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DENEME SINAVI – 2

A
KİTAPÇIĞI

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1.	 Sınıf	öğrenci	yoklama	listesinde	belirtilen	sınıfta	ve	sıra	numarasında	oturunuz.
2.	 Cevap	kâğıdındaki	kimlik	bilgilerinin	doğruluğunu	kontrol	ediniz.
3.	 Kitapçık	türünü	cevap	kâğıdındaki	ilgili	alana	kodlayınız.
4.	 Cevap	kâğıdı	üzerindeki	kodlamaları	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Puanlama;	her	test	için	yanlış	cevap	saysının	üçte	biri,	doğru	cevap	sayısından	

çıkarılarak	 elde	 edilecek	 geçerli	 cevaplar	 üzerinden	 yapılacağı	 için	 cevap	
kâğıdı	üzerinde	rastgele	cevaplama	yapmayınız.

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

Adı :....................................................................

Soyadı :....................................................................

Öğrenci Numarası :....................................................................

SINAV KİTAPÇIĞIMIZ “SÖZEL VE SAYISAL” OLMAK ÜZERE İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.

KİTAPÇIĞIMIZDA SÖZEL 50 SORU, SAYISAL 40 SORU OLMAK ÜZERE TOPLAM 90 SORU VARDIR.

SINAV SÜRESİ SÖZEL BÖLÜM İÇİN 75, SAYISAL BÖLÜM İÇİN 80 DAKİKADIR.
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SORU SAYILARI
	 TÜRKÇE	 	 	 :	20	soru
	 SOSYAL	BİLGİLER	 	 	 :	10	soru
	 DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ		 	 :	10	soru
	 İNGİLİZCE	 	 	 :	10	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	75	dakika

1. Aşağıdaki	 cümlelerde	 altı	 çizili	 sözcüklerin	
ayraç	 içindeki	 anlamlarının	 doğru	 (D)	 ya	 da	
yanlış	(Y)	olduğuna	karar	verilerek	ok	yönün-
de	ilerlenecektir.

Konuşmacının	sözlerine	salondaki	kimse	
katılmadı.
(Bir	topluluğa	girmek,	iştirak	etmek)

Balık	tutmayı	sever.
(Avlamak)

Odaya	bir	kilim	
yayıldı.	(Serilmek,	
döşenmek)

D Y

D Y D Y

● ■ ▲ ★

Buna göre etkinlik doğru tamamlandığında 
aşağıdaki sembollerden hangisine ulaşılır?

A)	●	 B)	■ C) ▲	 D)	★

2. Günün	 birinde	 ulaşmaya	 çalıştığımız	 bir	 he-
defle	 burun	 buruna	 gelebiliriz.	 İşte	 o	 zaman	
hakikat,	 üzerine	 giydirdiğimiz	 hayal	 mahsu-
lü	 elbiseden	 sıyrılır,	 onunla	 yüz	 yüze	 geliriz.	
Hakikat	o	zaman	bize	berbat	görünür.	 İşte	o	
anda	hakikat	bizim	için	acı	hem	de	çok	acıdır.	
Çünkü	 istediğimiz,	umduğumuz	gibi	değildir.	
Hayal	kırıklığına	uğramışızdır.
Bu metinde geçen “üzerine	 giydirdiğimiz	
hayal	mahsulü	 elbiseden	 sıyrılmak” sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	Gizlediğimiz	yanlışların	can	sıkması
B)	Gerçek	olmayan	şeylerin	gerçek	sanılması
C)	Yüzleşemediğimiz	 gerçeklerin	 açığa	 çık-

ması
D)	Beklentilerimizin	hayal	kırıklığı	yaratması

3. Çevresinde	 eleştiriye	 kapalılığıyla	 tanınırdı.	
Öyle	ki	eleştirinin	en	masumuna	bile	 taham-
mülü	yoktu.	Sanki	kendisi	gibi	her	yaptığı	şey	
de	özeldi.	 İsterdi	ki	her	yaptığı	 iş	beğenilsin,	
takdir	edilsin.	Kibri	göklere	varan	bu	adamın	
huysuzluğu	 herkesçe	 bilindiğinden	 kimse	
yaptığı	işe	kem	söz	söylemezdi.	-	-	-	-	hiçbir	
zaman	kendini	de	geliştiremedi.
Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdaki de-
yimlerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A)	Burnundan	kıl	aldırmadığından
B)	Zeytinyağı	gibi	üste	çıktığından
C)	Burnunun	dikine	gittiğinden
D)	Gözü	yükseklerde	olduğundan

AA TÜRKÇE
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4. Şaşar	Veysel	işbu	hâle
Gâh	ağlaya	gâhi	güle
Yetişmek	için	menzile
Gidiyorum	gündüz	gece
	 				(Âşık	Veysel	Şatıroğlu)
Bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangi-
sinden yararlanılmıştır?

A)	Konuşturma	(İntak)
B)	Kişileştirme	(Teşhis)
C)	Abartma	(Mübalağa)
D)	Karşıtlık	(Tezat)

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde duygu-
sal anlatım yoktur?

A)	Aldığı	 bu	 tatsız	 haber	 sonrasında	 yıkıldı,	
deliye	döndü.

B)	Martıların	 çığlığı	 rüzgârın	 sesine	 karışıyor-
du.

C)	Ya	sınavdan	beklediğim	notu	alamazsam!
D)	Keşke	senin	sözünü	en	baştan	beri	dinle-

seydim.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ifade 
ettiği anlam özelliği, tabloda yanlış işaret-
lenmiştir?

