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1. Atıklar	dünyanın	her	köşesinde	ciddi	bir	sorun.	Bu	nedenle	 tüm	dünyada	olduğu	gibi	ülkemizde	de	
sıfır	atık	kampanyası	başlatıldı.	Peki	nedir	bu	sıfır	atık?	Sıfır	atık;	israfın	önlenmesini,	kaynakların	daha	
verimli	kullanılmasını,	atık	oluşumunun	engellenmesini	kapsayan	bir	hedeftir.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■,	●,	▲,	★” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

■ Æ Araştırılıp	 öğrenilmesi,	 düşünülüp	 çö-
zümlenmesi,	 bir	 sonuca	 bağlanması	 gereken	
durum,	mesele,	problem.
● Æ Hastane,	 ev,	 fabrika	 vb.	 yerlerde	 kulla-
nılmış,	 artık	 işlenemez	 veya	 çevre	 için	 zarar	
oluşturan	her	türlü	madde.
▲ Æ Politika,	 ekonomi,	 kültür	 vb.	 alanlarda	
belirli	bir	süredeki	etkinlik	dönemi.
★ Æ Gereksiz	yere	para,	zaman,	emek	vb.ni	
harcama,	savurganlık.

3

■

★

▲

● 2

1

 4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) 
A R S A

	 B)	
A R M A

 C) 
A R K A

 D) 
A N K A

2. Güncel,	 yazarı	 her	 an	 poz	 verme	 tehlikesiy-
le	 karşı	 karşıya	bırakabilecek	bir	 şey	bence.	
Bir	anlamda	yazarı	kendisine	karşı	çıkar	sağ-
layacak	olanlara	aşırı	saygı	gösteren,	onların	
gözüne	girmeye	çalışan	kimse	konumuna	dü-
şürebilir.	Öykücü,	romancı	ya	da	şair,	günceli	
konu	edinirken	kendini	denetleyemezse	kimi	
zaman	 farkına	 bile	 varmadan	 okura,	 eleştir-
mene	 ya	 da	 içinde	 bulunduğu	 zamana	 poz	
verebilir.
Bu parçada geçen “poz	 vermek” sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Kendini	 olduğundan	 farklı	 göstererek	 biri-
lerine	yaranmaya	çalışmak

B)	Okurun	ve	eleştirmenlerin	eleştirilerini	dik-
kate	almak

C)	Resim	 yaptırmak	 veya	 fotoğraf	 çektirmek	
için	durum	almak

D)	Süre	aşımına	uğrayarak	önem	ve	değerini	
yitirmek

3. Yapım	eki	almamış	ya	da	başka	bir	sözcükle	
birleşmemiş	fiillere	basit	fiil,	en	az	bir	tane	ya-
pım	eki	almış	fiillere	türemiş	fiil,	biri	fiil	olmak	
üzere	en	az	iki	sözcüğün	birleşmesiyle	oluşan	
fiillere	ise	birleşik	fiil	denir.
Bu açıklamaya göre,
Doktor	 “Soğuk	 su	 içtiğin	 için	 hastalandın 

ancak	 ilaçlarını	 düzenli	 kullanırsan	 çabucak	

iyileşebilirsin.” dedi.

cümlesindeki numaralanmış fiillerin ya-
pısı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

I II III
A) Türemiş Birleşik Basit
B) Basit Birleşik Türemiş
C) Türemiş Basit Birleşik
D) Basit Türemiş Birleşik

I

II III
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4. Aşağıda	bir	müze	gezisi	sırasında	iki	arkadaş	ve	onlara	eşlik	eden	müze	görevlisi	arasındaki	konuşma-
lar	verilmiştir.

Müzemizin bu bölümü Roma dönemi’nden 
kalma, genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde 
bulunmuş olan bazı tarihî eserlere ayrılmış 
durumda çocuklar.

Çünkü heykellerin çoğunun yapıldığı taş ve 
mermer gibi sert ve dayanıklı malzemeler bile 
rüzgâr, güneş ve yağmurun etkisiyle zamanla yıpranır.

Önce parmaklar ve burun gibi ince ve zayıf bölümler 
kırılmaya başlar. Takip eden yüzlerce hatta binlerce 
yıl içinde eller, ayaklar, kollar, bacaklar...

Deprem, savaş vb. afetler de tarihî eserlerin 
gördüğü zararı artırabilir. İnsanların bu konudaki 
bilinçsizliği de cabası... Bu yüzden tarihi eserlerin gelecek 
nesillere aktarılabilmesi için müzeler çok önemlidir.

İçlerinde iyi durumda olanlar da var 
ama bu heykellerin bazısı kırık 
dökük vaziyette. Neden acaba?

