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1. 		 Sıkı para politikası anlayışıyla daha az tüketmek.

		 Çok telaşlanmak.

		 Kötü bir duruma düşmek.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlamı verilen deyimlerden birine ait değildir?

A) B) C) D)

NARTEST EVDE!

NARTEST 8. SINIF LGS 1.ONLINE DENEME ÇÖZÜMLERİ

TÜRKÇE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI
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2. Sadako adında 12 yaşındaki bir kız, okullar arası yapılan maraton koşusunda birinci oldu. Her gün çok çalışı-
yordu fakat fark etmediği bir hastalığı vardı. Başı koştuktan sonra dönüyordu fakat umursamıyordu. Her gün
okulun etrafında koşarken o gün başı dönüp bayıldı. Öğretmenler geldi, babasını aradılar en yakın hastaneye
götürdüler. Kapıda ailesi konuşuyordu. O ara duyduklarına inanamadı. Lösemiydi. Geceleri ağlamaya başladı.
Bir gün arkadaşı geldi ve ona turna kuşu efsanesini anlattı ve ona turna kuşu nasıl yapıldığını gösterdi. Her gün 
turna kuşu yaptı  ve ağabeyi yaptığı turna kuşlarını tavana asacağını söyledi.

Mustafa Öğretmen, yukarıdaki hikâyede geçen bazı kavramların anlamını vererek öğrencilerinde bulmaca
oluşturmasını istemiştir.

Mustafa Öğretmenin oluşturulacak bulmaca için belirlediği kavramların anlamları şunlardır:

I. En uzun yol koşusu.

II. Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek.

 III. Su kıyılarında yaşayan, uzunluğu 85 santimetre olan, vücudu gümüşi, başı ve boynu kara, büyük bir kuş.

 IV. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı.

Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi bulmacayı doğru bir şekilde hazırlamıştır?

I.
II.

III.

IV.

Veysi BEĞDİLLİ








I.
II.

III.

Mustafa AKSOY







I.
II.

III.

IV.









I.
II.

III.

Ali Rıza GÜN







IV.



I.
II.

III.

IV.

Serkan BUCAĞA









C) D)

B)A)
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3. Gülmek, gülmesini bilmek bütün insanlarda büyük bir meziyettir. Çünkü vara yoka gülmesini bilen insan kuv-
vetli insandır ve tasasız insandır. Hayatı …………. ve üç günlük ömrünün …………. adamış olan akıllı insandır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) sorgulamaktan keyif alan – anlamını bulmaya 

B) bir boşlukta sürüp giden – merkezine koymaya

C) olduğu gibi kabul eden – tadını çıkarmaya

D) tozpembe gören – her köşesine sinmeye
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4. Medeniyetler ve kültürler beşiği Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde şehirlerinden biridir. Mar-
din’de çok sayıda kale, cami, kilise ve manastır bulunmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin 
Kalesi, kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor.
Bu parçada altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk günkü orijinal şeklini koruması

B) Geçmişe tanıklık etmesi

C) Güzelliğiyle birçok yabancıyı etkilemesi

D) Kentin en güzel mimari özelliğe sahip olması
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5. ALTINNOKTADAN.COM

ÖZELLİK FİLTRELEME

FİYAT 32.000 VE AŞAĞISI

BOYA DURUMU BOYASIZ

DEĞİŞEN PARÇA OLABİLİR

KİLOMETRE 38.000 VE AŞAĞISI

YAKIT BENZİN

VİTES TİPİ OTOMATİK

RENK SİYAH, YEŞİL, SARI, MAVİ

MODEL YILI 2010(DAHİL)-2015(DAHİL) ARASI

Yukarıda belirtilen özelliklerde bir motosiklet almak isteyen Mustafa Diken’in aşağıdaki motosikletler-
den hangisini alması daha uygun olur?

Memurdan Satılık Kırmızı 
Honda!

Temiz, boyasız, değişensiz, 
37 binde, 2012 model, ben-
zinli, otomatik, 30.000TL.

Gıcır Gıcır Yeşil Ninja!
2017 model, benzinli, 
boyasız, manuel vitesli, 
değişensiz, 37 bin kilo-
metrede, 32.000TL.

Özgürlüğümün Şahidi 
Satılık!

27 bin kilometrede, benzinli, 
değişensiz, otomatik vitesli, 
2014 model 30.000TL.
Not: Sağ grenajında bir parça 
boya var. Boya takıntısı olan 
aramasın.

Satılık Sarı Şeker!
20 bin kilometrede, boyasız, 
benzinli, 2013 model, otoma-
tik vitesli, 29.000TL.
Not: Motoru bin kilometre-
deyken Suzuki yetkili serviste 
değiştirilmiştir.

A) B)

C) D)
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6. 

