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1. 2. dizedeki “ders almak” sözü, bir deyimdir. “Ýyi” ile
“kötü” sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr.
Dizelerde terim anlamlý sözcük kullanýlmamýþtýr.  

Yanýt: D

2. 1 numaralý ve 3 numaralý cümlelerde “ince” sözcü-
ðü, “kalýn” sözcüðünün karþýt anlamlýsý olarak kulla-
nýlmýþtýr. 2 numaralý cümlede “taneleri ufak”, 4 nu-
maralý cümlede ise “düþündürücü, zekice yapýlan”
anlamýnda kullanýlmýþtýr.  

Yanýt: A

3. B seçeneðindeki “aðzýnda bakla ýslanmamak” deyi-
mi, “sýr tutamamak” anlamýndadýr. Bu yüzden, anla-
mýna uygun kullanýlmamýþtýr.

Yanýt: B

4. Benzetme amacý güdülmeksizin bir sözcüðün
baþka bir sözcük yerine kullanýlmasýna “ad aktar-
masý” denir. Öncülde de “kalem” sözüyle yazarýn
kendisi anlatýlmak istenmiþtir.   

Yanýt: B

6. “Ýncir çekirdeðini doldurmamak” deyimi, “çok küçük
ve önemsiz bir olay” anlamýna gelmektedir. Ayný
anlam, D seçeneðinde görülmektedir.  

Yanýt: D

7. B seçeneðinde toplumlarýn küresel ýsýnmaya savaþ
açmalarýnýn nedeni olarak bilinçlenmeleri gösteril-
miþtir. 

Yanýt: B

8. 1. cümlede de 2. cümlede de bir yapýtýn önce
yazara, sonra okuyucuya ait olduðu söylenmektedir.

Yanýt: A

10. Karikatürdeki peri, kendisine kurbaðalarýn sindirim
sisteminin anlatýlmasý koþuluyla üç dileði yerine
getireceðini söylemektedir.   

Yanýt: D

9. 2. cümlede “özlem” kavramý, açýklamasýyla veril-
miþtir.   

Yanýt: B

11. Öncüldeki atasözünde “küçük kazançlarýn da var-
lýklý kimselere gittiði” vurgulanmaktadýr.    

Yanýt: C

5. “Yeni” sözcüðü; 1. cümlede “kullanýlmamýþ”,
2. cümlede “en son edinilen”, 3. cümlede “tanýnma-
yan, bilinmeyen”, 4. cümlede ise “henüz, biraz ön-
ce” anlamýnda kullanýlmýþtýr. 

Yanýt: A
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21. Dizelerde “kýr çiçekleri” ve “çocuk sevgisi” olmak
üzere iki ad tamlamasý vardýr.  

Yanýt: B

19. Öncülde sýkça sorular sorularak okuyucunun
düþüncelerini deðiþtirme amacý güdülmüþtür. Bu
nedenle parçada “tartýþmacý” anlatým biçimi kul-
lanýlmýþtýr. 

Yanýt: A

20. Öncüldeki virgülle baðlanmýþ sýralý cümlelerin
ilkinde özne bellidir; ancak ikinci cümlede eylemi
kimlerin yaptýðý belli deðildir. 

Yanýt: C

17. A, B ve D seçeneklerindeki öðrenciler, parçayla ilgili
bir çýkarýmda bulunmuþtur. C seçeneðindeki öðren-
ciyse parçayla ilgili olmayan bir çýkarýmda bulun-
muþtur. Çünkü parçada çevremizdekilere güç gös-
terisinde bulunmamýz gerektiðine dair bir veri yok-
tur.   

Yanýt: C

18. Parça, iki paragrafa bölünürse ikinci paragraf 2 nu-
maralý cümleyle baþlar. Çünkü giriþ cümlesinde ve
1. cümlede Reþat Nuri’nin eserlerinde kullandýðý dil
anlatýlýrken 2. cümleden itibaren tiyatro eserlerinin
etkileyiciliði üzerinde durulmuþtur.

Yanýt: B

16. Paragraf, B seçeneðindeki soruya yanýt olarak söy-
lenmiþtir. Çünkü parçada anlatýlan þair, onu þiir yaz-
maya yönelten etkenleri açýklamaktadýr. 

Yanýt: B

15. Parçada kendisinden söz eden ressam, yaratýcýlýðý-
ný engellemesin diye çevresindeki gürültü kaynakla-
rýndan kaçýnmaktadýr. Bu nedenle kendisine sessiz
bir çalýþma ortamý hazýrlamaktadýr.  

