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8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.
•

Türkçe

: 48 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

: 28 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

: 26 soru

• İngilizce

: 30 soru

• Matematik

: 66 soru

• Fen Bilimleri

: 44 soru

Türkçe Soruları
1. I. Elde bulundurmak, eline almak
II. Avlamak
III. Hizmetine almak veya kiralamak
“Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle
kullanılmamıştır?
A) Şehrin çıkışında bir kat tuttum, kışı geçireceğim.
B) Şu yağan kar bir tutsun, işte o zaman bak bu şehre.
C) Dalyan işletiyor, tuttuğu balığı tekrar denize döküyor.
D) Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu.

2. Ali, çevresi tarafından gerçekçi kişiliğiyle tanınır. Günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları anlatan
kitapları okumaktan hoşlanmaz. Bir gün Ali, kütüphaneye kitap almak için gider, kitapları incelemeye başlar. Hangi
kitabı alacağına birkaç saat sonra karar vermiştir.
Buna göre Ali’nin aldığı kitapta aşağıdaki cümlelerin hangisi bulunur?
A) Her bayramda güneş, çocuklara gülümser.
B) Gece yıldızlarla dolaşırken aya el salladık.
C) Hayvanat bahçesindeki tavus kuşlarını seyretmekten çok hoşlanırdı.
D) Yere atılan çöpler, çöp kutusuna atılmak için yalvarıyordu.

3. (I) Çalıştığı ekipte onun hareketlerine dur diyecek kimse olmadığından, istediği gibi davranabiliyordu. (II) Bundan
sonra yapacağı şeyse ekip başının beğenisini ve güvenini kazanmaktı. (III) Bu çok zorlu bir işti ama hedefine ulaşmak
istiyorsa bu zorluklara katlanacaktı.
Aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi numaralanmış cümlelerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Hamama giren terler.
B) Meydanı boş bulmak.
C) Gün doğmadan neler doğar.
D) Göze girmek.
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4. Yaz tatilinde öğrenciler için yüzme, tenis, basketbol, resim, futbol ve müzik kursu açılacaktır. Açılacak kurslarla ilgili
şunlar bilinmektedir:
• Pazar günü kurs yapılmayacaktır.
• Diğer günlerde her gün farklı bir kurs yapılacaktır.
• Su sporlarıyla ilgili kurs salı günü olacaktır.
• Topla oynanan kurslar birer gün arayla olacaktır.
• Müzik kursu, tenis ve futbol kurs günlerinin arasındaki günde olacaktır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Cumartesi günü resim kursu açılacaktır.
B) Perşembe günü müzik kursu açılacaktır.
C) Cuma günü tenis kursu açılacaktır.
D) Çarşamba günü basketbol kursu açılacaktır.

5. Elinden geldiğince zor durumda olan insanlara yardım ederdi. Bu yardım kimi zaman para vermek şeklinde kimi
zaman da beden gücüyle işlerine yardım etmek şeklinde olurdu. Bunların sonucunda bazen para sıkıntısına
düştüğü olurdu. Kendi mesleği yorucu olmamasına rağmen bedenen çok yorgun düştüğü günler de olurdu. Yakınları
ona neden para sıkıntısı çektiğini sorarlar, onun adına maaşının nerelere harcanabileceğini hesaplayıp bu paranın
fazlasıyla yetmesi gerektiğini söylerlerdi. Bazen de beli ağrıdığı ya da erken yatmak istediği için neden bu kadar
yorgun olduğunu merak ederlerdi. O ise yakınlarının bu konudaki merakını gideremezdi. Geçiştirici cevaplar verirdi.
Asıl sebebi söyleyemezdi çünkü dininin emrettiği ve onun da tüm kalbiyle inandığı bir şey vardı: “-----”
Yukarıdaki kısa öykü hangi seçenekte verilen sözle tamamlanırsa söz konusu kişinin soranlara gerçeği
söyleyememe sebebi açıklanmış olur?
A) İnsanlara yardım etmeliyiz.
B) Sağlık paradan daha önemlidir.
C) Her işe burnumuzu sokmamalıyız.
D) Yapılan iyilikler gizli kalmalıdır.
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Üniversite kütüphanesi

Halk kütüphanesi

Örgün ve yaygın eğitim kütüphaneleri

Yukarıdaki grafikte Türkiye İstatistik Kurumunun 2011-2015 yılları arasında kütüphanelerde bulunan kitap sayılarına
ilişkin bilgiler verilmiştir.
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Üniversite kütüphanelerinde bulunan kitaplar her yıl belli sayıda artış göstermiştir.
B) Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı 2011 yılında 2015 yılına göre daha fazladır.
C) 2011-2015 yılları arasında halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısı üniversite kütüphanelerinde bulunan
toplam kitap sayısından daha fazladır.
D) Milli kütüphanede bulunan kitap sayısı her yıl belli sayıda artış göstermiştir.