Cümle Amaç-Sonuç Neden-Sonuç

A)	 Ders	
çalışmaya	
odasına	çıktı.

✓

B)	 Konuşmaktan	
ağzım	kurudu.

✓

C)	 Seni	görmek	
için	gelmişler.

✓

D)	 Kitap	
alabilmek	için	
çok	uğraştı.

✓

7. (I)	 Daniel	 Defoe’nin	 Robinson Crusoe	 ad-
lı	 eserinin	 ilk	 basımı	 1719	 yılında	 yapıldı.	 (II)	
Kitap,	 İngiltere’de	 yaşayan	 Alman	 asıllı	 orta	
hâlli	bir	ailenin	en	küçük	oğlu	olan	Robinson	
Kreutzner’in	dünyayı	gezme	hayalleri	ile	çıktı-
ğı	yolculukları	anlatıyordu.	(III)	Bu	yolculuklar	
içinde	ıssız	bir	adada	28	senesini	-son	üç	yılı	
hariç-	 yalnız	 geçirir.	 (IV)	 Romanın	 edebî	 de-
ğerinin	 düşüklüğü	 hakkında	 çeşitli	 eleştiriler	
yapılmış	 olmasına	 rağmen,	 etkileyici	 konusu	
ve	serüvenleri	 ile	 romanda	Batı’nın	 sömürge	
tarihi	ve	felsefesi	anlatılır.
Bu metinde numaralandırılmış cümle-
lerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından 
diğerlerinden farklıdır?

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

8. Sığır,	 koyun,	 keçi	 ve	 antilopların	 boynuzları	
“keratin”	 adı	 verilen	 sert	 bir	maddeyle	 kaplı	
içi	 boş	 bir	 kemikten	 oluşur.	 Doğumdan	 he-
men	 sonra	 gelişmeye	 başlar	 ve	 bu	 gelişim	
yaşamları	 boyunca	 sürer.	 Bu	 hayvanların	
boynuzlarında	 dallanma	 yoktur.	 Geyiklerin	
boynuzları	 ise	 sığır,	 koyun,	 keçi	 ve	 antilop-
larınkinden	 farklıdır.	 Bu	 boynuzlar	 tümüyle	
kemikten	oluşur	ve	her	yıl	yenilenir.	Yenilenen	
boynuza	her	yıl	yeni	bir	dal	eklenir.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştir-
me yollarından hangisi kullanılmıştır?

A)	Karşılaştırma
B)	Benzetme
C)	Tanımlama
D)	Örneklendirme



47. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 2

A ATÜRKÇE

9. Okumakta	ustalaştıkça	şu	garip	gerçeği	 fark	
ediyordum:	O	sayfalarda	anlatılan	yerler,	ada-
lar,	 ormanlar,	 hayvanlar,	 kahramanlar	 sanki	
aklımın	içinde	bir	yerlerde	duruyorlardı	da	ben	
okumak	denilen	bu	garip	işlemle	onları	keşfe-
diyordum.	Karanlık	bir	mağaranın	içinde	saklı	
duran	 bu	 uçsuz	 bucaksız	 hazinenin	 üzerine	
yönelttiğim	el	 fenerinin	 ışığı	neyi	 aydınlatırsa	
onlar	canlanıveriyorlardı.
Bu sözleri söyleyen biri, okumayı aşağıda-
kilerin hangisiyle ifade eder?

A)	Zihinden	çıkanı	hatırlamak
B) Var	olanı	anlamlandırmak
C)	Yeni	bir	dünya	yaratmak
D)	Zihindekini	sorgulamak

10. Önemli	 işlerimizi	 ertelemeyi	 severiz.	 Bazıla-
rımızda	bu,	 tembellikten	ve	 ihmalden	ziyade	
mükemmellik	 aşkıdır.	 O	 işi	 önemi	 oranında	
muhtaç	olduğu	geniş	zamana	bırakırız.	Yarını	
bugünden	 daima	 daha	 müsait	 farz	 etmek-
ten	doğan	bu	masumluğun	cezası	o	işin	asla	
yapılamamasıdır.	Yaşadıkça	anlarız	ki	ne	yap-
mak	 istiyorsak	 ne	 yapabileceksek	 şimdiden	
başlamalıyız.	 Ancak	 şimdiye	 hâkimiz.	 Hayat	
birbirinin	peşi	sıra	geçen	şimdilerin	toplamıdır.	
Her	kaybolan	şimdi	bir	daha	gelmemek	üzere	
geçip	 gitmiştir	 ve	 şimdiyi	 anlamayan,	 hayatı	
anlamaz.
Bu parçada yazarın vermek istediği mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Her	 işe	gerektiği	kadar	zaman	ayırmalı	 ve	
zamanı	özenli	kullanmalıyız.

B)	İçinde	 bulunduğumuz	 anın	 kıymetini	 bilip	
bugünün	işi	yarına	bırakmamalıyız.

C)	Geçmiş	geride	kaldığından,	gelecek	ise	he-
nüz	yaşanmadığından	önemsizdir.

D)	Sürekli	 ertelediğimiz	 işleri	 gün	 gelir	 yapa-
cak	zaman	bulamayabiliriz.

