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1) “Sen, beni hep bu şehirde bekle.”
Şevval, yukarıdaki cümleyi ögelerine ayırmış ve bulduğu her ögeye bir sembol
vermiştir.
Özne
Yüklem
Nesne
Zarf Tamlayıcısı
Yer Tamlayıcısı

♦
●
■
▲
♥

Şevval’in yukarıdaki cümlenin ögelerini gösteren sembol sıralaması nasıl
olur?
A)
B)
C)
D)

♦-■-♥-▲-●
♦-■-▲-♥-●
♦-▲-■-♥-●
♦-■-▲-●-♥

2) Durakta oturan adam elindeki gazetelerden bir tanesini açıp okumaya başladı.
Birazdan durağa bir baba ve kızı geldi. Küçük kız tüm heyecanıyla babasına bir
şeyler anlatmaya çalışıyordu. Adam yanından geçenlere şöyle göz ucuyla bir
bakış attı. Küçük kızın coşkulu hâli hoşuna gitmiş olsa gerek yüzünde bir
gülümseme belirdi. O sırada otobüs uzaktan göründü. Adam gazetelerini
koltuğunun altına sıkıştırıp otobüse binmek için ayağa kalktı.
Yukarıdaki metinde hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Yer

B) Olay

C) Kişiler

D) Zaman

3) (I) 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. (II) Atatürk, 23
Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.
(III) Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk, bu bayramı çocuklara
armağan etmiş ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk bayramı olarak
kutlanmaya başlanmıştır. (IV) 1979' da yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla
uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl
kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke
çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu
bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.
Parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) IV

B) III

C) II

2

D) I
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4)

Yukarıdaki afişte hangi sorunun cevabı yoktur?
A) Farabi hangi bilim dallarında çalışmalar yürütmüştür?
B) Farabi’nin doğduğu şehir Farab hangi ülke sınırları içindedir?
C) Farabi’nin lakabı “Muallim-i Sani“ ne anlama gelmektedir?
D) Farabi çalışmalarıyla hangi bilim insanlarını etkilemiştir?

3
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5) I. Eller su ile iyice durulanır, durulama parmak uçlarından dirseklere doğru yapılır,
parmaklar yukarı gelecek şekilde tutulur.
II. Musluk kâğıt havlu kullanılarak kapatılır.
III. Eller kâğıt havlu ile kurulanır.
IV. Eller su ile ıslatılır.
V. En az 30 saniye süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere eller
tüm yüzey ve parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur.
VI. Sıvı sabun avuca alınır.
Yukarıda verilen el yıkama talimatnamesinin işlem basamaklarına göre
sıralanışı hangisidir?
A)
B)
C)
D)

IV – I – VI – V – III - II
VI – IV – V – III – I - II
VI – V – IV – III – II - I
IV – VI – V – I – II – III

6) Bazı savaşlar vardır, yapılır ve biter. Tarihçilerden başka kimsenin ilgilenmediği bu
savaşlar, zamanın kaydedildiği yapraklarda ebedî bir uykuya çekilmişlerdir. Bazı
savaşlar da cephesi kapandığı, ölüleri kaldırıldığı, tarafları çekilip gittiği hâlde
insanların belleğinde capcanlı kalır. Homeros’un edebiyata malzeme yaptığı Truva
Savaşı öyle bir savaştır mesela, Mehmet Akif’in şiirinde bir bayrak gibi dalgalanıp
duran Çanakkale Savaşı ’da öyle. İnsan sormadan edemiyor, etkileri kuşakları
aşan her iki mücadelenin de aynı yerde olması tarihin bir cilvesi miydi?
Altı çizili kelime grubunun cümleye kazandırdığı anlam hangisidir?
A) Bu bölgede çetin savaşların yapıldığını
B) Geçmişte yapılan savaşlardan ders alınmadığı
C) Bazı savaşların zamanla unutulup gittiği
D) Büyük savaşların önemli coğrafyalarda yaşandığı

4
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7)
 Yandaki sözcükler altı harfli ve iki
hecelidir.
 I. numaralı sözcükten başlanmıştır.
 Bir önceki sözcüğün ikinci hecesi
ters yazılarak sonraki sözcüğün ilk
hecesi oluşturulmuş ve zakkum
sözcüğüne ulaşılmıştır.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

berkarsakkılkamzak-kum

Buna göre sırasıyla I. sözcüğün ikinci hecesi ters ve III. sözcüğün ikinci
hecesi düz yazıldığında hangi sözcük oluşur?
A) karlık

B) kasmak

C) kazmak

D) kamber

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?
A) Atatürk, yetişen yeni neslin tarihimizin gurur dolu sayfalarını öğrenmesini arzu
etmiştir.
B) Atatürk, çocuklara duyduğu güveni 23 Nisan’ı onlara armağan ederek göstermek
istemiştir.
C) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yıllarca farklı ülkelerden gelen çocukların
katılımıyla kutlanmıştır.
D) Çocuklarına bayram hediye eden ve bütün dünya çocukları ile de bunu paylaşan
ilk ve tek ülke Türkiye olmuştur.

