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1.

Mimaride eskiden gotik, barok, rokoko, romanesk, rönesans türü akımlar vardı. Günümüz mimari anlayışında bu akımlar hâlâ geçerliğini korumakla beraber yeni mimari anlayışlar da kendini göstermektedir. İşte
bunlardan bazıları:
Organik Mimari Akımı: İnsanın barınma ihtiyaçları ile doğal hayatın bir uyum içinde yer almasını savunan bir
mimarlık anlayışı ve felsefesidir. Organik mimaride doğa ile bütünleşme, doğanın konuttan konutun da doğadan faydalanması amaçlanmaktadır.
Blob Akımı: Eğrisel düzlemler, akışkan yüzeyler, organik formlar… Mimarlar dijital tasarım olanaklarıyla yapısal çevreyi dik açılardan kurtarıyor. Bolobizm olarak da bilinen Blob Akımı kavisli ve yuvarlatılmış yapı şekilleriyle karakterize edilmektedir. Bu akım doğrultusunda yapılan binalar yumuşak ve akıcı bir forma sahip
gibi görünmektedir.
Dekonstrüktivizm Akımı: Yapının birimlerinin parçalanması fikrine dayanan bu akım, yapıların yüzeylerinde
veya cephelerinde, mimarinin bazı elemanlarını yamultma veya kaydırma şeklinde karşımıza çıkar. Bu binaların en önemli özelliği binayı gözlemleyenlere sürekli bir belirsizlik ve kargaşa hissi vermeleridir.
Aşağıdaki görsellerden hangisi bu mimari akımlardan herhangi birine örnek olarak gösterilemez?
A)

B)

C)

D)
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2.

8 ADIMDA STRESTEN KURTULMAK

Hedeflerinizi Hatırlayın:
İdeallerinizi, hedeflerinizi
hatırlamak size güç verecektir.
Hayvanları Sevin:
Evcil hayvanlarla vakit geçirmek,
seratonin ve dopamin (mutluluk hormonları)
seviyenizi artırarak sizi rahatlatır.

Nefes Alın:
4’e kadar sayarak yavaşça nefes alın,
3 saniye tutun ve yavaşça nefesinizi verin.
5 dakika bu egzersizi yapmak stresinizi azaltır.

Mutlu Olduğunuz Bir Anı Düşleyin:
Sizi mutlu eden bir hatırayı
düşünmek kendinizi daha iyi hissettirir.

Temiz Hava Alın:
Temiz hava almak beyninize giden oksijen
miktarını artırır ve size iyi hissettirir.
Kaygılanmayı Bırakın:
Sevdiğiniz bir müziği dinleyin
veya bir kitaba göz gezdirin.

Gülümseyin:
Ne kadar sıkıntılı olursanız olun
gülümsemek hayat enerjinizi artırır.

Zekâ Oyunu Oynayın:
Geçici olarak odak noktanızı değiştirmek
ve zihninizi zorlayacak bir aktivitede
bulunmak sizi stresten arındıracaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin davranışı stresten kurtulmaya yönelik olarak algılanamaz?
A)
B)
C)
D)

Duygu’nun toplantıya ara verildiğinde bahçeye çıkıp biraz yürümesi
Muayene sırası bekleyen Hediye’nin ortaya bırakılan dergileri karıştırması
Ailesinden uzakta çalışan Osman’ın, çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflara bakması
Sınavda başarısız olan Caner’in kursa giderek sınava yeniden hazırlanması
15
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1.

Fraktal, parçalanmış ya da kırılmış anlamına gelen Latince “fractus” kelimesinden gelmiştir. Kendi kendini tekrar eden, yani kendine benzeyen ama sonsuza kadar küçülen şekillerdir. Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş
ya da büyütülmüşleri ile inşa edilen örüntüler fraktal olarak adlandırılır. Fraktalın bir özelliği de küçük bir parçasındaki örüntünün şeklin tamamındaki örüntüyle aynı olmasıdır. Fraktalın herhangi bir parçasını yakınlaştırın, o gördüğünüz parça ile komple büyük şekil aynıdır. Fraktallar sadece geometride oluşturduğumuz şekiller değildir. Doğada da fraktal örnekleri mevcuttur. En güzel örneği ise kar taneleridir.
Metin dikkate alındığında aşağıdaki görsellerden hangisi fraktal değildir?
A)

B)

C)

D)
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1.

112 Acil Çağrı Merkezini

112
ACİL

dalga geçmek, can sıkıntısını
gidermek gibi işlevi
dışında kullananları uyarın.

112 Acil Çağrı Merkezini
gereksiz meşgul
ettiğinizde o an gerçekten
yardıma ihtiyaç duyan birinin
ölümüne yol açabilirsiniz.

Vatandaşların acil durumlarda
ilk aradığı yer olan
112 Acil Çağrı Merkezlerine
2019 yılının 7 ayında toplam
20 milyon 936 bin 52 çağrı geldi.
Bu çağrıların

%66,6’

167 kişiye
para cezası
uygulandı.

112
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∞ Çanakkale,
∞ Denizli,
∞ Muğla,
∞ Niğde

Yukarıdaki görselde aşağıdaki ifadelerden hangilerine yer verilmemiştir?
A)
B)
C)
D)

sını asılsız
çağrılar oluşturdu.