11. Türk	 çocuklarındaki	 kabiliyet,	 her	 milletin-
kinden	üstündür.	Türk	kabiliyet	ve	kudretinin	
tarihteki	 başarıları	 meydana	 çıktıkça	 Türk	
çocukları	kendileri	için	lazım	gelen	hamle	kay-
nağını	o	 tarihte	bulabileceklerdir.	Bu	 tarihten	
Türk	çocukları	 bağımsızlık	 fikrini	 kazanacak-
lar,	o	büyük	başarıları	düşünecekler,	harikalar	
yaratan	 adamları	 öğrenecekler,	 kendilerinin	
aynı	 kandan	 olduklarını	 düşünecekler	 ve	 bu	
kabiliyetle	kimseye	boyun	eğmeyeceklerdir.

(M.	Kemal	Atatürk)
Atatürk’ün bu parçada anlattıklarını aşağı-
daki sözlerinden hangisi özetler?

A)	Türk	 çocuğu	ecdadını	 tanıdıkça	daha	bü-
yük	 işler	 yapmak	 için	 kendinde	 kuvvet	
bulacaktır.

B)	Bugünün	çocuğunu,	yarının	büyüğü	olarak	
yetiştirmek	hepimizin	insanlık	görevidir.

C)	Bir	gün	ulusu	sizin	gibi	beni	anlamış	genç-
liğe	 bırakacağımdan	 çok	 memnun	 ve	
mesudum.

D)	Büyük	başarılar,	değerli	anaların	yetiştirdik-
leri	 seçkin	çocukların	yardımıyla	meydana	
gelir.

12. Dünyada	iki	kıta	üzerine	kurulu	tek	şehir	olan	
İstanbul’un	Dünya	Miras	Listesi’nde	yer	alan	
tarihî	 alanları	 Sultanahmet	 Arkeolojik	 Parkı,	
Süleymaniye	 Koruma	 Alanı,	 Zeyrek	 Koruma	
Alanı	 ile	 Kara	 Surları	 Koruma	 Alanı	 olmak	
üzere	 dört	 ana	 bölgeyle	 temsil	 edilmektedir.	
Bu	 alanlar	 sahip	 oldukları	 kültür	 varlıklarının	
dönemi	 ve	 niteliği	 açısından	 farklılıklar	 gös-
tererek	İstanbul’un	kent	tarihini	gözler	önüne	
sermektedir.
Bu parçada “İstanbul” ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A)	İki	farklı	kıtada	topraklarının	bulunduğuna
B)	Kendine	has	özellikli	tek	şehir	olduğuna
C)	Pek	çok	kültüre	ev	sahipliği	yaptığına
D)	Tarihî	alanlarının	evrensel	nitelik	taşıdığına
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13. 
Başımı	çevirdim.	Ona	baktım.	Bunu	yapar-
ken	 romatizmalı	 kolumu	 zorlar	 gibiydim.	
Fakat	 içim	 birdenbire	 ferahladı.	 Sanki	 yıl-
lardır	 aradığım	 bir	 arkadaşımı	 bulmuştum.	
Islık	 çalmak	 istiyordum.	 Perdeleri	 indirdim,	
güneş	 onu	 rahatsız	 edecekti.	 Benimkilere	
benzeyen	sert	ve	siyah	sakallı	yüzünü	hafif-
çe	öperek	dışarı	çıktım.

Parlak,	 küçücük	 ağzını	 yumdu.	 Kulakları	
korkunç	 bir	 gürültünün	 içinde	 sağır	 olmuş	
gibiydi.	 Başından	 bütün	 düşünceler	 uzak-
laşmış,	yalnız	bir	tek	düşünce	kalmıştı.	O	da	
serin	suların	kucağında	yuvarlanırken	elleri-
ne	kendini	 kurtaracak	bir	 şeyin	dokunması	
ve	 bütün	 kuvvetiyle	 ona	 sarılmasıydı.	 “Ah	
yavrum!	Parlak’ım	benim!	Sarıl	ağaca!	Ah	bir	
tutunabilse	kurtulacak!”	diyordu	anası.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin or-
tak yönlerinden biri değildir?

A)	Betimleyici	anlatımdan	yararlanılması
B)	Olay	örgüsüne	dayanması
C)	Anlatımın	birinci	kişi	ağzıyla	yapılması
D)	Duygu	belirten	ifadeler	bulunması

14. Kitap	yapımında	kullanılan	 tutkal,	 kâğıt,	mü-
rekkep	 gibi	 maddeler	 zaman	 içinde	 ısı,	 ışık	
ve	nem	gibi	dış	koşulların	etkisiyle	parçalan-
maya	başlar.	Bunun	 sonucunda	da	 15	 farklı	
bileşik	 ortaya	 çıkar.	 İşte	 eski	 kitapların	 ken-
dine	 özgü	 çimen	 ve	 vanilya	 karışımı	 kokusu	
bu	bileşiklerden	kaynaklanır.	Tabii	ki	kitapların	
o	 kendilerine	 özgü	 kokularının	 oluşmasında	
çevresel	 etmenler	 ve	o	 kitabı	 okuyan	kişinin	
yaşamı	da	etkili.	Bu	yüzden	bazı	kitaplar	kah-
ve	yerine	geçebilir;	kimileri	 ise	parfüm,	çiçek	
veya	hemen	yanınıza	kıvrılıp	uyuyuvermiş	bir	
kedi	mesela...
Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Eski	Kitapların	Kokusu
B)	Kitaplarda	Bulunan	Bileşikler
C)	Vanilya	ve	Çimen	Kokusu
D)	Kitap	Yapımında	Kullanılan	Malzemeler

15. 

Bu görsel aşağıdaki metinlerin hangisinde 
kullanılabilir?

