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  Bu testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Türkçe” bölümüne kodlayınız.

TÜRKÇE

1. “Okumak tutkulu bir eylemdir. Bir öyküyü yalnızca kafanızla değil, aynı zamanda tüm bedeninizle, hisleri-
nizle ve ruhunuzla okursanız, tıpkı dans ederken ya da müzik dinlerken olduğu gibi, işte o zaman okudu-
ğunuz öykü sizinle bağ kurar. Söz sanatı, okuyucuyu kelimelerle anlatabileceğimizden öteye götürebilir. 
Keşke bir öykü okuduğumuzda bir mesaj aramak yerine, ”İşte yeni bir dünyaya açılan kapı: Orada ne bu-
lacağım? diye düşünsek.”

	 Okuduğu	metinlerdeki	yeni	öğrendiği	sözcüklerin	anlamını	defterine	yazan	Mete,	yukarıdaki	metni	

okuduğunda	aşağıdaki	anlamları	defterine	yazmıştır:

 `  Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.

 `  İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku.

 `  Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	Mete’nin	anlamını	deftere	yazdığı	sözcüklerden	biri	değildir?

A) Eylem                                B) Mesaj                               C) His                                D) Tutku

3.  `  Hayal unsuru ögelere yer verilmiştir.

 `  Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

	 Aşağıdaki	dizelerin	hangisinde	yukarıda	verilen	iki	özellik	bir	arada	bulunmaktadır?

A) Seni düşünürken

 Bir çakıl taşı ısınır içimde

 Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar

  Bir gelincik açılır ansızın

C) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

     Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

     Aktolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

     Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

B) Ne hasta bekler sabahı

 Ne taze ölüyü mezar

 Ne de şeytan bir günahı

 Seni beklediğim kadar

D) Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından

      Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından

      Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde

      Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde  

2. Ara söz; kendisinden önce gelen öge hakkında açıklama yapan, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında veri-
len kısımdır.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	ara	söz	cümlenin	farklı	bir	ögesini	açıklamıştır?

A) Meyra, teyzemin kızı, İstanbul’daki bir üniversiteyi kazandı.

B) Matematik, beni en yoran ders, bugün üç saatti.

C) Hırkamı, pembe çiçekli olan, bindiğim takside unutmuşum. 

D) Yaptığım tatlı, şekerpare, herkes tarafından çok beğenildi.
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4. (I) Bana, “Şiir nedir?” derseniz, “Sözcükleri uygun eşlerle dans ettirme sanatıdır.” derim. (II) Sözcük boş 

bir kalıp değildir, insandan haberler verir. (III) Bunun için sözcükleri tanımak, sevmek gerekir. (IV) Hangi 

renk hangi renkle birleştirildiğinde nasıl bir renk ortaya çıkar bilmeden iyi bir ressam olunamayacağı gibi, 

iyi bir şairin de hangi sözcüklerin bir araya gelmesinden nasıl bir parıltı oluşacağını bilmesi gerekir. (V) Şi-

irde her şeyden önce önemli olan sözcüğün anlamı değil, cümledeki söyleniş kıymetidir.

	 Paragraftaki	cümlelerle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez? 

A) I. cümlede öznel bir tanım yapılmıştır.            B) III. cümle II. cümlenin gerekçesi durumundadır.

C) IV. cümlede düşünce somutlaştırılarak anlatılmıştır.   D) V. cümlede karşılaştırma söz konusudur.

6. 2007’de sadece kas gücüyle dünyayı dolaşmak için yola çıktım. 5 yıl 11 gün süren bu turda pedal çevir-

dim, kürek çektim, yürüdüm. Bu yolculuk öz güvenimi artırdı. Hayat kısaydı, hayalleri ertelememek gereki-

yordu. Hayaller ise bir hedef belirlemeden gerçekleşmiyor. Yolculuğum sırasında birçok kişi bana yardım 

eli uzatmıştı. Ama zamanla kimseden bir şey beklemeden küçük zaferlerle mutlu olmayı öğrendim. Zorlan-

dığımda, üstlendiğim yardım projelerini düşünerek iç huzuruna kavuştum.

	 Yukarıdaki	sözleri	söyleyen	kişi	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Belirlediği bütün hedefleri gerçekleştirdiği  B) Hayallerinin peşinden gittiği

C) Yaptığı yolculuğun onu manevi yönden geliştirdiği        D) Yolculuğunda motorlu araçları kullanmadığı

5.	 Aşağıdaki	iş	güvenliği	ile	ilgili	afişlerden	hangisinde	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

A)        B)          C)                                       D) 

7. `  Çivi çıkar ama yeri kalır.

 `  El kazanı ile aş kaynamaz.

 `  İki cambaz bir ipte oynamaz.

 `  Eldeki yara, yarasıza duvar deliği.

