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1. I.  Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek.

      II.  Geriye atılmak, ertelenmek.

     III.  Oturmak, yaşamak.

 “Kalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle 

kullanılmamıştır?

A) Üniversiteyi okurken iki sene bizimle kaldı.

B) Çiçek güneşin altında çok fazla kalmış, solmuş.

C) Haberi duyunca öylece kaldı, bir adım atamadı.

D) Geminin hareketi kötü hava nedeniyle haftaya kaldı.

3. Filiz Hanım, zayıflamak için diyet yapmaktadır ve diyetini takip edebilmek için telefonuna bir program indir-

miştir. Bu programa sabah, öğle ve akşam yediklerini girmekte ve program da kalorileri hesap edip ona 

göre Filiz Hanım'ın cep telefonuna uyarı mesajları atmaktadır. Filiz Hanım;gerekenden fazla yediğinde “Da-

ha dikkatli olmalısın!”, diyete uygun beslendiğinde “Aferin, böyle devam et!”, programa zamanında giriş 

yapmadığında  “Öğün atlamamalısın!” mesajları almaktadır. 5 günün sonunda Filiz Hanım'ın telefonuna ge-

len mesajlar şu şekildedir:

 

 

SABAH ÖĞLE AKŞAM

PAZARTESİ Aferin, böyle devam et! Aferin, böyle devam et! Aferin, böyle devam et!

SALI Aferin, böyle devam et! Aferin, böyle devam et! Öğün atlamamalısın!

ÇARŞAMBA Aferin, böyle devam et! Daha dikkatli olmalısın! Daha dikkatli olmalısın!

PERŞEMBE Daha dikkatli olmalısın! Aferin, böyle devam et! Aferin, böyle devam et!

CUMA Öğün atlamamalısın! Aferin, böyle devam et! Daha dikkatli olmalısın!

 Bu bilgilere göre Filiz Hanım’ın diyet programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece pazartesi günü diyete uygun davranmıştır.

B) En çok akşam yemeklerinde diyetin dışına çıkmıştır.

C) Öğünlerinin çoğunda diyetin dışında hareket etmiştir.

D) Öğle yemeklerinin hepsini programa girmiştir.

2. 

 

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Bir güvercin uçar akça kanatlı

Barıştan savaşa selam götürür

Yollardan yel gibi geçer bir atlı 

Afyon’dan Maraş’a selam götürür

 Yukarıdaki şiirlerde ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşturma sanatından yararlanılmıştır.  B) Birden fazla varlık kişileştirilmiştir.

C) Benzetme yapılmıştır.    D) Bir varlığa seslenilmiştir.
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5. Tanzimat'tan bu yana çıkmaya devam ediyor dergiler ve gazeteler bu topraklarda. Kültür ve edebiyat ha-

yatımızın modernleşip gelişmesinde ................ noktalarından birini de teşkil ediyorlar. Her türden ve fikir-

den insana ................. sayfalarında yer vermeleri okur için anlamlı bir çeşitlilik sağlıyor. Deneme, makale, 

roman ve tiyatronun toplum tabanına yayılmasına da çok ciddi .................. bu yayın organları. Ülkemizin fi-

kir hayatında oldukça etkili olan Namık Kemal gibi büyük isimler de gazeteler vasıtasıyla şöhrete kavuş-

muştur.

 Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) hareket - meydan okuyup -pay sahibidir  B) ortak - saygı gösterip - önem vermiştir

C) çıkış - hitap ederek - emekleri vardır   D) dönüm - kapılarını açıp - katkılar sunmuştur

7. 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.

 Bu parçadan hareketle,

 I.  Her hikayeyi bir ders çıkarmak amacıyla okumamalıyız.

 II. Öyküler  bizleri yeni yaşamlarla tanıştırır.

 III. Okumak sadece düşüncelerle değil duygularla da ilgilidir.

 yargılarından hangisi ya da hangilerine varılabilir?

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

4. Günümüzde insani ilişkiler yıprandı, ..... diyerek dostlar, arkadaşlar edinemez olduk. Böyle olunca da in-

sanlar ..... . Toplumu bir arada tutan  ..... gevşedi. Geçmişte ..... insanlar birbirine selam vermez oldu. 

            Z  armudun sapı üzümün çöpü var                            R bam telleri

             U  içine kapandı                                                            <  bir kazanda kaynayan

 Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere getirilecek ifadeler şekillerin karşısında verilmiştir. Hangi 

şeklin karşısındaki ifade anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Z                                  B) U                                       C) R                                    D) <  

Z
RU <

6. “Senin haklı olman benim haklı olmadığım anlamına gelmez. Hayata benim tarafımdan bakmadığın anla-

mına gelir.”