Yönlendirme - Uyarma
Fikir değiştirme - Eleştirme
Bilgilendirme - Bilinçlendirme
Yaptırım - Örneklendirme
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112

’yi en
bilinçli kullanan
iller oldu.

Anlam Bilgisi

2.

1

Kaynak: www.gim.org.tr
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişinin siber zorbalıktan kendini koruduğu
söylenemez?
A) Virüsler yardımıyla bilgisayarımdaki kişisel dosya ve klasörlerime ulaşıldığını anlayınca hemen ailemi ve
öğretmenlerimi bilgilendirdim.
B) Beni rahatsız eden kişilerin mesajlarını okumadım ve cevaplamadım. Bu hesapları engelleyerek bana
ulaşmalarına izin vermedim.
C) Zorbalık eylemleri hız kesmeden devam edince ailem aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk.
D) Aldığım tüm önlemlere rağmen rahatsızlık veren kişiler bana ulaşmayı başardı. Benim de yapabileceğim
bir şey kalmayınca onların yaptıkları kötülüklere karşılık vermeye başladım.
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1.

ALS

%

90

SPORADİK

Her yıl 21 Haziran’da ALS günü etkinlikleri düzenlenerek
toplumun duyarlılık ve farkındalığı artırılmaya çalışılıyor.

10

%

Amyotroﬁk lateral skleroz (ALS) motor nöron
hastalığı olarak da anılıyor.

Genetik

(Düzensiz olarak
oluşan veya seyrek
olarak görülen, geniş
sahalara yayılmayan,
tek tük görülen)

BELİRTİLERİ

Belirtiler her hastada
aynı olmuyor.

Türkiye’de tahmini
10 bin ALS hastası var.

Kolda ya da bacakta
güçsüzlük ya da incelme

Konuşma bozukluğu
veya yutma güçlüğü

ALS hastalarının %90’ı
5 - 7 yıl içinde
yaşamını kaybediyor.

Kaslarda seyirme,
ağrı ve kramplar

Ortalama başlangıç
yaşı 55

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Medikal Tedavi (Bireyi sağlığına kavuşturmak için yapılan tıbbi işlemlerin bütünü)
Semptomatik tedavi (Hastalığı tam olarak tedavi etmeyen, hastalık belirtilerini
ortadan kaldırmaya ve yaşam konforunu iyileştirmeye yönelik tedavi)
Görselden hareketle “ALS” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)
B)
C)
D)

Belirtileri arasında kontrol edilemeyen davranışlar vardır.
Hastalığın %10’u genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır.
55 yaşından önce görülme ihtimali düşüktür.
Medikal tedavi ile kesin bir çözüm elde etmek mümkündür.
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Kontrol edilemeyen
ağlama ve gülmeler

Her 100 bin kişiden
2 - 6’sı ALS

48A68DF8

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ
TBMM’YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR
VE SEVR ANTLAŞMASI

TEST - 8

1.
Mustafa Kemal Paşa resmî görev ve yetkilerle 16 Mayıs 1919'da "Bandırma Vapuru" ile Samsun'a gitmek üzere İstan
bul'dan ayrıldı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan ayrılmadan bir gün önce İzmir Yunan askerlerince işgal edilmişti. Bu iş
gallerin gittikçe yaygınlaşacağının bir göstergesiydi. Artık acilen milleti harekete geçirmek gerekiyordu. Mustafa Kemal
Paşa hükümetin verdiği görevle yetinmedi.
O Samsun'a doğru yol alırken milletinden ve vicdanından aldığı ağır bir görevi de yüreğinde taşıyordu. Vatanı içine düş
tüğü felaketten kurtarmak için milleti harekete geçirmek... Kendini, vatanı ve milleti için sorumlu hisseden Mustafa Ke
mal Paşa'nın kafasında Anadolu'nun bir köşesi değil her köşesi vardı. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a
ayak bastı ve incelemelerine başladı. Yaptığı araştırmalarda bölgenin kargaşasının Rum çetelerden kaynaklandığını tes
pit etti. Tespitlerini rapor hâlinde İstanbul Hükûmetine gönderdi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasında;
I. Toprak bütünlüğünü tehdit eden işgaller olması,
II. Vatan ve millet sevgisiyle dolu olması,
III. Ülkenin işgalden kurtarılması konusunda kendisini sorumlu hissetmesi
nedenlerinden hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

2.

B) Yalnız III

C) II ve III

D) I, II ve III

Sivas Kongresi’nde çıkarılmasına karar verilen İrade-i Milliye gazetesinin ilk sayısında “Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ni Açış Nutku”, “Kongre üyelerinin Yemin Metni” ve “Millete Beyanname” gibi başlıklar yer alıyordu.
Buna göre, Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Halkın yönetime ortak olmasını sağlamayı
Millî Mücadele hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi
İstanbul Hükûmeti ile iş birliği yapıldığını halka duyurmayı
Millî Mücadele hareketini Avrupalı devletlerin desteğiyle gerçekleştirmeyi
18
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KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ
TBMM’YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR
VE SEVR ANTLAŞMASI
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1.
Amasya'dan sonra Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a geldi. Mustafa Kemal'e padişahın sa
ray başkâtipliğinden memuriyetine son verildiği için İstanbul'a dönmesi bildirildi.
Mustafa Kemal ise aynı gün görevlerinden ve askerik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. Diğer deyişle 'Sine-i millete
döndü.' Mustafa Kemal artık bir sivildi. Bu durumda Mustafa Kemal'in en büyük destekçisi Kâzım Karabekir oldu. 'Emri
nizdeyim Paşam. Ben, subaylarım, erlerim, kolordum, hepimiz emrinizdeyiz...' dedi. O an, hem Mustafa Kemal'in hem
de Millî Mücadelenin tarihinde kader tayin edici bir andır. "
Aydemir, 2013:116

Yukarıda verilen bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

2.

