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AÇIKLAMALAR
1. Bu sınavda Türkçe (20 soru) - T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük (10 soru) -  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(10 soru) - İngilizce (10 soru) olmak üzere dört bölüm 
bulunmaktadır.

2. Sınavın süresi 75 dakikadır.
3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru 

için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır.

4. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, 
doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek 
geçerli cevaplar üzerinden yapılacaktır.

5. Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan 
başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde 
fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. 
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.



Bu testte 20 soru vardır.Türkçe
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1. Montaigne’in bir tek insanda bütün insanlığı dile getirmesi, 
kimseye benzemeden herkes gibi olması, dünya ile 
bağdaşıp kendine özgü kalması; emsalsiz, diri, kıvrak, 
tadına doyulmaz dili ile düşüncelerinin sarmaş dolaş 
olmasından kaynaklanmaktadır. O, bizlere istendiğinde 
dilin ne kadar etkili olabileceğini göstermiş ve sokağın 
dilini kullanarak yine o sokakta yaşayan insanları 
kendine hayran bırakmayı başarmıştır.

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

3.

Numaralandırılmış özdeyişlerden hangileri anlamca 
birbirine en yakındır?

A) I ve II                 B) I ve III              

C) II ve IV                 D) III ve IV 

4. (I) Kenya’da Klimanjaro Tepeleri’ne bir nefeste tırmanıp 
Naivasha Gölü kıyısında flamingoları seyrettim bir 
akşam. (II) Flamingolar kıyıda kızıl bir bulutu andırıyordu. 
(III) Onlar, güneşin renkleriyle bütünleşir gibiydi adeta. 
(IV) Güneş batarken bir canlılık yaşadıktan sonra kuşlar, 
böcekler, kısacası tüm canlılar ağır ağır çekiliyorlar 
köşelerine.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangile-
rinde aynı türden söz sanatlarına yer verilmiştir? 

A) I-II                                  B) I-III                              

C) II-III                           D) III-IV

A)

B)

C)

D)

ele aldığı konuları kanıtlarla desteklemek - dili anlamlı 
ve kurallı biçimde kullanmak 

gelecek ile ilgili yorumlarda bulunmak - sıradan 
insanların anlayacağı bir dil kullanmak

herkesi ilgilendiren içerikte yazılar yazmak - halkın 
gündelik dilini kullanmak

anlattıklarının kalıcılığını sağlamak - hayal gücünü 
geliştirecek kelimeler kullanmak

5.

A)

B)

C)

D)

Gitmek istediğim yer, küçük yemyeşil bir bahçeydi.

Evin arkasında küçük yemyeşil bir bahçe bulunuyordu.

Her zaman küçük yemyeşil bir bahçeyi hayal ederdim.

Evin arka kapısı küçük yemyeşil bir bahçeye bakıyordu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçük yemyeşil bir 
bahçe” söz grubu özne görevinde kullanılmıştır?

En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değil, her 
düşüşünde yeniden kalkabilmektir. (Konfüçyus)
Başarı, gün boyu tekrar edilen ufak gayretlerin 
toplamıdır. (Robert Collier)
Denemeyi bırakana kadar asla başarısız olmuş 
sayılmazsınız. (Albert Einstein)
Başkalarının hatalarından ders alan insan, başarı 
duygusuna bir adım daha yakındır. (Oscar Wilde)

2.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda açıklama-
ları verilen ifadelerden birini karşılamaz? 

A)

B)

C)

D)

Arkadaşının da sana aynı şekilde davrandığını 
düşün. 

Kitabında kullandığı ağır dil, yeni eserini olumsuz 
etkileyebilir.

Günde bir saat çalışmayla bu sınavı kazanmam zor 
görünüyor.

Gençler, birkaç kitap bitirmekle şiir yazabileceklerini 
düşünüyor.

Varsayım,  gerçekleşmemiş bir olayın ya da duru- 
mun bir an için gerçekleşmiş gibi düşünülmesine 
denir.
Öz eleştiri, kişinin kendisi hakkında yaptığı 
eleştiriye denir. Kendi tutum ve davranışlarıyla 
ilgili hataları ifade ettiği cümlelerdir.
Endişe, olumsuz bir durumun gerçekleşme 
olasılığından dolayı duyulan kaygıyı anlatan 
cümlelerdir.

•

•

•

I.

II.

III.

IV.
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A)

B)

C)

D)

Birkaç yüzyıl sonra ortaya çıkabilecek ısı kaynaklı felaketlerin insanları nasıl etkileyeceğini görmek

Günümüz insanları ile birkaç yüzyıl sonraki insanlar arasında ne gibi benzerlikler olacağını görmek

Dünyadaki bitki örtüsü dağılımının birkaç yüzyıl sonra nasıl olacağını görmek 

İnsanların birkaç yüzyıl sonra hangi şartlar altında yaşayacağını görmek 

7. Şu an dünyada yaşayan insanların torunlarının önümüzdeki birkaç yüzyılda nasıl koşullar altında yaşayacağını görmek 
isteyen bilim insanları; bitki örtüsü dağılımını, ısı haritasını ve bitki yetiştirme koşullarını modelleyerek uzun vadeli bir senaryo 
ortaya çıkardı. 

Bu parçaya göre “bilim insanlarının uzun vadeli bir senaryo ortaya çıkarmasının’’ amacı nedir? 

