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LGS8. SINIF

1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlý
bir sözcük vardýr?

A) Gerekli kaynaðý bulamayýnca planlarýný askýya
aldý. 

B) Eskiden komþular birbirini tanýrdý.

C) Bazý madenler, yerin bin metre altýndan çýkarýlýr.  

D) Ýnsan, ayný anda birçok duyguyu hissedebilir.

2. Kurtuluþ Savaþý’nda Anadolu insaný bitkindi, yoksul-
du, düzenli bir ordusu yoktu. Halk, Atatürk’ün önder-
liðinde tüm bu zorluklarýn altýndan kalktý.

Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi, bu metindeki
altý çizili sözcüklerden herhangi birinin eþ anlam-
lýsý deðildir?

A) Muntazam B) Liderlik C) Mesele D) Yorgun

3. Büyük bir memleket sevdalýsý olan þairimiz, kendin-
deki memleket sevdasýný anlatmaya yüreðinin ve ka-
leminin yetmemesinden korktuðunu söylemiþtir.

Bu cümledeki altý çizili söz grubunun anlamý aþa-
ðýdakilerden hangisidir?

A) Yersiz sözcükler kullanmak 

B) Duygularýný anlatmada yetersiz kalmak

C) Zamanla olgunlaþacaðýna inanmak     

D) Kendini yetiþtirmesi gerektiðini düþünmek

4. Öykülerinden çok tiyatro eserleriyle tanýnan yaza-
rýmýzýn Ýki Akýllý Adam adlý eseri, uzun bir aradan
sonra Ankaralý seyircilerle tekrar buluþtu.

Bu cümleden aþaðýdaki yargýlardan hangisi ke-
sin olarak çýkarýlýr?

A) Yazarýn bütün eserleri çok beðenilmiþtir.

B) Yazarýn son eseri Ýki Akýllý Adam’dýr.

C) Ýki Akýllý Adam oyunu, Ankara dýþýnda da sahne-
lenmiþtir.

D) Yazarýn bu eseri, Ankara’da daha önce de sah-
nelenmiþtir.

5. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde
verilen kavrama örnek oluþturmamýþtýr?

A) Bu yaz Karadeniz turuna çýkmayý planlýyoruz.
(Tasarý) 

B) Gezi yazýlarý, okurun ilgisini çekebilecek þekilde
yazýlmalýdýr. (Eleþtiri)

C) Ýhtiyacý olanlara yardýmcý olman, güzel bir davra-
nýþ. (Beðeni)     

D) Belirlenen zamana kadar iþlerin yetiþmesini umu-
yorum. (Beklenti)

6. Teknoloji, insanýn hayal gücüyle sýnýrlýdýr.

Aþaðýdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle an-
lamca ayný doðrultudadýr?

A) Hayalleri gerçekleþtirecek imkân yoksa hayal kur-
mak gereksizdir.

B) Hiç hayal kurmamýþ olanlar, hiç hayal kýrýklýðý ya-
þamamýþ olanlardýr.

C) Hayaller, teknolojinin geldiði noktayý belirler.

D) Teknolojinin ulaþtýðý seviye, hayal gücü ve bilgiy-
le doðru orantýlýdýr.

7. (1) Ardýç, doðadaki birçok olumsuz duruma karþý da-
yanýklýlýk gösteren bir aðaç türüdür. (2) Yaygýn kök
sistemleri sayesinde erozyonu önlemede de faydalý-
dýr. (3) Görünümüyle çalýyý andýran ardýç; çürümeye,
kurtlanmaya ve suya dayanýklýdýr. (4) Hayvanlarýn
otlatýlmasý, aþýrý kesim yapýlmasý yüzünden yok ol-
ma tehlikesiyle karþý karþýya kalan bu aðaç türü,
koruma altýna alýnsa da giderek azalmaktadýr.

Bu metindeki numaralanmýþ cümlelerin anlam özel-
liðiyle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþ-
týr?

A) 1. cümlede, ardýç aðacýnýn tanýmý yapýlmýþtýr.

B) 2. cümlede, amaç-sonuç ilgisi vardýr.

C) 3. cümledeki bir kavram, baþka bir kavrama ben-
zetilmiþtir.

D) 4. cümlede, neden ve koþul ilgisi bir arada veril-
miþtir.

SÖZEL BÖLÜM

1. Bu testte sýrasýyla, Türkçe (1 - 20), T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük (21 - 30), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (31 - 40), Ýngilizce
(41 - 50) alanlarýna ait toplam 50 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sözel Bölüm için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
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2 Diðer Sayfaya Geçiniz

8. Bir baba, son günlerinde hasta yataðýndayken beþ
oðlunu yanýna çaðýrýr. Onlardan ayný boyda ve ayný
kalýnlýkta ikiþer sopa kesip getirmelerini ister. Oðullar
sopalarý getirince baba, “Sopalarýnýzýn birer tanesini
bana verin, diðeri sizde kalsýn.” der. Oðullarýna elle-
rindeki sopalarý kýrmalarýný söyler. Oðullar, ellerin-
deki sopalarý kolayca kýrarlar. Kalan sopalarý bir ara-
ya baðlayan baba, oðullarýndan bunu kýrmalarýný is-
ter. Ancak bu sopalarý hiçbiri kýramaz. “Görüyorsu-
nuz!” der adam. “Tek sopayý hepiniz kolaylýkla kýrdý-
nýz. Ama beþi bir arada baðlý sopalarý hiçbiriniz kýra-
madýnýz. Siz de tek olursanýz sizi kolayca alt ederler.
Ama beþiniz birlikte, birbirinize baðlý ve destek olur-
sanýz sizi kimse yenemez.”

Bu anlatým, aþaðýdaki atasözlerinden hangisinin
açýklamasý olabilir?

A) Birlikten kuvvet doðar.

B) Dost, kara günde belli olur.

C) Acý patlýcaný kýraðý çalmaz.

D) Aklýn yolu birdir.

9. Aþaðýdaki dizelerin hangisinde kiþileþtirme vardýr?

A) Tabiat, bir bembeyaz gelinlik giymiþ gibi 

Yüzüme kar yaðýyor sanki elinmiþ gibi

B) Bu akþam sonbahar ne kadar serin

Geceyi hasretle bekliyor zaman

C) Karþý dalgalarda tutuþmuþ gibi gül bahçeleri

Koyu bir kýrmýzýlýk gökten ayýrmakta yeri

D) Gözlerimde parýltýsý bakýr bir tasýn

Kulaklarým komþularýn ayak sesinde

10. Vücudumuzdaki fizyolojik, psikolojik ve davranýþsal
birçok sürecin düzeni, doðal aydýnlýk-karanlýk dön-
güsüne baðlýdýr. Nabýz ve tansiyon gün içinde yük-
selirken gece saatlerinde düþer. Sabah saat dokuz
sýralarý, en etkili çalýþma saatimizken gecenin birin-
de verimliliðimiz ve dikkatimiz en alt düzeydedir. Yak-
laþýk yirmi dört saatlik zaman aralýklarýný takip eden
bu süreçleri, vücudumuzun biyolojik saati düzenler.

Bu metinden aþaðýdaki yargýlardan hangisi çý-
karýlamaz?

A) Vücudun gündüz ve gecedeki dengesi eþit
deðildir.

