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1. •	 Evin	önüne kuru	meşe	dallarıyla	örtülü	çar-
daklar	yapmışlar.	(Zıt	anlam)

• Sık,	siyah	saçlarının	çerçevelediği	narin	yüzü
kıpkırmızıydı.	(Eş	anlam)

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin ay-
raç içinde istenen anlamlarını bulmacaya 
yerleştiriniz.

ANAHTAR SÖZCÜK

Ön

Kuru

Siyah

Yüz A

R

Z

1 32 4

4

3

1

2

Numaralanmış kutularda yer alan harfler 
“ANAHTAR	SÖZCÜK” bölümüne yerleştiril-
diğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) 
M RA T

B)
M LA T

C)
M RE T

D) M RA Ş

2. Özünde	 iyi	 bir	 insandı	 ama	 cimrilik	 damarı

tuttu	mu	 hiçbir	 şeyini	 arkadaşlarıyla	 paylaş-

mıyordu.	Bu	yüzden	samimiyet	kurduğu	çok	

az	arkadaşı	vardı.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. Yıldırım	 Beyazıt	 Külliyesi’nin	 inşasına	 başla-
nacağı	zaman	Beyazıt	tarafından	şehrin	Yeşil,
Çekirge	ve	Yıldırım	olarak	isimlendirilen	semt-
lerine	birer	et	parçası	astırılır.	Yeşil’e	astırılan
et	üç	gün,	Çekirge’ye	astırılan	dört	gün,	Yıldı-
rım’a	astırılan	et	ise	yedi	gün	dayanır.	Böylece
külliyenin	Bursa	Ovası’na	hâkim,	havası	bol	ve
temiz	olan	bir	yere	-Evliya	Çelebi’nin	ifadesiy-
le	“cennet	bahçeleri	 içinde	güllük	gülistanlık,
sümbül	ve	reyhan	bahçeleri	içinde”-	inşa	edil-
mesine	karar	verilir.
Bu parçada sözü edilen külliye için bu-
lunduğu yerin tercih edilmesinde buranın
hangi özelliği etkili olmuştur?

A) Manzaralı	olması
B)	Havadar	olması
C)	Yeterince	sıcak	olması
D)	Çiçek	bahçeleri	içinde	olması

4. Geçenlerde	bir	delikanlı	iş	hayatında	uzun	bir
geçmişi	 olmadığı	 hâlde	 giriştiği	 işlerde	 dikiş
tutturamadığından	şikâyet	ediyordu.	Hem	de
iyi	niyet	sahibiydi.	Fakat	iddiasına	göre	kendi-
sini	 çekemiyorlardı.	Birtakım	 tembel	 insanlar
bütün	işleri	kendisinin	omuzlarına	yüklemenin
çaresini	 arıyordu.	 Tabii	 o	 da	 budala	 değildi.
Ne	 demek,	 yağma	 yok!	 O	 çalışsın	 parsayı
başkaları	 toplasın	 öyle	mi?	Onların	 açgözlü-
lüğünü	o	da	 açgözlülükle	 karşılıyor	 ve	 işlere
yan	çiziyordu.	Fakat	adamlar	allem	ediyorlar,
kallem	ediyorlar,	günün	birinde	kendisini	açık-
ta	bırakıyorlardı.	Onlar	 yine	 işlerinde	devam,
beriki	işsiz.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, bu par- 
çadaki altı çizili deyimlerden herhangi biri-
ne ait değildir?

A) Bir	işte	veya	bir	yerde	herhangi	bir	sebeple
uzun	süre	kalamamak

B)	Bir	işten	kaçmak
C)	Çaresizlikten	 veya	 yeteneksizlikten	 bir	 iş

yapamamak
D)	Amacına	 ulaşmak	 için	 her	 türlü	 kurnazca

yola	başvurmak

I II

III

IV
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5. Cümlede	 açıkça	 söylenmediği	 hâlde	 cüm-
lenin	 anlamından	 çıkarılabilen	 anlamlara
örtülü	 anlam	 denir.	 Örneğin	 “Sular	 yine	 ke-
sildi.”	 cümlesinden	 “Sular	 daha	 önce	 de
kesilmişti.”	anlamı	çıkarılır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü
anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Bugün	yaşadıklarımı	sadece	sana	anlattım.
(Senden	başka	hiç	kimseye	anlatmadım.)

B)	Yarınki	 konsere	 Serdar	 da	 katılacakmış.
(Serdar	dışında	başkaları	da	katılacak.)

C)	Yazarın	bu	romanını	ilk	kez	okudum.	(Daha
önce	yazarın	hiçbir	romanını	okumamıştım.)

D)	İki	 ay	 aradan	 sonra	 toplantılara	 başladık.
(İki	aydır	toplantı	yapılmamaktaydı.)

6. Anlatım	gücünü	artırmak,	anlamı	pekiştirmek
ve	 zenginleştirmek	 amacıyla	 kullanılan	 söz
grubuna	ikileme	denir.	İkilemeler	çeşitli	yollar-
dan	oluşur.	Örneğin,	“yavaş	yavaş”	 ikilemesi
aynı	kelimenin,	“düşe	kalka”	ikilemesi	zıt	an-
lamlı	iki	kelimenin,	“eşe	dosta”	ikilemesi	yakın
anlamlı	iki	kelimenin,	“çoluk	çocuk”	ikilemesi
ise	anlamlı	ve	anlamsız	iki	kelimenin	tekrarıyla
oluşmuştur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen
ikilemelerden hangisinin oluşum yolu di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Er	geç	bitecek	bu	çileli	günlerimiz.
B)	Burada	iyi	kötü	bir	düzenin	vardı.
C)	Çocuğu	aşağı	yukarı	iki	yıldır	tanıyorum.
D)	Üzerinde	eski	püskü	bir	ceket	vardı.

7. I.	 Gıdaları	 uzun	 süre	 saklamak	 için	 Antik
Çağ’lardan	beri	çeşitli	yöntemler	kullanılır.	
(Amaç-sonuç)

II. Bahçe	 salyangozları	 kendilerini	 korumak
için	özel	bir	salgı	salgılar.	(Sebep-sonuç)

III. Okulların	açılmasıyla	büyükşehirlerde	trafik
sorunları	artmaya	başladı.	(Amaç-sonuç)

IV. Ona	böylesi	çıkışlarından	dolayı	soru	sor-
maya	cesaret	edemezdik.	(Sebep-sonuç)

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde, 
ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?

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

8. Çocuk	 edebiyatı	 için	 zor	 konular	 var.	 Ailele-
rin	parçalanması,	ebeveynlerin	 işsiz	kalması,
savaş,	mültecilik	gibi.	Bu	konuları	elbette	ço-
cuklar	 için	yazdığımızı	unutmadan	yazmamız
gerekiyor.	 Yani	 çocuklar	 için,	 “Meseleleri
mesele	etmezsek	mesele	kalmaz.”	deme	şan-
sımız	yok	çünkü	bunların	bolca	yaşandığı	bir
dünyaya	geliyorlar.	Mutlaka	her	yazar	bunlara
değinmek	 zorunda	 demiyorum	 elbette	 ama
birileri	bunun	için	zaman	zaman	kafa	yorabilir,
diye	düşünüyorum.
Bu parçada geçen “Meseleleri	 mesele	 et-
mezsek	mesele	kalmaz.” sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorunların	 üzüntü	 konusu	 yapılmadığında
ortadan	kalkacağı

B)	Güç	işlerin	üstesinden	birlik	olunarak	geli-
neceği

C)	Önemsiz	bir	şeyin	zamanla	önemli	bir	so-
run	oluşturacağı

D)	Problemlerin	 üzerinde	 çokça	 düşünülerek
çözüleceği
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9. Vatan,
Hudut	boylarında	dalgalanan
Güzel	bayrağımızda
Hare	haredir.
Vatan,
Küçük	ellerinin	avuçladığı,
Sade	bir	toprak	parçası	değil	çocuğum,
Toprakla	büyüyen	bir	kutsal	düşüncedir.

(Hare:	Bazı	nesne,	canlı,	göz	ve	benzeri	varlık-
larda	dalgalanır	gibi	görünen	parlak	çizgiler.)
Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Vatan	hasreti B) Bayrak	sevgisi
C) Yurt	sevgisi D) Çocukluk	özlemi

10. Her	çocuğun	yetişme	şansı	birbirinin	aynıdır.
Bu	düşünceme	karşı	çıkanlar	olacaktır.	Mese-
la	biri	çıkıp	diyebilir	ki	“Zengin	insanın	çocuğu
ile	 fakir	 insanın	çocuğu	hayatta	 iyi	yetişmek,
başarılı	 olmak	 bakımından	 aynı	 şansı	 elde
etmiş	 sayılabilir	 mi?	 Şunu	 hemen	 söyleye-
yim	ki	fakir	insanın	çocuğu	ile	zengin	insanın
çocuğu	eğer	yüreklerinde	bir	cevher	 taşıyor-
larsa	 ve	 çevreleri	 tarafından	 da	 kendilerine
bir	 insan	olma	isteği	aşılanabilmişse	yetişme
bakımından	 aynı	 şansa	 sahiptirler.	 Hayat-
ta	 nice	 fakir	 ailelerin	 çocukları	 görülmüştür
ki	yaşam	şartları	bakımından	her	şey	onların
aleyhine	olduğu	hâlde	sadece	içinde	yaşadık-
ları	 toplumun	değil,	bütün	dünyanın	 takdirini
kazanacak	mertebelere	yükselmişler,	hayatta
giriştikleri	mücadelede	her	zorluğu	kendi	azim
ve	iradeleri	ile	yenmişlerdir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Zengin	bir	ailenin	çocuğu	olmak,	hayat	mü-
cadelesinde	kişinin	aleyhinedir.