Buna göre tarihî eserlerin tahribatını önlemek için aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi 
olamaz?

A)	Tarihî	eserlerin	önemi	konusunda	toplum	bilinçlendirilmelidir.
B)	Tarihî	eserlerin	korunması	için	daha	fazla	müze	yapılmalıdır.
C)	Çatışma	bölgelerindeki	tarihî	eserler	geçici	olarak	güvenli	bölgelere	nakledilmelidir.
D)	Yıpranmış	tarihi	eserlerin	restorasyonu	(yenileme,	onarım)	dikkatlice	yapılmalıdır.

5. Türkçemiz	yıllarca	Arapça	ve	Farsçanın	etkisi	altında	kalmıştı.	Bugün	için	bu	baskıyı	büyük	oranda	yen-
di.	Ancak	bu	defa	da	Batı	dillerinin	yoğun	bir	saldırısıyla	karşı	karşıyadır.	Üstelik	medyamız	da	ne	yazık	
ki	bu	saldırıya	çanak	tutmakta.	Hangi	ülkenin	dilini	 istila	etmeye	kalkışan	yabancı	sözcükler,	gazete	
manşetlerine	kadar	taşınır	bilmiyorum	ama	ülkemizde	ne	yazık	ki	durum	böyle.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının yakındığı manşetlerden biri olamaz?
A) 	 B)	

C)  D) 
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6. Bir	 teknoloji	 firması	 tarafından	 stres	 kaynaklı	 birçok	 sağlık	 probleminin	 önüne	 geçmeyi	 hedefleyen	
giyilebilir	bir	nefes	izleme	cihazı	tasarlandı.	Cihaz,	gelişmiş	sağlık	sensörleriyle	kullanıcının	nefes	alış	
verişini	ölçerek	ne	zaman	stres	altında	olduğunu	tespit	ediyor	ve	kullanıcıyı	sakinleşmesi	doğrultusun-
da	uyarıyor.	Arkasındaki	metal	klipsle	kıyafetin	vücutla	temas	eden	herhangi	bir	bölgesine	takılan	cihaz,	
telefona	yüklenen	uygulamasına	bluetooth	üzerinden	mesaj	gönderiyor.	Örneğin	çalıştığınız	için	stresli	
olduğunuzda	 telefonunuza	 “Mola	zamanı	gelmedi	mi?”	diye	mesaj	geliyor.	Stresten	kaynaklı	olarak	
nefes	alış	verişinizde	düzensizlik	olduğunda	“Derin	nefes	alıp	verseniz	harika	olacak.”	mesajı	geliyor.	
Uykuya	dalmanız	normalden	uzun	sürdüyse	“Nefes	egzersizi	yapmaya	ne	dersiniz?”	diye	mesaj	atarak	
uyku	öncesi	nefes	egzersizi	öneriyor.	Her	zamankinden	daha	hareketsiz	bir	gün	geçirdiyseniz	“Biraz	
hareket	etmek	istemez	misiniz?”	diye	mesaj	geliyor.	Ancak	sizi	strese	sokmamak	için	günde	en	fazla	3	
uyarı	mesajı	gönderiyor.
Aziz	Bey’in	telefonuna	bir	hafta	boyunca	gelen	mesajlar	aşağıdaki	tabloda	gösterilmiştir.

1. Mesaj 2. Mesaj 3. Mesaj

Pazartesi Mola	zamanı	gelmedi	mi? Derin	nefes	alıp	verseniz	
harika	olacak.

Nefes	egzersizi	yapmaya	ne	
dersiniz?

Salı Mola	zamanı	gelmedi	mi? Mola	zamanı	gelmedi	mi? Derin	nefes	alıp	verseniz	
harika	olacak.

Çarşamba Derin	nefes	alıp	verseniz	harika	olacak. Nefes	egzersizi	yapmaya	
ne	dersiniz?

Perşembe Biraz	hareket	etmek	istemez	misiniz?

Cuma Biraz	hareket	etmek	istemez	misiniz? Derin	nefes	alıp	verseniz	
harika	olacak.

Derin	nefes	alıp	verseniz	
harika	olacak.

Bu bilgilere göre Aziz Bey’in cihaz kullanımı ve stres durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)	Pazartesi	ve	çarşamba	günü	uykuya	dalmakta	zorlanmıştır.
B)	Uygulamadan	en	az	uyarıyı	perşembe	günü	almıştır.
C)	Cuma	günü	hareketli	ve	stresten	uzak	bir	gün	geçirmiştir.
D)	Salı	günü	stresli	bir	gün	yaşamıştır.