 Yukarıdaki sözü görselleştirmek isteyen Serap aşağıdaki resimlerden hangisini kullanmalıdır?

A)     B)    C)                                          D) 
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8. (I) Bazı insanlar, ömürlerini başka hayatlara yeni bir soluk kazandırmak için savaşmaya adarlar. (II) Nuret-

tin Topçu da insanlık için bir gelecek tasarımı oluşturmaya çalışan,ismi eğitim ve ahlak ile özdeşleşmiş da-

va adamlarından biridir. (III) “Sizin vazifeniz nedir?” diye soranlara, “Bizim görevimiz karakter yapmaktır.” 

diyen bir eğitimcidir. (IV) Sağlam bir nesil yetiştirmek uğruna büyük mücadeleler veren düşünce dünyamı-

zın önemli isimlerinden birisidir.

 Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

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

10. “Bütün gün yağmur yağdı.” cümlesinde “yağdı” sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve cümlenin yüklemidir. “Dün 

yağan kar yolları kapattı.” cümlesinde ise “yağan” sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde 

olduğu için “sıfat-fiil”dir. 

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Güzel bir yemek yedikten sonra uyudu.  B) Beğendiğim elbiseyi sonunda alabildim.

C) Her gün bu yolu yürümek zor geliyor.  D) Bozuk televizyonu tamir etmeye uğraşıyor.

11. `  Sanatçının son albümündeki bütün besteler kendisine aitmiş.

     `  Bu albümün çok ses getirmesi bekleniyor.

 Bu iki cümlede ifade edilenlerin sıfat-fiille doğru biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A)Sanatçının son albümündeki bütün bestelerin kendisine ait olması nedeniyle bu albümün çok ses getir-
mesi bekleniyor.

B) Sanatçının son albümündeki bütün besteler kendisine ait ve bu albümün çok ses getirmesi bekleniyor.

C) Bütün bestelerin sanatçının kendisine ait olduğu son albümünün çok ses getirmesi bekleniyor.

D) Son albümünün çok ses getirmesi beklenen sanatçının albümündeki bütün söz ve besteler kendisine 
aitmiş. 

9. Betül, İlker, Ayşegül, Efe ve Melis adlı 5 kişi aynı otobüste seyahat 

etmektedir.

 Oturdukları koltuklarla ilgili şunlar bilinmektedir:

 `  Aynı sırada oturan sadece Ayşegül ve İlker vardır.

 `  Betül en önde cam kenarında oturmaktadır.

 `  İlker, Efe'nin tam arkasındaki koltukta cam kenarında oturmaktadır.

 `  En arkada oturan Melis'tir.

 `  Ayşegül  11 numaralı koltukta oturmaktadır.

 `  Koridorun solunda, şoförün tarafında, yalnız Efe ve İlker oturmaktadır.

 Verilen bilgilere göre hangisinin oturduğu koltuk tam olarak bilinemez?

A) Efe                    B) Melis                  C) Betül                   D) İlker

16 15 14 13

12 11 10 9

8 7 6 5

4 3 2 1

Şoför
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14. Ben gerçekte bir dergi yazarıyım. Ama insan ne yazarsa yazsın, birbirinden kopuk olmuyor yazdıkları. Çün-

kü düşüncelerin kaynağı sizsiniz sonunda. Bir süre sonra yazıları bir araya topladığımda onların bir kitap 

bütünlüğüyle yayımlanabileceğini gördüm. Güncel olmaktan çok, yarına kalacak, Türkçenin tadını yansı-

tan bu yazıların dergi sayfalarında unutulup gitmesine gönlüm elvermedi. Bu kitap böyle bir kaygı sonun-

da ortaya çıktı.

 Verilen metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak verilmiştir?

A) Dergilerde yazdıklarınızla kitabınızda yazdıklarınız çok farklı mı?

B) Dergilerdeki yazılarınızı bir kitapta toplamayı düşünüyor musunuz?

C) Kitabınızı kaleme alırken öncelikli amacınız neydi?

D) Daha önce yazdığınız bu yazıları kitaplaştırma fikri nasıl ortaya çıktı?

15. Fırtına Deresi’nin çağıltısına kapılmış kıvrılarak akan suyla tam bir ahenk içinde dans eden yolda kışa doğ-

ru soğuk doruklara ilerliyorduk. Her iki yanımızdaki alçak tepeler yok olurken yerlerine dik yamaçlı dağlar 

beliriyordu.