B)	Varlıklı	insanlar	maddi	mücadele	imkânları-
na	sahip	olduğundan	hayatta	daha	başarılı
olurlar.

C)	Zengin	ya	da	fakir	her	ailenin	çocuğu	birbi-
rinin	benzeri	bir	hayat	yaşarlar.

D)	Hayatta	başarılı	olmada	yaşam	şartları	de-
ğil,	kişinin	öz	niteliği	etkilidir.

11. Okumalar	bir	yerden	sonra	insanı	ister	istemez
yazmaya	itiyor.	Okuduğum	düşsel	bir	yazıdaki
görüşleri	 irdelerken	 ben	 olsaydım	 ne	 yapar-
dım,	 ne	 söylerdim,	 ne	 düşünürdüm	 türünde
sorulardan	kendimi	kurtaramayacağımı	anla-
yınca	kaleme	kâğıda	sarıldım.	Sayfalar	dolusu
yazdım,	 yazdım.	 Gelişigüzel,	 birbirinden	 ko-
puk...	 Dahası,	 saçma	 sapan	 düşünceler	 de
içeriyordu	kimi	yazdıklarım.	Doğal	olarak	ço-
ğunun	 tek	 okuru	 bendim.	 Onları	 okuduktan
sonra	 titizce	 ortadan	 kaldırdım.	 Ancak	 yok
etmeye	 kıyamadıklarımı	 yayımlama	 cesare-
ti	 gösterdim.	 İşte	bu	kitapta	da	onlardan	bir
seçme	yaptım	ve	adına	da	Denemenin Kıyıla-
rında	dedim.
Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisin-
den söz etmektedir?

A) Eserinin	oluşum	sürecinden
B)	Yazmanın	zahmetli	bir	süreç	oluşundan
C)	Okumanın	hayal	gücüne	katkısından
D)	Eserinin	okuyucu	bulamamasından

12. 17	 yaşında	 liseyi	 bitirdim.	 Memleketimde,
çevremde	 babamın	 arkadaşları	 arasında	 hiç
de	 hakkım	 olmayan	 aşırı	 bir	 saygı	 ve	 itibar
görüyordum.	Bu	tarz	muamele	beni	sıkmaya
başlamıştı.	Çünkü	bana	gösterilen	bu	büyük
ilginin	aslında	benim	şahsıma	değil,	doğrudan
doğruya	 -	 -	 -	 -	 karşı	 olduğunu	 anlıyordum.
Babamın	hayatı	boyunca	büyük	gayretler	sarf
ederek	 kendi	 alın	 teriyle	 kazandığı	 itibarının
gölgesine	 sığınarak	 yaşamaktansa	 ben	 de
en	az	onun	kadar	bu	itibarı	hak	ettiğimi	gös-
termeliydim.	 Bunun	 için	 sıfırdan	 başlamaya
karar	verdim.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin
akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) babamın	inancına	ve	ırkına
B)	malıma	ve	mülküme
C)	babamın	şahsına	ve	servetine
D)	bulunduğum	makama
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13. Güven	ve	sorumluluk	örneği	olan	sır	 sak-
lamak	 bir	 erdemdir.	 Her	 insanın,	 ailenin,
hareketin,	milletin	ve	devletin	az	çok	sak-
lanması	 gereken	 sırları	 vardır.	 Adına	 sır
denilmese	bile	 her	 bilinen,	 konuşulan	 şey
yarım	 yamalak	 da	 olsa	 başkalarına	 akta-
rılmaz.	 Sırlar	 başkalarına	 aktarıldığında
duyguların	 yaralanmasına,	 türlü	 acıların
yaşanmasına,	gönüllerin	kırılmasına	sebep
olabilir.

Yavuz	Sultan	Selim,	birçok	Osmanlı	padi-
şahı	 gibi,	 zaman	 zaman	 sefer	 hazırlıkları
yapar	ama	seferin	yapılacağı	yeri	dost	düş-
man	 herkesten	 saklarmış.	 Bir	 defasında
vezirlerinden	biri	 ısrarla	seferin	yapılacağı
ülkeyi	sorunca	Sultan	Selim	ona,
– Sen	sır	saklamasını	bilir	misin?	diye	sor-
muş.
Vezir,	Sultan	Selim’den	cevap	alacağı	ümi-
diyle,
– Evet,	bilirim	sultanım,	dediğinde	Sultan
Selim	cevabı	yapıştırmış:
– Ben	de	bilirim.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin or-
tak özelliklerinden biri değildir?

A) Olay	yazısından	alınması
B)	Sır	saklamayı	konu	edinmesi
C)	Deyimlerden	yararlanılması
D)	İkilemelere	yer	verilmesi

14. Olay	 :		Bir	çocuğun	annesiyle	birlikte	balık
avlaması

Yer	 :	Deniz	kıyısı
Zaman	 :	Sonbahar,	akşamüstü
Kişiler	 :	Şerif	ve	annesi
Anlatıcı	 :	III.	Kişi
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı un-
surlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Sonbahar	gelmiş,	ağaçlardan	dökülen	yap-
raklar	 uçuşmaya	 başlamıştı.	 Şerif,	 kıyıda
durup	elindeki	oltayı	denize	fırlattı	ve	bek-
lemeye	başladı.	Bekledi,	bekledi…	Akşam
yaklaşırken	 Şerif	 birden,	 “Vurdu,	 vurdu!”
diyerek	oltayı	kıyıya	doğru	çekmeye	başla-
dı.	 İğneye	bir	 istavrit	 takılmıştı.	Şerif	balığı
iğneden	kurtardı	ve	kaba	bıraktı.	Ana	oğul
sevinç	içindeydiler.	İkisinin	de	yüzleri	gülü-
yordu.

B)	Deniz,	 akşama	 doğru	 çok	 hırçınlaşmıştı.
Dalgalar	 öfkeyle	 kıyıyı	 dövüyordu.	 Annem
bir	 kaya	 dibinde	 semaveri	 yakmaya	 çalı-
şırken,	“Sonbaharda	burası	hep	böyledir.”
dedi.	 Oltayı	 başımın	 üzerinden	 yarım	 tur
çevirip	 hırçın	 dalgalara	 attım.	 Güzel	 bir
atıştı.	Biraz	sonra	oltama	kiloluk	bir	balığın
vurmasıyla	ödülümü	almış	oldum.

C)	Baba	 yadigârı	 sandalla	 denize	 açılıp	 bir
saat	 içinde	tam	beş	tane	balık	yakalamış-
tı	Şerif	ve	annesi.	Annesi,	“Beş	tane	daha
tutarsan	 on	 balığımız	 olur.	 Dördünü	 sen
yersin.	Üçer	tane	de	babanla	bana	düşer.”
diye	ölçüp	biçiyordu.	Şerif,	 “On	beş	balık
tutacağım.	Hepimiz	beşer	tane	yiyeceğiz.”
dedi.	Tam	o	sırada	bir	balık	daha	vurdu	ol-
taya.	 Altı	 tane	 balıkları	 olmuştu	 ama	 artık
güneş	batmak	üzereydi.	Bu	yüzden	bir	an
önce	kıyıya	dönmeliydiler.

D)	Sonbaharın	gelmesiyle	av	sezonu	açılmıştı.
Babamla	sezonun	 ilk	avına	çıkacaktık.	Bu
kez	annem	de	bize	eşlik	edeceğinden	ba-
bam,	“Deniz	Hanım,	uğurlu	gelesiniz.”	diye
temenni	de	bulununca	annem	de	“Görece-
ğiz	bakalım	Şerif	Bey!”	diyerek	gülümsedi.
Babam,	“Vira	bismillah!”	diyerek	oltayı	sa-
vurdu.	Çok	geçmeden	ilk	balığı	kıyıya	çekti.
Güneş	battığı	sıralarda	getirdiğimiz	 iki	ko-
vayı	ağzına	kadar	balıkla	doldurmuş	olarak
eve	dönüyorduk.
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15. Dünyanın	bütün	çiçeklerini	diyorum

Bütün	çiçeklerini	getirin	buraya

Öğrencilerimi	getirin,	getirin	buraya

Kaya	diplerinde	açmış	çiğdemlere	benzer

Bütün	köy	çocuklarını	getirin	buraya

Son	bir	ders	vereceğim	onlara

Bu şiirde numaralanmış çekimli fiillerden
hangisinde zaman anlamı yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

16. Aşağıdaki	 cümlelerde	 altı	 çizili	 sözcüklerin
yazımının	doğru	(D)	ya	da	yanlış	(Y)	olduğuna
karar	verilerek	ok	yönünde	ilerlenecektir.

