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1. 

OBSTRÜKTİF KALP HASTALIĞI

ÖNLEME

Solunum
güçlüğü

Hazır gıda
tüketmemek

Sağlıklı 
yiyecek

Sağlık
kontrolü

Egzersiz

Göğüs
ağrısı

Nefes
darlığı

Çarpıntı Şişkinlik

 Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi obstrüktif kalp hastalığına karşı alınacak önlemler-
den biri değildir?

 A) Uyku saatlerini düzenlemek    B) Sağlık kontrollerini ihmal etmemek
 C) İşlenmiş gıdalardan uzak durmak   D) Sağlıklı yiyeceklerle beslenmek



A
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TÜRKÇE

8. Bir ilçe otogarında beş peron bulunmaktadır. Bu peronlar 1’den 5’e kadar numaralanmış olup her peron farklı 
bir otobüs firmasına aittir. Otobüs firmaları ve kullandıkları peronlarla ilgili bilinenler şunlardır:

 • A, B, C, Ç ve D isimli beş otobüs firmasından ikisi şehirler arası, üçü ilçeler arası çalışmaktadır.
 • Bu firmalar karışık olarak peronlara sıralanmıştır.
 • Şehirler arası çalışan firmalardan biri üçüncü, diğeri son perondan hareket etmektedir.
 • A firması, ilçelerden biri olan Balâ’ya gitmektedir ve ikinci peron bu firmaya ait değildir.
 • Ç firması, şehirler arası çalışmakta olan firmaların arasındaki perondan kalkmaktadır.
 • D firmasının kullandığı peron, B firmasınınkinden hemen sonra olup D firması saat 18.00’de Antalya’ya 

gitmek üzere yola çıkacaktır.

 Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde otobüs firmaları peronlara doğru olarak yerleştirilmiştir?
 

1. Peron 2. Peron 3. Peron 4. Peron 5. Peron
A) C D B Ç A
B) A D B C Ç
C) B A Ç D C
D) A B D Ç C

9. İngiltere, Brezilya ve ABD’den araştırmacıların yaptığı ortak bir çalışma sonucunda yeni bir karides türü keş-
fedildi. Panama’nın Büyük Okyanus kıyılarında yaşayan bu karidesin büyük, pembe bir kıskacı var. Karides, 
bu kıskacını açıp kapatarak çok şiddetli bir ses çıkarıyor. Bu ses, yakındaki küçük balıkları sersemletiyor 
hatta bazen ölmelerine neden oluyor. Böylece karides, kolayca avlanmış oluyor. Karidesi keşfeden araştır-
macılar ona “synalpheus pinkfloydi” adını vermişler. Bu adı verirken de hayranı oldukları bir müzik grubu olan 
Pink Floyd’dan esinlenmişler. Bunda grubun adında İngilizce “pink” yani pembe sözcüğünün bulunmasının 
rolü büyük olsa gerek.

 Bu metinde yeni keşfedilen karides türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 A) Fiziksel bir özelliğine

 B) Nasıl avlandığına ve neyle beslendiğine

 C) Karidese verilen adın anlamına

 D) Pink Floyd adlı grubun araştırmacılara isim verirken esin kaynağı olduğuna
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1. Sorumluluklarımız üstlendiğimiz rollerimizin ge-
reklerini yerine getirme ile ilgilidir. Örneğin okulda 
eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmak 
hakkımız, ders çalışmak sorumluluğumuzdur.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi okuldaki 
sorumluluklardan biri değildir?

 A) Okulun kütüphanesinden yararlanmak
 B) Okula zamanında gitmek
 C) Okulun koridorlarında yüksek sesle konuşma-

mak
 D) Okuldaki araç ve gereçlere zarar vermemek

2. Emeviler Dönemi’nde devletin takip ettiği Arap mil-
liyetçiliğine dayalı siyaset yüzünden idari ve askerî 
kademede görevli, çok az sayıda Arap olmayan 
kişi hizmete alınmıştır. Araplar, devletin çeşitli im-
kânlarından yararlandıkları hâlde Mevali denilen 
Arap olmayanlar, ikinci sınıf insan muamelesi gö-
rüyor ve daha çok vergi ödemek zorunda bırakılı-
yorlardı.