Yanýt: D

14. Öncülden B, C ve D seçenekleriyle ilgili bilgiye
ulaþýlabilmektedir. Ancak, dostun yalnýzca ihtiyaç
duyduðumuzda yanýmýzda olduðu deðil, gerekli
olan her an yanýmýzda olabileceði öne çýkarýlmak-
tadýr. 

Yanýt: A

13. Þair, bu dizelerde Türkçenin özenle geliþtirilmesi
gerektiðinin üzerinde durmaktadýr. 

Yanýt: D

12. C seçeneðinde “eli kolu baðlý olmak” sözüyle “çare-
sizlik” anlatýlmak istenmiþtir.  

Yanýt: C

22. 1. dizedeki “okyanustu” sözcüðünde ünsüz benzeþ-
mesi, 2. dizedeki “geleceðe” sözcüðünde ünsüz yu-
muþamasý, 4. dizedeki “geceyi” sözcüðünde kay-
naþtýrma ünsüzü vardýr. Dizelerde ünlü daralmasý
ise görülmemektedir. 

Yanýt: D

23. Dizelerde “kondun, vazgeçmem, götürseler” eylem-
leri, kip ve kiþi ekleriyle çekimlendiði için dizelerde
üç çekimli eylem bulunmaktadýr.  

Yanýt: C
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3.

Yanýt: D
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6x + 4 = 2(3x + 2)  olur.
Yanýt: A

x x x 1 1

1

1 = 3x + 2 dir.

= 3x + 2 dir.

2.

ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansýma altýn-
daki görüntüsü alýnýp, 2 birim aþaðýya ve 3 birim so-
la ötelenirse köþelerinin koordinatlarý þekilde görül-
düðü gibi,

Ab(–1, –3),  Bb(1, –3),  Cb(1, –7)  Db(–1, –5) olur.

Yanýt: C
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Yanýt: B

100——
4

1012
————
4· 1010

13· 1012 + 4· 1012 – 16· 1012
——————————————

4· 1010

1,3· 1013 + 4· 1012 – 0,16· 1014
———————————————

4· 1010

5. 3(2x + 5) – 7(x – 1) < 5x + 4

6x + 15 – 7x + 7 < 5x + 4

22 – x < 5x + 4

22 – 4 < 5x + x

18——
6

< 6x——
6

3 < x

En küçük x = 4 tür.

Yanýt: C

6. Histogram incelendiðinde, en fazla alýnan puan
47 – 55 aralýðýnda olup, bu puanlarý alan kiþi sayýsý
8 dir.

65 – 73 aralýðýnda puan alan kiþi sayýsý 4 olduðun-
dan B seçeneði yanlýþtýr.

Yanýt: B

7. Genel terimi 6· 2n–1 olan geometrik dizinin 4. terimi;
6· 24–1 = 6· 23 = 6· 8 = 48 dir.

Genel terimi 6 – 7n olan aritmetik dizinin 5. terimi;

6 – 7· 5 = 6 – 35 = –29 dur.

Toplamlarý; 48 + (–29) = 48 – 29 = 19  olur.

Yanýt: A
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8.

Yanýt: C

532 – 172 = A· 420

(53 – 17) (53 + 17) = A· 420

36· 70———
420

6

6 1

1

=
A· 420————

420

A = 6  bulunur.

9. I. Her deðer aritmetik ortalamaya eþit olursa,
standart sapma 0 olur. (doðru)

II. Açýklýk arttýkça standart sapma küçülmektedir.
(yanlýþ)

III. Standart sapma merkezi eðilim ölçüsüdür. 
(Yanlýþ)

IV. Standart sapma aritmetik ortalama için yapýla-
cak yorumlarda kullanýlýr. (doðru)

I ve IV doðrudur.
Yanýt: D

11. Taralý Alan = A(ABCD) – A(EFGH)

= $8M5 %2 – $3M5 %2

= 64· 5 – 9· 5

= 320 – 45

= 275

Yanýt: C

12. Bir kasa elmanýn kütlesi x olsun.

1. tartma : 1 + x > 6
x > 5

2. tartma : 2 + x < 11
x < 9

5 < x < 9

O halde x = 6, 7 ve 8 olabilir ancak 9 olamaz.
Yanýt: D

10. Duygu’nun notlarýnýn standart sapmasý:

= = 80

= = = 250

a = M250ll

Mehmet’in notlarýnýn standart sapmasý:

= = 80

= =

b = M150ll

Yanýt: D

250——
150=

a—
b =

5—
3 = M5——

M3
= M15l——

3
(M3)

5

3

600——
4

0 + 400 + 0 + 100 + 100—————————————
4

(80–80)2+(100–80)2+(80–80)2–(70–80)2–(70–80)2——————————————————————
4

400——5
80 + 100 + 80 + 70 + 70———————————

5

1000———
4

400 + 400 + 0 + 100 + 100——————————————
4

(100–80)2 + (60–80)2 + (70–80)2 – (90–80)2————————————————————
4

400——5
100 + 60 + 80 + 70 + 90———————————

5

13. ab = 64

I. 43 = 64 olduðundan a + b toplamý en az 4+3=7
dir. (yanlýþ)

II. 26 = 64  ⇒  a ⋅ b = 6 ⋅ 2 = 12

43 = 64  ⇒  a ⋅ b = 4 ⋅ 3 = 12

82 = 64 ⇒ a ⋅ b = 2 ⋅ 8 = 16

641 = 64 ⇒ a ⋅ b = 64 ⋅ 1 = 64

a· b çarpýmý 3 farklý deðer alýr. (doðru)

III. a = 4  ise b = 3 tür. (doðru)

II ve III doðrudur.
Yanýt: C
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14.

Þekilde taralý olarak gösterilen küplerin iç bölümün-
de kalanlarýn hiçbir yüzü boyalý deðildir ve bu küp-
lerin sayýsý, 

3· 3· 3 = 27 dir.

Yanýt: B

18.

ABC üçgeninin A köþesindeki açý 90° dir.

ABC dik üçgeninin özel üçgenlerden,

5, 12, 13 üçgeni olduðu görülmektedir. O halde

|AB| = 12 m dir.

Yanýt: A

50°

40°

B

A C

13

5

15. Çizgili daire dilimi saat yönünün tersi yönde ve bir
dilim atlayarak dizilmiþtir. Noktalý daire dilimi ise
saat yönünde bir dilim hareket etmiþtir. O halde ?
yerine D seçeneðindeki þekil gelmelidir.

Yanýt: D

16. I. Zar atýlarak bulunan sonuçlar yazýldýðýndan de-
neysel olasýlýktýr.

II. Ali’ye göre olasýlýk bulunduðundan öznel olasý-
lýktýr.

III. 20 soru içinde 8. soru bir tane olduðundan bu-
lunan olasýlýk teorik olasýlýktýr.

IV. Çizgili daire dilimi, 360° lik dairenin 90° lik mer-
kez açýsýný gördüðü için bulunan olasýlýk teorik
olasýlýktýr.

Yanýt: B

17. BHC dik üçgeninde,

siny = olduðundan

siny = dir.
Yanýt: B

|BH|———|BC|

Karþý dik kenar———————Hipotenüs

19. Sol alttan bakýlarak yapýlan perspektif çizim A seçe-
neðinde verilmiþtir.

Yanýt: A

20. Dikey ve yatay düzlemlerle kesildiðinde A, C ve D
seçeneklerindeki ara kesitler elde edilir.

B seçeneðindeki ara kesit olamaz.
Yanýt: B
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1. Þemada eþeyli üreyen bir canlýnýn kromozom for-
mülleri ile üreme hücresi oluþumu ve üreme hücre-
lerinin döllenmesi ile yavru oluþumu gösterilmiþtir.

Eþeyli üreyen her canlýda mayoz bölünme ile üre-
me hücreleri oluþturulur. Babadan gelen X kromo-
zomu yavrunun diþi olacaðýný, Y kromozomu yavru-
nun erkek olacaðýný gösterir.

Ancak eþeyli üreyen her canlý türü iç döllenme yap-
maz, dýþ döllenme de yapabilir.

Yanýt: D

2. Cansu’nun kan grubu A olduðuna göre; A ve 0 kan
grubundan kan alabilir, A ve AB kan grubuna kan
verebilir.

Özge, Cansu’ya  kan verebildiðine göre; Özge A ya
da 0 olmalýdýr. Ancak Özge, Cansu’dan kan alama-
dýðýna göre A olamaz yani 0 dýr.

Canan, Cansu’dan kan alamadýðýna göre, Canan B
ya da AB olmalýdýr. Ancak Cansu, Canan’a kan ve-
rebildiðine göre Canan B olamaz, AB dir.