A)	Kitap	 okumanın	 stresi	 azalttığı	 bilim	
adamları	 tarafından	 yapılan	 araştırmalarla	
onaylanmıştır.	 Yoğun	 ve	 yorucu	geçen	bir	
iş	 gününün	 sonunda,	 okuyacağınız	 20-30	
sayfalık	bir	kitap,	sizi	günün	kaygılarından	
uzaklaştıracaktır.

B)	Kitap	en	iyi	dosttur	çünkü	sizi	hiçbir	zaman	
yalnız	bırakmaz.	Evde,	okulda,	yolculukta,	
dağın	 başında,	 en	mutlu	 ve	mutsuz	 anla-
rınızda…	Siz	onları	bırakmadığınız	sürece,	
kitaplarınız	 sizi	 asla	 bırakmaz.	 Sizinle	 her	
şeyini	paylaşır.	Yeter	ki	siz	ona	el	uzatın.

C) Düşünmeyen,	sorgulamayan	bir	zihin	yete-
rince	 okumuyor	 demektir.	 Çünkü	 okumak	
zihnin	 fonksiyonlarını	 yerine	 getirebilmesi	
için	ihtiyaçtır.	Çok	okuyanın	zihni	her	daim	
idmanlıdır.	 Öğrendikleri	 aklının	 her	 yanına	
dağılmış	vaziyettedir.	Bu	nedenle	her	konu-
da	çabucak	düşünür	ve	yorum	yapar.

D)	Uyumadan	 önce	 kitap	 okumak	 zihninizin	
boşalmasına	yani	stresin	azalmasına	yarar.	
Huzursuz	 eden	 düşüncelerden	 arınan	 bir	
zihin,	daha	rahat	uykuya	dalar.	Uyumadan	
önce	 az	 da	 olsa	 kitap	 okuma	 alışkanlığı	
edinirseniz,	 uyku	 kalitenizin	 zamanla	 nasıl	
düzeldiğini	fark	edeceksiniz.
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16. Çocukların	oynadıkları	oyunlar	genellikle	ha-
reketli,	heyecan	verici,	hızlı	ve	ani	değişimleri	
olan,	ödül	kazandıran	ya	da	kaybettiren	sanal	
oyunlardır.	Daima	böyle	bir	ortama	maruz	ka-
lan	insan	beyni,	bir	süre	sonra	gerçek	hayatta	
da	aynı	hızda	akan	benzer	olaylarla	karşılaş-
ma	beklentisi	içine	giriyor.	Oysa	gerçek	hayat,	
oyundaki	sanal	hayatın	aksine	son	derece	sa-
kindir.	Okul	dersleri	ve	ödevler	için	ise	tam	bir	
sabır	 ve	 konsantrasyon	 gereklidir.	 Hâl	 böyle	
olunca	sanal	dünyanın	hızlılığına	alışmış	olan	
bir	 zihne	 sahip	 çocuk,	 bir	 süre	 sonra	 ödev	
yapma,	 ders	 dinleme,	 kitap	 okuma	gibi	 ona	
göre	son	derece	sıkıcı	ve	zevksiz	faaliyetlere	
alışamıyor.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Sanal	oyunların	okul	başarısını	engellemesi
B)	Çocukların	gerçek	hayata	hazırlanması
C)	Gerçek	hayat	ile	sanal	hayatın	farkı
D)	Sanal	oyunların	çocuğun	zihnine	etkisi

17. Bir	 eylemde	bildirilen	 iş,	oluş	veya	durumun	
zamana	 göre	 nasıl	 gerçekleştiğini	 veya	 ger-
çekleşeceğini	bildiren	eklere	kip	ekleri,	hangi	
şahıs	 tarafından	 gerçekleştirildiğini	 bildiren	
eklere	 ise	 şahıs	 ekleri	 denir.	Örneğin	 “Okula	
geldim.”	cümlesinde	“-di”	eki	gelme	eyleminin	
geçmişte	kesin	olarak	gerçekleştiğini	bildirdi-
ğinden	 geçmiş	 zaman	 kipi,	 “-m”	 eki	 ise	 bu	
eylemin	1.	tekil	şahıs	(ben)	tarafından	gerçek-
leştirildiğini	bildirdiğinden	1.	tekil	şahıs	ekidir.	
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde 
kullanılan fiillerden hangisinin çekimlendi-
ği kip veya şahıs yanlış verilmiştir?

A)	Onunla	 konuşurum.	 (Geniş	 zaman	kipi,	 1.	
tekil	şahıs)

B)	Eve	geç	dönmüş.	 (Geçmiş	 zaman	kipi,	 3.	
tekil	şahıs)

C)	Bir	saattir	koşuyorsun.	(Şimdiki	zaman	kipi,	
2.	tekil	şahıs)

D)	Kitaplarını	toplayacak.	(Gelecek	zaman	ki-
pi,	3.	çoğul	şahıs)

18. Fukaranın	düşkünü,	beyaz	giyer	kış	günü.
Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi, bu 
atasözündeki fiille aynı anlam özelliğine 
sahiptir?

A)	Bir	dilim	ekmek	ve	birkaç	zeytinle	doyarım.
B)	Orada	hepimizi	çok	güzel	günler	bekliyor.
C)	Dedem	sağlığına	kavuşunca	herkes	sevindi.
D)	Her	gün	aynı	şeyleri	tekrarlamaktan	usanmış.

19. El	ele	vererek	dost	olduk	hemen
Yorulmaz	dostuyla	birlikte	giden.
	 	 	 (Enis	Behiç	Koryürek)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, bu 
cümledeki altı çizili fiille aynı kipte çekim-
lenmiştir?