 Metne göre, aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

 A) Emeviler Dönemi’nde Türkler kitleler hâlinde 
İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır.

 B) Emeviler, İslam toprakları içerisinde herkese 
eşit davranmışlardır.

 C) Emeviler Dönemi’nde İslam dinî daha çok ya-
yılmaya başlamıştır.

 D) Emeviler, Araplar ile başka Müslüman milletler 
arasında ayrım yapmışlardır.

3. “11. yüzyılda yaşadım. 1072 yılında Araplara Türk-
çeyi öğretmek amacıyla yazdığım bu kitabı 1074 
yılında bitirdim. Bu kitap Divan-ı Lügat’it-Türk’tür. 
Kitabımda Araplara Türk kültürünü tanıtmaya ça-
lıştım.”

Kaşgarlı Mahmut

 Bu açıklamadan hareketle Kaşgarlı Mahmut ile 
ilgili;

 I. Kültürel alanda çalışmalarda bulunmuştur.
 II. Türk diline önem vermiştir.
 III. Türk milletini diğer milletlerden üstün tutmuş-

tur.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I. B) I ve II.

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

 

4. Rollerimizin bir kısmına doğuştan sahip oluruz. Bu 
roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, her-
hangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerimiz-
dir. Bunları seçme imkânımız yoktur.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan 
sahip olduğumuz rollerden biridir?

 A) Takım kaptanı
 B) Sınıf başkanı
 C) Kardeş
 D) Öğrenci



A
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SOSYAL BİLGİLER

10. KARADENİZ

EG
E D

EN
İZİ

AKDENİZ

MARMARA
DENİZİ

15 000 000 üzeri

Devlet sınırı

2 000 001 - 6 000 000

1 000 001 - 2 000 000

600 001 - 1 000 000

300 001 - 600 000

0 - 300 000
2001000

İl sınırı

Hatay

 Yukarıda Türkiye nüfus haritası verilmiştir.

 Buna göre;
 I. Ülkemizde nüfus dengeli bir şekilde dağılmamıştır.
 II. İstanbul, nüfus miktarı en yoğun olan ilimizdir.
 III. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen en önemli faktör yerşekilleridir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. Tevhit inancının sembollerinden biri olan Kâbe’nin 
kutsallığına kin ve düşmanlık besleyen zalim bir 
topluluğa Yüce Allah fırsat vermemiş, bu kutsal 
mekâna karşı kurulan tuzakları boşa çıkarmıştır. 
Bu konu Fil suresinde etkileyici biçimde vurgu-
lanmıştır: “Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını 
bilmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı 
mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. O 
kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdırıyordu. Ve 
böylece onları çiğnenmiş ekin yaprakları gibi pa-
ramparça yapıverdi.” 

 (Fil suresi)

 Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) Müşriklerle mücadeleden kaçınılmamalıdır.

 B) Kuşlar, kutsal varlıklar arasında yer alır.

 C) Allah, kutsal değerlere savaş açanları bir gün 
mutlaka cezalandırır.

 D) Toplumlar, birlik ve beraberliği bozacak tutum-
lardan uzak durmalıdır.

2. Yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının 
son rekâtında rükûdan önce okunan bu duayı Pey-
gamberimiz öğretmiştir. Bu dua insanın Rabbi ile 
olan bağının güçlenmesini sağlar. 

 Bu parçada hakkında bilgi verilen dua aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A) Sübhaneke B) Rabbena

 C) Salavat D) Kunut

3. • “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve 
ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.”  

  (A’râf suresi, 68. ayet)

 • “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz 
ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” 

    (Meryem suresi, 41. ayet)

 Bu ayetlerde peygamberlerin ortak niteliklerin-
den hangisinden söz edilmemiştir?

 A) Sıdktan B) Emanetten

 C) Fetanetten D) Tebliğden

4. ?
Kur’an-ı

Kerim

Tevrat İncil Zebur

 Bu tablonun başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır? 