Yanýt: C

3. Grafiðe göre, bu DNA molekülü eþlenirken 3800
nükleotit kullanmýþtýr. Yani 3800 nükleotide sahiptir.

DNA molekülünde adenin sayýsý timine, guanin sa-
yýsý sitozine eþittir. Bu durumda nükleotitlerin yarýsý-
ný adenin ve guanin toplamý oluþturur yani 1900
dür. 

Her nükleotitte 1 fosfat vardýr. Bu DNA molekülün-
de 3800 fosfat bulunur. Bu fosfatlarýn 1900 ü tek ip-
likte bulunur.

Yanýt: D

4. Ýstiridyelerde görülen kabuk farklýlýðý modifikasyona
örnektir. Modifikasyon, çevre þartlarýnýn deðiþme-
siyle canlýnýn dýþ görünüþünün deðiþmesidir, kalýt-
sal deðildir.

Döllenmiþ yumurtadan çýkan arýlar besin farkýndan
dolayý kraliçe ya da iþçi arý olurlar, yani modifikas-
yondur.

Çuha çiçeði farklý sýcaklýklarda farklý renkte çiçek
açar, yani modifikasyondur.
Ayný yumurtadan oluþan karýnca larvalarý, besin far-
kýndan dolayý farklý yapýya sahip olurlar,  yani modi-
fikasyondur.
Bukalemunun ortam deðiþtikçe renk deðiþtirilmesi
ise adaptasyondur, kalýtsal bir özelliktir.

Yanýt: C

5. Yoðurt bakterileri laktik asit fermantasyonu yapar. 

Laktik asit fermantasyonunda glikoz, oksijensiz
(O2) parçalanýr. Parçalama enzimler yardýmýyla
olur. Bu sýrada enzim miktarýnda deðiþim olmaz.
Parçalanma sonucu açýða laktik asit ve enerji (ATP)
çýkar. Ancak H2O ya da CO2 çýkmaz.

Grafiðe göre; I arttýðý için laktik asit, II deðiþmediði
için enzim, III azaldýðý için glikoz olmalýdýr.

Yanýt: A

6. Buðday → Karýnca → Kertenkele → Yýlan → Kartal

Verilen besin zincirinde kertenkele sayýsý azalýrsa,
karýncalarý yiyen azaldýðý için karýnca sayýsý artar.

Karýnca sayýsý artýnca  buðdaylarý daha fazla tüke-
tir ve buðday sayýsý azalýr.

Kertenkele sayýsý azalýnca yýlanlar yiyecek sýkýntýsý
çeker ve azalýr. 

Yýlan sayýsý azalýnca kartallar yiyecek sýkýntýsý çe-
ker ve azalýr.

Yanýt: B



8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 2. Sayý Çözümler7

7. Deney düzenekleri incelendiðinde, düzeneklerde
özdeþ bitkilerin olduðu, sýcaklýk, su miktarý ve top-
rak miktarýnýn eþit olduðu görülür. 

Sadece bitkilere gönderilen ýþýk rengi yani ýþýðýn
dalga boyu farklýdýr.

Yanýt: D

10. Asit çözeltisine mavi turnusol batýrýldýðýnda rengi
kýrmýzýya döner. Baz çözeltisine kýrmýzý turnusol
batýrýldýðýnda rengi maviye döner.

Bu durumda;  I. cam balondaki çözelti mavi turnu-
sol kâðýdýnýn rengini kýrmýzýya dönüþtürdüðüne gö-
re asittir. Bu kýrmýzýya boyanmýþ turnusol kâðýdý çý-
karýlýp, II. cam balondaki çözeltiye batýrýldýðýnda ise
rengi maviye dönüþtüðüne göre bazdýr.

Yanýt: B

11. Peryodik cetvel incelendiðinde; X ve Y metal, Z ve
T ametaldir bilgisine ulaþýlýr.

Ametaller hem kendi aralarýnda hemde metallerle
bileþik yapabilir. Ancak metaller kendi aralarýnda bi-
leþik yapamaz Yani, X ve Y aralarýnda bileþik yapa-
maz.

Yanýt: A

12. Tablo incelendiðinde; toprak alkali metallerde atom
numarasý arttýkça atom çapýnýn düzenli olarak arttý-
ðý, ancak elementlerin kaynama noktasý ve yoðun-
luklarýnda düzenli bir artýþ ya da azalýþ olmadýðý gö-
rülüyor.

Tabloda sadece toprak alkali metal elementlerine
ait bilgi verilmiþ, halojen grubu elementleriyle kýyas-
lama yapmak mümkün olamaz.