Mustafa Kemal’in padişahın emrine uygun davranmadığı
Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne sivil olarak katıldığı
Millî Mücadele hareketinin İstanbul Hükûmetiyle ortaklaşa gerçekleştirildiği
Kâzım Karabekir’in emrindeki askerî birliklerle Mustafa Kemal’e destek olduğu

Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için toplanmış olmasına rağmen kongrede bütün yurdu ilgilendiren kararlar alındı. Kongre kararları tüm yurda, İstanbul’daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilcilerine
gönderildi. Kongrede millet iradesine vurgu yapıldı ve millet adına kararlar alındı. Alınan kararların hayata
geçirilmesi için Temsil Heyeti adıyla bir kurul oluşturuldu. Millî Mücadelenin ilk yönetim kurulu olan Temsil
Heyeti, vazifesini yerine getirmeyen Osmanlı Hükûmeti’nin yerine bir hükûmet gibi çalışmaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler;
I. Erzurum Kongresi kararlarını ulusal niteliğe sahip olduğu,
II. Temsil Heyeti’nin yürütme organı gibi faaliyet gösterdiği,
III. Erzurum Kongresi kararlarının ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşıldığı
yargılarından hangisini ya da hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III
20

D) I, II ve III
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Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Türkiye Sınırı

Millî Mücadele Döneminde cephelerin gösterildiği harita dikkate alındığında;
I. Batı Cephesi’nde Yunanlılar ile mücadele edildiği,
II. Ermenilerin doğuda bazı Türk topraklarını işgal ettiği,
III. Güney Cephesi’nin Fransızlara karşı açıldığı,
IV. Türk topraklarının farklı devletlerin işgali nedeni ile tehdit altında olduğu
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

2.

B) I ve II

C) II ve IV

D) I, II, III, IV

İstiklal Yolu
İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane taşımak için İnebolu - Ankara arasındaki bu yola “İstiklal Yolu” denir. İstanbul’da Kuvâ-yı Milliyecilerin kurduğu gizli cemiyetler, elde ettikleri silahları birçok zorluğu göze alarak Anadolu’ya sevk etmişlerdir. İstanbul’dan İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane, kayıklarla
İnebolu kıyılarına taşınıyordu. Bu malzemeleri fedâkar Türk kadınları, yaşlıları ve çocukları İstiklal Yolu’nu
kullanarak zor şartlar altında Ankara’ya ulaştırmışlardır.
(www. kastamonukultur.gov.tr)
Metinde sözü edilen İnebolu - Ankara arasında yapılan bu çalışmalarda hangi duygunun etkili olduğu söylenemez?
A) Fedakarlık

B) Vatanseverlik

C) Çıkarcılık
26

D) Birlik ve beraberlik

ATATÜRK İLKELERİ
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5276E02C

1.
“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre
sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne
sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz.”
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s.192

“Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir, özgürdür. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz.”
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s.192

Atatürk’ün yukarıda verilen ifadeleri ile;
I. Din ve vicdan özgürlüğünün olmasını,
II. Her türlü inanca saygı gösterilmesini,
III. Kimsenin fikrine karışılmamasını
düşüncelerinden hangilerini vurgulamıştır?
A) I ve II

B) I ve III

2.

C) II ve III

D) I, II ve III

Cumhuriyet Dönemi’nde Bazı Alanlarda Yapılan Yatırımlar
Yıllar

Ham yol
(km)

Asfalt yol
(km)

Demir yolu
(km)

Telefon
abone
sayısı

Elektrik
tüketimi 106
kw saat

İlköğretim
okulu
sayısı

Hastane
sayısı

1923

18355

-

3756

-

44,5

4894

86

1935

39583

26

6539

18072

212,9

6402

154

1945

43080

805

7585

28875

527,8

14010

184

				

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 10, s.2770 ve C. 7, s.1722 ile www.tuik.gov.tr

Yukarıda verilen tablo dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)
B)
C)
D)

Yatırımların sadece ekonomik alana yönelik yapılması teşvik edilmiştir.
Yapılan yatırımlarda kişisel çıkarların korunmasına öncelik verilmiştir.
Özel teşebbüs hürriyetine devlet yasal tedbirler alarak sınırlama getirmiştir.
Halk yararı gözetilerek farklı alanlarda yatırımlar yapılmış ve ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmıştır.
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1.