7. “Boğaz	 Köprüsü”	 özel	 addır	 ve	 “köprüsü”	
sözcüğü	3.	tekil	kişi	 iyelik	eki	almıştır.	Bu	ör-
nekte	olduğu	gibi	sonunda	3.	 tekil	kişi	 iyelik	
eki	olan	özel	adlara	bu	ek	dışında	başka	bir	
iyelik	eki	getirildiğinde	kesme	işareti	(ʼ)	kulla-
nılmaz.
Örnek:	Boğaz	Köprümüzün	temeli	atıldı.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun 
bir kullanım yoktur?

A)	Bakanlar	 Kurulumuzun	 olağan	 toplantısı	
çarşamba	günleri	yapılır.

B)	Amik	 Ovamızın	 bereketli	 topraklarında	
çiftçilerimizin	sesi	olduk.

C)	1893	 yılında	 Kuşadamızda	 yaşayan	 kişi	
sayısı	15.047’ydi.

D)	Ayder	 Yaylamız	 ülkemizin	 en	 güzel	 yer-
lerinden	biridir.

8. Refleks,	 dıştan	 gelen	 bir	 uyarana	 karşı	 is-
temsizce	 gösterdiğimiz	 ani	 tepkidir.	 Hızla	
yüzümüze	 doğru	 gelen	 bir	 cisim	 olduğunda	
aniden	gözlerimizi	kapamamız	ya	da	karanlık	
ortama	 girdiğimizde	 göz	 bebeklerimizin	 bü-
yümesi	 gibi	 davranışlar	 reflekstir.	 Çünkü	 bu	
tepkiler	kişinin	iradesi	dışında	verilmiştir.	
Buna göre,
I. Evin	içinde	yürürken	ayağına	cam	parçası	
batan	bir	kişinin	ayağını	aniden	çekmesi

II. Karşısında	limon	yendiğini	gören	bir	kişinin	
ağzının	sulanması	

III. 	Arkadaşının	 doğum	 gününe	 giden	 birinin	
hareketli	bir	müzik	çaldığında	dans	etmesi

davranışlarından hangileri reflekstir?

A)	Yalnız	I.	 B)	I	ve	II.
C)	Yalnız	II.	 D)	II	ve	III.
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9. Okumak	 bir	 tutku	 olmaktan	 öte,	 benim	 için	
vazgeçilmez	 bir	 sevdadır.	 Merak	 ettikçe	
okurum,	okudukça	daha	çok	merak	ederim.	
Hiçbir	 sorunun	 zihnimde	 yanıtsız	 kalması-
nı	 istemem.	Öyle	ki	bazen	okumaya	olan	bu	
sevdam	 çevremdekiler	 tarafından	 yadırganır,	
dile	getirdiğim	sorunlar	hoş	görülmez.
Kendisinden bu şekilde bahseden birini 
aşağıdaki dizelerden hangisi en doğru 
biçimde ifade eder?

A)	Okumadan	geçmez	bir	anım
	 Durum	durup	icat	çıkarırım
	 Haydi	çekinme,	soru	sor	bana
	 Her	soruyu	cevaplarım
B)	Çoğalmak	için	okurum
	 Hayatı	baştan	dokurum
	 Hem	yazarım	hem	okurum
	 Öğrenmek	için	okurum
C)	İnsan	adlı	bir	kitabı	okurum
	 Okuması	kolay	değil	elbette
	 Okudukça	ona	benzer	olurum
	 Çeviririm	sayfaları	zahmetle
D)	Okuyorum	nihayet
	 Artık	yeni	bir	kimliğim	var
	 Cahillikten	çıktım,	insan	oluyorum
	 Okuyorum

10. Ek	 fiilin	 “isimleri	 yüklem	 yapmak”	 ve	 “basit	
çekimli	filleri	birleşik	çekimli	yapmak”	gibi	 iki	
temel	görevi	vardır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)	Aziz	Nesin,	kalemi	çok	kuvvetli	bir	yazardı.
B)	Sevgi,	şu	hayattaki	her	şeydir	dostlarım.
C)	Çaldığı	 müzik	 aleti,	 delikleri	 olan	 ince	 bir	

kamıştı.
D)	Bahar	gelince	babam	sandalyeleri	boyardı.

