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FEN  BÝLÝMLERÝ  DERSHANESÝ
8.  SINIF  DENEME  SINAVI  /  1.  SAYI  ÇÖZÜMLER

1 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 1. Sayý Çözümler

1. A, B ve D seçeneklerindeki “sert tutum, derin hay-
aller, gururunu okþayan sözler” tamlamalarýnda
“sert, derin, okþayan” sözcükleri mecaz anlamda
kullanýlmýþtýr. C seçeneðindeki sözcüklerde ise
böyle bir kullaným yoktur.  

Yanýt: C

2. “Yüreðine su serpilmek” deyimi “bir üzüntünün, kay-
gýnýn, sýkýntýnýn yeni ve ferahlatýcý bir durum ya da
haberle hafiflemesi” anlamýný taþýr. C seçeneðin-
deki deyim, bu anlamýný korumuþtur; ancak bir açýk-
lama amacýyla deðil, neden-sonuç iliþkisiyle kulla-
nýlmýþtýr.  

Yanýt: C

3. “Bürümek” sözcüðü, dizelerde “bir yerin çayýr
çimenle kaplanmasý” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Bu
sözcük yerine anlamdaþý olan “kaplamak, sarmak,
örtmek” sözcükleri getirilebilir. “Kapsamak” sözcüðü
ise “içine almak” anlamýna gelir.

Yanýt: C

4. “Büyük” sözcüðü; A, B ve C seçeneklerinde “bir
tutumu, durumu” göstermek için kullanýlmýþtýr. Nitel,
soyut anlamlýdýr. D seçeneðinde ise sözcük, duyu-
larla algýlanabilen bir durumu göstermiþtir. Nicel,
somut anlamlýdýr.   

Yanýt: D

6. B, C ve D seçeneklerindeki altý çizili ikilemeler,
cümlelere “yaklaþýklýk” anlamýný katmýþtýr. “Olsa ol-
sa” ikilemesi ise cümleye “en fazla” anlamýný kat-
mýþtýr.  

Yanýt: A

7. Ýlk üç seçenekte iki yargý, birbirine baðlanarak bir
gerekçe göstermiþtir. D seçeneðinde ise tek yargý
vardýr. 

Yanýt: D

8. A seçeneðinde bir kiþi hakkýnda geleceðe iliþkin,
öncesinde bir yargýlamada bulunulmuþtur.  

Yanýt: A

10. Paragrafta bir kiþinin bir ceylanla iletiþimi iþlen-
miþtir. Yazar, bir olayý kendi duygularýný da katarak
anlatmýþtýr. Olayýn geçtiði yer üzerine herhangi bir
açýklama yapmamýþtýr.   

Yanýt: D

9. Cümlede geçmiþin olumlu yönlerinden yararlanma-
mýz gerektiði vurgulanmýþtýr. Cümleye göre, geçmi-
þi yinelemek deðil; onun birikimlerinden yararlan-
mak gerekir. Bu yargýnýn özdeþi, A seçeneðinde yer
almýþtýr.   

Yanýt: A

11. Ýyi dostun eleþtirel bakýþý, paragrafýn tamamýnda
iþlenmiþtir. Bu eleþtirel özellikleri gösteren kiþinin,
karþýsýndaki kiþiyi körü körüne (koþulsuz) onayla-
masý beklenemez.   

Yanýt: B

5. Cümledeki “el sýkýþmayacaðýný” söz öbeði, anlaþa-
mamak” anlamýna gelecek biçimde kullanýlmýþtýr.
Bu kavramý karþýlamak için “el sýkýþmamak” sözü
kullanýlarak ad aktarmasý yapýlmýþtýr.      

Yanýt: C
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21. A seçeneðinde “izlemiþmiydin?” B seçeneðinde
“onbir”, D seçeneðinde “Van gölü” sözcüðü yanlýþ
yazýlmýþtýr. C seçeneðinde ise yazým yanlýþý yapýl-
mamýþtýr.  

