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1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTİ

Afyonkarahisar ÖDM / LGS - Mart 2021 A

1. Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa olsun 
her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böy-
lesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün olduğu ka-
dar paranteze almalıdır. Bu yazılar, “Nesneler kendisi 
konuşuyor.” diyenleri haklı çıkarmalıdır.
Bu parçada geçen “kendini paranteze almak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak

B) Farklı görüşlere saygı duymak

C) Anlama çabası içinde olmak

D) Konu dışına çıkmamak

3. Bir zamanlar geceleri oturur, anılarımı, izlenimlerimi
küçük defterlere yazardım. (I) Sonra nasıl oldu bil-
mem, ne o küçük defterler kaldı ne de bende o say-
falara bir şeyler karalama isteği. (II) Belki de yaşamın 
bin bir türlü zorluğu bana bu gündelik eğlenceyi unut-
turdu. (III) Yıllardan beri çeşitli günlükler okuyorum: 
Gide’in, Green’in… Alfred de Vigny’nin “Bir Şairin 
Günlüğü”nü de dilimize çevirdim. (IV) Günlük türüne 
karşı duyduğum yakınlık, Salah Birsel’in “Günlük”ünü 
okuduktan sonra daha da arttı.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

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

4. Okuduğum kitaplardan birinde, “Yayımlanan ilk yazı 
bir bilettir, bir yolculuğa çıktığınızı söyler.” deniyordu. 
Ben de onlardanım, bir kez çıktım yola; durmayı, bı-
rakmayı, durakların birinde inmeyi, vazgeçmeyi, geri 
dönmeyi hiç düşünmedim. Biletin hakkını vermek ve 
onu yolun sonuna kadar kullanmak istedim. Yolun 
buraya kadar olan bölümünde işlerin fena gitmediğini 
düşünüyorum. Yol beni haksız çıkarmadı, sanırım ben 
de onun saygınlığını korudum, hakkını ödedim.
Kendisinden böyle söz eden bir yazarla ilgili 
olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Herkesin anlayabileceği yapıtlar ortaya koyduğu

B) Yapıtlarının odağına kendini yerleştirdiği

C) Anlatımda yeni yöntemler denediği

D) Nitelikli eserler ortaya koyduğuna inandığı

2. I. Eksilmek
II. Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek
III. Yerinde olmak, yakışık almak, uygun olmak
IV. Görevi, ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak

“Düşmek” sözcüğü hangi seçenekte yukarıdaki 
anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?

A) Yıllardır küs olan iki kardeşi barıştırma işi sana 
düşer.

B) Tarlada çalışan işçilerin gündelikleri yarı yarıya 
düştü.

C) Tek çocuk olduğundan ailesi üzerine çok 
düşüyor.

D) İş bulabilmenin umuduyla düştü gurbet yollarına.
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6. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Balkanların 
en kapsamlı festivallerinden biri olan Saraybosna 
Çocuk Festivali; palyaçolar, sihirbazlar ve renkli kos-
tümlerle bol eğlence sunarken eğitici film gösterileri ve 
sanat atölyeleriyle de çocukların ufkunu genişletiyor.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saraybosna Çocuk Festivali sadece Avrupa 
Birliği tarafından desteklenmektedir.

B) Festivalde çocukların gelişimini destekleyecek 
etkinlikler de düzenlenmiştir.

C) Saraybosna Çocuk Festivali, her yıl başka bir 
Balkan ülkesinde düzenlenmektedir.

D) Bu yılki Saraybosna Çocuk Festivali’ne yetişkinler 
de katılabilmiştir.

7. • Maria Montessori, 1870-1952 yılları arasında 
yaşadı.

• Ülkesi İtalya’nın ilk kadın hekimi olarak bilinmek-
tedir.

• Hekimliğinden ziyade çocukların, keşfederek 
öğrenmesi gerektiğini savunan eğitim modeliyle 
tarihe geçmiştir.

Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca en 
doğru biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1870-1952 yılları arasında yaşayan ve ülkesi 
İtalya’nın ilk kadın hekimi olarak bilinen Maria 
Montessori; hekimliğinden ziyade, çocukların 
keşfederek öğrenmesi gerektiğini savunan eğitim 
modeliyle tarihe geçmiştir.

B) Maria Montessori 1870-1952 yılları arasında ge-
çen yaşamında ülkesi İtalya’nın ilk kadın hekimi 
olmanın verdiği sorumlulukla çocukların, keşfede-
rek öğrenmesini esas alan yeni bir eğitim modeli 
oluşturarak tarihe geçmiştir.

C) 1870-1952 yılları arasında İtalya’da yaşayan 
Maria Montessori; ülkesinde, çocukların 
keşfederek öğrenmesi gerektiğini savunan ilk 
kadın hekimi olarak tarihteki yerini almıştır.