7. O sabah çok düşünceliydi. Yeni arabalar gibi hızlı ve koltukları rahat değildi belki ama onun da anlatacak çok
anıları vardı. Ne olaylara şahit olmuştu otuz yıllık taşıma görevinde. Mimar Sinan Mahallesi’nden Osman Yozgatlı
Mahallesi’ne gelene dek bir film şeridi gibi tek tek gözünün önünden geçti anılarının hepsi. Son durağa geldiğinde
sustu motoru, açıldı kapıları sonuna kadar ve kendi kendine usulca fısıldadı: “Bugün de iyi iş çıkardın emektar.”
Ayşe Öğretmen, öğrencisi Sümeyye’den yukarıdaki metinde bulunan söz sanatlarını tespit ederek söylemesini
istemektedir.
Buna göre Sümeyye’nin Ayşe Öğretmen’e verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A) Kişileştirme, konuşturma, abartma
B) Kişileştirme, benzetme, konuşturma
C) Benzetme, karşıtlık, konuşturma
D) Abartma, kişileştirme, benzetme
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8. Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.
Bulunma durumu eki -da /-de, -ta /-te ise eklendiği kelimeye bitişik yazılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Bu kitabı okuyanda konuşuyor okumayanda.
B) İzmir’de çok güzel bir şehirmiş.
C) Gelecek ayın üçün de okulda görüşürüz.
D) Çalışmaya başladığımızda Ahmet de yanımızdaydı.

9. Ezgi, öğretmeninin kendisini övdüğünü duyunca sevinçten burnunun direği sızladı. Ancak arkadaşı için aynı şey
söz konusu değildi. Ezgi’yi o kadar kıskandı ki o anki öfkeyle ağzından çıkanı kulağı duymadı. Durumu fark eden
öğretmeni çeşitli nasihatlerde bulundu. Ama o kimseyi dinlemediğinden bütün sözler onun bir kulağından girip bir
kulağından çıkmıştı. Çünkü devamlı ailesi tarafından şımartılıp göklere çıkarılmaya alışıktı.
Metinde geçen aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Burnunun direği sızlamak
B) Göklere çıkarmak
C) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak
D) Ağzından çıkanı kulağı duymamak

10. Konağı hesaba katmazsak, amcamın evi mahallenin en yüksek eviydi. Kocaman bir taraça vardı üst katta. Çok güzel
bir görünümü vardı taraçanın. Amcam, övünürdü evinin görünümüyle. “Her yer ayak altında.” derdi...
Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi vardır?
A) Tanımlama

B) Benzetme

C) Örneklendirme

6

D) Karşılaştırma

11.

KLAVYE TUŞLARININ GİZEMLERİ

Enter Tuşu
Giriş tuşu olarak kullanılır. Yapılan işlemi onaylamaya yarar. Kelime işlemcilerde ise yeni
paragraf oluşturmaya yarar. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri açar. Klavyedeki en büyük tuştur.

Shift Tuşu
Tek basına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır. Ayrıca birden çok karakter
içeren tuşlarda üstteki karakterin yazılmasını sağlar. Tuşların üzerindeki ikinci karakterlerin
yazılmasını (? , /, & gibi ) Shift tuşu mümkün kılar.

Tab Tuşu
Bilgisayarla yazarken yazıda imleci (Ekranda yanıp sönen ve yazının nereye yazılacağını
gösteren simge) sağa dogru hızlı bir sekilde kaydırmaya yarar. İmleci 8 karakter ileriye
atlatmaya (sektirmeye) yarar. Başka tuslarla birlikte farklı işlevler görür. Örneğin: Alt+Tab:
Kullanılan program pencereleri arasında geçişi sağlar.

Back Space Tuşu
Yazı yazırken imlecin solundaki karakteri, sağdaki karakterleri kendine çekerek silmeye yarar.
İmlecin daima solunu siler.

Yukarıda klavyede bulunan bazı tuşların görselleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Metin ve görsellerden yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sembolleri verilen her tuşun görevi farklıdır.
B) Backspace tuşu sola doğru hareket etmektedir.
C) ? , / , & gibi tuşları kullanmak için Shift tuşundan yararlanırız.
D) Klavyedeki en büyük tuş Tab tuşudur.
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12. “Ağaçlar, yeryüzünün gökyüzüne yazdığı şiirlerdir.”
Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?
A) Seni buraya ben çağırdım.
B) Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var son zamanlarda.
C) Kafa karışıklığı, bilginin ilk adımıdır.
D) Birisi basitçe açıklayana kadar her şey zor görünür.

