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1. 

Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemektir. Yataklı vagonlarda 10 kom-
partıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık 
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilmekte olup kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak 
olarak kullanılabilmektedir. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişen oturma yeri bu-
lunmaktadır.

Ankara Kalkış Kayseri Kalkış Sivas Kalkış Erzincan Kalkış Erzurum Kalkış Kars Varış

17.55 01.13 04.40 10.56 15.15 18.55

Kars Kalkış Erzurum Kalkış Erzincan Kalkış Sivas Kalkış Kayseri Kalkış Ankara Varış

08.00 11.42 15.39 21.20 01.14 08.26

Yukarıda Doğu Ekspresi planlaması, yol güzergâhı ve bu güzergâh üzerindeki hareket saatleri 
verilmektedir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Doğu Ekspresi yol güzergâhında altı şehir bulunmakta ve Ankara’dan kalkışlar 17.55’te, 
Ankara’ya varışlar ise 08.26’dadır.

B) Doğu Ekspresi TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilmekte olup kompartımandaki koltuklar 
istenildiğinde yatak olarak kullanılabilmektedir.

C) Doğu Ekspresi’nin yemekli vagonlarında 4 kişi yolculuk yapmakta çarşaf, pike ve yastık TCDD 
Taşımacılık AŞ tarafından verilmektedir.

D) Ankara ve Erzincan arasında iki şehirden geçen Doğu Ekspresi 17.55’te hareket eder.



3

TÜRKÇE

isemyayincilik • www.isemkitap.com Diğer sayfaya geçiniz.

2. 
Sanki sessizce benim ortaya çıkmamı gözleyen küçük bir çocuk edasıyla açtı kollarını, göz ala-
bildiğine tüm ufku aydınlatmaya başladı yavaşça: “Bugün de her gün gibi en güzel günüm ola-
cak.” dedi kendisine. 

Verilen cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Abartma B) Konuşturma C)Benzetme D) Kişileştirme

3. 
Yıllarca hiç yanımdan ayırmadığım bir kalemim vardı. Bugüne dek her şeyi onunla yazdım di-
yebilirim. Bu kalem baba yadigârı ne de olsa. Yazmayı ondan öğrenmişim; hiç yanımdan ayırır 
mıyım kalemimi? Bu yüzden her fırsatta dökerim içimi kâğıda, yazarım.

Verilen metinde altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babanın hatırasını taşıyan  B) Nesilden nesle aktarılan

C) Babanın hediyesi    D) Geçmiş dönemlerden kalan

4. 
Kaymakamlık olarak daha önce Kocatepe Köyü Üç Taş Kanyonu’nda uygulamaya geçirdiğimiz 
tesislerin bir devamını, daha kapsamlı ve özellikli olarak Yenice Köyü Ormanlı Mevkiinde yapıyo-
ruz. (I) Bungalov evler, restoran ve piknik alanlarında düzenlemeler tamamlandığında, Ormanlı 
Göleti ve mesire yerimiz daha da cazip hâle gelecek ve ilçemiz ekonomisine, turizmine büyük ka-
zanç sağlayacaktır. (II) Proje doğa ile iç içe. Tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını biliyorum. 
(III) Doğa ile bütünleşmiş ve gölet ile tamamen uyum içinde olan bungalov evler, daha şimdiden 
ziyaretçilerine eşsiz bir görsellik sunuyor. (IV) Fırsat buldukça bu eşsiz manzarayı görüntülemek 
ve fotoğraf çekmek için buraya geliyorum. İlçe merkezinden uzak muhteşem bir doğal ortam.

Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) I B) II C) III D) IV
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5. Fatma Öğretmen’in, online ders platformuna kayıt olmak için şifre belirlemesi gerekmektedir. 

fatK08@t12.tr 

Fatma Öğretmen şifreyi belirli kurallara tabi olarak oluşturmalıdır.

 ● Şifreniz bir (+ _ ^) gibi bir adet sembol içermelidir.

 ● Şifrenizde en az bir adet rakam bulunmalıdır.

 ● Şifrenizde hem büyük harf hem de küçük harf kullanılmalıdır.

 ● Şifreniz e-posta adresinizle aynı olmamalıdır.

 ● Ardışık rakam ve harfler yan yana bulunmamalıdır.

 ● Şifre altı haneli olmalıdır.

Buna göre, sistem aşağıdaki şifrelerden hangisini kabul etmiştir?