Yanýt: C

19. Ulama, ünsüz harfle bir sözcükten sonra ünlüyle
baþlayan sözcük arasýnda görülen bir ses olayýdýr.
Dörtlüðün 1. dizesinde böyle bir kullaným yoktur. 

Yanýt: A

20. Cümlede “anasýný, bahçeye, arkadaþlarýnýn yaný-
na” sözcüklerinde beþ kaynaþtýrma harfi kullanýl-
mýþtýr. 

Yanýt: D

17. “Televizyon, trajedi, jeton, park” sözcükleri Batý dil-
lerinden; “þiir, saat” sözcükleri de Doðu dillerinden
Türkçeye girmiþtir. Bu nedenle, Türkçenin ses yapý-
sýna uymamaktadýr. 4. cümlede ise böyle bir sözcük
yoktur.   

Yanýt: D

18. “Büyücek” sözcüðündeki “-cek” küçültme eki, “bü-
yük” sözcüðünden “k” ünsüzünün düþmesine ne-
den olmuþtur. A seçeneðindeki “küçücük” sözcü-
ðünde ise böyle bir ses yitmesi yoktur.

Yanýt: A

16. Altý çizili ikinci sözcükte “bak-” köküne getirilen ya-
pým ekinde “d” ve “c” sesleri, kökün son ünsüzüyle
sertleþme yoluyla benzeþmiþtir. 

Yanýt: B

15. Þair, gelecek güzel günlere inancýný yitirmediðini,
çocuklarýn da yitirmemesi gerektiðini dizelere dök-
müþtür. Bu umudunu “güneþli günler, ýþýklý mavilik-
ler” sözleriyle yansýtmýþtýr.  

Yanýt: A

14. Paragrafta Vinci’nin bir bilim adamý, bir sanatçý ola-
rak çok yönlülüðü iþlenmiþtir. Bu açýklamayý karþýla-
yan cümle, D seçeneðinde kullanýlmýþtýr. 

Yanýt: D

13. Paragrafýn giriþ cümlesindeki ana dilin tanýmý yapýl-
dýktan sonra 1., 3. ve 4. cümlelerde ana dil eðitimi-
nin gerekliliði üzerinde durulmuþtur. 2. cümlede ana
dilin baþka bir tanýmý yapýlarak paragrafýn bakýþ
açýsý deðiþmiþ, dolayýsýyla da anlam bütünlüðü bo-
zulmuþtur. 

Yanýt: B

12. Paragrafta düþüncelerimizin ve yaptýklarýmýzýn ço-
ðu zaman birbirini desteklemediði üzerinde durul-
muþtur. B, C ve D seçenekleri paragrafta söylenen-
leri sürdürebilir. A seçeneðindeki cümle, paragrafýn
iletisinden uzaktadýr.  

Yanýt: A

22. B seçeneðindeki “çevre” sözcüðü “çevir” kökünden
türetilmiþtir. Sözcük, “-e” yapým ekiyle türetilirken
ikinci harfini düþürmüþtür. “Nesli, aklýna, kaybettim”
sözcükleri ise çekim eki alýnca ve birleþirken ünlü
harflerini düþürmüþtür. 

Yanýt: B

23. B seçeneðindeki “savruluyordun” sözcüðünde “sa-
vur” eylem kökü, “-ul” yapým ekini alýnca ikinci ünlü
harfini düþürmeliydi. Hece düþmesi sözcüðün yazý-
mýnda gösterilmediði için yazým yanlýþý yapýlmýþtýr.  

Yanýt: B
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1. Bir þeklin orantýlý olarak küçültülmüþ veya büyütül-
müþ modelleriyle inþa edilen örüntülere fraktal de-
nir.

II. ve III. þekiller bu tanýma uygun birer fraktal mo-
delidir.

Yanýt: B

2.

Ev - dershane arasý x cm olsun.
Okul-dershane arasý 2x cm olur.
2x + x = 150
3x = 150
x = 50 m
Okul - ev arasý xM3 m = 50M3 m olur.