A)

B)

C)

D)

Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullanılır.

Özel olarak vurgulanmak istenen sözcükler veya sözcük grupları tırnak içine alınır.

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ifadelerin sonuna ünlem işareti konur.

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

8. Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni ‘’Merkür’’ün yarın Güneş’in önünden geçmesi bekleniyor. Bu küçük gezegenin 
Güneş’in önünden geçerken Güneş’e 67 milyon km uzaklıkta, Dünya’ya ise 84 milyon km mesafede olacağı düşünülüyor; 
dünyamız için tehlike arz eden bu olayı hepimiz merakla bekliyoruz!

Metinde aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur?

6.

Cümleler
I. Einstein, dokuz yaşına kadar konuşma güçlüğü yaşamıştır.
II. Çürük tahtadaki paslanmış çivileri sökmelisin yerinden.
III. Zil çalınca okuldaki bütün çocuklar servislere akın ettiler.

Yukarıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri sırasıyla bulmacanın uygun satırlarına yazdığımızda 3. sütunda yer alan 
harfler yukarıdan aşağıya doğru aşağıdakilerden hangisi olur?

A)      B)      C)      D)           K

A

L

G

Ö

L

K

E

K

G

E

T

III

II

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



4
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 3

10. Deyimler; anlatıma akıcılık ve çekicilik katan, genellikle 
mecaz anlamda kullanılan, kalıplaşmış söz öbekleridir. 
Dilimizde bol miktarda deyim bulunmaktadır. Örneğin; 
verilen bir işi ağırdan almak anlamında ………….. , 
kendisi çalışmayıp başkasının kazancıyla geçinmek 
anlamında ………..... , aniden kızıp köpürdükten sonra 
sinirin hemen geçmesi anlamında …………. , herhangi 
bir sebeple ne yapacağını bilememek ve çok şaşırmak 
anlamında …………........  deyimini kullanırız. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan 
yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) sudan çıkmış balığa dönmek

B) ekmeğine göz dikmek

C) saman alevi gibi parlamak

D) ayak sürümek

9.

A)

B)

C)

D)

Hafıza, depolananları hatırlamanın yanında başka 
işlevler de üstlenmektedir.

Hafızayla ilgili bazı ayrıntılar bilinse de hafızanın 
çözümlenemeyen yönleri vardır.

Yaşımızın ilerlemesiyle beraber hafızanın bazı fonksi-
yonlarında daralma olur.

Sosyal varlık olabilmemizde ve benliğimizin şekillen-
mesinde hafıza önemli rol oynar.

11. (I) Günümüzde yaban hayvanlarının çoğunun soyu 
tükenme tehlikesi altında. (II) İlerleyen zamanlarda bu 
türleri belki de sadece koruma altında göreceğiz. (III) 
Özellikle geniş alanlarda yaşayan büyük vücutlu hayvan- 
ların geleceği belirsiz. (IV) Tehlike altına girmelerinin en 
büyük nedeni ise insan faaliyetleri neticesinde yaşam 
alanlarının yok edilmesi. (V) Kıvrık boynuzlu “oriks” de 
yaban hayatında soyu tükenmiş türlerden biri.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı 
bir metin oluşturulmak istendiğinde kaç numaralı 
cümleler yer değiştirilmelidir?

A) I ve III                           B) II ve IV                    

C) III ve IV                      D) II ve V

Zekânın en önemli işlevi; deneyimlerden elde edilen 
sonuçları kodlama, bunları depolama ve gerektiğinde geri 
getirerek hatırlayabilme yetisidir. Genel olarak “hafıza” 
diye isimlendirdiğimiz bu süreç, doğumumuzdan ölümü- 
müze kadar çeşitli seviyelerde ve biçimlerde çalışmaya 
devam eder. Bu sayede insanı insan yapan en önemli 
özellik, hayatımız boyunca bizleri kuşatmış olur. Eğer 
hafıza yeteneğimiz olmasaydı; dil öğrenmemiz, diğer 
insanlarla ilişki kurmamız ve kişisel kimliğimizin şekillen-
mesi mümkün olmazdı. Hafızayla ilgili birçok detay 
çözülmüş olsa da anıların beynimizde nasıl depolandığı 
veya silindiği konusunda aydınlatılamayan yönler bulun-
maktadır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

12.

Köy çocukları iyi bilirler, hele de eskiler. Çocukluğumda 
bana da diğer tüm çocuklar gibi sadece kara lastik 
ayakkabılar alınırdı. Hatta bu ayakkabıların da iki 
numara büyüğü alınır, böylece dört beş yıl o ayakkabıyı 
giymemiz sağlanırdı. Doğrusu hasrettik spor ayak- 
kabılara. Ancak televizyonlardan görür, ”Ahh! Acaba 
bizim de olur mu bir gün?” diye iç geçirirdik. İlkokul 4. 
sınıf öğrencisiydim. Babam o zamanlar İstanbul’a gider, 
dört beş ay kadar çalışır, sonra bir süreliğine dönerdi. Bu 
dönüşlerden birinde bana sonsuz bir mutluluk yaşat-
mıştı. Gelen hediyelerden birisi de beyaz bir spor ayak- 
kabıydı. O günkü mutluluğumu belki de ömrüm boyunca 
hiç yaşamadım. Hatta öylesine abartmıştım ki ilk gece 
spor ayakkabımı giyip öyle uyumuştum.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden 
alınmıştır?