B) Güneþ, vücudun biyolojik saati üzerinde etkilidir.

C) Her vücudun biyolojik saat dengesi birbirinden
farklýlýk gösterir.

D) Biyolojik saat, vücudun bir gün içerisindeki hare-
ket ve tepkilerini belirler.

11. Çocukluk dönemim, 60’larýn baþýna denk geliyor. Uza-
ya yolculuk, Avrupa'da yeni yeni konuþulmaya baþ-
lamýþtý. Benim günlük hayatýmdan çok uzaktý. Her
erkek çocuk uçmakla ilgilenir. Tabii ki o zaman uçak
uçurmak, çok maliyetli bir þeydi. Benim dünyamýn
dýþýnda bir þeydi. Hiçbir zaman astronot olacaðýmý
hayal etmedim fakat bilimle ilgileniyordum, meraklý
bir çocuktum. Ýlkokuldan sonra bilimle ilgili bir eðitim
almaya karar verdim. 80'lerin sonunda her þey net-
leþti. Almanlar uzaya ilk yolculuklarýný yapmaya baþ-
ladý. “Ben de bunu yapacaðým. Benim için doðru iþ
budur.” dedim. Uzay ve bilim, benim için ideal bir-
leþimdi. Böylece astronot olmaya karar verdim.

Bu metin aþaðýdaki sorulardan hangisinin ceva-
bý niteliðindendir?

A) Mesleðinizin en zevkli yanlarý nelerdir?

B) Uzaya gönderilmek için gerekli olan eðitim, ne ka-
dar sürüyor?

C) Üniversitede uzay teknolojileri alanýnda eðitim
alan öðrenciler, hangi alanlarda çalýþabiliyor?

D) Çocukluk hayallerinizle bugün bulunduðunuz yer
örtüþüyor mu?

12. Bir okulun kütüphane, laboratuvar ve seminer salo-
nunda Azra, Berra, Beren, Umut, Koray, Alperen adlý
öðrenciler görevlidir. Her birimde, ayný anda birer
öðrenci, sabah ve öðleden sonra olmak üzere görev
yapmaktadýr. Öðrenciler ve görev yerleriyle ilgili ola-
rak bilinenler þunlardýr:

• Azra, kütüphanede görevlidir.

• Berra ile Azra, ayný zaman diliminde görev yap-
maktadýr.

• Koray’ýn görevi, Berra’nýnkinden sonra baþlamak-
tadýr.

• Alperen, laboratuvarda Beren’den sonra görev
almaktadýr.

Bu bilgilere göre, aþaðýdaki deðerlendirmelerden
hangisi kesinlikle yanlýþtýr?

A) Umut, sabah saatlerinde görevlidir. 

B) Koray, kütüphanede görevlidir.

C) Berra, seminer salonunda görevlidir.     

D) Alperen, öðleden sonra görevlidir.

SÖZEL BÖLÜMLGS 8. SINIF

T
Ü

R
K

Ç
E

www.hatayegitim.com

H
A

TA
Y

 Ý
L

 M
ÝL

L
Ý 

E
Ð

ÝT
ÝM

 M
Ü

D
Ü

R
L

Ü
Ð

Ü



3 Diðer Sayfaya Geçiniz

13. Bu metne göre, Antarktika’yla ilgili,

1. Bir devlet olmadýðý için halký da yoktur.

2. Buradan daha soðuk bir bölge bulunmamaktadýr.

3. Kýtalarýn en geç keþfedilenidir.

4. Hiçbir hayvan türü barýnamamaktadýr.

yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

14. Bu metinde Antarktika’yla ilgili olarak aþaðýdaki-
lerin hangisine deðinilmemiþtir?

A) Hiçbir ülkeye baðlý olmadýðýna 

B) Küresel ýsýnmanýn etkilerinin görüldüðüne

C) Türkiye’ye ait bir kuruluþun da bulunduðuna 

D) Canlý yaþamýnýn olanaksýz olduðuna

15. Bu metnin altý çizili bölümündeki kýsa çizginin kul-
laným gerekçesi aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Arasýnda, ve, ile, ila anlamlarýný vermek için söz-
cükler veya sayýlar arasýnda kullanmak 

B) Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayýr-
mak için ara sözlerin veya ara cümlelerin baþýn-
da ve sonunda kullanmak

C) Sýralý cümleleri birbirinden ayýrmak 

D) Cümle içindeki virgüllerle ayrýlmýþ tür veya takým-
larý birbirinden ayýrmak

16. Bu metindeki yazým yanlýþlýðý aþaðýdaki deðiþik-
liklerden hangisiyle giderilebilir?

A) Yarým küre sözcüðü bitiþik yazýlarak 

B) Antarktika kýtasý büyük harfle yazýlarak

C) 17 Ocak 2015 tarihindeki ay bildiren sözcük kü-
çük harfle baþlatýlarak 

D) Mayýs sözcüðü küçük harfle baþlatýlarak

17. Aþaðýdaki metinlerden hangisinin anlatým tekni-
ði diðerlerinden farklýdýr?

A) Bir saat kadar, yüksek tavanlý bir handa dinlen-
dik. Bütün bir gecenin ve günün yorgunluðunu
unutarak sohbet etmeye, bir yandan da bir þeyler
yemeye baþladýk.

B) Saatler ilerledikçe yollara mahzun bir ýssýzlýk çök-
tü. Uzaktaki kuru aðaçlardan baþka bir þey gö-
rünmüyordu.

C) Ova güneþliydi ve dalgasýz bir denizden daha
düzdü. Rüzgârlarýn oluþturduðu toz tepecikleri bu-
rada yoktu.

D) Güneþ’in son ýþýklarý, minarelerden inip batýya çe-
kiliyordu. Tahta bir köprünün korkuluðu, belli be-
lirsiz gölgelere dönüþüyordu.

SÖZEL BÖLÜM8. SINIF LGS
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Güney Yarým Küre’nin en güneyinde, Avrupa kýtasýnýn yaklaþýk 1,5 katý büyüklüðündeki, kimseye ait olmayan buzlar
diyarý Antarktika; Uranüs gezegeninden bile sonra keþfedilmiþtir. Kesin keþfi 1840 yýlýnda gerçekleþmiþtir. O günden bu
yana birçok ülke, bölgede söz sahibi olabilmenin yollarýný aramaktadýr. Onlarca olaðanüstü özelliði olan Antarktika kýtasý,
gezegenimizde uðruna kan dökülmemiþ yegâne topraklardýr. Bu topraklar, dünyanýn en soðuk bölgesidir. Kýþ aylarýnda
–70 derece olup kaydedilen en düþük sýcaklýk –89,2 derecedir. Yeryüzünün en fýrtýnalý iklimine sahiptir. Buz kütlesi dün-
yadaki buzlarýn %92'sini oluþturur. Kýtanýn sadece %1'inde buz oluþumu  bulunmamaktadýr. Dünyanýn en büyük tatlý su
rezervine sahip olup ayný zamanda dünyanýn en kurak -Kýtanýn bazý yerlerine 2 milyon yýldýr yaðýþ gerçekleþmemiþtir-
yeridir. Buz kalýnlýðý 4.335 metreyi bulur. Antarktika'da hükûmet yoktur. Arjantin, Avustralya, Þili, Fransa, Norveç, Yeni
Zelanda ve Ýngiltere baþta olmak üzere birçok ülke bölgede hak iddia etmiþtir. Yeni Zelanda, 1956 yýlýnda kýtanýn dünya
topraðý olarak kabul edilmesi önerisinde bulunmuþtur. Bu öneri kabul görmüþ, Antarktika'nýn tarafsýz bir alan olduðu ön-
görüsü kabul görmüþtür. Kýtanýn statüsü, 1959 Antarktik Antlaþma ve diðer ilgili kabullerle Antarktik Antlaþma Sistemi ola-
rak adlandýrýlýp düzenlenmiþtir. Yerel nüfusu yoktur ancak birçok ülke burada araþtýrma istasyonu kurmuþtur. Kýta ve
etrafýndaki adalarda, kýþ aylarýnda 1.000, yaz aylarýnda 5.000 görevli ikâmet etmektedir. Ayrýca, turistik amaçla da ziya-
retçi almaktadýr.