D) Maria Montessori, 1870-1952 yılları arasında 
İtalya’da yaşadı ve ülkesinin ilk kadın hekimi 
olarak çocukların keşfederek öğrenmesinin ne 
kadar önemli olduğunu savundu.

8. “Yazacaklarım, yazdıklarım gibi olacaksa sözün onu-
runu koruyarak kalemimi kâğıdın yanı başına bırakı-
veririm.” demiş bir şairdir o.
Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin
önemini vurgulamak istemiştir?

A) Çağa ayak uydurma

B) Kendini yenileme

C) Kendine has olma

D) Tüm insanlığa hitap etme

5. Benzeyen: Özellikçe zayıf olan
Kendisine benzetilen: Özellikçe güçlü olan
“Cennet vatan” örneğinde cennet, kendisine benzeti-
len; vatan, benzeyen olarak kullanılmıştır.

Tarihin dilinden düşmez bu destan, 
Nehirler gazidir, dağlar kahraman, 
Her taşı bir yakut olan bu vatan, 
Can verme sırrına erenlerindir... 
Şiirde yer verilen benzetmelerle ilgili seçenekler-
deki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) ”Tarihin dilinden düşmez bu destan” dizesinde 
tarih insana benzetilmiştir.

B) Dağlar kahramana benzetilmiş böylelikle benzet-
me sanatından yararlanılmıştır. 

C) Nehirler gaziye benzetildiği için “nehir” benzeyen 
unsurudur.

D) Vatanın her bir taşı yakuta benzetildiğinden “ya-
kut” kendisine benzetilendir. 
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9. Dilimiz deyimler açısından oldukça zengindir. Birçok duruma uygun deyim dilimizin zenginliği olarak milli 
dağarcığımızda yerini almıştır. Peşini bırakmamak anlamında (I) - - - - deyimi, çok telaşlanmak anlamında 
(II) - - - - deyimi, çok sevinmek anlamında (III) - - - - deyimi, birinin koruyuculuğu altına girmek anlamında 
(IV) - - - - deyimi bunlardan birkaçıdır.
Bu parçada yer alan boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. eteğinden ayrılmamak
II. etekleri tutuşmak
III. eteğine yapışmak
IV. etekleri zil çalmak

B) I. elini eteğini çekmek
II. etekleri zil çalmak
III. etekleri tutuşmak
IV. eteğinden ayrılmamak

C) I. eteğinden ayrılmamak
II. etekleri tutuşmak
III. etekleri zil çalmak
IV. eteğine yapışmak

D) I. eteğine yapışmak
II. etekleri tutuşmak
III. etekleri zil çalmak
IV. elini eteğini çekmek

10. Bir okulda koşu ve uzun atlama dallarında düzen-
lenen turnuvaya katılan Ferhat, Baran ve Berkalp 
adlı erkek öğrencilerle; Hadiye, Melek ve Ela adlı kız 
öğrencilerin aldıkları puana göre altı öğrenciden beşi 
dereceye girmiştir. Dereceye giren öğrencilerle ilgili 
bilinenler şunlardır:

 » Melek, Baran’dan daha fazla puan almıştır ama 
sıralamada ilk üçe girememiştir.

 » Turnuvanın ilk ve sonuncu öğrencileri erkektir.

 » Erkeklerden biri dereceye girememiştir.
Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine 
kesinlikle ulaşılamaz?

A) Ela, turnuvada ikinci olmuştur.

B) Ferhat turnuvada birinci olmuştur.

C) Hadiye, Baran’dan daha çok puan almıştır.

D) Melek, Hadiye’den daha çok puan almıştır

11. Çanakkale Savaşı’nı konu edinen bu romanda, kah-
ramanların çoğunun tarihî şahsiyetlerden oluştuğu ve 
olayların anlatımında yine tarihî gerçekliğe bağlı kalın-
dığı görülmektedir. I.Dünya Savaşı’nın nasıl başladığı, 
Osmanlı Devleti’nin bu savaşa nasıl girdiği, o yıllarda 
diğer cephelerde neler yaşandığı gibi pek çok konu 
üzerinde durulan eserde; hikâye metni dışında bir ön 
söz ve bir de kaynakça yer almaktadır.
Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Bir yerin özellikleri göz önünde canlanacak 
şekilde tanıtılmıştır.

B) Bir konu ile ilgili açıklama, bilgilendirme 
yapılmıştır.

C) Bir yaşam kesiti, belli bir olaya bağlı olarak 
anlatılmıştır.

D) Bir husus hakkında kişisel görüş dile getirilmiştir. 
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12. Teknolojik araçlar kategorisinde; yeni yazılım ve donanım teknolojileri, cihazlar, markaların ilgi çekici projeleri 
ve hem dünyada hem de Türkiye’de ses getiren yeni teknolojik araçları inceleyebilirsiniz. Bu araçlar aynı 
zamanda günlük hayatta işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor.
Yukarıda yer alan bilgiye göre aşağıdaki haber ve görsellerden hangisi bu başlıkta incelenemez?