Yanýt: C

30°

Okul
Ev

FB Dershanesi

x
2x

3. Araþtýrmalarda, veri toplanýrken seçilecek örneklem
grubunun araþtýrma konusuna uygun olmasý gere-
kir. 

Kamu sektöründe çalýþan memur, SBS öðrenci
baþarýsýný artýrmak için yapýlacak bir araþtýrmada
örneklem olarak alýnmasý uygun deðildir.

Yanýt: D

4.

a ve b deðerleri için,

= = = –5  tir.

Yanýt: A

5——–1
2 + 3———2 – 3

a + b———a – b

(x, y) = (5, 2)
5a – 2b = 4
5a + 2b = 16+

10a = 20
a = 2

5a – 2b = 4 eþitliðinde
a = 2  alalým.
5· 2 – 2b = 4

10 – 4 = 2b
b = 3

5. Ýki kare farký özdeþliðinden,

4x2 – 9 = (2x – 3)· (2x – 3) tür.

Son terimden faydalanarak,

Yanýt: A

4x2–9
2x+3

– x2–x–6
x+2

= (2x–3)· (2x+3)
(2x+3)

– (x–3)· (x+2)
(x+2)

= (2x – 3) – (x – 3)
= 2x – 3 – x + 3
= x

x2 – x – 6 = (x – 3)· (x + 2)  dir.

x x –3 2

6. Dikdörtgende alan = (Kýsa kenar)· (Uzun kenar)

Yanýt: D

A(ABCD) = (a+2b)· (3a–b)

= 3a2 – ab + 6ab – 2b2

= 3a2 + 5ab – 2b2
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9. C seçeneði uygulandýðýnda paralelkenar oluþmaz.

Yanýt: C

10. Tablodaki veriler A seçeneðindeki histogramda
doðru yerleþtirilmiþtir.

Yanýt: A

11. 0,000036 = 3,6· 10–5 (doðru)

$6M5 %2 = 36· 5 = 180 br2 (yanlýþ)

2,38 = → Rasyonel Sayý (yanlýþ)

π = 3,14159 (doðru)

Yanýt: C

238——100

8. A) = 57 > 55 olduðundan 

otopark ücreti öder. 

B) = 55,25 > 55 olduðundan

otopark ücreti öder. 

C) = 55,075 > 55 olduðundan 

otopark ücreti öder.

D) = 54,9 < 55 olduðundan 

otopark ücreti ödemez.
Yanýt: D

(16,40)· 7 – 5———————2

(16,45)· 7 – 5———————2

(16,50)· 7 – 5———————2

17· 7 – 5—————2

7.

Yanýt: B

A

B C

15 13

H
x14 – x

14

A

B C

15 13

H
59

14

12

152–(14–x)2=132–x2

225–(196–28x+x2)=169–x2

225–196+28x–x2=169–x2

28x = 169 + 196 – 225
28x
28 = 140

28
x = 5

14· 12
2A(ABC) =

1

7

= 84 cm2

12. A yerine D seçeneðindeki 1,6· 102 deðeri yazýlýrsa
eþitlik saðlanýr.

0,016· 10–8 = 1,6· 102· 10–12

= 1,6· 10–10

= 0,016· 10–8 olur.

Yanýt: D

13. Örnek uzay = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Ýstenilen sayýlar = {1, 2, 3, 5, 7, 9}

Tek sayý veya asal sayý olma olasýlýðý = 6——10 =
3—
5

tür.

Yanýt: B

14. Taralý bölgenin alaný = A(ABCD) – A(KLMN) dir.

= M3· M8 – M2 · M3

= M24l – M6

= 2M6 – M6

= M6 br2 dir.

Yanýt: B
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16. M24l + M8,9–l = 22 + Mlll
= 4 +Mlll
= 4+ M9

= 4 + 3 

= 7 dir.
Yanýt: A

81——9

89–8———9

19. Silindirin içindeki suyun hacmi :
πr2· h = 3· 16· 8 = 384 cm3 tür.

Suyun yarýsý, 384 : 2 = 192 cm3 tür.

Küpün hacmi : a3 = 53 = 125 cm3 tür.