A) F-73/g B) aB2*12 C) fatK08 D) n+46Na

6. Türklerin en belirgin özelliği, “hür ve müstakil olarak yaşama”, dünyaya hâkim olma iradesi-
dir. Türk tarih ve kültüründe bunu gösteren pek çok örnek vardır. Fakat Türk, münasebette 
bulunduğu veya idaresi altına aldığı kavimlere saygılı ve adil olmasını da bilmiştir. Anadolu 
Türk’ünün başarısını sadece kılıç kuvveti ile izaha kalkışmak çok yanlış bir görüştür.

Verilen metinde Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

A) Özgür yaşama isteklerinden

B) Buyruğu altındakilere saygılı oluşlarından

C) Başarılarını yalnızca kılıç kuvveti ile elde ettiklerinden

D) Dünyaya hâkim olma isteklerinden
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7.  
Hayır, daha başlamamıştım, onu hatırlıyorum. Ülkü’yle tanıştıktan sonra başladım. Zaten 
tam da o zaman bana dediler ki: “Ülkü Tamer’le birlikte Sanat Olay’ını çıkartın. Çıkartacaktık 
ama Ülkü ayrılınca dergi yarım kaldı. Sonra dergiyi tek başıma çıkartmak fikri aklıma geldi, 
çünkü zaten bu dergiyi çıkarmayı istiyordum. Yalnız bana bir yardımcı lazımdı. Ali Saydam’la 
görüştüm. Ali Saydam işin başında, işte o sıralar başka bir dergiden tanıdığım Ülkü Karaos-
manoğlu geldi aklıma. Ona da yazı işleri müdürlüğü teklif ettim.

Verilen metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir?

A) Dergiyi yayımlamaya o zaman başlamış mıydınız?

B) Tek başınıza dergi çıkartma fikri daha önce aklınıza gelmiş miydi?

C) Dergiyi neden Ülkü Tamer’le birlikte çıkartamadınız?

D) Onunla tanışmadan önce dergiyi hazırlamaya başlamış mıydınız?

8. I. Aynı mahallede oturuyorduk, aynı yolları tepiyor, evimize varıyor; aynı kadını her akşam daha 
fazla sevmeye çalışıyorduk.

 II. Hâlbuki zaman, ağır ağır bizimle beraber akan nehir, bir göle varıyordu. 

 III. Bu gölde artık biz akmıyor, dalgalanıyorduk yahut bana öyle geliyordu. 

 IV. Her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz.  

 V. Hür insanların yaşadığı topraklardayım.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışa-
rıda kalır?

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

9. I. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım.

 II. Dişleri bozulunca yeniden denedim. 

 III. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. 

 IV. Ahırın köşesinde Dadaruh’un penceresiz küçük bir odası vardı. 

 V. Çok keskin, çok sivriydi. 

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?

A) II B) III C) IV D) V
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10. Çinlinin söylediklerine ben de inanmıştım. Elimde olmadan hayatımdan da korkmaya başladım. 
O sırada, hükmün infaz edilişini kontrol etmek üzere beyaz Rus kökenli bir Çin albayının atıyla 
yaklaşığını gördüm. Çevreme bakınmaksızın, koşarak ona yaklaştım. Atın dizginlerine sarılarak 
kendisini durdurdum. Hayretle bana bakıyordu. Kendimi toplayarak sakin bir sesle: “Sayın Albay, 
beni sevindirmek istemez misiniz?” diyebildim.

Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır.

B) Anlatılanlar bir olay örgüsü çerçevesinde gerçekleşmiştir.

C) Bir konuyla ilgili düşünceler kanıtlama amacı güdülerek anlatılmıştır.

D) Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay anlatılmıştır.

11. “İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer 
kazanır. Ama her şey, bir dosta söylenmez ki? Onun için, hele o insan bir yazarsa, içinin gizli 
kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masanın başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte gün-
lük dediğimiz, yazarın kendi kendisi ile alçak sesle konuşmasından başka bir şey olmayan, o 
günü gününe tutulmuş hatıralar, bu iç dökme ihtiyacından doğmuştur. Böyle bir yazar, kendisi 
için günlüğünü tutar. Bu bakımdan, sessiz bir konuşma olan bu çeşit günlükleri bir edebiyat türü 
saymaya imkân yoktur.”

Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir olayı yorumlayarak bilgi aktarmak

B) Verilen bilgi konusunda ikna etmek

C) Belli bir kültüre ait olayı yorumlamak

D) Belli bir kültüre ait olayı aktarmak
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12. Atatürk, uygulamalı eğitimin hedeflerini, niçin gerekli olduğunu ve hangi eğitim kademesinden 
itibaren başlaması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: 

Toplumsal hayatta bizzat faal ve faydalı, verimli elemanlar 
yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve ortaöğretimin uygulamalı 
bir şekilde olmasıyla mümkün olur. Ancak bu sayede, top-
lumlar iş adamlarına, sanatkârlarına sahip olur.