Yanýt: A

9. Tabloya göre, K elementinden 35 g, L elementinden
25 g yani 60 g madde tepkimeye girmiþtir. Ancak
tepkime sonunda 50 g KL bileþiði oluþmuþtur. Bu
durumda 10 g maddelerin birinden artmýþtýr.

Ýki maddeden birden artan olamaz. Çünkü her iki
maddeden de ortamda bulunursa tepkime devam
eder.Tepkimenin durma nedeni maddelerden birinin
tükenmesidir.

Yanýt: C

8. Grafik incelendiðinde;

6 lt H2 (g) kullanýldýðý,

2 lt N2 (g) kullanýldýðý ve 2 lt arttýðý,

4 lt NH3 (g) oluþtuðu görülür.

Bu durumda tepkime denklemi

2N2 (g) + 6H2 (g) → 4NH3 (g)

þeklindedir.

Ancak molekül sayýsý korunmamýþtýr, tepkime so-
nunda kapta toplam 6 lt gaz vardýr ve artan gaz N2

(g) dir. 

Yanýt: A

13. Cisimlerin aðýrlýklarý eþit GK = GL

Cisimlerin hacimleri farklý VK ≠ VL

X ve Y gibi iki farklý sývý 

Deneylerde bir niceliði incelerken diðerlerinin deðiþ-
ken olmamasý gerekir.

Buna göre, sadece kaldýrma kuvvetinin cismin sývý
içindeki derinliðine baðlý olup olmadýðý gözlenebilir.

Yanýt: D

14. Sývý basýncý P = h . dsývý
. g dir.

Musluklardaki sývý basýnçlarýnýn eþit olmasý için yu-
karýdaki baðýntýya göre C seçeneðindeki öðrencinin
söylediði yapýlmalýdýr.

PK = h . 2d          PL = 2h . d          PM = 2h . d

L kabýna 3h yüksekliðine kadar d yoðunluklu sývý
eklenirse sývý yüksekliði 2h olur.

Yanýt: C
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15. Havasý boþaltýlmýþ yarým küreler (Magdeburg küre-
leri) dünyada çekildiklerinde çok büyük kuvvetlerle
ancak ayrýlýyorlar. Çünkü iç basýnç yok dýþta açýk
hava basýncý var. Ayda hava olmadýðý için ise kolay
ayrýlýyor. Bu olay açýk hava basýncýnýn varlýðýný ka-
nýtlar.

A, C ve D seçeneklerindeki olaylar açýk hava basýn-
cýnýn varlýðýný kanýtlar.

Oysa denizlerin derinlerine dalan dalgýca etki eden
sývý basýncýdýr.

Yanýt: B

16. Frekans: Birim zamandaki titreþim sayýsý. Dolayý-
sýyla birim zamandaki dalga sayýsý az olan sesin
frekansý küçüktür.

Sesin þiddeti: Sesin kuvvetli veya zayýf olmasýdýr.
Bu  da ses dalgasýnýn genliðine baðlýdýr. Genliði bü-
yük olan ses þiddetli sestir.

Bu bilgilere göre, sorudaki þartlarý taþýyan ses dal-
gasý A seçeneðinde verilmiþtir.

Yanýt: A

19. Güç kaynaðý (akümülatör)ndaki kimyasal enerji
elektrik enerjisine dönüþerek elektrik motorunu ça-
lýþtýrýr. Elektrik motoru elektrik enerjisini hareket
enerjisine dönüþtürerek tekerleði döndürür. Teker-
lek dönünce baðlý olduðu silindir döner ve ip silindi-
re sarýlarak yük yukarý çýkar ve yükün potansiyel
enerjisi artar.

Bu enerji dönüþüm sýrasý A seçeneðinde verilmiþtir.

Yanýt: A

20. Sað el kuralýna göre dört parmak akýmýnýn yönünü
gösterecek þekilde bobin sað elin avuç içine alýndý-
ðýnda açýlan boþ parmak manyetik alanýn yönünü
yani mýknatýsýn N kutbunu gösterir.

Buna göre, D seçeneðinde elektromýknatýsýn kutup-
larýnýn yerleri yanlýþ gösterilmiþtir.

Yanýt: D

17.

Maddeler arasýndaki ýsýnýn akýþ yönü sýcak olandan
soðuk olana doðrudur.

K nin sýcaklýðý azalýyorsa ýsý veriyor demektir.