 Bu parçadaki numaralanmış kısımlardan hangisi kişileştirme sanatının oluşmasına neden olmuştur?

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

I

III IV

II

13. “Yapılacakları sırayla defterine yazdı.” cümlesinde “yapılacakları” sözcüğü sıfat-fiildir. Ancak önündeki is-

mi niteleyip sıfat görevinde kullanılmadığı için cümlede isim görevindedir. Bu şekildeki sıfat-fiillere “adlaş-

mış sıfat-fiil” denir.

 Buna göre aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmamıştır?

A) Bal tutan, parmağını yalar.   B) Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

C) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

12. 1960'lardan itibaren sivil havacılık sektöründe jet motorlu yolcu uçaklarının kullanılmasıyla birlikte hava yo-

lu şirketleri daha kısa zamanda, daha çok yolcuyu, daha uzağa taşımaya başlamış, bunun sonucunda dün-

yada sivil havacılık sektörünün en büyük adımlarından biri atılmıştır.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “:, C, 9, D” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metin-

den bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 :  Aynı işi yapan topluluk, kesim.

 D  Gidilmesi çok uzun süren, çok ötelerde bulunan.

 9  Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip 

ilerleyebilen motorlu hava taşıtı.

 C  Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice.

 Numaralanmış kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK" 

bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) TASA               B) KARA                      C) TÖRE                     D) KOZA

C

9 D

:

4

1

2

3

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4
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19. 

 

(I) Konuşurken kısa cümlelerle konuşuruz ama yazarken uzun cümleler kurmak isteriz.(II) Gösterişli söz-

cüklerle o yazıyı donatmaya çalışır, çeşitli tekrarlamalarla konuyu genişlettiğimizi düşünürüz.(III) Bunu 

yaparken bazen kimsenin anlayamayacağı cümleler kurarız.(IV) Anlaşılamamanın getirdiği zorluk yazar-

ları yüceltir diye düşünürken yanlışa düşeriz.

 Fiilimsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır.

 Buna göre paragraftaki numaralanmış cümlelerden hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır?

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

16. “Düşmek" sözcüğünün mana sayısının tek kelime ve birleşik sözler halinde, yüz elliden fazla olduğunu söy-

lersek bilmem hayret edilir mi? Bu kelime, halk şairleri tarafından da çok değişik manalarda kullanılmıştır. 

“Düşmek” kelimesini “pay düşmek, hisse kalmak, miras kalmak” gibi manalarda kullanırken onun “yağ-

mak” manasını da hatırlatan bir halk manisi vardır ki inceliği ölçüsünde acı bir söyleyiştir: ......................

 Metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gidiyorum işte gör

     Hayal de gör, düşte gör

     Sen beni yâr bilmedin

     Bir zalime düş de gör

C) Gözlerim yaşa katlan

     İş düştü başa katlan

     Her demde bahar olmaz

     Bir dem de kışa katlan

B)  Nem düşer

     Gökte bulut, nem düşer

     Ben bu dertten ölürsem

     Bakam sana nem düşer

D) Saçlarıma ak düştü

     Sana ad bulamadım

     Gönüle uçmak düştü

 Bir kanat bulamadım

18. “Soruları çözdükçe konuyu daha iyi anlayacaksın.” cümlesinde bağ-fiil cümleye şart anlamı katmıştır. Bağ-fi-

iller bunun dışında cümleye sebep-sonuç, amaç, durum veya zaman anlamı da katabilir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, cümleye zaman anlamı katmaktadır?

A) Bugün hastaneye gidip tahlil yaptıracağım. B) Beren, okuldan çıkar çıkmaz annesini aradı.

C) Düğünüme gelmeyerek beni çok üzdün. D) Vedat işi yetiştirmek için bütün gün durmaksızın çalıştı.

17. UNESCO, yeryüzünde konuşulmakta olan 6.700 dilin yarısının bu yüzyılın sonundan önce yok olma tehli-

kesi ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılacak bir yargıdır?

A) Dünyada şu anda konuşulmaya devam eden 6.700 dil vardır.

B) 6.700 dilin yarısı gelecek yüzyılda var olmayacaktır.

C) Dünyada şimdiye kadar kullanılan dil sayısı 6.700'dir.

D) UNESCO, dünya dillerini korumak için çalışmalar yapmaktadır.
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20. 

 

Çalışmalardan sonra ellerimizi yı-
kamamız gerektiğini hatırlatan uya-
rı işaretidir.