Verilen bilgiye ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hitabına göre aşağıdakilerden hangisi uygu-
lamalı eğitimin hedeflerinden biridir?

A) Bir olayı yorumlayarak bilgi aktarmak B) Direkt olarak topluma  yarar sağlamak

C) Belli bir kültüre ait olayı yorumlamak D) Belli bir kültüre ait olayı aktarmak

13.  ● Dünya, Güneş’in çevresinde dönerken Güneş ışınları Dünyamıza bazen dik bazen de eğik 
olarak gelir. 

 ● Dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır, eğik olarak gelen ışınlar ise daha az ısıtır.

Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya, Güneş’in çevresinde dönüp ışınlar Dünyamıza bazen dik bazen de eğik olarak gel-
diğinde dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır, eğik olarak gelen ışınlar daha az 
ısıtır.

B) Dünya, Güneş’in çevresinde dönerken Güneş ışınları Dünyamıza bazen dik bazen de eğik 
olarak geldiğinde dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır, eğik olarak gelen ışınlar 
daha az ısıtır.

C) Dünyamıza dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır, eğik olarak gelen ışınlar ise 
daha az ısıtır Dünya Güneş’in çevresinde dönerken.

D) Dünyamıza dik olarak gelen ışınlar yeryüzünü daha fazla ısıttığından eğik olarak gelen ışınlar 
daha az ısıtır ve Dünya Güneş’in çevresinde dönerken güneş ışınları bazen dik bazen de eğik 
olarak gelir.
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14. 
İyiyiz sen nasılsın 
bakalım? (Gülerek) Asıl Elif'e 

bakın. Adeta bir 
tavşan gibi koşuyor!

Merhaba Hatice ve 
İlayda nasılsınız?Aslı'ya baksana, 

----

Bende iyiyim. Sizi de her 
zaman ki gibi gülüşürken 
gördüm ve sıkılmıştım ya-
nınıza geleyim dedim.

O değil de Ahmet'e bakın, her 
zaman ki gibi şaşırtmaca yapı-
yor. Biz de 1 saat onu bekliyo-
ruz oyuna devam etmek için. 

İyi yaptın hoş geldin bakalım, Kedi Fare oy-
nuyorduk, oynayışlarımıza gülüyorduk. İlayda 
hâlâ gülüyordu. O gülünce aklıma geliyordu 
ve ben de gülüyordum. Sınıfımız arasında oy-
nuyorduk. Koşuşları çok komikti. Biz de ken-
dimizi gülmekten alıkoyamıyorduk.

* Diyalogların okuma sırası yanlarında bulunan numaralarla ifade edilmiştir.

1
5 62

74

3

Bu metinde boş bırakılan yere mantık akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) bu kadar çalışkan olmasına şaşmamalı. B) saçları yine her zamanki gibi göz alıcı.

C) bu kadar hızlı koşabileceğini tahmin etmezdim! D) tüm sınıf dört gözle onu izliyor.

15. 
Ah, evet, rüya ne kadar dünyevi olursa olsun, yine de dünyevi insanlığın ötesindeydi ve rüya 
gören insan insani doğumunu, insana ait oluşunu kaybetmişti, ilk başlangıçtan beri anasız ve 
babasızdı: katıksız kaderin ana öncesi kubbesinin içindeydi, en son noktadaki kaçamazlığın kub-
besinde…

Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konmuştur.

B) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren bir cümle-
nin sonunda kullanılmıştır.

C)
Açıklama yapılacak yerlerde kullanılmıştır.

D) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen 
kelime ya da bir bölümün yerine kullanılmıştır.
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16. 
Özne olan kelime ya da kelimeler cümlede hiçbir hâl eki almadan kullanılırlar. Herhangi bir hâl eki 
alırlarsa özne değil, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci olurlar. Ama çoğul ekini ve iyelik eklerini 
alabilir. “Kasabalılar yaya yolunda yürüyememekten hoşnut değillerdi.” cümlesinin öznesi hoşnut 
olmama durumunda olan -lar çokluk ekini alan “kasabalılar”dır. Çıkma hâl ekini alan altı çizili söz 
grubu ise zarf tümlecidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge cümlede özne görevinde de-
ğildir?

A) Eserimin gerçekliği bir eğretilemeden daha fazla bir şey olmak zorunda.

B) Bilim ve sanatta gelişen devlet kendi kendini aşacak.

C) Senin varlık anlayışının katkıda bulunduğu gerçeklik, hayatın ötesindedir.

D) Şu ana kadar yapılmış ve yapılacak olanlar senin gözünde hiçbir değer taşımıyor.