A)	Bahar	gelince	doğa	derin	uykusundan	uya-
nır.

B)	Hafta	sonu	dedemin	zeytinlerini	toplayaca-
ğız.

C)	Martılar	simit	parçacıklarını	havada	yakalı-
yor.

D)	Hasta	olduğundan	dün	okula	gelmedi.

20. Fiiller	olumsuz	soru	biçiminde	çekimlenirken	
fiil	 kökünden	 sonra	 sırasıyla	 olumsuzluk	 ve	
kip	eki,	daha	sonra	da	soru	edatı	getirilir.
Buna göre “anlat-” fiilinin gereklilik kipi, 
olumsuz soru, 2. çoğul şahıs çekimi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Anlatmalı	mısınız?
B)	Anlatmamalı	mısın?
C)	Anlatmamalı	mısınız?
D)	Anlatmakta	mısınız?
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1. “Allah	 bir	 ağız,	 iki	 kulak	 vermiş.	 Öyleyse	 iki	
dinle	bir	konuş.”
Yukarıda verilen atasözünde aşağıdakiler-
den hangisi ifade edilmektedir?

A)	Konuşmak	birbirimizle	 ve	 çevremizle	 ileti-
şim	kurmamızın	en	kolay	yoludur.

B)	Sözlü	ve	yazılı	 iletişimin	en	önemli	unsuru	
dildir.

C)	Karşımızdaki	kişiye	söylemek	istediklerimi-
zi	açık	ve	net	ifade	etmeliyiz.

D) Olumlu	iletişim	kurabilmek	için	etkin	dinle-
me	yapmalıyız.

2. İnsanlar	 olaylardan	 haberdar	 olmak,	 top-
lumsal	 gelişmelere	 uzak	 kalmamak	 veya	
eğlenmek	için	medyayı	sürekli	olarak	takip	et-
mektedirler.	Medya,	doğal	olarak	bu	süreçte	
insanların	düşüncelerini,	kararlarını	ve	davra-
nışlarını	etkilemektedir.
Bu durum medyanın aşağıdakilerin hangi-
sinde rol oynadığını kanıtlar?

A)	Sosyal	yardımlaşmanın	artmasında
B)	Toplumun	ayrışmasında
C) Kamuoyu	oluşmasında
D)	Kültür	bilincinin	oluşmasında

3. Bireye	ait	bazı	eşyalar,	bilgiler,	 fotoğraflar	kı-
sacası	 başkalarıyla	 paylaşmak	 istemediği	
her	şey	bireyin	özel	alanıdır.	Ancak	kimse	bir	
başkasının	özel	alanıyla	ilgili	bilgi	ve	belgeleri	
o	kişinin	haberi	ve	 izni	olmadan	başkalarıyla	
paylaşamaz.	
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kap-
samda değerlendirilemez? 

A)	Ali	Bey’in	komşusunun	telefon	konuşmala-
rını	dinlemesi

B)	Bir	iş	adamının	yolsuzluk	yaptığına	dair	id-
diaların	medyada	konuşulması

C)	Ünlü	 bir	 sanatçının	 evinin	 gizli	 kamera	 ile	
görüntülenmesi	

D)	Doktor	 Nurhan	 Hanım’ın	 hastasının	 özel	
bilgilerini	kamuoyuyla	paylaşması

4. Osmanlı	 Devleti’nde	 Müslüman	 olmayan	 ai-
lelerden	alınan	sağlıklı	erkek	çocuklar	Türkçe	
öğretildikten	 ve	 Müslüman	 olduktan	 sonra	
Acemi	 Ocağı’na	 alınırdı.	 Bu	 çocuklar	 daha	
sonra	yeteneklerine	göre	asker	ya	da	yönetici	
olurlardı.
Parçada aşağıdakilerden hangisi anlatıl-
maktadır?

A)	Devşirme	sistemi
B)	İskan	politikası
C)	Fetih	politikası
D)	Millet	sistemi

5. Osmanlı	Devleti’nde	 tarım	en	önemli	ekono-
mik	faaliyetti.	Ekilebilir	arazinin	büyük	bölümü	
devlete	 aitti.	Devlet	 her	 köylü	 ailesinin	 geçi-
mini	 sağlayabileceği	 kadar	 toprağa	 sahip	
olmasını	sağlamaya	çalışırdı.	Arazilerin	önem-
li	bir	bölümünden	toplanan	vergi	 ile	ordunun	
en	kalabalık	sınıfını	meydana	getiren	“Tımarlı	
Sipahi”	sınıfının	ihtiyaçları	karşılanmaktaydı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A)	Tarım	topraklarının	özel	mülkiyet	olduğuna
B)	Tımarlı	sipahilerin	hazineden	belli	bir	maaş	

aldığına
C) Askeri	yapının	tarıma	dayandırıldığına
D)	Tarımın	ticaretten	daha	çok	geliştiğine

6. “Kimse	 patriğe	 tahakküm	 etmesin.	 Kendisi	
ve	 beraberinde	 bulunan	 büyük	 papazlar	 her	
türlü	genel	hizmetlerden	devamlı	muaf	olsun.	
Kiliseler,	 camiye	 çevrilmeyecektir.	 Düğün	 ve	
definler	 ile	diğer	adetler	Rum	kilisesi	usul	ve	
kurallarına	göre	eskisi	gibi	yapılacaktır.”
Fatih Sultan Mehmed’in, Hristiyan hal-
kı temsil etmesi için tayin ettiği patriğe 
verdiği yazıda yer alan bu ifadelere göre 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Kanun	üstünlüğünün	benimsendiği
B)	Rumların	vergiden	muaf	tutulduğu
C)	Hoşgörülü	bir	politika	izlendiği
D)	İslamiyet’in	yayılması	için	çalışıldığı
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7. 
Ben	padişahın	vekili	ve	
yardımcısıyım.	Padişahın	
mührünü	taşırım.	
Fatih	Sultan	Mehmed	
Dönemi’nden	itibaren	divan	
toplantılarına	başkanlık	
etmeye	başladım.	Padişah	
sefere	katılmadığı	zaman	
orduyu	komuta	ederim.