Kesici ve delici aletlerin kullanıldığı du-
rumlarda dikkat edilmesi gerektiğini 
hatırlatan uyarı işaretidir.

Etkinlikte kullanılacak cam malze-
melerin kırılabileceğini gösteren 
güvenlik işaretidir.

Kimyasal madde kullanılırken dikkat-
li olunması gerektiğini hatırlatan uya-
rı işaretidir.

Etkinlik sırasında eldiven kullanıl-
ması gerektiğini gösteren uyarı işa-
retidir.

Etkinlik sırasında koruyucu gözlük ta-
kılması gerektiğini gösteren uyarı işa-
retidir.

Ateşten korunmak için önlem alın-
ması gerektiğini gösteren uyarı işa-
retidir.

Çalışmalar sırasında dikkatli olunma-
sı gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir.

Solunum sistemi modeli oluşturalım.
Malzemeler: Balon (3 adet), Y borusu, Tek delikli lastik tıpa, Makas, 2,5 litrelik pet şişe, İp

Etkinlik Basamakları
`  Pet şişenin altını düzgünce kesiniz.

`  Tek delikli lastik tıpayı şişenin ağız kısmına takınız.

`  Y borusunun iki ucuna balonları bağlayınız. (Resim 1)

`  Hazırladığınız parçayı şişenin alt kısmından geçirerek lastik tıpaya takınız. (Resim 2)

`  Pet şişenin kestiğiniz kısmını üçüncü balonu kullanarak kapatınız. Bu işlem sırasında balonun 
gergin olmasına dikkat ediniz. (Resim 3)

`  Pet şişenin alt kısmına gerdiğiniz balonun 4 numaralı resimdeki gibi çekip bırakınız.

`  Bu işlem sırasında gözlemlerinizi defterinize not ediniz.

Resim 1 Resim 2 Resim 3 Resim 4

 Buna göre yukarıdaki deneyde aşağıdaki işaretlerden hangileri kullanılabilir?

A)               B) 

C)              D) 

1 - B  2 - B  3 - C  4 - C  5 - D  6 - C  7 - D  8 - C  9 - B  1 0 - B  1 1 - C  1 2 - A  1 3 - C  1 4 - D  1 5 - C  1 6 - B  1 7 - A  1 8 - B  1 9 - D  2 0 - C 



3. Fransız İhtilali'nden sonra yayılan adalet, hürriyet ve eşitlik fikirlerinden etkilenen Jön Türkler azınlık isyan-

larını önlemek için Avrupa'daki gibi bir anayasanın hazırlanması ve meclisin açılmasını istiyordu. Onlara gö-

re mecliste azınlıklarda temsil edilmeliydi. Jön Türkler fikirlerine katılmayan padişah Abdülaziz'i tahtan in-

direrek meşrutiyet yönetimine geçmeye söz veren II. Abdülhamit'i tahta geçirdiler. II. Abdülhamit Kanun-i 

Esasi'yi hazırlattı ve Mebusan Meclisi'ni açtı. Bu mecliste 46 gayrimüslim, 69 Müslüman vekil vardı. Ancak 

azınlıklar ülkeye yönetiminde yer almalarına rağmen isyan hareketlerine devam etti.

 Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Padişahın mutlakiyet gücü sona ermiştir.

B) Meşrutiyete geçilmesi azınlıkların ayaklanmalarını engelleyememiştir.

C) Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli değişmiştir.    

D) Jön Türkler Avrupa'daki gibi anayasal düzene geçilmesini savunmuştur.

1. Osmanlı Devleti İngiltere'nin dış politikada desteğini almak için Balta Limanı Antlaşması'nı yaptı. Bu antlaş-

maya göre İngiliz malları çok düşük bir gümrük vergisiyle Osmanlı ülkesinde satılacaktı. Sanayi İnkılabı'n-

dan sonra hızlı ve ucuz üretilen mallar kısa bir sürede Osmanlı piyasasına hakim oldu. Bu sırada Osmanlı 

Devleti'nde sanayi, küçük tezgahlar ile yapılıyordu. Bundan dolayı yerli mallar, İngiliz malları karşısında tu-

tunamadı. Osmanlı ekonomisi iyice bozuldu ve dış borçlarını ödeyemez hale geldi. 

  Bu bilgilere göre, 

 I. Sanayi İnkılabı'ndan Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilenmiştir.

 II. Osmanlı Devleti diplomasi alanındaki çıkarlarını korumak için İngilizlere ayrıcalık vermiştir.

 III. Osmanlı Devleti, bilim ve sanayi bakımından teknik imkanların gerisinde kalmıştır. 

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

2. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın isteği ile Kanal Cephesi'ni açmasının amaçları;

 • Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek 

 • Mısır'ı almak

 • İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kapatmaktır.