Uçakla seyahat eden Mehmet Emin Bey, elindeki dergi-
den eski madeni paralarla ilgili yazıyı okumaktadır. 
Dergide üç farklı madeni paradan bahsedilmektedir. 
Bunlar; ön yüzünde iki farklı insanımsı figür olan, arka 
yüzünde çeşitli harf ve sembollerin olduğu ve üzerinde 
haç işareti olan antik döneme ait bir madeni para; 12. 
yüzyıla ait olduğu bilinen, her iki yüzü de aynı sembol-
leri taşıyan ve üzerinde at ve kartal figürü olan Selçuk-
lu madeni parası; Osmanlıların 14. yüzyılda kullandığı 
ön yüzünde Osmanlı tuğrası bulunan ve üzerinde Arap 
harfleri yer alan madeni paradır.

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Bey’in uçak seyahati sırasında okuduğu dergide bahsedilen 
madeni paralardan birine ait değildir?  

A) B)

D)
C)
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7. 

Özellikle savaş dönemlerinde gönderilen iletinin 
herkes tarafından anlaşılmaması için çeşitli şifreleme 
yöntemleri kullanılmıştır. Bunlardan biri de Fatih algo-
ritmasıdır. Bu algoritmaya göre üste 29 harfli alfabemiz 
yazılır. Alt tarafa ise en başa FATİH yazıldıktan sonra 
alfabenin geri kalan tüm harfleri sırayla yazılır. FATİH 
sözcüğünde olan harfler alt tarafa ikince defa yazılmaz. 
Yukarıdaki harfi belirtmek istiyorsak altına denk düşen 
harfi yazmamız gerekmektedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ‘’MERVE’’ sözcüğünün Fatih algoritmasına göre doğru yazıl-
mış şeklidir?

A) NCACD B) MREVR C) LPBVP D) LBPVB
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8. 

	 Ordinaryüs Profesör Doktor Aydın Sayılı dünya üzerinde bilim
tarihi doktorasını bitiren ilk insandır.

	 Türk bilim adamının İslam dünyası medeniyetlerinin bilime yap-
mış olduğu katkıları ortaya koyan bir çalışması vardır.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Ordinaryüs Profesör Doktor Aydın Sayılı, dünya üzerinde bilim tarihi doktorasını bitirerek İslam dünyası medeniyetleri-
nin bilime yapmış olduğu katkıları ortaya koyan ilk Türk bilim adamıdır.

B) Ordinaryüs Profesör Doktor Aydın Sayılı, İslam dünyası medeniyetlerinin bilime yapmış olduğu katkıları ortaya koyan 
çalışmasıyla dünya üzerinde bilim tarihi doktorasını bitiren ilk insandır. 

C) Dünya üzerinde bilim tarihi doktorasını bitiren ilk insan olan Türk bilim adamı Ordinaryüs Profesör Doktor Aydın Sayı-
lı’nın İslam dünyası medeniyetlerinin bilime yapmış olduğu katkıları ortaya koyan bir çalışması vardır. 

D) İlk defa Ordinaryüs Profesör Doktor unvanını alan Türk bilim adamı Adnan Sayılı, dünya üzerinde bilim tarihi 
doktorasını bitirerek İslam dünyası medeniyetlerinin bilime yapmış olduğu katkıları ortaya koymuştur.
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9. 32. kez milli formayı terleten yerli futbolcumuz Tümer Metin, ülkemizde Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe gibi
büyük kulüpte de top koşturmuştur. Futbol kariyerini Yunanistan’ın Kerkyra takımında sonlandıran futbolcu-
muz aynı ülkenin Larissa adlı kulübünde oynadığı sezon bir sezonda ligin en çok gol pası atan yabancı futbol-
cusu olmuştur.

Bu bilgilere göre Tümer Metin’le ilgili olarak

I. Tümer Metin yurt dışında farklı kulüplerde futbol oynamıştır.

II. Yunanistan liginde bir sezonda en fazla gol pası atan futbolcu olmuştur.

 III. Milli takımda forma giyme şansı yakalamıştır.

yargılardan hangileri kesin olarak çıkarılır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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10. İnsanın adım adım büyüdüğüne hiçbir zaman inanmadın zaten. İnsan birdenbire büyür; daha doğrusu birden-
bire olanlar, birbirine eklenerek küçük sıçramalarla büyütür insanı. Bazı çocukların hayatı zor geçer, büyümek
için kitaplara, öykülere pek gerek kalmaz; yaşadıklarının yüküyle kocarlar hemen. Ben orta sınıftan bir apart-
man çocuğu olarak yaşamın içinde büyümedim. Çok oyuncağım oldu ama neredeyse hiç arkadaşım olmadı.
Sokakları ancak annemin, babamın elinden tutarak tanıdım. …………………..  Bu yüzden rahatça "Okudukla-
rımla büyüdüm ben." diyebilirim.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Belki de onun için geriye bakıp beni büyüten anları düşündüğümde kitapların yeri apayrı.

B) Bu mutlu aile tablosundan edindiğim deneyim büyüttü beni.

C) Bu, birçok kitabın azar azar verebileceği büyümeye bir anda ulaşmamı sağladı. 

D) Beni büyüten arkadaşlığı anne babamda buldum ben.
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11. Aşağıdakilerden hangisi "Eserlerimde karakterlerimin ruhu kadar görüntüsüyle de ilgilenirim." diyen bir
yazarın kaleminden çıkmıştır? 