Mezuniyet	gecesi	için	şık	birtakım 
elbise	aldım.

Her	şey	seninle	
güzel.

Yarın	 
gelebilir	misiniz?

D

D Y D Y

Y

● ▲■ ★

Buna göre etkinlik doğru tamamlandığında 
aşağıdaki sembollerden hangisine ulaşılır?

A)● B) ■ C) ▲ D) ★

17. Fiiller	 anlam	özellikleri	 bakımından	 üç	 gruba
ayrılır.	 Fiilde	 yapılan	 iş	 ve	 hareket	 belirginse
ve	hareketten	etkilenen	bir	nesne	varsa	iş	fiili,
hareket	belirgin	değilse	ve	fiil	nesne	almayıp
kişinin	 durumunu	 ifade	 ediyorsa	 durum	 fiili,
varlıkların	 irade	dışı	ve	gözle	görülemeyecek
kadar	yavaş	gerçekleşen	hareketlerini	bildiri-
yorsa	oluş	fiili	olarak	adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de fiilin anlam özelliği ayraç içinde yanlış
verilmiştir?

A) Bu	kitabı	daha	önce	okumuştum.	(İş)
B)	Babamın	saçları	kırkında	ağardı.	(Oluş)
C)	Kadın	boş	bir	sandalyeye	oturdu.	(Durum)
D)	Efe’nin	yeni	ayakkabısı	parlıyordu.	(İş)

18. I.	 Katma	işi	yapılmak
II. Bir	topluluğa	girmek,	iştirak	etmek
III. Ortak	olmak,	benimsemek
IV. Hak	vermek
“Katılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 
hangisinde, numaralanmış anlamlarından 
herhangi biriyle kullanılmamıştır?

A) Bu	çekilmenin	bir	yanıltmaca	olabileceğini
söyleyen	komutanlarına	katılmadı.

B)	Babam	biraz	surat	astı	ama	annem	katıldı
gülmekten.

C)	Üç	dört	ev	ötedeki	boş	arsada	çocukların
oyunlarına	katıldım.

D)	Süte	su	katılmasını	önlemek	için	çalışmalar
yürütülüyor.

I

II

III

IV
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19. 1
Biliyor	musun?	Ayasofya,	
Doğu	Roma	İmparatorluğu’nun	
İstanbul’da	yapmış	olduğu	en	
büyük	kilisedir.

3
Aynen…	Günümüz	Ayasofya’sı	
MS	537	yılında	İmparator	
Jüstinyen	tarafından	
yaptırılmış.

2
Evet,	çeşitli	dönemlerdeki	
ayaklanmalar	sonucu	
yıkılmasına	rağmen	aynı	yerde	
üç	kez	inşa	edilmiş.

4
Her	tuğlasında	muhteşemlik	
yatan	ve	insanın	bakmakla	
doyamayacağı	büyüleyici	bir	
yapıymış	gerçekten.

Bu konuşmada öğrencilerin numaralanmış cümlelerinden hangisinde öznel anlatım vardır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

20. Şiir	bir	cennet	bahçesi	/	Girmeyene	anlatılmaz	/	Cennet	
nedir,	bahçe	nasıl	/	Görmeyene	anlatılmaz.	

Şiir dinletimizde sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyarız.

Tarih   :	31/05/2019
Saat    :	19.00
Yer      :	Millî	Konferans	Salonu
Adres :	Çiçek	Sokak	No.:	16/6	

   Kurtuluş/ANKARA

Bu davetiyede eğik çizgi (/) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Dizeler	yan	yana	yazıldığında	aralarında	kullanılır.
B)	Adres	yazarken	apartman	numarası	ile	daire	numarası	arasına	ve	semt	ile	şehir	arasına	konur.
C)	Tarihlerin	yazılışında	gün,	ay	ve	yılı	gösteren	sayıları	birbirinden	ayırmak	için	konur.
D)	Genel	ağ	adreslerinde	kullanılır.
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7. Sınıf 
Matematik

1. Ünite: Tam Sayılarla İşlemler

1. 

Gösterge

Sol Sağ

0

Yukarıdaki özel tartının göstergesi kilogram cinsinden sol kefeye koyulan cismin kütlesinden sağ kefeye koyulan cismin 
kütlesi çıkarılarak elde edilen sonucu göstermektedir. 

Deniz; 

tartının sol kefesine    sağ kefesine    koyduğunda gösterge –3’ü, 

tartının sol kefesine    sağ kefesine    koyduğunda gösterge 8’i gösteriyor.

–3 8

Buna göre Deniz bu tartının sol kefesine    sağ kefesine    koyduğunda gösterge hangi tam 
sayıyı gösterir?

A) –11 B) –5 C) 5 D) 11
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2. Aynur Öğretmen sınıfa içlerinde farklı birer tam sayının yazılı olduğu toplar bulunan 2 kutu getirir. 

+5

+8
+7

-2

-1 +4

+3

+6

-8
+1

-4

-3 +2

+9

Aynur Öğretmen, Kerem ve Deniz’den iki kutudan farklı birer top alıp bu toplar üzerinde yazan tam sayıları çarpmalarını, 
buldukları sonucu da tahtaya çizdiği eş bölmelere ayrılmış sayı doğrusuna işaretlemelerini ister.

0 10 20 30 40 50 60 70 80–80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10

Aynur Öğretmen’in çizdiği sayı doğrusunda ardışık iki tam sayıya karşılık gelen çizgiler arasındaki uzaklık 2 cm’dir.

Buna göre Kerem ve Deniz’in sayı doğrusuna işaretleyeceği iki nokta arasındaki uzaklık en çok kaç santimetredir?

A) 136 B) 172 C) 216 D) 256
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3. Üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 bilyeden, kırmızı renkli olan ile atış yapılarak görseldeki gibi yan yana dizili olan mavi 
bilyelerden biri vurulmaya çalışılıyor.

–1                   –4                   3                   –2                   –5

–3  
Atılan bilye

Atış yapan oyuncu mavi bilyelerden birini vurması durumunda, kırmızı bilye ile vurduğu mavi bilyenin üzerinde yazan tam 
sayılar çarpılarak bulunan sonuç ile diğer 4 mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı kadar puan alır.

Buna göre yaptığı atışta mavi bilyelerden birini vuran bir oyuncunun alabileceği puan en çok kaçtır?

A) 13 B) 11 C) 9 D) 7

4. 

–6 –2 3 –5 –2 –4

Üzerinde birer tam sayı yazılı olan yukarıdaki 6 kart ters çevriliyor.

Aslı’dan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması, Kerem’den ise Aslı’nın çevirmediği 
kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları toplaması isteniyor.

Buna göre Kerem ile Aslı’nın buldukları sayıların toplamı en az kaçtır?

A) –28 B) –27 C) –37 D) –41
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5. Aşağıdaki kutularda üzerlerinde farklı birer tam sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır.

8

2

7

–1

–3

1. Kutu 2. Kutu

-5
9

1

–6

–4 4

Kutulardaki toplar üzerinde yazan tam sayıların toplamlarının birbirine eşit olabilmesi için 1. kutudaki 6 top arasından bir 
top alınıp 2. kutudaki 5 topun arasına atılıyor.

Bu topun üzerinde yazan tam sayı kaçtır?

A) –5 B) –3 C) –1 D) 2

6. 
A

–28

–10

4

B

–16

–7

8

C

–9

–6

–2

A, B, C kümelerinin elemanlarından birer tane seçilip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor.

0 10 20 30
sağsol

–30 –20 –10

Sayı doğrusunda B kümesinden seçilen eleman; A kümesinden seçilen elemanın solunda, C kümesinden seçilen elema-
nın sağında kalıyor.

Buna göre A, B, C kümelerinden seçilen tam sayıların toplamı kaçtır?

A) –20 B) –16 C) –12 D) 7
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7. Bir soğuk hava deposunda sıcaklık ayarlaması soğutucunun panosuna 0 ve 1 rakamlarından oluşan 8 haneli bir kod giri-
lerek yapılmaktadır. 

Bu 8 haneli kodun en solundaki hanede yazan rakam “1” ise ayarlanan sıcaklık değerinin işaretinin “–”, “0” ise “+” olduğu 
anlaşılır.

Diğer 7 hanedeki rakam soldan sağa doğru sırayla her karenin içine bir rakam gelecek şekilde aşağıdaki işlem şablonuna 
yerleştirilip yanlarındaki üslü ifadeler ile çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır. Bu toplam, işaretin yanına yazıldığında ayar-
lanmak istenen sıcaklık değerinin kaç °C olduğu bulunur.