13. Ezgi Öğretmen, sene sonu tiyatro gösterisi için hafta içi beş öğrenciye drama dersi verecektir. Öğrencilerden Kemal,
Nesrin ve Efe 6. sınıf; Defne ve Elif 7. sınıf öğrencileridir. Ezgi Öğretmen,
● Her gün farklı bir öğrenciye ders verecektir.
● Pazartesi günü 7. sınıf öğrencisine ders verecektir.
● 6. sınıf öğrencilerine art arda günlerde olacak şekilde ders verecektir.
● 7. sınıf öğrencileriyle peş peşe günlerde ders yapmayacaktır.
● Erkek ve kız öğrencilerle bir gün arayla ders yapılacaktır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Pazartesi günü Defne’yle ders yapılacaktır.
B) Salı günü bir kız öğrenciyle ders yapılacaktır.
C) Çarşamba günü Nesrin’le ders yapılacaktır.
D) Cuma günü 6. sınıf öğrencilerinden biriyle ders yapılacaktır.

14. İsim-fiil eki olan –ma, -ış, -mak eklerini almasına rağmen bazı sözcükler bir varlığın ya da kavramın adını
karşıladıklarından dolayı fiilimsi değil kalıcı isim kabul edilirler.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Çocuklar kazmayı kimden getirdi?
B) Elindeki ipi sarmayı bıraktı.
C) Annemin yaptığı dolmalar çok lezzetli olur.
D) Kış günü canım dondurma istiyor.
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15. (I) İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı olan Germiyan köyünde yaşayan Nuran Hanım çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini
sağlayan örnek bir kadındır. (II) Resim konusunda hiçbir eğitim almasa da sahip olduğu yetenekle köydeki evlerin
duvarlarını rengârenk çizimlerle süslemiş ve bu çizimlerini renklendirince de ortaya gerçek manada birçok sanat
eseri çıkmış. (III) Resim yapma yeteneği sosyal medyanın da gücüyle herkesin haberdar olmaya başladığı bir konu
olmuş. (IV) Köy halkı önce Nuran Hanım’ın çizimlerini yadırgasa da sonra tablo misali eserlerini o kadar beğenmişler
ki eserlerini görmek için sıraya girmeye başlamışlar.
Yukarıdaki metinde özellikleri yoluyla zayıf olan varlığın kuvvetli olan varlığa benzetilmesi ile yapılan söz
sanatı numaralanmış hangi cümle içinde yer almıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

16. Hayatta başarılı olmak düşüncelerimizi, duygularımızı başkalarına etkili biçimde anlatmamıza bağlıdır. Anlatımda
başarı ise okumakla gerçekleşir. Böylesine önemli olan okuma işi rastgele yapılmaz. Onun kurallarını iyi bilmek
gereklidir. Bu amaçla okuma kurallarını iyi bilmeli, bol bol okumalıyız.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Başarılı olabilmek için düşünce ve duygularımızı etkili biçimde anlatabilmeliyiz.
B) Başarılı olmak için dayanışma içinde olunmalıdır.
C) Okumak anlatımımızın başarılı olmasını sağlar.
D) Okumanın da kuralları vardır ve bunları iyi bilip bol bol okumalıyız.

17. Her kış mevsiminin kalbinde titrek bir bahar gizlidir; gecelerin örtüsünün altında parlak bir şafak saklıdır.
		
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından bu cümleyle aynı doğrultudadır?
A) Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir.
B) Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu kanamaz.
C) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
D) Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme zira bu işin baharı var.
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18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti bu işlevlerden herhangi biriyle kullanılmamıştır?
A) Annemler 2’nci kata taşınınca yeni komşularla tanıştılar.
B) Öğretmen, Yunus Emre’nin (1240-1320) şiirlerini seslendirdi.
C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü 17 Şubat 1926 yılında olmuştur.
D) Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: “Dostum ne’n var?”

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yanlış kullanılmıştır?
A) Burada olmak istemiyordum ama şartlar bunu gerektiriyor.
B) Olanları anlattım çünkü bilmen gerektiğini düşündüm.
C) Çiçekleri özellikle de papatyaları çok severim.
D) Çok anlayışlı bir insandır fakat çok da merhametlidir.

20. Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesi değildir?
A) Halkın kendi kendisini yönetmesidir, demokrasi.
B) Herkesin memnun olduğu karardır, doğru karar.
C) Sanat, insanların duygu ve düşüncelerini estetik olarak yansıtmasıdır.
D) Hayatımızda önemli bir yeri vardır eğitimin.
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21. “Fiilerden; –ıp, -arak, -madan, -maksızın, --dıkça, -ınca, -alı, -ken, -a…-a, -asıya, -cesine, -ır…-maz ekleriyle türetilip
zarf görevinde kullanılan sözcüklere zarf-fiil denir. Zarf- fiillerin bazıları cümleye zaman, bazıları da durum anlamı
katar.”
Yusuf, bu açıklamayı okuduktan sonra aşağıda verilen cümlelerde yer alan zarf-fiileri bularak cümleye kattıkları
anlamları yanlarına yazmıştır.
Masadan kalkıp hemen yanımıza geldi.

Durum

Bugün buradan kimseyle tartışmadan çıkmalısın.

Zaman

İzmir’e varır varmaz ararım.

Zaman

Dün akşam ağacın dalı çatırdayarak kırıldı.

Zaman

Her şeyi anlamışçasına yüzüme baktı.

Durum

Doğru yazdığı her cevap için 5 puan alacak olan Yusuf, kaç puan almıştır?
A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

22. Ayşe: Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Ancak kalıplaşmış olan ki bağlacı bitişik yazılır.
Feyza: De bağlacı ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.
Aydın: Mi eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü
uyumuna uyar.
Pınar öğretmen tahtaya "ki", "de" bağlacıyla "mi" soru ekinin yazımıyla ilgili örnek cümleler yazar.
Aşağıdakilerden hangisi bu örnek cümlelerden biri olamaz?
A) Bize öyle yakındı ki onu kardeşimizden ayırmazdık.
B) Madem ki benim oyuncağımı kırdın, bir daha seninle oynamayacağım.
C) Aydın da Ege’de tarihî yerleri ile dikkat çeken illerimizden biridir.
D) Bahçemizde güzel mi güzel çiçekler açınca etrafa hoş bir koku yayılmıştı.

23. Aşağıdakilerden hangisi koşul-sonuç cümlesi değildir?
A) Karar verip sabırlı olunca istediğine ulaşırsın.
B) Bunların karşılığında bir şartı olduğunu söyledi.
C) Biraz da ateşte beklettin mi güzel bir yemek olur.
D) Sen de biraz alttan al ki tartışma yaşamayın.
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24. Zaman tam bir sessizlik içinde geçiyordu. Büyük bir gayretle tuttuğum notlarımın içine gömülüp süreyi doldurmaya
çalıştım. Bu konuda daha fazlasını öğrenmek için inanılmaz bir arzu duyuyordum.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir?
A) Elde bulundurmak, ele almak.
B) Denetimi ve yetkisi altına almak.
C) Anlamak, farkına varmak.
D) Kayıt altına almak.

25. "Erkan ve eşi Eda, güneş ufukta kaybolurken evlerine dönmek için otobüs durağında bekliyorlardı. Uzun bir
bekleyişe rağmen gelmeyen otobüs ikisini de germişti. Tam o sırada Eda’nın işyerinden arkadaşı Hatice, arabası
ile önlerinde durdu ve onları arabaya davet ederek evlerine kadar bırakmayı önerdi. Bu teklife çok sevinmişlerdi.
Zor zamanda bir dostla karşılaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu geçirdi içinden Eda. O sırada Hatice de
çevresindekilere faydalı olabilecek işler yapmanın keyfini çıkarıyordu."
Yukarıdaki metinle ilgili hikâye unsurları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Kahraman

Yer

Zaman

A)

Eda, Erkan, Hatice

Otobüs durağı

Akşam vakti

B)

Eda, Erkan, Hatice

Araba

Akşam vakti

C)

Eda, Erkan, Hatice

Otobüs durağı

Sabah vakti

D)

Eda, Erkan, Hatice

İş yeri

Akşam vakti

26. (I) Okulu bitireli yıllar olmuştu. (II) Uzun zaman sonra okulunu görmeye gittiğinde onu kırık dökük duvarlarıyla
karşılayan hüzünlü bir harabe görmüştü. (III) Çocukluğundaki o güzel bahçeyi, teneffüste oynadığı arkadaşlarını
hatırladı. (IV) Sonra her ne kadar küçükken korksa da derse geç kalan öğrencileri dağları titreten o gür sesiyle
sınıfa çağıran Kemal öğretmenini hatırladı. (V) Okul yıllarında aynı sırada oturduğu arkadaşları ile emek veren
öğretmenlerini sevgiyle ve özlemle hatırladı. (VI) Bu duygular içerisinde geri dönerken sanki ardından, ‘beni bu hâlde
bırakma’ diye sesleniyordu eski okulu.
Bu metinde kurgusal ifadelerin geçtiği cümleler hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III