Bu ifadelere göre yukarıda tanıtılan divan 
üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Kazasker
B)	Nişancı
C)	Defterdar
D)	Sadrazam

8. Osmanlı	 Beyliği’nin	 Söğüt	 ve	 çevresinde	
bir	 uç	beyliği	 olarak	 kurulmuş	olması	 onlara	
önemli	 avantajlar	 sağlamıştır.	 Bu	 bölge	 hem	
önemli	ticaret	yolları	üzerindedir	hem	de	Mo-
ğol	 baskısından	 uzak	 konumdadır.	 Üstelik	
zayıf	durumda	olan	Bizans	 İmparatorluğu’na	
da	komşudur.	Bu	faktörler	Osmanlı	Beyliği’nin	
hızla	güçlenmesini	sağlamıştır.
Bu parçada Osmanlı Beyliği’nin hızlı bü-
yüme nedenlerinden hangisine vurgu 
yapılmıştır?

A)	Padişahların	yetenekli	olması
B)	Coğrafi	konumunun	elverişli	olması
C)	Çevredeki	 beylikler	 tarafından	 desteklen-

mesi
D)	Askeri	açıdan	güçlü	olmaları

9. Osmanlı	padişahı	II.Murat	Dönemi’nde	yaşa-
nan	bazı	gelişmeler	söyledir:
•	 İstanbul	kuşatılmış	fakat	alınamamıştır.
•	 1444	yılında	Varna	Savaşı’nda	Haçlı	ordusu	
bozguna	uğratılmıştır.

•	 1448	yılında	 II.	Kosova	Savaşı’nda	 intikam	
isteyen	Haçlılar	tekrar	yenilgiye	uğratılmıştır.	
Bu	savaş	ile	Avrupalıların	Türkleri	Balkanlar-
dan	çıkarma	ümidi	kalmamıştır.

Buna göre II. Murat Dönemi’nde Osman-
lı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A)	Askeri	ve	siyasi	açıdan	etkili	bir	devlet	hali-
ne	gelmiştir.

B)	Girdiği	tüm	savaşlardan	başarıyla	ayrılmış-
tır.

C)	Ticaret	yollarına	büyük	ölçüde	hakim	hale	
gelmiştir.

D)	Anadolu’da	Türk	siyasi	birliğini	sağlamıştır.

10. Osmanlı	Devleti’nin	büyümesinde	 “Baciyân-ı	
Rum”	denilen	kadınların	da	büyük	rolü	vardır.	
Gerektiğinde	 vatan	 savunmasına	 katılan	 bu	
kadınlar	 kültürel,	 sanatsal,	 sosyal	 ve	 ekono-
mik	alanlarda	önemli	katkılar	sağlamışlardır.
Buna göre Baciyân-ı Rum ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A)	Ülke	yönetimine	katıldıklarına	
B)	Toplumsal	birliği	sağladıklarına
C)	Erkeklerden	daha	aktif	olduklarına
D)	Birçok	alanda	etkin	olduklarına
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1. Meleklerdendir	onlar
Ertelemezler	görevlerini	bir	lahza
Lakin	göremeyiz	onları	asla
Eylemleri	eksiksiz	kaydederler
Kâtip	meleklerdir	onlar
Akrostişle yazılan dizelerde sözü edilen 
melek, aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Hafaza
B)	Münker	/	Nekir
C)	Kiramen	Kâtibin
D)	Azrail

2. Yüce	Allah,	yalan	dolan	ve	kötü	işlere	bulaş-
madan,	 haksızlık	 yapmadan	 hayatın	 devam	
ettirilmesini	 istemektedir.	 O’nun	 buyurduğu	
şekilde	çalışıp	üreten,	başarılı	olan	Müslüman-
lar	 hem	 kendileri	 için	 hem	de	 diğer	 insanlar	
için	 faydalı	 işler	 yapmış	 olurlar.	 Bu	 tarz	 bir	
gayret	ve	çalışma	içinde	olanlar	büyük	sevap	
da	kazanırlar.
Buna göre, bir Müslüman’dan aşağıdaki 
davranışlardan hangisi beklenir?

A)	Haksızlık	konusunda	duyarsız	kalması
B)	Zor	durumda	kalsa	bile	yalan	söylememesi
C)	Çevreyi	ve	hayvanları	korumaması
D)	Fırsatını	bulduğunda	insanlara	zulmetmesi

3. •	 Ateşten	yaratılmışlardır.	
•	 Bilinçli	ve	iradeli	varlıklardır.
•	 İman	edenleri	de	inkâr	edenleri	de	vardır.
•	 Geleceği	ve	gaybı	bilemezler.
Özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	Melek	 B)	Cin
C)	Peygamber	 D)	İnsan

4. 