A)

Tek Şarjla 50 Günü Çıkaran Akıllı Telefon

Yeni üretilen akıllı telefon, 50 günlük bekleme süresiyle piyasadaki diğer 
akıllı telefonlardan çok daha üstün bir performans sergiliyor. Bu yeni model, 
11.000mAh pil kapasitesine sahip. Yani tek şarjla 50 gün kullanılabiliyor

B)
Katlanan Bisiklet Lastiği
Havasız, delinmez ve katlanabilen yapıdaki bisiklet lastiği Revolve Wheel 
ile bisiklet lastiği şişirmek geçmişte kalabilir. Katlanan bisiklet ya da scooter 
haberlerine alışmışsınızdır. Fakat katlanabilen bisiklet lastiğini ilk kez 
duyuyor olabilirsiniz.

C)
Tek Tekerlekli Motosiklet: RYNO
RYNO, tek tekerleği üzerinde denge sağlayarak yol alıyor ve şehir içi 
kısa mesafe ulaşımını kolaylaştırıyor. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış 
bir görüntüye sahip RYNO, kişisel ulaşımı daha eğlenceli ve pratik hale 
getirmek için tasarlandı.

D)
Küçük Mutfaklar İçin Kompakt Bulaşık Makinesi Çözümü
Metrekareleri yıldan yıla gittikçe daralan apartman dairelerinde, az 
yer kaplaması için tasarlanan bulaşık makinesi, CES 2018’de tanıtıldı. 
Heatworks, CES 2018’de internet bağlantılı, tezgah üstünde kullanılabilen 
bulaşık makinesini tanıttı. Bu makinenin tesisata ihtiyacı yok.
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13. Bir sınava giren Gamze, Gülsu, Doğukan ve Yiğit adlı öğrencilerin doğru cevap sayıları hakkında şunlar bilinmektedir:

• Gamze’nin, matematik ve fen bilimlerindeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizceye göre daha fazladır.
• Gülsu; en çok doğruyu Türkçe, en az doğruyu ise İngilizceden yapmıştır.
• Doğukan’ın doğru sayısı her ders için farklıdır.
• Matematik dersinde en az doğru cevabı Yiğit vermiştir.

Bu açıklamalara uygun olarak oluşturulan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A)

0

10

20

Türkçe Matematik

İngilizce Fen Bilimleri

Gamze Gülsü Doğukan Yiğit

B)

0

10

20

Türkçe Matematik

İngilizce Fen Bilimleri

Gamze Gülsü Doğukan Yiğit

C)

0

10

20

Türkçe Matematik

İngilizce Fen Bilimleri

Gamze Gülsü Doğukan Yiğit

D)

0

10

20

Türkçe Matematik

İngilizce Fen Bilimleri

Gamze Gülsü Doğukan Yiğit

15. Yolunu belirlemiş, çizgisini çizmiş bir yazar olmak 
kolay iş değildir. Bir yazar, gözü ikide bir okuyucuya 
kaymadan ortaya bir eser koyabilmişse ona saygı 
duymak gerekir. Çünkü yazar kendisini ancak bu yolla 
istediği gibi ifade edebilir, özgün ürünler ortaya koya-
bilir.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkalarının görüşlerini almak

B) Kendi düşüncelerini benimsetmeye çalışmak

C) Beğenilme kaygısı taşımamak

D) Okuyucuya değer vermemek

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kişinin yargıya 
varırken bir deneyime sahip olduğu” anlamı 
vardır?

A) Dengeli beslendiği ve düzenli spor yaptığı her 
halinden belliydi.

B) Her ayrıntıyı planladığı için problem çıkmayacağı-
nı düşünüyordu.

C) Bu çocuktan daha çalışkan birini tanıyacağımı 
sanmıyorum.

D) Kolinin ağır olduğunu anlamak için beş dakika 
taşıması yetti de arttı.
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16. O

L

F

Ç

D

B

B

Y

B

Y
M C ZE A

Bu tabloda, her sütundaki harfler aşağıdan yukarıya 
doğru, harflerin alfabedeki sırası 
(...PRSŞTUÜVYZABC...) göz önünde bulundurularak 
belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş ve orta 
kısımda “MECAZ” sözcüğü oluşmuştur.
Bu harf atlama düzenine göre “KARNE” sözcüğü 
aşağıdaki tabloların hangisinde gizlenmiştir?

A)
M

J

B

Y

S

P

O

M

F

D

B)
M

J

B

Y

Ş

P

L

O

G

D

C)
M

J

B

Y

Ş

P

O

L

G

D

D)
M

J

B

Y

Ş

Ö

O

L

G

D

17. Sanatta ve edebiyatta etkilenme doğaldır. Çünkü sa-
natçının en önemli özelliği, sürekli arayış içinde olma-
sı, kendini yeterli görmemesidir. Nitekim yazar André 
Gide, kendine yettiğini söyleyen sanatçıyı “zekâsına 
diyet yaptıran insan”a benzetir.
Bu parçada geçen “zekâsına diyet yaptırmak” 
sözüyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek 
istenmiştir?

