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Diğer sayfaya geçiniz.

1.	 Bu	testte	sırasıyla,	Türkçe	(1-20),	T.C.İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük	(21-30),	
Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(31-40),	İngilizce	(41-50)	alanlarına	ait	toplam	50	
soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı	cevap	kâğıdının	Sözel	Bölüm	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.
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1-4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Küçük bir beylik iken hızlı bir büyüme ve güçlenmeyle devletleşme sürecine geçmesi¸ oradan üç kıtaya ya-
yılan ve çok renkli bir milletler ve dinler mozaiğine insanlık¸ adalet ve hoşgörüyle hükmedip cihanın en kud-
retli ve uzun ömürlü devleti mevkiine yükselmesinin temelinde yatan sırları çözmek için araştırmacılar¸ tüm 
dünya çapında olağanüstü bir gayret ve merakla¸ Osmanlı’nın geride bıraktığı miras üzerinde¸ sanki yeni 
bir kıta keşfetmişçesine çok yönlü keşifler yapmaktadırlar. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili şaşkınlığını 
gizleyemeyen Batılı tarihçi Fernard Grenard bunu şu ifadelerle dile getirmiştir: “Bu yeni imparatorluğun 
kuruluşu¸ insanlık tarihinin en büyük ve en şaşılacak vakalarından biridir. Onların kaderlerindeki en büyük 
fevkaladelik başlangıçları oldu; böylesine büyük bir netice için pek küçük olarak işe başladılar. Ama bir defa 
iktidarları yayılıp sağlamlaştıktan sonra¸ girdabın içinde tek sabit nokta oldular. Onlar¸ yarımadada rüzgârın 
tesiriyle oradan oraya dalgalanan muhtelif unsurları etraflarında toplayan bir cazibe merkeziydiler.”

 Horasan’dan çıkıp Ön Asya’ya doğru yol alan Kayı Boyu¸ 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya 
girmiş; 1230 Yassı Çemen Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti’nin harbi kazanmasındaki üstün gayret-
lerinin bir sonucu olarak¸ değişik yerlere yerleşmiş¸ sonra da Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç’e ge-
lip konaklamıştır. Başlarında Ertuğrul Gazi’nin bulunduğu yaklaşık 400 çadırdan oluşan Kayı Aşireti¸ bu 
devrede uç beyliğinden devletleşme mertebesine geçişe gebe bir vaziyette¸ Bizans’a karşı sürekli “gazâ” 
etmekle meşguldü. Ertuğrul Gazi¸ daha oğlu Osman’ın dünyaya gelmesine aylar varken bir rüya görmüş 
ve Osmanlı Devleti’nin doğumunun ilk manevî işaretlerine şahitlik etmişti. Rüyasında¸ aş ocağında bir 
suyun kaynamaya başladığına¸ kaynadıkça çoğaldığına ve nihayet bir deniz hâline gelerek yeryüzünü 
kapladığına şahit olmuştu… Buradan hareketle diyebiliriz ki¸ Ertuğrul Gazi bile¸ gelecekte kendi neslin-
den geleceklerin bir “ulu devlet” kurarak dünyaya adalet ve insanlığı hâkim kılacaklarına inanarak ebedî 
âleme göç etmişti.

1. Fernard Grenard’ın Osmanlı Devleti hak-
kındaki ifadelerinden aşağıdakilerin hangi-
si çıkarılamaz?

A) Kuruluşunun, insanlık için büyük bir olay 
olduğu

B) Fethettiği topraklardan ağır vergiler aldığı
C) Genişlemiş, sağlam bir iktidara sahip olduğu
D) Toparlayıcı, birleştirici bir yapıya sahip ol-

duğu

2. Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Hakkaniyet ve iyi niyetle hükmetmiştir.
II. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde kurul-

muştur.
III. Birçok din ve milleti içinde barındırmıştır.
IV. Osman Gazi Dönemi’nde üç kıtaya yayıl-

mıştır.
 yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Altı çizili cümlenin öge dizilişi aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne-Nesne-Zarf Tümleci-Yüklem    

B) Nesne-Zarf Tümleci-Yer Tamlayıcısı-Yük-
lem    

C) Özne-Nesne-Yer Tamlayıcısı-Yüklem

D) Özne-Nesne-Zarf Tümleci-Yer Tamlayıcı-
sı-Yüklem    

4. Kayı Boyu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Söğüt ve Domaniç’te uç beyliği konumun-
dadırlar.

B) Savaşlarda Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
büyük katkı sağlamışlardır.

C) Ertuğrul Gazi Dönemi’nde uç beyliğinden 
devlete dönüşmüşlerdir.

D) Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’ya 
girmişlerdir.
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5-7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 İlk şiirlerini hece ile yazan Sezai Karakoç, 
daha sonra serbest tarza yönelir. Kimi yazarlar 
tarafından sanılırki Sezai Bey’in serbest tarza 
yönelmesinin sebebi Orhan Veli akımıdır.  Oy-
saki gerçek hiç de öyle değildir. Tüm dünya 
şiirinin serbest tarza geçmesi sebebiyle heceyi 
bırakmak zorunda hissetmiştir kendini. Sezai 
Karakoç’un şiirleri bir yanıyla Orhan Veli’nin 
akımına karşı çıkıştır.  

5. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki deği-
şikliklerin hangisi ile giderilebilir?

