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T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük

Avrupa devletlerinin izlediği politikalar dikkate alındığında I. Dünya Savaşı’nın nedenleriyle ilgili olarak 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları almak istemiştir.
B) I. Dünya Savaşı’nın başlamasında ekonomik gelişmeler etkili olmuştur.
C) Devletlerarası çıkar çatışmaları siyasi olayları etkilemiştir.
D) Savaşın birden çok sebebi bulunmaktadır.

Aşağıdaki harita ve açıklamalarda I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Harp Akademisi’ne devam eden Mustafa Kemal’i okul arkadaşlarından Asım Gündüz şöyle anlatıyor;
‘’Doğup büyüdüğü Selanik’in Batı’ya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak dikkat çekici fikirleri 
vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri 
altına alırdı… Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk.’’                                                                                                                                     

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in liderlik özelliğinin göstergesidir?

A) Türklük fikrini savunması
B) Dikkat çekici fikirleri olması
C) Doğup büyüdüğü Selanik’in batıyla bağlantılı olması
D) Konuşmasıyla arkadaşlarını tesir altına alması

1.

2.

Geç kaldığı sömürgecilik 
yarışında güç kazanmak. 
İngiltere’nin sömürgelerine 
giden yolu ele geçirmek. 
Osmanlı Devletine ait olan 
Ortadoğu topraklarında 
söz sahibi olmak

Balkanlarda Osmanlıdan 
ayrılan devletleri kendine 
bağlamak. Rusya’nın 
Balkanlar’da etkili olmasını 
engellemek

Sanayi devrimini gerçekleştirerek büyük 
bir sömürge imparatorluğu kurmuş, 
devletlerarasında üstünlük sağlamıştır. 
Ortadoğu’nun kontrolünü elinde tutarak 
sömürgelerinin güvenliğini sağlamak 
istemektedir.

Sıcak denizlere inmek, Balkanlarda 
Osmanlı’dan ayrılan devletleri kendine 
bağlayarak büyük Slav imparatorluğunu 
kurmak.
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I. Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını, Almanya ise Osmanlı Devleti’nin
kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Almanya’nın bu isteğinde pek çok neden etkiliydi.

Haritaya bakılarak Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden elde edeceği en büyük kazanç 
hangisidir?

A) Osmanlı padişahlarının halifelik gücünden yararlanarak, Müslümanların desteğini almak
B) Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak
C) Savaşı geniş topraklara yaymak ve yeni cepheler açılmasını sağlamak
D) Bakü petrollerine ve Hindistan’a ulaşmak

I. Dünya Savaşı sırasında dünyaya İspanyol Gribi yayılmaya başlamıştır. 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne
neden olmuştur. Hastalık Osmanlı Devleti’nde bir hayli güçlü şekilde hissedilmiş, başkent İstanbul’u sarsmıştır.
Atatürk de Samsun’a çıkma hazırlıkları sırasında bu hastalığa yakalanmış ve atlatmıştır.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal olaylar askeri olayları etkilemektedir.
B) Atatürk hastalığından ötürü Milli Mücadeleye başlama tarihini ertelemiştir.
C) Osmanlı Devleti’nde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden olmamıştır.
D) Hastalık, savaşı bitiren en önemli sebeptir.

3.

4.
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5.

7.

MisakımillÎ kararlarından hangisi insanların demokratik haklarını kullanmasını vurgulayan bir maddedir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü, ayrılmaz bir
bütündür.

B) Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrar halk oylamasına
başvurulabilir.

C) Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

D) Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilerek
sağlanacaktır.

“Osmanlı Devleti kuruluşundan 18.yüzyıla kadar dünya devletleri arasındaki güçlü konumunu ve üstünlüğünü 
sürdürmeyi başardı. Ancak bu yüzyıldan sonra hem devlet içindeki hem de Avrupa’daki değişikliklerin etkisiyle 
gücünü kaybetmeye başladı.”

Yalnızca bu bilgilere göre;

I. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.
II. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü korumuştur.
III. Osmanlı Devleti eski gücüne ulaşmak için çaba göstermemiştir.

hangilerine ulaşılabilir?

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

6.

18. yüzyılda Osmanlı Devleti 20. yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Yukarıda verilen haritalar incelendiğinde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak; 

I. Avrupa Kıtası’nda toprağı kalmamıştır.
II. Balkan ulusları zamanla bağımsızlıklarını kazanmıştır.
III. Kara bağlantısı olmayan toprakları bulunmaktadır.

hangilerine ulaşılabilir?  