Atatürk 1919’da Ankara’yı çok az ağaçlı bulmuştu. O, eski adı Orman Çiftliği olan yerde, ağaç yetiştir
meyi kendisine ideal edinmişti. O’nun için her ağaç yeni, kıymetli bir varlıktı. Atatürk 1925’te aylığın
dan ödeyerek Atatürk Orman Çiftliği’nin bugünkü yerini satın almıştır.
O yıllarda bu topraklar, ortasından demir yolu geçen bataklık ve boş bir araziydi. O, toprağa karşı da
zafer kazanabileceğini kanıtlayarak çiftliği burada kurdu. Bugün Ankaralılar için çiftlik bir dinlenme
yeri hâline gelmiş, Atatürk önderliğinde dikilen ağaçlar büyümüş, insanlar burada dinlenir olmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili;
I. Verimsiz toprakların verimli hâle getirildiği,
II. Atatürk’ün çabalarıyla kurulup, bataklık arazisinin değerlendirildiği,
III. Ankaralıların güzel vakit geçirdikleri bir yer hâline geldiği
yargılarından hangisini ya da hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I

2.

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesiller ve Türkiye Cumhuriyeti tarihî için bir görev olarak kabul ettiği Nu
tuk adlı çalışmasını hazırlarken birçok belgeyi gözden geçirmiştir. Bu belgeler arasında;
•
•
•
•

TBMM tutanakları
Dönemin gazeteleri
Kişisel yazışmalar, telgraflar
Genelgeler, kongre tutanakları yer alır.

Buna göre, Atatürk’ün “Nutuk’u belgelere dayandırarak yazması” aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)
B)
C)
D)

Eserin ulusal bir kaynak olmaktan öteye gidemediğinin
Esere bilimsel ve güvenilir bir özellik kazandırdığının
Türk halkına millet olma bilinci kazandırdığının
Ülkenin çağdaşlaşmasındaki kişisel rolünü kanıtlamak istediğinin
38

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA

TEST - 3

4F419885

1.

Paylaşmak ve yardımlaşmak, herhangi bir şeyi başkalarıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katılmak, birbirinin sevinç ve
üzüntüsüne ortak olmak demektir. İnsan tek başına yaşayamaz. Bu insan için doğuştan gelen bir özelliktir. İnsan vücudundaki organlardan her biri nasıl diğerine ihtiyaç duyuyorsa toplum içinde yaşayan insanların da birbirine ihtiyacı vardır.
Çünkü toplumda işler paylaşma ve yardımlaşma içinde yürütülür.
Paylaşma ve yardımlaşma yoluyla insan hayatındaki ihtiyaçlarını kolayca giderebilir. Örneğin öğretmen, öğrencisinin eğitimi ve öğretimi ile yakından ilgilenir. Doktor, hastasının iyileşmesi için çaba harcar. Fırıncı, asker, polis gibi çeşitli meslek
sahipleri işini iyi bir şekilde yapmaya özen gösterir. Herkes görev ve sorumluluklarını yerine getirirse toplumda huzur ve
güven oluşur.

Bu bilgilere göre;
I. İnsan toplumsal bir varlıktır.
II. Toplumsal yaşam, birlikte paylaşma ve yardımlaşmayı gerektirir.
III. Günümüzde insanların paylaşmaya verdiği değer azalmaktadır.
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

2.

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Paylaşma ve yardımlaşma; cimrilik, bencillik, kıskançlık gibi olumsuz duygulara engel olur. Bu da ancak
başkalarıyla bir arada bulunarak, maddi ve manevi imkânlarımızı diğer insanlarla paylaşarak gerçekleşir. Bir
toplumda paylaşma ne kadar iyi ve dengeli olursa toplumsal barış da o kadar iyi sağlanmış olur. Maddi durumu iyi olanlar, fakirlere, kimsesizlere el uzatarak onların sıkıntılarının giderilmesine yardım ederlerse zengin ile fakir arasında güçlü bir bağ kurulmuş olur.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

Paylaşma ve yardımlaşmanın olumsuz duyguları önlediğine
Maddi durumu iyi olanların toplumda ayrıcalıklarının olduğuna
Toplumsal barışa paylaşma ve yardımlaşmanın katkı sağladığına
Fakir ve zengin arasındaki bağın kurulmasında yardımlaşmanın etkili olduğuna
8

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA

TEST - 4

08BA7868

1.

Osmanlı Devleti Dönemi'nde en göze batmayan yardım şekillerinden biri, “sadaka taşları” kullanılarak
yapılanlardı. Sadaka taşlarının üst kısımlarının ortasına çanağa benzeyen bir oyuk açılır, o dönemde
taşın yanından geçen zenginler, fakirler için belli miktarlarda parayı taşın üzerindeki oyuğa gizlice bırakırdı.

Sadaka taşı

Semtin fakirleri de ihtiyaçları kadar parayı burada birikenden alırlar,
geri kalanı diğer ihtiyacı olan fakirler için bırakırdı. İhtiyacı olmasına
rağmen dilenmekten çekinen veya derdini kimselere açamayan fakirler açısından sadaka taşları hayati ihtiyaçlarını karşıladıkları bir bereket
kaynağı idi.

Yukarıda bahsedilen uygulamanın aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

2.