Ülkemiz de Antarktika'da varlýk göstermek için giriþimlerde bulunmuþtur. Birçok çalýþmanýn neticesinde, Ýstanbul Teknik
Üniversitesi Kutup Araþtýrma Merkezi kurulmuþtur. Bu kuruluþ, 17 Ocak 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayýmlanarak
resmî bir kurul olarak kabul edilmiþtir. Burada bitki örtüsü son derece sýnýrlýdýr, hiç çiçek açmaz. Dünyada sürüngenlerin
ve sivrisineklerin yaþamadýðý tek yer, Antarktika'dýr. Bahar güneþinin gelmesiyle her yýl buzullarýn bir kýsmý eriyip kýrýl-
maya baþlar. Normalde Mayýs ayýnda baþlayan kýrýlmalar, küresel ýsýnmanýn artmasýyla 2016 yýlýnda Nisan ayýnýn ortasýn-
da baþlamýþtýr.

13, 14, 15 ve 16. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.



4 Diðer Sayfaya Geçiniz

18.

Harflerle belirtilmiþ bu cümlelerle anlamlý bir me-
tin oluþturulmasý için doðru sýralama aþaðýdaki-
lerin hangisinde belirtildiði gibi olmalýdýr?

A) K - M - N - L B) L - N - K - M

C) M - L - K - N D) N - K - M - L

19. (1) En çok ilgi çeken tablolardan biri Mona Lisa’dýr.
(2) Birçok insan, bu ilginin nedenini, Mona Lisa’nýn
gizemli gülüþü olarak belirtir. (3) Tablo dikkatli ince-
lendiðinde ise bu gülüþün gerçek olmadýðý görülür.
(4) Gizemli gülüþ, bakýþ açýsýna göre mutluluðu veya
üzüntüyü yansýtýr.

Bu metindeki numaralanmýþ cümlelerin özellik-
leriyle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþ-
týr?

A) 1. cümle, özne ve yüklemden oluþmuþtur.

B) 2. cümlede, tüm fiilimsi türlerinin örneði bulunmak-
tadýr.

C) 3. cümle, edilgen ve geçiþsiz çatýlýdýr.

D) 4. cümle kurallý, olumlu bir cümledir.

20.

Aþaðýdakilerden hangisi bu metinlerde hakkýnda
bilgi verilen kuþlarýn ortak özelliklerinden biri de-
ðildir?

A) Sembolik anlamlarýnýn bulunmasý  

B) Birden çok isimle bilinmeleri

C) Soylarýnýn tükenmiþ olmasý

D) Efsanelere konu olmalarý

Anka kuþu, ismi masallarý süslemiþ bir kuþ çe-
þidi olarak bilinmektedir. Anka, yüzyýllardýr farklý
iklimlerde ve kültürlerde deðiþik adlarla anýl-
maktadýr. Latincede Phoenix adýyla anýlan Anka
kuþu, Arapçada Anka adý ile bilinir. Pek çok de-
ðiþik kültürlerin efsanelerinden günümüze ge-
len ve “Zümrüdüanka” adý ile de anýlan bu ku-
þun milattan önceki zamanlarda var olduðu son-
radan neslinin tükendiði kabul edilmektedir. An-
ka kuþunun ömrünün çok uzun olduðu, kartal-
dan daha iri olduðu, ateþ kýrmýzýsý bir renge ve
parlak tüylere sahip olduðu söylenir. Ateþle ye-
niden hayat bulduðu yönündeki inanýþla pek
çok kültürde oldukça büyük bir yer tutan Anka
kuþu, günümüzde yeniden hayat bulmanýn ve
doðuþun simgesi olarak kabul edilmektedir.

Huma kuþu, kökeni Eski Türklere kadar daya-
nan, binlerce yýldýr efsanelerde varlýðýný sür-
düren bir kuþtur. Bu kuþla ilgili farklý Türk boy-
larýnýn farklý yorumlarý olsa da ortak inanýþ, kon-
duðu yere mutluluk ve huzur getirdiði yönünde-
dir. Efsanelere göre, huma kuþunun canlý olarak
görülmesi mümkün deðildir. Görülemeyecek ka-
dar yükseklerde uçan huma kuþunun, ayaklarý-
nýn olmadýðýný söyleyen efsaneler bile mevcut-
tur. Ýnanýþlara göre, huma kuþunun gölgesine
denk gelen kiþi padiþah olur, o devlet refaha
erer ve güçlenir. Bu inanýþlar sebebiyle huma
kuþu “devlet kuþu” veya “talih kuþu” gibi isim-
lerle de anýlýr. Bu tabirler de günümüze kadar
varlýðýný devam ettirmiþtir. Birçok Anadolu tür-
küsünde, Ýran Havayollarýnýn armasýnda, Özbe-
kistan'ýn devlet armasýnda bulunan huma kuþu
figürleri bu efsanenin gerçek hayata geçirilmiþ
hâlidir.

K

Öte yandan uyku olmadýðýnda da bu
iþlevlerin hiçbiri tamamen baþarýsýzlý-
ða uðramýyor.

L

Son yýllarda yapýlan araþtýrmalarla
uykuya neden ihtiyaç duyduðumuz
sorusuna az da olsa açýklama getirildi.

M

Bu durumda uykunun, bu sistemler
için mutlak bir gereklilik olmaktan çok
bu sistem bunlarýn performansýný iyi-
leþtirici bir etkisinin olduðu anlaþýlýyor.

N

Uyku; baðýþýklýk sisteminin iç iþleyi-
þinden saðlýklý hormon dengesine,
duygusal ve ruhsal saðlýk durumun-
dan öðrenme ve hafýzaya kadar çok
sayýdaki biyolojik sürecin en üst dü-
zeyde çalýþmasý için gereklidir.
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5 Diðer Sayfaya Geçiniz

21. “Aðýr ve kati bir kararýn doðruluðuna inanmak için va-
ziyeti her köþesinden deðerlendirmek lazýmdýr.” 

Mustafa Kemal’in bu sözünde, aþaðýdakilerden
hangisi vurgulanmýþtýr?