A) “Kimi yazarlar tarafından sanılırki” ifadesin-
deki “ki” ayrı yazılmalıdır.

B) “Oysaki gerçek hiç de öyle değildir.”  ifade-
sindeki “ki” ayrı yazılmalıdır.

C) “Orhan Veli’nin akımına karşı çıkıştır.” ifa-
desindeki  “çıkıştır” kelimesi “çıkışdır” şek-
linde yazılmalıdır.

D) “Oysaki gerçek hiç de öyle değildir.” ifade-
sindeki “de” yerine “te” yazılmalıdır.

6. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerin-
den hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklayıcı anlatım

B) Tartışmacı anlatım

C) Öyküleyici anlatım

D) Betimleyici anlatım

7. Bu metinden Sezai Karakoç’la ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi kesin olarak 
çıkarılır?

A) Serbest şiire Orhan Veli’nin isteği üzerine 
geçmiştir.

B) Dünya şiirinin biçimsel özelliklerinden etki-
lenmiştir.

C) Hece ile yazdığı şiirler pek beğenilmemiştir.

D) Şiirleriyle, Orhan Veli akımını desteklemiştir.

8. “Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyo-
rum ki siz silahsızsınız bayım.”  

 Franz Kafka’nın bu cümlesinde aşağıdaki 
anlam özelliklerinden hangisi vardır?

A) Küçümseme

B) Sitem

C) Yakınma 

D) Azımsama

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen 
yazar diğerlerinden farklı bir görüşü dile 
getirmiş olur? 

A) İçerikteki özensizliğim üslupta titizliğe dö-
nüşüyor. 

B) Önemli olan tema değil, dili kullanma bece-
risidir. 

C) Siz nasıl anlattığıma değil, neyi anlattığıma 
bakın.

D) Eserlerimde muhtevadan çok biçime dikkat 
ederim.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “yanılgı” 
dan söz edilmiştir? 

A) Vefasız sandığımız turnalar döndü 

 Geçen yıl gittikleri meçhul diyardan

B) Uzamaya başladı günler sahiden

  Güneşin batmak istemediği belli

C) Süt beyaz bir martıyım açıklarda

  Gemilere ben yol gösteriyorum

D) O titrek kalbini bahtın yerine 

 Bir ince tüy gibi sal anneciğim
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11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç için-
deki kavramı içermemektedir? 

A) Onun şiirleri başka şiirleri asla çağrıştır-
maz. (Özgünlük) 

B) Çocuğumuzun huyu günden güne değişi-
yor. (Aşamalı durum)

C) Soğuktan ellerim ince ince yarılmıştı.                                
(Gerekçeli yargı)

D) Eserleri buram buram Anadolu kokuyor. 
(Evrensellik) 

12. Televizyon, insanları etkileme konusunda ça-
ğımızın en büyük teknolojik icatlarından biridir. 
Aynı zamanda en önemli eğlence kaynağı ola-
rak adlandırılır. İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
da icat edildiği andan beri, insanları yönlendir-
menin, fikirlerini kontrol etmenin en kolay yolu 
televizyonu kullanmaktır. Bu makine insanları 
kitaptan uzaklaştıran, bir hayal dünyasında 
yaşatan, şuurumuzdaki son pırıltıları yok eden 
bir aptal kutusudur. Bakın büyük fikir adamı-
mız Cemil MERİÇ bu konuda şöyle diyor: “Te-
levizyon kültürü diye bir mefhum tanımıyorum. 
Televizyon, aylak, şuuru iğdiş edilmiş, hiçbir 
zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı ka-
zanmamış sokaktaki adam için icat edilmiş…”

 Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Kişisel düşünce içeren cümleler kullanıl-
mıştır.

B) Örneklendirmeyle düşüncenin inandırıcılığı 
sağlanmıştır.

C) Metinde birden fazla karşılaştırma yapıl-
mıştır.

D) Yazar, metni eleştirel bir bakış açısıyla yaz-
mıştır.

13. Evimizin neşesi olan papağanımız Paşa, oyun-
caklarına çok düşkündü. Herkese laf yetiştir-
mekten fırsat buldukça oyuncaklarıyla oynardı. 
Özellikle ailenin yaramaz kızları Neslişah ve 
Hanzade, onu, kafa ütülediği için azarlamış-
sa…  Paşa, en çok aynasını seviyordu. Çünkü 
bu ayna sihirliydi ve onu hep dinlerdi. Aynasıy-
la saatlerce konuşur ve ona içini dökerdi.      

 Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgi-
li aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Etkileyici bir anlatım için deyim kullanılmış-
tır.

B) İnsana ait özellik insan dışı varlığa aktarıl-
mıştır.

C) Hayal ürünü unsurlara yer verilmiştir.

D) Yinelemelerle anlatım güçlendirilmiştir.

14. Klavyede tuşlara basmaya başladığımda saat 
00.42’yi gösteriyordu. Bir günü daha geride 
bırakmaya hazırlanırken bu yazıyı yazmaya 
başladım. Bağlı bulunduğum yayınevi tarafın-
dan Necip Fazıl’ı yazmam istendi. Büyük şair 
ve düşünürün hayatının bir başkası tarafından 
kaleme alınması… Bu o kadar kolay bir iş de-
ğil. Hayatı, düşüncesi, eserleri… Ne ben onu 
tam mahiyeti ile anlatabilecek kadar marifetli-
yim ne de o bu yazıya sığacak kadar sıradan 
bir insandı. 