A) Anı                          B) Gezi yazısı                    

C) Biyografi                            D) Günlük  
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A)

B)

C)

D)

Merve, yarışmayı Chan’den sonra üçüncü bitirmiştir.

Sıralamada Alisa’dan hemen sonra gelen sporcu 
Çinlidir.

Wang, yarışmayı Lee’nin önlerinde bir yerde tamam-
lamıştır.

Turnuva sonunda Türkiye ve Çin’in toplam puanları 
eşittir.

15. Antalya’da yapılan uluslararası zekâ oyunları turnuvası 
dokuzlu finaline Türkiye, Rusya ve Çin’den üçer sporcu 
kalmıştır. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

Turnuvadaki sıralamayla ilgili bilinenler şunlardır:

A)

B)

C)

D)

Sabaha karşı yemekhanede çıkan yangın mahalleliyi 
korkuttu.

Bu yıl Ankara’ya gidince öğretmenevinde bir gece 
konakladık.

Kalbinin en derin yerinde hissetti vatansız kalmanın 
acısını.

Kazanılan maçın ardından bütün takım seyircileri elele 
selamladı.

14.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmıştır?

•
•

•

•

İkilemeler ayrı yazılır.
Ev, ocak, yurt kelimeleri ile kurulan birleşik kelimeler 
bitişik yazılır.
Hane kelimesi ile kurulan birleşik kelimeler bitişik 
yazılır.
Yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiillerde ünlü 
düşmesi veya ünsüz türemesi meydana gelirse bu 
fiiller bitişik yazılır. 

A)

B)

C)

D)

Küçük gruplar, tüm gruplara liderlik yapan kuşun 
hareketlerini taklit ederek uyumlu bir şekilde uçarlar.

Yiyeceğin az olduğu ve adaletsiz dağıldığı durumlarda 
grup içi bilgilendirme ivedi bir şekilde yapılır.

Sığırcıkların grup halinde uçmaları, onları daha büyük 
yırtıcı kuşların kolay hedefi olmaktan kurtarır.

Sığırcık kuşları, uçarken kendisine komşu yedi kuşun 
hareketine uyum sağlayarak uçar.

13.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sığırcık kuşları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, ilk 
bakışta karmaşık olarak nitelendirilebilecek ancak derin-
lemesine incelendiğinde üst düzey uyum gösteren 
sürünün sahip oldukları enerjiyi en verimli şekilde 
kullandıklarını fark ettiler. Buna göre araştırmacılar: 

•
 

•

•

•

Sürüdeki tüm kuşların komşu yedi kuşla uyumlu 
hareket etmesi sayesinde sürünün maksimum uyum 
sağladığını,
Sığırcık sürülerinde tüm gruba liderlik yapan tek bir 
kuşun olmadığını, tüm sürünün kolektif ve yüksek 
derecede akışkan bir şekilde hareket ettiğini,
Kendilerinden daha büyük yırtıcı kuşlara karşı hedef 
saptırmak ve tek tek yem olmamak için toplu bir biçim-
de uçtuklarını, 
Yiyeceğin az olduğu ve düzensiz biçimde dağıldığı 
durumlarda grup içi bilgilendirmenin hızlıca yapıldığını 
saptadılar.

Türkiye’den; Yusuf, Sefa ve Merve
Rusya’dan; Sofiya, Alisa ve Dmitri
Çin’den; Wang, Lee, Cahn ülkelerini temsil edecektir.

16.

A)

B)

C)

D)

Her yazar kendini tanıtırken özel kelimeler kullanır.

Bir yazarı, en iyi kendi yazdıklarından tanıyabiliriz.

Bazı kelimeler yazarı tanıtmak için daha uygundur.

Yazar kendisini tanıtırken daha yansız davranabilir.

Yazar hakkında yüzlerce araştırma kitabı yazılmış. 
Bunların birkaçını son aylarda karıştırdım. Bir kez daha 
şu kanıya vardım: Bir yazarı, o yazarın kendi kelimeleri ile 
okumak gerek. O kelimeler, yazarın her şeyini ele verir.

Bu parçada anlatılmak istenen hangisidir?

Turnuvada ilk üçe girenler farklı ülkelerin sporcularıdır.
Turnuvayı dördüncü sırada Sofiya, hemen ardından 
da Sefa bitirmiştir.
Turnuvada birinci Dmitri, yedinci Lee ve sonuncu 
Yusuf olmuştur.
Wang’dan hemen sonra da  Chan’den hemen sonra 
da turnuvayı aynı ülkenin sporcuları tamamlamıştır.
Chan turnuvayı ilk üç içerisinde tamamlamıştır.
Turnuvada 1. olan ülkesine 9 puan, 2. olan 8 puan, 
3. olan 7 puan, 4. olan 6 puan,  5. olan 5 puan, 6. olan 
4 puan, 7. olan 3 puan, 8. olan 2 puan, 9. olan 1 puan 
kazandıracaktır.
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18.