11. (I)	Antarktika’nın	doğusundaki	Denman	Buzu- 
lu’nun	 altında	 yer	 alan	 kanyonun,	 yeryüzü-
nün	 en	 derin	 kanyonu	 olduğu	 tespit	 edildi.	 
(II)	 Antarktika’nın	 zemin	 haritasını	 çıkarmak	
için	 6	 yıldır	 çalışan	 araştırmacılar,	 kanyonun	
derinliğinin	belirli	bir	noktada	deniz	seviyesinin	
yaklaşık	3,5	kilometre	altına	kadar	indiğini	bul-
du.	(III)	Bilim	insanları	 için	buzla	kaplı	olan	bu	
gibi	kanyonların	derinliğini	bilmek	çok	önemli-
dir.	(IV)	Çünkü	küresel	ısınma	sonucu	eriyecek	
olan	 buzulların	 deniz	 seviyesinde	 ne	 kadarlık	
bir	yükselmeye	neden	olacağı	bu	derinlik	bil-
gisiyle	hesaplanır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	I.	cümlede	karşılaştırma	yapılmıştır.
B)	II.	cümlede	sayısal	verilerden	yararlanılmış-

tır.
C)	III.	cümlede	amaç-sonuç	ilişkisi	söz	konu-

sudur.
D)	IV.	cümlede	önceki	yargının	gerekçesi	açık-

lanmıştır.

12. •	 İntak	(konuşturma),	insan	dışındaki	bir	varlı-
ğın	konuşturulmasıyla	oluşan	sanattır.

•	 Tezat	 (karşıtlık),	 birbirine	 zıt	 kavram	 veya	
durumların	 birlikte	 kullanılmasıyla	 oluşan	
sanattır.

•	 Mübalağa	(abartma);	bir	niteliği,	olduğundan	
çok	üstün	veya	aşağı	gösterme	sanatıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması 
verilen sanatlardan herhangi birine yer 
verilmemiştir?

A)	Türkiye,	Türkiye	çok	gülmüş,	çok	ağlamış
	 Sabırlı,	bağrı	yanık	insanlar	memleketi

B)	Köyler,	ufka	dizilen	tozlanmış	birer	resim
	 Yollar,	köyleri	saran	eskimiş	çerçeveler

C)	Oturmuş	derdime	dert	mi	katarsın
	 Âlem	sele	gitti	gözüm	yaşından

D)	Uyandı	doğa	sabah	sabah	dedi	ki
	 Sizin	için	varım,	varım	sizin	için
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13. Çin’in	Wuhan	 şehrinde	 ortaya	 çıkan	 yeni	 koronavirüsü	 ortaya	 çıktığı	 ilk	 haftada	 yaklaşık	 40	 kişinin	
hastalanmasına	neden	oldu.	İkinci	hafta	 içinde	virüse	yakalanan	kişi	sayısı	6	kat	arttı.	3.	haftada	bu	
rakam	1680’e	ulaştı.	4.	haftanın	sonu	gelindiğinde	ise	hasta	sayısı	on	bini	aştı.	Koronavirüsünün	belir-
tileri	2003	yılında	ortaya	çıkan	SARS	virüsünü	andırıyordu.	SARS	virüsü	ortaya	çıktığı	ilk	hafta	15	kişiyi	
hasta	etmişti.	İkinci	hafta	bu	rakam	iki	katına	çıkmıştı.	3.	haftada	90	kişinin	üzerine	çıkan	hasta	sayısı	
4.	haftanın	sonunda	250’ye	ulaşmıştı.
Bu metinde verilen bilgilere göre dört hafta içinde koronavirüsü ve SARS virüsüne yakalanan kişi 
sayısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

1
15

225
3375

50625

1.	Hafta

40 15
200 2501680

10000

30 90

2.	Hafta 3.	Hafta 4.	Hafta
Koronavirüsü SARS	Virüsü

     B) 

Koronavirüsü SARS	Virüsü

1
15

225
3375

50625

1.	Hafta

40 15
240 2501680

10500

30 95

2.	Hafta 3.	Hafta 4.	Hafta

C) 

Koronavirüsü SARS	Virüsü

1
15

225
3375

50625

1.	Hafta

40 15
250 2501600

10100

35 98

2.	Hafta 3.	Hafta 4.	Hafta

     D) 

Koronavirüsü SARS	Virüsü

1
15

225
3375

50625

1.	Hafta

40 15
300 2501680

10200

30 90

2.	Hafta 3.	Hafta 4.	Hafta

14. Aşağıdaki metinlerden hangisi “Kişinin	
isteği,	 şahsiyetini	 ortaya	 koyar.” ana fikri 
doğrultusunda yazılmıştır?

A)	Ne	 istediğinizi	 söyleyiniz	 ne	 olduğunuzu	
haber	vereyim.	Bir	darı	tanesi	mi	istiyorsunuz?	
Siz	bir	serçesiniz.	Bir	kuzu	mu	istiyorsunuz?	
Siz	bir	kurtsunuz.	Bir	zafer	mi	 istiyorsunuz?	
Siz	bir	kahramansınız.	