17. 

Zarf-fiiller (ulaç) fiilin anlamını zaman ve durum bakımından tamamlar.

Örnekler:
• Ekmek kuyruğunda sırayla bekliyoruz. (durum)
• Sabah okula saat dokuza on kala varacağız. (zaman)

 I. Gün boyu yürümekten ayaklarının altı şişmiş.

 II. Akşam eve gelince kendine geldi.

 III. Hava kararır kararmaz hemen eve geleceksin.

 IV. Okula giderken servisi kullanmıyormuş.

Verilen açıklamaya göre numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yüklemi diğerlerinden 
farklı bir bakımdan tamamlayan zarf fiil kullanılmıştır?

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

18. Afyon’daki, şimdi yerine koca koca binalar dikilmiş, bahçe içinde ki üç katlı ahşap ev,  çocukluk 
günlerimde huzurla yaşadığım en güzel yerlerden biriydi. Keyifli, destansı düşlerle, içlerinde dev-
lerin ve perilerin bulunduğu masalları dinlediğim eşsiz öykülerle, zihnimi gökyüzü gibi dolduran 
ve benim her akşamımı yeni bir maceraya dönüştüren babamı asla unutamam.

Bu parçada yapılan yazım-noktalama yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük harflerin yanlış kullanımı B) de’nin yanlış yazımı

C) ki’nin yanlış yazımı D) noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı



10

TÜRKÇE

isemyayincilik • www.isemkitap.com Diğer sayfaya geçiniz.

19.  

hâlâ

El-İber

İbn-i Haldun ile ilgili afişte yer alan bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İbn-i Haldun’un üzerinden yüzyıllar geçse bile hâlâ okunan ve en bilinen eseri Mukaddime’dir.

B) Büyük veba salgınında Kahire’de ailesini kaybeden İbn-i Haldun, aylar sonra da kendisi veba-
ya yakalanmış ve vefat etmiştir.

C) Yıllarca Kuran-ı Kerim’i ezberlemeye çalışmış olan İbn-i Haldun’un gerçek ismi Ebu Zeyd 
Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun bin Hadrami’dir.

D) Yedi cilt olarak tasniflenmiş El-İber eserini 1375-1383 tarihlerinde yazmıştır.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.

20.  

Dünya Turizm Örgütü Mayıs 2020 Barometresi verilerine göre ülkelere gelen turist sayıları ve 
turist sayılarının yıllara göre oranları verilmiştir.

Grafiğe ve bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ülkelere gelen turist sayılarına göre dünya sıralamasında kendisinden önce altı ülke olan 
Türkiye’ye en fazla turist 2019’da gelmiştir.

B) Ülkelere gelen turist sayılarına göre dünya sıralamasında Fransa’da 2019’da hiç turist alma-
masına karşın birinci sıradadır.

C) Ülkelere gelen turist sayılarına göre dünya sıralamasında Hong Kong tüm yıllarda en düşük 
turist sayısını almıştır.

D) Ülkelere gelen turist sayılarına göre dünya sıralamasında Türkiye en az turist sayısını 2019’da 
en fazla turist sayısını ise 2018’de almıştır.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aşa ğıda Mustafa Kemal’in bulunduğu şehir ve orada yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler eş leş ti-
ril miştir:

Şehir Mustafa Kemal ile ilgili bilgi

Selanik Mustafa Kemal, bu şehrin zengin kültürel birikiminden istifade etmiş, şehre ulaşan 
yayınları takip etme fırsatı bulmuştur.

Manastır Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran 
Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir.

İstanbul Bu ra da Harp Okulu ve Harp Akademisini okumuştur.

Sofya Mustafa Kemal bu şehirde  görevi gereği Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüş-
müştür.

Buna göre hangi şehir Mustafa Kemal’de milliyetçilik duygusunu oluşturmuştur?

A) Selanik B) Manastır C) İstanbul D) Sofya

2. Mustafa Kemal, bu dönemde kendisine verilen Başkomutanlık yetkisine dayanarak Tekâlif-i Milli-
ye Emirleri’ni devam ettirmiştir, bu sayede ordunun ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca diğer cephe-
lerdeki birliklerin Batı Cephesi’ne kaydırılmasını ve ordunun taar ruz eğitimi almasını sağlamıştır. 
Mustafa Kemal, savaşın her anını planlamış ve bu plana göre hareket etmiştir. Batı Cephesi’ni 
ikiye ayırarak yaptığı planları uygulamak için ortam hazırlamıştır. Verdiği etkili ve kritik emirlerle 
savaşı lehimize çevirmiş ve askeriyle omuz omuza düşmanla savaşmıştır.

Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindedir?