A)

B)

C)

D)

Tekrar tekrar yapılan yanlışlıkların daha kırıcı olduğu

Duygusallığın insanlara özgü bir davranış olduğu

İstemeyerek yapılan yanlışlıkların hoş görülebilir olduğu

Eleştirmenlerin tarafsız davranmasının zorunlu olduğu

İnsan olarak ben duygusal olabilirim, siz de olabilirsiniz ama eleştirmen olarak duygusal olmaya hakkımız yok. Kanlı bıçaklı 
da olsak sanatçıya eserinin hakkını teslim etmek zorundayız. Değerlendirmelerde kimsenin hakkını yememek için kılı kırk 
yarmak zorundayız. Sizin de eleştirmen olarak böyle davranacağınızı düşünüyordum. Üzülerek söylemeliyim ki bu tavrınız 
eleştirmenlikle bağdaşmadı.

Bu parçada vurgulanmak istenen hangisidir?

Denizcilik alanındaki başarılarından dolayı Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı donanmasının 
başına getirilmiştir.
Kardeşleri Oruç Reis ve İlyas ile beraber korsanlık yaparak Akdeniz'de ün kazanmıştır.
Türbesi, vasiyetindeki isteğinden dolayı Mimar Sinan tarafından deniz sesi duyulan bir bölgeye inşa edilmiştir.

I.

II.
III.

17.

Bu görseldeki bilgilerden hareketle Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili,

Yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılamaz?

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

Barbaros Hayreddin Paşa
OSMANLININ İLK KAPTAN-I DERYA’SI

1478

Asıl adı “Hızır Reis” olan Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı tarihinin en ünlü ve 
başarılı denizcilerinden biriydi. İtalyanca kızıl sakal anlamına gelen “Barbarossa” 

ağabeyi Oruç Reis’ten miras kaldı.

Oruç Reis, kardeşi İlyas’la birlikte deniz ticareti yaparken, 
Rodos Şövalyeleri’ne tutusak düştü. Kurtulduktan sonra, 
ticaretle uğraşmak yerine korsan olmaya karar verdiler. Bir 
süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp onlara 
katıldı. Cerbe Adası’nı üs olarak kullanan korsan kardeşlerin 
ünü kısa sürede Akdeniz’e kadar yayıldı.

Midilli Adası’nda 
dünyaya geldi.

Mimar Sinan’ın eseri  
olan türbesi, vasiyetinde 

“deniz sesi işitilen bir 
yere gömülmek” 

istediğini belirtmesinden 
dolayı Beşiktaş’ta.

1516 Hızır ve Oruç kardeşler, 
ele geçirdikleri yüklü 
gemiyi Yavuz Sultan 
Selim’e gönderdi.

1519 Cezayir’e gelen 
İspanyol 
donanmasını yendi.

1533 Kanuni Sultan 
Süleyman, Hızır Reis’i 
Osmanlı donanmasının 
başına Kaptan-ı Derya 
atadı.

1534 Akdeniz’e açıldı ve 
İtalya kıyılarına 
seferler düzenleyip 
Tunus’u ele geçirdi.

1538 Yunanistan’da Haçlı 
donanmasıyla karşı 
karşıya geldi. Zaferle 
birlikte Osmanlı Devleti 
Akdeniz egemenliğini 
pekiştirdi.

1546 İstanbul’da vefat etti.
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19. Bir futbol takımının alt yapısındaki oyuncuların oynadıkları kategorilere göre yapmaları gereken antrenmanlar şu şekilde 
belirlenmiştir:

A)

C)

B)

D)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgileri verilen takımların beş günlük çalışma grafiğidir? 

A takımında oynayan oyuncular; günlük yirmişer dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri sürat, salı ve cuma 
günleri kuvvet, çarşamba günü ise taktik çalışmaları yapacaktır.

B takımında oynayan oyuncular; günlük onar dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri taktik, salı ve cuma 
günleri sürat, çarşamba günü ise kuvvet çalışmaları yapacaktır.

C takımında oynayan oyuncular; günlük on beşer dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri sürat, salı ve cuma 
günleri taktik, çarşamba günü ise kuvvet çalışmaları yapacaktır.

•

•

•

A B C A B C A B C A B C A B C

Sürat Taktik Kuvvet
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20. “Web, trend, dejenerasyon, dijital, şov, printer…” Bu kelimeler bizlerin farkında olmadan günlük konuşmalarımıza sıkış- 
tırdığımız yabancı kelimelerden sadece birkaçı. Kulağımız o kadar alışmış ki bu sözcüklere, nerdeyse yakında bu kelimelerin 
Türkçe olduğunu düşünmeye başlayacağız. Hepsinin Türkçe karşılıkları olmasına rağmen bunlardan hiçbiri tam olarak 
dilimize yerleşmemiş. Yabancı sözcüklerin Türkçenin içinde kullanılması ve giderek bu sözcüklerin kalıplaşması dilimizin 
yozlaşmasındaki önemli etkenlerden biri. Ayrıca dile yeteri kadar özen gösterilmemesi, yabancı dile olan merak ve yabancı 
dilde yapılan eğitim de Türkçenin yozlaşmasına ve kirlenmesine sebep olan diğer faktörler.

Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıda yakınılan durumla ilgili değildir?

A)

C)

B)

D)

Türkçe testi bitti.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.

SORRY, HOW CAN I 
GO TO 

AYASOPHıA?..
YAZIKLAR OLSUN.
TÜRKÇEYİ NE HALE 

GETİRDİLER...
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Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

Misak-ı Milli’nin bazı kararları şu şekildedir:

Buna göre alınan kararlarının toprak bütünlüğü, tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık ve ulusların eşitliği kavram-
ları ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1.

alanlarından hangilerinde Milli Mücadele’ye katkı 
sağladığı söylenebilir?