	 Aşağıdakilerden	hangisi,	bu	atasözlerindeki	altı	çizili	sözcüklerin	karşıladığı	anlamlardan	biri	değildir?

A) Sıkıntı                                       B) Lider                                   C) Kötülük                                    D) Yardım
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10. 

        

	 Bu	metinde	Bâkî	ile	ilgili;

 I.  Hangi temalar üzerine şiir yazdığı,

 II.  Kendisine niçin “Şairler Sultanı” denildiği,

 III.  En ünlü şiirinin hangisi olduğu

	 bilgilerinden	hangisi	ya	da	hangilerine	değinilmiştir?

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

9.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bulunan	fiilimsinin	türü	yay	ayraç	içinde	yanlış	verilmiştir?

A) Görülmeye değer birçok yer var bu şehirde. (isim-fiil)

B) Misafirler sofradakilerden doyuncaya kadar yediler. (bağ-fiil)

C) İki kafadar bir çıkar yol aradı uzunca bir süre. (sıfat-fiil)

D) Alnı öpülesi kahramanlarla doludur bu topraklar. (bağ-fiil)

8. İsim-fiiller bazı cümlelerde sıfat görevinde kullanılabilir. Örneğin; “Sonradan görme insanları hiç sevmem.” 
cümlesinde “görme” ifadesi bir isim-fiildir ancak bir sıfat grubu içinde yer almıştır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	isim-fiil	olan	sözcük	sıfat	olarak	kullanılmıştır?

A) Bu odayı temizleme görevini sana veriyorum.       B) Ev yapımı baklava yemeyi kim istemez ki?

C) Dönüş biletini şimdi alırsan daha ucuz olur.        D) Yazdan kalma bir gün yaşadı bugün İstanbullular.
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12. Şiirimi besleyen çocukluk, şimdi yaşananlarla kıyaslanamayacak kadar zengin, evlerde geçmeyen ve so-

kaklarda nefes alan bir çocukluktu. Şimdi “temassızlık” diye adlandırılabilecek yaşamın bilgisayarlara ça-

kılı olduğu bir çağdan geçiyoruz. Her türlü alışveriş, okuma, iletişim kurma gibi eylemler, neredeyse her 

şey, ekranın karşısında yapılıyor artık. Bütün bunları sokaklarda, dükkânlarda, kahvelerde kısaca yaşamın 

içinde geçirdiğimiz dönemlerle kıyaslayın. Büyük bir  kopuş görürsünüz, yaşamdan bir kopuştur bu.

	 Parçada	virgül	aşağıda	verilen	işlevlerinden	hangisi	ile	kullanılmamıştır?

A) Cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözün başına ve sonuna konur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

C) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

D) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.

13. Olumsuz olarak algılanan kimi durum, kavram veya varlıkları güzel bir şekilde dile getirmeye güzel adlan-

dırma denir. Güzel adlandırmada amaçlanan, kavramdaki olumsuzluğu örtmeye çalışmaktır. Örneğin, “ Bu 

genç yaşta ince hastalığa yakalanmış.” cümlesinde verem hastalığının ismi söylenmek yerine “ince hasta-

lık” şeklinde güzel adlandırma yapılmıştır.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdaki	parçaların	hangisinde	güzel	adlandırma	örneği	vardır?

A) Maçın son dakikalarında ev sahibi takım rakibi iyice bunalttı. Emre teke tek kaldığı pozisyonda kaleye 
sert bir şut çekti. Ancak tecrübeli file bekçisi topun ağlarla buluşmasını son anda engelledi.

B) Uzun zamandır hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncuyu dün gece kaybettik. Bugün son yolculu-
ğuna uğurlanacak olan sanatçı için önce kendi tiyatrosunda bir tören düzenlenecek.

C) Bu yıl da trafik canavarına binlerce kişiyi kurban verdik. Cezaların arttırılması da bir işe yaramıyor artık. 
Sürücü adayları ciddi bir eğitimden geçirilmeli ondan sonra ehliyet almaya hak kazanmalı.

D) Köy halkı Feride’ye yeni bir isim takmıştır artık: Gülbeşeker. Okuldayken yaptığı haşarılıklarla “Çalıku-
şu” olan Feride, öğretmen olarak gittiği bu köyde köy halkının “Gülbeşeker”i olmuştur.

11. 

       

Bir teknoloji ürünü olarak ilk mesaj iletme makinesi 1793’te Fransız 
Glaude Chappe tarafından icat edildi. Chappe, makinesine “uzaktan 
yazan” anlamında “telgraf” adını verdi. 