 Bu metne göre yayınevinin yazardan istedi-
ği eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı

B) Biyografi 

C) Makale

D) Deneme
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15. Artık her taraf kitaplarla doldu, yetişmek zaten 
mümkün değil. Eline geçen her kitabı okuyan 
insanlarımız var. Böyle insanların hâli, önüne 
gelen her şeyi yiyen kişinin hâline benzer. Acı–
tatlı, faydalı–zararlı olduğuna bakmadan yiyen 
bir insan düşünün. Böyle bir insanın bu eylem-
den sonra nasıl bir duruma geleceğini hayal 
edin. Kitap okumak da böyle.

 Bu paragrafta yazarın asıl yakındığı durum 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap okurken seçici olunmaması

B) Çok fazla sayıda kitap basılması

C) Kitap okumanın sağlığa olumsuz etkisi

D) İnsanların dengesiz beslenmesi

16. I. Ramazan ayında iki minare arasına yazı 
yazma geleneği olan mahya, İstanbul do-
ğumludur. 

II. Kimi kaynaklarda ise padişahın, Koca Mus-
tafa Paşa’daki Sümbül Efendi Camisi’nin 
kandillerle süslenen kapısından ilham aldı-
ğı yazılıdır. 

III. Dokumanın üstündeki cami işlemesinde 
iki minare arası yapılan süslerden öylesi-
ne etkilenir ki padişah, gördüğü güzelliğin 
aynısını uygulatmaya karar verir, böylelikle 
ilk mahya kurulmuş olur. 

IV. İslam kültürünü yaşayan kentler arasında 
İstanbul’a özgü olan mahya sanatının 
başlangıcı olarak Fatih Camisi müezzininin 
Sultan I. Ahmet’e armağan ettiği dokuma 
gösterilir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümle olumlu, kurallı, isim cümlesidir.

B) II. ve IV. cümleler yapıca özdeştir.

C) III. cümlenin yapısı IV. cümleden farklıdır.

D) IV. cümlede üç fiilimsi çeşidi de kullanılmış-
tır.

17. Mahmut Öğretmen, rehberlik dersinde sınıf 
oturma planını yapmak istemiştir. Sınıftaki 
öğrenciler Mustafa, Filiz, Aysel, Berra, Ahmet 
Emir ve Muhammed Emin arkadan öne doğru 
dört sıraya dizilmişlerdir. 

 Plan şu şartlara göre yapılacaktır:

•	 Her sıraya en fazla iki öğrenci oturacaktır.

•	 Filiz tek başına oturacaktır.

•	 Ahmet Emir ve Berra farklı sıralarda ve 
Mustafa her ikisinin de arkasındadır.

•	 Aysel ve Berra, Filiz’in önünde ve Muham-
med Emin’in arkasında oturmaktadır.

 Bunlara göre yapılan oturma planı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 1. sıra Mustafa
2. sıra Muhammed Emin, Ahmet Emir
3. sıra Filiz
4. sıra Aysel, Berra

B) 1. sıra Muhammed Emin
2. sıra Aysel, Ahmet Emir
3. sıra Mustafa, Berra
4. sıra Filiz

C) 
1. sıra Muhammed Emin – Ahmet Emir
2. sıra Aysel, Berra
3. sıra Filiz 
4. sıra Mustafa 

D) 1. sıra Aysel
2. sıra Filiz, Ahmet Emir
3. sıra Mustafa
4. sıra Muhammed Emin – Berra 
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18. Edilgen Fiiller:

•	 Edilgen çatılı fiillerde gerçek özne yoktur.

•	 Fiil kök ya da gövdelerine “-l, -n” çatı 
eklerinden biri getirilerek oluşturulur.

 Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki 
cümlelerden hangisi edilgen çatılı değildir?

A) Herkese korku veren hırsızlar sonunda ya-
kalandı.

B) Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı.

C) Ailesine kavuşan Cenk ve Pınar çok sevindi.

D) En güzel şiirler mehtaplı gecelerde yazılır. 

19. Bilim, özgür bir ortamda filizlenir. Ama bu sa-
dece bir filizlenmedir. Büyüyüp gelişmesi, eko-
nomik koşullara bağlıdır. Bilimsel çalışmalara 
yeterince kaynak ayırmayan ülkelerde bilim 
filizi ya kurur ya da cılız kalır. Bu tutum, bir iyi 
niyetten öte gidemez.

 Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Bilimin gelişmesinin şartı

B) Bilim ve insan

C) Bilim adamının değeri

D) Bilimin ekonomiye katkısı 

20. Rehberlik dersinde her öğrenciye hayalindeki 
okul soruldu. Söz hakkı alan Efe, büyük bir he-
yecanla hayalindeki okulların hepsini saydı(  ) 
Galatasaray Lisesi(  ) Kabataş Erkek Lisesi(   ) 
İstanbul Fatih Lisesi(  ) 

 Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen 
yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
gelmelidir?

A) ( : ) ( , ) ( , ) ( … )

B) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )

C) ( ; ) ( . ) ( . ) ( … )

D) ( : ) ( , ) ( , ) ( . )

21. - Amasya Genelgesi’nde; ‘’Milletin bağımsız-
lığını yine milletin azim ve kararı kurtara-
caktır.’’ 