Allah’ın	 (c.c.)	 insan	 fıtratına	 yerleştirdiği	
güzel	 duygular	 ahiretin	 varlığına	 işaret	
eder.	Bu	duygulardan	birisi	adalet	duygu-
sudur.	Hiçbir	insan,	dünyadaki	kötülüklerin	
ve	 zulümlerin	 karşılıksız	 kalmasını	 iste-
mez.	 İnsan,	 yapılan	 bir	 haksızlığa	 şahit	
olduğunda	 bundan	 rahatsızlık	 duyup	 o	
yanlış	durumu	düzeltmek	ister.

Bu paragraftaki ana düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	Adalet	duygusu,	ahiret	inancının	delilidir.
B)	Ufacık	 bir	 kötülük	 yapan	 bile	 cehenneme	

gidecektir.
C)	Âdil	olan	zalim,	zalim	olan	da	âdil	olamaz.
D)	Mazlumlar	kendi	çaresizliklerine	razı	olma-

lıdır.

5. Dünya	 hayatının	 bütünüyle	 son	 bulacağı	 kı-
yamet	 gününe	 kadar	 ölmüş	 olan	 her	 insan,	
dünya	ile	ahiret	arasında	bekletilir.	Kıyametten	
sonra	yeniden	diriliş	(ba’s)	gerçekleşir.	Bütün	
insanlar	Allah’ın	(c.c.)	emriyle	dirilerek	mahşer	
yerinde	toplanırlar,	Allah	 (c.c.)	 tarafından	he-
saba	çekilirler.	Bu	dünyadayken	bütün	yapıp	
ettikleri,	mizan	denilen	ilahi	adalet	terazisinde	
tartılır.
Buna göre, aşağıdaki görsellerden hangisi 
metnin altı çizili kısmıyla ilişkilendirilebilir?

A)

C)

B)

D)
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6. Kur’an-ı	Kerim’e	göre	Hz.	İsa	(a.s.),	resullerin	
en	büyükleri	 olan	beş	peygamberden	biridir.	
Bunlara	 “ulü’l-azm	peygamberler”	 denir.	Hz.	
İsa,	Allah’ın	(c.c.)	emir	ve	yasaklarını	insanlara	
açıklama	 konusunda	 üstün	 gayret	 gösteren	
ve	Allah’ın	 (c.c.)	 övgüsünü	alan	peygamber-
lerden	biridir.	
Hz. İsa ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A)	Allah’ın	kudretinin	bir	göstergesi	olarak	ba-
basız	dünyaya	gelmiştir.

B)	Annesi	Kur’an’da	bir	 surenin	de	 ismi	olan	
Meryem’dir.

C)	Kendisine	kutsal	kitap	olarak	Tevrat	gönde-
rilmiştir.

D)	Ölüleri	 diriltme	 ve	 körleri	 iyileştirme	 gibi	
mucizeleri	vardır.

7. (I)	Görünür	görünmez	bütün	kötülüklerden	in- 
sanlar	Allah’a	(c.c.)	sığınmalıdır.	Çünkü	O,	bü-
tün	 insanların	 Rabbidir,	 melikidir	 ve	 ilahıdır.	 
(II)	 Bu	 ayetlerde	 kıskançlık	 ve	 dedikodudan	
sakınılması	gerektiği	vurgulanmaktadır.	(III)	Yü- 
ce	Allah	dilerse	bütün	kötülükleri	etkisiz	kılar.	
(IV)	Sürekli	vesvese	veren,	sinsice	çalışan	fit-
necilerin	şerrinden	korunmak	için	Allah’a	(c.c.)	
sığınmak	gerekir.
Nas suresiyle ilgili verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

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

8. “…Yoluna	gücü	yetenlerin	Kâbe’yi	haccetme-
si,	Allah’ın	insanlar	üzerindeki	bir	hakkıdır…”

	(Âl-i	İmran	suresi,	97.	ayet)
Bu ayetten;
I.	 Haccın	farz	bir	ibadet	olduğu,
II.	 Haccın	Kurban	bayramı	zamanında	yapıl-

ması	gerektiği,
III.	 Haccın	her	yıl	yapılması	gerektiği
sonuçlarından hangisine ulaşılabilir?

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

9. 

Annemle	 babam	 ilk	 evlendiklerinde:	 “Çocu- 
ğumuz	olduğunda	hacca	gidelim.”	diye	karar	
almışlar.	 Tabii,	 ben	 dünyaya	 geldiğimde	 he-
men	hacca	gidememişiz.	Çünkü	hac	kurayla	
olduğu	 için	 bize	 çıkmamış.	 İlkokula	 başla-
dığımda	 sıramız	 geldiği	 söylenince	 evde	 bir	
bayram	havası	esti.	Hemen	hazırlıklar	yapıldı	
ve	biz	2018	yılının	Kurban	bayramında	Allah’ın	
evini	 ziyaret	 etmek	 üzere	 Mekke’ye	 gittik.	
Kâbe’de	 benim	 gibi	 küçük	 bir	 çocuk	 daha	
vardı.	Onunla	hep	gülüştük,	bir	 şey	konuşa-
madık	 çünkü	 dillerimiz	 farklıydı.	 Her	 ikimiz	
de	inanılmaz	mutluyduk.	İnsanların	kıyafetleri	
bembeyazdı.	 Herkes	 dua	 ediyordu.	 Sıradan	
konuşmaların	hiç	duyulmadığı	bir	yerdi	orası.	
Annemle	babam	da	çok	mutluydular.
Fatma Büşra’nın Mekke’de yaşadığı hac 
deneyiminden hareketle aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A)	Ailece	yapılan	ibadetler	çocukları	da	mutlu	
eder.