A) Yalnız I                     B) I ve II              

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

Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
cemiyetlerin etkinliği ve sayısı giderek artmıştır. Bunlar-
dan en önemlilerinden biri de Sivas merkezli olarak 
kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’dir. 
Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Hanım’ın kurucusu 
olduğu bu cemiyetin faaliyetleri kapsamında bir atölye 
kurulmuş ve bu atölyede askerlerimize gerekli giysiler 
dikilmiştir. Orduya para ve mal yardımı kampanyaları 
düzenlenmiştir. Ayrıca cemiyette görev yapan Sivaslı 
kadınlar, göçler ile işgaller sırasında öksüz ve yetim 
kalmış çocukları “Darüleytam” bünyesinde himaye 
etmişlerdir. 

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hakkın-
da verilen bilgilere bakılarak:

2.

Siyasi
Ekonomik
Sosyal 

I.
II.
III.

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş yerler Türk yurdudur, parçalanamaz.
Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilecek haklar kadar olacaktır.
Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
Başta saltanat ve hilafetin merkezi İstanbul olmak üzere Boğazlar ve diğer topraklarımızdaki işgaller derhal sonlandırıl-
malıdır.

I.
II.
III.
IV.

BMM’nin açılmasından sonra yurdun birçok yerinde 
meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. BMM, çıkan 
ayaklanmaları bastırmak için çeşitli önlemler almıştır.

Ayaklanmalara karşı BMM’nin aldığı önlemlere 
bakılarak;

3.

yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I                     B) I ve II                    

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

BMM, yargı yetkisini kullanmıştır.
BMM, halkı doğru bilgilendirmek istemiştir.
Tüm din adamları Millî Mücadele’ye destek vermiştir.

I.
II.

III.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Vatana İhanet Kanunu) 
çıkarıldı.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na uymayanları cezalan- 
dırmak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
İtilaf Devletleri’nin ve İstanbul Hükümeti'nin halkı 
yanlış yönlendirmemesi için Anadolu Ajansı kuruldu.
Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’den karşı fetva alındı.

I.

II.

III.

IV.

A)

B)

C)

D)

IV

II

III

IV

Tam Bağımsızlık

III

IV

II

III

Ekonomik Bağımsızlık

I

III

I

II

Toprak Bütünlüğü

II

I

IV

I

Ulusların Eşitliği
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I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın durumunu gösteren harita aşağıda verilmiştir.4.

A)

B)

C)

D)

Osmanlı Devleti eski ekonomik gücünü kazanmak için 
çareler aramıştır. 

Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

Coğrafi Keşifler sonrasında Akdeniz limanları eski 
işlerliğine kavuşmuştur.

Osmanlı Devleti bazı ülkelere taviz vermek zorunda 
kalmıştır.

Coğrafi keşiflerden sonra Osmanlı Devleti kontrolünde 
olan ticaret yolları önemini yitirmiştir. Bunun aksine Atlas 
Okyanusu’ndaki limanlar önem kazanmıştır. Osmanlı 
Devleti, güçlü dönemlerine geri dönmek, ticaret 
yollarının işlerliğini geri kazandırmak için farklı ülkelere 
kapitülasyonlar vermiştir. Gümrük vergilerini almayarak 
ya da vergi oranlarını düşürerek ekonomik kazanç sağla-
ma yoluna gitmiştir.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi-
nin doğru olduğu söylenemez?

5. Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal 
yabancı dil bilgisini de ilerletmek istiyordu. Bu nedenle 
tatillerde Selanik’te Frerler Okulu’na giderek Fransız-
casını ilerletmeye çalıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde; 
Jean Jack Rousseau (Jan Jak Ruso), Voltaire (Volter), 
Montesquieu (Montesku), Auquste Comte (Ogust Komt) 
gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı ve hürriyet, 
bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi.

Verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili;

6.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I                     B) I ve II                  

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

Çok yönlü olarak kendini geliştirmek istemiştir.
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirleri benimsemiştir.
Yabancı okulda eğitimini tamamlamıştır.

I.
II.

III.

Verilen harita incelendiğinde yapılan yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenir?

A) İtalya, savaş sırasında taraf değiştirmiştir.

B) İtilaf Devletleri sayıca üstün durumdadır.

C) İttifak Devletleri’nde asker sayısı daha fazladır.

D) Osmanlı Devleti tarafsız bir konumdadır.

İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ DİĞER DEVLETLER
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A)

B)

C)

D)

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nı kazanan devletler 
arasında yer almıştır.

İtilaf Devletleri, müttefikleri Rusya’ya yardım etmek 
istemiştir.

Osmanlı Devleti, savaşın başlarında bu cephede 
büyük bir zafer kazanmıştır.

Irak Cephesi’nin açılmasında İngilizlerin ekonomik 
istekleri de etkili olmuştur.

Irak Cephesi, bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve 
kuzeye doğru ilerleyip Ruslara destek olmak isteyen 
İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden 
çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan 
İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk 
Muharebeleri’nde büyük bir zafer elde etti. Halil (Kut) 
Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre 
denilen yerde İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri, 
komutanları General Townshend (Tavzınd) ile birlikte esir 
alındı. Ancak bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler, 
1917 yılında Bağdat’ı işgal edip Musul’a doğru ilerlediler.