Telgraf sistemi birbirini görecek şekilde belli aralıklarla kurulan kule-
ler arasında çalışıyordu. Kulelerin tepesine iki ucunda hareketli kol-
lar bulunan direkler yerleştiriliyordu. Mesajlar kolların hareketiyle harf-
leri ve rakamları ifade eden işaretlere dönüştürülüp bir sonraki kule-
ye iletiliyordu. Kuledeki görevli teleskoba bakarak dakikada ortala-
ma üç işaret alabiliyordu.

	 Buna	göre	telgrafta	“Tren yarın sabah altıda orada olur.”	cümlesini	okuyan	görevli	aşağıdaki	şıklardan	

hangisinde	verilen	şekillerin	tamamını	görmüş	olur?

A)         B) 

C)        D) 
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15. Üniversiteye başladığım dönemde ilk öykülerim belirdi. Çocukluğum, dolayısıyla da kişiliğimin ana vatanı, 

Malatya'da geçti. Babam bir sinema işletmecisiydi; bu yüzden farklı bakış açılarını ne yazık ki okuyarak de-

ğil, filmler izleyerek tanıdım. Bazen bu filmlerdekiyle özdeşleştirdiğim acılı bir çocukluk dönemi geçirdim. 

Edip Cansever'in de dediği gibi "içimde kahverengi bir dağ ölüsünün yattığını" geç fark ettim ama fark edin-

ce de nihayet yazmaya başladım.

	 Bu	metinde	yazarın	“Ne yazık ki”	demesinin	sebebi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bir duruma üzüldüğünü belirtmek  B) Bahsedilen konuya dikkat çekmek

C) Hatasından pişman olduğunu belli etmek D) Acınacak durumda olduğunu göstermek

14. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış

 Bu eski heykelin yanaklarında

 Yapraktan saçını yerlere yaymış

 Sonbahar ağlıyor ayaklarında

	 Bu	dizelerin	anlamlı	ve	kurallı	cümleler	hâline	getirilmiş	biçimi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Sonbahar, yıllarca bir gözyaşı olup bu eski heykelin yanaklarından kaymış. Şimdi yapraktan saçlarını 
yerlere yayıp ayaklarında ağlıyor.

B) Bir gözyaşı olan yıllar bu eski heykelin yanaklarında  kaymış. Sonbaharda yapraktan saçını yerlere ya-
yıp ayaklarında ağlıyor.

C) Yıllar, bu eski heykelin yanaklarında bir gözyaşı olup da kaymış.Sonbahar yapraktan saçını yerlere yay-
mış, ayaklarında ağlıyor.

D) Yıllarca bu eski heykelin yanaklarından kayan gözyaşları yapraktan saçını yerlere yaymış, sonbahar gi-
bi ağlıyor ayaklarında.

16. `  Melda Öğretmen, öğrencilerine İngilizce renk adlarını sı-

nıfa getirdiği renk kartelalarını gösterip İngilizcesini söy-

leyerek öğretmiştir.

 `  Hilal, arkadaşına fiilimsi konusunu anlatırken konuyu 

daha iyi öğrendiğini fark etmiştir.

 `  Cenk, sürücü kursunda ilk direksiyon dersinden 

çıkarken araba kullanmanın kitapta anlatılandan 

daha kolay olduğunu düşünmüştür.

 `  Murat,  hayvanlarla ilgili yeni şeyler öğrenmiştir 

ama bunların ancak %10'unu hatırlayabilmektedir.

	 Görseldeki	bilgilerden	hareketle	yukarıdaki	kişilerle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Hilal, kalıcılığı en fazla olan öğrenme metodunu kullanmıştır.

B) Cenk’in, direksiyon dersinde öğrendiklerinin %30’unu hatırlaması beklenir. 

C) Murat, hayvanlarla ilgili bilgileri bir kitaptan okuyarak öğrenmiştir.

D) Melda Öğretmen, görsel ve işitsel öğrenme metodunu kullanmıştır.
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18. Alican, Eda, Mustafa, Açelya, Rıfat, Suna, Ekin, Güzide, Yasin ve Murat bir yemek yarışmasına katılmışlar-

dır. Bu yemek yarışmasında beşer yarışmacıdan oluşan mavi ve kırmızı takımlar vardır. Her bir yarışmacı 

tavuklu pilav, fırın sütlaç, menemen, yoğurt çorbası, tepsi köftesi yemeklerinden birini yapmak için karşı ta-

kımdan biriyle yarışmıştır. 

	 Yemekler	ve	yarışmacılarla	ilgili	şunlar	bilinmektedir:

 `  Eda ve Mustafa fırın sütlaç yapmak için yarışmıştır.

 `  Menemen için olan yarışı mavi takımdan Açelya kazanmıştır.

 `  En iyi tepsi köftesi mavi takımınki seçilmiştir.

 `  Tavuklu pilavda Rıfat, Yasin’e karşı kazanmıştır. 