A) Nasıl yaptı etti bilmiyorum, o kalabalığın arasından sıyrılmayı başardı. Galiba kendisi de inanmadı o insan yumağının
içinden kurtulduğuna. Acılı gözlerle bir süre etrafına bakındı. Karnının gurultusu yine duyuldu dışarıdan. İçeriden duyu-
lan ise günlerin açlığının verdiği acıydı. Kuyruğunu kıstırıp ormana yöneldi.

B) Adem Bezirgan yine yollardaydı. Bu sefer bu işi bitirmeden dönmemeye niyetliydi. Hayır, "Veremeyeceğim kusura bak-
ma." dese ısrar da etmeyecek "Helal olsun!" deyip geçecekti. Ama bu borç para meselesini sürüncemede bırakmasıydı
canını sıkan. Üç seferdir Adem Bezirgan'ı görür görmez işlerin durgunluğundan bahsedip borcun adını anmadan kendi-
sini yolcu ediyordu. Bugün bu iş bitecekti.

C) Sağa sinyal verdi, eczanenin önüne yanaştı. Yaşlı dilenci kaldırımda bıraktığı yerde duruyordu. Arabadan inip yanına var-
dı. Az önce bir dayak yemediği kalan dilenci aynı adamı karşısında tekrar görünce hafiften titredi, büzüldü. "Kalk amca, 
korkma." diyen sese rağmen tedirgin bakışlarında bir değişiklik olmadı.

D) Bu devlet dairesine kaçıncı gelişiydi artık saymıyordu. "Devlet" deyince ciddileşen adamlardandı. Ama artık "Bugün git, 
yarın gel!"lerden bıkmıştı. Her gelişinde taktığı kravatı çıkarmış, gömleğini pantolonunun üstüne çıkarmış daha önce bir 
kez bile olmadığı bir kılıkla daireye damlamıştı. "Aynı işi yapıp farklı sonuçlar bekleyenlere çok acıyorum." diyen Hikmet 
hocanın sesi kulaklarında çınlıyordu.
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12. Zarf-fiil, yükleme sorulan "ne zaman?" sorusuna cevap verdiğinde zaman bildirir. Örneğin, "Haberi duyar duy-

maz yola çıkmıştı." cümlesinde "duyar duymaz" zarf-fiili zaman görevinde kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun görevde bir zarf-fiil kullanılmıştır? 

A) Beş katlı okulun merdivenlerini yirmi saniyede koşarak çıktık.

B) Parmakla gösterilen öğrenci, heyecanlanınca ne yapacağını bilemedi. 

C) Masadaki yemeklerden doyasıya yedi.

D) Dağ yolunda çamura bata çıka ilerledik.



15

13. Bir olayın haber değeri taşıması için toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmesi, ilginç olması ya da önemli
olması gerekir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki olaylardan hangisi habere konu olması yönüyle diğerlerinden

farklıdır?

Türkiye İçin Tarihî Gün! Yavuz Gemisi KKTC’ye Gönderiliyor!
Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken 
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugün 
petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor.

A)

Eşinin Çeyizini Yedi!
Psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıldır yün, orlon ve kadife parçaları yiyen Samsunlu Atilla 
Nuran’ı çeyizini yedi diye eşi terk etti, battaniye yedi diye patronu da kovdu.

B)

Okey Masasına İnek Düştü!
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak Beldesi’nde eşine fıkralarda bile az rastlanır bir olay 
yaşandı. Taraça şeklindeki meydan kahvesinde okey oynayan bir grubun üzerine inek düştü. 
Atilla Yalçın’ın işlettiği Merkez Kıraathanesinde meydana gelen olayda, hayvanlar arasında 
çıkan kargaşadan ürken bir inek sürüden ayrılarak kıraathaneye bitişik olarak yapılan ve üzeri 
ağaçlarla örtülü olan taraçanın damına çıktı. Hayvanın ağırlığına dayanamayan tavan ise 
aşağıda okey oynayanların üzerlerine yıkıldı.

C)

Sıcaktan Bunalan Fırıncılar Buzdolabında Serinliyor!
Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Sivas’ta sıcak hava esnafların iş yükünü arttırı-
yor. Kentte, özellikle de ateş başında çalışan fırıncılar, işlerini yapabilmek için büyük güçlük 
çekiyor. Yenişehir Mahallesi’nde fırıncılık yapan Ünal Barış, serinlemek için 15 dakikada bir 
buzdolabına girip çıkıyor. Fırın başında sıcaklığın 60 dereceye kadar yükseldiğini anlatan 
Barış, ”Sıcaktan bunaldığımdan çözümü buzdolabında buldum. Arkadaşlarla sürekli deği-
şerek, 15 dakikada bir sürekli girip çıkıyoruz. 50-60 derece sıcaklık oluyor böyle dayanılmaz 
derecede, biz de çözümü buzdolabında bulduk. Tüm fırıncı arkadaşlara da tavsiye ediyorum, 
serinlemek için birebir.” dedi.