Devletin ekonomik gelirinin yükselmesine
Yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına
Cimrilik ve bencillik duygularının güçlenmesine
Toplumda zenginlerin sayısının azalmasına

Kur’an’da en çok üzerinde durulan ve teşvik edilen hususlardan biri, Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlerin paylaşılmasıdır. Bu bağlamda öncelikle insanların birbirleriyle sahip oldukları maddi imkânları paylaşmaları öğütlenir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! ... size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın...” buyurulmaktadır. Allah (c.c.) yolunda harcamak, zor durumda olanlara
yardım etmektir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Rızık elde etmek için Allah'a (c.c.) dua etmenin yeterli olduğu
İslam dininin Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlerin paylaşılmasını tavsiye ettiği
Kur’an-ı Kerim’de zor durumda olanlara yardım edilmesinin teşvik edildiği
Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) yolunda harcamada bulunulmasının öğütlendiği
10

1969ABEB

SADAKA VE İNFAK
HZ. ŞUAYB (A.S.) VE MAUN SURESİ

TEST - 8

1.
Hz. Peygamber, bir hurma ile bile olsa gücümüz yettiğince yardımlaşma gayreti içinde
olmamız gerektiğini bizlere öğretmektedir.
Allah (c.c.) Müslümanlardan zengini-fakiri,
zayıfı güçlüsüyle birbirine sevgi ve merhametle kenetlenen bir toplum inşa etmelerini
istemektedir.
İnfak ve sadaka; dostluk ve kardeşlik değerleri üzerine kurulacak toplumun temel değerlerindendir.
Bu bilgilerden;
I. Herkesin elinden geldiğince başkasına yardım etmesi gerektiği,
II. İnfak ve sadaka ile sevgi ve merhamet duygularının paylaşıldığı,
III. İnfak ve sadakanın birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğu
çıkarımlarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

2.

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I, II ve III

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) pekçok hadisinde geniş anlamıyla sadakaya örnekler verilir. Örneğin bir hadisinde
şöyle buyrulur: "Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin
arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık
veren şeyleri kaldırmak sadakadır." Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) selam vermenin, çevresindeki insanlara güler yüzlü davranmanın, kaybolan birine yol tarifinin veya görmeyen birine rehberlik etmenin, kişinin ailesi
için yaptığı harcamaların sadaka kapsamında olduğu bildirir.
Bu bilgilerden hareketle sadaka ile ilgili;
I. Yapılan her türlü iyilik sadaka kapsamındadır.
II. Sadaka sadece maddi yardımlaşmaları içermemektedir.
III. Sadaka farz olan ibadetlerdendir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II
18

D) I, II ve III

29653C7B

1.

DİNİN TEMEL GAYESİ
HZ. YUSUF (A.S.) VE ASR SURESİ

TEST - 10

Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasından günümüz insanı için çıkarabilecek pek çok mesaj vardır. Bu kıssada İslam dininde önem verilen pek çok değer yer alır. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Hem Hz. Yusuf (a.s.) hem de Hz. Yakup (a.s.) karşılaştıkları tüm zorluklara dayanmışlar ve Allah’a
(c.c.) güvenleriyle bu zorlukları aşmışlardır.
• Hz. Yusuf (a.s.) vezirin hanımının iftirası karşısında yanında kaldığı, ekmeğini yediği, iyiliğini gördüğü Mısır vezirine hıyaneti asla düşünmemiştir.
• Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerinin yaptıkları kötülüğe rağmen onları bağlamıştır.

Hz. Yusuf (a. s.) kıssasından çıkarılabilecek mesajlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Nankörlük

2.

B) Affetmek

C) Tevekkül

D) Sabır

İslam’a göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketine anlam kazandıran ilahi öğütler karşısında yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran ve insanın sahip olduğu en önemli yetidir. Aklı sayesinde insan iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırır. İslam dini, toplum için bir
sıkıntı ve kötülük kaynağı olabilecek her türlü kötü davranışa karşı aklı korumayı amaçlar.
Yukarıda verilen bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler nitelikte değildir?
A)
B)
C)
D)

İslam dini aklın korunmasına önem vermektedir.
Bütün insanlar akıllarını doğru yönde kullanmaktadır.
Akıl insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerdendir.
İnsanın akıl sahibi olması Allah’ın emirleri karşısında onu sorumlu olmasını sağlamaktadır.
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In The Kitchen

Answer the questions (5 - 6) according to the given recipe.

Lemon Cake
Ingredients
• 190 gr. flour
• 1tsp baking powder
• 1 lemon
• ½ cup melted butter
• 1 cup sugar
• 3 eggs
• 1tsp vanilla
5.

Method
• Put the eggs, sugar, baking powder and oil into a bowl and mix
them.
• Add flour and mix again.
• Grate the lemon and add grated lemon and stir the mixture.
• Spread some oil into the cake pan and pour the mixture in it.
• Bake it for about 40 - 45 minutes.
• Turn the cake upside down, slice it and serve warm.

This recipe gives us information about ........................................................................................................................................
A) a tip.
C)		the cooking process.

6.

B) only ingredients.
D) the kitchen tools.

What is the next step after adding the flour?
A) Mixing again.
C) Baking in the oven.

7.

B) Grating the lemon.
D) Mixing the eggs.

8.

Kate comes home from work and she is hungry.
She wants to cook some pasta with cheese.
She boils the pasta and she drains it. Then she
puts some butter and melts in it and finally she
wants to sprinkle some cheese on it.