 · 26 +  · 25 +  · 24 +  · 23 +  · 22 +  · 21 +  · 1 =

Örneğin panoda görülen rakamlar 10010110 olsun.

İlk rakamı “1” olduğundan ayarlanan sıcaklık değerinin “–” olduğu anlaşılır. Diğer rakamlar sırayla şablona yerleştirilip 
yanlarındaki üslü ifadeler ile çarpılarak bulunan sonuçlar toplandığında 22 sayısı bulunur.

  0 · 26 + 0 · 25 + 1 · 24 + 0 · 23  + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 1 = 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22

Yani panoda görülen 10010110 rakamları ayarlanan sıcaklık değerinin –22 °C olduğunu göstermektedir.

Buna göre soğuk hava deposunun sıcaklığı –26 °C’ye ayarlanmak istendiğinde panoya girilmesi gereken kod 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 00011010 B) 10011010 C) 00011101 D) 10011101
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8. Aşağıdaki şekillerde aynı büyüklükteki iki ayrı cam levha ve üzerlerindeki üslü ifadeler gösterilmiştir.

(–1)2 

181 (–4)1 

120 (–1)3 

201 

02 12 

1. Cam Levha 2. Cam Levha

(–1)5 

301 –120 

(–1)20 (–1)10 

51 

21(–1)7 

1. cam levhadaki üslü ifadelerden değeri 1’e eşit olanların bulunduğu dilimler kırmızıya, 2. cam levhadaki üslü ifadelerden 
değeri –1’e eşit olanların bulunduğu dilimler beyaza boyanıyor. Bunların dışındaki dilimler boyanmadan bırakılıyor.

Daha sonra bu iki cam levha hilal ve yıldız çakışacak şekilde üst üste konulduğunda üst üste gelen kırmızı ve beyaz renkli 
dilimlerin rengi pembe görülüyor.

Buna göre cam levhalar üst üste konulduktan sonraki görüntü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B)

C) D)
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9. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir.

 1. Tablo 2. Tablo 

–1

–4

–7

–2

–5

–8

–3

–6

–9

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Esma ile kardeşi bir bilgisayar oyunu oynuyor.

Oyundaki kurala göre yeşil tuşa basıldığında bilgisayar tablolarda verilen sayılardan her defasında farklı bir tanesini se-
çerek 1. tablodan seçtiği sayı taban, 2. tablodan seçtiği sayı kuvvet olacak şekilde birer üslü ifade yazıyor. Yazılan üslü 
ifadenin değeri pozitif ise tuşa basan oyuncuya +3 puan negatif ise –1 puan veriyor.

Oyuna ilk olarak Esma başlıyor ve 4 defa tuşa basarak toplam 4 puan alıyor.

Buna göre 4 defa tuşa basan kardeşinin aldığı puan en az kaçtır?

A) –3 B) –1 C) 0 D) 1
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10. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir.

İnci, birim karelere bölünmüş kâğıt üzerinde oynanan bir oyun tasarlamıştır. 

3 adımdan oluşan bu oyunun,

1. adımında bir başlangıç noktası ve üslü ifade belirlenir.

2. adımında başlangıç noktasından üslü ifadenin tabanındaki sayı; pozitif ise sağa doğru, negatif ise sola doğru uzunluğu 
birim cinsinden bu sayının mutlak değerine eşit bir çizgi çizilir.

3. adımında ise 2. adımda gelinen noktadan başlayıp üslü ifadenin değeri pozitif ise yukarı doğru, negatif ise aşağı doğru 
uzunluğu birim cinsinden üslü ifadenin mutlak değerine eşit bir çizgi çizilir. 

Örnek: 

A

2. Adım

A

3. Adım

(–2)3

Tabandaki sayı negatif olduğundan
A noktasından başlayıp sola doğru 
2 birim uzunluğunda bir çizgi çizilir.

Başlangıç noktası A, 
üslü ifade (–2)3 olsun.

A

1. Adım

(–2)3 = –8

Üslü ifadenin değeri negatif olduğundan, 
2. adımda gelinen noktadan başlayıp

aşağı doğru 8 birim uzunluğunda bir çizgi çizilir.

İnci, her seferinde başlangıç noktası A olacak şekilde boş bir kareli kâğıt üzerinde bu oyunu arka arkaya üç defa oynuyor. 

İnci’nin bu oyunlarda belirlediği üslü ifadeler (–3)2 , 51 ve (–1)5 olduğuna göre oyun sonunda kareli kâğıt üzerinde 
aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir?
A)

A

B)

A

C)

A

D)

A
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11. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir.

Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çizer.

(–3) (–2)

(+4) (–1)

I. Tablo

1 2

3 4

II. Tablo

     

Öğrencilerinden I. tablodan seçecekleri bir sayıyı taban, II. tablodan seçecekleri bir sayıyı ise üs (kuvvet) yaparak üslü 
ifadeler oluşturmalarını ister.

Buna göre oluşturulabilecek üslü ifadelerden kaç tanesinin değeri pozitiftir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

12. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

1. Adım: Girilen sayıyı oku.

2. Adım: Sayının küpünü al.

3. Adım: Sonuç girilen sayıdan büyük ise 5. adıma git, değilse 4. adımdan devam et.

4. Adım: Sonucu –1 ile çarp ve 2. adımdan devam et.

5. Adım: Sonucu ekrana yaz.

Bu programda Kerem, Doruk, Orhan ve Bülent sırasıyla klavyelerinden –3, –2, 2 ve 3 sayılarını giriyor.

Hangisinin bilgisayar ekranında yazacak olan sonuç en büyüktür?

A) Kerem B) Doruk C) Orhan D) Bülent



1. Ünite: Tam Sayılarla İşlemler

MEB  2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

13. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir.

Bir matematik öğretmeni, üslü ifadeler ile ilgili bir etkinlikte kullanmak için aynı boyutlarda üzerlerinde beş adet tam sayı 
bulunan “taban kartları” ile üzerinde beş adet daire şeklinde delik ve bu deliklerin üzerinde birer pozitif tam sayı bulunan 
“üs kartları” hazırlamıştır.

Öğrencilerinden seçtikleri üs kartını, taban kartının üzerine köşeler çakışacak şekilde yerleştirmelerini ve elde ettikleri üslü 
ifadelerin değerini bulmalarını istemiştir.

Aşağıda bir öğrencinin seçtiği kartlar ve elde ettiği üslü ifadeler görülmektedir.

(-2) (-1)(-3) 5 4 (-2) (-1)(-3) 5 4

Taban kartı Üs kartı Elde edilen üslü ifadeler

1 52 3 4 1 52 3 4

Öğrencilerden Sevilay taban kartı olarak aşağıdaki kartı seçmiştir.

(-4) 86 (-7) (-9)

Sevilay aşağıdaki üs kartlarından hangisini seçerse elde ettiği tüm üslü ifadelerin değeri pozitif olur?

A) 2 43 6 5 4 65 2 3

6 53 4 2 3 54 6 2

B)2 43 6 5 4 65 2 3

6 53 4 2 3 54 6 2

C)

2 43 6 5 4 65 2 3

6 53 4 2 3 54 6 2D)

2 43 6 5 4 65 2 3

6 53 4 2 3 54 6 2

14. Bazı elektronik aletler çalıştırıldığında ısı yayarak bulunduğu ortamın sıcaklığının artmasına neden olur. 

Bu tip elektronik aletlerin bulunduğu bir laboratuvarda ortam sıcaklığı, her yarım saatte 1 °C artmaktadır. Bu laboratuvara 
yerleştirilen soğutucu fan sıcaklık 28 °C’ye yükseldiğinde otomatik olarak devreye girerek ortam sıcaklığını her 15 dakika-
da 2 °C soğutmakta ve sıcaklık 24 °C’ye düştüğünde otomatik olarak kapanmaktadır.

Bu laboratuvarda saat 8.00’de ölçülen sıcaklık 26 °C olduğuna göre saat 13.00’e kadar soğutucu fanlar kaç kez 
devreye girmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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15. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yüksekliğine “yükselti” denir. Yükselti hesaplanırken deniz seviyesi 0 (sıfır) 
kabul edilir. Yükseltisi hesaplanan yer deniz seviyesinden yüksekte ise “+”, alçakta ise “–” değer alır.

Deniz

875 m

Dağ

Mağara girişi

Mete, Ece, Selim, Ahmet ve İrem’den oluşan beş kişilik araştırma ekibi bir mağara içerisinde bazı incelemeler yapmaktadır.

Girişinin yükseltisi 875 olan bu mağarada araştırmacıların bulundukları yerler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• Selim mağara girişinden 1100 metre aşağıdadır.

• Mete’nin bulunduğu yerin yükseltisi –200’dür.

• Ahmet, Mete’den 175 metre daha yukarıda bulunmaktadır.

• İrem ile Ahmet’in bulundukları yerlerin yükseltileri toplamı sıfırdır. 

• Ece mağara girişine en yakın ikinci kişidir.