B) II, IV, VI

C) II, III, IV
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D) III, IV, V

KORONA VİRÜS: SARS ve MERS virüsü ailesinden olduğu açıklanan Korona virüsü ilk defa 29 Aralık 2019'da Çin'in
Wuhan şehrinde görüldü.
Bulaşma Yolları: “İnsandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içme ve hasta kişiyle yakın mesafeden konuşma, bulaşmaya neden olabiliyor.
Belirtileri: “Hastalarda 39 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyrettiği, boğaz ağrısı, burun
akıntısı da gözlenen şikâyetler arasında yer alıyor.
Korunma yolları:
☻“Eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanmalı,
☻Yüze, ağza, buruna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalı,
☻Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı,
☻Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemeli ve dezenfekte
etmeli,
☻Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı.

KUŞ GRİBİ: İnfluenza virüslerinin neden olduğu ve kuşlardan geçen bir hastalık olarak bilinen kuş gribi, 100 yıldan
daha uzun zaman önce ilk olarak İtalya'da ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın farklı yerlerinde de zaman zaman
görülen bir hastalıktır.
Bulaşma Yolları: Hastalığın bulaşma şekli sadece hasta hayvanlar ile yakın temas sonucu olur..
Belirtileri: Boğaz, kas, baş, karın, akciğer ağrısı, kusma, ishal, öksürük ve ateş ilk belirtilerdir. Hastalık bulaştıktan
2-3 saat ya da 3-4 gün içerisinde kendini gösterir. Hücrelere yeterli miktarda oksijen gitmediği için vücutta morarma
ortaya çıkar.
Korunma yolları: Hastalığın görüldüğü ülkelere ya da bölgelere seyahat edenler, hastalığın bulunduğu tavuk
çiftliklerinden uzak durmalı, iyi piştiğinden emin oldukları kanatlı hayvan etlerinden yemeliler. Yumurtalar sabunlu su
ile yıkanıp ısıları en az 70 derece olacak şekilde pişirilmeli, yumurta veya kanatlı hayvan etlerine dokunduktan sonra
eller sabunlu su ile ile sık sık yıkanmalı, bu işler ile uğraşanlara gerekir ise koruyucu ilaç tedavisi ya da mevcut olan
grip aşısı yapılmalıdır.

● 27. ve 28. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
27. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuş gribi ile ilgili ilaç ve aşı tedavisi vardır.
B) Korona virüs ile kuş gribi hastalığının ilk çıkış yerleri farklıdır.
C) Her iki hastalığa sebep olan virüs ailesi aynıdır.
D) Bulaşıcı bu iki hastalığın ortak belirtileri yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısıdır.
28. Bu metinlerde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kuş gribi virüsünün evrim geçirmesiyle korona virüsü vakaları nasıl artmıştır?
B) Korona virüs ile kuş gribi hastalığının bulaşma yolları ile ilgili farklılıklar nedir?
C) Korona virüs ile kuş gribi hastalığının korunma yollarındaki benzerlikler nelerdir?
D) Her iki hastalığın tedavisinde dikkat edilecek hijyen kuralları nedir?
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29.

TÜRKİYE'DE İKLİM BÖLGELERİ
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Rize'nin yağış ve sıcaklık grafiği

Bu grafik ve haritalardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Isparta’nın kasım ayındaki yağış miktarı Kars’a göre fazladır.
B) Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgede samyeli ve karayel rüzgarları sıcaktır.
C) Rize ilimizde en az yağış ilkbahar mevsiminde görülmektedir.
D) Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yıldız ve poyraz rüzgarları soğuktur.