 `  Suna ve Eda takım arkadaşıdır ve ikisi de yaptıkları yarışı kazanmıştır.

 `  Kırmızı takımın üç yemeği birinci olmuştur.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	olarak	bilinemez?

A) Murat yaptığı yemekle yarışı kazanamamıştır.  B) Suna yoğurt çorbası yapmıştır.

C) Güzide, Alican ve Murat aynı takımda değildir.  D) Yasin ve Mustafa takım arkadaşıdır.

19. Evimin penceresini tümüyle kapatan kiraz ağacı, önceki sabah birden duvağını takıp pencereden içeri uzan-

dı. Nedendir bilmem, ak çiçeklerden gelinliğiyle her yıl içimde bahar sevinçleri tutuşturan kiraz ağacı, bu 

yıl beni yalnızca kederlendiriyor, yalnızca hüzün veriyor bana. Duvak takmış kiraz ağacına gülümsemek 

nedense bir türlü gelmiyor içimden.

	 Emel	Öğretmen,	öğrencilerinden	bu	paragraftaki	söz	sanatlarını	ve	onların	göstergelerini	bulmaları-

nı	istemiştir.	Öğrencilerin	cevapları	şu	şekildedir:

 ERTUĞRUL : Kişileştirme, kiraz ağacının duvak takması.

 ZEYNEP      : Abartma, kiraz ağacının pencereyi tümüyle kapatması.

 YUSUF        : Tezat,  ağacın sevinç ve keder duygularını yaşatması

 RABİA          : Benzetme, beyaz çiçeklerin gelinliğe benzetilerek anlatılması.

	 Buna	göre	öğrencilerden	hangisinin	cevabı	yanlıştır?

A) RABİA                                B) YUSUF                                C) ZEYNEP                                 D) ERTUĞRUL

17. Cümle ögeleri temel ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklem; yardımcı ögeleri ise nes-

ne, zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısıdır.

	 Buna	göre	yandaki	şekilde	yardımcı	ögenin	kullanılmadığı	cüm-

lelerin	bulunduğu	kısımlar	çıkarıldığında	aşağıdakilerden	han-

gisi	oluşur?	

A)  B)   C)                      D) 

Hiçkimse 
hata 

yapmayacak 
kadar kusursuz 

değildir.

Ablam kafasına 
koyduğunu ne 
pahasına olursa 

olsun yapan 
biridir.

Evdekilere ne 
diyeceğini 

düşünüyordu.

Böyle yaparak 
herkesi kendin-
den uzaklaştı-

rıyorsun.
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20. 

 

	 Yandaki	görselden	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılabilir?

A) Diğer araç sürücüleri bisikletlilere yol vermek zorundadır.

B) Bisikletliler her zaman yolun sağ şeridini kullanabilir.

C) Bisikletle kara yolunu kullanmak için yaş sınırı vardır.

D) Bisikletle saatte 45 km’den fazla hız yapılamaz.



3. Mustafa Kemal Havza’da 28 Mayıs 1919 tarihinde yayınladığı genelge ile halktan;

 • İşgallere karşı aralıksız protesto ve mitingler düzenlenmesini

 • Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulmasını

 • Askeri birliklerin elindeki silah ve cephanenin teslim edilmemesini 

 • Büyük Devletlerin temsilcilerine ve İstanbul Hükümeti'ne uyarı telgraflarının çekilmesini istedi.

	 Buna	göre	Mustafa	Kemal;

 I. Ulusal bilinci uyandırmak  

 II. İşgallere karşı gerekirse silahlı direnişi gerçekleştirmek

 III. Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını göstermek

 IV. Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaymaya çalışmak

	 durumlarından	hangisini	ya	da	hangilerini	amaçladığı	söylenemez? 

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

1. Mustafa Kemal, 1913 yılının Ekim ayında Sofya Ataşemiliterliği (askeri elçi) görevine başlamıştır. Katıldığı 
resmi toplantılarda ve yemeklerde Bulgar ve diğer Balkan Devletlerinin ordularının silah gücü ve izledikle-
ri siyaset hakkında bilgi toplamıştır. Mustafa Kemal'e 11 Ocak 1914'te Sofya Ateşemiliterliğine ek olarak 
Bükreş, Belgrad ve Çetine Ataşemiliterliği görevi de verilmiştir. Mustafa Kemal görev yaptığı sırada Sof-
ya’da bulunan Türklerin yaşadığı bölgeleri dolaşmış ve onların durumu ile ilgili İstanbul'a raporlar sunmuş-
tur. 

	 Verilen	bilgilere	göre,	Mustafa	Kemal	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez? 

A) İlk yurtdışı deneyimini Sofya'da yaşamıştır.         B) Diplomatik çalışmalarda bulunmuştur.