Buna göre Ece’nin bulunduğu yerin yükseltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 57 B) –10 C) –30 D) –57
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16. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yüksekliğine “rakım” denir. Rakım hesaplanırken deniz seviyesi 0 (sıfır) 
kabul edilir. Rakımı hesaplanan yer deniz seviyesinden yüksekte ise “+” alçakta ise “–” değer alır.

Aşağıdaki tabloda ağaç köklerinin, yer altındaki su kaynaklarına ulaşmak için toprağın derinliklerine doğru ilerleyişlerinin 
incelendiği bir araştırmada elde edilen veriler gösterilmektedir.

Tablo: Ağaç Köklerinin Yer Altı Su Kaynaklarına Doğru İlerlemeleri

Bölge
Ağacın Dikildiği 

Yerin Rakımı
Ağaç Kökünün Yer Altındaki Su Kaynağına 
Doğru Yıllık Ortalama İlerleme Miktarı (m)

Yer Altındaki Suya  Ulaşana 
Kadar Geçen Süre (Yıl)

A –3 4 6

B 7 3 10

C ? 5 5

Bu araştırmada özdeş kabul edilebilecek üç ağaç aynı toprak yapısına sahip A, B ve C bölgelerinde toprağa dikiliyor.

Yeraltı suyu

Bu bölgelerdeki ağaç köklerinin suya ulaştığı derinliklerin rakımları hesaplandığında C bölgesindeki değerin diğer iki böl-
gedeki değerler arasında olduğu görülmüştür.

Buna göre C bölgesinde ağacın dikildiği yerin rakımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) –3 B) –2 C) 1 D) 2
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17. 

5
4

8

96

7

1 2
3

Eren, üzerinde 1’den 9’a kadar doğal sayıların yazılı olduğu topları tasarladığı titreşimli oyun makinesinin içerisine koy-
muştur. Oyun makinesi çalıştığında belli bir süre toplar hareket etmekte ve titreşim durduğunda bir top düşmektedir. 

Oyuncu rastgele düşen topun üzerinde yazan sayı;

• Asal olmayan çift sayı ise bu sayının 4 katı kadar puan kazanır.

• Asal olan bir çift sayı ise bu sayının toplama işlemine göre tersi kadar puan alır.

• Asal olan bir tek sayı ise bu sayının 9 katı kadar puan kaybeder.

• Asal olmayan bir tek sayı ise bu sayının 2 katı kadar puan kazanır.

Elif ve Eren karşılıklı olarak üçer defa bu oyunu oynarlar. Elif tuşa bastığında düşen toplar 2, 5, 8; Eren tuşa bastığında 
düşen toplar ise 4, 7, 9’dur.

Buna göre Elif ile Eren’in topladığı puanlar arasındaki fark kaçtır?

A) 12 B) 14 C) 17 D) 19

18. 20 katlı bir otelin 4 katı zemin katın altında, 15 katı ise zemin katın üstünde bulunmaktadır.

Aşağıda bu otelin asansöründe kat numaralarının yazılı olduğu bölüm verilmiştir.

0–1–2–3–4

54321

109876

1514131211

Kaan ve Doruk aynı anda asansöre binip odalarının bulunduğu kat numaralarının yazılı olduğu tuşlara basıyorlar.

Bastıkları tuşlarda yazan tam sayılardan küçük olanın mutlak değeri, büyük olanın mutlak değerinden daha büyüktür. 

Buna göre ikisinin odalarının bulunduğu katlar arasında en çok kaç kat vardır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5



1. Ünite: Tam Sayılarla İşlemler

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

19. Aşağıdaki grafikte, 3 şehrin yerel saatlerinin İstanbula göre kaç saat ileri yada geri olduğu gösterilmiştir.

Grafik: Londra, Bakü ve New York ile İstanbul Arasındaki Yerel Saat Farkı

Zaman farkı
(saat)

Şehirler

Londra

1
0

–2

–7

Bakü

New York

Bakü’den, New York saatine göre saat 7.00’de havalanan uçak, Londra’ya inip bir süre bekledikten sonra tekrar havalan-
mış ve Londra saatiyle 24.00’de New York’a inmiştir. 

Buna göre bu uçak Bakü’den havalandıktan kaç saat sonra New York’a inmiştir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

20. 

Bir pilot, her 200 m yukarı çıkıldığında hava sıcaklığının 1 °C düşeceğini hesaplayarak kullandığı uçak Kaçkar Dağları’nın 
zirvesinin üstünden geçerken uçaktaki yolculara aşağıdaki anonsu yapmıştır: 

“Bulunduğumuz yükseklikte hava sıcaklığı –5°C iken sizin için kabin içi hava sıcaklığını şu an camdan baktığınızda gördü-
ğünüz Kaçkar Dağları’nın zirvesindeki hava sıcaklığına eşit olacak şekilde 21 °C ye ayarlamış bulunmaktayım.”

Buna göre pilot Kaçkar Dağları’nın zirvesinden kaç metre yüksekte uçtuklarını hesaplayarak bu anonsu yapmıştır?

A) 4800 B) 4900 C) 5100 D) 5200



1- Bir gök cisminin etrafında dolanan daha küçük gök
cisimlerine uydu denir. Uydular doğal (tabii) ve yapay
uydu olmak üzere 2’ye ayrılırlar.

Buna göre Türkiye’nin yapay uydularıyla ilgili;

I: Türkiye’nin halen aktif 7 adet yapay uydusu vardır.
II: Türkiye’nin uydularından bazıları Mars’ı gözlemlemek
için kullanılır.
III: Türkiye’nin aktif olmayan uzayda 30 adet yapay
uydusu bulunmaktadır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

2- Yapay uydular, insanoğlunun geliştirip Dünya'nın
veya başka gezegenlerin yörüngesine yerleştirdiği ileri
teknoloji barındıran uzay araçlarıdır.

Buna göre Dünya’nın çevresine yerleştirilen
yapay uyduların görevlerinden biri
aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Hava tahminine yardımcı olma
B) Askeri alanda gözlem ve keşif yapma
C) Dünya’nın hava sıcaklığını artırıp azaltma
D) İletişim ve haberleşmede yardımcı olma

3- Uzay Yarışı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile
Sovyetler Birliği (SSCB) arasında 1957'den 1975'e
kadar süren, resmî olmayan rekabete verilen isimdir.Bu
yarış, uzaya araçlar yollayarak keşfetmek, insan
göndermek ve Ay'a insan indirmek gibi çabaları içerir. Bu
bağlamda iki ülke arasındaki rekabetle birlikte yıllar
içinde uzay teknolojisi de ilerlemiş ve uzay
araştırmalarında birçok uzay teknolojisi ürünü araç
ortaya çıkmıştır.

Buna göre;

I:  Roketler
II: Uzay istasyonları
III: Uzay sondaları

hangileri uzay araştırması ürünü araçlardır?

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

4- Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kurulduğu
zamandan bu yana birçok uzay çağı teknolojisine ve
icadına öncülük etmiş, bunlardan bazıları ise günlük
hayatımıza bile girmeyi başarmıştır.

1958 Havacılık ve Uzay Yasası uyarınca, NASA‘nın
araştırma ve teknolojik yenilikleri sadece uzay endüstrisi
değil, herkesin yararına olmalıdır. NASA, 1976 yılından
bu yana yaklaşık 2.000’e kadar buluş ve keşif
yaptığından bu teknolojilerin çoğu nereden geldiklerini
fark etmeden, günlük hayatlarımıza entegre olabildi.

Buna göre;

I:                                           II:

III:                                        IV:

verilenlerden hangilerinde uzay
araştırmalarının etkisi görülmektedir?

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

 KONU DEĞERLENDİRME TESTİ7.SINIF 1.ÜNİTE                       
UZAY ARAŞTIRMALARI

        
                

Doğal uydu

Yapay uydu

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyetler_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ay_(uydu)
https://history.nasa.gov/spaceact.html


5- Dünyanın etrafında ve farklı yörüngelerde başıboş bir 
şekilde dönen ve hiçbir işlevi bulunmayan cisimlerin 
oluşturduğu kirliliğe uzay kirliliği adı verilmektedir.  

 

Buna göre; 

I: Ömrü tükenen uyduların ve uzay araçlarının Dünya’ya 
düşürülmesi                                                                                    
II: Uyduların yörüngeye düzenli şekilde yerleştirilmesi                                                                  
III: Uzay mekiklerindeki deneylerin azaltılması                                  

hangileri uzay kirliliğini azaltmaya yöneliktir? 

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

6- Aşağıdaki görselde bir uzay mekiğinin fotoğrafı 

verilmiştir. 

 

Uzay mekiği, uzaya gidip gelebilen ve yeniden 
kullanılabilen, insanlı uzay araçlarına verilen isimdir. 
Mekik adı verilmesinin temel nedeni birçok kez 
kullanabilme özelliğine sahip olmasıdır. 

