayısı kaç 
olabilir? 

 A)  41 
 B)  42 
 C)  43 
 D)  44 

 

 

2. Rakamları birbirinden farklı en küçük iki basamaklı 
tam sayı ile rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en 
küçük pozitif tam sayının çarpımı kaçtır? 

 A) -980           B) -110            C) 110             D) 980 

         

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 3 arası 1 birimlik eş 
parçalara ayrılıp A, B, C ve D noktaları belirlenmiştir. 

K, L ve M çubuklarının sırasıyla boy 

uzunlukları
7

4
 ,
5

8
 ve 

8

3
 br'dir. 

Yukarıda uzunluğu verilen çubuklarla ilgili aşağıda 
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A)  K çubuğunun bir ucu B noktasında iken diğer ucu C ile D 
arasında olabilir. 

 B)  M çubuğunun bir ucu A noktasında iken diğer ucu C ile D 
arasında olabilir. 

 C)  L çubuğunun bir ucu A noktasında iken diğer ucu B ile C 
arasında olabilir. 

 
D)  M çubuğunun bir ucu B noktasında iken diğer ucu D 

noktasının sağında olabilir. 
  

4. Küp: Tabanı ve yan yüzeyleri kare ve yan yüzeyleri taban 
düzlemine dik olan prizmalara küp denir. 
Dikdörtgenler Prizması: Tabanı ve yan yüzeyleri dikdörtgen ve 
yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara 
dikdörtgenler prizması denir. 
Aşağıda ayrıt uzunlukları (kenar uzunlukları) cebirsel ifade 
olarak verilen bir küp ve dikdörtgenler prizması verilmiştir. 

 
Küp ve dikdörtgen prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı 
birbirine eşit olduğuna göre, x kaç santimetredir? 

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

 
 
Bir bardağın yüksekliği cebirsel olarak (4x+8) cm, iki 
bardak iç içe konulduğunda yüksekliği (5x+10) cm ve beş 
bardak iç içe konulduğunda yüksekliği 40 cm olarak 
ölçülmektedir.  

İç içe konulduğunda bardaklar arasındaki yükseklikler 
birbirine eşit olduğuna göre bir bardağın yüksekliği kaç 
santimetredir? 

 A) 20             B) 25             C) 30              D) 35 

 

6. Aşağıda verilen grafikte bir sütçünün günlere göre sattığı 
süt miktarları litre cinsinden verilmiştir. 

 
Tabloda ise sütlerin A ve B mahallelerine dağılımı 
gösterilmiştir. 

 
Sıklık tablosunda K, L, M ve N ile gösterilen yerlere uygun 
değerler getirildiğinde M + (L - N) : K işleminin sonucu kaç 
olur? 

 A) 2              B) 4              C) 6              D) 8 

 

7. 

 

 A)  a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 
 B)  a = 2, b = 1, c = 3, d = 4 
 C)  a = 3, b = 7, c = 2, d = 1 
 D)  a = 3, b = 4, c = 2, d = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarıdaki şekilde Ömer'in evinin okula, markete, parka 
ve hastaneye uzaklıklarının m cinsinden değerinin 
cebirsel ifadeleri verilmiştir. 

• Ömer'in evine en yakın yer okuludur. 
• Ev ile park arasındaki yol, ev ile market arasındaki 
yoldan daha kısadır. 
• Hastane eve en uzak mesafededir. 

Buna göre a, b, c ve d'nin değerleri aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 



RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
8. SINIFLAR DYK HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 

                                           MATEMATİK 

12 
                                                                              RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

8. Aşağıda Ayten Hanım'ın mutfağının gerçek ölçülerinin 
1

30
'ine 

eşit olacak şekilde çizilmiş planı verilmiştir. 

 
Bu planda pencerenin eni 3 cm, boyu 5 cm ve pencereyle 
tavan arasındaki mesafe 1,5 cm olarak gösterilmiştir. 
Ayten hanım mutfağının penceresine yanlardan taşmayan, 
tavandan başlayıp pencerenin yarısına kadar gelen bir perde 
diktirecektir. 
Buna göre Ayten hanım perdeciye perde ölçüsü olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylemelidir? 

 
A) Eni             : 0,9 m 

Yüksekliği  : 1,2 m 
B) Eni             : 0,9 m 

Yüksekliği  : 1 m 

 C) Eni             : 1,2 m 
Yüksekliği  : 1,5 m 

D) Eni             : 2,5 m 
Yüksekliği  : 3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Markalara göre damacana suların özelliklerini gösteren 
tablo şekildeki gibidir. 