A) Düşünce dünyasını besleyerek geliştirmeme

B) Görüşlerini başkalarıyla paylaşmak istememe

C) Öz eleştiri yapma alışkanlığı olmama

D) Başkalarını taklitten kaçınma

18. Geçmişin fotoğrafını çekip bize gösteren kişilerdir 
arkeologlar.(I) Onlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve 
daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmeler-
den yararlanırlar. (II) Ama geçmişte olup bitenler
hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyecekler. 
(III) Zira eski kalıntıların önemli bir bölümünün, zama-
nın yok edici gücüne dayanamadığını görebiliyoruz. 
(IV) Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok 
önemli şeyi ortaya çıkarmak amacıyla, buldukları en 
küçük parçalar üzerinde büyük bir dikkatle çalışıyorlar.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinde kendisinden önceki yargının gerekçesi 
belirtilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV
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19.

İstiklal Marşın’ın 
100. Yaşı, 7’den 70’e 
”Milli Birlik” Ruhuyla 
Kutlandı!

İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de kabulünün 100. Yıl 
dönümü, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hem yurt içi 
hem de yurt dışında hafta boyunca etkinliklerle kutlandı.

TBMM’de “100. Yılında İstiklâl 
Marşı” ve “Mehmet Akif Ersoy” 
sergileri açıldı. “Akif Belgeseli” 
gösterildi.

Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi, “İstiklâl 
Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı 
ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Programı” na ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından İstiklâl Marşı’nın 
kabulünün 100. Yıl dönümü 
için Galata Kulesi’nde özel 
bir gösterim hazırlandı.

Birinci Meclis Binası’nda ve 
Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Evi’nde programlar 
düzenlendi.

Sebilürreşad Dergisi, “İstiklâl” 
özel sayısıyla TBMM tarafından 
basıldı.

Mehmet Akif ERsoy’un
İstanbul’da Mısır
Apartmanı’nda yaşadığı daire
“Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi”
olarak ziyarete açıldı.

Büyükelçilikler ve Yunus Emre
Enstütüsü öncülüğünde
Almanya, Rusya, Mısır, Belçika
ve Gürcistan’ın arasında olduğu
bazı ülkelerde İstiklal Marşı’nın
kabulünün 100. yılına özel
etkinlikler düzenlendi.

Adalet Bakanlığı tarafından
teşkilatın her kademesinde
görev yapan yargı mensubu ve
personelin katılımıyla “2021
Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı
Yılı” na özel klip hazırlandı.

Türk Hava Yolları (THY), İstiklâl
Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma
Günü için “İstiklâl’in Sesi” adlı
film hazırlandı.

Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İstiklal Marşı’nın ne zaman yazıldığına

B) Yurt dışında da etkinliklerin düzenlendiğine

C) THY tarafından “İstiklalin Sesi” adlı film hazırlandığına

D) TBMM tarafından dergi basıldığına
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20. Türkiye Selçuklu Devleti’nden günümüze miras kalan eserlerden biri olan Karatay Medresesi, hukuk alanında 
öğrenciler yetiştirmek amacıyla 1251 yılında Celaleddîn Karatay tarafından yaptırılmıştır. Selçukluların, üzeri geniş ve 
yüksek bir kubbe ile örtülü kapalı medrese örneğinde yapılmış bu yapı, kareye yakın bir form üzerine inşa edilmiştir. 
Kare zeminden kubbe yuvarlaklarına üçgenlerle geçilmektedir. Kare yapıyı çokgene çevirerek daireye geçişi sağlayan 
bu üçgenlerin tabanları yukarıya gelir.
Küçük kubbelerin desteklediği ana kubbenin hemen altında yer alan kare bir havuzu çevreleyen kapalı avlunun 
iki yanında medrese öğrencilerinin kaldığı odalar bulunmaktadır. Havuzun karşısında yer alan eyvanın sağında ve 
solunda ise üstü kubbeli büyükçe birer oda vardır. Celaleddîn Karatay, vefat edince bu odalardan birine defnedilmiştir. 
Günümüzde türbesi hâlâ orada ziyaretçilerini beklemektedir.

Eyvan: Bir tarafı dışa açık olan oda

Metinde anlatılanlara göre Karatay Medresesi’nin planı aşağıdakilerin hangisidir?