B)	Derler	 ki	 istemek	 elvermez,	 layık	 olmak	 da	
lâzımdır.	 Hayır,	 istemek	 lâyık	 olmaktır.	 Bir	
beceriksizlik	 ve	 başarısızlık	 vakasında	 az	
olan	şey	yalnız	bilgi	ve	birikim	değil,	istektir.	
Yeterli	 derecede	 istemediğimiz	 için	 layık	
olamıyoruz.

C)	Bu	 istemek	 dünyasında	 kişiler	 öncelikle	
kendileri	 için	 isterlerse	 mensup	 oldukları	
millet	 yok	olur.	Öncelikle	mensup	oldukları	
millet	 için	 isterlerse	 onu	 yaşatırlar.	 Bu	
ikincisini	 istemek	 hem	 de	 canıgönülden	
istemek…	İşte	gerçek	ideal	budur.

D)	Bu	 dünya	 isteyenlerindir.	 Aza	 değil,	 çoğa	
bile	kanmayanların	istemek	hırsları	ortasında	
yaşıyoruz.	Her	canlı	şey	eğer	kartlaşmamış	
ve	 ihtiyarlamamışsa	 yaşadıkça	 istiyor,	
istedikçe	 buluyor,	 buldukça	 daha	 fazlasını	
istiyor.	Çünkü	her	canlı	büyüyor.	

15. Aşağıdaki	 şekillerde	 numaralanmış	 bölümle-
re,	çevresindeki	sözcük	veya	söz	gruplarının	
çağrıştırdığı	en	uygun	kavram	yazılmak	isten-
mektedir.

1

2

Beğeni

İletişimHaber

Paylaşım
Araştırma

MerakDeney

Teknoloji

Buna göre, numaralanmış yerlere geti- 
rilecek kavramlar aşağıdakilerin han-
gisinde doğru verilmiştir?

1 2
A) Radyo Sanat
B) Sosyal	Medya Bilim
C) Sosyal	Medya Sanat
D) Gazete Bilim
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16. Başlık,	bir	yazının	veya	kitabın	bölümlerinin	başına	konan	ve	konuyu	kısaca	tanıtan	ifadedir.
Buna göre bir derginin “Tekno-Yaşam” başlığıyla verilen bölümünde aşağıdaki metinlerden 
hangisine yer verilmesi beklenmez?

A)	Grup	fotoğrafı	çektiğimizde,	gruptaki	insan	sayısı	arttıkça	fotoğraftakilerden	birinin	gözü	kapalı	çıkma	
ihtimali	artıyor.	Bu	yüzden	de	grup	fotoğrafları,	poz	veren	herkesin	en	iyi	hâlini	yakalamak	için	çoğu	
zaman	defalarca	çekilir.	Bu	sorunu	çözmek	 için	bir	uygulama	geliştirildi.	Bu	uygulama,	 fotoğraftaki	
herkesin	en	çok	beğendiğiniz	hâlini	birleştirmenizi	sağlıyor.	Ancak	profesyonel	fotoğraf	düzenleyicilerinin	
yapabileceği	bu	tür	bir	düzeltme,	uygulama	sayesinde	her	kullanıcı	tarafından	kolaylıkla	yapılabiliyor.

B)	Günümüzde	çocuklar	oyuncaklardan	çok	telefon	ve	tablet	gibi	akıllı	cihazlarla	oynuyor.	Peki,	bu	durum	
onları	nasıl	etkiliyor?	ABD’deki	bir	araştırmada	bu	soruya	yanıt	aranıyor.	Ulusal	Sağlık	Enstitüsü	adlı	
kurum	tarafından	başlatılan	bir	araştırmayla	21	bölgede,	9-10	yaş	grubunda	11.000	çocuğun	10	yıl	
boyunca	izlenmesi	hedefleniyor.	Araştırmanın,	çocukların	ekran	başında	geçirdikleri	sürenin	çocuğun	
duygusal	gelişimine	ve	beyninin	fiziksel	yapısına	olan	etkilerini	ortaya	çıkarması	bekleniyor.

C)	Bir	telefon	firması	cep	telefonu	abonelerine	“Aile	planı”	adı	altında	bir	hizmet	sunuyor.	Aile	bireylerinize	
bu	hizmet	kapsamında	aldığınız	her	 telefonun	nerede	olduğunu	her	an	öğrenmeniz	mümkün.	Yine	
hizmetin	bir	 parçası	 olarak,	 çocuğunuzun	günlük	 ve	 haftalık	 programını	 gün,	 saat	 ve	 adres	olarak	
sistemin	takvimine	girdiğinizde	eğer	çocuğunuz	o	tarihte	ve	saatte	olması	gereken	yerde	değilse	kısa	
mesaj	veya	e-posta	yoluyla	sistem	tarafından	uyarılıyorsunuz.