A) Çok yönlülük

B) Barýþseverlik

C) Ýnsan ve insanlýk sevgisi

D) Ýleri görüþlülük

22. Hilal, 16 Mayýs 1919’da, Ýngiltere’nin Dýþiþleri Bakan-
lýðýna bir mektup göndererek Batý Anadolu’daki bir
þehrin iþgalini protesto etti. Þehirdeki nüfus çoðunlu-
ðunun Türklerde olduðunu vurguladý. Ýþgalcilerin bir-
iki saat içinde bine yakýn insaný vahþice öldürmesini
kýnadý. Türk milletinin, katledilenler arasýnda yer alan
Hasan Tahsin’i onurla anacaðýný da sözlerine ekledi. 

Hilal’in bu mektubunda aþaðýdaki þehirlerden han-
gisinin iþgalini protesto ettiði söylenebilir?

A) Aydýn B) Antep

C) Ýzmir D) Samsun

23. Osmanlý Mebuslar Meclisinin benimsediði Misaký-
millî’de, “Her devlet gibi bizim de tam baðýmsýzlýða
ve serbestliðe ihtiyacýmýz vardýr. Bu yaþamýmýzýn ve
geleceðimizin esasýdýr, bu nedenle siyasi, adli ve
mali geliþmemizi önleyecek sýnýrlamalara karþýyýz.”
denilmiþtir. 

Bu ifadeyle aþaðýdakilerden hangisi savunulmak-
tadýr?

A) Azýnlýk haklarýnýn gözetilmesi 

B) Kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý 

C) Savaþ durumuna son verilmesi

D) Boðazlarýn statüsü 

24. Kütahya-Eskiþehir muharebelerinin ardýndan yayým-
lanan Tekâlifimilliye Emirleriyle Türk halký, Kurtuluþ
Savaþý’na canýyla olduðu gibi, malýyla da ortak edil-
miþtir.

Bu emirlerin yayýmlanmasýnda;

I. baðýmsýzlýk hedefine ulaþmak,

II. düzenli orduyu güçlendirmek,

III. Millî Mücadele’yi baþarýya ulaþtýrmak 

amaçlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunu-
labilir?

A) I ve II B) I ve III 

C) II ve III D) I, II ve III
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6 Diðer Sayfaya Geçiniz

25. • Cumhuriyetin ilaný

• Halkevlerinin açýlmasý

• Yeni Türk harflerinin kabulü

• Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleþtirilen bu inký-
laplar aþaðýdaki alanlardan hangisiyle iliþkilendi-
rilemez?

A) Askerlik B) Siyaset 

C) Eðitim D) Ekonomi

26. Kadýnlara oy kullanma hakký ilk kez Yeni Zelanda’da
1893’te tanýnmýþtýr. Bu hak Ýngiltere’de 1928, Fran-
sa’da 1944, Yunanistan’da 1952’de, Ýsviçre’de 1969’da
verilmiþtir. Türk kadýný 1934 yýlýndan itibaren millet-
vekili seçme ve seçilme hakkýný elde etmiþtir. 

Bu bilgilerden;

I. kadýnlara siyasal haklarýn XIX. yüzyýldan itibaren
verilmeye baþlandýðý, 

II. Türkiye’de Medeni Kanun’un kabulüyle kadýn er-
kek arasýnda tam bir eþitliðin saðlandýðý,

III. Avrupa’da kadýnlara yönelik haklarýn II. Dünya
Savaþý sonrasýnda verilmeye baþlandýðý, 

IV. Türkiye Cumhuriyeti’nin kadýnlara parlamentoya
girme hakkýný birçok Avrupa ülkesinden önce ta-
nýdýðý

çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

A) Yalnýz II B) Yalnýz IV 

C) II ve III D) II ve IV

27. “Yýl, 1923 aylardan temmuz. Yýkýk, virane ve harap
olmuþ; ekonomik ve sosyal sýkýntýlarýn yaþandýðý bir
ülkeydi Türkiye. Devlet, bütün sýkýntýlara katlanýlarak
kurulmuþtu ama yol, köprü, baraj, fabrika, hastane,
demir yolu daha neler neler ihtiyaçtý ki... Özel teþeb-
büs teþvik edilerek yatýrým yapýlmasý için büyük ko-
laylýklar saðlandý ama sermaye yetersizliði gibi ne-
denlerle bu konuda amaca ulaþýlamadý... Ne yapa-
lým devlet, güçlü ve çaðdaþ olabilmek için halkýn ihti-
yaçlarýný karþýlayabilmek için zorunlu olarak bu poli-
tikayý izlemek durumunda kaldý.”

Bu konuþmada;

I. cumhuriyetçilik,

II. laiklik,

III. milliyetçilik,

IV. devletçilik

ilkelerinden hangileri vurgulanmaktadýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz IV 

C) I ve III D) II ve IV
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7 Diðer Sayfaya Geçiniz

28. Osmanlý Devleti’nde günlük hayatla ilgili iþlemler Ýs-
lam hukuk sistemine göre düzenlenmekteydi. Tanzi-
mat’tan sonra medeni hukukla ilgili kurallar Mecel-
le’de toplanmýþtýr. 1926’da Ýsviçre Medeni Kanunu
örnek alýnarak oluþturulan Türk Medeni Kanunu yü-
rürlüðe konulmuþtur. 

Bu bilgilere göre Türk Medeni Kanunu’nun kabul
edilmesi aþaðýdaki Atatürk ilkelerinden hangisi-
nin doðrudan gereði olan bir uygulamadýr?

A) Laiklik B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik D) Halkçýlýk

29. “... Baþka devletlerle askerî ittifaklardan ve baðlan-
týlardan kaçýnmak... Çünkü her ittifak, aleyhine kurul-
duðu devlet veya devletlerde þüphe, rahatsýzlýk ve
güvensizliðe yol açar. Karþý ittifaklarý doðurur. Bu
durum, Türkiye’nin barýþçýl dýþ politika ilkelerine ay-
kýrýdýr.” 

Aptülahat Akþin’in, Atatürk’ün Dýþ Politika Ýlke-
leri ve Diplomasisi adlý eserinden yapýlan bu alýn-
týda aþaðýdaki sorulardan hangisi cevaplanmak-
tadýr?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasýnýn
amacý nedir? 

B) Türkiye dünya barýþýna katkýda bulunmak amacýy-
la hangi oluþumlara katýlmýþtýr? 

C) Türkiye, Hatay’ýn ana vatana katýlma sürecinde
hangi politikalarý izlemiþtir?

D) Türkiye’nin uluslararasý ittifaklardan uzak durma-
sýnýn temel nedeni nedir? 

30. Ýkinci Dünya Savaþý’na katýlmamasýna raðmen Tür-
kiye, savaþýn getirdiði aðýr ekonomik þartlarý tümüy-
le yaþamýþtýr.

Aþaðýdakilerden hangisi bu olumsuzluklara ör-
nek gösterilemez?

A) Radyo yayýnlarýnda kesintiler yapýlmasý 

B) Ýstanbul ve bazý þehirlerde geceleri karartma uy-
gulanmasý 

C) Avrupa’nýn demokratik devletleriyle yakýnlaþýl-
masý

D) Temel ihtiyaç maddelerinin temin edilmesinde sý-
kýntýlar yaþanmasý 
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8 Diðer Sayfaya Geçiniz

31. Kur'an’la ilgili;

I. Doðru bilgiye önem verir.

II. Vahiy dýþýndaki bilgi kaynaklarýný reddeder.

III. Tahmine (zanna) dayalý bilgiden kaçýnmayý öðüt-
ler.

IV. Taassupkâr düþünce ve yaþantýya karþýdýr.

yargýlardan hangileri doðrudur?