A)

Giriş

B)

Giriş

C)

Giriş

D)

Giriş
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Afyonkarahisar ÖDM / LGS - Mart 2021 A

1. Mustafa Kemal, vatan ve millet sevgisinin oluşma-
sında Namık Kemal’den; hak, adalet ve özgürlük 
kavramlarında Tevfik Fikret’ten; Türk milliyetçiliği 
duygusunda Ziya Gökalp’ten; millî kültür, millî birlik ve 
beraberlik konularında ise Mehmet Emin Yurdakul’dan 
etkilenmiştir. Ayrıca Aydınlanma Çağı’nda yaşayan 
J. J. Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi düşünür-
lerin eserlerini okuyarak demokrasi, millî egemenlik, 
özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi kavramları 
içselleştirmişlerdir.
Mustafa Kemal ile ilgili verilen metne konabilecek 
en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Okuduğu ve etkilendiği yabancı yazarlar

B) Çağdaş Türk Edebiyatı’nın öncüleri

C) Düşünce yapısını etkileyen kişiler

D) Fikir hayatını etkileyen olaylar

2. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarından itibaren 
Almanya ile yakınlaşmıştı. Ancak gerek Bosna-Hersek 
sorunu, gerekse Trablusgarp Savaşı, Avusturya 
ve İtalya tarafından çıkarılmıştı ve bu devletler 
Almanya’nın müttefikleriydi. Bu nedenle Osmanlı 
Devleti önce üçlü İtilaf Devletleri ile antlaşma yapmak 
üzere bazı girişimlerde bulunmuştu. Fakat ne İngiltere 
ne de Fransa bu duruma sıcak bakmadı. Bu durumda 
Osmanlı Devleti, Almanya ile yakınlaşmaya başladı.
Verilen bilgiye göre Osmanlı Devleti’nin I. Dünya 
Savaşı’na girme nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) Almanya’ya duyulan güven

B) Diplomatik yalnızlıktan kurtulmak

C) Kaybettiği toprakları geri almak

D) Orta Asya’daki Türklerle bağlantı kurmak

3. "Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtar-
maya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin 
erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 
13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyo-
rum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen 
İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüş-
tür. Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek 
kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak 
için kelime bulmakta zorluk çekecektir. işte, Osmanlı 
sebatının lngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakka-
le'de yaşarken ikinci zaferi Kut'ül Amare'de yaşıyoruz."
Ordu komutanı Halil Paşa’nın yayınladığı mesaja 
göre hangisi çıkarılamaz?

A) İki ordunun kayıpları birbirine yakındır. 

B) İngiliz askerleri esir düşmüştür.

C) İngiliz ordusu takviye güç yollamıştır.

D) Osmanlı ordusu kayıplar vermiştir.

4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmalar, 
Meclisin gücünü yok edemese de işgal güçlerinin 
Anadolu’daki ilerleyişini kolaylaştırdı. Millî Mücadele 
sürecinin uzamasına, düşmanın yurttan atılmasının 
gecikmesine neden oldu. Düzenli ordunun kurulması-
nın bir süre gecikmesine, silah ve malzeme kaybına 
sebep oldu.
Bu sorunlara rağmen meclisin ayaklanmaları bas-
tırması;

I. meclisin otoritesini artırması,
II. meclise olan güvenin artması,
III. askere katılımın artması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söyle-
nebilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III
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5. Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşları devam 
ederken Maarif Kongresi'nin toplanmasının ertelenme 
talebi üzerine şu sözleri söylemiştir: “Hayır... hayır, 
ertelemeyin!... Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla 
savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya 
katılacağım ve konuşacağım.”
Yukarıda verilen Mustafa Kemal’in sözü ile ilgili;

I. Millet egemenliğini gerçekleştirmeyi istemektedir.
II. Eğitimin çok önemli olduğunu düşünmektedir.
III. Cehalete karşı mücadele etmektedir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

6. Savaşlarda ordular mücadele eder. Deneyimli, eği-
tilmiş kişiler karşı karşıya gelir. Ancak bazı zamanlar 
vardır ki ordular dağıtılır, silahlara el konulur, askerler 
şehit olur. Böyle durumlarda mücadelenin devam 
edebilmesi için toplumun her kesiminin ortak bir 
amaç etrafında birleşmesi gerekir: Vatan. Sivil halk, 
ordu olur. Halkın elindeki buğday ordu ekmeği, halk 
elindeki silah ordu silahı olur. Ali Dayı aracını millete 
bağışlar, Fatma Bacı millete çamaşır verir, Ayşe Teyze 
çarık verir, çorap örer. Onbeşindeki Talebe Osman da 
cephededir, altmışındaki Yusuf Amca da… Ben yoktur 
artık, biz vardır. Ordu millettir. Millet ordudur. Bu savaş 
artık topyekün bir savaştır. Asırlar öncesinden ses 
verir Bizim Yunus: ‘‘Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek 
tok oluruz. ’’ Vakit İstiklal vaktidir. Vakit millet vaktidir…
Aşağıdakilerden hangisi verilen parçaya denk 
gelen en uygun kavramdır?