Taþan suyun hacmi : 192 – 125 = 67 cm3 tür.
Yanýt: C

15. 1. þeklin yansýmasý, 2. þekildir.

2. þeklin ötelenmiþ hali, 3. þekildir.

3. þeklin döndürülmüþ hali, 4. þekildir.

Sýrayla yansýma, öteleme ve dönme hareketleri ya-
pýlmýþtýr.

Yanýt: C

17. 7 – 4 < < 7 + 4

3—
1

< < 11——1
(2)                      (2)

6 < x – 1 < 22

7 < x < 23

|AC| = kenarýnýn tamsayý olabilmesi için x

tek sayý olmak zorundadýr.

x = {9, 11, 13, 15, 17, 19, 21} olmak üzere,

7 farklý deðer alýr.
Yanýt: A

x – 1———2

x – 1———2

x – 1———2

18.

[DE] // [BC] olduðundan,  
|AE|
———
|AC|

= 3—5 tir.

[EF] // [CH] olduðundan,

|AE|
———
|AC|

=  
|AF|

————
|AF|+4

olur.

|AE|
———
|AC|

nin eþiti yerine yazýldýðýnda, 

3—5 =  
|AF|

————
|AF|+4

5|AF| = 3|AF| + 12 

2|AF| = 12,   |AF| = 6 bulunur.

|AF| + |AH| = 6 + 6 + 4 = 16  olur.
Yanýt: D

A

F

H

C
B

D
E

3

5

4

20.

6, 8 ve 10 sayýlarýndaki en büyük ortak bölen 2 dir.
Ayrýtý 2 cm olan eþ küpler yerleþtirileceðinden;

6 cm lik kenara 3 küp,

8 cm lik kenara 4 küp,

10 cm lik kenara 5 küp yerleþir.

Dikdörtgenler prizmasýnda boþluk kalmayacaðýn-
dan, 3· 4· 5 = 60 küp gerekir.

Yanýt: B

10

8

6
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1. Bir hücre mitoz bölünme geçirdiðinde kromozom
sayýsý deðiþmez. Yavru hücrelerde ayný kromozom
sayýsýna ve çeþidine sahip olur.

Yanýt: A

2. I. bireyin kaný anti B den etkilenmiyor; ancak anti A
da çöküyor. Bu durumda I. birey A kan grupludur.

II. bireyin kaný anti A dan etkilenmiyor; ancak  anti B
de çöküyor. Bu durumda I. birey B kan grupludur.

Yanýt: A

9. Tepkimelere göre, atom cinsi, sayýsý ve toplam küt-
lenin korunduðu bilgilerine ulaþýlýr. Ancak maddele-
rin özelliklerinin deðiþtiðine dair bir bilgiye ulaþýla-
maz.

Yanýt: C

10. Asitler turnusol kâðýdýný kýrmýzýya çevirir. Magnez-
yum metali ile tepkime verip H2 gazý açýða çýkarýr.

Ancak alüminyum metali ile hem asit hem de bazlar
tepkime verebilir.

Sulu çözeltilerinin elektriði iletme özelliði hem asit
hem de bazlarda vardýr.

Yanýt: B

12. Ýyonik bað oluþumunda metal ile ametal atomlarý
arasýnda  e– alýþveriþi olur.

Son yörüngesinde 1, 2, 3 e– olanlar metal; 5, 6, 7 e–

olanlar ametaldir.

Yanýt: B

11. Ýyonlaþma enerjisi, atomdan elektron koparmak için
harcanacak enerji miktarý demektir.

Ametaller e– alma isteðinde olduðu için e– kopar-
mak için fazla enerji harcanýr.

Metaller e– verme isteðinde olduðu için  e– kopar-
mak daha kolaydýr, az enerji harcanýr.

Yanýt: D

3. Eþit uzunluktaki DNA moleküllerindeki nükleotit
sayýlarý, þeker sayýlarý ve fosfat sayýlarý eþittir.
Ancak adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarýnýn
sayýsý hakkýnda net bilgi verilemez.