D)
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14. 
Cümle içinde virgüllerle 
ayrılmış tür veya takımları bir-
birinden ayırmak için noktalı 
virgül konur.

Ögeleri arasında virgül 
bulunan sıralı cümleleri 
birbirinden ayırmak için 
noktalı virgül konur.

Kendisiyle ilgili örnek veri-
lecek cümlenin sonuna iki 
nokta konur.

Kendisiyle ilgili açıklama 
verilecek cümlenin sonuna 
iki nokta konur.

I. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

II. Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım( ) Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya
Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

 III. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi( ) Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir 
millet olarak yaşamasıdır.

 IV. Kendimi takdim edeyim( ) Meclis kâtiplerindenim.

Bu bilgilere göre yukarıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işa-
reti aşağıdakilerin hangisinde yanlış gösterilmiştir? 

A) I. cümle (noktalı virgül) B) II. cümle (noktalı virgül)

C) III. cümle (iki nokta) D) IV. cümle (iki nokta)



17

15. Bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı şiirlere "otobiyografik şiir" denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografik şiirdir?

Kulağının arkasında kalem

Gözlükler alında 

Açılın, önüne geleni ezer

İşte geliyor Kenan Gülümser.

Zor yıllardan geçti bizim nesil

Elimizde bayrak, dilimizde dua

Yıllar yılı koştuk cepheden cepheye

Nihayet kavuştuk vatana

Ama gönlümüzde kapanmayacak yara.

Tarih 1355 yazmış dedem

Kuran'ın kapağına 

Ezanımı okumuş kulağıma

Vermiş beni babamın ellerine

O zaman kavuşmuş Hacer'le Mehmet biriciklerine

Hepimiz bir tarihten ibaret değil miyiz 

Doğum yıllarımız özenle kutlanır 

Ölüme sıra geldi mi 

Kimse yoktur yanımızda 

İnsanoğlunun biricik gerçeği bulur hepimizi

B)A)

C) D)
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16. 		 Tamamı büyük harfle yapılan kısaltmalarda T.C. ve T. dışında nokta kullanılmaz ve bu kısaltmalara ek getiri-
lirken son harfin okunuşu esas alınır.

	 Büyük harfle yapılan bazı kısaltmalar kelime gibi okunabildiği için getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna
göre getirilir.

	 Uluslararası ölçü birimleri dışında kalan küçük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın sonuna nokta geti-
rilir. Uluslararası ölçü birimlerinin kısaltmalarında nokta kullanılmaz. Küçük harfle yapılan kısaltmalara ek
getirirken kısaltmanın değil kelimenin okunuşu esas alınır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Alm. sınavından düşük not almış.

B) Bu bina 750 m ileride olsaydı trilyon ederdi.

C) TDK'nin son açıklamaları gazetelerde geniş bir şekilde  yer buldu. 

D) İŞKUR'na başvurup bir sonuç bekliyormuş.
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17. 
 Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak

yazılmasıyla yapılır.
 Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının

kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime
veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur.

 Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Büyük harf-
lerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

Bu kurallara göre, 

I. İlacın 3 mg’den fazlası özellikle çocuklarda ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır.

II. BAE, dünyada en zengin petrol rezervine sahip ülkelerden biridir.

III. Gazi Osmanpaşa Mah. nin yeni muhtarı Ahmet Yener oldu.

IV. Bu sene DDY’nın en az üç bin personel alacağını düşünüyorum.

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV
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18. Özne, yüklemde belirtilen işi gerçekleştiren ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. 
"Ali, annesine Anneler Günü’nde güzel bir çiçek aldı." cümlesinde “alma” eylemini gerçekleştiren "Ali" sözcüğü 
öznedir. “Alma” eyleminden etkilenen "çiçek" sözcüğü ise nesne görevinde kullanılmıştır.
 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? 

A) Bisküvileri çayla birlikte afiyetle yedik.

B) Bir akşamüzeri üniversiteyi kazandığımı öğrendim.

C) Test kitapları masanın üzerinde öylece duruyordu. 

D) Radyoyu açar mısın anne?
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19. Nesne alabilen fiillere geçişli, nesne alamayan fiillere ise geçişsiz fiil denir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklı-
dır?

A) Kapıyı sertçe kapattı.

B) Düğün için üzerine siyah bir kıyafet aldı.

C) Sabahın erken saatlerinde şehrimizden gittik.

D) Alacakların tamamını ay sonunda topladık.
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20. 

1

2

3

4

A B C D E

Görselde yer alan aslan, panda, sincap, papağan ve kedinin eşlerini aşağıdaki yönergeye göre bulunuz.

		 Kedinin eşiyle D sütununda yer alan köpek arasında iki hayvan vardır.

		 Papağının eşi C sütununda bulunmaktadır.

		 Pandanın eşi 2. satırda, E sütununda  bulunan balığın üzerindedir.

	 Aslan eşiyle aynı satırda yer almaktadır.

		 Sincabın eşi fil görsellerinin birinin sağında yer almaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde aslan, panda, sincap, papağan ve kedinin yeri doğru gösteril-
miştir?