Metinde verilen bilgilerden yola çıkarak yapılan 
yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

7.

A)

B)

C)

D)

Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti tarafından kabul 
edilmiştir.

Sevr Antlaşması çok ağır şartlar içeren bir antlaşmadır.

Sevr Antlaşması hukuken geçersiz bir antlaşmadır.

Sevr Antlaşması, Türkleri yok etme planıdır.

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni paramparça edip 
Türk milletini de yok etmeyi hedefleyen bir ölüm 
fermanıdır. Bu antlaşma ile Avrupalı devletler, asırlardır 
hayalini kurdukları “Türkleri yok etme” planlarının 
gerçekleşeceğini düşünmüşlerdir. Ancak bu antlaşma ölü 
doğmuş bir antlaşmadır. Çünkü Osmanlı Anayasası’na 
(Kanun-i Esasi) göre uluslararası bir antlaşmanın 
yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından onaylanması 
gerekmektedir. Oysaki Sevr Antlaşması, fiilen işbaşında 
olmayan Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. 
Osmanlı Hükûmeti tarafından “Saltanat Şurası” adı 
altında oluşturulan bir komisyon tarafından onaylanmıştır.

Verilen metindeki altı çizili yer ile ilgili aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılabilir?

8.

A)

B)

C)

D)

İsyanın çıkmasında toprak kayıplarının etkisi olmuştur.

Hareket Ordusu mevcut yönetim şeklini korumuştur.

Dış politikadaki sorunlar iç politikayı etkilemiştir.

Meşrutiyet yönetimi halk tarafından kısa sürede 

benimsenmiştir.

Bulgaristan’ın bağımsız olması, Bosna Hersek’in Avusturya 
tarafından işgal edilmesi ve Girit’in Yunanistan’a katıl- 
masıyla beraber yaşanan olumsuzluklar iç politikadaki 
huzursuzluğu daha da artırdı. Meşrutiyet yönetimine 
karşı olanlar 31 Mart Ayaklanması’nı çıkardı. Ayaklanma, 
komutanlığını Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkan-
lığını da Mustafa Kemal’in yaptığı Selanik’ten gelen 
Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Bu olaydan sonra 
II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine Mehmet Reşat 
tahta çıkarıldı.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

10.

Bu kararlara göre yapılan yorumlardan hangisinin 
doğru olduğu söylenemez?

A) Tam bağımsızlık ilkesi kabul edilmiştir.

B) Gelecekte yönetim şeklinin değişeceği ifade edilmiştir.

C) Türk vatanının bölünmez bütünlüğünden bahsedilmiştir.

D) Uluslararası eşitlik ilkesine göre hareket edilmiştir.

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları veril- 
miştir.

9.

Manda ve himaye kabul edilemez.
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
Kuvayımillîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî 
iradeyi hâkim kılmak esastır.
Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal 
dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

•
•
•

•
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Öğretmen tahtaya aşağıdaki ayetlerden hangisini yazmamalıdır?

A) “Önceden belirlenmiş bir yazgıya göre Allah izin vermedikçe hiç kimsenin ölmesi mümkün değildir...” (Ali İmran,145)

B) “Onların mallarından bir miktar zekât ve sadaka al ki böylece kendilerini günahlarından arındırıp tertemiz kılasın...” (Tevbe, 103)

C) “...O’nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.” (Rad, 8)

D) “Çünkü göklerde ve yerde gizli olan ne varsa, hepsi apaçık bir kitapta yer almaktadır.” (Neml, 7)

1.

2.

Parçada üzerinde durulan konuya işaret eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

“Peki onlar, Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ardarda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu, Allah için 
kolaydır.” (Ankebut, 19)

“O (Allah) ki; yeryüzünde olanların tamamını sizin için yarattı…”  (Bakara, 29)

“Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)” (Kamer, 50)

“Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. İnsanların bu hususta seçme hakkı ve yetkisi yoktur…” (Kasas, 68)

Beden Kendini Onarıyor

Bilim insanlarının araştırmalarına göre vücudumuz kendisini farklı zaman dilimlerinde 
sürekli olarak yenilemektedir. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre;

• Dildeki tat alma hücreleri - yaklaşık 10 günde bir kendisini yeniliyor.
• İnce bağırsak hücreleri - yaklaşık 10 günde bir kendisini yeniliyor.
• Mide zarı - yaklaşık 5 günde bir kendisini yeniliyor.
• Deri hücreleri - yaklaşık 27 günde bir kendisini yeniliyor.
• Akciğer hücreleri - yaklaşık 8 günde bir kendisini yeniliyor.
• Karaciğer hücreleri - yaklaşık 30 günde bir kendisini yeniliyor.

Organlarınızın kendisini yenilemesini sağlayan şey, hücrelerin 
bölünerek yerine yeni bir hücre oluşturabiliyor olmasıdır.

Kaderle ilgili ayetler:

1… ………………………………............................................

2… …………………….............................................……

3… …………………………………..........................................
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A)

B)

C)

D)

“Asıl iyilik, … (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, 
yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve 
kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât 
verir.” (Bakara, 177)

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin 
dostu ve yardımcısıdırlar…” (Tevbe, 71)

“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları 
gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha 
hayırlıdır...” (Bakara, 271)

“İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve 
düşmanlıkta ise yardımlaşmayın…” (Maide, 2)

I.