30. (I) Sabaha kadar gözünü kırpmayan İstanbullu Küçük Hasan sonunda uykuya teslim oldu. (II) Üflesen uçacak zayıf
bedeni bu göreve daha ne kadar dayanacaktı? (III) Çanakkale’den tüm yurda duyulan bu savaş sesleri Hasan’ın
bedenine ninni gibi gelmişti. (IV) Bu küçük ama kahraman beden için savaş, zorluk, açlık, ölüm gibi nice zorluk değil
de memleketin geleceği daha önemliydi.
Yukarıdaki paragrafın hangi cümlesinde abartma yapılmamıştır?
A) I

B) II

C) III
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D) IV

31. “Konuşmalarımızda ve yazılarımızda düşüncelerimizden, eylemlerimizden bahsederken biz okuyucuları farklı
düşünmeye yönlendiren, destekleyici ve açıklayıcı, özetleyen ve sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadeleri vardır."
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde destekleyici ve açıklayıcı ifade vardır?
A) Trafik kurallarına uyulmalı ne var ki her gün çok sayıda sürücü ceza alıyor.
B) Görüldüğü gibi savaşın insanlara yararı yoktur.
C) Üniversite sınavına gireceğim yalnız hangi bölümü seçeceğime karar veremedim.
D) İlk torununu kucağına aldı başka bir deyişle babaanne oldu.

32. Özlem, mutfakta annesine ilk defa yardım ediyor, bir yandan da kek yapmak istiyordu. Ama aklında bir tarif yoktu.
Biraz düşündükten sonra spontane bir kek tarifi geldi aklına ve hemen annesiyle işe koyuldu. Daha sonra birlikte
yaptıkları kekten birer lokma aldılar, kekin aroması harikaydı. Özlem mutfaktaki işlere kısa sürede adapte olmuştu.
Burada anne ve kız, iki jenerasyon, harika bir iş çıkarmışlardı.
Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin Türkçe karşılıklarının sırasıyla yazılı olduğu seçenek hangisidir?
A) kendiliğinden – tat – uyum sağlamak – nesil (kuşak)
B) nesil (kuşak) – tat – uyum sağlamak – kendiliğinden
C) kendiliğinden – uyum sağlamak – tat – nesil (kuşak)
D) uyum sağlamak – nesil (kuşak) – tat – kendiliğinden

33. Benzetme: Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan zayıf olanın kuvvetli olana
benzetilmesidir.
Kişileştirme: İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesidir.
Konuşturma: İnsan dışındaki varlıkları konuşturmaktır.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu sanatlardan herhangi biri kullanılmamıştır?
A) Ağaçların daha bu bahçelerde
Bütün yemişleri dalda sarkıyor;
Umutların mola verdiği yerde
Geceler bir nehir gibi akıyor.

B) Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

C) Yüz bin deve gelir gider katarım,
Nerde akşam olur orda yatarım.
Her ne ister isem alır satarım,
Kimse karışamaz ihtiyarım var.

D) Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş
Yeni bir ülke yüzün ellerimde hoş
Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine
Kapılıp gidiyorum saçının sellerine
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34. Arzu, Oğuz, Elif ve Buğra deyim kartlarıyla oynamaktadır:
DEYİM

ANLAMI

Arzu

Kulak ardı etmek

Söylenen bir şeyi duymazdan gelmek.

Oğuz

Kulak kabartmak

Belli etmemeye çalışarak dinlemek.

Elif

Kulakları çınlamak

Bir yerde anılmak, hatırlanmak.

Buğra

Kulağına çalınmak

Her şeyi bilmek, yanılmamak, aldanmamak.

Buna göre hangi çocuk deyim ve anlamı ile ilgili yanlış kart göstermiştir?
A) Arzu

B) Oğuz

C) Elif

D) Buğra

35. Esma, dün akşam Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler dersinden farklı sayılarda soru çözmüştür.
Çözdüğü soru sayıları ve derslerin sırasıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
● Fen bilimleri sorularını, sosyal bilgilerden önce Türkçeden sonra çözmüştür.
● Matematik sorularını sosyal bilgilerden sonra çözmüştür.
● En çok soruyu, ilk soru çözmeye başladığı dersten çözmüştür.
● Fen bilimlerinden çözdüğü soru sayısı matematikten daha az, sosyal bilimlerden daha fazladır.
Buna göre hangi seçenekte dersler, Esma’nın çözmüş olduğu soru sayıları bakımından çoktan aza doğru
sıralanmıştır?
A) Sosyal bilgiler-matematik-fen bilimleri-Türkçe
B) Türkçe-matematik-fen bilimleri-sosyal bilgiler
C) Türkçe-matematik-sosyal bilgiler-fen bilimleri
D) Matematik-fen bilimleri-sosyal bilgiler-Türkçe