L nin sýcaklýðý artýyorsa ýsý alýyor demektir.

K nin ilk sýcaklýðý L ninkinden büyüktür. B seçene-
ðindeki ifade kesinlikle olamaz.

Yanýt: B

K
L

18. Özdeþ kaplardaki sularýn ayný anda donmaya baþ-
lamalarý için verecekleri ýsý miktarýnýn eþit olmasý
gerekir. Suyun donma sýcaklýðý 0 °C dir. 

Isý miktarý = Kütle . Özýsý . Sýcaklýk farký

baðýntýsýna göre, ýsý miktarý, kütle ve sýcaklýk farký
ile doðru orantýlýdýr.

K kabýndaki suyun vereceði ýsý miktarý = 10 . 10 =100

M kabýndaki suyun vereceði ýsý miktarý = 50 . 2=100 

Yanýt: B
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9 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 2. Sayý Çözümler

1. Atatürk her türlü durumu çok iyi deðerlendiren ve
olacaklarý tahmin edebilen bir liderdi. Atatürk’ün so-
ruda verilen sözleri de onun bu yönünü yansýtmak-
tadýr.

Yanýt: B

2. Þemada verilen bilgiler, milli mücadele döneminin
en önemli geliþmelerinden biri olan Amasya Genel-
gesi’ne aittir.

Yanýt: D

3. Kuvayý Milliye, iþgal altýnda bulunan bölgelerde sivil
halkýn oluþturduðu silahlý direniþ birlikleriydi. Soru
diyagramýnda bu birliklerinin kaldýrýlma nedenleri is-
tenmektedir. Bu nedenle Kuvayý Milliye birliklerinin
olumsuz özelliklerini gösteren A, B ve C seçenekle-
rindeki ifadeler boþ býrakýlan yere getirilebilir. Ancak
D seçeneðindeki ifade, Kuvayý Milliye’nin olumlu
özelliklerinden biri olduðu için zaten kaldýrýlma ne-
deni olamaz.

Yanýt: D

4. TBMM Hükümeti ulusal çýkarlara aykýrý bir antlaþ-
ma olan Sevr Antlaþmasý’ný tanýmadýðýný daha ön-
ceden ilan etmiþti. Sovyet Rusya’nýn da, Moskova
Antlaþmasý’nda yer alan bu maddeyi kabul ederek,
Sevr Antlaþmasý’ný red ettiði söylenebilir.

Yanýt: B

5. Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinin
ortak özellikleri A, B ve C seçeneklerinde verilmiþ-
tir. Çanakkale Cephesi, Rusya’nýn savaþtan çekil-
mesinde etkilidir; fakat bu soruda diðer cepheleri de
kapsayan ortak sonuç istendiði ve Kafkas ile Suri-
ye-Filistin cephelerinin Rusya’nýn savaþtan çekil-
mesinde bir etkisi olmadýðý için “?” ile gösterilen ye-
re D seçeneðindeki ifade getirilemez.

Yanýt: D

6. Egemenliðin kayýtsýz þartsýz millete verilmesi, ulu-
sal egemenliðin güçlendiði, yasama ve yürütmenin
TBMM’de olmasý güçler birliði anlayýþýnýn kabul
edildiði, ülkenin TBMM tarafýndan yönetileceði ise
Ýstanbul Hükümeti’nin yok sayýldýðý yargýlarýna
ulaþmamýzý saðlar.

Yanýt: D

7. Þemada verilen antlaþmalara dair bilgiler,
TBMM’nin uluslararasý saygýnlýðýný artýrmýþtýr. An-
kara Antlaþmasý ise Ýtilaf Devletleri arasýndaki birli-
ðin bozulduðunu gösterir. Yapýlan tüm antlaþmalar,
askeri zaferlerin sonrasýnda geldiði için C seçene-
ðindeki yargýya da ulaþabiliriz. Fakat bu antlaþma-
larýn ilk ikisinde Misak-ý Milli sýnýrlarýndan ödün ve-
rildiði için D seçeneðindeki yargý doðru deðildir.

Yanýt: D

8. Kurtuluþ Savaþý’nýn en önemli cephelerinden biri
olan Batý Cephesi Yunanlýlara karþý açýlmýþtýr.

Yanýt: B
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11. Laiklik, devlet düzeninin, hukukun ve toplumsal ya-
þamýn din yerine akla ve bilime dayandýrýlmasýdýr.
Bu nedenle din kökenli liderliði temsil eden halifeli-
ðin kaldýrýlmasý ve dini hukukun yerine Medeni Ka-
nun’un kabulü laikliðe geçiþ aþamalarý arasýnda
gösterilir.