First wash the lettuce and cut them.
Second grate some carrots in a bowl.
Then slice the peeled onions.

Which kitchen tools DOES NOT she need?
A)
B)
C)
D)

Green Salad ......................................

Finally mix them and add some salt and lemon.

grater
glass
saucepan
strainer

Which of the following completes the tittle?
A) Process			
C) Seasons			
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B) Ingredients
D) Recipe

The Internet

s
ll the file
Check a ult, before
ad
with an ing.
ad
downlo

Don’t share your
address with
strangers.

5.

TIPS FOR
STAYING
SAFE ONLINE

Don’t believe in all
the news on the
Internet.

Don’t agree to
meet online
friends.

Keep your password
secret except your
family.

If you want to be safe online, .................................................................................................................
According to the given board, which of the following completes the sentence?
A)
B)
C)
D)

6.

you should share your password with the other people.
you should download all the files immediately.
you should refuse to meet online friends.
you should believe in all the news on the Internet.

Emily: I uploaded a photo. Did you see it?
Norah: Yes, I did.
Emily: How did you find it?
Norah: It’s really amazing.
Emily: Could you ............................................................ my photo?
Norah: Sure. I’ll write my opinions about it.
Which of the following completes the conversation?
A) comment on

B) post

C) join
19

D) log out

Tourism

Answer the questions (5 - 6) according to the brochure given below.

TRAVEL
L ET’S TRAVE L
TO TURKEY
T U R K E Y

İ ZMİ R

T O

It’s famous for its sandy beaches,
great sea and historical places.
You can walk along the Kordon
and take a trip to Ephesus.

BA R T I N
Bartın is famous for its architecture.
It has fascinating views and
friendly accommodation. Bartın
is harmony of blue and green.

A L A NY A
Alanya is an open door to an
ideal holiday of entertainment,
sun, sand and sea. It’s a beach
resort city.

GA Zİ A N T E P
It’s a city of culture and ancient
times. It’s famous for handcrafts,
copperwares, food, baklava
and pistachio.

5.

6.

After Matt and Dawson saw this brochure, they
decided to go to Turkey because they study
Gastronomy and Culinary Arts at university.
They think this trip will be useful for their lessons.

A) Where can Matt and Dawson go for
swimming?
B) What is Bartın famous for?
C) What is the location of Ephesus?
D) What can Matt and Dawson do in İzmir?

Which city should they visit?
A) Bartın			
C) Alanya			

According to the given brochure, which of the
following CANNOT be answered?

B) Gaziantep
D) İzmir
25

Science

Answer the questions (5 - 6) according to the passage given below.

Alexander Graham Bell was a Scottish scientist and inventor. His success came through his experiments in sound and his
family. He first became interested in science of sound because both his mother and wife were deaf. His experiments in
sound eventually let him to send voice signals down a telegraph wire. After his experiments in sound, he invented the first
telephone on March 10, 1876. He talked on the phone with his assistant, Thomas Watson, and he said: Mr. Watson, come
here, I want to see you.” Other scientists said that they had similar ideas. He had difficulties to get his patent in first. But he
was first. Then they formed the Bell Telephone Company in 1877. This company is known today as AT&T.

5.

Which of the following CANNOT be answered?
A)
B)
C)
D)

6.

Who first invented the telephone?
Where did Bell invent the telephone?
Who did he talk on the phone first?
How did Bell get the idea of a telephone?

Which picture shows Bell’s invention?
A)

B)

C)

29

D)

Mevsimler ve İklim

3.

Şehir

K

L

M

N

Gündüz Süresi (Saat)

18

13

12

7

Gece Süresi (Saat)

6

11

12

17

Yukarıdaki tabloda K, L, M ve N şehirlerinde 21 Aralık tarihinde yaşanan gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre bu tarihte Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasındaki konumu ve bu şehirlerin Dünya üzerinde bulunduğu yerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
A)

B)

N
M

L

N

K

4.

L

L

M

5.

14
13
12
11
10

M

N
: Gündüz

L

M
N

Dünya’nın bir kutbundan diğer kutbuna uzanan
hayali yarım dairelere meridyen adı verilir. Bir
noktanın yerel saati, bulunulan meridyenin Güneş’in tam karşısında olduğu an, saat 12.00’ye
ayarlanarak tespit edilir. Bu vakit aynı zamanda
Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde tepe noktasında görüldüğü andır. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için
Güneş’i doğudaki meridyenler daha önce görür ve bu meridyenlerdeki yerel saatler daha
ileri olur.
Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

Şehir

A) Yerel saat farklarının oluşmasında Dünya’nın
kendi ekseni etrafındaki hareketi etkilidir.
B) Farklı meridyenler üzerindeki noktaların yerel saatleri de farklıdır.
C) Güneş’in tepe noktasına ulaştığı öğle vaktinde yerel saat 12.00 kabul edilir.
D) Yerel saat farklarının ortaya çıkardığı karışıklığın giderilmesi için tüm ülkelerde aynı
anda aynı saat dilimi kullanılmalıdır.