Yanýt: B

4. A türü canlýlardan soðuða dayanýklý olanlar Y
türünü, sýcaða dayanýklý olanlar X türünü oluþtur-
muþtur.

Bu durumda X ve Y türlerinin ayný ortamda yaþaya-
bileceði söylenemez.

Yanýt: A

5. Grafiðe göre, fotosentez hýzýnýn ýþýk þiddetine ve
CO2 deriþimine baðlýlýðý bilgisine ulaþýlabiliyor.

CO2 ve ýþýk þiddetindeki sürekli artýþ, fotosentez hý-
zýný sürekli artýramýyor. Bu artýþ bir süre sonra sa-
bitleniyor.

Yanýt: D

6. Tabloya göre, A canlýsýnýn sayýsýnýn artýþý diðer
canlýlarýn hepsinin sayýsýný artýrdýðýna göre, A üreti-
cidir.

A üretici olduðuna göre, A nýn azalmasý için otçul
canlýnýn, A canlýsýný yemesi gerekir. A nýn azal-
masýna C ve D neden olabiliyor. Bu durumda A nýn
üstünde C ya da D olmalýdýr. Bu bilgiyi bir tek þýk
saðlamaktadýr.

Yanýt: D

7. Solunum denklemlerine göre, oksijenli solunumda
net 38 ATP, oksijensiz solunumlarda net 2 ATP
üretilmektedir. Bu durumda enerjiler arasýnda 10
kat net kazanç yoktur.

Yanýt: C

8. Þekle göre elementinden 4 tane, ele-

mentinden 2 tane kullanýlarak molekülünden

2 tane oluþmalýdýr.

Yanýt: B
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13. Þekildeki X cismi yüzmekte iten Y cismi sývýda aský-
da kalmaktadýr.

• Eþit kütleli cisimlerin ayný ortamdaki aðýrlýklarý
eþittir.

• Yüzen ve askýda kalan cisimlere uygulanan
kaldýrma kuvveti cismin aðýrlýðýna eþittir.

O halde X ve Y nin aðýrlýklarý eþit olduðuna göre,
kaldýrma kuvvetleri de eþittir.

Yanýt: B

15. Birbirine karýþmayan X, Y, Z ve T sývýlarýnýn Þekil I
deki konumlarýna bakýldýðýnda yoðunluklarý arasýn-
da dT > dZ > dY > dX iliþkisi olduðu görülür.

Sývý basýncý PSývý = h . dSývý . g olduðundan yoðun-
luðu en fazla olan sývýyý yüksekliði en fazla olacak
K kabýna koymalýyýz.

Yanýt: D

16. Sesin havadaki yayýlma hýzý 340 m/s iken demirde-
ki yayýlma hýzý havaya göre çok daha fazladýr.

Trenin sesi havada duyulmazken sesi daha iyi ve
hýzlý ileten raylarda duyulmaktadýr.

Ayný olay deniz kýyýsý (hava) ve deniz içinde (su)
denenerek tekrarlanmýþ.

Yanýt: B

17. Kavonozda 30 °C de su varken, suyun son sýcaklý-
ðýnýn daha düþük olmasý isteniyor. Bunun için I ve II
nolu boþluklara sýcaklýðý sudan daha düþük ve küt-
lesi daha büyük su tercih edilmelidir.

Alýnan veya verilen ýsý miktarý, maddenin sýcaklýðý
ve kütlesi ile doðru orantýlý olduðuna göre, A seçe-
neðindeki 10 °C deki 30 gram su konulmalýdýr.

Yanýt: A

18. Ayný sýcaklýktaki bir kova suyun ýsýsý, ayný sýcaklýk-
taki bir bardak suyun ýsýsýndan daha fazladýr.

Çünkü ýsý miktarý, madde miktarý ile doðru orantýlý-
dýr.

Sular 0 °C deki ayný buz kalýbý üzerine ayrý ayrý dö-
küldüðünde eriyen buz miktarlarýnýn farklý olmasý
sularýn ýsý miktarlarýnýn farklý olmasýndandýr.