A) Tekalif-i Milliye B) Teşkilat-ı Esasiye

C) İrade-i Milliye D) Hakimiyet-i Milliye

7. “Meclisin Kayseri’ye nakli hadisesi Ankaralıları müthiş 
telaşa düşürdü… Müftü, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 
ileri gelenleri toplu bir halde Mustafa Kemal’i ziyarete 
geldiler. Dikkat ettim zavallıların hali pek perişandı. 
Hemen hepsinin gözleri yaşlı idi. Diyorlardı ki 
Ankara’yı terk edip bizi Yunanlıların eline bırakmayın"
Ankara halkının endişesini anlatan bu hatıra hangi 
savaş sonrasında yaşanmıştır?

A) I. İnönü Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) Eskişehir-Kütahya Savaşı

D) Sakarya Savaşı

8. Medeni Kanun ile:

- Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir. 
- Tek eşlilik zorunlu kılınmıştır. 
- Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verilmiştir.
- Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları  

sağlanmıştır.
- Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı 

tanınmıştır.
Bu maddeler dikkate alındığında;

I. Evlilik devlet güvencesi altına alınmıştır.
II. Kadın ve erkek her yönden eşit haklara sahip 

olmuştur.
III. Kadınlar ekonomik yönden hak kazanmıştır.
IV. Kadınlarımız devlet yönetiminde söz sahibi ol-

muştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV
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9. I. Milletini sevme ve onu yüceltme amacını taşır.
II. Milli gelirin adaletli bir şekilde dağılmasını esas 

alır.
III. Yeni kurumların oluşturulmasıyla çağdaşlaşmayı 

esas alır.
Yukarıda verilen bilgilerin Atatürk ilkeleriyle eşleş-
tirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Milliyetçilik Devletçilik Halkçılık

B) Halkçılık Milliyetçilik Laiklik

C) Devletçilik Halkçılık İnkılapçılık

D) Milliyetçilik Halkçılık İnkılapçılık

10. “Atatürkçülük” ya da “Atatürkçü Düşünce Sistemi” 
olarak adlandırılan ve temel ilkeleri Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından belirlenen esaslar; devlet hayatına, 
düşünce hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel 
kurumlarına yönelik  gerçekçi fikirler ve ilkeler şeklinde 
tanımlanabilir.
Verilen bilgilere göre, Atatürkçülüğün amaç 
ve nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Gerçekçiliği esas almıştır. 

B) Yayılmacı bir anlayışa sahiptir.

C) Temel ilkeleri Mustafa Kemal tarafından belirlen-
miştir.

D) Devletin ve toplumun her alanda ilerlemesini 
amaçlamıştır.
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Afyonkarahisar ÖDM / LGS - Mart 2021 A

1. “Evladım! Kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık mı 
geldi tedavi olursun, başarısızlık mı oldu çalışırsın, 
cahillik mi okursun. Elimden bir şey gelmez demekle 
Müslüman oturup kalamaz!” diye cevap verdi babaan-
nesi Esma’ya.
Buna göre Esma, babaannesine aşağıdaki 
sorulardan hangisini yöneltmiş olamaz?

A) Kader nasıl anlaşılmalıdır?

B) İnsan, davranışlarından niçin sorumludur?

C) Tevekkül anlayışımız nasıl olmalıdır?

D) İnsan iradesi, kader üzerinde etkili midir? 

4. Hz. Musa ve inananları Firavun'un eziyetlerinden 
dolayı Mısır'dan gizlice çıkarken takip edildiklerini 
fark eder. Hz. Musa'ya inananlar telaşlanır. Bu durum 
Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir: iki toplu-
luk birbirini görünce Musa'nın halkı fişte yakalandık! 
dediler. Musa, 'Hayır! Eminim ki Rabb'im benimledir, 
bana bir çıkış yolu gösterecektir.' dedi." (Şu'arâ suresi, 
61-62. ayetler)
Bu metinden Hz. Musa ile ilgili aşağıdakilerin 
hangisine ulaşılabilir?

A) Sihirbazların hilelerini boşa çıkarmıştır.

B) Allah'a olan teslimiyeti ile inananlara örnek ol-
muştur.

C) Kardeşi Hz. Harun ile desteklenmiştir.

D) Firavun'a karşı galip gelmiştir.

2. “Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd 
toplumlarının, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının 
ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş 
miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. 
Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar 
kendilerine zulmetmişlerdi.” (Tevbe suresi, 70. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek 
oluşturur?

A) Toplumsal yasalar B) Emek ve rızık

C) Biyolojik yasalar D) Sabır ve tevekkül

5. Hz. Muhammed (sav.) döneminde zekât, görevliler 
tarafından toplanır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. 
Hz. Muhammed (sav.) giyim kuşam Ürünlerinin bol 
olduğu Yemen'e zekat için gönderdiği görevliye, arpa 
ve buğday gibi toprak ürünlerinin zekâtını elbise ola-
rak almasını söylemişti. Çünkü bu uygulamanın hem 
zekâtın ulaştırılacağı insanlar hem de zekât verecek 
olan Yemen halkı için uygun olacağını düşünmüştü.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A) Zekâtta insanların durum ve ihtiyaçları gözetilme-
lidir.