5
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9) İlkbahar en sevdiğim mevsimdir çünkü doğanın yeniden canlandığına şahit olmak
çok güzel. İlkbaharı güzel yapan başka bir unsur ise içinde nisan gibi çok güzel bir
ayın olması. Benim için her nisanı güzel yapan tarih 23 Nisan 1920'dir. Doğanın
yeniden canlandığı gibi bu tarihle birlikte milletim yeniden canlanmış ve kendi
güzel geleceğini inşa etmiştir. Atatürk bu güzel günü siz çocuklara armağan
etmiştir. Nisanı iple çekerim ve 23 Nisan geldiğinde de içim içime sığmaz.
Hayatları pahasına bu güzel yurdu bizlere bırakan atalarımıza sonsuz minnet
duyarak 23 Nisan'ı coşkuyla kutlarım.
Yukarıdaki metinde kaç tane deyim kullanılmıştır?
A) II

B) III

C) IV

D) V

10) Gösteriye çıkacak bir çocuk edasıyla uyandım. Orta yaşlara yaklaşmama rağmen,
yüreğim ilkokul günlerimdeki gibi kıpır kıpırdı. Okulların düzenlediği resmî geçit
törenini kaçırmamak için aceleyle giyindim. Kendimi sokağa attım. Gazi
Meydanı’na giden yol boyunca ilerledim. Elleri bayraklı, rengârenk giyimli
çocukların ve telaşlı ailelerin heyecanı her yanı sarmıştı.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci kişi ağzından anlatılmıştır.
B) Yüklemler, cümlelerin sonundadır.
C) Olayın yaşandığı zaman açıkça bellidir.
D) Mekân unsurlarına yer verilmiştir.
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1) Bir matematik dergisinin mayıs ayı ekinde kart eşleştirme oyunu verilmiştir.
Oyun sekiz adet karttan oluşmaktadır.
Oyun Kuralı: Oyun 2 kişiyle oynanır. Oyuncular sırayla ikişer adet kart açar ve
açılan kartlardaki cebirsel ifadeler birbirine eş ise oyuncu iki kartı da alır, eş
değilse kartların yerini değiştirmeden tekrar kapatır. Her iki durumda da sıra
diğer oyuncuya geçer. Tüm kartlar bitene kadar oyun devam eder.

x.y(y+2+4x)

(2x+5)(2x+5)

a2b(a+3)

Ahmet ve Beyza bu oyunu oynamak için yukarıdaki gibi kartları kapalı şekilde
dizmişlerdir. Oyun aşağıda tablodaki gibi oynanmış ve bitmiştir.
Oyuncu
Ahmet
Beyza
Ahmet
Beyza
Ahmet
Beyza
Ahmet

Açılan Kart Numarası
1–3
4–6
1–6
5–2
4–2
3–5
7–8

Alınan Kart Numarası
1–6
4–2
3–5
7–8

Buna göre 5 ve 8 numaralı kartların üzerinde yazan cebirsel ifadeler
aşağıdakilerden hangisidir?
5
A)
B)
C)
D)

8

𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥 2 𝑦𝑦

4𝑥𝑥 2 + 10𝑥𝑥 + 25

4𝑥𝑥 2 + 20𝑥𝑥 + 25

𝑎𝑎3 𝑏𝑏 + 3𝑎𝑎2 𝑏𝑏

4𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 + 25
𝑎𝑎3 𝑏𝑏 2 + 3𝑎𝑎2 𝑏𝑏

𝑎𝑎2 𝑏𝑏 2 + 3𝑎𝑎2 𝑏𝑏

𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 2𝑥𝑥𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥 2 𝑦𝑦
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2) Çağrı, bir dergide gördüğü şifreleme yönteminden esinlenerek kendisine
aşağıdaki gibi bir şifreleme tablosu oluşturuyor.
A

B

C

D

1

2

3

E

4

5

6

F

7

8

9

Sayıların şifrelenmesinde kullanılacak sayı, tabloda bulunduğu yerin önce satır
daha sonra sütundaki iki harf yan yana yazarak oluşturuluyor.
Örneğin; 9 sayısının şifresi FC, 35 sayısının şifresi ise DCEB ‘dir.