Markalar 
Ph 
değeri 

Eve uzaklık 
(km) 

Fiyatı 
Şişe 
durumu 

A 8,1 8 2 litresi 7TL Plastik 

B 8,4 5 0.5 litresi 2TL Plastik 

C 7,5 1 5 litresi 25TL Cam 

D 7,8 4 
¼ litresi 50 
Kuruş 

Cam 

 
Tufan Bey damacana su seçimi için belirlediği kriterlere 
göre firmaları gruplandırarak kendisi için en uygun olan 
firmayı seçmeye çalışıyor. 

Tufan Bey'in su seçimi için belirlediği kriterler şunlardır: 

• Litre fiyatı 5 liradan az olmalı 
• Suyun pH değeri 7 ve üzeri olmalı 
• Şişe tercihi cam olmalı 
• Eve uzaklığı 5 kilometreden az olmalı 

Bu bilgilere göre Tufan Bey hangi firmayı seçmelidir? 

 A) A              B) B              C) C              D) D 

 

10. Satranç karşılıklı iki oyuncunun 1 şah, 1 vezir, 2 at, 2 
fil, 2 kale ve 8 piyon olmak üzere toplam 16'şar taş ile 
oynadığı bir oyundur. 

 
Ozan ile Kaan satranç oynamaya başlıyor. Bir süre sonra 
Ozan 1'i fil, kalanı piyon olmak üzere tüm taşlarının % 
25'ini, Kaan ise 2'si fil, 1'i kale ve kalanı piyon olmak üzere 
tüm taşlarının % 50'sini kaybediyor. 

Buna göre Ozan'ın kalan piyonlarının sayısı Kaan'ın 
kalan piyonlarının sayısından kaç fazladır? 

 A) 1              B) 2              C) 3               D) 4 
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       A) I ve III                                      B) III ve V 
       C) IV ve VI                                     D) II ve V 

 

2. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı 
bir değişim yaşanmıştır? 

 A)  Babası, ateşi yükselen Ece'nin alnına ıslak havlu koyar. 
 B)  Fatma çamaşırları kurutur. 

 C)  Ali piknikteyken karpuzu soğuması için akarsuya 
bırakır. 

 D)  Ege'nin kullandığı parfümünün kokusu tüm odayı 
sarar. 

 

 

 

3. Bazı canlı görselleri ve bu canlılara ait kromozom sayıları 
tabloda verilmiştir. 

 
Asım kromozom sayıları ve canlı türleri ile ilgili derste 
edindiği bilgileri yukarıdaki uygun görselleri kullanarak 
örneklendirmek istemektedir. 
Buna göre Asım'ın seçtiği hangi görsel çifti, verilen bilgi 
için uygun değildir? 

      Bilgi                                                                            Görsel 
 

 A)  Kromozom sayısı ile canlının vücut büyüklüğü 
arasında bir ilişki yoktur. 

M - L 
 

 B)  Kromozom sayısının fazla olması canlının 
gelişmiş olduğunu göstermez. 

K - N 
 

 C)  Farklı türlerdeki canlıların kromozom sayıları 
aynı olabilir. 

L - M 
 

 D)  Aynı türden canlıların kromozom sayıları da 
aynıdır. 

M - N 
 

 

4. Aşağıdaki tabloda ışık ve su (nem) miktarları aynı olan 
dört bitkiye ait değişkenler ve büyüme miktarları 
karşılaştırılmıştır. 

  
Uygun 
Sıcaklık 

Hava 
Miktarı 

Toprak 
Büyüme 
Miktarı 

(cm) 

1.Bitki Sağlandı Az Var 12 

2.Bitki Sağlandı Orta Var 20 

3.Bitki Sağlanmadı  Çok Yok 10 

4.Bitki Sağlandı Orta Yok 20 

 
Tabloda verilen bilgilere göre bitkilerin büyümesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   

 A)  Bitkiler en hızlı toprakta büyür. 
 B)  Bitkilerin büyüyüp gelişmesinde hava etkili değildir. 

 C)  Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için toprak gerekli 
değildir. 

 D)  3. Bitkinin büyüme miktarının en az olması toprak 
olmamasındandır. 

 

1. Selin çiçek deseni çalışması yaparak bunu sınıf 
panosuna asmak istiyor. Orta kısma çalışma konusunu ve 
yanlarına da konu hakkındaki bilgileri yazıyor. Selin'in 
çalışması aşağıda verilmiştir. 

 
Selin çalışmasını sınıfa getirmiş ve sunmuştur. Öğretmeni 
çalışmasını inceledikten sonra özelliklerin bazılarının yanlış 
olduğunu ve tekrar gözden geçirmesi gerektiğini 
söylemiştir. Selin çalışmasını gözden geçirmiş ve hatalarını 
düzeltip sınıfa getirmiş ve sunmuştur. Öğretmeni tebrik 
etmiş ve çalışmasının artık doğru olduğunu belirtmiştir. 