- Erzurum Kongresi’nde; ‘’Manda ve himaye 
kabul edilemez.’’

maddeleri kabul edildi.

Yukarıda kabul edilen maddelerle aşağıda-
ki kavramlardan hangilerine vurgu yapıl-
mıştır?

I. Tam Bağımsızlık

II. Hukukun üstünlüğü

III. Milli Egemenlik

IV. Güçler Birliği

A) I ve IV. B) III ve IV.

C) II ve III. D) III ve I.

22. I. Türkler ve Yunanlılar arasındaki savaş 
sona erecektir.

II. İstanbul ve boğazlar TBMM’ye bırakılacaktır.

III. Yunan ordusu Doğu Trakya’dan 15 gün 
içerisinde çekilecektir. 

IV. TBMM, Doğu Trakya’da 8000 jandarma 
bulundurabilecektir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda 
verilen maddeleri dikkate alınarak aşağıda-
ki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele kısmı 
sona ermiştir.

B) Başkent İstanbul’un TBMM’ye bırakılma-
sıyla Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş-
tir.

C) TBMM’ye Doğu Trakya’da askeri sınırlama 
getirilmiştir.

D) Düzenli ordu Doğu Trakya’da, Yunanis-
tan’a karşı zafer kazanmıştır.
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23. I. Miladi takvimin kabulü

II. Ölçü ve tartılarda değişiklik yapılması

III. Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alın-
ması

Yukarıda verilen inkılâpların gerçekleştiril-
me amaçları arasında aşağıdakilerden han-
gisi yer almaz?

A) Avrupa ile olan ekonomik ilişkilerde sorun 
yaşamamak

B) Ülke içerisinde ve dışarısında ortak ağırlık 
ve uzunluk ölçüleri kullanmak

C) Siyasal alandaki eşitsizliği ortadan kaldır-
mak

D) Avrupa ile ortak çalışılabilecek günleri dü-
zenlemek

24. I. Cumhuriyet’in ilanı,

II. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması,

III. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü,

IV. Türk Medenin Kanununun kabulü.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi, yuka-
rıdaki inkılaplardan çıkartılabilecek sonuç-
lardan birisi değildir?

A) “Milli Egemenlik” resmen gerçekleşmiştir.

B) Ordunun siyasetten ayrılması sağlanmıştır.

C) Eğitim alanındaki ikilik ortadan kaldırılmış-
tır.

D) Sosyal hayatta kadın-erken eşitliği sağlan-
mıştır.

25. 

Kurtuluş Savaşı sürecinde;

Doğu Cephesi: Ermenilere karşı, Kazım Kara-
bekir önderliğindeki 15. Kolordu,

Güney Cephesi: Yerel kahramanlar önderliğin-
deki Kuva-yı Milliye birlikleri

Batı Cephesi: İsmet İnönü ve Mustafa Kemal 
önderliğindeki Düzenli Ordu savaşmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alınarak;

I. Farklı cephelerde, farklı güçler kullanılarak 
düşmanla mücadele edilmiştir,

II. Türk halkı, vatanın savunulmasında so-
rumluluk üstlenmiştir,

III. Milli Mücadele ülke genelinde gerçekleşti-
rilmiştir,

IV. Milli Mücadelenin kazanılmasında Tekâlif-i 
Milliye Emirleri etkili olmuştur.

çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

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

26.  ‘’Harp, muharebe, nihayet mey-
dan muharebesi, yalnız karşı 
karşıya gelen iki ordunun çarpış-
ması değildir; milletlerin çarpış-
masıdır. Meydan muharebesi, 
milletlerin bütün mevcudiyetle-

riyle, ilim ve teknik sahasındaki seviyeleriyle, 
ahlaklarıyla, kültürleriyle özetle her türlü vası-
talarıyla çarpıştığı bir imtihan sahasıdır.’’

Atatürk yukarıdaki sözüyle milletlerin sa-
vaş meydanlarında zafere ulaşmasının 
hangi gücü kullanmasıyla gerçekleşeceğini 
söylemiştir?
A) Siyasi Güç
B) Askeri Güç  
C) Milli Güç

D) Sosyo-KültürelGüç
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27. 

- “ Türkiye halkı; ırksal veya dinsel ve kül-
türel yönden birleşmiş, biri diğerine karşı 
karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle 
dolu ve kaderi, geleceği ve menfaatleri or-
tak olan bir toplumdur.”

- “ Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı 
sınıf halinde değil, aksine varlıkları ve ça-
lışmalarının sonuçları birbirine lazım olan 
sınıflardan ibarettir.”

- “ Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz in-
kılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti hal-
kını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve 
görünüşü ile medeni bir toplum haline ulaş-
tırmaktır.”

- “Artık hükümet ile millet arasında geçmiş-
teki ayrılık kalmamıştır. Hükümet, millet ve 
millet, hükümettir. Artık hükümet üyeleri 
kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve 
milletin efendi olduğunu tamamen anla-
mışlardır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki söz-
leri, onun ilkeleriyle eşleştirildiğinde, aşa-
ğıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

A) Milliyetçilik – Halkçılık – İnkılapçılık – Cum-
huriyetçilik

B) Cumhuriyetçilik – Halkçılık – İnkılapçılık –
Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik – Halkçılık –
İnkılapçılık

D) Milliyetçilik – İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik 
– Halkçılık

28. Sömürgecilik faaliyetleri, Coğrafi Keşiflerden 
sonra İngiltere ve Fransa arasında başlamıştı. 
Ancak 19.yy. da Almanya ve İtalya’nın da siya-
si birliklerini tamamlayıp, sanayilerini geliştir-
meleri onların da hammadde ve pazar yarışına 
girmelerine neden oldu. Böylece sömürgelerini 
kaybetmek istemeyen İngiltere ve Fransa ile 
sömürge arayışında olan Almanya ve İtalya 
arasında hammadde ve pazar arayışı için re-
kabet başladı.