 A) Bozulmuş kitaplar
 B) İlahi kitaplar
 C) Tarih kitapları
 D) Peygamber sözleri
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1. 

I n  T h e  C i t y  C e n t e r

June 20th - 27th 10.00 a.m. - 11.30 p.m.

1 token: $1 *  Each ride 1 token

 How much is one ride?

 A) It opens at ten.
 B) It’s $1.
 C) It’s in the city center.
 D) You can ride the carrousel and the ferris wheel.

2. 

İstanbul

Ankara

Antalya

İzmir

Trabzon

Ağrı

 Which one is FALSE according to the weather 
forecast?

 A) Ağrı is hotter than Antalya.
 B) Take your umbrella with you in Trabzon.
 C) İstanbul is cloudy.
 D) It’s foggy in Ankara.

3. Which one completes the sentence according 
to the text?

 
There are good sides and bad sides about 
living in big cities but I prefer living in big cities. 
Traffic jam is a serious problem in big cities 
but you can use public transportation easily. 
There are concerts, theatre and cinemas all 
the time, so you can have fun. A lot of people 
live in cities. Life is very expensive. Houses 
and flats are smaller and more expensive. Air 
pollution is another important problem.

 

Susan wants to live in big cities because - - - -.

 A) there are a lot of cars on roads
 B) everything is cheaper in big cities
 C) there are many places for entertainment
 D) big cities are healthier

4. 

John

 What’s John doing?

 A) John is buying a ticket for the ghost train.

 B) John is waiting in a line. 

 C) John is taking a ride on the wave swinger.

 D) John is getting on the bumper car.



A
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İNGİLİZCE

5. 
David Johnson is a businessman. He works 

very hard. He gets up at seven o’clock every 

day. He has a shower and then he has breakfast. 

He leaves home at quarter past eight. He drives 

to work. He starts his work at around half past 

eight. He has a lot of meetings in the morning 

and in the afternoon. He checks his e-mails and 

reads daily newspapers. He has lunch between 

half past twelve and one o’clock. He leaves 

his offi ce at half past fi ve and goes home. He 

has dinner with his family at about seven. After 

dinner, he has a rest and watches TV. He goes 

to bed at ten o’clock.

 Which one is FALSE according to the text?

 

A)

C)

B)

D)

David starts 
work.

David gets up.

David leaves 
home.

David has dinner.

6. I. How about an omelette?
 II. Can I have a croissant, mum?
 III. Sure. It’s nutritious.
 IV. Sorry, dear. It’s all gone.

 What is the CORRECT order of the dialogue?

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

 C) II - IV - I - III D) I - II - IV - III

7. 

 Which of the following is FALSE according to 
the table?

 A) She feels scared on windy days.
 B) She feels happy on sunny days.
 C) She feels sad on rainy days.
 D) She feels sleepy on snowy days.
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MATEMATİK

9. Aşağıdaki haritada Ankara ilinin ilçeleri verilmiştir.

 

Evren

Bala

Haymana

Polatlı

Nallıhan

Çamlıdere

Çubuk

Kalecik

El
m
ad
ağ

Akyurt

Altındağ

Pursaklar

Çankaya
Mamak

Yenimahalle

Keçiören

Si
nc
an

Et
im
es
gu
t

Gölbaşı

Kız
ılca
ha
ma
m

Güdül

Ayaş

Ka
hra
ma
nka
zan

Be
yp
az
ar
ı

Şereflikoçhisar

 Ankara ili aşağıda A kümesiyle gösterilecektir. Ankara iline ait ilçeler de kümenin içerisine yazıla-
caktır.

A
● Yenimahalle

 Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 A) A = {Ankara’nın İlçeleri}               B) s(A) = 25        C) Çubuk ∈ A D) Evren ∉ A



A
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FEN BİLİMLERİ

3. 
Besin İçeriği Kimyasal Sindirimin Başladığı Yer Kimyasal Sindirimin Tamamlandığı Yer

Karbonhidratlar Ağız İnce bağırsak

Proteinler Mide İnce bağırsak

Yağlar İnce bağırsak İnce bağırsak

 Yukarıdaki tabloda besin içeriklerinin kimyasal sindiriminin başladığı ve bittiği organlar verilmiştir.
 Aşağıda ise bir sindirim sistemi organında gerçekleşen olayın deneyle gösterimi yapılmıştır.