A) I ve II B) II ve III 

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

32. “Çirkin bir iþ iþledikleri vakit, ‘Biz atalarýmýzdan böyle
gördük.’ derler...”

(Ârâf suresi, 28. ayet)

Bu ayetten aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ula-
þýlabilir?

A) Hiç kimsenin iþlenilen bir suçu kabullenmek iste-
meyeceðine

B) Bilgisizce taklidin Ýslam dininin yasak kýldýðý dav-
ranýþ biçimlerinden biri olduðuna

C) Atalarýmýza saygý duymanýn bir erdem olduðuna  

D) Herkesin atalarýnýn tecrübelerinden dersler çýkar-
masý gerektiðine

33. Kuyudan saraya, saraydan zindana ve nihayet rü-
ya yorumuyla Mýsýr'ýn hazine bakanlýðýna getiri-
len peygamber aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf               

B) Hz. Ýsmail                     

C) Hz. Musa                                     

D) Hz. Ýbrahim

34. Hz. Muhammed (s.a.v.), hayvanlarýn sahipleri üze-
rinde bazý haklarý olduðunu belirterek,  “...Acýkan her
hayvan hususunda dikkatli olun, kýyamet günü Al-
lah’a þikâyet edilirsiniz.” uyarýsýnda bulunmuþtur. Ay-
rýca, keyfi olarak hayvan öldürülmesini de yasakla-
yarak, “Haksýz yere bir kuþ veya daha küçük bir hay-
van öldüren insana, Allah onun hesabýný mutlaka so-
racaktýr.” buyurmuþtur.

Bu metinden;

I. hayvanlarýn da belirli haklara sahip olduðu,

II. ihtiyaç hâlinde avlanýlabileceði,

III. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayvan haklarýný koru-
maya çalýþtýðý,

IV. Ýslam'da avcýlýðýn her türünün yasak kýlýndýðý

çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) I ve II B) II ve III 

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

35. Hz. Muhammed (s.a.v.), hicretin sekizinci yýlýnda Mek-
ke'nin fethine giderken bir vadide, yolun kenarýnda
yeni doðmuþ yavrularýný emziren bir köpek gördü.
Bir sahabeyi çaðýrýp köpeðin ve yavrularýnýn rahat-
sýz edilmemesini saðlamak üzere ordu geçinceye
kadar onun orada nöbet tutmasýný emretti.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu tavrýndan;

I. merhametli olma,

II. hayvanlarý sevme,

III. affedici ve hoþgörülü olma,

IV. hakký gözetme

çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) Yalnýz II B) II ve III

C) I, II ve III                       D) I, II ve IV
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9 Diðer Sayfaya Geçiniz

36. Aþaðýdakilerden hangisi alkol, uyuþturucu, siga-
ra gibi kötü alýþkanlýklara baþlama nedenlerin-
den biri olamaz?

A) Saðlýklý ve iradeli düþünme

B) Bir kereden bir þey olmaz anlayýþý

C) Merak ve özentinin etkisi

D) Sorunlardan kaçma düþüncesi

37. “Kim doðru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliði için
seçmiþ olur. Kim de doðruluktan saparsa kendi za-
rarýna sapmýþ olur. Hiçbir günahkâr, baþkasýnýn gü-
nah yükünü üstlenmez…”

(Ýsra suresi, 15. ayet)

Bu ayette;

I. sorumluluk,                        

II. tevekkül,

III. özgürlük,

IV. cüzi irade

kavramlarýndan hangilerine deðinilmektedir?

A) I ve II B) II ve III

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

38. Sincaplarýn, topraðýn altýna sakladýklarý meyve pala-
mutlarýný nereye koyduklarýný unuttuklarý için her yýl
binlerce yeni fidanýn oluþtuðunu biliyor musunuz?

Bu soru cümlesinden hareketle aþaðýdakilerden
hangisine ulaþýlamaz?

A) Sincaplarýn kendilerine çizilen program gereðine
sakladýklarý palamutlarýn yerlerini bulamadýklarýna

B) Kâinattaki birçok varoluþun ancak tesadüflerle
açýklanabileceðine

C) Þer gibi görünen birçok iþin sonucunun hayra çý-
kabileceðine                    

D) Yüce Allah’ýn kâinata muhteþem bir denge ve dü-
zen koyduðuna

39. Allah, toplumsal olaylar arasýnda var olan sebep-so-
nuç iliþkisini gösteren yasalar koymuþtur. Bunlara top-
lumsal yasalar denir. Örneðin, gelir daðýlýmýnýn adil ol-
duðu toplumlarda yoksulluk azalýr, adaletin olmadýðý
toplumlarda barýþ bozulur. Eþitlik ve adalet yoksa
toplumda bunalým ve kargaþa ortaya çýkar. Kuraklýk
sonucunda açlýk ve susuzluk yaþayan insanlarýn, ya-
þanabilir yerlere göç etmesi, tarýmsal üretimin azalýp
sanayileþmenin artmasýyla köyden kente göçün hýz-
lanmasý toplumsal yasalara örnek verilebilir.

Bu metinden, aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine
ulaþýlamaz?

A) Toplumsal olaylarýn sebep-sonuç döngüsüyle mey-
dana geldiðine

B) Toplumsal yasalarýn göz ardý edildiði toplumlarda
bunalým ve kargaþanýn ortaya çýkabileceðine

C) Toplumsal yasalarýn “sünnetullah” kavramýyla ifa-
de edildiðine

D) Toplumsal yasalara uyumla toplumlarýn adalet,
eþitlik ve huzura kavuþulabileceðine

40. Zekât verirken akraba ve komþulardan ihtiyaç sahibi
olanlara öncelik tanýnmalýdýr. Zekât verecek kiþi; eþi-
ne, çocuklarýna, torunlarýna, annesine, babasýna, bü-
yükanne ve büyükbabasýna zekât veremez. Çünkü
insan, bu kiþilere bakmakla yükümlüdür. Bunlarýn dý-
þýndaki yakýn akrabalara zekât verilebilir. Zekât bir
ibadet olduðu için verirken niyet edilmelidir. Zekâtýn
Allah için verildiði kesinlikle bilinmelidir. Zekât verile-
cek malýn veya paranýn, fakirin hakký olduðu bilin-
meli ve onu minnet altýnda býrakacak, incitecek dav-
ranýþlardan kaçýnýlmalýdýr. Allah, Kur’an’da, yoksul-
lara karþý þefkatli olunmasý gerektiðini bir ayette þöyle
dile getirmiþtir: “Öyleyse yetimi sakýn üzme. Ýsteyeni
sakýn azarlama.”

Bu metinden hareketle,

I. Kiþi, her istediðine zekât veremez.

II. Zekâtta öncelik, bakmakla yükümlü olunmayan
yakýn akrabalardýr.

III. Zekât verilirken niyet edilmesi gerekir.

IV. Zekât ve sadaka gibi ibadetler insan onuru koru-
narak yerine getirilmelidir.

çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I, II ve III                     D) I, II, III ve IV
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10 Diðer Sayfaya Geçiniz

41.