Verilen bilgilere göre;

I. Sömürgeciliğin hız kazanmasında Sanayi 
İnkılâbı etkili olmuştur.

II. Almanya ve İtalya arasındaki rekabet İngil-
tere’nin işine yaramıştır.

III. Almanya ve İtalya’nın sömürge bulma ça-
baları, İngiltere ve Fransa arasında siyasi 
yakınlaşmaya neden olmuştur.

IV. İngiltere - Fransa ile Almanya-İtalya ara-
sındaki rekabetin temel nedeni ekonomik-
tir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I. ve IV.

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

  

29. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı 
zamanlarda bulunduğu şehirler ve bulun-
ma sebepleri verilmiştir. Şehirler ve Musta-
fa Kemal’in bulunma sebeplerinden hangi-
sinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) MANASTIR: Askeri İdadide okumak için 
bulunduğu şehirdir.

B) SOFYA: İttihat ve Terakki Cemiyetine katıl-
dığı şehir.

C) İSTANBUL: Harp Okulu ve Harp Akademi-
sini okuduğu şehir.

D) ŞAM: 5. Orduda Kurmay Yüzbaşı olarak 
askerlik mesleğine başladığı şehir.
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30. 

I. Mavri Mira Cemiyetinin zararlı faaliyetlerini 
engellemek için kurulmuştur

II. Ege Bölgesinin Yunanistan’a katılmasını 
engellemek için kurulmuştur.

III. Ülkenin tümünü sadece basın - yayın yo-
luyla mücadele eden cemiyet.

IV. Çukurova ve çevresinin Ermeni işgaline 
girmesini engellemek için çalışmalar yap-
mıştır.        

Yukarıdaki amaçlar, aşağıdaki cemiyetlerle 
eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdaki-
lerden hangisi olur?

I. Kilikyalılar Cemiyeti

II. Milli Kongre Cemiyeti

III. Trakya Paşaeli Cemiyeti

IV. Şark illeri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

V. İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

VI. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemi-
yeti 

A) III – V –II - I                      B) I – IV -  III - II     

C) III – I – V - IV                    D) IV – III – II – VI

31. Evrende her şey bir düzen ile meydana gel-
mektedir. Allah evreni yaratmış ve evrene bir 
düzen koymuştur. Bu düzenin devamı içinde 
evrene yasalar koymuştur. Her sabah güneşin 
doğmasında, ağaçların kışın yapraklarını dö-
küp damarlarındaki suyu toprağa bırakmasın-
da, leyleklerin göç etmesinde ve yavrularına 
göç yollarını öğretmesinde bir düzen vardır.  
Allah insanlara da dünyada bir düzen içerisin-
de yaşasınlar diye ilahi kitaplar ve peygam-
berler göndermiştir ancak insanlar her zaman 
bu düzene uymamışlardır. Allah, gönderdikle-
ri peygamberin emrine uymayan ve azgınlık 
eden toplulukları ise helak etmiştir. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değil-
dir?

A) Evren’de var olan fiziksel, biyolojik ve sos-
yal yasalar Allah tarafından konulmuş ya-
salardır.

B) Toplumların sonlarının olması toplumsal 
yasaların bir neticesidir.

C) Leyleklerin kışın ılıman iklimlere göç etmesi 
biyolojik yasaların bir neticesidir.

D) Toplumsal yasalarda diğer yasalar gibi  
Allah tarafından topluma konulmuş yasa-
lardır ve her zaman düzenle işlemiştir. 



B B B B
SÖZEL BÖLÜM

Diğer sayfaya geçiniz.9

32. “Allah, insanların ne yapacaklarını ilim sıfatıyla 
bilmekte ve onların istediklerini yapmalarına 
imkân tanımaktadır. Dünya’daki her şey kader 
ve kaza ile meydana gelmektedir. Tüm varlık-
ların bir kaderi vardır. Allah tarafından insana 
verilen özgür irade ve akıl sebebiyle insan yap-
tıklarından sorumlu tutulmaktadır. Ünlü evren 
bilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking 
genç yaşta ALS (kas) hastalığına yakalanmış 
ve ömrünün büyük bir bölümü tekerlekli san-
dalyede sınırlı hareketlerle geçirmiştir. Sesini 
de daha sonra kaybetmiş ancak ilme büyük 
katkılar sağlamaya devam etmiştir. Diğer taraf-
tan ise tüm organları tam olarak işlevini yerine 
getiren ancak akıl sağlığı yerinde olmayan kişi-
ler ne yaptıklarını bilememektedirler ve yaptık-
larından sorumlu tutulmamaktadırlar. Bundan 
dolayı akıl, insana verilen en önemli özelliktir 
ve sorumluluğun ön şartıdır.” diyen Enes Öğ-
retmen’e öğrencisi Elifnaz “Allah, bizim kötü 
bir şey yapacağımızı biliyorsa neden buna izin 
vermektedir?” diye aklından geçen soruyu öğ-
retmeniyle paylaşmıştır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değil-
dir? 