Kırmızı et
parçaları

Enzim 
içeren sıvı Sindirilmiş

et parçaları

37oC’de

5 saat sonra

 Deneyde temsil edilen organda sadece verilen besin grubunun görsellenen sindirim şekli gerçekleşi-
yorsa bu organ aşağıdakilerden hangisidir?

B)

Ağız

C)

İnce bağırsak

A)

Mide

D)

Kalın bağırsak

4. Damarlar içinde dolaşan kan, sudan daha yoğun daha az akışkan kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan; kan hücreleri ve 
plazma adı verilen kan sıvısından oluşur. Plazma ve kan hücrelerini elde edebilmek için santrifüj adı verilen bir 
alet kullanılır. Bu alet içine kan konulmuş deney tüplerini yüksek hızla döndürerek plazma ve kan hücrelerinin 
ayrılmasını sağlar. Aşağıda bu olay görsellenerek açıklanmıştır.

 

Kan Kan hücreleri
Santrifüj 
cihazı

Plazma

 Buna göre verilen bilgi ve görsele bakılarak;
 I. Santrifüj işlemi sonunda tüpün altında kalan kısımda tek çeşit kan hücresi bulunur.

 II. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapı plazma kısmında, oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan 
yapı ise kan hücreleri kısmında kalmıştır.

 III. Vücuda mikrop girip girmediğini anlamak için santrifüj edilmiş tüpün alt kısmında kalan bölümden örnek 
alınarak inceleme yapılır.

 yorumlarından hangileri yapılabilir?

 A) Yalnız I. B) Yalnız III.  C) I ve III.  D) II ve III.
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FEN BİLİMLERİ

5. Akciğer solunum sistemi organlarındandır. Süngerimsi yapıda olan akciğerlerin yapısında çok ince duvarları 
olan alveoller bulunur. Alveollerin çevresi çok sayıdaki kılcal damarlarla çevrilidir. Akciğerlerde kan arasındaki 
gaz alışverişi alveollerde gerçekleşir. Aşağıda alveollerde gerçekleşen gaz değişimi görsellenmiş ve değişimi 
gerçekleşen gazlar I, II şeklinde numaralandırılmıştır.

Kılcal damar
Kılcal
damar

Kalpten
gelen kan

Alveoller

HAVA
I.

II.

 Buna göre gaz değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı gaz oksijen, II numaralı gaz karbondioksittir.
B) Akciğer ile ilgili bazı hastalıklarda gaz değişminde sorun yaşanabilir.
C) Koşu yapan bir insanda I ve II numaralı gazların değişimi hızlı gerçekleşir.
D) I numaralı gaz karbondioksit, II numaralı gaz oksijendir. 

6. Diyaliz, böbrek yetmezliği olan insanlarda kanda bulunan atık maddelerin temizlenmesini sağlayan bir iş-
lemdir. Diyaliz makinesinde hastanın kanı bir diyaliz tüpünden geçirilir. Kan, bu tüp içinden geçerken içindeki 
atık maddeler diyaliz sıvısına geçer. Temiz kan ise hasta kişinin vücuduna geri döner. Hasta bu işlemi belli 
sürelerle tekrar yaptırır.

 Aşağıda diyaliz makinesinde kanın temizlenmesi görsellenmiştir.