 Bu amaçlar dikkate alındığında,

 I. Almanya ve Osmanlının birlikte hareket ettiği

 II. Süveyş Kanalı'nın jeopolitik yönden önemli olduğu

 III. Osmanlı Devleti'nin petrol bölgelerine ulaşmak istediği

 yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” bölümüne kodlayınız.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
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4. 

Çocukluğumun ilk dönemleri Selanik'te geçti. Selanik'te Rum, Yahudi, Arap komşuları-
mızla Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar huzur içinde beraberce yaşadık. Se-
lanik'in Avrupa ile arasında gelişmiş bir demiryolu ve gemilerin geldiği büyük bir limanı 
vardı. Avrupa'da farklı dillerde yayın yapan gazeteler rahatlıkla alınıp okunabiliyordu.

 Buna göre Mustafa Kemal bu şehirde

 I. Askeri deneyimini artırmıştır. 

 II. Zengin bir düşünce yapısına sahip olmuştur.

 III. Farklı sosyal yapıların içinde bulunmuştur.

 yorumlarından hangileri söylenebilir?

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

5. Mustafa Kemal okul çağına gelince hangi okula gideceği hakkında annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali 
Rıza Efendi arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. Annesi, Selanik’te bulunan Hafız Mehmet Efendi’nin mahal-
le mektebine gidip geleneksel eğitim almasını, babası ise yeni yöntem üzerinden Avrupai tarzda eğitim ve-
ren Şemsi Efendi İlkokuluna gitmesini istiyordu. Daha sonra Ali Rıza Efendi, eşinin de gönlünü almak için 
Mustafa Kemal’i bir haftalığına mahalle mektebine gönderdi, ardından çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi 
İlkokuluna kaydını aldırdı.

 Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti'nde farklı tarzda eğitim veren okullar vardır.          

B) Mustafa Kemal mahalle mektebinde kısa süre eğitim görmüştür.              

C) Ali Rıza Bey Mustafa'yı modern bir okulda okutmuştur.               

D) Mustafa Kemal ilk askerlik eğitimini Şemsi Efendi Okulunda almıştır.

6. Almanya’nın sömürge yarışına geç girmiş olması da Birinci Dünya Savaşı’nın bir diğer önemli nedenidir. 
Çünkü siyasal birliğini geç tamamlamış olan Almanya, gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı 
içine girdi. Bu noktada Almanya, bir yandan İngiltere’nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin 
bir kömür havzası olan Alsas-Loren bölgesini Fransa’nın elinde almıştır. Yaklaşan savaş tehlikesi üzerine 
İngiltere, Rusya ve Fransa gibi güçlü ülkelere karşı itttifak arayışlarına girmiştir.

 Buna göre Almanya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez?

A) Üzerindeki savaş yükünü azaltmak    

B) İtilaf Devletleri ile iletişime geçmek

C) Osmanlı'nın Halifesinin dini gücünden yararlanmak    

D) Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
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10. İtalya gelişen sanayisine ham madde bulabilmek için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak par-
çası olan Trablusgarp'a saldırmıştır. İtalya bu saldırıyı yaparken Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp halkını me-
deniyet yönünden geri bıraktığını savunmuştur. Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabilmek için arala-
rında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bazı subayları gizlice bölgeye göndermiş ve bu subaylar İtalyanlara 
karşı yerli halkı örgütlemiştir.

 Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti Trablusgarp'ta idari yanlışlar yapmıştır.     

B) İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasının asıl amacı sömürge elde etmektir.             

C) Osmanlı subayları Trablusgarp'ta yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırmıştır.

D) İtalya yaptığı işgali meşru göstermek için bahane uydurmuştur.

7. Manastır İdadisindeyken “Vatan ve Hürriyet” şairi olarak bilinen Namık Kemal’in eserleriyle tanışmış ve her 

fırsatta arkadaşlarıyla gizlice şairin eserlerini okumuşlardır. Şiirlerini ezbere bildiği Namık Kemal’den “Türk 

ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses” olarak bahsetmiştir. Mustafa Kemal, Tevfik Fikret için: “Ben inkı-

lap ruhunu ondan aldım.” diye söz etmiş ve onun özgürlük, laiklik anlayışından esinlenmiştir. Yine milliyet-

çiliğinin önemli temsilcisi olarak gördüğü “Millî Şair” diye de tanınan Mehmet Emin Yurdakul, en sevdiği 

şairler arasında yer almaktaydı.