A) Kader, sadece insana özgü bir kavram 
değil tüm varlıkların düzenini sağlayan bir 
kavramdır. Güneş’in, Ay’ın, yıldızların kısa-
cası her varlığın bir kaderi vardır.

B) Enes Öğretmen, Elifnaz’a  “İnsanın yapa-
caklarının biliniyor olması onu yaptığı ey-
lemin sorumluluğundan kurtarmayacaktır 
çünkü yapılan eylem akıl ve irade ile yapıl-
mışsa yapan kişiye aittir.” dedi.

C) Stephen Hawking, bedeni ile hareket ede-
mese de aklı ile düşünüp ortaya koyduğu 
eylemlerle yaptıklarından mutlaka sorum-
lu tutulacaktır. Ancak aklı olmayan bedeni 
sağlıklı olan kimseler yaptıklarından so-
rumlu tutulamayacaklardır.

D) Kaderde olacak olan şey biliniyor ise insan 
ne kadar aklını ve iradesini kullansa da kur-
tulamayacaktır. İnsan her şeyi ile Allah’a 
teslim olmalı ve kadercilik anlayışına sahip 
olmalıdır. 

33. Alevi- Bektaşilik’te kurban ibadetinin önemli bir 
yeri vardır. Bu konu ile ilgili yaptığım röportaj-
larımda şu bilgilere ulaştım: “Bu dünya bir yol-
culuktur ve yol arkadaşlarına ihtiyaç vardır, iki 
kişi birbirine yol arkadaşı ilan edilip musâhiplik 
kurbanı kesilir. Muharrem ayı geldiği zaman 
şükür kurbanı kesilir, ayrıca ölen kişilerin ar-
kasından da …………………  kesilir. Kesilen 
kurbanların etlerine dualar okunur ve insanlara 
rıza lokması diye dağıtılır. Yapılan bu ibadete 
de kurban ……….. denir.”

I. Alevi- Bektaşilik’te yapılan kurban ibadeti-
ne “Kurban Tığlama” denir. 

II. Ölen kişinin arkasından kesilen kurbana 
“Dâr Kurbanı” denir.

III. Kurban, Alevi Bektâşilik’te en önemli iba-
dettir.

IV. Boş bırakılan yerlere sırasıyla “Ahretlik 
Kurbanı” ve “Paylama” gelmelidir.

Doğru olan bilgiler aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde verilmiştir?

A) I-II B) III-IV

C) II-III D) IV



B B B B
SÖZEL BÖLÜM

Diğer sayfaya geçiniz.10

34. Yardımlaşma kurumlarıyla ilgili olarak aşağı-
da verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Türkiye Kızılay Derneği, 1868 yılında Yaralı 
Askerlere Yardım Derneği olarak kurulmuş 
ancak bir süre sonra Hilal-i Ahmer ismini al-
mıştır.

B) Türk Hava Kurumu, 1925 yılında Atatürk’ün 
emri ile “Türk Şimendifer Cemiyeti” olarak 
kurulmuştur.

C) Milli Eğitim Vakfı, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu yardımlaşma ku-
rumlarımızdandır.

D) Yeşilay insanları zararlı alışkanlıklardan 
kurtararak onların sağlıklı yaşamalarına 
katkı sağlamaktadır ancak bir yardımlaşma 
kurumu değildir.

35. I. Bu kıssa ile ilgili bilgiler vahiy yolu ile elde 
edilmiş bilgilerdir.

II. Kıssaların en güzelidir.

III. Bu kıssa, anlatıldığı sûreye kendi adını 
vermiştir.

IV. Hz. Yusuf’a rüya yorumlama yeteneği veril-
miştir. 

V. Rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayın 
kendine secde ettiğini görmüştür.

Hz. Yusuf Kıssası ile ilgili olarak yukarda 
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II-III-IV B) I-II-III-IV

C) II-III-IV-V D) I-II-III-IV-V

36. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz büyük bir 
ihanet girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bunu 
yapanlar devletin kendisine emanet ettiği im-
kânları kullanarak yapmışlardır. Bu eylemi ya-
panların birçoğu üst seviyede eğitim-öğretim 
görmüş kişilerdir. Bu kişileri bu eğitimleri alma-
larına rağmen kendilerini sorgulamaktan, akılla-
rını kullanmaktan alıkoyan bir şey vardı. Hâlbuki 
Allah’ın “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın 
şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp 
bunların hepsi onlardan sorumludur.” (İsrâ Su-
resi/36.) ayeti aslında insana birçok konuda yol 
gösterir. Bu insanlar akıllarını kullanmadıkları 
için bu ihanet içinde olmuşlardır.

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki 
ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A) İnsan ne kadar okursa okusun cahillikten 
kurtulamaz.

B) İnsan, kitap okuyarak ideal insan tipine ula-
şabilir.

C) İnsan, aklını kullanmıyorsa taassuba düş-
mekten kendini koruyamaz.