According to the text, what can we say about
Jessica?

A) She is interested in pop music.

B) She is crazy about rock music.

C) She prefers going to rock concerts. 

D) She never goes to pop concerts.

42. I.  It was incredible.

II. I went to Cyprus.

III. Where did you go?

IV. How was your holiday?

Put the sentences in the correct order to make a
conversation.

A) II - III - I - IV

B) III - I - II - IV 

C) IV - II - I - III 

D) IV - I - III - II

43. Sophie - - - - .

A) meets her friends every Sunday

B) is a high school student 

C) likes music 

D) doesn’t prefer staying at home

44. Read the underlined sentences. How often does
Sophie use the Net?

A) On Saturdays

B) Always 

C) Sometimes 

D) Every day

This is Sophie. She is interested in

music. She is studying music at the

university. She always searches for

information about different music

types and instruments on the Net.

On Saturdays, she meets her friends.

She sometimes stays at home and

plays the piano or guitar.

43 ve 44. sorularý aþaðýdaki metne göre cevap-
layýnýz.

Jessica

My favourite music type is pop

music. I go to concerts but I

can�t stand rap music. I think

it is unbearable.
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11 Diðer Sayfaya Geçiniz

45. “At the adventure camp, I forgot my compass.” choose
the correct picture according to the statement.

A)

B)

C)

D)

46.

Julia invites her friend to her barbeque party. 

However, Julia’s friend apologizes to the invitation. 

Which can be Julia’s friend answer?

A) Sorry but I can’t make it because I’m going to
meet my friend after school.

B) Of course, I will definitely be there.

C) Sure, I’d like to be there.

D) Cool! Please tell me the time.

47. You have to send a file to your friend but you
can’t connect to the Net. Your brother is good at
computers. You want him to help you with your
problem. What do you say?

A) How often do you send an e-mail?

B) Do you usually have a problem with your computer?

C) Can you solve my connection problem?

D) How many hours a day do you spend on the
Net?

I am having a barbeque

party 2day. Fancy joining

us?

- - - - .

Julia
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12
Sözel Bölüm Testi Bitti.

Sayýsal Bölüm Testine Geçiniz.

48. “I went to the USA last summer. I visited the Statue of
Liberty” choose the correct picture according to
the statement.

A)

B)

C)

D)

49.

Choose the correct option according to the title.

A) Use an antivirus program

B) Chat with strangers 

C) Download files from any sites that you like 

D) Open all attachments

50. Your phone is ringing. You answered it. Someone
wants to talk to your sister but she isn’t at home
now. What do you say?

A) I’m sorry I can’t understand you.

B) I’m sorry she isn’t here now, can you call her
again later?

C) Hang on a minute, please?

D) Could you please repeat that?

INTERNET SAFETY
RULES

•  Be careful with what you share.

•  Don’t give out your personal details.

•  Use a strong password.

•  - - - - .
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13 Diðer Sayfaya Geçiniz

1. Bu testte sýrasýyla, Matematik (1 - 20), Fen Bilimleri (21 - 40) alanlarýna ait toplam 40 soru vardýr.

2. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sayýsal Bölüm için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

SAYISAL BÖLÜM

1. Taban boyutlarý 180 cm ve 300 cm olan dikdörtgen-
ler prizmasý þeklindeki havuzun tabaný, eþit büyük-
lükteki kare fayanslarla döþenecektir.

Buna göre, bu zemine yerleþtirilen kare fayans-
lardan birinin alaný en fazla kaç metrekaredir?

A) 0,036 B) 0,36 C) 3,6 D) 36

2. Çözümlenmiþ hâli 4.103 + 5 + 3.10–2 + 10–4 olan
ondalýk sayý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 4005,0301 B) 4005,3001 

C) 4050,0301 D) 405,301

3. 3x = (–54)–3

3y = (2–3)4

olduðuna göre, 3x + y ifadesinin deðeri aþaðýda-
kilerden hangisidir ?

A) 1 B) 10–12 C) –10–12 D) 1012

4. Bilimsel gösterimi, A = 4,97.10x olan A sayýsý, 7
basamaklý bir doðal sayý olduðuna göre, x deðeri
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 9 B) 7 C) 6 D) 5

5.

Þekilde, ABCD dikdörtgeni ve O merkezli yarým daire
verilmiþtir.

ABCD dikdörtgeninin alaný 24 br2 olduðuna gö-
re, yeþil bölgenin alaný kaç birimkaredir?  

(π = 3 alýnýz.)

A) 15 B) 17,5 C) 18,5 D) 19,5

6. Bir turist kafilesinde 12 Ýngiliz, 16 Rus ve 8 Japon bu-
lunmaktadýr.

Buna göre, bu kafileden rastgele seçilen bir kiþi-
nin Ýngiliz veya Japon olma olasýlýðý aþaðýdaki-
lerden hangisidir? 

A) B) C) D)
5

6

3

4

5

9

1

3

A B

D C

O

4  3 cm
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14 Diðer Sayfaya Geçiniz

7.

Þekildeki verilere göre, en uzun kenar aþaðýdaki-
lerden hangisidir?

A) [AD] B) [BD] C) [AB] D) [BC]

8.

Þekilde,

[AB] ⊥ [BC], [BC] ⊥ [CD]

|AB| = 8 cm

|CD| = 4 cm

|AD| = 15 cm

olduðuna göre, |AC| kaç santimetredir?

A) ó150 B) ó145 C) 6ñ3 D) 9

9. A(–3, 4) noktasýnýn orijin etrafýnda 90° döndürül-
mesiyle elde edilen noktanýn koordinatlarý aþaðý-
dakilerden hangisi olabilir?

A) (–4, –3) B) (3, 4) 

C) (3, –4) D) (4, –3)

10.

Bir kenarýnýn uzunluðu (a + b) cm olan kare þeklin-
deki bir kartonun köþesinden, bir kenarýnýn uzunluðu
(a – b) cm olan kare þeklindeki parça kesilip çýkarý-
lýyor.

Buna göre, boyalý bölgenin çevresini veren ce-
birsel ifade aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 2a + 2b B) 3a + 3b 

C) 4a + 4b D) 4a – 4b

(a + b) cm

(a + b) cm

(a – b) cm

(a – b) cm

A

B
C

D

4 cm

8 cm

62°

78°

40° 55°

A

DB

C
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15 Diðer Sayfaya Geçiniz

11. 45x2 – 20

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 5(x + 3).(x + 4) 

B) 5(3x – 2).(3x – 2) 

C) 5(3x + 2).(3x + 2) 

D) 5(3x – 2).(3x + 2)

12. x ve y birer doðal sayý olmak üzere,

x2 – y2 = 23

olduðuna göre,

I. x – y

II. 3x – 4y

III. x + y

ifadelerinden hangilerinin deðeri hesaplanabilir?

A) Yalnýz I B) I ve II 

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

13.

Þekilde,

|BE| = 6 cm

|CE| = 4 cm

|CB| = 8 cm

m(CëAB) = m(BëCE) 

olduðuna göre, |AE| kaç santimetredir?