√𝟕𝟕

√𝟑𝟑𝟑𝟑
√𝟕𝟕𝟕𝟕

√𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
Çağrı defterinde yazan dört tane kareköklü sayılara en yakın tam sayıyı
bularak bir şifre oluşturuyor.
Buna göre Çağrı’nın defterinde oluşturduğu şifre sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) DCEBCFADCE
B) CDECFCADEC
C) DCECFCDAFA
D) CDBECFDAEC

8
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3) Aşağıda bir ecza deposunun ilaç dağıtmak için kullandığı üç farklı kutu ve
bunların kütleleri verilmiştir.

1. Kutu (8 kg)

2. Kutu (11 kg)

3. Kutu (7,5 kg)

Birinci kutunun içine K kütleli, ikinci kutunun içine L kütleli ve üçüncü kutunun
içine M kütleli ilaçlar yerleştirildikten sonra üç kutunun da kütlesi 15 kg ile 15,5
kg arasında bir değer almaktadır.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin kütleleri kilogram cinsinden hangisi
olabilir?
K

L

M

A)

53

18

56

B)

54

16

58

C)

55

17

57

D)

57

18

59

9
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4) ax2+bx+c cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı a+b+c ve sabit terimi c’dir.

Şekil 1’de çevre uzunluğu 6x+24
br olan dikdörtgen verilmiştir.

Şekil 1

Şekil 1’deki dikdörtgen Şekil
2’deki gibi bir köşesi uzun
kenarının üzerine gelecek
şekilde katlanıyor.
x br

x+1 br

Şekil 2
Buna göre Şekil 1’deki dikdörtgenin alanını birimkare cinsinden veren
cebirsel ifadenin, katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır?
A) 396

B) 198

C) 0

10

D) -99
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5) Aşağıda iki farklı yazıcı ve özellikleri verilmiştir.

A MARKA

B MARKA

Dakikada 750 Sayfa Çıktı

Dakikada 600 Sayfa Çıktı

İki yazıcı aynı anda çalışmaya başlıyor. Her biri eşit sayıda ve 20.000’den
fazla sayfa yazdırarak işlemi tamamlıyor.
Buna göre B marka yazıcı ile A marka yazıcının çıktı alma süreleri
arasındaki fark en az kaç dakikadır?
A) 5

B) 6

C) 7

11

D) 8
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6) Aşağıda kullanılmış kâğıtların geri dönüşümünü yapan fabrikaya ait geri
dönüşüm aşamaları gösterilmiştir.

Geri dönüşüm yapan bir fabrikada;
Toplanan 210 kg kullanılmış kâğıt geri dönüştürülmek üzere bu fabrikaya
getirilmiştir. Bu kâğıtlar daha önceden temizlenen 128 kg kâğıt hamuru ile
birleştirilmiş ve yeni A4 kâğıtları üretilmiştir.
Fabrika yeni üreteceği A4 kâğıtların tanesinin ağırlığı 211 g olacak şekilde
paketlerse toplam kaç paket üretilmiş olur? (1 kg=1000 g)
A) 53

B) 5.102

C) 46.102

12

D) 8.103
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7) Yeni açılan bir hastanenin farklı bölümlerinde işe başvuran kişi sayıları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo: Hastanenin farklı bölümlerinde işe başvuran kişi sayısı
Bölüm

Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı

Kardiyoloji

250

Gögüs Hastalıkları

400

İç Hastalıkları

185

Hemşire

450

Grafik: Hastanenin farklı bölümleri için göreve alınan personelin dağılımı

Hastanede, hemşire ve göğüs hastalıkları bölümünde toplam 765 personel
göreve alınmıştır.
Buna göre hastanede işe başvuran toplam kişi sayısı, göreve alınan iç
hastalıkları bölümü personelinden kaç kişi fazladır?
A) 450

B) 550

C) 1050

13

D) 1150
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8) Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına
ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.
Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un tam sayı kuvvetleri soldan sağa
doğru azalarak devam etmektedir.
Öğretmen ‘Çözümle ve Kodla’ oyunu oynatmak için tahtaya birkaç tane
ondalık gösterim yazar ve çocukların bu sayıları çözümlemelerini ister.
Çözümlemede bulunan sayıları soldan sağa doğru her öğrenci bir tane sayı
olacak şekilde söyler.
Örneğin; öğretmen tahtaya 2,05 yazar. Öğrenciler bunu yerlerinde 2.100 +
5.10−2 şeklinde çözümler ve sırayla söylerler.

Öğretmen tahtaya yeni sayılar yazar ve oyun başlar.