D) İnsan için bilgisizlik ve cehalet aslında daha 
iyidir.
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37. “İhrama girilir ki dünyalıklardan kurtulalım diye, 
durur bekleriz ki ahireti hatırlayalım diye, kötü-
lükleri taşlarız ki yanımızdan kovalım diye, tes-
lim oluruz Mina’da Hz. İbrahim ve Hz. İsmail 
gibi canımızdan, malımızdan geçelim diye. 
Ah! Hz. Hacer evlat sevgisi ne güzel! Safa ve  
Merve çiğnendi ayaklarının altında. Ey İsmail bu 
senin hatırandır sen öyle susamasaydın belki 
de hiç tadamayacaktık o güzel sudan.”

Paragrafını okuyan Soner Öğretmen şu bilgileri 
öğrencileriyle paylaştı: “Hac, belirli zamanlar-
da belirli yerleri belirli kişilerin usulünce ziyaret 
etmesi suretiyle yapılan farz bir ibadettir. Umre 
de ise yine belli usullere uyulması gerekir an-
cak umre hac günleri dışında yapılmalıdır.”

Aşağıdaki hac ve umre ile ilgili bilgilerden 
hangisi doğrudur?

A) Hac, Zilhicce ayının 9. gününde başlar. Bu 
günlerde umre de yapılabilir.

B) Haccın ve umrenin şartları aynıdır. İkisinde 
de aynı yerleri ziyaret ederiz.

C) Say, hac ve umrede yapılması gereken or-
tak ibadetlerdendir.

D) Hac farz, umre sünnettir. İhrama girmek 
Hacda farz iken umrede ihrama girmek şart 
değildir.

38. ü	Günde 2 paket sigara içen kimse 10 yılda 
paketi 9 TL olan sigaradan kullansa 65.700 
TL maliyeti olmaktadır.

ü Sigara kullananlar hem kendi sağlığına 
hem de çevresindeki insanların sağlığına  
zarar vermektedir.

ü Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, siga-
ranın insan DNA’sına zarar verdiğini ve 
akciğer kanserine sebep olduğunu ifade 
etmiştir.

Dünyada 1 milyara yakın insan sigara kul-
lanmakta, insanlığa ve dünyaya hiçbir katkısı 
olmayan zararlı bir alışkanlığa insanlık, eko-
nomisini ve sağlığını feda etmektedir. Keşke 
sigara içenler sigarayı bıraksa ve dünyanın 
herhangi bir yerinde açlıktan ölmek üzere olan 
bir çocuğa hayat verse.

Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Sigara insanlık için büyük bir tehlikedir. 

B) Sigaranın hem sağlığa hem ekonomiye çok 
büyük zararı vardır.

C) Sigara hem bireysel hem toplumsal zarar-
ları olan bir alışkanlıktır.

D) İnsanlığı en hızlı öldüren silahtır.
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39. İslam’da her ibadetten herkes sorumlu olma-
yabilir. İnsanlar imkânlarına göre ibadetlerden 
sorumlu tutulmuşlardır. İbadetlerde sorumluluk 
şartlarında ilk üç sıra değişmez “1. Akıllı olmak, 
2. Ergenlik çağına girmiş olmak, 3. Müslüman 
olmak” ancak bundan sonra farklılaşma başlar 
bazen sağlıklı olmak, zengin olmak bazen de 
yolcu olmamak gibi şartlar aranır. Dinen zen-
gin olmak ise nisap miktarı mala yani temel 
ihtiyaçlarını giderdikten sonra 80.18 gram altın 
veya buna denk bir maddi değere sahip olma-
ya denir.

Aşağıdaki ibadetlerin hangilerinde dinen 
zengin olma şartı gerekir?

I. Hac 

II. Zekât 

III. Kurban 

IV. Sadaka-i Fıtr (Fitre)

V. Sadaka-i Cariye

A) I-II-III B) I-II-V

C) II-III-IV D) I-II-III-IV

40. İslâm’ı en güzel uygulayan bizzat peygam-
berimizin kendisi olmuştur. Zaten peygambe-
rimizin bir yönü de Kur’an-ı Kerim’i açıklayıcı 
olmasıdır. Daha peygamberlikle görevlendiril-
meden Mekke’de Erdemliler Cemiyetine üye 
olmuş ve haksızlığa uğrayanların hakkını sa-
vunmuştur. Düşmanları dahi en değerli eşyala-
rını peygamberimize emanet etmekten çekin-
memiştir.  Medine’ye hicret ettiğinde Mescid-i 
Nebi’nin yanına Suffe yaptırarak hem yetimle-
re yuva yapmış hem de onların eğitim alma-
larını sağlamıştır. Mekke’yi fethettiğinde ise 
insanları bağışlamıştır.

Yukardaki ifadelerden aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v) insanlara değer ve-

rirdi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v) güvenilir bir insandı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v) hakkı gözetirdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v) bilgiye önem verirdi.
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41. USING SOCIAL NETWORKING SITES
1) How often do you use social networking 

sites? 
 A) Always    B) Sometimes     C) Never 
2) How often do you share your personal 

information on the Net?
 A) Always    B) Sometimes     C) Never
3) How often do you meet your online friends?
 A) Always    B) Sometimes     C) Never
4) How often do you forget doing your 

homework  because of social networking 
sites?

 A) Always    B) Sometimes     C) Never
5) How often do you upload your photos to 

your social networking account?
 A) Always    B) Sometimes     C) Never 

Results: 
 All “A’s”: 3 points
 All “B’s”: 2 points
 All “C’s”: 1 point 
12-15: You are a social networking sites addict. 