A)

C)

B)

D)
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1. Sanayi Devrimi sonrasında artan sömürge arayışı, askeri açıdan güçlü olmayı zorunlu hale getiriyordu. Bu
nedenle devletler silahlanmak için yüksek miktarda paralar harcıyorlardı. Diğer taraftan birçok ulus, Fransız
İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik akımının da etkisiyle milli devlet kurmak istiyordu. Diğer taraftan devletler
arasında yaşanan gerginlik ve rekabet, bloklaşmalara neden oldu. Almanya öncülüğünde Avusturya-Macaris-
tan ve İtalya bir araya gelerek İttifak Devletleri blokunu, İngiltere’nin öncülüğünde Fransa ve Rusya bir araya
gelerek İtilaf Devletleri blokunu kurdular.

Buna göre;

I. Birinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabıdır.

II. Milliyetçilik düşüncesi imparatorlukların varlığını tehdit eder bir hal almaktadır.

 III. Dünya üzerinde silahlanma yarışı ve devletler arasında bloklaşmalar yaşanmaktadır.

 IV. Devletler arası bloklaşmalar İngiltere ve Fransa öncülüğünde gerçekleşmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI
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2. 

“Bilirsiniz ki savaş ve çarpışma demek, iki ulusun yalnız iki ordunun değil, iki ulusun bütün 
varlıklarıyla, bütün mallarıyla, bütün maddi ve manevi güçleriyle karşılaşması ve birbirleriy-
le vuruşması demektir. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarla-
sında bulunan herkes, milletin her ferdi silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak 
bütün varlığını mücadeleye verecekti.” 

(M. Kemal Atatürk, Nutuk, ss.827)

Metinden hareketle durumlardan hangisi Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözünü destekler nitelikte 
değildir?

A) Tekalif-i Milliye Emirlerinin Türk milleti tarafından kısa zamanda yerine getirilmesi.

B) Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınlarının da cephede aktif rol alması.

C) İşgaller karşısında savunmasız kalan halkın direniş örgütleri kurması.

D) Türkler tarafından kurulan bazı cemiyetlerin Amerikan manda ve himayesini savunması.
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3. 
Alman Mareşali Graf Von der Gotz’un vefatı-
nın ardından 18. Kolordu Komutanı oldu ve 
Kut’ül Amare’de İngilizlerin bozguna uğradığı 
savaşta yer aldı.

10 Temmuz’da toplanan Erzurum Kongre-
si’nin Temsil Heyetine seçildi.
Milli Mücadele hareketi boyunca, Edirne Mil-
letvekili ve Doğu Cephesi Komutanı olarak 
görev yaptı.

21 Kasım’da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi
17 Şubat-4 Mart’ta toplanan İzmir İktisat 
Kongresi’ne başkanlık yaptı, 29 Haziran’da 
İstanbul Milletvekili oldu.

27 Kasım’da kurulan ve cumhuriyetin ilk 
muhalefet partisi olan Terrakki Perver Cumhu-
riyet Fırkası’nın genel başkanı oldu.

I. Dünya savaşı sırasında Irak Cep-
hesi’nde görev almıştır.

Yaşamı süresince sadece askeri 
alanda görev yapmıştır.

Ekonomi ile ilgili bir kongrede 
başkanlık görevini üstlenmiştir.

Kurtuluş Savaşı süresince Doğu 
Cephesi’nde görev almıştır.

I.

IV.

II.

III.

            YARGI

Kazım Karabekir ile ilgili verilen bilgilere bakılarak numaralandırılmış olan yargılarından hangilerine 
ulaşılamaz?

A) Yanlız II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV
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4. 

Ziya (Gökalp), Yusuf (Akçura), Gaspıralı İsmail ve 
Mehmet Emin (Yurdakul) gibi aydınların savunduğu 
Türkçülük fikir akımına göre Osmanlı Devleti dili, soyu 
ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabilir-
di. Türkçülük akımı, Osmanlı yönetimi altında yaşayan 
Türklere millî bilinç kazandırmayı amaçlamıştır.

,

Yukarıda hakkında bilgi verilen Türkçülük fikir akımı ile ilgili olarak;

I. Ülkedeki hangi aydınların düşünce yapısında yer bulmuştur?

II. Devletin devam etmesini hangi şartların sağlanmasına bağlamıştır?

 III. Hangi olayın sonucunda önemini kaybetmiştir?

sorularından hangilerinin cevabını içinde taşımaktadır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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5. Mustafa Kemal, Harp Okulunu sekizinci olarak bitirip Harp Akademisine ayrıldığında kurmay olamayan, kıta-
lara ayrılıp görev yerlerine giden subay arkadaşlarına teşkilat kurma yolundaki fikirlerini yineledi. Özellikle
Rumeli’ye gidenlerle ilgilendi ve Akademide geçirilecek üç yıl sonrası için kendilerine uygun bir ortam hazır-
lamalarını istedi. Ona göre hürriyetin kurtulacağı yer Makedonya’ydı. Zaman, gerçekten onu bu konuda haklı
çıkaracak ve hürriyet kurtuluşunu ilk önce Makedonya’da ilan edecekti.