Oyun sırasına göre 5. sırada olan Ali, 12. sırada olan Beyza ve 30. sırada
olan Cemil hangi sayıları söylemişlerdir?
ALİ

BEYZA

CEMİL

A)

10

7

10

B)

5

-1

10

C)

5

7

-2

D)

10

-1

-2

14

MATEMATİK

Denizli-Mayıs 2020

9) Mikrodalga fırınlar, besindeki su moleküllerini sallamak için özel olarak
belirlenmiş bir titreşim sıklığındaki radyo dalgalarını kullanır. Bu su molekülleri
artan bir şekilde sallandığı zaman, atomsal seviyede titreşmeye başlar ve ısı
üretirler. (1 Megahertz (MHz), radyo dalgalarının saniyede 1.000.000 kez
yaptığı devir sayısıdır.)

Bir yemeğin mikrodalga fırında ısınması
için kullanılan radyo dalgaları ortalama
2.450 MHz’dir.

Bir tavuk mikrodalga fırında 15 dakikada pişmektedir.
Buna göre tavuğun piştiği süre içerisinde, fırının yaydığı dalgaların devir
sayısının bilimsel gösterimi hangisidir?
A) 220,5.108

B) 22,05.109

C) 2,205. 1011

15

D) 2,205. 1012
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10) 1’den 10’a kadar sayıların yazılı olduğu seksek oyun alanı görseli verilmiştir.
Verilen oyun alanı yönergelere göre boyanacaktır.


Tek sayılar mavi renge boyanacaktır.



3 hariç, asal sayılar kırmızı renge boyanacaktır.



5 hariç, 5’in katları pembe renk ile boyanacaktır.



Bir sayı birden fazla renk ile boyanırsa o sayı yeşil
renk ile boyanıp, hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Seçilen bir sayının mavi olma olasılığı

5
8

B) Seçilen bir sayının kırmızı olma olasılığı
C) Seçilen bir sayının pembe olma olasılığı

dir.
1
8

1
4

D) Seçilen sayının boyanmamış olma olasılığı

16
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1) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişmektedir. Güneş
ışınlarının eğik açıyla geldiği dönemlerde kış mevsimi yaşanırken dik açıyla
geldiği dönemlerde yaz mevsimi yaşanmaktadır.
Kuzey yarım kürede bulunan bir binanın yılın belirli zamanlarındaki gölge boyu
grafiği aşağıda verilmiştir. (K, L, M ve N harfleri; 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran,
23 Eylül tarihlerinden birini temsil etmektedir ve tüm ölçümler öğle vakti
yapılmıştır.)
Gölge Boyu

K

L

M

N

Tarih

Buna göre binanın bulunduğu bölgeyle ilgili;
I. N tarihinde güneş ışınlarının yeryüzü ile yaptığı açı en büyüktür.
II. M tarihinden N tarihine kadar ilkbahar mevsimi yaşanır.
III. L tarihi 21 Haziran’ı temsil etmektedir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

17
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2) Bir cismin öğle vakti gölgesi, dönenceler dışında kalan yerlerde kuzey yarım
kürede kuzeyi, güney yarım kürede güneyi gösterir. Dönenceler arasındaki
yerlerde ise gölge yönü, Güneş ışınlarının geldiği yönün tam tersini gösterir.
Örneğin, 21 Martta ekvatorda öğle vakti gölge oluşmaz. Ekvator’un güneyindeki
yerlerde gölge yönü güneyi, kuzeyindeki yerlerde ise kuzeyi gösterir.
P, R ve S şehirlerinin dünya üzerindeki konumları şekilde gösterilmiştir.

Yengeç Dönencesi

.S

.P

Ekvator
Oğlak Dönencesi

.R

P, R ve S şehirlerinde bulunan özdeş cisimlerin 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık
tarihlerinde öğle vaktindeki gölge yönleri tabloda verilmiştir.
Tarih

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

P

Güney

Kuzey

I

R

Güney

II

Güney

S

III

Güney

Kuzey

Şehir

Buna göre tabloda I, II ve III ile gösterilen alanlara aşağıdakilerden
hangileri yazılmalıdır?

A)

I
Güney

II
Kuzey

III
Güney

B)

Kuzey

Güney

Kuzey

C)

Güney

Kuzey

Kuzey

D)

Kuzey

Güney

Güney

18
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3) Mor ve beyaz çiçekli bezelye bitkilerinin çaprazlanması ile oluşabilecek
bireylerin bazıları soy ağacında gösterilmiştir.