Yukarıda aynı meridyen üzerindeki K, L, M ve N
şehirlerinde 21 Haziran tarihinde yaşanan gündüz ve gece sürelerini gösteren sütun grafiği
verilmiştir. Buna göre bu şehirlerden hangi ikisinin birbirine daha uzak olduğu söylenebilir?
A) K ve M			
C) M ve N			

M
K

Süre (Saat)

L
: Gece

K

N

İki kutup noktası arasında uzanan, Ekvator’u dik
kesen hayali yarım dairelere meridyen denir.

K

D)

C)

K

B) L ve N
D) K ve L
5

DNA ve Genetik Kod

3.

Aşağıda verilen etkinlikte, boş bırakılan kutucuklara sembolik gösterimi verilen yapılar getirilerek dört
farklı nükleotit oluşturulacaktır.

Etkinlik

1. Nükleotit

2. Nükleotit

3. Nükleotit

4. Nükleotit

Sembolik gösterimi verilen yapılar, kutucuklara uygun bir şekilde yerleştiriliyor. Buna göre son durumda
bu yapılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)

B)

1 tane artmıştır.

4.

C)

2 tane artmıştır.

D)

Artma olmamıştır.

Birer kez kullanılmışlardır.

Çok hücreli canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artmasına rağmen kalıtsal bilgiler
korunur. Bu olay DNA’nın kendini eşlemesiyle gerçekleşir. Bölünme öncesinde hücre içerisindeki DNA’ların
kendini sağlıklı bir şekilde eşlemesi sonucu, aynı genetik yapıda iki yeni DNA oluşur. Bu iki DNA, oluşacak
yeni hücrelere geçer. Böylelikle kalıtsal bilgiler korunmuş olur. Oluşan yeni DNA’lar eşleşme öncesindeki
DNA’nın da genetik olarak aynısıdır.
Yukarıda verilen ifadeden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

Hücre bölünmesi sonrasında oluşan yeni hücrelerin kalıtsal bilgileri, eski hücreden farklıdır.
Bir hücre bölünmeye başlamadan önce DNA’sı kendini eşler.
Çok hücreli canlıların hücre sayısının artması büyüme ve gelişmelerini sağlar.
DNA’nın eşlenmesi sonucunda, bir DNA’dan aynı genetik yapıda iki DNA oluşur.
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DNA VE GENETİK KOD

TEST - 6

014B0C7D

1.

Selma bir DNA molekülü oluşturmak için nükleotitleri temsil eden kartlar hazırlıyor. Daha sonra bu kartları
birleştirerek en fazla 50 nükleotit içeren bir DNA molekülü oluşturabiliyor. Buna göre Selma’nın farklı nükleotitleri temsil etmek için hazırladığı kartların sayılarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)

B)

15

20

5

10

10

15

20

20

5

10

30

D)

C)

15

2.

10

5

20

20

Araştırma Sorusu
Bir özelliği kontrol eden genlerin dizilimi farklı tür canlılarda aynı mıdır?
Yukarıdaki araştırma sorusuna cevap vermek isteyen bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur?
A)

B)

Bir ailede anne, baba ve çocuğun göz genlerinin dizilimine
bakması
C)

Fare, sirke sineği ve mürekkep balığının göz genlerinin
dizilimine bakması
D)

Sıcak ortamda yaşayan deve, tilki ve fareden birinin göz,
birinin kıl rengi bir diğerinin kulak şekli genlerinin
dizilimine bakması
14

Bir bitkinin yaprak, gövde ve kök genlerinin dizilimine
bakması

BASINÇ

TEST - 12

98BB620C

1.

Hipotez 1
Katı bir cismin ağırlığı arttıkça bulunduğu zemine uyguladığı basınç artar.
Hipotez 2
Katı bir cismin taban alanı arttıkça bulunduğu zemine uyguladığı basınç azalır.
Bir öğrenci yukarıdaki hipotezlerin doğruluğunu ispatlamak için kum ve özdeş tuğlalar kullanarak aşağıdaki K, L, M ve N düzeneklerini hazırlıyor.

Hipotez 1

Hipotez 2

K

M

L

N

Öğrenci hazırladığı düzenekler ile amacına ulaşamıyor. Buna göre öğrenci hangi düzeneklerin yerlerini
kendi aralarında değiştirirse her iki hipotezin de doğruluğunu ispatlayabilir?
A) K ve M			

2.

B) L ve N

C) L ve M

D) K ve N

Kırmızı, mavi ve mor renkli özdeş küpler kullanılarak aşağıdaki cisimler oluşturuluyor. Daha sonra bu cisimlerden 1, 2 ve 3 numaralı küpler çıkarılarak çıkarıldıkları cisimlerin üzerine konuluyor.

2
3
1
Buna göre kırmızı, mavi ve mor renkli cisimler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Kırmızı küplerden oluşan cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet değişmemiştir.
Kırmızı küplerden oluşan cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınç artmıştır.
Mavi küplerden oluşan cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet azalmıştır.
Mor küplerden oluşan cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınç değişmemiştir.
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BASINÇ

TEST - 14

858CAFF7

1.