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.
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Haritadaki bilgilere göre;

I. İtalya savaşa sonradan katılmıştır.
II. Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsız kalmıştır.
III. İttifak Devletleri’nin birbiriyle kara bağlantısı vardır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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

8. Aşağıdaki haritada Birinci Dünya Savaşı’nın başındaki bloklar gösterilmiştir.
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9. “Efendiler Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların
Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu.
Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var ki yine her tarafta
olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul Hükümeti’nin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu.”

         (Nutuk)

Atatürk tarafından Nutuk’ta ifade edilenlere göre Sivas Kongresi ile ilgili olarak;

I. Toplanmasına Amasya’da karar verilmiştir.
II. İstanbul Hükümeti amacına ulaşmıştır.
III. Padişah toplanmasına yardımcı olmuştur.
IV. Milli bir kongre olması amaçlanmıştır.

hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) II ve IV. C) I ve IV. D) I, II ve IV.

10. Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal;

• Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini,
• Gösteriler sırasında Hıristiyan halka kötü davranılmamasını,
• Askeri ve ulusal örgütlerin hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve

diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını, istemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İşgallere tepki gösterilmesini istemiştir.
B) Yabancı devletlerle işbirliği yapılmasını istemiştir.
C) Halkta milli bilinci harekete geçirmiştir.
D) Mücadeleye hazırlıklı olunmasını istemiştir.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

2. Ramazan bayramında aile büyüklerini ziyarete giden 8. sınıf öğrencisi Sema, dedesinin zekât vereceğini duyunca
dedesi ile birlikte zekât hesaplaması yapmak istedi. Sema’nın dedesinin 35 tane ineği, 60 tane koyunu,100 gram
altını ve 10 bin TL si vardır.

Sema ile dedesi zekât hesaplarken aşağıdakilerden hangisini yanlış yapmış olurlar?
A) 35 inek için 2 yaşında bir inek verirseler
B) 60 koyun için 1 koyun verirseler
C) 100 gram altın için 2,5 gram altın verirseler
D) 10 bin TL için 2 bin TL verirseler

1. Günümüzde yaşanan salgın hastalık nedeniyle ülkemizde ve dünyada dinin temel unsurlarından olan Cuma namazı,
akraba ziyareti (sıla-i rahim) ve Kabe’yi tavaf etmek dahil bir çok ibadete geçici bir süreliğine ara verilmiştir.
Yapılan bu uygulamanın Dinin korunmasını istediği temel değerlerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Mal B) Din C) Can D) Aklın

3. I. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
II. Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter.
III. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.
Verilen cümleler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?
A) Tevekkül B) Emek C) Ömür D) Rızık

4. Zekât, mal ile yapılan farz bir ibadettir. Zekât veren kimse, yerine getirdiği yükümlülükten dolayı gurur ve kibre
kapılmamalıdır. Alçak gönüllü, anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır. Zekâtı, gösterişten uzak sadece Allah rızası için
vermelidir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde anlatılanlara örnek oluşturmaz?
A) ''Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül

incitmeyenlerin Rab'leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.''
(Bakara suresi, 262. ayet) 

B) “Sadakalar (Zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a
ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış
yolcular içindir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)
C) “Sadakaları (Zekâtları) açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere  verirseniz bu sizin için daha

hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
( Bakara suresi, 271. ayet)

D) “Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama!”
(Duha suresi 9-10. ayetler)
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5. I. Bu yaz ailesi ile birlikte Antalya’ya tatile gidecek.
II. Ahmet yazılıdan düşük not aldı.
III. Salı gün çok özel misafirlerim gelecek.
IV. Meteorolojiden verilen bilgilere göre önümüzdeki hafta yağışlı olacak.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kaza-kader ilişkisi açısından değerlendirildiğinde 
diğerlerinden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. Fıtır sadakası ile ilgili olarak öğrenciler şu bilgileri vermiştir:
Ahmet: Ailedeki kişi sayısınca verilmelidir.                                                                             
Merve: Torunlara verilebilir.                                                                           
Selim: Kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadar verilir.
İsmail: Vacip bir ibadettir.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir?
A) Ahmet B) Merve C) Selim D) İsmail

6. - “Onun varlığının delillerinden birisi de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”
(Şûrâ suresi, 32.ayet)

- “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”
(Fatır suresi 44. ayet)

- “Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık.”
(Hicr suresi, 22. ayet)

Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla evrendeki yasalardan hangileri verilmiştir?
A) Fiziksel-toplumsal-biyolojik B) Toplumsal-biyolojik-fiziksel
C) Toplumsal-fiziksel-biyolojik D) Fiziksel-biyolojik-toplumsal

7. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal faydalarından biri değildir.
A) Cömertlik anlayışı yaygınlık kazanır. B) Yardımlaşma ve dayanışma artar.
C) Güven ortamı meydana gelir. D) Servetin şükrü yerine getirilmiş olur.
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1. Cebel-i Tarık Boğazı’nın güney (Fas) ve kuzey (İspanya) yakasında, deniz dibinde tatlı sular fışkırmaktadır. Her iki kıyının
dibinden, birbirine doğru 45 derecelik açılar hâlinde fışkıran bu dev su kanalları, tarağın dişleri gibi karşılıklı bir baraj
oluşturmaktadır. Bu sebeple de Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nun suları birbirine karışmamaktadır. Bu durum Furkan suresi
53. ayette: “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, çift yönlü
bir engel koyan, O’dur (Allah’tır)” şeklinde anlatılmaktadır.

Parçada verilen bilgiler aşağıdaki yasalardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Kimyasal

B) Biyolojik

C) Fiziksel

D) Toplumsal

2. “Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı verene yemin olsun ki, ...
(Şems suresi, 8. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tevekkül

B) Emek

C) Ecel

D) İrade

9.

10.
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Answer  the questions (1-2) according to the text below. 

Friendship in Hazel’s Life 

Some of our friends come into our lives and stay forever. They are like our brothers and sisters. We sometimes argue but 
most of the time we get on well with each other. I have some great buddies. They are Alex, Mike, Clara and Arya. Arya 
backs me up when I need her. She will be there for me if I call on her. Mike is a truthful  boy because he never tells lies 
and keeps our secrets. We always count on him. Clara is a laid-back girl, she never minds others. Alex's style attracts 
many teenagers' attention. He is a really cool boy. We share the same interests, we like spending time together. If you are 
a true friend, you will have true friends.

11. According to the text, - - - -.

A) you can’t depend on Mike

B) Hazel has got no true friends

C) they have lots of things in common

D) Arya never minds others. She isn’t helpful

12. Which question does NOT have an answer  in the text.

A) Can Hazel share her secrets with Mike?

B) Does Hazel have close friends?

C) Who will support Hazel if she needs help?

D) What kind of activities do they like?

İngilizce

1.

2.
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13. James : How often do you use the internet?

Kate : I usually use the internet. I like chatting with my friends a lot.

James : But having online friends is dangerous.

Kate : What do you mean by that  exactly?

James : I mean, you should - - - -.

Which of the following completes the dialogue?

A) be careful meeting foreign people online

B) meet with your online friends

C) do online shopping with your friends

D) use only safe websites

14. Suppose that you call your friend at her office. Her secretary answers the phone and you say you want to talk to your
friend Katy.

Which of the following cannot be your expression?

A) Can you put me through to Katy, please?

B) Would you like to leave a message?

C) Could you connect me to Katty, please?

D) May I speak to Katty, please?

3.

4.
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5. Answer the question according to the recipe below.

   Ingredients

*5 tomatoes

*2 tablespoons of oil

*a tablespoon of flour

*a liter of water

Process 

Firstly, peel five tomatoes and grate them. Heat two tablespoons of oil and a tablespoon of flour in a large pot for 2 
minutes.

Second, pour the grated tomatoes  into the pot and boil for 5 minutes. 

After that, add a liter of water and cook it for about 15 minutes. Stir it continuously. 

Finally, put a leaf of sweet basil on it. Serve hot. 

Which tool is NOT used in the recipe? 

A) B) 

C) D) 
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16. Laura and İrem speak in a language course.

Laura : Are you busy on Saturday?

İrem   : No, not at all. Why are you asking?

Laura : There is a great sci-fi at Star Cinema. Would you like to watch it together?

İrem   : Sounds awesome. Why not?

Laura : What about you, Scott?

Scott  : I’d love to but I have to take my aunt from airport. She will stay with us at the weekend.

Laura : I see. I highly recommend you watch it.

According to the conversation, - - - -.

A) Scott’s relative will visit them at the weekend

B) İrem is engaged on Saturday

C) Laura doesn’t suggest Scott to wacth the film

D) İrem has an excuse

7. 100 adults in Türkiye answered the questions of a survey about what adults think about the Turkish teenagers.

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

A) Most of the adults thinks that teenagers are interested in their history and tradition so much.

B) Less than half of the adults thinks that teenagers are realistic.

C) More than half of the adults thinks that  teenagers don't follow the rules.

D) Most of the adults thinks that teenagers respect to the elderly relatives.

6.
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18. Molly : How often do you use the Internet?

Sally   : I usually use the Internet everyday.

Molly  : - - - -?