D)	Giydiğimiz	 ayakkabıdan	 otomobillerimizdeki	 tekerleklere,	 dalgıç	 giysilerinden	 hortumlara	 ve	 futbol	
toplarına	kadar	günlük	yaşamımızda	vazgeçilmez	olan	kauçuğu	yüzyıllardır	kullanıyoruz.	Doğal	gaz	
borularının	 ocak	 ile	 bütünleşmesini	 sağlayan	 conta,	 arabalarımızdaki	 aks	 millerini	 koruyan	 körük,	
ameliyathanede	kullanılan	eldivenler,	iletken	olan	bakır	telin	etrafını	saran	yalıtkanlar,	bizi	yağmurdan	
koruyan	yağmurluklar	ve	ev	çatılarında	kullanılan	izolasyon	malzemeleri	kauçuktan	yapılır.

17. •	 Cümle	 içinde	 virgüllerle	 ayrıl-
mış	tür	ve	takımları	birbirinden	
ayırırım.

•	 Ögeleri	 arasında	 virgül	 bulu-
nan	sıralı	cümleleri	birbirinden	
ayırırım.

•	 İkiden	 fazla	 eş	 değer	 ögeler	
arasında	 virgül	 bulunan	 cüm-
lelerde	özneden	sonra	gelirim.

Buna göre aşağıdaki yay ayraçlardan 
hangisine noktalı virgül (;) getirilemez?

A)	Ağaçlar	 (	 )	 dalları,	 gövdeleri,	 yaprakları,	
tohumları	 ve	 çiçekleriyle	 pek	 çok	 hayvan	
için	vazgeçilmez	bir	besin	kaynağıdır.

B)	Etten	 yapılan	 sucuk,	 pastırma	 (	 )	 sütten	
yapılan	 yoğurt,	 kefir,	 peynir	 en	 çok	
tükettiğimiz	fermente	ürünlerdendir.

C)	Müzik	 kayıt	 stüdyosu	 iki	 bölümden	
meydana	gelir	(	)	müzik	aletlerinin	çalındığı	
stüdyo	ve	kayıtla	ilgili	aygıtların	bulunduğu	
kontrol	odası.

D)	Hamamdan	çıktıktan	sonra	Mustafa,	Ali	ve	
Tunç	bize	büyük	bir	sofra	kurdu	(	)	meyveler,	
tatlılar,	içecekler	ikram	etti.

18. •	 Bazen	kendimizi	diğer	insanların	yerine	ko-
yabilir,	onların	düşüncelerini	 ve	duygularını	
anlayabiliriz.	Mutlu	 olmalarının,	 sinirlenme-
lerinin,	kıskançlık	etmelerinin	ya	da	bir	resmi	
tutkuyla	çizmelerinin	nedenini	onların	bakış	
açılarından	görebiliriz.	-	-	-	-	onlarla	empati	
kurabiliriz.

•	 İnsanların	 kediler	 için	 “Kediler	 dokuz	
canlıdır.”	dediğini	 duymuşsunuzdur.	 -	 -	 -	 -	
kedilerin	de	tüm	diğer	canlılar	gibi	yalnızca	
bir	canı	var.	İnsanların	böyle	söylemelerinin	
nedeni,	 büyük	 olasılıkla	 kedilerin	 oldukça	
yüksek	 yerlerden	düşerken	bile,	 dört	 ayak	
üstüne	düşmeleri	olsa	gerek.

•	 Son	yıllarda	gelişen	çevre	bilinciyle	plastik	
atıkları	doğaya	atma	alışkanlığında	azalma	
olsa	da	hâlâ	bu	alışkanlık	ortadan	kalkmış	
değil.	Her	gün	milyonlarca	plastik	ürün	çev-
reye	 atılıyor.	 -	 -	 -	 -	 tek	 kullanımlık	 plastik	
ürünler	dünyamız	için	önemli	çevre	sorunla-
rına	neden	oluyor.

Aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden 
hangisi bu metinlerde boş bırakılan 
yerlerden herhangi birine getirilemez?

A)	Özellikle	 B)	Oysaki
C)	İlk	olarak	 D)	Başka	bir	deyişle
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19. Gökhan	Bey	internet	aracılığıyla	bir	giyim	mağazasından	pantolon,	gömlek,	kravat	ve	ayakkabı	satın	

alır.	Aldığı	ürünler	eline	ulaşınca	paketi	açar	ve	ürünleri	dener.	Ayakkabının	ayağını	sıktığını;	gömleğin	
ise	bir	kolunun	yanlış	dikildiğini,	bu	yüzden	bu	kolun	diğer	koldan	kısa	olduğunu	fark	eder.	Dolayısıyla	
bu	iki	ürünü	iade	etmek	ister.
Aşağıda	Gökhan	Bey’in	aldığı	ürünler	iade	formuyla	birlikte	verilmiştir.