(Serpil Sürmeli, Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Ve Ona Dair Düşünceler)

Yukarıdaki metindeki “Zaman, gerçekten onu bu konuda haklı çıkaracak” ifadesi Mustafa Kemal’in
hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Çok yönlülük B) İdealistlik C) İleri görüşlülük D) Açık sözlülük
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6. Er Kişi Niyetine
“Sinirler gergin... Dudaklar kıpır kıpır, dualar 
okunuyor, kelime-i şehadet getiriliyor. Süre 
uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor: “Yavrula-
rım... Aslanlarım... Biraz sonra Cenab-ı Rab-
büIAlem’in huzuruna varacağız. Abdestsiz 
gitmeyelim. Haydi! Tüfeklerimizin kabza-
larına ellerimizi sürüp teyemmüm ede-
lim...” Teyemmüm edilir... Bekleme devam 
etmektedir. Biraz sonra Yüzbaşı seslendi: 
“Çocuklarım... Sanıyorum biraz daha bek-
leyeceğiz... Önümüzde biraz daha zaman 
var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. 
Hem onlar için hem de vakit varken kendi 
cenaze namazımızı kendimiz kılalım. Kabe 
karşımızda ..” Arkadan Oflu Ali çavuş bağırır: 
“Er kişi niyetine...” O gün yapılan hücumda 
kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ 
kalabilmişti. Onlar Allah’a verdiği sözü tut-
tular.”

(İbrahim Karakaş, Gülnür Aksoy, Atatürk, Atatürk’ü Anlatıyor)

Çanakkale Savaşlarından bir bölümün anlatıldığı bu olaya bakıldığında Türk askeri için hangi kavramın 
kullanılması doğru olmaz?

A) Cesaretli B) Kararlı C) Teslimiyetçi D) İnançlı
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7. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi sonrasında İstanbul’un işgal edilmiş, Mebusan Meclisini dağıtılmıştı.
Mustafa Kemal, ulusal egemenliği hâkim kılmak, vatanın bütünlüğünü koruyarak tam bağımsızlığı sağlamak
için harekete geçti. Kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda şunları ifade etti:

• Temsil Heyeti Anadolu’daki tek yetkili makamdır.

•  Yeniden seçim yapılması gerekmektedir.

• Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip meclis toplanacaktır.

• Dağıtılan Mebusan Meclisindeki milletvekilleri açılacak yeni meclise katılabileceklerdir.

Mustafa Kemal, dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisinde yer 
vererek hangi kavrama olan bağlılığını ve saygısını göstermiştir?

A) Ulusal bağımsızlık B) Uluslararası eşitlik C) Ulusal irade D) Milli değerler
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8. İtilaf Devletleri, Kurtuluş Savaşı’nı yapma konusundaki kararlılığı görünce Türklere Sevr’i kabul ettirmenin
kolay olmayacağını anladılar. Londra’da bir barış konferansı düzenleyerek Sevr’i küçük değişiklikler ile TBMM‘ye 
kabul ettirmenin derdine düştüler. İtilaf Devletleri önceleri konferansa sadece Osmanlı Hükûmetini davet etti-
ler. Gelen tepkiler üzerine TBMM Hükûmetini de toplantıya katılması için davet ettiler. Londra Konferansı’na
Osmanlı Hükûmetinin temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa, söz sırası kendisine geldiğinde “Ben sözü
Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” deyince İtilaf Devletleri toplantıdan iste-
diklerini alamadılar.

Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletleri hakkında hangi seçenekteki yargıya ulaşılamaz?

A) Bir ülkeden iki farklı grup çağırarak daha demokratik bir toplantı ortamı oluşturmayı amaçladılar.

B) Askerî güç kullanarak amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayıp diplomatik taktiklere başvurdular.

C) Türk tarafını bölme ve birbirine düşürme girişiminde başarısızlığa uğradılar.

D) TBMM’nin varlığını kabul etmemek için çeşitli çarelere başvurdular.
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9. 

Kaynak: TRT

Görselde verilenlerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sivas Kongresi’nde manda ve himaye fikrine karşı çıkılmış tam bağımsızlık anlayışı vurgulanmıştır.

B) Sivas Kongresi alınan kararları ile bölgesel kurtuluş mücadelesine kılavuzluk yapmıştır.

C) Milli irade kavramının vurgulanması ile egemenliğin halka ait olacağının sinyalleri verilmiştir.

D) Kongre sırasında güçlü bir devletin hakimiyetinde yer alıp almama konusunda tartışmalar yaşanmıştır.
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10. 

İtilaf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını dahi beklemeden 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini dayanak göstererek 
Osmanlı topraklarını işgale başladı. İtilaf Devletlerinin donanmaları 
13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. O gün düşman gemilerini gören 
Mustafa Kemal Paşa “Geldikleri gibi giderler.” diyerek bir mücadeleye 
gireceğinin işaretini verdi.