B) Zekât verilecek malın üzerinden bir yıl geçmelidir.

C) Toprak ürünlerinin zekat, hasat döneminde veril-
melidir

D) Zekât verirken gizliliğe özen gösterilmelidir.

3. Kendimi bildim bileli yazıyorum. Bazen bir satır, bazen 
sayfalarca. Bunun bana hediye edilmiş bir yetenek 
olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya 
giderken ben masamda oturup yazmayı tercih ediyo-
rum. Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın be-
ğenilmesi tüm yorgunluğumu alıyor. Bazen kendi ken-
dime soruyorum. Kelimelerim olmazsa ben kimim?
Bu metin, kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Emek B) Külli irade

C) Cüzi İrade D) Sağlık
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7. Geleneksel Türk motiflerine bakıldığında İslam’a 
ait figürlere sıkça rastlanmaktadır. Bunun en 
güzel örnekleri halı, kilim ve duvar süslemelerinde 
görülmektedir. Bu eserlerde camiyi sembolize eden 
kubbe ve mihrap figürlerine ahreti sembolize eden 
anahtar ve kapı figürlerine sıkça yer verilmektedir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Dinin kültür üzerinde etkisi vardır.

B) Din kendinden önceki güzel örnekleri devam 
ettirir.

C) Türklerin İslam öncesindeki kültürleri İslam’ı 
kabul etmelerinde etkili olmuştur.

D) İslam sanatı Tevhid anlayışı çerçevesinde 
şekillenir.

8. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa 
kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin 
Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve 
onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. ayet)
Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât alan kişiyi minnet altında bırakacak ve inci-
tecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

B) Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sa-
hibi olanlara öncelik tanınmalıdır.

C) Bir maldan zekât verilebilmesi için o malın gelir 
getiren cinsten olması gereklidir.

D) Zekâtın bir ibadet olduğu unutulmamalı ve zekâta 
niyet edilmelidir.

9. Bir adam, ansızın yıkılan evinin karşısına geçmiş; bir 
yandan ağlıyor, diğer yandan “Ah evim! Çökmeden 
önce haber verseydin de tedbir alsaydım!” diye sız-
lanıyormuş. Yıkılan evden bir ses, “Be adam! Sana 
çatlayan duvarlarım, dökülen sıvalarımla haber gön-
dermedim mi? Sen ise her defasında bir avuç toprakla 
verdiğim haberi ağzıma tıkadın. Sen uyarımı duymak 
istemedin, ben ne yapayım?” demiş.
Bu hikâyedeki adamın tevekkül konusundaki ha-
talı tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaderine rıza göstermemesi

B) Allah’a yeterince güvenmemesi

C) Gerekli ve yeterli önlemleri almaması

D) Her varlığın bir sonu olduğunu hesap etmemesi

10. (I) Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi olarak yarat-
mıştır. (II) İnsan, iradesiyle dilediği her şeyi değiştire-
bilir. (III) İnsandan istenen Allah’ın kendisine verdiği 
yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. 
(IV) Aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonu-
cu olacağını unutmamalıdır.
Bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımın-
dan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi 
yanlışı vardır?

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

6. “Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve 
bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri 
yaratan! Dünyada ve ahrette sen benim velimsin. 
Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.” 
(Yûsuf suresi, 101. ayet)

“...İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini sağla-
mak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğ-
retmek için Yusuf’u oraya yerleştirdik...” (Yûsuf suresi, 
21. ayet)
Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin 
hangisine değinilmemiştir?

A) Söz ve rüyaları yorumlama yeteneği verildiğine

B) Adaletle hükmetmesi için Mısır’a yerleştirildiğine

C) Allah’a güvenip yalnızca O’na inandığına

D) Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atıldı-
ğına
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

İNGİLİZCE

Afyonkarahisar ÖDM / LGS - Mart 2021 A

Answer the questions 3 - 4 according to the text.

Hello! My name is Janet. I’m 18 and I live in California, 
the USA. I wake up early on weekdays and start my 
day with a big breakfast because I know it’s very 
important for a healthy life. After the breakfast, I skate 
to school. My favourite school subject is P.E because 
I’m very good at doing sports. I'm interested in history 
and science because I believe we should all know our 
culture and the nature. In the evenings I spend most 
of my time on surfing the Internet. I don’t like sharing 
too much but reading the comments is fun.

3. According to the text, Janet - - - -.

A) enjoys eating unhealthy food

B) doesn’t like sharing, but she enjoys reading 
comments

C) doesn’t know much about cultural heritage

D) likes living in California, the USA

4. Which one is NOT correct according to Janet?

A) She thinks everybody should learn their culture.