Esnek
seçiçi zardan
oluşan hortum

Atardamardan
alınan kan

Diyaliz
makinesinde

temizlenmiş kan

Diyaliz
sıvısı

Temiz
diyaliz
sıvısı

Kirlenmiş
diyaliz
sıvısı

Pompa

 Buna göre görsel ve verilen bilgi göz önünde bulundurularak yapılan;
I. Diyaliz makinesinde bulunan seçici zardan oluşan hortum böbreğin süzme görevini üstlenmiştir.
II. Kirlenmiş diyaliz sıvısının içinde üre, su, kan hücreleri bulunur.
III. Kirlenmiş diyaliz sıvısının bulunduğu kap idrar kesesine benzer görev yapar.

 yorumlarından hangileri doğru olur? 
A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) I, II ve III.
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13. Fen Bilimleri laboratuvarında öğrenciler aşağıdaki düzenekleri kurarak elde ettikleri sonuçları düzeneklerin 
altına yazıyorlar. (Enjektörlerde farklı maddeler bulunmaktadır.)

F kuvveti F kuvveti

Deney 1 Deney 2
Enjektörün ucu parmakla kapatılıp enjektö-
rün pistonuna kuvvet uygulandığında piston 
aşağı iniyor.

Enjektörün ucu parmakla kapatılıp enjektö-
rün pistonuna kuvvet uygulandığında piston 
hareket etmiyor.

Buna göre öğrencilerin yaptığı deney ve bu deneylerde kullanılan maddeler ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Öğrenciler bu deneylerle sıkıştırılabilme özelliğinin maddelerin hâllerine bağlı olduğunu görmüşlerdir.
B) Öğrenciler 1. deneyde su, 2. deneyde ise kum kullanılmış olabilirler.
C) 2. deneyde kullanılan maddenin tanecikleri arası boşluğu çok az olduğundan sıkıştırılamamıştır.
D) 1. deneyde kullanılan madde sıkıştırıldığında maddenin tanecikleri boşlukları doldurduğundan kapladığı 

alan küçülmüştür.
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14. Songül Öğretmen katı, sıvı ve gazların tanecik özelliklerini anlatırken öğrencileriyle şöyle bir canlandırma 
yaptı. Sınıfı 3’e ayırarak gruplara sırayla katı, sıvı ve gazı temsil ettiklerini söyledi. Her grup, öğretmenlerinin 
“başla” demesi ile ayrı ayrı taneciklerin hareketlerini canlandırmaya başladı

1. Grup 2. Grup 3. grup

Öğrenciler yan yana aralarında 
boşluk kalmayacak şekilde dizildi-
ler. Hiç hareket etmeden durdular.

Öğrenciler aralarına biraz boşluk 
vererek dizildiler. Sadece titreme 
hareketi yaptılar.

Öğrenciler birbirinden çok uzak 
olacak şekilde dağıldılar. Titreme, 
dönme, bir taraftan da yer değiştir-
me hareketi yaptılar.

 Öğrencilerin hareketlerine bakıldığında gruplardan hangisi veya hangileri temsil ettiği maddenin hâ-
linin tanecik hareketlerini doğru yapabilmiştir?

A) 1 ve 2. B) Yalnız 3. C) 1 ve 3. D) 2 ve 3.

15. Fen Bilimleri öğretmeni, öğrencilerinde maddenin fi ziksel hâllerinde görülen özellikleri anlatırken sınıfa 3 
madde getirmiştir. Bu maddeler ■, ● ve ▲ şeklindeki kutuların içinde bulunmaktadır. Öğrenciler öğretmene 
aşağıdaki 4 soruyu sorarak maddenin hangi hâlde bulunduklarını tahmin edeceklerdir.

 Sorular:
 1. Sıkıştırılabilir mi?
 2. Titreşim hareketi yapar mı?
 3.  Öteleme hareketi yapar mı?
 4. Akışkan mı?

■ ● ▲

1. Hayır Hayır Evet
2. Evet Evet Evet
3. Evet Hayır Evet
4. Evet Hayır Evet

 Öğretmenin öğrencilerin sorduğu 4 soruya cevapları yukarıdaki gibiyse, kutuların içinde bulunan 
maddelerin fi ziksel hâlini doğru bilen öğrenci hangi yanıtı vermiş olabilir?

■ ● ▲

A) Katı Sıvı Gaz
B) Katı Gaz Sıvı
C) Sıvı Katı Gaz
D) Gaz Sıvı Katı