36. Tarih; yönteminin yanı sıra incelediği konuların niteliği ve niceliği bakımından da diğer bilimlerden ayrılır. Örneğin
matematik bilimi zamanı ve mekânı olmayan sayısal kavramları konu edinir. Tarih ise yeri ve zamanı belli olan,
yaşanmış olaylarla ilgilenir. Tarihin farklılıklarından biri de başka bilim dallarına göre inceleme alanının daha geniş
olmasıdır. Örneğin fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri birbiriyle bağlantılı ve tekrarlanabilir olayları inceler. Buna
karşılık tarih aralarında sistematik ilişki bulunmayan, her biri kendine özgü, biricik olaylarla ilgilenir. Tarihçi, metinleri
iyi anlamaktan başka ihtirasa sahip olmamalıdır ve bu gaye için yardımcı ilimlerin bütün tekniklerini kullanmak
zorundadır, diyerek Fustel de Coulanges (Fustel dö Kulanj) tarihçinin görevini tanımlamıştır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Tanımlama

B) Örnekleme

C) Karşılaştırma
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D) Tanık gösterme

37. Aşağıdakilerden hangisinde “vurmak” sözcüğü “etkisini bir yere kadar uzatmak, sokulmak, yansımak” anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Sınıfların duvarına bir kat daha boya vurdu.
B) Nesli tükenen bu kuşlar vurulmamalı.
C) Geçen yılki gibi bu yıl da meyveleri dolu vurdu.
D) Ekip arabasının ışığı sokağa vuruyordu.

38. Eleştirmen, yazılarına ister istemez düşüncelerini katar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Eleştirmen tarafsız olmaktan ödün vermemelidir.
B) Eleştirmenin, yazılarına duygularını katması yanlıştır.
C) Kendi değer yargılarını yazısına katmayan eleştirmen yok gibidir.
D) Eleştirmen, değerlendirme yaparken kimsenin etkisinde kalmamalıdır.

39. Herhangi bir olayın veya durumun sebebiyle birlikte verildiği cümlelere sebep-sonuç, amacıyla birlikte verildiği
cümlelere amaç-sonuç cümlesi denir.
Yukarıda verilen tanımdan yola çıkarak Ayşe, aşağıdaki sebep-sonuç cümlelerinin başına (S); amaç-sonuç
cümlelerinin başına (A) yazacaktır.
1. cümle

Seninle konuşabilmek için onca yol geldim.

2. cümle

Gürültüden ne senin ne de onun söylediklerini anlayamadım.

3. cümle

Onunla aynı fikirde değiliz diye bize küsmüştü.

4. cümle

Eve geldiğinde çok yorgundu, koltukta uyuyakaldı.

Buna göre Ayşe’nin cevapları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1. cümle

A

B) 1. cümle

S

2. cümle

A

2. cümle

3. cümle

S

4. cümle

A

C)

1. cümle

A

D) 1. cümle

A

S

2. cümle

S

2. cümle

S

3. cümle

A

3. cümle

S

3. cümle

S

4. cümle

S

4. cümle

S

4. cümle

A
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40.

Yukarıdaki grafikte öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinden aldıkları sınav sonuçları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Asya’nın Türkçe sınav sonucu Yağız’ın matematik sınav sonucundan yüksektir.
B) Maya’nın Türkçe sınav sonucu Yağız’ın Türkçe sınav sonucundan düşüktür.
C) Maya’nın matematik sınav sonucu Cemil’in Türkçe sınav sonucundan düşüktür.
D) Cemil’in matematik sınav sonucu Asya’nın matematik sınav sonucuyla eşittir.

41. Yola çıkınca her sabah,
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara, atlara, otlara,
İnsanlara selam ver.
Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün yanında bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığa, bir kısmı seni de sarsın.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiire yönelik bir çıkarım olamaz?
A) İnsan başkalarına olduğu gibi kendine de değer vermelidir.
B) Selam bir ilgi ve sevgi belirtisidir.
C) Selam dargın insanları birbirine yaklaştırır.
D) Selam insandan topluma yayılan bir iletişim dilidir.
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42.

Karbon Ayak İzi Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretimi ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilir. Karbon ayak izi kişisel davranışların küresel iklim
değişimine etkisini anlamada kullanılır.

2 pet şişenin üretimi atmosfere 1 kg karbondioksit ekler.
Uyum Sağlama Günümüzde tüm sera gazı salınımı dursa da iklim değişiminin etkileri önümüzdeki yüzyılda
görülmeye devam edecektir. Çünkü mevcut sera gazları atmosferde uzun yıllar kalmakta ve etkileri devam etmektedir. Küresel iklim değişiminin muhtemel zararlarını azaltmaya yönelik hazırlık ve savunma stratejileri uyum sağlama
çalışmaları şunlardır:
Su Kaynaklarının Yönetimi

☻
☻ Afet Risk Yönetimi
☻ Ekosistemlerin Korunması
☻ Sağlık Tedbirleri
☻ Tarım ve Gıda Güvenliği

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Enerji tüketiminin yüksek olması sanayinin gelişimi için bir tehdit midir?
B) İki pet şişenin üretimi atmosfere ne kadar karbondioksit ekler?
C) Sera gazı salınımının iklim değişikliğine etkileri var mıdır?
D) Küresel iklim değişiminin zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar nelerdir?