Yanýt: A

12. Verilen soru metnindeki bilgileri deðerlendirdiðimiz-
de Atatürk’ün yeni bir savaþýn çýkacaðýný çok önce-
den görebilmesi, onun ileri görüþlü bir lider olduðu
yargýsýný doðrular.

Yanýt: A

13. Atatürk’ün Kurtuluþ Savaþý’nda gösterdiði mücade-
lenin ve bu savaþýn devamýnda yaptýðý inkýlaplarýn
birçok devlete örnek oluþturmasý, Kurtuluþ Sava-
þý’nýn evrensel yönünü yansýtmaktadýr.

Yanýt: B

14. l. þemada cumhuriyetçilik ilkesinden, ll. þemada
milliyetçilik ilkesinden, lll. þemada ise laiklik ilkesin-
den bahsedilmektedir.

Yanýt: A

15. Þemada Atatürk dönemi Türk dýþ politikasýnýn te-
mel prensiplerine örnekler verilmiþtir.

Yanýt: D

16. Sorudaki þemada Türkiye’nin uluslararasý alanda
önemini artýran Montrö Boðazlar Sözleþmesi’ne ait
sonuçlar verilmiþtir.

Yanýt: C

17. A, B ve C seçeneklerinde yer alan inkýlaplar siyasal
alanýn içinde olduðu için “?” ile gösterilen yere geti-
rilebilir. Ancak Medeni Kanun’un kabulü hukuk ala-
nýnda yapýlan bir inkýlaptýr.

Yanýt: D

9. Atatürk’ün bu sözleri Türk milletinin her yönden
yükselmesini ve geliþmesini hedeflediði için daha
çok milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.

Yanýt: C

10. Þemada örnekleri verilen inkýlaplar, eðitim ve kültür
alanlarýnýn kapsamý içerisindedir.

Yanýt: A
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18. Mevlananýn soruda verilen sözlerinde hoþgörülü ol-
manýn önemi vurgulanmýþtýr.

Yanýt: B

20. Zekât vermek, toplumsal iliþkilerin güçlenmesine ve
insani deðerlerin geliþmesine katký saðlar.

Yanýt: C

19. Türkiye, Ýran, Irak ve Afganistan arasýnda imzala-
nan Sadabat Paktý’nýn temel amacý, bölge barýþýný
ve sýnýrlarýn güvenliðini korumaktýr.

Yanýt: D

20. 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’nin kurulma-
sý ile;

• Farklý görüþte olan milletvekillerinin de halký
temsil etmesi,

• Toplumdaki çeþitli düþünce ve isteklerin meclise
daha iyi yansýmasý saðlanmýþtýr.

Yanýt: C

19. • Ýftira atmama,

• Kiþi haklarýna saygýlý olma,

• Toplumsal dayanýþmaya önem verme güzel ah-
laklý davranýþlara örnek olarak gösterilebilir. An-
cak, toplumda kiþisel çýkarlarý ön planda tutmak
toplumun yararýna aykýrý olduðu için ahlaklý dav-
ranýþa örnek gösterilemez.

Yanýt: D

18. Erzurum Kongresi’nde alýnan kararlardan;

• Ulusal sýnýrlar içinde vatan bir bütündür. � Ülke
bütünlüðüne,

• Ulusal iradeyi hakim kýlmak esastýr. � Ulusal
egemenliðe,

• Azýnlýklara toplumsal dengemizi bozucu ayrýca-
lýklar verilemez. � Toplumsal eþitliðe

vurgu yapmaktadýr.

Soruda verilen Erzurum Kongresi kararlarýnda kül-
türel geliþmeye vurgu yapýlmamýþtýr.

Yanýt: B

SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ
SORULARININ ÇÖZÜMÜ

SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER
SORULARININ ÇÖZÜMÜ
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1. Doðru seçenek “D” dir. Verilen resme ve sorulan
soruya göre cevap “Þimdiki Zaman-Present Conti-
nous Tense” olmalýdýr. Resimde bayan yemek ye-
mekte olduðu için doðru seçenek D dir.

Yanýt: D

5. Doðru seçenek “B” dir. Verilen resimde bayan elbi-
se almayý hayal etmekte ve almayý düþünüyor. Ge-
lecek zaman “Going to Future Tense” kullanýlmak-
tadýr.