Sally   : I search for my assignment, chat with my friends, check my notifications and do shopping.

Which of the following does NOT complete the dialogue?

A) For what purpose do you use the internet

B) Tell me your aim to use the internet

C) What is your reason for using the internet

D) Why do people use the internet

9. Marry : How often do you go to the cinema?

Terry : To be honest,- - - -

  I don’t miss any plays.

Which one completes the conversation?

A) I usually go to the cinema.

B) I am keen on movies so I always go to the cinema.

C) I don't like movies but I am fond of  the theatre.

D) I can't stand movies.

8.
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6.

•
•
•

PERDE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

7. -

2 2 2 2

9 21 30 42 64 100

 3x+4    2x-5 4x+5 x-7      5x+2    3x-4



8.

2

202 296 346 370

RENK Kırmızı Mavi Yeşil

FİYAT ( TL) 6 10 8
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  2

40  3



16

9.

•
• 2 2

• 2 2

-

-

2 2 2 2

2

-



17

   11.
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12.

-
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13.

3 4 4 5
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14.
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363  cm



15. 

1

wc

Güvenlik
Çamaşırhane

wc

wc

wc

wc

wc
wc

19

20 21

22 23

24 25
26

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

13

27
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31

32

14

15

16

17

18
11

Su istasyonu

Yüzme
havuzu

Tenis kortu

Odun deposu

Numaralandırılmış üçgen şekilleri üç kişilik çadırları, dörtgenler dört kişilik barakaları göstermek üzere şekildeki gibi bir 
kamp yerleşkesinde kızlar bir arada ve erkekler bir arada olmak üzere bir izci kafilesi kalmaktadır. Yerleşkedeki tüm ça-
dırlarda üç kişi, barakalar ise dört kişi olmak üzere kamp yerleşkesi doludur. Barakalarda seçilen bir izcinin erkek olma 
olasılığı kız olma olasılığının iki katıdır. Çadırlarda kalan bir izcinin erkek ve kız olma olasılığı birbirine eşittir.

Buna göre, rastgele seçilen bir yer numarasının kızlara ait bir yer olma olasılığı kaçtır?

A) 16
3  B) 16

9  C) 32
7  D) 32

13



16. 

Kontrast Renk

Ara Renkler

Ara Renkler

Ana Renkler

Kontrast Renk

Kontrast Renk

77 13

Yukarıda ana renkler, bunların karışımıyla elde edilen ara renkler ve ana renklerin kontrast (zıt) renklerini gösteren, renkleri 
dışında birbirine eş kartların yer aldığı şekil verilmiştir. Örneğin, kırmızı ve sarının karışımı ile turuncu oluşur ve turuncu 
mavinin kontrast (zıt) rengidir.

Üç farklı asal sayı ana renklere yazılıyor. Daha sonra ana renklerdeki sayıların çarpımları ise ara renklere yazılıyor. Böy-
lece bir ana renkte yazan sayıyla, kontrast renginde yazan sayı aralarında asal oluyor.

Örneğin ana renk sarıda yazan 13 sayısı ile kontrast rengi morda yazan 77 sayısı aralarında asaldır.

Renk kartlarının üzerinde yazan sayılar tamamlanıp bütün kartlar boş bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan 
rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının iki basamaklı olma olasılığı kaçtır?

A) 6
1   B) 3

1   C) 3
2   C) 6

5
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15.Aşağıda İtalya’nın Milano şehrinde dizel araçlarla ilgili alınan kararlardan bir bölüm paylaşılmıştır.

 Avrupa’da 2030 yılına kadar dizel araçların kademeli olarak üretimden kalkmasına karar verildi. Bu 
kararın üstüne dizel araçların yasaklanmasına ilişkin ciddi bir adım da İtalya’nın Milano kentinden 
geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır tartışılan dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması
25 Mart 2019 yılında Milano Belediye Yönetimi tarafından alınan kararla yürürlüğe girdi. Tarihi ve 
kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Milano şehrinde hava kirliliğinin insan sağlığını ve tarihi 
dokuyu tehdit etmeye başlamasıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Buna göre Milano Belediye Yönetiminin aldığı kararların temel sebebiyle ilgili olarak seçeneklerdeki 
yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Dizel araçların maliyetlerinin oldukça yüksek olması
B) Milano şehrinde çok fazla dizel araç bulunması
C) Dizel araçların şehrin tarihi dokusunu bozması
D) Dizel araçlardan çıkan egzoz gazlarının asit yağmurlarına neden olması

16.Aşağıda çevre uzmanlarının Erzurum ilinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırladıkları rapordan küçük bir
kesit paylaşılmıştır.