 Buna göre Mustafa Kemal hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Çağdaş ve milli fikirler edindiği            B) Vatan ve millet sevgisi ile dolduğu           

C) Laik ve demokrat bir kişilik kazandığı                 D) Diplomasi alanında bilgisinin arttığı

8. Trablusgarp Savaşı devam ederken Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Rusya'nın teşviki ile Os-
manlı Devleti'ne saldırdı. Osmanlı Devleti siyasi çekişmeler ve iletişimsizlikten dolayı I. Balkan Savaşı'nda 
ağır bir yenilgi aldı ve Edirne dahil tüm Trakya topraklarını kaybetti. Midye-Enez hattının doğusuna çekildi. 

 Buna göre

 I. Balkan Devletleri askeri yönden Osmanlı'dan çok güçlüdür.

 II. Osmanlı Devleti içindeki sorunlar savaşın kaybedilmesine neden olmuştur.

 III. I. Balkan Savaşı'nın çıkmasında Rusya etkili olmuştur.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9. Mustafa Kemal Samsun'da kendisini dinlemeye gelen kalabalığın içinde Selanik Askeri Rüştiyesindeki Fran-

sızca öğretmeni olan Nakiyüddin Yücekök'ü gördü. Hemen onun yanına gitti. Ondan övgüyle bahsetti. Na-

kiyüddin Bey ona hem Fransızca'nın ilk bilgilerini vermiş hem de ülkenin içindeki durum konusunda onu 

aydınlatmıştı. Mustafa Kemal bu bilgiler ışığında ileride Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni açacaktı.

 Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez?

A) Öğretmenlerine karşı vefalı olduğu     B) Yeni bir devlet kurmaya çalıştığı

C) Ülke sorunları ile yakından ilgilendiği    D) Teşkilatçı bir kişiliğe sahip olduğu

1 - D  2 - C  3 - A  4 - C  5 - D  6 - B  7 - D  8 - C  9 - B  1 0 - A 
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2. Allah’ın (c.c.) evrende koyduğu yasalar kıyamet gününe kadar devam edecek ve bunda herhangi bir değişik-

lik olmayacaktır.

       Yukarıda bahsedilen yasalar genel olarak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A)  Emek   B) Tevekkül            C) Ecel           D) Sünnetullah

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” bölümüne kodlayınız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

11fikribilimyayinlari.com  | A

1. Bir gün Hoca, köyüne dönerken ulu bir ceviz ağacının altına soluklanmak için oturmuş. Ağacın yanında bal 
kabağı tarlası varmış. Hoca:

 – Hey güzel Allah’ım, demiş, kavuğum kadar bal kabağının serçe parmağım kadar sapı var. Şu boylu pos-
lu  ağacın meyveleri eşeğin gözü kadar bile değil.

 O böyle tefekkür ededursun, bir ceviz pat diye alnına düşmez mi? Alnı ceviz gibi şişmiş.

 Hoca bir cevize, bir kabaklara bakıp:

 – Güzel Allah’ım, demiş, sözümü geri aldım. Altında oturduğum ağacı ya bal kabağı ağacı yapsaydınl        

 Verilen hikayeye aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) "Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerine bol bir su verirdik."  

B) "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" 

C) "Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan Allah'a tevekkül et." 

D) "Yeryüzünde her canlı sonludur."

4. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet)

 Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi kişinin emeğinin bir sonucu değildir?

A) Sınıfın en çalışkanıyla arkadaş olan Cem, sınavlarda arkadaşından ara sıra kopya alır.

B) Dünya hayatında inkar edenler ahirette cezaya çarptırılır.

C) Hüseyin, düzenli olmasa da bazı işlerde çalışarak geçinecek kadar para kazanır.

D) İyi bir eğitim gören Can, yüksek maaşlı bir işte çalışmaya başlar.

3. İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Toplumsal ya-

salar; toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir. Ne-

den sonuç ilişkisi vardır ve evrenseldir. Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir?

A) İnsanların coğrafi özelliklere göre vücut yapılarının oluşması

B) İnsanları eğitmeden hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeyi uzun süreli gerçekleştirmenin müm-

kün olmaması

C) İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplumlarda bunalım ve karmaşa dönemleri yaşanması 

D) Kuraklık sonucu insanların  varlıklarını sürdürebilecekleri yeni yerlere göç etmesi 



5. ` İş yerinin güvenliği için çevresine kamera yerleştirmek

 ` İyi bir okul kazanmak için düzenli ve disiplinli çalışmak

       ` Depreme dayanıklı ev satın almak

 Yukarıda verilen davranışlar, aşağıdaki cümlelerden hangisini desteklemektedir?