C) Türklerin sorunlarına karşı duyarlı davranmıştır.        D) Görev alanı zaman içinde genişlemiştir. 

2. • 18 Mart 1915'te Çanakkale’yi geçmek isteyen İtilaf Devletleri donanması Türk topçu atışlarından ve ma-

yınlarından büyük zarar görür. Donanma savaş gücünü kaybeder.

 • 25 Nisan 1915 tarihinde İtilaf Devletleri kara harekatı başlatır. Bu harekat Mustafa Kemal ile kahraman 

Türk komutanları ve askerleri tarafından püskürtülür.

 • 10 Ocak 1916'da İtilaf Devletleri Çanakkale'den tamamen çekilir. Çanakkale Savaşları sonucunda I. Dün-

ya Savaşı iki yıl uzar. İngiltere'de hükümet değişir. Rusya'da çarlık rejimi yıkılır. Bulgaristan Osmanlı Devle-

ti'nin yanında savaşa girer.

	 Bu	bilgilere	göre;

 I. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir.

 II. Çanakkale Savaşlarını kaybeden İtilaf Devletlerinde bazı siyasi gelişmeler yaşanmıştır.

 III. İtilaf Devletlerinin güçlü donanması Türk topçu ve mayınları karşısında ağır hasar almıştır. 

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) I ve II           B) I ve III                 C) II ve III                               D) I, II ve III
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6. 

	 Sovyet	devlet	adamının	bu	ifadelerine	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?

A) SSCB ile TBMM dış politikada ortak hareket etme kararı almıştır.

B) SSCB Sevr’i kabul etmediğini belirtmiştir.

C) Türkiye'nin doğu sınırlarını belirleyen ilk antlaşma yapılmıştır.

D) TBMM Batum'u vermekle Misak-ı Milli sınırlarından taviz vermiştir.

"TBMM ile SSCB’nin ortak düşmanları var. Biz güney sınırlarımızı güvende tutmak isti-
yoruz. Bu yüzden TBMM ile Moskova Antlaşması'nı yaptık. Osmanlı Devleti'nin bize ver-
diği ekonomik ve adli ayrıcalıkları kaldırdık. Kars Ardahan'ın TBMM'de Batum'un ise Gür-
cistan'da kalmasını kabul ettik. Osmanlı Devleti'nin ve Rusya'nın imzaladığı antlaşmala-
rı iki tarafta kabul etmediğini belirtti. "

Georgiy Çiçerin

5. Eski Kuva-yı Milliye lideri olan Çerkes Ethem TBMM'nin kuracağı düzenli orduya geçmek istemiyordu. Bu 

yüzden TBMM'ye isyan etti. Bu isyanı fırsat bilen Yunanlılar 6 Ocak 1921'de Anadolu demir yollarının önem-

li bir merkezi olan Eskişehir’i almak, İtilaf Devletlerinin güvenini sağlamak ve Ankara'yı almak için Bursa yö-

nünden harekete geçti. 10 Ocak'ta yapılan savaşta Yunanlılar ağır kayıp vererek geri çekildi. Bu savaştan 

sonra İsmet Paşa harekete geçerek Çerkes Ethem kuvvetlerini yendi. 

	 Metinde	verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) Yunanlılar Türkiye'nin iç sorunlarından yararlanmaya çalışmıştır.

B) Yunanlılar stratejik noktaları ele geçirmek istemiştir. 

C) Bazı Kuva-yı Milliyeciler TBMM'ye karşı isyan etmiştir.

D) TBMM ilk taarruz savaşını yapmıştır.

4. Bağımsızlık kararlarının alındığı Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi üzerine İtilaf Devletleri İstanbul'u resmen işgal 

ettiler ve Mebusan Meclisini kapattılar. Buna rağmen yayımladıkları bir bildiriyle “İstanbul'u resmen işgal et-

mediklerini ayaklanma çıkarsa işgal edebileceklerini herkesin saltanata bağlı kalması gerektiğini” duyur-

muşlardır.

	 İtilaf	Devletlerinin	bu	bildiriyle;

 I. Türk halkının işgallere karşı tepkisini azaltma

 II. Yapacakları işgalin sorumluluğunu Milli Mücadele yanlılarına yükleme

 III. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma

	 hedeflerinden	hangilerini	planladıkları	söylenebilir?

A) I ve II         B) I ve III            C) II ve III                    D) I, II ve III
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7. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasını büyük bir coşkuyla karşılayan Avrupa devletlerinin tepkisini gören Türk 

kamuoyu; Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde birleştiğini kongreler dönemindeki katılımı, işgallere karşı 

yaptığı miting ve protestolar ile göstermiştir. Ayrıca Milli Mücadele'nin askeri cephesinde bulunmaktan ca-

nı pahasına da olsa vazgeçmeyerek bağımsızlık hakkını elinden zorla almak isteyenlere karşı Türk milleti, 

kararlı bir liderin başkanlığında tek vücut olarak tepkide bulunmuştur. Böylece Sevr Antlaşması tarih sah-

nesinde yürürlüğe girmeyen ve asla girmeyecek olan ölü bir antlaşma olarak hak ettiği yeri bulmuştur. 