A) B) C) D)

14. 3x – 4y = 24

doðrusunun x eksenini kestiði noktanýn koordi-
natlarý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (0, 8) B) (8, 0) 

C) (0, –6) D) (0, 6)

15. I. 5x – 2y = 0

II. = 

III. 4y + 8 = 0

Yukarýdaki denklemleri verilen doðrulardan han-
gileri orijinden geçmez?

A) Yalnýz III B) I ve II 

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

y

4

x

2

13

3

14

3

16

3

17

3

A

E

C B

4 cm

8 cm

6 cm
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16 Diðer Sayfaya Geçiniz

16. A(2, –3) noktasý x ekseni boyunca 3 birim saða, y
ekseni boyunca 5 birim yukarýya ötelendikten sonra
orijin etrafýnda saatin tersi yönünde 270° döndü-
rülüyor.

Buna göre, bu dönme sonucunda elde edilen gö-
rüntü denklemleri verilen aþaðýdaki doðrulardan
hangisinin üzerindedir?

A) 3x – 2y = 12 

B) 5x – 2y = 10 

C) 4x + 5y = 2 

D) x – 2y = 12

17.

Yukarýdaki þekiller birer kare olduðuna göre (x, y)
ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir?

A) (20, 12) B) (12, 26) 

C) (10, 15) D) (25, 24)

18. x ve y deðiþkenlerine baðlý

ax + by = –1

bx – ay = 7

denklem sisteminin çözüm kümesi {(1, 2)} oldu-
ðuna göre, a kaçtýr?

A) 3 B) –2 C) –3 D) –4

19. mx – 5y = 4

doðrusunun eðimi 3 olduðuna göre, m deðeri
kaçtýr?

A) 15 B) 3 C) –3 D) –15

20.

Þekildeki ABCO bir kare olduðuna göre, AC doð-
rusunun eðimi kaçtýr?

A) –1 B) C) D) 1
1

2
–
1

2

O C

BA

x

y

3x + 2

2y – 14

I. Þekil

y + 24

2x + y

II. Þekil

SAYISAL BÖLÜMLGS 8. SINIF

M
A

T
E

M
A

T
ÝK

www.hatayegitim.com

H
A

TA
Y

 Ý
L

 M
ÝL

L
Ý 

E
Ð

ÝT
ÝM

 M
Ü

D
Ü

R
L

Ü
Ð

Ü



17 Diðer Sayfaya Geçiniz

21. Bir DNA molekülündeki toplam fosfat ve guanin nük-
leotidi sayýsý biliniyor.

Bu verilerden hareketle aþaðýdakilerden hangisi-
ne ulaþýlamaz?

A) Þeker miktarýna

B) Nükleotid dizilimine

C) Toplam nükleotit sayýsýna

D) Timin nükleotit sayýsýna

22. Aþaðýdakilerden hangisi fotosentezin kazandýr-
dýðý ürünlerden biri deðildir?

A) Pamuk B) Ýlaç ham maddeleri

C) Cam D) Kereste

23.

Fen bilgisi öðretmeni, tahtaya çizdiði periyodik cet-
velde belirtilen elementlerle ilgili olarak öðrenciler-
den bilgi vermelerini istemiþtir.

Bu istekle ilgili aþaðýdaki cevaplar belirtilmiþtir.

Cesur : X ve Y ayný periyottadýr.

Asya  : Y ve Z benzer kimyasal özellik gösterir.

Koray : T elementinin elektron sayýsý, kendisine en ya-
kýn soy gazdan 2 eksiktir.

Güney: P elementi, kararlý bir yapýya sahiptir.

Bu öðrencilerden hangilerinin söyledikleri yan-
lýþtýr?

A) Yalnýz Cesur B) Yalnýz Asya

C) Cesur ve Asya D) Koray ve Güney

24.

Eþit kütledeki Kývanç ve Kuzey, ayný özelliklere sahip
iki bisiklet ile þekildeki A noktasýndan B noktasýna gide-
ceklerdir.

Buna göre, Kývanç ve Kuzey’le ilgili aþaðýdaki ifa-
delerden hangisi yanlýþtýr?

A) Kuzey ve Kývanç ayný iþi yapmýþtýr.

B) Kývanç pedalý çevirmek için daha büyük kuvvet
uygulamýþtýr.

C) Kuzey ve Kývaç’ýn harcadýklarý enerji miktarlarý
birbirine eþittir.

D) Kuzey pedalý daha az çevirmiþ, ancak Kývanç’tan
daha fazla kuvvet uygulamýþtýr.

25. Asit ve baz çözeltilerinin özellikleriyle ilgili sýnýfta uygu-
lanan mini bir teste bir öðrencinin verdiði cevaplar aþa-
ðýdaki gibidir.

Doðru            Yanlýþ

1.  Bazlar, turnusol kâðýdýnýn    
rengini maviye çevirir.

2.  Asitlerin tadý acýdýr.              

3.  Bazlarýn pH’si < 7’dir.           

4.  Asitler, bazlarla nötrleþme     
tepkisi verir.

5.  Bazlar, suya OH– iyonu       
verir.

Buna göre, öðrenci bu testten kaç puan almýþtýr?

(Her soru 20 puandýr.)

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40 

A B

Küçük vitesle sürüyor.

Büyük vitesle sürüyor.

Kuzey

Kývanç

A B

X

Y Z

T P
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18 Diðer Sayfaya Geçiniz

26. Aþaðýda, bir kimyasal tepkimeye ait kütle-zaman gra-
fiði verilmiþtir.

Buna göre, bu kimyasal tepkimede A ve B yer-
lerine aþaðýdakilerin hangisinde verilen deðerler
getirilmelidir?

A              B 

A)      5              2

B)      7              1

C)      6            0,4

D)      5            1,4

27.

Bu baþlýðýn altýna,

I. Ham madde rezerve et, kimya endüstrisine hiz-
met et!

II. Sanayi tesisi kur, boru iþle, ekonomiyi uçur!

III. Çöpünü çöp kutusuna at, ekonomiye hayat kat!

sloganlarýndan hangilerinin yazýlmasý uygun dü-
þer?

A) Yalnýz I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

28. • Su dolu bardaðýn içerisindeki kalemin kýrýk gibi
görünmesi

• Hava ortamýndan su ortamýna bakýldýðýnda cisim-
lerin olduklarý yerden daha yakýnda görünmesi

• Gökkuþaðýnýn oluþmasý

Yukarýdakilerin oluþma nedeni ýþýðýn aþaðýdaki
özelliklerinden hangisiyle açýklanabilir?

A) Süratinin, sesden daha büyük olmasýyla

B) Soðrulmasýyla

C) Yansýmasýyla

D) Kýrýlmasýyla

29.

Yukarýdaki tabloda, farklý yoðunluktaki ortamlar ve
numaralanmýþ ýþýnlara ait gelme ve kýrýlma açýlarý
belirtilmiþtir.

Bu tablodaki I, II, III ve IV ile gösterilen yerlere
aþaðýdakilerin hangisinde verilenler getirilebilir?