A) İnsanın çalışmadan da elde edebileceği şeyler vardır.

B) Rızık, Allah’ın (c.c.) teminatı altındadır. 

C) Önce üzerimize düşeni yapmalı daha sonra Allah’a güvenmelidir.

D) Her şeyin güzelini ve iyisini çalışarak elde edebilirsin.

6. "Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka 

hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü 

yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!" diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başka-

ları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tama-

men haberdardır." (Münafikun Suresi 9-11. ayet) 

 Bu bilgilere göre;

 I. İnanan insanlar daha az mal ve çocuk edinmelidir.

 II. Kimse ecelin vaktini değiştiremez.

 III. Ölüm gelmeden önce insan Allah'ın (c.c.) verdiği nimetlerden infak etmelidir.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

7. 

 Aşağıdaki ayet-i kerimelerden hangisi Ahmet'in verdiği yargıyı ifade eder?

A) “Kim Allah’tan sakınırsa, (Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim 

Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter.” (Talak suresi, 2-3. ayetler)

B) “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri 

sever.” (Al-i İmran suresi, 159. ayet) 

C) “İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrahim suresi, 11. ayet)

D) “Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük 

de kendi zararınadır.” (Bakara suresi, 286. ayet)

Allah (c.c.) her can sahibini, onu güçsüz düşürecek veya sıkıntıya sokacak her hangi bir 
şeyle yükümlü tutmaz. Bilakis, gücünün yettiği ile mükellef tutar.

8. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 1
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9. Hz. Yusuf (a.s.) ile Mısır'a yerleşen israiloğulları orada on iki kabileye ayrıldı ve git gide çoğaldı. Onların ço-

ğalması yerli Mısır halkının hoşuna gitmedi. O günlerde bir kahin Firavun'a İsrailoğullarında doğacak bir 

çocuğun Mısır Devleti'nin yıkılmasına neden olacağını söyledi. Firavun bu kahine inanarak her yere asker 

gönderip İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarının öldürülmesi emrini verdi. Hz. Musa (a.s.) o günlerde 

doğdu. Allah'ın (c.c.) mucizesi olarak annesi onu bir sandalda nehire bıraktı. Hz. Musa (a.s.) bir süre ne-

hirde yol aldıktan sonra Firavun'un eşi tarafından fark edildi ve himaye altına alındı. Firavun'un sarayında 

büyüyen Hz. Musa (a.s.) onun sonunu getirdi.

 Bu bilgilere aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İsrailoğulları Hz Yusuf (a.s.) döneminde Mısır'a yerleşmiştir.             

B) Firavun Mısır'daki düzenini sürdürmek için zulüm ve zorbalık uygulamıştır.           

C) Hz. Musa'nın (a.s.) annesi Allah'a (c.c.) tevekkül etmiştir.  

D)  Mısır halkı Hz. Musa'ya (a.s.) sahip çıkmıştır. 

10. Ayet-el Kürsi;

  • Hz Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın (c.c.) en büyük ayeti olarak tanımlanmıştır.

 • Allah'ın (c.c.) varlığı, birliği, kudreti ve ilmini anlatır.

 • Namazlardan sonra tesbih çekilmeden önce okunur. Yine yolculuklara çıkarken okunur. 

 Buna göre Ayet-el Kürsi ile ilgili;

 I. Kur'an'ın en uzun ayetidir.

 II. Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğini ifade eden tevhid konusundan bahseder.

 III. Günlük hayatta ve namazlardan sonra dua niyetine okunur.

 yargılarından hangileri söylenebilir? 

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

8. "Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için (nefsini tezkiye ettiği için) hidayete erer, Öyleyse kim da-
lalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan (günahı yüklenen) bir kim-
se, bir ) başkasının yükünü (günahını) yüklenmez, Ve Biz, bir resul göndermedikçe azap edici olmadık.” 
(İsra suresi, 15. âyet)

        Bu ayete bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.) insanlara seçme kabiliyeti vermiştir.

B) İnsan külli iradeyi engelleyebilir.

C) İnsanlar eylemlerini kendisi belirler.

D) Allah (c.c.) uyarıcı elçiler göndermedikçe kullarını sorumlu tutmamıştır.

1 - B  2 - D  3 - A  4 - A  5 - C  6 - C  7 - D  8 - B  9 - D  1 0 - C 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “İngilizce” bölümüne kodlayınız.

INGILIZCE
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1. 