K

M

L

: Mor çiçekli bezelye (A)

N

: Beyaz çiçekli bezelye (a)

Soyağacında gösterilen K, L, M ve N bezelyeleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur? (Mor çiçek geni, beyaz çiçek genine baskındır.)
A) K bezelyesinin genotipi AA veya Aa olabilir.
B) L bezelyesinin genotipi kesinlikle AA’dır.
C) M bezelyesinin genotipinde kesinlikle a geni vardır.
D) N bezelyesinin genotipinde a geni olabilir.
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4) Kuzey Amerika’da yaşayan ağaç kurbağaları
kış aylarının en dondurucu zamanlarında
toprak yüzeyine yakın olan yaprakların
altında, çevrelerindeki her şeyle birlikte
donar. Hava ılımaya başlayınca çözülerek
yaşamsal faaliyetlerine geri dönerler. Yapılan
araştırmalarda, yaklaşık dört hafta kadar
donmuş vaziyette kaskatı kalan kurbağaların
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte buzlarının
çözülmeye, kalplerinin de tekrar atmaya
başladığı tespit edilmiştir. Tekrar yaşama
dönen kurbağalar nerdeyse bir gün içinde
hareketleniyor ve hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Buna göre ağaç kurbağalarının dondurucu soğuklarda ve hava ılımaya
başladığındaki yaşadığı değişim hangisiyle açıklanabilir?
A) Adaptasyon
B) Modifikasyon
C) Mutasyon
D) Varyasyon
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5) Basınç, uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvetin uygulandığı yüzeye temas
eden alanına bağlıdır.
Puzzle Tahtası

Masa
Puzzle Parçaları

Bir öğrenci, masanın üzerinde bulunan, kırmızı, mavi, yeşil ve pembe renkli
puzzle parçalarını sırasıyla puzzle tahtası üzerine yerleştiriyor.
Buna göre,
I. Puzzle tahtasının masaya uyguladığı dik kuvvet, yerleştirme işlemi
boyunca sabit kalmıştır.
II. Pembe puzzle parçası tahtaya yerleştirildiğinde, masanın yere uyguladığı
basınç en büyük değere ulaşır.
III. Puzzle parçaları yerleştirildikçe, tahtanın masaya uyguladığı basınç artar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
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6) X, Y ve Z sıvıları ile doldurulan kaplar özdeş dinamometrelerle ölçülmüştür.

Taban alanları verilen kapların dinamometre değerlerinin aynı olduğu
görülmüştür. Kaplar daha sonra kum zemin üzerine bırakılmış ve kaldırıldığında
kumda bıraktıkları izlerin derinlikleri ölçülmüştür.

Kapların kumda bıraktıkları izlerin derinliği sırasıyla hX, hY ve hZ ise
aralarındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) hY=hX>hZ
B) hY>hX>hZ
C) hX=hY=hZ
D) hX=hZ>hY
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7) Su kemeri, üzerinde su yolu bulunan ve su taşımak amacıyla inşa edilen
köprüdür.
Görsellerde aynı yapının su ihtiyacını karşılamak için yapılmış iki farklı kanal
tipi gösterilmiştir.

Roma Tipi

Modern Tip
Su depolarındaki su seviyeleri,
yapıldığı alanlar özdeştir.

kullanılan boru tipleri, yapı ve kanalların

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)

Su kanallarının çalışma prensibi bileşik kap modelleri ile benzerlik gösterir.

B)

Yapıya su taşımak için iki tip su kanalında da sıvı basınç farkından
yararlanılır.

C)

Su depoları ile yapı arasındaki sıvı basınç farkı her iki tip su kanalında da
birbirine eşittir.

D)

Modern tipte, suyun basıncı yetersiz geldiğinden dolayı yapıya su taşımak
için pompa sistemine ihtiyaç duyulur.
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8) Kapalı bir sistem içinde gerçekleşen kimyasal tepkimelerde
girenlerin kütlesi, ürünlerin kütlesine eşit olmalıdır.

tepkimeye

Aşağıda kapalı kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimenin modellemesi
verilmiştir.

+
K Maddesi
36 g

+
L Maddesi
48 g

M Maddesi
66 g

N Maddesi
18 g

K ve L maddeleri verilen miktarlarda tepkimeye girmiştir. Artansız şekilde
gerçekleşen tepkime sonucunda M ve N maddeleri oluşmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kimyasal tepkimenin herhangi bir
anına ait olamaz?