43. Fiillere "-ken, -alı, -e, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça" ekleri getirilerek oluşturulan zarf-fiiller, cümlede fiilleri ve
fiilimsileri zaman veya durum bakımından etkiler. “Sen gülünce güller açar Gülpembe.” cümlesindeki “gülünce”
sözcüğü zarf-fiildir ve yüklemi zaman bakımından etkilemiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil, yüklemi zaman yönünden etkilememiştir?
A) Atatürk’ü hatırladıkça daha fazla çalışır.
B) Dedem, doktor yasaklayalı ekmek yemiyor.
C) Boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.
D) Sen sahilden geçerken gemiler kalkar.
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44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkalarının yaptığı gibi" anlamı vardır?
A) Orantısız biçimleri olan mor çiçekleri de koparırdın.
B) Çiçeklerden ağzına tanıdık bir tat da dolardı.
C) Şimdi dağlar da unuttu seni garip gönlüm.
D) Sonra da tatların ne olduğunu bulmaya çalışırdın.

45. (I) Brezilyalı bir bilim insanı, bir kokuyu yalnızca iki dakikada analiz edebilen bir sistem geliştirdi. (II) Bu, gerçek koku
ile sahte kokunun buharlarının kimyasal imzalarını karşılaştıran taşınabilir bir makinedir. (III) İmza terimi, gerçek
parfümü oluşturan farklı kimyasalların her şişede aynı olması gereken oranını anlatır. (IV) Sahte örneklerin imzaları
farklıdır çünkü sahteciler aslıyla bire bir eşleşmeyi nadiren sağlayabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede sistemin kim tarafından gerçekleştirildiğinden söz edilmiştir.
B) II. cümlede sistemde kullanılan makinenin özelliğinden bahsedilmiştir.
C) III. cümlede imza teriminin, adını nereden aldığı belirtilmiştir.
D) IV. cümlede sahte örneklerdeki imzaların neden farklı olduğu açıklanmıştır.

46. Aşağıdakilerden hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Hâlbuki bireycilik de toplumculuk gibi kültürel kökleri olması gereken bir olgudur.
B) Böyle olmakla birlikte aynı şeyleri farklı yazmayı başardılar.
C) Bu hakiki düşün yanında gerçekler bir kaya gibi duruyor.
D) Son yıllarda şiirimiz büyük bir değişim içinde, deyim yerindeyse bir gömlek değiştirme sürecinde.
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47.

Abartma: Bir varlığı, olayı ya da düşünceyi olduğundan daha küçük veya daha büyük gösterme
sanatıdır.

Söz gümüşse sükût altındır.

Benzetme: Sözün etkisini arttırmak veya anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki
kavram ya da varlıktan, zayıf olanın güçlü olana
benzetilmesidir.

Ağaca balta vurmuşlar; soyu bedenimden,
demiş.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, “Ah, vatanım!”
demiş.

Karşıtlık (Tezat):Anlamı güçlendirmek için karşıt
kavramların bir arada kullanılması sanatıdır.

Konuşturma: İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatıdır.

Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

Yukarıda yer alan söz sanatları, karşılarında verilmiş olan atasözleri ile eşleştirilecektir.
Eşleştirme yapıldığında hangi söz sanatı boşta kalır?
A) Abartma

48.

B) Benzetme

C) Karşıtlık

D) Konuşturma

● İsim-fiiller, fiil kök ve gövdelerine getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleriyle yapılır.
● İsim-fiil eki olan “-ma /-me”, olumsuzluk ekiyle karıştırılmamalıdır.
Buna göre,
I. Niçin kimse bu çiftlikte çalışmak istemiyor?
II. Çocuğunun iyi insan olmasını isteyenlerin ilk önce kendileri iyi olmalıdır.
III. Cep telefonları yıldırım düşmesine sebep olmaktadır.
IV. Dereyi görmeden paçaları sıvama.
cümlelerinin hangilerinde isim-fiil bulunmaktadır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

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

CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

YABANCI DİL

1. B

25. A

1. B

15. B

1. B

14. A

1. B

16. C

2. C

26. B

2. D

16. D

2. D

15. D
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