Deney
Özdeş ve eşit miktarda şişirilmiş balonlardan birine işaret parmağıyla, diğerine ise kalemin sivri ucuyla eşit
kuvvetler uygulanıyor ve kalem batırılan balonun daha önce patladığı görülüyor.
Katıların basıncının bağlı olduğu faktörleri gözlemlemek için yukarıdaki deney yapılıyor. Buna göre bu deneyde katıların basıncına etki eden faktör ve ulaşılan sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Faktör: Taban Alanı			
B) Faktör: Taban Alanı
Sonuç: Taban alanı azaldıkça basınç artar.		 Sonuç: Taban alanı azaldıkça basınç azalır.
C) Faktör: Kuvvet			
D) Faktör: Kuvvet
Sonuç: Kuvvet arttıkça basınç azalır.		 Sonuç: Kuvvet arttıkça basınç artar.

2.

Bilgi
Deniz seviyesinde 0°C sıcaklıkta açık hava basıncının (P0) 76 cm yüksekliğindeki cıvanın uyguladığı basınca
eşit olduğu kabul edilir. Açık hava basıncı, deniz seviyesinden itibaren yükseklere çıkıldıkça, her 105 m’de
1 cmHg azalır.
Buna göre bu durumu ifade etmek için aşağıdaki görsellerden hangisi, bu bilgi ile birlikte kullanılabilir?
A)

B)

P0: 72 cmHg

P0: 74 cmHg
105 m

105 m

P0: 74 cmHg

P0: 75 cmHg
105 m

105 m

P0: 76 cmHg

P0: 76 cmHg

C)

D)

P0: 78 cmHg

P0: 76 cmHg
105 m

105 m

P0: 77 cmHg

P0: 75 cmHg
105 m

105 m

P0: 76 cmHg

P0: 74 cmHg
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FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

TEST - 18

2368F6E6

1.

Odunlar kesiliyor.

Odunlar yakılıyor.

Küp şeker eziliyor.

Ezilen şeker suda çözünüyor.

Ekmek dilimleniyor.

Dilimler kızartılıyor.

Kıymadan köfte yapılıyor.

Köfteler kızartılıyor.

Yukarıdaki fotoğraflarda odun, şeker, ekmek ve kıymaya uygulanan ikişer tane işlem verilmiştir. Buna göre
hangi madde her iki işlemde de aynı değişime uğrar?
A) Odun			

2.

B) Şeker

C) Ekmek

D) Kıyma

1. Grup

2. Grup

3. Grup

Malzemeler
Bıçak, Elma

Malzemeler
Çikolata, Bardak, Sıcak Su, Kâse

Malzemeler
Kibrit, Kâğıt

İşlemler
Bıçakla elmayı soyduktan sonra
yaklaşık 20 dakika bekleyip
elmada meydana gelen değişimi
gözlemliyorlar.

İşlemler
Çikolatayı bardağa koyduktan sonra
bardağı içinde sıcak su bulunan
kâseye yerleştirerek çikolatadaki
değişimi gözlemliyorlar.

İşlemler
Kibritle kâğıdı yakıyorlar, yanma
işlemi bittikten sonra kâğıtta
meydana gelen değişimi
gözlemliyorlar.

Öğretmen, öğrencileri üç gruba ayırıyor ve onlara bazı malzemeler vererek söylediği işlemleri yapmalarını istiyor. Yukarıdaki kartlarda öğretmenin gruplara verdiği malzemeler ile grupların yaptığı işlemler yazılıdır. Buna göre öğretmen hangi gruplardan kimyasal değişim türünü gözlemlemelerini istemiştir?
A) Yalnız 1. grup

B) Yalnız 3. grup

C) 1. grup ve 3. grup
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D) 2. grup ve 3. grup

TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TEST - 24

AD0C781D

1.

Ürünler

2016 Yılı İhracat (Bin ABD$)

Ürünler

2017 Yılı İhracat (Bin ABD$)

İnorganik Kimyasallar

1 085 811

İnorganik Kimyasallar

1 316 750

Gübreler

146 239

Gübreler

163 173

Organik Kimyasallar

472 804

Organik Kimyasallar

657 361

Yukarıdaki tablolarda 2016 ve 2017 yıllarında ihraç ettiğimiz bazı ürünlerin değerleri bin ABD doları cinsinden verilmiştir. Buna göre bu tablolar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)
B)
C)
D)

2017 yılında 2016 yılına göre gübre ihracatı azalmıştır.
2016 yılında organik kimyasalların ihracatı, gübre ihracatından azdır.
2017 yılında gübre ihracatı, inorganik kimyasalların ihracatından fazladır.
2017 yılında, 2016 yılına göre organik kimyasalların ihracatı artmıştır.

2.
İstanbul %38,6
Kocaeli %2,7
Bursa %5,4

Ankara %6,5

İzmir %6,6
Konya %3,3
Antalya %2,8

Adana %2,4
Mersin %1,6

Gaziantep %2,4

Yukarıdaki Türkiye haritasında kimya sektörünün bazı illerdeki girişimci dağılım yüzdeleri verilmiştir. Sadece bu verilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A)
B)
C)
D)

Kimya sektöründe faaliyet gösteren tesislerin %96’sı büyük ölçekli işletmelerdir.
Kimya sektörü girişimcilerinin yaklaşık %57’sini İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa illeri oluşturmaktadır.
Kimya sektörü girişimcileri genellikle kıyı bölgelerindeki illerde bulunmaktadır.
Kimya sektöründe girişimci oranları bazı illerde birbirine eşit ya da çok yakındır.
50