B)	İnsanların	 farklı	 lisanlara	 sahip	 olmaları,	
Kâbe’de	mutlu	olmalarına	ve	dua	etmele-
rine	engel	değildir.

C)	Kâbe,	 Beytullah	 olarak	 bilinir	 ve	 Mekke	
şehrinde	bulunur.

D)	Müslüman	olsun	ya	da	olmasın,	hac	ibadeti	
herkese	zorunludur.

10. Ölümden	 sonra	 başlayıp	 mahşerdeki	 dirili-
şe	kadar	devam	edecek	olan	kabir	hayatına 
-	-	-	-	denir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan 
hangisi getirilmelidir?

A)	Ba’s	 B)	Haşir
C)	Kıyamet	 D)	Berzah
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1-4: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks. 

1. 

Dave:	Do	you	often	eat	hamburgers	for	lunch?	
Mary:  No,	I	rarely	eat	fast	food.	I	usually	eat	

meat	and	salad	because	-	-	-	-.

A)	I’m	slimmer	than	you
B)	it	makes	me	feel	tired	
C)	I’m	very	busy
D)	they	are	healthier

2. 

- - - -

It’s	very	important	for	me	to	be	
healthy	and	keep	fit,	so	I	always	
do	 sports.	 I	 go	 jogging	 before	
breakfast	 every	 day	 and	 I	 go	
skateboarding	at	the	weekend.

Bill

Paul

A)	What	do	you	do	after	school?
B)	How	often	do	you	do	sports?
C)	Which	 is	 more	 important	 for	 you,	 your	

family	or	your	job?
D)	Who	do	you	go	jogging	with	every	day?

3. 

Andy:  What	equipment	do	you	need	to	do	ar-
chery?

Curtis: - - - - .

A)	Helmet	and	knee	pads
B)	No	equipment
C)	Bow	and	arrows
D)	Net	and	trainers

4. 

-	-	-	-?

Yes,	 she	 never	 stays	 up	 late	
because	she	feels	very	tired	at	
the	end	of	the	day.

Mary

Bob

A)	Does	Jane	go	to	bed	early
B)	When	did	Jane	sleep
C)	Why	does	Jane	stay	up	late	
D)	Did	Jane	get	up	late
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5. Nina	is	interested	in	outdoor	sports.	She	thinks	
outdoor	sports	are	more	enjoyable	than	indoor	
sports.	Trekking	is	her	favourite	sport	because	
she	loves	nature.	She	often	gets	her	backpack	
and	walking	sticks	and	goes	to	the	mountain	
at	the	weekend.
What is Nina’s favourite sport?

A)

B)

C)

D)

6. Mike	is	my	best	friend.	When	I	talk	about	his	
personality,	 the	 first	 thing	 I	 should	 say	 he’s	
always	punctual.	
Who is Mike?

A)

B)

C)

D)
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7. 

Sandra	 is	 my	 best	 friend.	 We	 are	 always	
together	after	school	because	she	likes	going	
out	and	making	new	friends	just	like	me.	I	get	
on	well	with	her	because	she	never	tells	lies.	
She’s	always	relaxed.	She	doesn’t	get	upset	
and	 worried	 easily.	 She’s	 also	 smart.	 She’s	
good	at	Maths	and	Science	and	she	helps	me	
with	my	homework.
Which sentence shows that Sandra is 
honest?

A)	She	never	tells	lies.
B)	She’s	also	smart.	
C)	She	likes	making	new	friends.
D)	She	doesn’t	get	upset	and	worried	easily.

8. Put the sentences in correct order.
I.	 Volleyball.	I	play	volleyball	for	the	school	
team.		

II.	 Not	many.	Just	a	ball	and	a	net.	
III.	 What	equipment	do	you	need	to	play	

volleyball?
IV.	 What	is	your	favourite	sport?

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

Answer the questions (9-10) according to the 
text below.

Wolfgang	Amadeus	Mozart	was	a	great	musician	
and	 composer.	 He	 was	 born	 in	 Salzburg,	 on	 
27	January	1756	in	a	musical	family.	He	was	the	
youngest	of	seven	children,	but	five	of	them	died	
when	they	were	babies.	He	showed	great	talent	
in	music	when	he	was	a	child.	His	father	was	his	
teacher.	He	could	read	and	write	music	when	he	
was	five	years	old.	He	wrote	his	first	composition	
at	the	age	of	six.	He	travelled	around	Europe	and	
played	 music	 during	 his	 childhood.	 He	 played	
music	 as	 a	 court	 musician	 when	 he	 was	 17.	
He	moved	to	Vienna	 in	1781.	He	got	married	 in	
Vienna	and	had	six	children	and	only	two	of	them	
survived.	He	 lived	 there	 until	 he	 died	 as	 a	 very	
poor	man	at	the	age	of	36.	He	had	a	short	music	
career,	 but	 he	 wrote	more	 than	 600	 works.	 He	
was	a	musical	genius.	He	was	the	first	person	to	
write	a	concerto	in	history.

9. What is WRONG about Mozart?

A)	His	father	educated	him.	
B)	He	got	married	and	lived	in	Vienna.
C)	He	was	a	very	creative	musician.	
D)	He	was	very	rich	when	he	died.		

10. Mozart didn’t have a long career because 
- - - - .

A)	he	wrote	more	than	600	works
B)	he	wrote	the	first	concerto	in	history
C)	he	died	when	he	was	36
D)	he	was	a	musical	genius