Buna göre, “Geldikleri gibi giderler.” sözüne bakılarak Mustafa Kemal Paşa hakkında;

I. İşgaller karşısında Türk milletine olan güvenini belirtmiştir.

II. Savaşı Türk tarafının kazanacağını vurgulamıştır.

 III. Mücadele konusunda kararlı bir tutum izlemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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1. Allah (c.c.), evrenin düzeni ve işleyişini birtakım yasalara bağlı kılmıştır. 
Bunların başında fiziksel yasalar gelmektedir. Fiziksel yasalar; madde ve 
enerjinin oluşumu, yapısı, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle 
ilgili prensiplerden oluşur. Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde 
anlaşılabilen bu yasaların sonuçları aynı şartlar altında sonuçları doğur-
maktadır. Bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir ve 
Allah’ın (c.c.) evrende yarattığı düzenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
olur. Örneğin……

Öğrencilerine evrensel yasalardan fiziksel yasaları anlatan Sema öğretmen, konunun anlaşılması için 
örnek olarak aşağıdaki ayetlerden hangisini söylememelidir?

A) “Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Orada hem
sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanı-
mızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.”

(Hicr suresi,19-21. Ayetler )

B) “Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş, kendi-
si için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) 
tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur da geri döner. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçe-
bilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.” 

(Yâsîn suresi, 37-40. Ayetler.)

C) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere 
göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahmân suresi, 5-8. Ayetler.)

D) “Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe hâline
getirdik. Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et hâline soktuk; bu bir parçacık 
eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan hâline getirdik. Yapıp
yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.”

(Mü’minûn suresi, 12-14. Ayetler.)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI
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2. I. Din, yalnızca ahiret mutluluğunu amaç edinir.

II. Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı tavsiye eder.

 III. Din, yalnızca Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi emreder.

Verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri İslam’ın ilkeleri ile uyuşmamaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
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3. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez…”

(İsrâ suresi, 15. ayet)

		 Kader konusunda irade, insanın sınırlı iradesi (cüzi irade) ve Allah’ın (c.c.) sınırsız iradesi (külli irade) olarak 
ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi ayette bahsedilen irade çeşidine örnek olarak gösterilebilir?

A) Bir gün mutlaka ölecek olmamız.

B) Dünyaya erkek ya da kız çocuğu olarak gelmemiz.

C) Derslerimizde çalışıp başarılı olmamız.

D) Ailemizi seçemiyor olmamız.
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4. I. II.

III. IV.

“Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey hariçtir: Sadaka-i cariye, insanlara yararlı bir ilim, kendi-
sine dua eden hayırlı bir evlat.”

(Müslim, Vasıyyet, 14)

Yukarıdaki resimlerden hangisi hadiste bahsedilen sadaka-i cariyeye örnek olarak gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV
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5. 

Bazı insanlar bir başarısızlıkla ya da 
olumsuz durumla karşılaştıkların-
da,………………………diyerek 
suçlarını kadere atmaktadırlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlam bütünlüğü bozulur?

A) Kaderim böyleymiş.

B) Alın yazım buymuş.

C) Kendim ettim, kendim buldum.

D) Kaderime böyle yazılmış.
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6. 

Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar 
vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhti-
yaç fazlasını. Allah sizin için âyetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.

(Bakara Suresi, 219 . Ayet)

“Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir…”
(Buhârî, Büyû’, 15.)

“İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkar-
mayın.”

(Şuarâ suresi, 183. ayet.)







Verilen hadis ve ayetlerin her üçünde de İslam’ın koruma altına aldığı hangi haktan bahsedilmektedir?

A) Malın korunması B) Aklın korunması

C) Neslin korunması D) Dinin korunması
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7. 

“Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği 
kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin duru-
mu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki 
üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir...”

(Bakara suresi, 265. Ayet)

Ayette zekât ibadetinin kelime anlamlarından hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bereket B) Arınma C) Temizlik D) İnfak
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8. Özgürlükle sorumluluk arasında yakın bir ilişki vardır. Özgür olmak demek sorumlu olmak demektir. Akıllı ve
özgür irade sahibi olan insan, eylemlerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği için yaptıklarından sorumludur.
Sorumluluk, kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlarının sonucunu üstlenmesi demektir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Özgür olan kişi yaptıklarından sorumludur.

B) Özgürlük azaldıkça sorumluluk artar.

C) Akıl sahibi olmak, sorumluluğun şartlarındandır.

D) İnsan iradesi olan bir varlıktır.
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9. Leyla babasının bayram namazından gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. 30 gün sonra bu sabah oruç tutmamış, 
ailesiyle kahvaltı yapacaktı. Annesinin ve babasının aldığı bayramlık yeni elbiselerini giymişti. Babası gelince
koştu ve babasının boynuna sarıldı. Babası bir gün önce ihtiyaç sahiplerine evdeki kişi sayısınca sadaka vermiş-
ti. Bu yüzden Leyla, bayramı başkalarının da mutluluğuna ortak olarak geçirmenin huzurunu yaşıyordu.

Leyla’nın babası bayramdan bir gün önce hangi infak çeşidini yapmış olabilir?

A) Sadaka-i cariye B) Zekât C) Fıtır sadakası D) Nafile sadaka
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10. 