A) Mustafa Kemal, Büyük Taarruz’un kazanılması için neler yapmıştır?

B) Mustafa Kemal taarruz için neden bu kadar beklemiş olabilir? 

C) Tekâlif-i Milliye Emirleri nelerdir?

D) Tekâlif-i Milliye Emirleri ne zaman yayımlanmıştır?

3. Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı 
ve medreseler Şeriye ve Evkaf Vekâletine 
(Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) bağlı okul-
lardı. Avrupa tarzı eğitim kurumları ise Ma-
arif Vekâletine (Eğitim Bakanlığı) bağlıydı. 
Ülkede devlet denetimi dışında  farklı amaç-
larla açılan ve eğitim yöntemleri farklı, azın-
lık ve yabancı okulları bulunmaktaydı.

Buna göre Osmanlı eğitim sistemiyle ilgili 
olarak,

 I. Ülkede eğitim ve öğretim birliği sağla-
namamıştır.

 II. Eğitimde laik uygulamalar yoktur. 
 III. Bütün eğitim faaliyetleri devlet deneti-

mindedir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

4. Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti arasın-
da yapılan Amasya Görüşmeleri’nde, İs-
tanbul Hükûmeti, Millî Mücadele’yi resmen 
tanımıştır. Bu tanıma ile Anadolu halkının 
Millî Mücadele’yi yönetenlere olan inancı 
ve güveni artmıştır.

Bu bilgilere göre Amasya Görüşmeleri 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İstanbul Hükûmeti’nin sona erdiği

B) Temsil Heyetinin İstanbul Hükûmeti ta-
rafından tanındığı 

C) Temsil Heyetinin itibarının arttığı

D) Temsil Heyetine olan güvenin arttığı
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

5. Aşağıdaki tabloda Kurtuluş Savaşı sürecindeki Türk ve Yunan ordularının askerî ve teknik bakım-
lardan durumları verilmiştir.

Türk Ordusu Yunan Ordusu

Er 97.000 120.000

Tüfek 54.000 57.000

Makinalı Tüfek 800 2750

Top 196 387

Uçak 2 18

Tablodaki sayılara bakıldığında Türk ve Yunan orduları ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Türk ordusu savunma yapmak zorunda kalmıştır.

B) Yunan ordusu savaşı kazanmıştır.

C) Yunan ordusu askerî ve teknolojik bakımlardan Türk ordusundan üstündür.

D) Türk ordusunun askerî disiplini Yunan ordusuna göre daha iyidir.

6. Musul Sorunu, Lozan Konferansı’nda çö-
zümlenememiştir. Musul petrollerine sahip 
olmak isteyen İngiltere, Türkiye-Irak sını-
rında karışıklık çıkartarak bölgeye askerî 
müdahalede bulunma hazırlığı yapmıştır. 
Buna karşılık Türk Hükûmeti, sınırlarını ve 
bağımsızlığını korumak için her türlü tedbi-
re başvuracağını bildirmiştir.

Buna göre,

 I. Türkiye kararlı bir dış politika izlemektedir. 

 II. Türk Hükûmeti için bağımsızlık vazge-
çilmez temel unsurdur. 

 III. İngiltere, Musul Sorunu’nda geri adım 
atmamıştır. 

 IV. Türkiye uluslararası antlaşmaları ihlal et-
miştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III

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

7. “Bazı arkadaşlar yoksullu-
ğumuzu bahane ederek 
memleketlerine dönmek is-
tiyorlarmış. Kimseyi zorla 
Büyük Millet Meclisine da-
vet etmedim. Herkes kara-
rında özgürdür. Ben kutsal 
davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere 
gitmemeye karar verdim. Hepiniz gidebilirsi-
niz! Asker Mustafa Kemal olarak ben; mav-
zerimi elime alır, fişekleri göğsüme dizerim. 
Bir elime de bayrağımı alır, Elmadağı’na çı-
karım. Orada tek kurşunum kalana kadar 
vatanımı savunurum. Kurşunlarım bitince 
değersiz vücudumu bayrağıma sarar; temiz 
kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek ba-
şıma can veririm. Ben buna ant içtim.”

�Mustafa Kemal Atatürk

Bu sözü dikkate alındığında Mustafa 
Kemal’in aşağıdakilerden hangisine 
daha çok önem verdiği söylenebilir?

A) Saltanata B) Tam bağımsızlığa

C) Millî egemenliğe D) Halifeliğe
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

8. Laikliğin temel ilkeleri şunlardır:

 ● Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıl-
ması

 ● Devlet düzeni ve hukuk kurallarının dine 
değil, akıl ve bilime dayandırılması

 ● Herkese din ve vicdan hürriyetinin sağlan-
ması

Buna göre aşağıdakilerden hangisi laik-
lik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı 
faydaları arasında gösterilemez?