Ürün Kodu:	43675740 Ürün Kodu:	18289867Ürün Kodu:	38738398 Ürün Kodu:	31038334

İADE FORMU

Ürün	Kodu Açıklama Adet İade	Sebep	Kodu Sebep	Kodu	Tablosu

Kusurlu	/	Hatalı	ürün
Yanlış	Ürün

Beden	Uymadı
Ürünü	/	Kalitesini	Beğenmedim

Geç	Teslimat
Hasarlı	Kargo

Diğer

Kod
A
B
C
D
E
F
G

Ad	Soyad:
Adres:

Telefon: İmza:

Buna göre Gökhan Bey iade formunu aşağıdakilerin hangisinde olduğu gibi doldurmalıdır?

Ürün	Kodu Açıklama Adet İade	Sebep	Kodu

A) 43675740 Ayakkabı	ayağıma	dar	geldi. 1 D
18289867 Gömleğin	kolu	hatalı	dikilmiş. 1 F

B) 43675740 Ayakkabı	ayağıma	küçük	geldi. 1 C
18289867 Gömleğin	kolu	yanlış	dikilmiş. 1 A

C) 43675740 Ayakkabı	ayağıma	küçük	geldi. 1 C
18289867 Gömleğin	kolu	yanlış	dikilmiş. 1 B

D) 38738398 Ayakkabı	ayağımı	sıktı. 1 C
31038334 Gömleğin	kolu	yanlış	dikilmiş. 1 A

20. Elinizde	bir	zaman	makinesi	olsa	hangi	çağa	gitmek	isterdiniz?	Geçmişe	mi,	geleceğe	mi?	Eğer	ya-
nıtınız	geçmişe	gitmekse	size	Bilgin	Adalı’nın	yazdığı	“Zaman	Bisikleti”	adlı	kitabı	öneririz.	Çünkü	bu	
kitapta	bir	zaman	bisikleti	yardımıyla	geçmişe	sık	sık	yolculuk	yapan	bir	ailenin	serüvenlerini	okumak	
mümkün.	Bir	zaman	bisikleti	yapan	ailenin	babası,	iki	küçük	kızıyla	birlikte	geçmişe,	Karain	Mağara-
sı’nın	olduğu	yere	giderler.	Burada	yaşayan	 iki	kardeş	hemen	onların	dikkatini	çeker:	Çuka	ve	Anin.	
Yaşadıkları	dönemde	çeşitli	sıkıntılara	göğüs	germek	zorunda	olan	iki	kardeş	ve	onların	yakınları,	 iki	
kafadarın	zekice	buluşları	sayesinde	birçok	yenilikle	tanışırlar.	Çocuklara	yönelik	hazırlanan	bu	kitabın,	
onları	geçmişe	doğru	eğlenceli	bir	yolculuğa	çıkaracağını	düşünüyoruz.
Bu metinden hareketle “Zaman	Bisikleti” adlı kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Hedef	kitlesine	 	 	 	 B)	Yer	ve	şahıs	unsurlarına
C)	Anlatıcının	kaçıncı	kişi	olduğuna	 	 D)	Anlattığı	olaya

TÜRKÇE
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1.            Rönesans’ın Sonuçları

•	 Dünya’nın	 şekli	 ile	 ilgili	 bilimsel	 gerçekle-
rin	ortaya	çıkması	Katolik	kilisesine	güveni	
azaltmıştır.	Bu	durum	Katolik	kilisesinin	eski	
gücünü	kaybetmesine	ve	Avrupa’da	Reform	
Hareketi’nin	başlamasına	neden	olmuştur.

•	 Avrupa’da	bilimsel	düşünceye	verilen	önem	
artmıştır.	 Avrupa’da	 birçok	 bilimsel	 çalış-
manın	yapıldığı	Aydınlanma	Çağı’na	ortam	
hazırlamıştır.	Sorgulayıcı	ve	eleştirici	düşün-
ce	gelişmiştir.

•	 Mimaride	 Barok	 (geometrik	 şekiller)	 tarzı	
eserler	 yapılmıştır.	 İnsanın	 anatomik	 yapısı	
incelenerek	 resimler	 yapılmış,	 heykellerde	
oran	ve	orantı	kullanılmıştır.

Verilenlere göre Rönesans’ın Avrupa’yı;
I. Edebiyat
II. Sanat
III. Din
gibi alanların hangilerinde etkilediği söy-
lenebilir?