Yanýt: B

3. Doðru seçenek “B” dir. Soruda onlarýn her pazar ne
yaptýðý soruluyor. Verilen resimde onlar da bisiklete
binmektedir. Cevap mutlaka “Simple Present Ten-
se” olarak verilmesi gerekir.

Yanýt: B

6. Doðru seçenek “C” dir. Verilen resimde çamaþýrlar
ipe asýlmýþ bir durumdadýr. Dolayýsýyla henüz yeni
yýkanmýþ ifadesi olan C seçeneði doðrudur.

Yanýt: C

8. Doðru seçenek “A” dýr. “ Going to Future” be (am –
is – are) olmadan kullanýlmaz, kullanýlýrsa yanlýþ bir
ifade olur.

Yanýt: A

2. Doðru seçenek “C” dir. Verilen resimdeki çocuðun
bacaðý kýrýlmýþtýr. Dolayýsýyla B yanlýþtýr. A, D seçe-
nekleri zaman olarak verilen soruya uygun düþme-
mektedir. Çünkü olay olmuþ ve geçmiþ zaman
“Simple Past Tense” olarak verilmiþtir.

Yanýt: C

4. Doðru seçenek “C” dir. Verilen resimlerde önce dün
ne yaptýðý ve ikinci resimde de þimdi ne yaptýðý gös-
teriliyor. Yaptýðý eylemler de süreklilik olduðundan,
dün yapýlan eylem “Past Continous Tense” þimdiki
eylemi de “Present Continous Tense” ile ifade et-
meliyiz.

Yanýt: C

7. Doðru seçenek “C” dir. Verilen resimde toplu taþýt
metro gösterilmiþtir. Sorulan soru geniþ zaman
“Simple Present Tense” ile sorulduðuna göre ayný
zamanla cevap vermeliyiz ve resme göre de yanýt
“C” dir.

Yanýt: C

9. Doðru seçenek “A” dýr. “Fast” hem sýfat hali, hem de
zarf hali aynýdýr. Herhangi bir ek ya da taký almaz.

Yanýt: A

10. Doðru seçenek “B” dir. A þýkkýnda ise “see” fiili –ing
takýsý almaz ve “when” baðlacýndan sonra böyle
kullanýlmaz. “C” seçeneðinde yine ayný hata yapýl-
mýþtýr. “D” seçeneðinde de cümlenin yarýsý þimdiki
zaman, yarýsý geçmiþ zaman olmaz. Fakat B seçe-
neði hem anlamca hem de yapý bakýmýndan doðru-
dur.

Yanýt: B
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12. Doðru seçenek “B” dir. Anlamca ve yapý bakýmýn-
dan olumlu cümleyi en doðru veren seçenektir.

Yanýt: B

11. Doðru seçenek “D” dir. A seçeneðinde tekil özne ol-
masýna raðmen “have” yazýlmýþtýr. B seçeneðinde
konu “Present Perfect Tense” olmasýna raðmen
“be” fiili yalýn haliyle yazýlmýþtýr. Oysa ki “been” ol-
malýdýr. C seçeneðindeki “never” ifadesinin olduðu
cümlede “not” olmamalýdýr. Anlamca ve yapý baký-
mýndan yalnýzca “D” seçeneði doðrudur.

Yanýt: D

13. Doðru seçenek “A” dýr. Anlamca ve yapý bakýmýn-
dan olumlu cümleyi en doðru veren seçenektir.

Yanýt: A

14. Doðru seçenek “A” dýr. “guickly, slowly, carefully”
sadece zarf olarak kullanýlýr. Sýfat olarak kullana-
mayýz. Fakat “hard” hem sýfat hem de zarf olarak
kullanýlýr.

Yanýt: A

15. Doðru seçenek “C” dir. A, B ve D seçenekleri geç-
miþ zamanda fiilerin ikinci haliyle yazýlmýþtýr. Fakat
C seçeneðinde fiil yalýndýr.

Yanýt: C

16. Doðru seçenek “D” dir. Çünkü “Such + adj + noun +
that” kalýbý doðrudur. “So + adjective + that” kalýbý
da doðrudur. Fakat “such” bu cümlede yanlýþ yerde
kullanýlmýþtýr. “Such” yerine “so” kullanýlmalýdýr.

Yanýt: D

17. Doðru seçenek “B” dir. Çünkü karþý tarafýn söyledi-
ði olumsuz düþünceye katýlmadýðýmýzý “Me too” ye-
rine “Me neither” ile ifade ederiz.

Yanýt: B