A)
B)
C)
D)

KAPTA KALAN
K Maddesi (g) L Maddesi (g)
30
40
18
24
32
24
20
36
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KAPTA OLUŞAN
M Maddesi (g) N Maddesi (g)
11
3
33
9
22
6
44
12
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9) Aşağıda K, L ve M elementlerinin grup ve periyot numarasına ait bir grafik
verilmiştir.
L

Grup Numarası
8
7

M

6
5
4
3
2
1
0

K

1

2

Buna göre;
I. M elementi ısı ve elektriği iyi iletmez.
II. K elementi tel ve levha hâline getirilebilir.
III. L elementinin erime ve kaynama noktası küçüktür.
İfadelerin hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
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10) DNA, hücrelerin yönetim ve kalıtım molekülüdür. Kalıtsal bilgiler şifreler
halinde yapısında saklanmakta sonraki nesillere kalıtım yoluyla
aktarılmaktadır. Çok hücreli canlıların bütün hücrelerindeki DNA
moleküllerinin yapısı aynı olmasına rağmen vücutlarında farklı özelliklerde ve
şekillerde çok sayıda hücre bulunur.
Sinir hücresi ve kemik hücresi gibi insan vücudundaki hücrelerin aynı
görevde ve şekilde olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA’daki gen dizilimlerinin farklı olmasıdır.
B) Nükleotid çeşitlerinin farklı olmasıdır.
C) Kromozom sayılarının farklı olmasıdır.
D) İşlevlerine göre DNA’ların farklı bölümlerinin kullanılmasıdır.
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1)
 Çocukluğunun geçtiği ve nüfusunun çoğunluğu Türk olan Selanik’te, çeşitli
din ve milletlerden insanlar bir arada yaşamaktaydı.
 Balkanlardaki siyasi hareketlilik ve milliyetçilik isyanları Manastır’da da
etkisini gösterdi. İdadide öğrenim gördüğü süreçte, arkadaşları ve
öğretmenleriyle ülkenin içinde bulunduğu durumu yakından takip etti.
 Balkan Savaşları’ndan sonra Sofya’ya “Ateşemiliter” olarak atandı. Burada,
üst düzey davetlere katıldı. Yabancı ülkelerin elçileri ile görüşmeler yaptı.
Verilen bilgilere göre yaşadığı şehirlerin Mustafa Kemal ATATÜRK’ e olan
etkileri ile ilgili hangisi söylenemez?
A) Dış politika ve diplomasi deneyimi elde etmiştir.
B) Farklı kültürleri tanımış ve hoşgörülü olmayı öğrenmiştir.
C) Askerî tecrübeler edinerek meslekte yükselmiştir.
D) Milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmıştır.
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2)
“Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm ateş ile doludur,
İnsan olan vatanının kuludur."
M. Emin YURDAKUL
"Ben anamın karnından vatana geldiğim zaman,
açtım, vatan karnımı doyurdu! Vatanın nimeti
kemiklerimde duruyor. Vücudum vatanın toprağından,
nefesim vatanın havasından! "
Namık KEMAL
"Eğilmek, esaret zincirinden ağırdır boynuma;
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim...
Hak bildiğim yolda yalnız da olsa yürürüm..."
Tevfik FİKRET
"Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için
geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa
Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız
geçmişlerine dönüp bakmaları yeter."
Ziya GÖKALP
Türk düşünürlerden hangisi, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü diğerlerinden
farklı bir alanda etkilemiş olabilir?
A) Ziya Gökalp
B) Tevfik Fikret
C) Namık Kemal
D) M. Emin Yurdakul

28

T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK

Denizli-Mayıs 2020

3)
Bu anlayışa göre
devletin çöküşü ancak
halifenin etrafında
toplanmakla
engellenebilecektir.

Bu düşünce akımı Türk
kültürünü korumayı ve
geliştirmeyi hedeflemiştir.

Bu fikre göre, Osmanlı
Devleti, Avrupalı modern
devletler gibi olursa
azınlıklar ayrılıkçı
fikirlerinden vazgeçecek,
böylece devletin dağılması
önlenecektir.

Toplumda din, dil, ırk ayrımı
yapmadan toplumda eşitliği ve
birlikteliği sağlayarak
dağılmanın önüne geçmeyi
amaçlayan düşünce akımıdır.

Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlarına ait
bilgiler, yapboz parçaları içerisinde verilmiştir.
İslamcılık

Batıcılık

Türkçülük

Osmanlıcılık

Yapbozu verilen bilgilere göre renklendirdiğimizde, hangisi doğru olur?

A)

B)

C)
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4) Aşağıda verilenlerden;
I. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi ve ittifak arayışına girmesi
II. Kapitülasyonları ve dış borçları sona erdirmeyi istemesi
III. Askerî gücüne güvenmesi ve savaşı kazanacağına inanması
IV. Son dönemde kaybettiği toprakları geri alabilmek düşüncesi
hangileri Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri
arasındadır?
A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