Buna göre uzay mekikleriyle ilgili olarak; 

I: Defalarca kullanılabilme özelliğine sahiptirler.                       
II: İçerisinde en çok 1 astronot olabilir.                                          
III: Dünyaya dönmesi için astronotsuz olması gerekir.                                   

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

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

7- Uzay Sondası, Dünya’nın çekim alanından kurtulup, 
Ay'a, diğer gök cisimlerine, gezegenler arası uzay 
boşluğuna ya da galaksiler arası uzay boşluğuna 
gönderilerek, veri toplamaya yarayan robotik uzay aracı 
ve bu aracın icra ettiği göreve verilen isimdir. 

Aşağıdaki görselde Mars yüzeyinde görev yapan bir 
uzay sondası gösterilmiştir. 

 

Buna göre uzay sondalarıyla ilgili; 

I: İçlerinde astronot bulundurmayan uzay araçlarıdır.                                                                                      
II: Enerjilerini Güneş panelleriyle Güneş’ten sağlarlar.                                                                   
III: Dünya’nın yer şekillerini incelemek için uzaya 
gönderilirler.                                   

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

8- Uzaydaki gök cisimlerinin, içerisinde bulunan 
sistemler sayesinde yakınlaştırarak net şekilde 
gözükmesini sağlayan aletlere teleskop denir. 

 

 

 

 

 
 

Buna göre teleskoplarla ilgili olarak; 

I: İcatları uzay araştırmalarını hızlandırmıştır.                                  
II: Gözden çıkan ışınlar teleskop açıklığından çıkarak 
gök cismine ulaşır.                                                                                           
III: Gök cisimlerinin gerçek büyüklüklerini 
değiştiremezler.                                   

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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



9- 

Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük radyo 
teleskobunun yapımını tamamladı. 30 futbol sahası 
büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu 
FAST'ta testlere başlandı. 

 

 

Buna göre radyo teleskoplarla ilgili olarak; 

I: Hava koşullarından optik teleskoplar gibi etkilenmez.                                                    
II: Yapılarında mercekler veya aynalar bulunmaz.                                     
III: Radyo dalgalarını toplayıp,elektrik sinyallerine 
dönüştürür. 

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

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

 

10- Bir öğrenci proje ödevi için aşağıdaki gibi bir 
teleskop modeli yapmıştır. 

 

Buna göre öğrencinin yaptığı teleskop 
modeliyle ilgili olarak; 

I: Işığı kırarak görüntü oluşturan optik bir teleskop 
modelidir.                                                                                      
II: Bu teleskopun kullanılacağı gözlemevleri şehir 
merkezlerinde kurulmamalıdır.                                                                   
III: Bu teleskop modeliyle tüm gök cisimleri her koşulda 
gözlenir.                               

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

11- Türksat 1A, Türkiye'nin ilk iletişim uydusu 
denemesidir. 

24 Ocak 1994'te TSİ 23.37'de Kourou'dan Ariane 
4 roketi ile uzaya fırlatılmıştır. Ancak fırlatıcı roketin 
üçüncü katındaki bir arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye 
sonra okyanusa düşmüştür. Türksat 1B, Türksat 1A 
yerine 1994 yılında uzaya gönderilmiş Türkiye'nin ilk 
başarılı fırlatılan ve yörüngeye oturtulan uydusu olup 
tam 12 yıl aktif hizmet vermiştir ve TÜRKSAT 
A.Ş. tarafından işletilen yapay bir iletişim uydusudur. 

 

Buna göre; 

I: TÜRKSAT 1A,uzaya fırlatılan ilk uydu girişimimizdir.                                                                                   
II: TÜRKSAT 1B,uzaya başarılı fırlatılan ilk uydumuzdur.                                                                   
III: TÜRKSAT 1B, aktif görevini tamamlamış 
uydumuzdur.                             

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

12- Uzay battaniyeleri günlük yaşamda oldukça işe 
yarayan ve hayat kurtaran bir üründür.Hubble Uzay 
Teleskopu ve Mars Rover keşif araçları gibi uzaydaki 
araçları aşırı sıcaklıklara karşı koruyan Uzay battaniyesi, 
günümüzde maraton sonunda atletleri,deprem altında 
saatlerce kalan yaralıları ve mağara gibi yerlerde çok 
uzun süre mahsur kalmış kişileri sıcak tutmak için de 
kullanılıyor. İnce bir plastik levhayı alüminyum ile 
kaplayarak oluşturulan bu hafif battaniye ile ısı izole 
ediliyor.  

 

Yukarıda verilen bilgilere göre; 

I: Uzay teknolojileri insan hayatını olumlu yönde etkiler.                                                    
II: Uzay teknolojileri hayatın bütün alanlarında kullanılır.                                  
III: Uzay battaniyeleri sayesinde uzay araçlarının 
yanması mümkün değildir.                                   

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

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

https://onedio.com/etiket/cin/503cfc06cc161f8ec134243c
https://onedio.com/etiket/futbol/57a9d96002ec868c0eb9c63b
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Saati
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kourou
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ariane_4
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ariane_4
https://tr.wikipedia.org/wiki/Roket
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrksat
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrksat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_uydu


13-1990 yılında Discovery (Diskaveri) adlı uzay mekiği 
tarafından Dünya’nın yörüngesine yerleştirilen Hubble 
(Habıl) Uzay Teleskopu sayesinde Uzay’ın derinlikleri 
çok daha net gözlemlenebilmektedir. 

 

Buna göre net görüntünün nedeni olarak; 

I: Işık kirliliğinden etkilenmemesi                                                     
II: Güneş’in zararlı ışınlarından etkilenmemesi                                      
III: Yapım maliyetinin fazla olması                                   

yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 

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

14- Uzay çöplüğünde yer alan parçacıklardan birinin bile 
kullanılan uydulardan birine çarpması, onları anında 
kullanılmaz hale getirebilir. Gelişen teknoloji ile uydu 
sayılarının ve buna bağlı olarak uzay çöpleri ve 
tehlikelerinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı 
söylenebilir. Herhangi iki enkaz parçasının birbirine 
çarpma şansı azdır, ancak küçük bir kaza bile felaketle 
sonuçlanabilir. NASA’da çalışan bilim insanı Donald 
Kessler, 1978 yılında bir çarpışmadan kaynaklanan 
enkazın başka çarpışmalara yol açacağı ve yörüngede 
hiçbir şey kalmayana kadar her biri daha fazla enkaz ve 
daha fazla yıkım yaratacağı bir domino etkisi senaryosu 
tanımladı. Bu senaryo “Kessler Etkisi” olarak 
adlandırıldı. 

Uzay çöpleri nedeniyle Dünya’nın alçak yörüngesi, 
önümüzdeki 10 yıl içinde uydular ve uzay araçları için 
uygun bir yer olmaktan çıkabilir. Böyle bir durumda 
yüksek hızla hareket eden bu parçacıklar, Dünya’nın 
çevresinde aralarına giren her şeyi yok eden bir alan 
oluşturabilir. 

Buna göre Uzay çöpleriyle ilgili olarak 
aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Birbirine çarparak Dünya’mızı yok edebilirler.                                                                        
B) Birbirine çarparak daha büyük kütle oluşturabilir ve 
daha büyük yıkımlara neden olabilirler.                                                                   
C) Önümüzdeki 10 yıl içinde uzay araştırmalarının 
tamamen durmasına sebep olacaklardır.                                          
D) Güneş’ten gelen ışığın Dünya’ya girmesine engel 
olacaklardır. 

15- Rasat, gözlem; hane ise ev anlamına gelir. Her çeşit 
değişikliği gözlemlemek ,veriler toplamak ve incelemek 
için kurulabilirler. Uzayda bulunan cisimleri incelemeye 
elverişli teleskop ve diğer yardımcı aletlerle donatılmış 
kubbesi açık özel binalardır. Binanın üzerindeki kubbe 
döner tertibatlı olup ekseni etrafında 360° döner. 
Kubbenin üst orta kısmında boydan boya yarık şeklinde 
açıklık vardır. Bu yarık bir perde ile kapalı olup, gerektiği 
kadar açılabilir özelliktedir. Teleskop bu açıklıktan gök 
yüzüne doğru yöneltilir. 

 

Buna göre yukarıdaki rasathaneyle ilgili 
olarak; 

I: Hava koşullarından çok fazla etkilenirler.                                                    
II: Optik gözlemevlerinin kurulması için en uygun yerler 
sıcak kesimlerdeki dağ tepeleridir.                                                
III: Şehir ışıklarından uzakta, yüksek ve az bulutlu 
yerlerde kurulmalıdırlar. 

ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

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

16- Tasarım süreci 5 yıl alan Türkiye'nin İlk Yüksek 
Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu GÖKTÜRK-2, Türk 
mühendislerince tasarlanmış ve 2012 yılında 
gerçekleştirilen fırlatma operasyonu ile görev 
yörüngesine yerleştirilmiştir. TÜBİTAK Kamu Kurumları 
Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programı 
(SAVTAG-1007) kapsamında GÖKTÜRK-2 Projesi 
Sözleşmesi; Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK 
Başkanlığı ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
AŞ-TÜBİTAK UZAY İş Ortaklığı arasında imzalanarak 
Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÖKTÜRK-2 
Uydu Sistemine ilişkin tasarım, üretim ve test 
süreçlerindeki tüm mühendislik faaliyetleri milli olarak 
gerçekleştirilmiştir. GÖKTÜRK-2, uzaydaki görevini 
başarılı şekilde yerine getirmektedir. 
 
Buna göre metinde verilenlerden GÖKTÜRK-2 
uydusuyla ilgili olarak; 

I: Elde ettiği görüntüler askeri amaçla kullanılabilir.                                                    
II: Dünya’nın yörüngesinde, tasarımından dolayı 5 yıl 
daha görev yapabilir.                                                                        
III: İstihbarat ve keşif amacıyla kullanılabilir.                                   

ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? 

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



17- Ali Öğretmen akıllı tahtada aşağıdaki gibi bir şekil 
açıyor ve öğrencilerden bu şekildeki boşlukları doğru 
şekilde doldurmalarını istiyor. 

 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin 
şekildeki boşluklar hakkında verdiği bilgi 
doğrudur? 

A) İpek: I.boşluğa ‘’Radyoteleskop’’ yazılmalıdır.                                                                          
B) Miray: III.boşluğa ‘’Uzay’’ yazılmalıdır.                                                                               
C) Melek: II.boşluğa ‘’Uzay Mekiği’’ yazılmalıdır.                           
D) Halil: I.boşluğa ‘’Uzay İstasyonu’’ yazılmalıdır.    

 

18- Uzay istasyonları, uzay boşluğunda insanların 
konaklaması ve çalışması için hazırlanan platformlardır. 
Şu ana kadar yapılan uzay istasyonları dünya 
yörüngesine gönderilmişlerdir. Uzay istasyonlarının diğer 
uzay araçlarından başlıca farkı hareket etmek için büyük 
roketlerinin olmamasıdır. Uzay istasyonlarına gitmek için 
hareket roketleri olan diğer uzay araçları kullanılır. Uzay 
istasyonları yörüngede haftalarca aylarca hatta yıllarca 
dolanmak üzere tasarlanır. Uzay istasyonları, uzayda 
uzun süre kalmanın organizma üzerindeki etkilerini 
araştırmak için kullanıldıkları gibi çeşitli bilimsel deneyler 
yapmak içinde kullanılırlar. 
 

 

Buna göre uzay istasyonlarıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Uzay istasyonlarında laboratuvarlar bulunabilir.                                                   
B) Uzay istasyonlarında bilimsel deneyler yapılabilir.                                                                  
C) Uzay istasyonlarında astronotlar süresiz kalabilir.         
D) Uzay istasyonlarına uzay araçlarıyla gidilebilir.                

19- Normal termometreler yıldızların sıcaklığını 
ölçemez; bu yüzden NASA bu iş için kızılötesi 
teknolojisini kullanmaya karar verdi. Bu fikirden yola 
çıkan bir şirket bir kızılötesi sensör icat etti, bu sensörü 
kulak termometresine yerleştirdi ve bu termometreyi 
kulak zarınızın kulak kanalına verdiği enerjiyi ölçmek için 
kullandı. Hastanelerde kullanılan modeller artık ateşinizi 
iki saniyeden kısa zamanda ölçebiliyor. 

 

Buna göre yalnızca metinden; 

I: Yıldızların sıcaklığını çok uzaklardan ölçmek için 
geliştirilen teknoloji sağlık alanında kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır.                                                                             
II: Uzay alanındaki teknolojiler sağlık sorunlarının 
tamamen ortadan kalkmasını sağlarlar.                                        
III: Uzay alanındaki teknolojiler ile cisimlerin sıcaklıklarını 
ölçmek için farklı termometreler yapılmıştır. 
 
ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? 

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

20- RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK 
UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci 
uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik 
görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp 
geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de 
tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.RASAT 
,2022 yılı Ağustos ayında görevini tamamlamıştır. 

 

Buna göre RASAT’la ilgili olarak; 

I: Dünya’daki bir noktayı gözlemlemek için geliştirilmiştir.                     
II: BİLSAT uydusundan sonra fırlatılan tek uydumuzdur.                                          
III: Uzaydaki görevi bittiği gün Türkiye’ye düşürülmüştür.                           

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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



21- Japonya, Dünya yörüngesindeki çöplerin temizlenmesi amacıyla geliştirilen bir manyetik hurda toplayıcıyı taşıyan 
roketi uzaya fırlattı. 

Japonya, Dünya yörüngesindeki çöplerin temizlenmesi amacıyla geliştirilen bir manyetik hurda toplayıcıyı geliştirdi. 
BBC'nin haberine göre, alüminyum ve çelik halatlardan oluşan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki hurda toplayıcı, 
uzaydaki metal atıkları yavaşlatarak dünya yörüngesinden çıkarmayı hedefliyor.Haberde, Kuzey Pasifik'teki Tanegaşima 
Uzay Merkezi'nden fırlatılan hurda toplayıcının, Japonya Uzay Ajansı ile balıkçı ağı üreticisi Nitto Seimo firmasının ortak 
çalışmasıyla tasarlandığı bildirildi.Manyetik hurda toplayıcının, Dünya yörüngesinde bulunan büyük metal atıklarının 
faaliyet alanını değiştirmesi, atıkları atmosfere doğru iterek yanmalarını sağlaması bekleniyor. 

Buna göre manyetik hurda toplayıcısıyla ilgili olarak;                                                                                                   

I: Manyetik hurda toplayıcısı diğer gezegenlerdeki ömrünü tamamlamış uzay sondalarını toplayacaktır.                                                                                                            
II: Manyetik hurda toplayıcısı Dünya yörüngesindeki görevi bitmiş yapay uyduları ve roket parçalarını toplayacaktır.                                                                                 
III: Manyetik hurda toplayıcısı Dünya yörüngesindeki meteor ve asteroit kalıntılarını toplayacaktır.    

ifadelerinden hangileri söylenebilir?                                 

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

 

22- Uzayın derinliklerini inceleme amacıyla kullandığımız,mercekler ve aynalar içeren silindirik şekilli araca teleskop adını 
vermekteyiz. Bu alet sayesinde uzaya dair bilmediğimiz bir çok şeyi görüp öğrenebiliriz.Teleskoplardan faydalanmamız 
dünyanın astronomi ve gök hakkında bilgilenmesini sağlamıştır. Teleskoplar olmasaydı hava durumlarını tahmin etmemiz 
dahi imkansız olurdu.Teleskoplar dünya ve yıldızların hareketleri hakkında bizlere bilgi sağlarken aynı şekilde astronomi 
bilim dalının daha da gelişmesini de sağlamıştır.Dünya’nın hareketlerini anlamamıza da olanak sağlayan teleskoplar, 
gece ve gündüzün yanı sıra mevsimlerin de nasıl oluştuğunun cevabını barındırmaktadır. Teleskoplar sayesinde 
insanoğlu evrenin sadece Dünya’dan oluşmadığını anlamıştır. 

Buna göre teleskopların bize kattıkları hakkında;                                                                                                   

I: Atmosferdeki gelişmelerin incelenmesini,hava olayları hakkında bilimsel veriler elde edinmemizi sağlarlar.                                                                                                           
II: Güneş sistemi,gezegenler ve yıldızlar hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlarlar.                                                                            
III: Gök biliminin ve gök bilimcilerin gelişmesine ve daha iyi yerlere gelmesini sağlarlar.   

ifadelerinden hangileri söylenebilir?                                 

A) Yalnız II    B) I ve II                                           C)  I ve III           D) I,II ve III
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1. Sosyal	 Bilgiler	 dersinde	 arkadaşlarımızla	 bir-

likte	 etkinlik	 yapıyorduk.	 Arkadaşım	Alper	 de	
bizim	etkinliğimize	katılmak	istedi.	Ancak	Alper	
etkinlikte	 bizim	 kadar	 iyi	 değildi.	 Bunu	 bilen	
diğer	 arkadaşımız	 Ufuk	 biraz	 alaycı	 bir	 tavır-
la	Alper’e	baktı	ve	gülümsedi.	Bunun	üzerine	
Alper,	 etkinlikte	 yer	 almak	 istemediğini	 ifade	
ederek	yanımızdan	ayrıldı.
Bu örneğe göre Ufuk, iletişimi etkileyen 
faktörlerden hangisine dikkat etmemiştir?

A)	Ben	dili	kullanma
B)	Etkili	dinleme
C)	Türkçeyi	etkili	kullanma
D)	Farklılıklara	saygı	duyma

2. En	uzak	mesafe	ne	Afrika’dır,
Ne	Çin,	ne	Hindistan,
Ne	seyyareler,
Ne	de	yıldızlar;	geceleri	ışıldayan…
En	uzak	mesafe;
İki	kafa	arasındaki	mesafedir,
Birbirini	anlamayan...