You should get help from your teachers and 
parents. 

9-11:  You aren’t a social networking sites addict, 
but you should be careful.  

5-8:  You are perfect. You use the Internet in a safe 
way. Keep it up!

This text about social networking sites is 
a(n) - - - - .

A) advertisement B) brochure

C) questionnaire D) contract

42. Hi! I’m Wendy. I have got a friend  called 
Amanda. We do everything together.  We get 
on well with each other. We’ve got the  same 
hobbies. She never tells my secrets to  anyone, 
so I always trust her.  Amanda is a really  nice 
person, and she’s  my best friend. I like her 
very much!  

What makes Amanda special for Wendy?

A) She doesn’t back Wendy up.

B) She is a very reliable person.

C) She is a selfish girl.

D) She never keeps her promises.

43. Hi! I’m Sandra. I’m a working mother and I 
have two children. In our house,  everyone 
has some responsibilities.  My daughter, 
Jessica is 14 years old.  She has to do the 
washing-up, dust  the furniture and clean the 
bathroom.  My son, Adrian is only 5 years 
old.  He is responsible for some simple chores  
like watering the plants and tidying up his 
toys.  That way, he can learn to be a part of 
a family  and be a responsible adult in the 
future.  Household chores aren’t difficult for us 
because  everybody in my family helps each 
other.  

Sandra wants her children to do some  
chores at  home because - - - - .

A) Adrian is a responsible adult

B) Jessica doesn’t want to help her mother

C) she wants to prepare them for the future

D) Adrian loves doing difficult household chores
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44. 
Myrtle

Myrtle

Myrtle

Myrtle

Matthew

Matthew

Matthew

Matthew

Find the sentence in the messages that 
shows Myrtle expresses her sympathy.  
A) How is it going?
B) We are going to watch films together.
C) Would you be interested in joining us?

D) I hope he will feel better soon.

45. 
Holly: I love doing extreme sports and my 
favorite is paragliding. It is really thrilling and 
amusing. 

However, I can’t stand doing water sports like 
rafting and scuba diving. They are boring.

Linda: I am not keen on sea life. That’s 
why I never do water sports. I’d prefer to 
go hang-gliding and sky diving instead. I 
think they are better.

What do Holly and Linda have in common?

A) They would rather do sky sports than do 
water sports.

B) They think air sports are unbearable.

C) They prefer doing water sports and air 
sports.

D) They are interested in sea life. 

46. Hello! I’m Deniz. I’m from Kahramanmaraş. 
Kahramanmaraş is famous for its ice cream and my 
father works at an ice cream factory. I want to tell 
you how to make ice cream. You need milk, sugar 
and sahlep. First, pour the milk in a saucepan and 
boil it. Then add the sugar and boil it for about five 
minutes. While you are boiling the mixture, melt the 
sahlep in a bowl. Next, add the melted sahlep into 
the mixture and stir it for five minutes. After that, 
pour the mixture into small bowls and finally, let it 
cool in the fridge for 20 minutes. Bon appetit!

Which one is TRUE?

A) Deniz’s father runs his own ice cream factory.

B) We add some sugar after boiling the milk.

C) We stir the mixture after we take it out of 
the fridge.

D) Deniz talks about a pasta recipe.
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47. 

Liverpool Art Gallery

Oxford Archeological Site

Manchester SEE 
Science Center

London Madame
Tussauds Wax Museum

Richard wants to see some models of 
celebrities.  

Where should he visit in England?

A) Manchester SEE Science Center

B) Liverpool Art Gallery

C) Oxford Archeological Site

D) London Madame Tussauds Wax Museum
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48. 

Grace Carla

Grace and Carla are sisters. What can we 
say about them?

A) They both have the same dressing style.

B) Grace likes formal clothes, but Carla do-
esn’t.

C) Carla hates wearing casual outfits.

D) They prefer sporty outfits to stylish clothes.

KAHRAMANMARAŞ: Well Worth Seeing!
Kahramanmaraş is a fascinating and entertaining city. It is in 
the south of Turkey. Modern development, ancient history and 
amazing nature make this city an attractive destination.

If you like visiting historical sites, you should definitely see 
Kahramanmaraş Castle, the Great Mosque and Germenica 
Ancient City. If you like spending time in the nature and far from 
city noise, you should go Başkonuş and Yeşilgöz. They have a 
spectacular view and the nature is fascinating there. 

Also, you can try many activities in Kahramanmaraş. For 
example, if you want to try skiing, you can go to Yedikuyular Ski 
Center. You can go cycling on Kahramanmaraş Bicycle Way. It 
is the longest bicycle way in Turkey.  

You’ll never get bored in this city. Come and enjoy amazing 

Kahramanmaraş!   

49. What can we say about the writer of this 
text?

A) S/he admires Kahramanmaraş and invites 
people to the city.

B) S/he advises people to visit Kahramanma-
raş in  summer. 

C) S/he thinks Kahramanmaraş is a boring city. 

D) S/he gives information about the weather in 
Kahramanmaraş.

50. Which one is TRUE?

A) Yedikuyular Ski Center is the biggest ski 
resort in Turkey.

B) You can enjoy the sea and the sun on the 
beaches of the city. 

C) You can try winter sports in the city.

D) The writer gives information about the local 
dishes of the city.

TEST BITTI.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDINIZ.