Yanýt: A

19. Þekilde verilen akým makarasýndaki ampermetrede
okunan akým deðeri

I. Akým makarasýndaki sarým sayýsýna

II. Mýknatýsýn hýzýna

III. Mýknatýsýn kutup þiddetine baðlý olarak deðiþir.

Oysa mýknatýsýn kutup cinsi N ve S olmasý etkile-
mez.

Yanýt: D

20. Elektromýknatýslarýn çektiði toplu iðne sayýlarý elek-
tromýknatýsýn çekim kuvvetine baðlýdýr.

Elektromýknatýsdaki çekim kuvveti,

I. Devredeki akým þiddetine

II. Bobindeki sarým sayýsýna

baðlýdýr.

Akým þiddetleri, toplu iðneye olan mesafeler (h)
ayný olduðuna göre, bobinlerden sarým sayýsý fazla
olanýn çekim kuvveti daha fazla olacaðýndan sarým
sayýsý en fazla olan II, en az olan III tür.

Yanýt: C

14. • Katý cisimlerin bulunduklarý zemine yaptýklarý

basýnç = Cismin aðýrlýðý–––––––––––Yüzey alaný 

• Katý cisimlerin bulunduklarý zemine uyguladýkla-

rý basýnç kuvveti cismin aðýrlýðýna eþittir.

Eþit aðýrlýktaki K, L, M ve N nin yüzeye yaptýklarý

basýnçlar PK = G––2S PL = G––S PM = G––2S PN = G––3S oldu-

ðuna göre, N nin basýncý K ninkinden büyük olmaz.

Yanýt: C
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8 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 1. Sayý Çözümler

1. Saltanatýn kaldýrýlmasý ve Cumhuriyetin ilan edilme-
si egemenlik anlayýþýný deðiþtiren inkýlaplardýr. Os-
manlý’dan kalma kiþi egemenliði anlayýþý yýkýlmýþ ve
ulusun egemenliði saðlanmýþtýr. 

Yanýt: C

2. Diyagramdaki olumsuz geliþmeler, TBMM’ye karþý
çýkan ayaklanmalarýn sonuçlarýdýr. 

Yanýt: D

3. Verilen cümleler TBMM’nin ilk aldýðý kararlardandýr.
Bu dönemde padiþah yanlýlarýnýn desteðinin alýna-
bilmesi için saltanat doðrudan hedef alýnmamýþtýr.
Saltanat, Kurtuluþ Savaþý’nýn askeri safhasýnýn so-
na ermesinden sonra kaldýrýlmýþtýr. 

Yanýt: B

4. Þemada verilen dört geliþme I. Ýnönü Savaþý’nýn so-
nuçlarýdýr.

Yanýt: A

5. Boðazlarla ilgili kararda “Boðazlar Komisyonu”nun
varlýðý görülmektedir. Boðazlarýn yönetiminin Türk
Hükümeti’nde deðil de bir komisyonda olmasý Tür-
kiye’nin egemenlik haklarýný kýsýtlar.

Yanýt: B

6. Doðu Cephesi Ermenistan’a karþý açýlmýþtýr. Güney
Cephesi Ankara Antlaþmasý’yla kapanmýþtýr. 1 ve 4
nolu yargýlar yanlýþtýr.

Yanýt: A

7. Türk Dilinin geliþtirilmesi milliyetçilik ilkesine, kadýn-
larýn seçme ve seçilme hakkýna kavuþmasý halkýn
yaklaþýk yarýsýný oluþturan kadýnlarýn yönetime ka-
týlabilmeleri nedeniyle Cumhuriyetçilik ilkesine, din
ve vicdan özgürlüðünün geliþtirilmesi de laiklik ilke-
sine hizmet eder.

Yanýt: B

8. Medeni Kanun’un kabulü uluslararasý iliþkileri dü-
zenlemek için yapýlmýþ bir inkýlap deðildir.

Yanýt: C
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9. Atatürkçülüðün niteliklerinin verildiði doðru–yanlýþ
tablosundaki bilgilerin doðru iþaretlenmiþ hali D se-
çeneðinde verilmiþtir.