5) Mondros Ateşkes Antlaşması kararlarından hangisi işgallere karşı
olası bir halk direnişinin engellenmesi amacı taşır?
A) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin
dışındaki Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
B) Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demiryollarının
denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir
stratejik noktayı işgal edebilecektir.
D) Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van)
karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir.
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6) Ben ilk defa bu işe başladığım zaman, çok akıllı geçinen bazı kişiler bana
sordular:
- Paramız var mıdır?
- Silahımız var mıdır?
- Yoktur dedim. O zaman,
- O hâlde ne yapacaksın? Dediler.
- Para olacak, ordu olacak ve bu ulus bağımsızlığını kurtaracaktır!
Dedim.
Görüyorsunuz ki hepsi oldu ve olacaktır.(Nutuk, Mustafa Kemal
Atatürk)
Verilen metine göre Mustafa Kemal Atatürk’ ün kişilik özelliklerinden
hangisine ulaşılabilir?
A) Birleştirici

B) Çok Yönlü

C) Kararlı

D) Teşkilatçı

7) Aşağıda, Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yaşanan bazı gelişmeler
verilmiştir.
I.
II.
III.
IV.

Amasya Genelgesi’nde” Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.” maddesinin yer alması
Sivas Kongresi’nde, millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
Mebusan Meclisinin toplanması
23 Nisan 1920’ de Büyük Millet Meclisinin açılması

Bu gelişmelerden hangisi ya da hangileri millî egemenlik ile ilgilidir?
A) Yalnız IV

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV
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8) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
İstiklal Marşımızın üçüncü kıtası, aşağıdakilerden hangisi ile daha çok
ilgilidir?
A) Millî egemenlik
B) Topyekûn mücadele
C) Millî bağımsızlık
D) Uluslararası eşitlik

9)
Mustafa Kemal ATATÜRK, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonrasında
“Başkomutanlık Yasası” ile meclisin tüm yetkilerini eline aldı. Düşman
karşısında yenik düşen ve yıpranan Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılayıp
onları savaşa hazırlamak için on maddelik Tekâlif-i Milliye Emirlerini
yayınladı.

Buna göre hangisi, Tekâlif-i Milliye Emirlerinden birisi olamaz?
A) Bütün ilçelerde gelen yardımları toplamak üzere komisyonlar oluşturulacak.
B) Tüm demirci, dökümcü, nalbant, gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
C) Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içerisinde orduya teslim edecek.
D) Toplanan malzemeler en kısa süre içerisinde başkent İstanbul’a ulaştırılacak.
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10)
TBMM’ ye bağlı düzenli ordunun, Yunan işgal güçlerine karşı
kazanmış olduğu I. İnönü Zaferi’nin sonucunda:


TBMM’ ye duyulan güven ve düzenli orduya katılım artmıştır.



Teşkilatı Esasiye kabul edilmiştir.



Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır.



Londra Konferansı toplanmıştır.



Moskova Antlaşması imzalanmıştır.

Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde edilmiştir.
B) Yapılan antlaşmalar ile silahlı mücadele son bulmuştur.
C) İtilaf Devletleri, TBMM’nin varlığını hukuken kabul etmiştir.
D) TBMM siyasi ve askerî açıdan daha da güçlenmiştir.
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1) Koronovirüs salgınını umursamayan Hüseyin, hiçbir önlem almadan dışarı çıkmış ve
hasta olmuştur. “Neden önlem almadın?” diye soranlara “Hasta olmak kaderimde
varmış.” diye cevap vermiştir.
Verilen metne göre Hüseyin hangi iradeyi görmezden gelmiştir?
A)
B)
C)
D)

Külli İrade
Sünni İrade
Cüz’i İrade
Kutsi İrade

2) Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere, zekât
toplayan

memurlara,

kalpleri

İslam’a

ısındırılacak

olanlara,

(özgürlüğüne kavuşturulacak) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda
kalmış

yolculara

mahsustur.

Allah,

hakkıyla

sahibidir.” (Tevbe suresi, 60. ayet.)
Verilen ayet hangi sorunun cevabı niteliğindedir?
A) Zekâtın önemi nedir?
B) Zekât kimlere verilir?
C) Zekât kimlere farzdır?
D) Zekât Miktarı Ne Kadardır?

34

bilendir,

hüküm

ve

hikmet

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

Denizli-Mayıs 2020

3) “Din gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik
etmez. Şu namaz kılanların vay haline! Onlar namazlarından gafildirler. Onlar gösteriş
yaparlar. Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler. ''(Maun,1-7)
Verilen ayetten hareketle yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hesap ve ceza gününü yalanlayanlar olacaktır.
B) Gösteriş ile yapılan ibadet kabul edilmeyecektir.
C) İbadet yaparken samimi olunmayacaktır.
D) Yetim ve yoksullara kötü davranılmayacaktır.