Buna göre Selin hangi özellikleri düzeltmiştir? 
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5. Ali fen bilimleri dersinde öğrendiği element, karışım ve 
bileşik kavramlarını yapbozlar kullanarak modelliyor ve 
Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'ü oluşturuyor. 

 
Ali'nin yaptığı bu modellemeler hangisini 
göstermektedir? 

  Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 
 

 A)  element bileşik karışım 
 

 B)  karışım bileşik element 
 

 C)  element karışım bileşik 
 

 D)  bileşik element karışım 
 

 

6. Öğrenciler 1, 2 ve 3 numaralı modellerle ilgili çeşitli 
yorumlar yapmışlardır.  

 
Ali: ………. numaralı model fiziksel ya da kimyasal yollarla 
başka maddelere ayrıştırılamaz.  
Ceren: ………. numaralı modelin sembol ya da formülü 
yoktur.  
Burak: ………. numaralı modele demir ya da altın örnek 
olarak gösterilebilir. 
Buna göre öğrencilerin yaptığı yorumlarla modellerin 
eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

  Ali Ceren Burak 
 

 A)  1 2 3 
 

 B)  3 1 2 
 

 C)  2 3 1 
 

 D)  3 2 1 
 

 

 

 

7. 
 

 
 
Hasan birbiri içinde çözünmeyen K, L ve M sıvılarını 
ayırma hunisine koyuyor ve kabın son durumu ile 
aşağıdaki yorumları yapıyor. 

• Ayırma hunisinde K sıvısı, M sıvısından daha yukarıda 
kalmıştır. 
• Ayırma hunisinin musluğu açıldığında ilk olarak L sıvısı 
akar. 
 
Bu bilgilere göre Hasan sıvıların yoğunlukları ile ilgili 
olarak aşağıdaki grafiklerinden hangisini çizmelidir? 

 

A) 

 

B) 

 

 

C) 

 

D)    
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8. Basit elektrik devresindeki test uçlarına aynı uzunluk ve 
kalınlıktaki A ve B iletkenleri ayrı ayrı bağlanarak ampul 
parlaklığı gözleniyor. Gözlem sonrası aşağıdaki grafik 
çiziliyor. 

 

 
Kullanılan iletkenlerin cinsi değiştirilmeden, uzunluk ve 
kesit alanlarında değişimler yapılarak deney tekrarlanıyor. 
Yapılan değişimler sonrası çizilen grafiklerden hangisi 
kesinlikle hatalıdır? 

 

A) Daha uzun A iletkeni, 
daha kalın B iletkeni 
kullanılıyor. 

 

 

B) Daha ince B iletkeni 
kullanılıyor. 

 

 

 

C) Daha kısa A iletkeni 
kullanılıyor. 

 

 

D) Daha kalın A iletkeni, 
daha uzun B iletkeni 
kullanılıyor. 

 

 

 
 

 

 

 

 
9. 

 
Yukarıdaki ifadeler doğru ise yanlarındaki kutucuklara 
"D" yanlış ise "Y" harfi koyularak doldurulduğunda 
doğru cevap hangisi olur? (Kutular yukarıdaki sıraya 
göre cevaplandırılmıştır.) 

  
Fosil yakıtlar yakıldığında çevreye ve insan sağlığına 
zararlı gazlar çıkarır. 

  
Fosil yakıtların fazla kullanılması küresel ısınmaya 
neden olur. 

  
Bacalardan çıkan gazlar asit yağmurlarına neden 
olur. 

 
A) D 

Y 

D 
 

   B) Y 

D 

D 
 

   C) D 

D 

D 
 

   D) Y 

D 

Y 
 

 

10 
. Öğretmen Güneş, Dünya ve Ay'ı temsil eden üç öğrenciyi 
tahtaya çıkararak elindeki torbadan rastgele üç kart 
çekmiştir. Tahtaya çıkan öğrencilerden kartlarda yazan 
sürelere uygun olarak canlandırma yapmalarını istemiştir.  
 

 
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 A)  1. kart için Osman, Efe etrafında dönme hareketi 
yapmıştır. 

 B)  2. kart için Osman kendi etrafında dönme hareketi 
yapmıştır. 

 C)  3. kart için Faruk kendi etrafında dönme hareketi 
yapmıştır. 

 D)  1. kart için Efe kendi etrafında dönme, Faruk etrafında 
dolanma hareketi yapmıştır. 

 