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım.”

(Zâriyât suresi, 56. ayet.)

Bu ayet insanın hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

A) Varlıklar âlemindeki yerini.

B) Ne zamana kadar varlığını sürdüreceğini.

C) Yaratılış amacını.

D) Cinlerden ayrılan özelliğini.
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1. 
There is a great science fiction 
movie at the cinema. Shall 
we go and see the movie 
together in the afternoon?

Good idea, Norman. I’ll 
text her. 

Great. I must go now. 
See you later.

Emily Norman

NormanEmily

That sounds awesome, but 
I’m going to attend a bowling 
tournament. Why don’t you ask 
Helen? She loves science fiction 
movies.

According to the conversation, Norman ______________ .

A) doesn’t like science fiction movies B) refuses Emily’s invitation with a reason

C) is going to attend a party D) doesn't want to go to the cinema with Helen

İNGİLİZCE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI
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2. The chart below shows some students’ free time activities in a high school.
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Trekking Swimming Concerts Chess Basketball

Which of the following is TRUE according to the chart?

A) Playing a team sport is the least popular free time activity. B) Swimming is the second popular activity.

C) Most of them are keen on attending music events. D) Only a few of them are interested in a board game.
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Answer the questions (3-4) according to the information below.

Drake and Samuel are great chefs. They are going to cook something today. Look at the list of ingredients for 
each chef.

Drake
Ingredients

Samuel 
Ingredients

- 1 cup of olive oil
- 1 tablespoon of baking powder
- 1 cup of sugar
- 4 cups of �our
- 3 eggs

- 4 cups of rice
- 2 sheets of dried seaweed
- 1 avocado
- 3 cups of fish
- 1 teaspoon of salt

3. Which of the following IS NOT true according to the two lists? 

A) Drake is going to use some dry ingredients.

B) Samuel is going to use some seafood to cook his dish.

C) Samuel is going to prepare sushi from Japan.

D) Drake is going to cook a traditional dish from Morocco. 
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Drake and Samuel are great chefs. They are going to cook something today. Look at the list of ingredients for 
each chef.

Drake
Ingredients

Samuel 
Ingredients

- 1 cup of olive oil
- 1 tablespoon of baking powder
- 1 cup of sugar
- 4 cups of �our
- 3 eggs

- 4 cups of rice
- 2 sheets of dried seaweed
- 1 avocado
- 3 cups of fish
- 1 teaspoon of salt

4. Which of the following ingredients is related to Samuel’s dish?

A) B)

C) D)
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5. Matilda : Hello! Can I speak to Helen, please?

Kevin : __________?

Matilda : I’m Matilda. I’m her classmate.

Kevin : I’m afraid she has gone out. ___________?

Matilda : No, thanks. When will she be back?

Kevin : I don’t know. ______________?

Matilda : Sure. Thanks.

Which of the following questions DOES NOT Kevin ask Matilda? 

A) Do you want to leave a message

B) Who is calling

C) Can you call her on her mobile phone

D) Can you put me through, please
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6. 

Always use a strong password. Don’t accept any friendship requests
 from strangers. 

Be careful about what 
you share online.

_______________?_______________

Don’t share your personal 
information with anybody.

Choose the best title for the information above.

A) Readership and Blogging B) Tips to Stay Safe Online

C) Popular Social Networking Sites D) Social Media Addiction
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7. 
I meet my friends every 
Saturday. We have lots of 
fun activities together.

I use social networks to get 
in touch with my friends 
every day.

I talk to my friends on the 
phone every day.

I usually send text messages 
to contact my friends. They 
are cheap and fun.

How do you keep 
in touch with your 
friends?

Maggie

Peggy Thomas

William

Who prefers face-to-face communication?

A) Maggie B) William C) Peggy D) Thomas
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8. 

___________?____________

 I often send emails and
 share photos on social media.

I play online games and watch
movies

I read computer magazines 
and do my homework.

I follow some online courses
and buy clothes.

Tracy William

PaulStella

Which of the following questions do they answer?

A) How do you connect to the Internet? B) How often do you go online?

C) What do you do on the Internet? D) Are you an Internet addict?
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9. 
Dear Friends,
We are organising a big class reunion at 
Greenway Café near our school. It’s next 
Saturday in the afternoon. I hope all of 
our old classmates will join the party. 
We’ll have lots of fun. Don’t miss this 
opportunity! There will be music, food 
and many surprises.
Call Jessica Miller for more details. 
(01223678990)
With Best Wishes

There IS NO information about the _____________  of the event.

A) type B) place C) price D) day
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10. 

Zoe is a sixteen-year old high school student. She likes playing basketball and riding her bike in 
her free time. She is fond of classical music, but she can’t stand folk music. She goes shopping 
at the weekend. She likes buying trendy clothes. She reads fantasy books in the evening. She 
thinks they are interesting.

Which of the following is CORRECT according to the text?

A) She plays basketball every day.

B) She thinks folk music is unbearable.

C) She isn’t interested in fashion.

D) She isn't keen on reading fantasy books.