II.

III.

“Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla 
kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki 
Allah’ın cezası şiddetlidir.” (Enfal Suresi , 25. 
Ayet)

“Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? 
Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere 
yerleştirdik.Ölçüleri biz koyduk; ne de güzel 
ölçmüşüzdür! (Mürselat Suresi, 20-23. Ayetler)

“Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü 
ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. 
Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre 
(yörüngesinde) akıp gider. Bu, çok güçlü ve her 
şeyi bilen Allah’ın takdiridir.” (Yasin Suresi, 
37-38. Ayetler)

3. Tarihimizde yer alan güzel geleneklerden birisi de zimem 
defteri ödemeleridir. Osmanlı döneminde maddi durumu 
iyi olan müslümanlar tanınmamak için kıyafet değiştirip 
fakir mahallelere giderler ve orada girdikleri işyerinde 
veresiye defterlerini isterlermiş. Rastgele olarak belirle-
dikleri sayfalardaki kişilerin borçlarını ödeyip oradan 
ayrılırlarmış. 

Parçada anlatılan yardımlaşma şekline işaret eden 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Ayet el-Kürsi’nin içerisinde yer alan “daima diri olan” 
anlamına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Azim       B) Kayyum

C) Alim       D) Hayy

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima 
diridir, bütün  varlığın idaresini yürütendir. Onu 
ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan 
huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, 
kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa 
hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından 
başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun 
sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları 
görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten 
yüce ve büyük olan yalnızca odur.

5.

Yukarıda verilen ayet-i kerimeler aşağıdaki yasalardan 
hangileri ile ilgilidir?

I.

II.

III.

IV.

Hz. Musa’nın doğumundan bir süre sonra Firavun, 
gördüğü rüya üzerine bölgedeki tüm erkek çocukların 
öldürülmesini emretmiştir.

Hz. Musa’yı Allah-u Teala korumuş ve kendi öz anne-
sini ona sütanne olarak kavuşturmuştur.

Kendisine kutsal kitap olan İncil indirilmiş ve insanları 
uyarmıştır.

Hz. Musa’nın davetini kabul etmeyen Firavun onu 
zindana atmakla tehdit etmiştir.

6.

Hz. Musa ile ilgili numaralandırılarak verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) I        B) II

C) III       D) IV

A)

B)

C)

D)

Toplumsal

Toplumsal

Fiziksel

Fiziksel

I

Biyolojik

Fiziksel

Biyolojik

Biyolojik

II

Fiziksel

Biyolojik

Toplumsal

Fiziksel

III
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8. “İnsan öldüğü zaman (bütün) amelleri kendisinden 
kesilir. Ancak üç şey müstesna; sadaka-i cariye, faydala- 
nılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat." (Hadis-i 
şerif)

Hadis-i şerifte yer alan altı çizili kavrama aşağıdakiler- 
den hangisi örnek olamaz?

A) Çeşme yaptırılması

B) Cami inşa ettirilmesi

C) Fakirin doyurulması

D) Köprü yaptırılması

A)

B)

C)

D)

7. Öğretmen akıllı tahta üzerinde aşağıda verilen kavram 
haritalarını öğrencileriyle paylaşmıştır.

Buna göre, numaralandırılmış yerlere getirilecek 
kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

Zekât ve sadakanın faydaları üzerine konuşan öğren-
cilerden hangisinin ifadesi doğrudur?

9.

İlk 3 madde yardımlaşmanın 
toplumsal yönünden bahsetmektedir.

Sultan

2, 5 ve 6. maddeler bireysel 
faydalarla ilgilidir.

İhsan

Son madde ibadet etmedeki asıl 
gayeden bahsetmektedir.

Ramazan

Zekât ve sadaka, alanı manevi, 
vereni maddi olarak rahatlatır.

Ekrem

Zekât ve Sadakanın Faydaları
1) Sosyal adalete katkı sağlar.
2) Kıskançlık duygusunu köreltir.
3) Zengin ve fakiri birbirine yakınlaştırır.
4) Toplumdaki ekonomik dengesizlikleri azaltır.
5) İnsanın cömertliğini artırır, bencilliği giderir.
6) Kişiyi vicdanen huzurlu kılar.

İsteme 
Karar verme

A)

B)

C)

D)

Kudret

İrade

Başarı

İrade

1

Sünnetullah

Kurallar

Adettullah

Sünnetullah

2

Tevhid

Bağlılık

Tefekkür

Tevekkül

3

İsteme Karar 
verme

Tercih

Biyolojik 
yasalar

Toplumsal 
yasalar

Fiziksel 
yasalar

Güvenmek Teslim 
olmak

Dayanmak



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi bitti.
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Sivas’ın Hayranlı köyünde çiftçilik yapan Süleyman Dede’nin, ahırında 50 büyükbaş ve 130 küçükbaş hayvanı, ambarında 
masraflı olarak elde ettiği 20.000 kg arpası, banka hesabında 120 gr altını ve 100.000 lira nakit parası bulunmaktadır.

Nisap miktarının üzerinde mala sahip olan Süleyman Dede’nin vermesi gereken zekât aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

10.