Yanýt: D

10. Atatürk’ün sözü tüm insanlarýn eþitliðine vurgu yap-
týðý için Halkçýlýk ilkesiyle ilgilidir.

Yanýt: A

11. Þemada Atatürk’ün eðitim gördüðü okullara örnek-
ler verilmiþtir. “?” ile gösterilen yere de hangi okulun
getirilmeyeceði sorulmuþtur. D seçeneðinde yer
alan Þeyh Þamil Ýlkokulu Atatürk’ün eðitim gördüðü
okullar arasýnda olmadýðý için buraya getirilemez.

Yanýt: D

12. Cumhuriyet’in ilaný siyasi alanda atýlmýþ önemli bir
adýmdýr.

Yanýt: B

13. Ýtalya ve Almanya’nýn yayýlmasý politikalarýna karþý
Türkiye Sadabat Paktýný Balkan Antantý’ný ve Mon-
trö Boðazlar Sözleþmesi’ni imzalamýþtýr. Ancak ka-
pitülasyonlarýn kaldýrýlmasý Türkiye’nin aldýðý tedbir-
ler arasýnda gösterilemez.

Yanýt: D

14. Mustafa Kemal Atatürk’ün soruda verilen sözleri va-
tanseverliði, ileri görüþlülüðü ve yöneticiliði gibi kiþi-
lik özellikleriyle ilgilidir.

Yanýt: C

15. Atatürk’ün soruda verilen sözlerinde uluslararasý
barýþý korumanýn önemi vurgulanmýþtýr.

Yanýt: A

16. Saltanatýn kaldýrýlmasý, Osmanlý dýþ borçlarýnýn
TBMM tarafýndan ödenecek olmasýyla ilgili yapýlan
bir inkýlap deðildir. Saltanatýn kaldýrýlmasý siyasal
alanda yapýlmýþ bir inkýlaptýr.

Yanýt: D

17. Türkiye’nin uluslararasý alanda siyasal bir zafer ka-
zanmasý, Türkiye’nin boðazlar üzerindeki egemen-
lik haklarýný kýsýtlayýcý hükümlerin kaldýrýlmasý, bo-
ðazlarda kesin denetimin saðlanmasý Montrö Söz-
leþmesi sonrasýnda gerçekleþmiþtir.

Yanýt: C
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SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ
SORULARININ ÇÖZÜMÜ

SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER
SORULARININ ÇÖZÜMÜ

18. Hz. Muhammed ilim öðreniniz ve onu insanlara öð-
retiniz ve ilim Çin’de de olsa gidip alýnýz sözleriyle
Ýslam dininin bilim ve eðitim özelliðini vurgulamýþtýr.

Yanýt: B

19. Ýslam dininin ortaya çýktýðý dönemde öncelikle köle-
ler ve kadýnlar arasýnda yayýlmasý islam dininin eþit-
liði savunduðunu göstermektedir.

Yanýt: A

20. Verilen bilgilerde Hz. Muhammed’in güvenilir olma
özelliði anlatýlmaktadýr.

Yanýt: C

18. Ankara Hükümeti’nin bu tavrý, Atatürk’ün “Milletin
hayatý tehlikeye maruz kalmýyorsa savaþ cinayettir.”
sözü doðrultusunda hareket ettiðini göstermektedir.

Yanýt: B

19. Düþman saldýrýlarýna, doðal afetlere ve büyük yan-
gýnlara karþý halkýn can ve mal kaybýný en aza indir-
mek için yapýlan tüm çalýþmalara Sivil Savunma
denir.

Yanýt: A

20. I. Dünya Savaþý sonunda galip devletlerin yenilen
devletlerle imzaladýklarý antlaþmalar da askerliði
zorunlu olmaktan çýkarýlmasý koþulunu ekleme ne-
denleri yenilen devletleri savunmasýz býrakmaktýr. 