4) Sadaka-i cariye, kişiye öldükten sonra bile sevap kazandırmaya devam eden sadakaya
denir.
Verilen tanım düşünüldüğünde
değerlendirilemez?
A)
B)
C)
D)

hangisi

sadaka-i

cariye

kapsamında

Peygamberimizin arazisini Müslümanlara vakıf olarak bağışlaması.
Hasan Amca’nın bir erik ağacı dikmesi, insanların eriklerden yemesi.
Ali Bey’in zekâtını daha önceden tespit ettiği muhtaçlara vermesi.
Hayırseverlerin birleşerek Afrika’da bir su kuyusu açtırması.
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5) Kaliteli bir toplum temeli iyi atılmış aileler vasıtasıyla olur. Aile ortamında huzur, şefkat
ve merhamet yaşanır. Güzel ahlakın, millî ve manevi değerlerin öğrenildiği en samimi
okuldur aile. Eğer bu yapı bozulursa toplumlar ekonomik ve teknolojik olarak ileri de
olsa yıpranmaya mahkûmdur.
I.

Nikah

II.

Ahlak

III.

Mutluluk

Verilen paragrafa göre öncüllerden hangisine ulaşır?
A)
B)
C)
D)

I ve II
I ve III
II ve III
I, II, III

6) Osmanlı döneminde yaygın olarak
görülen sadaka taşları vasıtasıyla nakdî
ve ayni vardım yapılmaktaydı. Nakdî
yapılan yardımlarda paranın uçup
kaybolmaması için kâğıt para yerine
madenî paralar bırakılır, ayni yardım
olarak ise giyim kuşam eşyaları ve çeşitli
besinler bırakılırdı. Fakir ve muhtaç
kimseler, sadaka taşlarında biriken
bağışlardan sadece ihtiyacı kadar alır
diğer fakirlere de bir şeyler bırakmaya özen gösterirlerdi. Bu bağışlar, genellikle gece
karanlığında veya kimsenin olmadığı bir zamanda, sadakaların, bu taşın tepesindeki
çukura bırakılmasıyla gerçekleştirilirdi. İhtiyacı olduğu hâlde dilenmekten çekinen
kimseler gecenin geç saatlerinde taşın yanına para almaya gelir ve kendisi için gerekli
olan miktarı buradan temin ederdi.
Metinde vurgulanmak istenen temel düşünce hangisidir?
A) Sadaka taşları sadece insanların belli ihtiyaçlarını gidermek için konulurdu.
B) Sadakayı veren ile alan birbirini görmediğinden ihtiyaç sahipleri incitilmezdi.
C) Sadaka taşları, Osmanlı mimarisinin en önemli belgelerinden biri sayılırdı.
D) Osmanlı döneminde insanlar daha çok madenî paraları sadakalarını verirlerdi.
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CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE

MATEMATİK
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1. B

1. C

1. B

2. D

2. C

2. D

3. B

3. C

3. D

4. D

4. A

4. A

5. D

5. C

5. B

6. C

6. B

6. B

7. A

7. D

7. D

8. B

8. D

8. D

9. B

9. D

9. B

10. C

10. B

10. D
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1. C

1. C

2. B

2. B

3. A

3. C

4. C

4. C

5. B

5. D

6. C

6. B

7. D
8. C
9. D
10. B
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Bu yayında bulunan soruların tüm hakları Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi’ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Denizli
Ölçme Değerlendirme
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Gerzele Mahallesi 503 Sokak No:2 Merkezefendi / DENiZLi

Denizliodm.meb.gov.tr

odm20@meb.gov.tr

@denizliodm

Bu yayının hazırlanmasına katkıda bulunan
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
TÜRKÇE

MATEMATiK

FEN
BiLiMLERi

T.C. iNKILAP
TARiHi ve
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DiN KÜLTÜRÜ
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BiLGiSi

Demet NAR
Dilek AKDUMAN
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Hasan ÇİFTCİ
Kemal ÖZTORUN
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Sadullah ÇATAK
Tuba BAKAN GÖRGÜÇ
Tuba Koç
Zeliha ÖZKEÇECİ

Ali KAVUN
Hasip CEYHAN
Murat YILMAZ
Nalan Nur AÇIKGÖZ
Neriman KAVUN
Recep ÜLKER
Savaş KUNDURACI

Ali POSLU
Asuman ÖZKAYA
Ayşen ERGÜN
Murat ÖZTÜRK
Işıl KARCILI
Oral YURTTAŞ
Sevinç YÜKSEL
Zeher Dilek ÖZTÜRK

Demet GÜNAY
Derya ÇEVLİK
Derya HOCEK
Kenan ÖZDEMİR
Mehmet İLHAN
Musa AK

Ayşe SÖNMEZ
Halil ÖZEL
Elif ÖZYANIK
Habil MENDERES
Kazım BİNBİR
Merve AKAY
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