	 Bu	metne	göre	Sevr	Antlaşması	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	savunulamaz?

A) Osmanlı Devleti'ni bölmeyi amaçlamıştır.       B) Osmanlı Devleti’ne resmen son vermiştir.

C) Geçerliliği olmayan bir antlaşmadır.               D) Milli Mücadele etrafındaki bütünleşmeyi hızlandırmıştır.

9. Milli Kongre Cemiyeti 29 Kasım 1918 tarihinde 

İstanbul'da 70 kadar cemiyetten ikişer temsilci-

nin katılması ile kuruldu. Amacı dünyada Türk-

ler hakkında yapılan haksız ve yalan propagan-

dalara basın-yayın yoluyla cevap vermekti. 

	 Buna	göre	Milli	Kongre	Cemiyeti	ile	ilgili;

 I. Bölgesel kurtuluşu amaçlamıştır.

 II. Mücadelesinde milli duyguları savunan cemi-

yetler üstü bir teşkilattır.

 III. Türklerin haklılığını Avrupa kamuoyunda sa-

vunmuştur.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) I ve II               B) I ve III    

C) II ve III                           D) I, II ve III

10. II. İnönü Savaşı'nda güç kaybeden ordumuzun 
bu durumundan yararlanmak isteyen Yunanlı-
lar ani bir baskınla Eskişehir ve Kütahya'yı eline 
geçirdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal orduyu 
Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekti.

	 Mustafa	Kemal	bu	davranışı	ile,

 I. Türk ve Yunan ordusu arasında doğal bir en-
gel oluşturmak

 II. Yunanlılar ile barışı sağlamak

 III. Ordunun eksiklerini gidermek için zaman ka-
zanmak 

	 amaçlarından	hangilerine	ulaşmak	istemiş	
olabilir?

A) I ve II               B) I ve III   

C) II ve III                           D) I, II ve III

8. İngiltere Maraş'ı Musul'daki işgallerine ses çıkartmaması karşılığında Fransa'ya bıraktı. Fransızlar Maraş'ı iş-

gal ettikten sonra Ermeni çeteleri ile birlikte her gün şehiri dolaşıp Türk milletini aşağılayıcı sözler söyleme-

ye başladılar. Bardağı taşıran son damla Fransız askerlerinin Uzunoluk Hamamı’nden çıkan Türk kadınla-

rına “Artık burası Türklerin değildir. Fransız memleketinde peçe ile gezilmez” diyerek kadınların peçesini 

yırtması olmuştur. Kadınların çığlığını duyan Sütçü İmam, tabancasını çıkararak bunu yapan askerleri öl-

dürmüştür ve Maraş'taki direnişin sembolü olmuştur. 

	 Bu	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) İngiltere Maraş'tan emperyalist amaçları için çekilmiştir.

B) Fransızlar ve Ermeniler Türklerin milli ve dini değerlerine saygılı davranmamışlardır.

C) Sütçü İmam vatanı ve milleti için direniş meşalesini yakmıştır.

D) Fransızlar yenilince bölgeyi tekrar İngilizlere bırakmıştır.
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2. Dinimizde toplum hayatını bozacak her türlü davranış yasaklanmıştır. İnsanların arkasından konuşmak, sö-
zünde durmamak, haksızlık yapmak, iftira atmak ve başkalarının kusurlarını araştırmak, insanlarla alay et-
mek gibi davranışlar toplumun huzurunu ve mutluluğunu engelleyen ve bozan davranışlardır.

	 Verilen	metin	ile	aşağıda	verilen	ayetlerden	hangisi	ilişkilendirilemez? 

A) "Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlıktan, fenalıktan 
ve azgınlıktan nehy eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir." (Nahl suresi, 90. ayet)

B) "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araş-
tırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin..." (Hucurat suresi, 12. ayet)

C) "Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah 
ile yemek için, o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin." (Bakara suresi, 188. ayet)

D) "Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kö-
tülük de kendi zararınadır..." (Bakara suresi, 286. ayet)

4. Osmanlı Devleti'nde Ramazan ayında hali vakti 
yerinde olanlar tebdili kıyafet yaparak hiç tanı-
madıkları semtlere gider, bakkal veya manava 
girer “Zimem defterleriniz var mı? diye sorar. Es-
naf bu defteri çıkarınca ”Lütfen baştan, sondan 
ve ortadan şu kadar sayfanın hesabını yapınız” 
der. Esnafta bu kadar sayfanın toplam borcunu 
hesaplar. Bu kişi de “Silin borçlarını Allah kabul 
etsin diyerek borcu öder” ve giderdi. Böylelikle 
borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğu-
nu borcu silinen ise kimi kurtardığını bilmezdi.