A) Toplumsal alanda kaynaşma

B) Çağdaşlaşma ve uygarlaşma

C) İnsanların inançlarına saygılı olma

D) Ekonomi alanında devletçilik modelini 
uygulama

9. 

Millet Mekteplerinin açılmasının amacı, oku-
ma yazma bilmeyen yetişkin nüfusu eğitmek-
ti. Yalnızca 1 Ocak 1929 tarihinde başlayan 
ders yılında bir milyondan fazla kişi derslere 
devam etmiş ve %50 oranında başarıyla 500 
binden fazla insan okuma yazma öğrenmiş-
tir. Yeni harfler bir yıl gibi kısa bir sürede Türk 
halkı tarafından iyice benimsenmiştir.

Buna göre Millet Mekteplerinin amaçla-
rı arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) Türk bilim insanları yetiştirmek

B) Okuryazar oranını artırmak

C) Halka Harf İnkılabı’nı benimsetmek

D) Yetişkinlere okuma yazma öğretmek

10. Atatürk’ün ölümü üzerine aşağıdaki 
devlet adamları ve gazetelerden hangisi-
nin sözleri Atatürk’ün inkılapçı özelliğini 
daha çok öne çıkarmıştır?

A) 
“Atatürk’ün askerlik tarafına hayret 
etmiyorum. Her meslekte deha sahibi 
insanlar vardır, buna şaşılmaz. Fakat 
İsviçre Medeni Kanunu’nu kabul et-
mek ve Türkiye’de yürürlüğe koymak! 
Bu, âdeta dehanın da üstünde bir şey. 
Hukuktan anlayan ve insan haklarına 
inanan biri sıfatıyla söylüyorum. İşte, 
buna hayranım!”

 Fransız Millî Meclisi Başkanı E. Herriot

B) 
“Onun ismi, dünya tarihinin kahra-
manları arasında silinmez bir şekilde 
kalacaktır. Çünkü kişiliği, kendi ülke-
sinin sınırlarını aşmıştır. Onu hem 
düşman hem dost olarak tanımış olan 
Yunan ulusu, kendisini düşman olarak 
ne kadar takdir etmişse bir dost olarak 
da o kadar sevmiştir.”

 Yunan Eleftron Vima Gazetesi

C) 
“O büyük insan yalnız Türkiye için 
değil, bütün Doğu milletleri için de en 
büyük önderdi.”

 Afgan Kralı Emanullah Han

D) 
“O, Türk milletinin babası ve son yüz-
yılların yetiştirdiği en büyük adamdı. 
Milletin, kendisini canı yerine koydu-
ğu, her emrine baş eğdiği bu büyük 
adam öldü. Bugün toprak, kahraman-
lık destanı dillerde dolaşan bir ada-
mı içine almış bulunuyor. Fakat tarih 
onun adını ölümsüzleştirecektir.”

 Mısır el-Ehram Gazetesi
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DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fi-
ziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar, doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü 
yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluşturur. Kur’an’da geçen “Allah, 
yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size 
rızık olan çeşitli ürünler çıkardı.” (Bakara suresi, 22. ayet) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki 
yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar. Evrendeki fiziksel yasalar Allah’ın 
çizdiği bir kaderdir ve Allah’ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir. Fiziksel yasaları 
bilmek, çevremizde meydana gelen olayları anlamlandırmamıza katkı sağlar. Ayrıca fiziksel 
yasalara dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler, insan yaşamını kolaylaştırır.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

A) Fiziksel yasaların varoluş sebebi nedir?

B) Kader ile evrendeki yasalar arasındaki ilişki nasıldır?

C) Biyolojik yasaların özellikleri nelerdir?

D) Kader kavramından ne anlıyorsunuz?

2. ● İnce, nazik, kibar ve ölçülü bir hitap tarzını benimserdi. 

 ● Karşısındakini dinlediğini ve anladığını göstermek için yüzüne bakarak konuşurdu. 

 ● Şaka yaparken kimseyi kırmaz, doğru olmayan bir şeyi söylemez ve kimseyi yanıltmazdı. 

Bu bilgilerden hareketle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakî özelliği ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir? 