……Erzurum’da coğrafi konum ve iklim nedeniyle hava kirliliği yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 
Özellikle kış aylarında kirlilik miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da şehir merkezinde bulunan 
Yakutiye, Çifte Minareli ve Ahmediye Medreseleri ile Lalapaşa Camii’nde taş bozulmalar meydana 
gelmektedir.

Uzmanların tespitlerine dayanarak Erzurum ilindeki tarihi eserlerde meydana gelen bozulmaların sebebi 
aşağıdaki ifadelerden hangisi ile en doğru şekilde açıklanır?

A) Şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu
B  Kentin iklim yapısının sert ve kışlarının uzun olması
C) Tarihi eserlerin bakımının düzenli olarak yapılmaması
D) Tarihi eserlerin inşaasında kullanılan malzemelerin bölgenin iklim özelliklerine uygun olmaması



17.

Buna göre Ayla’ya verilen fikirlerden hangisi bu sorunu çözmez?

A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Fosit yakıtlardaki kükürt oranının artırılması
D) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu, bir sanayi kenti olan Manisa’da yaşayan Ayla, gece yağan yağmurdan sonra, 
sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla dolaşırken ağaçların yaprakları üzerinde delikler olduğunu fark eder. Bu de-
liklerin oluşumu engellemek için arkadaşlarından fikir alan Ayla arkadaşlarının verdiği fikirlerden birinin bu sorunun 
çözümüne uygun olmadığını düşünür. 



18.Dünya’nın Güneş’e göre konumları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Öğretmen öğrencilerinden Dünya üzerinde K, L, M ve N harfleriyle belirlenmiş ülkelerde verilen konumlarda yaşanabi-
lecek mevsimsel özelliklerin neler olabileceğini söylemelerini bekler.

Buna göre hangi seçenekte verilen öğrenci cevabı hatalıdır?

A) N ülkesinde Güneş ışınları yengeç dönencesine eğik olarak geldiği için burada en uzun gece yaşanır.
B) L ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik olarak geldiği için burada gölge boyu en uzundur.
C) M ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düştüğü için burada gece ve gündüz süreleri eşittir.
D) K ülkesinde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla geldiği için burada öğle vakti gölge oluşmaz.

L

K

N

K

M
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20. Aşağıdaki makalede kimerik canlıların oluşumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Anne karnında gelişen iki embriyodan birinin, gebeliğin çok erken evresinde ölmesiyle birlikte, ölen 
embriyonun bazı hücreleri diğer canlı embriyo ile birleşebilir. Bunun sonucunda, kendi DNA’sının 
yanı sıra doğmayan ikizinin DNA’sını da taşıyan tek bir canlı meydana gelir. Bu canlı kimerik canlı 
olarak adlandırılır. Embriyonun büyüme sürecinde, iki ayrı embriyodan gelen farklı DNA’ya sahip 
hücre grupları, farklı doku ve organların oluşumunda da rol oynayabilir. Örneğin, bebeğin karaciğeri 
ve saç dokusu kendisine ait hücre grubundan, böbreği ve kan dokusu ise doğmamış ikizine ait hücre 
grubundan köken almış olabilir.

Bu bilgilere dayanarak kimerik olan bir bireyin seçeneklerdeki özelliklerden hangisini taşıdığı söylenemez?

A) İki farklı kan grubu taşır.
B) Böbrek büyüklükleri değişiklik gösterir.
C) Hücre gruplarının farklılığına mutasyonlar sebep olur.
D) Birden fazla DNA dizilimine sahiptir.

19.Maddelerin asit yada baz olduğuna karar vermek için kullanılan ayıraçlardan biri olan gül yaprağı ayıracı,gül yapraklarının etil alkolde
çözülerek açık kahve tonlarında bir çözelti elde edilmesiyle hazırlanır ve  bu çözelti asit ile etkileştiğinde açık pembe, baz ile etkileştiğinde
sarı renk alır.

Asit yada baz olduğu bilinmeyen Ö,D ve M maddelerinin özelliklerini belirlemek için gül yaprağı ayıracı kullanılarak
yapılan deneyde gözlenen renk değişimleri tabloda verilmiştir.

Çözelti
Ayıraç   Ö D              M
Gül yaprağı  Sarı Açık pembe  Açık pembe

Buna göre Ö, D ve M maddeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

  Ö    D    M  

A) Çikolata Tereyağı            Diş Macunu
B) Yemek Sodası       Ketçap Deodorant
C) Arap Sabunu         Süt Zeytinyağı
D) Şampuan Kahve Saç Spreyi