              

Can Yücel
Can Yücel’in bu mısralarına göre insanların 
birbirini anlamasında etkili iletişim yön-
temlerinden hangisi önemli bir rol oynar?

A)	Empati	kurma
B)	Hoşgörülü	davranma
C)	Beden	dili	kullanma
D)	Teselli	etme

3. İnsanlar	 arası	 ilişkilerde	 anlaşılmak	 ve	 ça-
tışmadan	 iletişim	 kurabilmek	 için	 ben	 dilini	
kullanmak	 önemlidir.	 Ben	 dili	 ile	 konuşmak,	
kişinin	 duygu	 ve	 düşüncelerini	 ifade	 ederek	
iletişim	 kurmasıdır.	 Yaşadığımız	 herhangi	 bir	
durumun	 bizim	 üzerimizdeki	 etkisini	 ken-
di	 duygularımızdan	 ve	 düşüncelerimizden	
bahsederek	 ifade	 edersek,	 karşımızdaki	 kişi	
kendini	korumaya	geçmez.	Böylece	karşılıklı	
bir	 çatışma	 ortamı	 doğmamış	 olur.	 Örneğin,	
geç	kalan	bir	 arkadaşımıza	 “Her	 zaman	geç	
kalıyorsun!”	 demek	 yerine	 “Seni	 görmeyin-
ce	meraklandım.”	demek	ben	diliyle	 kurulan	
olumlu	bir	iletişim	biçimidir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 
ben diliyle ifade edilmemiştir?

A)	“Çok	 gürültülü	 konuştuğunda	başım	 ağrı-
yor	ve	huzursuz	oluyorum.”

B)	“Sözüm	bölündüğünde	rahatsız	oluyorum.”
C)	“Son	günlerde	benimle	hiç	ilgilenmiyorsun.”
D)	“Bu	 şekilde	 davrandığında	 beni	 umursa-

madığını	düşünüyorum.”

4. Türkiye	 Cumhuriyeti	 Anayasası’nın	 iletişime	
dayalı	 hak	 ve	 özgürlükleri	 ifade	 eden	 bazı	
maddeleri	şöyledir:
•	 Madde	20:	Herkes,	özel	hayatına	saygı	gös-
terilmesini	isteme	hakkına	sahiptir.

•	 Madde	22:	Herkes,	haberleşme	hürriyetine	
sahiptir.	Haberleşmenin	gizliliği	esastır.

Bu maddelere göre aşağıdaki davranış-
lardan hangisi yukarıda verilen hak ve 
özgürlüklerin kapsamında değildir?

A)	Ali	 Bey’in	 tüm	 aile	 fertlerini	 içine	 alan	 bir	
sosyal	medya	grubuna	dahil	olması

B)	Hasan	Bey’in	sokak	temizliği	ile	ilgili	bele-
diyeye	şikayet	dilekçesi	vermesi

C)	Ceylan	 Hanım’ın	 telefonunun	 dinlendiği	
şüphesiyle	savcılığa	başvurması

D)	Ünlü	 sanatçı	 Türkan	 Hanım’ın	 aile	 fotoğ-
raflarının	 kişisel	 izniyle	 sosyal	 medyada	
paylaşılması

SOSYAL BİLGİLER
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5. Sosyal	medyanın	gelişiminden	önce,	dini	 ve	
milli	 bayramlarda,	 doğum	 günlerinde	 ya	 da	
ölümlerde	 insanlar	 birbirlerini	 arayıp	 hal	 ha-
tır	sorar,	aile	büyüklerine	yapılan	ziyaretlerde	
insanlar	arasında	samimi	bir	ortam	oluşurdu.	
Artık	özel	günlerde	insanlar	birbirlerini	arayıp	
hal	hatır	 sormak	ya	da	birbirlerini	 ziyaret	et-
mek	 yerine;	 gelen	 doğum	 günü	 bildiriminin	
altına	kısa	bir	not	yazarak,	sosyal	medya	say-
fasından	konu	ile	ilgili	bir	mesaj	yayınlayarak	
ya	da	yayınlanan	bir	gönderinin	altına	yorum	
yaparak	konu	hakkında	etkileşim	göstermek-
tedirler.
Bu parçada sosyal medya ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)	İnsanların	 düşüncelerini	 ve	 davranışlarını	
değiştirdiği

B)	Bütün	toplumlarda	benzer	sonuçlar	ortaya	
çıkardığı

C)	Daha	çok	eğitim	amaçlı	olarak	kullanıldığı
D)	Bireylerin	kişisel	gelişimlerine	olumlu	katkı	

sağladığı

6. Genel Ağ’ın sağladığı imkanlar

Genel	Ağ,	bilgiye	ve	habere	daha	hızlı	ulaş-
mamızda	önemli	bir	rol	oynar.

Genel	Ağ,	haberi	ve	bilgiyi	pek	çok	kaynak-
tan	alabilme	imkânı	sunmaktadır.

Genel	Ağ	üzerinden	ticaret	imkânı,	bireylerin	
alışveriş	yapma	alışkanlıklarını	değiştirmek-
tedir.

Bu tabloya göre Genel Ağ’ın toplumsal 
değişimdeki rolüyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A)	Eğitim	imkanlarını	artırması
B)	Ekonomik	hayatın	gelişmesini	sağlaması
C)	Kültürel	 etkileşimin	 azalmasında	 etkili	 ol-

ması
D)	Toplumda	kamuoyu	oluşumunu	kolaylaştır-

ması

7. Ülkemizde	çocukların	ve	yetişkinlerin	medyayı	
doğru	okuyan,	kendilerine	iletilen	mesajları	be-
lirli	bir	süzgeçten	geçiren,	medya	kurumlarının	
işleyişini	 bilip,	 doğruyu	 yanlışı	 ayırt	 edebilen	
kitleler	haline	getirebilmek	 için	 “Medya	Okur-
yazarlığı”	projesi	başlatılmıştır.
Buna göre Medya Okuryazarlığı projesi 
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A)	Kitle	 iletişim	 araçlarının	 yaygınlaşmasını	
sağlamaya

B)	Kültürümüzün	 korunmasında	 medyayı	 et-
kin	kılmaya

C)	Medya	kurumlarının	mali	gücünü	artırmaya
D)	Bireyleri	medya	karşısında	bilinçli	hale	ge-

tirmeye

8. 

İletişim,	 kişiler	 arasında,	 duygu,	 düşünce,	
bilgi	ve	haberlerin,	akla	gelebilecek	her	 türlü	
biçim	 ve	 yolla	 kişiden	 kişiye	 karşılıklı	 olarak	
aktarılmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili ile-
tişimde rol oynayan unsurlardan değildir?

A)	Ortama	 ve	mesaja	 uygun	 bir	 ses	 tonu	 ile	
konuşulması

B)	Beden	dilinin	doğru	kullanılması
C)	Yargılayıcı	ve	suçlayıcı	 ifadelerden	kaçınıl-

ması
D)	Konuşmada	son	sözü	söylemeye	önem	ve-

rilmesi
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9. İş	 insanı	Nihat	Sındırgı	 şirket	 faaliyetleri	 hakkında	bir	gazetede	gerçeğe	aykırı	 yayın	yapıldığını	gör-

müş;	 bunun	 üzerine	 avukatı	 aracılığıyla	 bir	 tekzip	metni	 hazırlayarak	 ilgili	 gazeteden	 yanlış	 haberin	
düzeltilmesini	 istemiştir.	 Gazete,	 ertesi	 gün	 tekzip	metnini	 yayınlayarak	 haberi	 kamuoyuna	 yeniden	
duyurmuştur.
Yukarıda verilen bu örnek;

Konut	dokunulmazlığı1 Din	ve	vicdan	özgürlüğü3Doğru	bilgi	alma	hakkı2

gibi hak ve özgürlüklerden hangisinin korunmasına yöneliktir?

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

10. 

Necla Hanım Bilge Hanım

Hayvanlara	eziyet	edenlerden	
nefret	 ederim.	 Randevularına	
zamanında	 gelmeyenleri	 hiç	
sevmem.	 Hayatı	 zorlaştıran	
insanlardan	 hemen	 uzaklaşı-
rım.	Savaş	karşıtıyım.

Hayvansever	 insanlara	karşı	
hayranlık	 duyarım.	 Rande-
vularına	zamanında	gelenleri	
takdir	 ederim.	 Hayatı	 zevkli	
kılan	 insanlarla	 yaşamaktan	
hoşlanırım.	 Barış	 taraftarı-
yım.

Yukarıda	verilen	cümlelerde	aynı	düşünceler	iki	farklı	kişi	tarafından	söylenmektedir.
Bu konuşmalarda Bilge Hanım’ın yaklaşımının doğru bir yöntem olduğu kabul edildiğine göre bu 
farklılık, iletişimde aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?

A)	İfade	biçiminin	 B)	Ses	tonunun	 C)	Jest	ve	mimiklerin	 D)	Göz	temasının

SOSYAL BİLGİLER
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