 

Jane Judy Janet Jennifer

adventurous caring determined supportive

stubborn generous arrogant tactful

jealous honest self-centered reliable

aggressive reliable bad-tempered thoughtful

 Fill in the blanks according to the table above.
 Jane likes ……………………………………………………
 Judy dislikes ……………………………………………..
 Janet is a hard working girl, but  …………………
 Jennifer thinks …………………………………………….

 

 

Jane Judy Janet Jennifer

A) travelling around the world lying doesn’t care about others everybody should help each other

B) visiting the elderly helping likes fighting life is hard

C) successful persons giving money gets angry easily she can’t count on everyone.

D) fighting telling truth only cares about herself being supportive is boring.

2. 

 

 Which one is NOT true according to the picture above?

A) Wendy likes going online when she is free.  B) Wendy’s favourite sport is swimming.

C) Wendy doesn’t help her mother in the kitchen. D) Wendy likes skipping rope.

3. 

 

Sandra : What type of music do you like?

Tony : I like folk music.

Sandra : Why do you like it?

Tony : Because it is our cultural heritage. Would you express your opinion about it?

Sandra : ....................................................................

 Fill in the blank.

A) Sure. I believe folk music isn’t a way to express ourselves.

B) Certainly. I think folk music helps us understand the national heritage.

C) Of course. Keyboard player and drummer are very important members of the band.

D) I’m not very happy with that.



İngilizce

15fikribilimyayinlari.com  | A

6. 

 .................. can’t attend the party because so-

mebody needs his/her help.

 A) Richard        B) John

 C) Michael             D) Nancy

4. Fill in the blank.

       

 

Derek : What are your traditions and…………………………………….?

Simon : We visit our parents in religious festivals and do folk dances in the national ceremonies. How 

about you?

Derek : We prepare a special meal, get around the table and give presents to each other in our special 

days.

A) do you enjoy them?   B) are you interested in festivities?

C) what about you?    D) what makes them different?

5. 

 

Mark gets up early every morning. He has a great breakfast, takes the school bus and attends the 

classes. When he returns from school in the evening, he has dinner, does his homework, but he 

rarely watches TV before going to bed. He prefers watching comedy films with his family.

 Which of the following sentences is TRUE according to the text?

A) He usually gets up late on Sunday morning.     B) He watches comedy films with his parents.

C) He always goes shopping with his friends.     D) He always meets with friends at the shopping mall.

7. 
Class of 2019 

Weareleavingschoolandorganizinga greatevent. 
Wehopetoseeyouallamong us. 

Therewill be food, beverages, music, danceandfun! 
 
Date : June 20, 2019. 
Time : 20:00 – 23:00 
Place : School Gym 
Contact :LilySanders (lsanders@qmail.com) 
 

 

 Fill in the blank.

 The invitation card is for a ...............................

A) birthday party        B) graduation party              

C) slumber party        D) wedding party

We are leaving school and organizing a great event. We hope to 
see you all among us 

There will be food, beverages, music, dance and fun!
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8. 

 

Dear Alex,

Our school  sports club is organizing a basketball 

tournament on Saturday 20th October. It is between 

10 a.m. and 12 p.m.  Why don’t we join? We will 

have lots of fun. l hope you can come.

Cheers,

Robert

 According to the invitation card given above, which option is NOT CORRECT?

A) Robert is sender                                                                      B) Alex is receiver

C) Our school sports club is training basketball players      D) It is between 10 a.m. and 12 p.m.

9. 

 

Paul : Hello, friends, I am going to organize a surprise birthday party for Tom on Sunday at 2.00 

o’clock. The party is in my house, but I need help. Who can help me? l hope you want to 

come. We will have a great time together!

Mark : Sure, that sounds fun! I want to help you, too. I will order birthday cake and organize the mu-

sic band.

Kate : Yeah, that would be great. l will bring some fruit juice.

Helen : It sounds awesome, but I’m sorry, I can’t come over because my cousin is visiting us on Sun-

day.

Paul : Ok. l am going to decorate the place and get some food. Helen l wish you be there, too. See 

you then.

 Helen refuse the invitation because ................................................

 Which of the following completes the sentence?

A) she is going to organize a surprise birthday party.  B) she brings some fruit juice.

C) she will order birthday cake.   D) she is going to have a guest.

10. Mr Jackson has to attend a formal meeting, so what kind of clothes should he wear?

A)         B)          C)              D) 

1 - A  2 - C  3 - B  4 - D  5 - B  6 - A  7 - B  8 - C  9 - D  1 0 - C 