B) She likes reading comments.

C) She spends most of her time on doing sports.

D) She doesn’t like sharing but she likes surfing the 
Internet.

1.

20%
Hip Hop

20%
Rock

20%
Folk20%

POP

TEENAGERS’ MOST PREFERRED
MUSIC GENRES OF 2019

This chart shows the most preferred music types in 
radio programmes.
Which of the following is CORRECT according to 
the chart above ?

A) Most of the teenagers prefer hip hop to rock.

B) 40% of teenagers are fond of listening to pop 
singers.

C) Teenagers think that pop music is unbearable.

D) Less than 15% of teenagers can’t stand old 
fashioned music.

2. Ingredients Cooking Methods Tools

Chocolate
Eggs
Butter
Tray

Rice
Bake
Grill
Boil

Oven
Plate
Knife
Steam

Which words in the table above are NOT in the 
correct category?

A) Eggs / Boil / Oven

B) Butter / Bake / Knife

C) Tray / Rice / Steam

D) Chocalate / Grill / Plate
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6. Popular Activities Among Kids

Meeting with
friends

Scanting Having a picnic Cycling Doing Sports
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According to a questionnaire in a secondary school, there are five popular activities among kids aged 10-15.
Choose the best answer.

- - - - is the least popular activity among kids.

A) Doing sports B) Having a picnic C) Skating D) Cycling

5. Read the text, look at the visual and answer the question.

Sally and her friends answered a survey to learn if they are Internet addicts. Here are their answers:

Which of the following is NOT correct according to the results of the survey?

A) Sally and Maria use the Internet to get help for their lessons.

B) Tom and Jack spend more time on the Net than the others.

C) All of them share their opinions about their friends online.

D) Two people are Internet addicts according to the results.
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7. Adam : Do you like Shakespeare? Would you like 
go to the Othello play?

Eva : Actually, I am interested in theatre but I have 
to refuse your invitation.

Adam : I still don’t know your excuse.

Eva : I have an exam. I need to study.

According to the conversation which option is 
CORRECT?

1. The boy invites the girl to a movie
2. The girl accepts the invitation
3. The girl can’t join him
4. The girl has an excuse

1 2 3 4

A) False True True False

B) True False False True

C) False False True True

D) True False True False

9. Read the invitation card and complete the sentence.

P.S. Don't talk anything about the party when you
are with the teachers. They don't know anything.

In order to learn more about the party,
please call Samet: 00 123 568 45 785

• 25/02/2020 • Kaşgarlı Mahmut Secondary School
• At 8/G classroom • At 10.30 a.m.

We are having a surprise birthday party
for our maths teacher.

A SURPRISE
BIRTHDAY PARTY

In the invitation card above, there is NO 
information about the - - - -.

A) contact person B) place of the event

C) date and time D) number of participants

8. Read the conversation and answer the question.

Sandy : The Internet is very important for my 
school life. I spend most of my time by 
searching information.

Clara : The Internet is an easy way of buying new 
things. I often follow online shopping sites 
to buy trendy clothes.

Richard : I feel bored when I hang out with my 
friends. So, I prefer online games to 
meeting my friends.

Mary : I usually pay my bills on the Internet . I do 
online banking and check my accounts 
easily.

Who uses the Internet for fun?

A) Clara B) Sandy

C) Richard D) Mary
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10. Read the texts and answer the question.

Parts of John’s different phone conversations today are given below:

John : I’d like to book a table for tomorrow, please.

William :  Of course, sir. How many people will there be?

John : Four.

William : Ok, can I have your name?

:

John : I want to make a complaint about your shop on the city 
center. I reserved an important item for three times and 
they gave it to different people on each time.

Pamela : I am sorry to hear that sir, but our shops don’t reserve 
items.

:

Larson : : We prepared everything sir, but we don’t have ‘Star 
Detergent’, sorry. Would you like something else instead?

John : No, thank you. That was all.

Larson : OK. Now, can you tell me your address?

Which of the following is NOT related to the conversation above?

A) Shopping list order B) Restaurant reservation

C) Costumer service D) Hotel reservation



19

Afyonkarahisar ÖDM / LGS - Mart 2021

KATKIDA BULUNANLAR

- Türkçe:
 » Halil YEMENİCİ
 » Mesut TEMİZ
 » Yasin DİLEK

- T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük:
 » Ali Haydar KAYA

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 » Fatih GÜDÜRÜ

- İngilizce
 » Halil İbrahim YILMAZER
 » Serkan DOKUDUR

- Kaynaklar:
 » Türkçe: Özgün + MEB kaynaklarından derleme

 » T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük: MEB kaynaklarından derleme
 » Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: MEB kaynaklarından derleme
 » İngilizce: MEB kaynaklarından derleme