A) İnsanlara değer vermesi    B) İstişareye önem vermesi

C) Davasında cesur ve kararlı olması  D) Hakkı gözetmede hassas davranması

3. 
Zekât, Allah’ın bize vermiş olduğu nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir. Malın şükrü ancak zekât 
ve sadaka vermekle yerine getirilir. Zekât vermekle hem verdiği nimetler için Allah’a teşekkür 
görevimizi hem de içinde yaşadığımız topluma karşı insanlık görevimizi yerine getirmiş oluruz. 
Ayrıca bu yolla malımızın artmasını ve bereketlenmesini de sağlamış oluruz. Bu durum Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak biti-
ren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir...” (Bakara 
suresi, 261. ayet)

Bu metinden hareketle zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zekât malı artırıcı bir özelliğe sahiptir.

B) Zekât, fakir ile zengin arasında bir köprüdür.

C) Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir.

D) Zekât, mal ve bedenle yapılan bir ibadettir.
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DİN KÜLTÜRÜ VE
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Diğer sayfaya geçiniz.

4. İnsan, Yüce Allah (c.c.) tarafından bildirilen tevhid inancını benimsemeye yatkın olarak yara-
tılmıştır. İnsanlık tarihi incelendiğinde, her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeği 
ile karşılaşılmıştır. Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan 
insanın, manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik 
ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu yönüyle insandaki 
inanma ihtiyacı da doğuştandır.

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

A) İhsan B) Fıtrat C) Takva D) Adalet

5. Hz. Yusuf, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden birisi olup Yakup Peygamber’in on iki oğlun-
dan biridir. Soyu Hz. İbrahim’e kadar varır. Kur’an-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir sure vardır. 
Hz. Yusuf’un hayatı Kur’an-ı Kerim’de Yusuf suresinde anlatılır. Bu sure Kur’an’ın 12. suresi-
dir, 111 ayettir. Surenin tamamında Hz. Yusuf’un hayatı anlatılır. Hz. Yusuf zorluklara rağmen 
ahlaklı davranmıştır. Çünkü yaptığı her şeyden Rabb’inin haberdar olduğunu, Rabb’inin her 
şeyi gördüğünü biliyordu ve bir gün tüm bu sıkıntılardan kurtulacağına inanıyordu. Onun için 
sabırla, inancını kaybetmeden zorluklara göğüs geriyordu.

Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

A) Kıssaların en güzeli     B) Cennetin efendisi 

C) Sabır timsali      D) En uzun kıssa

6. 
“Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 
emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine “of!” bile deme; onları 
azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger 
ve: ‘Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet 
et!’ diyerek dua et.” (İsrâ suresi, 23 ve 24. ayetler)

“Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu 
araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? 
Ondan tiksinirsiniz; Allah’tan sakının...” (Hucurât suresi, 12. ayet) 

Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

A) Kıssa B) İbadet  C) İnanç D) Ahlak
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Diğer sayfaya geçiniz.

7. Zekât sadece maddi yardımla sınırlı iken sadaka, fakir ve muhtaçlara, Allah rızası için karşılık-
sız yapılan her türlü yardım ve bağışı kapsar. Yine her türlü güzel ve yararlı işi yapmak, iyi dav-
ranışlarda bulunmak da sadakadır. Peygamberimizin, “…İki kimsenin arasını bulup barıştırmak 
sadakadır. Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını koymada yardım etmek sadakadır. 
Güzel söz sadakadır…” hadisi de bu duruma dikkat çekmektedir.

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka, zekâttan daha üstün bir ibadettir.

B) Her türlü güzel iş, davranış ve iyilik sadakadır.

C) Sadaka yalnızca fakirlere yapılan yardıma denir.

D) Küçük iyiliklere sadaka, büyük iyiliklere zekât denir.

8. Canın korunması İslam dinine göre en temel haktır. İslam’a göre canın dokunulmazlığı, insanın 
daha doğmadan önce anne karnında iken kazandığı bir haktır. 

Bu parçadaki düşünceyi vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ suresi, 
32. ayet)

B) “…Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…” (İsrâ suresi, 33. ayet) 

C) “Dinde zorlama yoktur. Ancak doğruluk ile eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 
256. ayet)

D) “Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve iffetlerini korusun-
lar..” (Nûr suresi, 30. ayet)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.

9. Hakkı gözetmek; adil olmak ve her hak sahibine hakkını vermek demektir. İnsanlar arasında 
adaletle karar vermek ve adil davranmak, Peygamberimizin (s.a.v.) en belirgin özelliklerinden 
biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) adaleti hayatının her döneminde temel ilke ola-
rak benimsemişti. Kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bile çevresinde doğru ve 
güvenilir bir kişi olarak tanınırdı. Verdiği kararlar herkes tarafından memnuniyetle kabul edilirdi. 
Nitekim Kâbe’nin tamiri esnasında çıkan anlaşmazlıktaki hakemliği herkes tarafından memnu-
niyetle kabul edilmişti.