A)

B)

C)

D)

2 yaşında 1 buzağı 3 tane koyun 1.000 kg 2 gr 2.500

Büyükbaş Küçükbaş Toprak Ürünü Altın Nakit Para

3 yaşında 1 buzağı 2 tane koyun 1.000 kg 3 gr 2.500

2 yaşında 2 buzağı 4 tane koyun 2.000 kg 3 gr 2.500

1 yaşında 1 buzağı 2 tane koyun 2.000 kg 2 gr 3.000

Karar verme
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The pictures show the activities Sandra and her friends have planned for the weekend.

Which of the following does NOT match any of the pictures above?

A) B)

C) D)

1.

2.

Jennifer invites me to a rock concert. Our school club is organizing a 
bowling tournament.

We will meet up with Linda to buy 
some new clothes.

Adam and I are going to play computer 
games on Saturday.

Alex

MichaelSue

Sandra

What do you say to your aunt? 

A) Can you give me some black pepper?

B) Your soup is a little salty.

C) I prefer adding sugar.

D) Where is the lemon juice?

You visit your aunt and  she offers  you a bowl of soup. You like your aunt's delicious soup very much. You prefer it spicy.
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According to the speech bubbles, which place 
should they choose?

A) John’s Café                 

B) Susan’s Kitchen

C) Chef Jack’s Place            

D) Olivia’s Food House 

Thomas, Amelia and Barbara are going to eat out. Here 
are different restaurants’ menus:

Teens’ food preferences:

5.

I can’t stand milky things. I prefer 
ordering grilled food.

I am in the mood for eating something 
sour. 

I enjoy eating red meat. However, 
I dislike eating vegetables.

Thomas

Amelia

Barbara

JOHN’S CAFÉ

MENU
Yoghurt soup 

Steak
Salad

Susan’s Kitchen

MENU
Mushroom soup 
Grilled chicken 

Coke

Chef 
Jack’s PlacE

MENU
Lentil soup 

Adana kebab
Lemon cake

OLIVIA’S FOOD HOUSE

MENU
Tomato soup

Fried fish
Apple pie 

Which of the following CANNOT you use for the 
blanks?

A) snob       B) honest  

C) trendy      D) terrific

According to the menus, which of the following is 
correct?

A) The restaurant is open for 20 hours.

B) Both menus include cold dessert.

C) She can order the food by e-mail.

D) It takes less time to prepare Menu 2.

Read the comments of children about new pop singer 
and his last performance.

3.

Kate is hungry and wants to order something for lunch. 
Here are the menus:

4 .

His performance in the concert was 
- - - -. His voice is unusually good.

His clothes were - - - -. He keeps up with 
the latest fashion all the time.

He behaved all the people kindly and 
showed them his respect during the 
concert.He isn’t - - - -.

Nick

Paul

Zeck

BRIDGE RESTAURANT

Menu 1 (30 min.) Menu 2 (20 min.)

Open between 7 a.m. – 22 p.m.
0650 710 00 27

Pizza
Green salad

Pumpkin  dessert

Carrot soup
Meatballs

Season salad
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7. Daisy and Jessica would like to do an activity on Sunday. Daisy has $30. She likes live music and outdoor activities, but she 
finds seeing a play unbearable. Jessica has $25. She enjoys having time in the open air, but she hates loud music.

Which of the following can they do together?

A)

$20

Rock Concert B)

$20

Theatre

C)

$15

Nature Festival D)

$35

Camping and Hiking

6. Read the conversation and answer the question.

Martin calls Oscar to - - - -.

A) buy a ticket     B) invite an event     C) ask for help      D) pick him up

Hi, bro. 

Martin Oscar

At the City Stadium on 
Sunday afternoon.

Hello, buddy. What’s up?

OK. See you there.

Listen, I have an extra ticket for 
Turkey National Amputee Team’s 
match at the weekend. Why don’t 
you come with me?

Sounds great. Where and 
when shall we meet?
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Mr. Beck organizes a camp at the weekend. There are 
10 students in the class (6 boys, 4 girls). He takes some 
notes about his students’ attendance to the event.

Steven is going to prepare his Project homework at the 
weekend. 
Jack isn’t interested in that kind of activities.
Sarah is going to help her mum on Saturday and 
Sunday.
Amelia will ask her parents for the event.
Jacob will join if he feels himself good.
The other students are going to join the event.

•

•
•

•
•
•

According to the information, which of the following 
is correct?

A) Four students give a reason for not joining.

B) There are going to be more girls at the camp.

C) Most of the boys aren't going to participate.

D) At least five students are going to join the camp.

9. The table below shows what kind of music teens enjoy 
listening to:

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

A) Classical music is very popular among teens.

B) Teenagers like listening to rap more than jazz.

C) More than twenty percent enjoy rock music.

D) Young people mostly prefer listening to Indian.

10.

Rock

Teen’s Music Preferences

Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Jazz
Indian
Rap
Classical

%21

%14

%35

%18

%12

Read the dialogue and answer the question.

Which of the following cooking method is NOT mentioned above?

How do you usually cook chicken?
I like chicken well cooked in the oven.
I prefer cooking in hot water because it is healthier.
I cook it in a pan with oil. 

Nicole: 
Clara:

Barbara:
Grace: 

8.

A)       B)       C)       D)           

Girls Boys The others

Steven
Jack

Jacob

Sarah
Amelia
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