Yanýt: C
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1. Verilen resimlere göre Deniz ve Harun deðiþik
ortamlarda ayný zamanda deðiþik iþler yapýyorlar.
Yani Past Cont. Tense her iki eylem için kullan-
malýyýz. Bu da B seçeneðini doðru gösteriyor.

Yanýt: B

2. Doðru yanýt A seçeneðidir. “Too” dan sonra sýfat
kullanýyoruz ve verilen resme göre de “Babam bas-
ketbol oynayamaz.” Ayrýca yaþlý olarak gözüküyor.

Yanýt: A

3. Doðru yanýt C seçeneðidir. Çünkü burada sýfatlarýn
en üstünlük derecesi kullanýlmalýdýr. Bu da sadece
C seçeneðinde vardýr.

Yanýt: C

4. Doðru yanýt C seçeneðidir. Çünkü verilen resme
göre su çok kirli ve “so” dan sonra mutlaka sýfat tek
baþýna gelir.

Yanýt: C

5. Doðru yanýt A seçeneðidir. Çünkü kardeþim küçük
iken piyano çalabiliyordu. Geçmiþteki yetenekleri
anlatmak için “could” kullanýrýz.

Yanýt: A

6. Doðru yanýt B seçeneðidir. Verilen ifadelere göre
babamýn çok parasý var ve asla bize cep harçlýðý
vermez. Bu kiþi cimri olur.

Yanýt: B

7. Doðru yanýt D seçeneðidir. Sýfatlar isimleri niteler
ve birinci boþlukta sýfat kullanmalýyýz. Zarflar fiilleri
niteler, ikinci boþlukta da fiilden sonra iþin nasýl ya-
pýldýðýný gösteren zarflar kullanmalýyýz.

Yanýt: D

8. Doðru yanýt A seçeneðidir. Konuþmalarda B nin ya-
nýtýnda “present perfect tense” kullanýlmýþtýr. Soru-
su da “present perfect tense” olmalýdýr.

Yanýt: A

9. Doðru yanýt C seçeneðidir. Konuþmalarda verilen
cevapta tavuðu tercih ettiðini söylediðine göre soru
kelimelerinden biri kullanýlacak ve neyin tercih edil-
mesi sorulmalýdýr.

Yanýt: C

10. Doðru yanýt B seçeneðidir. Konuþmalarda verilen
cevaba göre ve seçeneklere göre “who” ile doðru
soru sorulmasý isteniyor.

Geçmiþ zaman olduðu için soruda geçmiþ zamanlý
ve “who” ile baþlamalýdýr. Özneyi soracaðýmýz za-
man “who” soru kelimesinden sonra fiil ikinci halde
olmalýdýr.

Yanýt: B

11. Doðru yanýt D seçeneðidir. “to apologize for” dan
sonra mutlaka “gerund” (V + ing) kullanmalýyýz.

Yanýt: D

12. Doðru yanýt C seçeneðidir. “Want” fiilinden sonra
eðer bir fiil kullanacaksak “to” ile baðlamalýyýz.

Yanýt: C

13. Doðru yanýt C seçeneðidir. Diðerleri negatif sýfat-
lardýr. 

Yanýt: C

14. Doðru yanýt A seçeneðidir. Diðerleri zamaný göste-
ren sözcüklerdir. 

Yanýt: A

15. Doðru yanýt B seçeneðidir. “In case” den sonra
“simple present tense” kullanmamýz gerekiyor,
“simple future tense” kullanamayýz. 

Yanýt: B

16. Doðru yanýt A seçeneðidir. Cümlemiz “I” ile baþla-
malý, sonra “would rather” gelmeli, bundan sonra
kullanacaðýmýz fiil yalýn olmalýdýr. Eðer iki eylem
varsa bu eylemlerin arasýna “than” gelmelidir. 

Yanýt: A

17. Doðru yanýt C seçeneðidir. Bu cümle present per-
fect tir. “I”, “haven’t” + fiil olmalý ve object olarak da
“her” gelmelidir. “Since” den sonra baþlangýç tarihi
olan “last Christmas” getirilmelidir.

Yanýt: C