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. 
Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınız-
dan hakkıyla haberdardır.” (Mâide suresi, 8. ayet)

B) “... Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet ile hükmet çünkü Allah adil davrananları se-
ver.” (Mâide suresi, 42. ayet)

C) “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) ka-
rada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın 
birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 70. ayet)

D) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; Şahitlik ederken kendiniz, anne babanız ve 
akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olunuz...” (Nisâ suresi, 135. ayet)

10. “Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve diridir. Kendisine, ne uyku gelir ne de uyukla-
ma. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullar O’nun diledikleri dışında O’nun ilminden 
hiçbir şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları korumak O’na zor gelmez. 
O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet) 

Âyet el-Kürsî’de aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Allah’ın, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bildiğine 

B) Allah’ın, bir ve tek olduğuna 

C) Allah’ın, insanlara iyi olanı emrettiğine 

D) Allah’ın bütün evrenin tek hâkimi olduğuna
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Schools in different countries have some after-school activity clubs for students. Here is a table 
of numbers of students and activity clubs they follow.

Learning computer 
programmes online

Board 
Games

Art, Music and 
Exercise together

Learning about 
camping

England Russia Turkey

1. Which of the following sentence can be CORRECT for the table above?

A) Turkish teenagers dislike computer programming more than playing board games.

B) For English students, camping is the most favorite after-school activity.

C) Both Russian and English teens prefer art to board games.

D) Russian teens aren’t very keen on spending time in the nature.

 

Junk Food Nutritious Food Drinks Desserts
• Potato Chips
• Chocolate
• Sausage
• Hot-Dog
• Pasta
• Hamburger
• Pizza
• Processed Food

• Beans
• Meat
• Fish
• Baked Potato and Vegetables
• Chicken
• Fruit
• Chili Pepper

• Hot Chocolate
• Coffee
• Tea
• Ayran (Yoghurt Drink)
• Fresh Squeezed Lemonade
• Coke

•  Pudding
•  Pumpkin dessert
•  Baklava
•  Marshmallow
•  Ice-cream

Sally and Thomas would like to chat while eating something in a restaurant. Sally is crazy about 
pizza, chips, pasta and cold drinks. However, Thomas isn’t interested in unhealthy food. He 
wants to order something healthy to eat and a hot drink. Both of them also like having desserts.

2. Which of the following options shows the correct order for Sally and Thomas?

A) Sally Thomas
• Hot-Dog
• Lemonade
• Baklava

• Chili Pepper
• Ayran
• Ice-cream

  B) Sally Thomas
• Pizza
• Coffee
• Pudding

• Beans
• Hot chocolate
• Marshmallow

C) Sally Thomas
• Chips
• Coke
• Ice cream

• Grilled Fish
• Tea
• Pumpkin dessert

  D) Sally Thomas
• Pasta
• Ayran
• Pumpkin dessert

• Baked Potato
• Coke
• Ice cream
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Michael’s timetable for the weekend

Saturday Sunday
9.00 Having breakfast and attending online 
Math course
11.00 Playing board games with friends 
outside
14.00 Free time for two hours
16.00 Visiting the book fair
18.00 Hanging out at kite festival
20.00 Doing homework
23.00 Going to the bed

11.00 Eating cookies with coffee
11.30 Joining the archery course
13.00 Ordering something to eat
14.30 Listening to music
15.00 Going to the theatre for a comedy 
movie
18.00 Take care of baby sister
20.00  Reading favorite novel
22.00 Sleeping

Albert: Hello Michael. This is Albert speaking. Do you have any plan for the weekend? 

Michael: Hi Albert. Of course I do. But, why do you ask?

Albert: I just wanted to walk in the nature with you for an hour. I need to tell you something. 

Michael: Ok, but when and what time?

Albert: For me, there is not a busy time. So you decide on the date and time.

Michael: ----

3. According to the table and the dialogue above, which of the following can complete the 
conversation?

A) I can go out with you on Sunday afternoon.

B) I think Saturday is suitable after I finish playing board games.

C) I’m sorry but I don’t really have appropriate time.

D) Do you want to eat something on Sunday at 15.30?

----

If you are not careful enough, the Internet can cause real problems in your life. For example, it 
may burn your eyes for a short time. Because, you generally spend a lot of time in front of the 
screen. It can also be a reason for addiction to games. Therefore, you start gaining weight and 
become fat. Another problem is about safety of your personal information. When you download 
something on the Net, a virus can access your accounts; social network or bank accounts. So, 
it is not advantageous at all. 

4. What can be the title of the passage?

A) Be safe, share things online.  B) Don’t let people steal your identity! 

C) Pros and cons; which is heavier?  D) Physical and safety problems of the Net