	 Verilen	uygulamadaki	amaçlar	arasında	aşa-
ğıdakilerden	hangisi	gösterilemez?

A) Gösterişten uzak yardım etmek  

B) Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak

C) Devletin devamını sağlamak 

D) Dayanışma içinde bulunmak

1. • İslam çalışmadan kazanmayı, üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz.

 • Dinimiz çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey beklemeyi ve dilenmeyi uygun görmez.

 • İnsan çalışmalı rızkını helal yoldan temin etmelidir. 

	 Aşağıdaki	hadislerden	hangisi	verilen	bilgilerle	ilişkilendirilemez?

A) Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. 

B) Sizden herhangi birinizin sırtına odun yükleyip satması dilenmesinden hayırlıdır.

C) Bir hurmanın yarısı ile, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz.

D) İnsanın yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı kazanarak elde ettiğidir.

3. "Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). 
Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin 
ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden 
açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, 
insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildik-
ten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. 
Eğer inanan (insan)lar iseniz böylesi sizin için 
daha iyidir!...  (Araf suresi, 85. ayet)

	 Buna	göre	Medyen	halkı	için;

 I. En önemli geçim kaynakları tarımdır.

 II. Tevhid inancından uzaklaşmışlardır.

 III. Ticarette hile yapmışlardır.

	 durumlarından	hangisi	veya	hangilerine	ula-
şılamaz?

A) Yalnız I                  B) I ve III  

C) II ve III                                        D) I, II ve III
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8. -Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 Din gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o, ye-
timi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez. 
Şu namaz kılanların vay haline! Onlar namazla-
rından gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Ve on-
lar en küçük bir yardımı da engellerler.

	 Maun	suresinde;

 I. Yardıma engel olanlar

 II. Namazı gösteriş için kılanlar

 III. Yoksul ve yetimi küçük görenlerden

	 hangisi	veya	hangileri	kınanmıştır?

A) Yalnız I          B) I ve III  

C) II ve III         D) I, II ve III

7. "...Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah 
ona bir çıkış yolu açar. Onu hiç ummadığı yer-
den rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse Allah ona 
yeter. Allah buyruğunu mutlaka gerçekleştirir. 
Allah, her şey için belli bir ölçü koymuştur." (Ta-
lak suresi, 2-3. ayetler) 

	 Ayette	verilen	altı	çizili	kelimenin	dini	terim	
olarak	karşılığı	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Külli irade            B) Tevekkül

C) Rezzak                D) Kaza

6. "Allah, sizi (önce) topraktan, sonra bir damla su-
dan (meniden) yarattı. Sonra da iki cinsten (er-
kek ya da dişi) birisi yaptı. O'nun bilgisi olmak-
sızın, hiç bir dişi ne gebe kalabilir ne de doğu-
rabilir." (Fatır suresi, 11. ayet)

	 Verilen	ayetin	ilgili	olduğu	evrensel	yasaya	
aşağıdaki	örneklerden	hangisi	uygundur?

A) Bazı cisimlerin suyun yüzeyinde durması

B) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi

C) Suyun belli bir sıcaklıkta buharlaşması

D) Bazı canlıların yumurtayla çoğalması

9. Zekat ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gide-
bilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali 
ibadetleri yerine getirebilmek için Allah (c.c.) ve 
Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve 
zenginlik ölçüsüne ........... denir.

	 Verilen	metinde	boş	bırakılan	yere	aşağıda-
kilerden	hangisi	gelmelidir?

A) Fitre        B) Sadaka

C) Nisap      D) İnfak

5. Allah'ın (c.c.) koymuş olduğu sınırları gözeten-
ler ile sınırları çiğneyen kimseler bir gemideki 
yolculara benzer. Onlar kendi aralarında kura 
çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine gemi-
nin üst tarafı kimilerine de alt tarafı düşmüştür. 
Geminin alt kısmında bulunanlar, suya ihtiyaç 
duyduklarında yukarıdakilerin yanına geliyorlar 
ve ihtiyaçlarını oradan gideriyorlardı. Bir defa-
sında kendi kendilerine,”Biz kendi payımıza dü-
şen alt kısımda bir delik açsakta yukarıdakileri 
hiç rahatsız etmesek dediler. Eğer yukarıdaki-
ler, alttaki insanları istekleri ile başbaşa bırakır-
larsa topluca helak olurlar. Eğer onlara engel 
olurlarsa hem kendileri hem de diğerleri kurtu-
lur. (Hadis-i Şerif)

	 Verilen	Hadisi	Şerif'de	dinin	temel	gayelerin-
den	hangisine	değinilmiştir?