I             II         III         IV

A) 50° cam 25° su

B) 40° cam 30° cam

C) 50° su 20° hava

D) 40° su 30° su

30. Madde döngülerinde gerçekleþen bazý olaylar aþa-
ðýda verilmiþtir.

I. Bazý bakteri ve mantarlarýn ölmüþ hayvan ve bit-
kilerin vücut yapýlarýnda bulunan proteini çürüt-
mesi

II. Güneþ’in ýsýsýyla deniz, göl ve okyanuslarda bu-
harlaþma olmasý

III. Solunum ve yanma olaylarý sonucunda açýða çý-
kan gazýn atmosfere salýnmasý 

Bu olaylar aþaðýdakilerin hangisinde verilen dön-
güler içerisinde gerçekleþir?

I             II         III         

A) Azot Su Karbon

B) Su Azot Oksijen

C) Oksijen Su Karbon

D) Karbon Oksijen Azot

1

2

3

4

1. ortam 2. ortam
Gelme
açýsý

Kýrýlma
açýsý

hava su 50°

...II... cam 40° 40°

su cam ...III... 25°

...IV... su 15° 30°

...I...

KÝMYA ENDÜSTRÝSÝNÝN

GELÝÞÝMÝ

A

4

3

B

XY

X

Y

Kütle

Zaman
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19 Diðer Sayfaya Geçiniz

31.

Oksijensiz solunumun gerçekleþtiði bir hücredeki, ba-
zý maddelerin zamana baðlý deðiþimi yukarýdaki gra-
fikte gösterilmiþtir.

Buna göre, grafikte K ile gösterilen madde aþaðý-
dakilerden hangisi olamaz?

A) Etil alkol B) Laktik asit

C) Karbondioksit D) Besin

32. X saydam ortamýndan Y saydam ortamýna geçen bir
ýþýk ýþýný þekildeki yolu izliyor.

Buna göre, bu verilerle ilgili aþaðýdaki ifadeler-
den hangisi yanlýþtýr?

A) Kýrýlma açýsý 60° dir.

B) Gelme açýsý 40° dir.

C) Iþýk, Y ortamda daha süratlidir.

D) Y ortamý, X ortamýndan daha yoðundur. 

33. Sudan havaya geçen ýþýnlar için sýnýr açýsý 48° dir.

Buna göre, aþaðýdakilerin hangisindeki ýþýn çizi-
mi kesinlikle yanlýþtýr?

34. Bazý maddelerle yapýlan ölçümler sonucunda sesin
süratinin yaklaþýk olarak tabloda verildiði deðerlerde
olduðu ölçülmüþtür. 

Buna göre, bu verilerden aþaðýdaki yargýlardan
hangisine ulaþýlamaz?

A) Farklý ortamlarda, ayný sýcaklýktaki sesin yayýlma
hýzý aynýdýr.

B) Ayný ortamda, sýcaklýk deðiþtiðinde sesin yayýl-
ma hýzý da deðiþir.

C) Sýcaklýk arttýkça sesin sürati de artar.

D) Sesin katý ortamdaki yayýlma hýzý, sývý ortamda-
kinden daha büyüktür.

35.

Yukarýda K, L, M, N ve T canlýlarýyla oluþturulmuþ bir
besin piramidi gösterilmiþtir.

Buna göre,

I. K canlýsýndan N canlýsýna doðru gidildikçe biyo-
kütle miktarý azalýr.

II. En fazla zehirli madde birikimi, T canlýsýndadýr.

III. N canlýsýnýn birey sayýsý azaldýðýnda, M canlýsý-
nýn birey sayýsý artarken, L’ninki azalýr.

ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I B) I ve II

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

N
canlýsý

M canlýsý

L canlýsý

K canlýsý

Madde

Sesin Sürati (m/s)

0°C’de 20°C’de 100°C’de

Hava

Su

Demir

332 344 386

1432 1463 2100

5000 5130 5300

A)

Su

N

60°60°

Hava

B)

Hava

N

48°

Su

C)

Su

N

Hava

48°

D)

Su

N

70°

Hava

N

X ortamý

Y ortam

60°

50°

Zaman

K maddesi
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20
Test Bitti.

Cevaplarýnýzý Kontrol ediniz.

36. Hasan   : Ýnsanda hastalýða neden olan genlerin tes-
piti ve tedavisinde biyoteknolojiden yarar-
lanýlýr.

Hüseyin: Ýnsan ve hayvanlarda aþý etkisi gösterebile-
cek elma, muz gibi bitkilerin geliþtirilmesinde
biyoteknoloji çalýþmalarý sürmektedir.

Biyoteknoloji ile ilgili olarak bu kiþilerin ifadeleri
için aþaðýdakilerin hangisinde belirtilenler doðru-
dur?

A) Hasan doðru, Hüseyin yanlýþ bilgi vermiþtir.

B) Hüseyin doðru, Hasan yanlýþ bilgi vermiþtir.

C) Her ikisinin de açýklamasý doðrudur.

D) Her ikisinin de açýklamasý yanlýþtýr.

37.

Saf bir X maddesinin sýcaklýk - ýsý grafiði yukarýdaki
gibidir.

Buna göre, kütlesi 5 gram olan X maddesinin bu-
harlaþma ýsýsýnýn (Lb), erime ýsýsýna (Le) oraný aþa-

ðýdakilerden hangisidir?

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

38. Duvara mum parçalarý ile tutturulmuþ K, L ve M me-
tal parçalarý özdeþ ýsýtýcýlarla ýsýtýlýyor. 

Tellerin düþme sürelerinin iliþkisi tL > tM > tK ol-

duðuna göre, tellerin öz ýsýlarý arasýndaki iliþki
aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþ-
tir?

A) cL > cM > cK B) cK > cM > cL

C) cK > cL > cM D) cM > cK > cL

39. Fen bilimleri öðretmeni, bir yaprak hücresinin iki or-
ganelinde gerçekleþen olaylarla ilgili aþaðýdaki dön-
güyü tahtaya çiziyor ve bazý bilgileri döngünün altýna
yazmak istiyor.

Bu öðretmeninin tahtaya yazdýðý aþaðýdaki ifade-
lerden hangisi yanlýþtýr?

A) Mitokondride gerçekleþen olayla canlýnýn ihtiyacý
olan enerjiyi üretir.

B) Kloroplasta oluþan ürünler, mitokondride kullaný-
lýr. 

C) Verilen bu döngü, sadece üretici canlýlarda görü-
lür.

D) Kloroplastta meydana gelen olay, yirmi dört saat

devam eder.

40.

Bir öðrenci, su dolu numaralanmýþ cam kaplara öz-
deþ su bitkilerini koymuþ ve üzerlerini cam tüplerle
kapatmýþtýr. Iþýk alan I. ortamdaki sýcaklýk 0°C, II. or-
tamdaki sýcaklýk 25°C, karanlýk olan III. ortamdaki
sýcaklýk 25°C’dir.

Buna göre, bir süre sonra cam tüpler kaldýrýlýp
bunlarýn aðýz kýsýmlarýna yanan kibrit yaklaþtýrý-
lýrsa hangilerindeki alevde artýþ gözlenir?

A) Yalnýz II B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

0°C

Cam
tüp

I

Iþýk

Cam
tüp

25°C

II

Iþýk

Cam
tüp

25°C

III

MitokondriKloroplast

K

L

M

50

70

–40

100 200 250 350 450

Sýcaklýk (°C)

Isý (cal)
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