A) Neslin korunması          B) Canın korunması 

C) Dinin korunması        D) Aklın korunması

10. "Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cim-
riliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek 
istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret 
ve bol nimet vadediyor. Allah'ın ihsanı geniştir, 
her şeyi hakkıyla bilendir." (Bakara 268. ayet)

	 Verilen	ayet	ile	aşağıdaki	Hadis-i	Şeriflerden	
hangisi	arasında	ilişki	kurulabilir?

A) Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, 
her hastalığı ve belayı defeder.

B) Vallahi, sadaka vermekle mal eksilmez. O 
halde sadaka verin!

C) Sadaka, nafile oruç tutmaktan daha faziletli-
dir.

D) Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Al-
lah katında Uhud dağı kadar büyür.
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3. Researchers asked questions to teenagers about their music preferences. Here are the results.

 
Pop Rock Hip-hop
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	 Which	of	the	following	is	correct	according	to	the	results?

A) Teenagers mostly prefer rock music.         B) Most of the teenagers prefer pop music.

C) Teenagers never prefer hip-hop music.        D) Teenagers prefer hip-hop more than pop-music.

1. Emma   : Hello Julia!

 Julia      : Hi Emma!

 Emma   : What are you doing on Sunday?

 Julia      : Nothing. I will be at home. Why do you ask?

 Emma   : I am throwing a slumber party on Sunday. Would you like to join us?

 Julia      : ................................................................

 Emma   : Oh, it’s great. See you on Sunday, then.

 Julia      : OK. See you. 

	 Which	of	the	following	answers	belongs	to	Julia?

A) It sounds fun. I’d love to.    B) I am afraid I can’t.

C) Can you hold on a moment, please?   D) Can you repeat that, please?

2. 

 

	 Which	of	the	following	steps	DOES	NOT	match	with	one	of	the	pictures	above?

A)  Add the vegetables     B) Chop the vegetables 

C) Stir the soup for a while     D) Melt the butter in a pot.
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4. 

 

HISTORY OF THE INTERNET

 The Internet started in 1960’s as a way for 

government researchers to share information. 

Computer in the ‘60s were large and immobile. 

January 1, 1983 is considered the official 

birthday of the Internet. A new protocol was 

established and this allowed different kinds of 

computers on different networks to “talk” to 

each other. So the Internet was born. 

	 According	to	the	information	above,	which	of	the	following	IS	NOT	correct?

A) The Internet started to share information.

B) The birthday of the Internet is on January 1, 1983.

C) In 1960, computers were very small and portable.

D) The new protocol allowed different kinds of computers to talk to each other.

6. Meghan  : What kind of books do you like reading?

 Charles   : ............................................... Sometimes they scare me. But they are really terrific. What kind  

            of books do you prefer?

 Meghan  : I prefer detective books. They make me feel excited. 

	 Which	of	the	following	answers	complete	the	dialogue?

A) I like science fiction books.     B) I like horror books.

C) I like fantasy books.    D) I like biographical books

5. Anna is addicted to the Internet. She usually spends time on social media to have new friends. She also 

spends a lot of time on playing online games, doing online shopping and watching films. But she never 

uses Internet to read the news.

	 According	to	the	text,	which	of	the	following	IS	NOT	correct?

A)  Anna spends time on social media.   

B) Anna does online shopping.

C) Anna uses Internet to read the news.   

D) Anna spends a lot of time on playing online games.
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7. • Maria uses the Internet to send e-mails. 

 • Kai uses the Internet to download pictures.

 • Irma uses the Internet to play computer games.

 • Samuel uses the Internet for social media. 

	 Which	of	the	following	picture	DOES	NOT	match	with	the	information	above?

 A)   B)  C) D) 

8. 

 

Daniel Lily Belle

Honest X \ \

Cool X X \

Laid-back \ X X

Generous X \ \

	 According	to	the	table	above,	which	of	the	following	is	correct?

A) Belle is honest, cool and generous.       B) Daniel and Lily are honest.

C) Lily is a laid-back person.        D) Daniel is cool and honest but he is not generous.

10. I didn’t go to school yesterday. So I must .............................. my friend Eva to ask about the homework. I 

hope she is available. Last week, Eva was ill and she couldn’t go to the school. She ................. me a 

message to ask for homework.

	 Which	of	the	following	completes	the	text	above?

A)  hang up / called         B) ask / sand           C) call / phone  D) call / sent

9.	 Which	of	the	following	describes	the	photo	on	the	next?

A)  Peel the potatoes   

B) Boil the water

C) Mash the potatoes   

D) Chop the tomatoes