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

2. “Bütün	 kuvvetimle	 Anadolu	 demir	 yollarının	
inşasına	hız	verdim.	Bu	yolun	gayesi	Mezopo-
tamya	ve	Bağdat’ı,	Anadolu’ya	bağlamak,	İran	
Körfezi’ne	 kadar	 ulaşmaktır.	 Alman	 yardımı	
sayesinde	bu	başarılmıştır.	Eskiden	tarlalarda	
çürüyen	 ürünler	 şimdi	 satılabilmektedir.	Ma-
denlerimiz	dünya	piyasasına	arz	edilmektedir.	
Anadolu	için	iyi	bir	gelecek	hazırlanmıştır.”
Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in bu 
ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A)	Haberleşmenin	 gelişmesiyle	 devletin	 oto-
ritesinin	arttığı

B)	Anadolu’nun	tüm	noktalarına	demir	yoluyla	
ulaşıldığı

C)	Demiryollarının	askerî	alanda	olumlu	etkiler	
meydana	getirdiği

D)	Ulaşımın	 gelişmesiyle	 ekonomik	 hayatın	
canlandığı

3. Türkiye’de	 iç	 göç	 1950’li	 	 yıllardan	 bu	 yana	
köyden	 kente	 	 doğru	 yoğun	 olarak	 devam	
etmektedir.	Göçün	birçok	nedeni	bulunmak-
tadır.	Tarımda		makineleşmeye		bağlı	 	olarak	
insan	 	 gücüne	olan	 	 ihtiyacın	 azalması,	 çift-
çilerin	 ürettiği	 ürünlerin	 yeteri	 kadar	 değer	
görmemesi	 ayrıca	 uzun	 bir	 süre	 Doğu	 	 ve		
Güneydoğu	 Anadolu	 bölgelerinde	 	 yaşanan		
terör	tehdidi	bu	nedenler	arasında	sayılabilir.
Buna göre, Türkiye’de köyden kente göçün 
yaşanmasında;
I. Ekonomik	sıkıntılar
II. Güvenlik	sorunları
III. Konut	yetersizliği
gibi faktörlerden hangilerinin rol oynadığı 
söylenebilir?

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

4. “Osmanlı	 Devleti’nin	 üçüncü	 taht	 merkezi	
olan	Edirne’de	toplam	3.150	adet	büyük	ha-
ne	hamamları	 vardır.	Vezirler	 ve	diğer	devlet	
adamlarının	sarayları	ile	ileri	gelenlerin	evlerin-
de	 ikişer	üçer	özel	hamam	vardır.	Edirne’nin	
ileri	gelenleri,	‘en	sıradan	evde	bile	bir	gusül-
hane	vardır.’	diye	övünürler.”
Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin seyahat-
namesinde kullandığı bu ifadelere göre 
Osmanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A)	Kişisel	temizliğe	önem	verdikleri
B)	Birbirlerine	saygılı	davrandıkları
C)	Kültürel	faaliyetlerde	bulundukları
D)	Toplumsal	hoşgörüyü	yaydıkları

SOSYAL BİLGİLER
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5. 
İSTANBUL
Şehir,	uluslararası	hava,	kara	ve	demir	yolu	güzergâhının	merkezinde	yer	alır.	Sanayi	ve	 ticaret	
oldukça	gelişmiştir.	Bu	nedenle	nüfus	yoğunluğu	fazladır.

İZMİR
Sanayi	ve	ticaret	faaliyetleri	oldukça	gelişmiştir.	Ve-
rimli	 ovalara	 ve	 işlek	bir	 limana	sahiptir.	Ülkemizin	
yoğun	nüfus	alan	şehirlerinden	biridir.

BATMAN
Petrol	kuyuları	ve	petrol	rafinerisi	bulunur.	Bu	nedenle	iş	imkân-
ları	fazla	olduğu	için	çevresine	göre	nüfuslanmıştır.

SAMSUN
Verimli	ovalara	ve	gelişmiş	bir	 limana	sahiptir.	Bu	
nedenle	çevre	illerden	göç	alır.

Bu bilgilere göre verilen illerde nüfus miktarının artmasında aşağıdakilerden hangisinin rol 
oynadığı belirtilmemiştir?

A)	Tarımsal	faaliyetlerin	 	 	 	 B)	Madencilik	sektörünün
C)	Turizm	olanaklarının	 	 	 	 D)	Ulaşım	imkânlarının

6. 

Suriye’de	 devam	 eden	 iç	 savaşta	 saldırı-
ların	 hedefi	 olan	 İdlib’in	Maaret	 el	 Numan	
ilçesi	ile	kırsalında	yaşayan	ailelerin	güvenli	
bölge	olarak	gördükleri	Türkiye	sınırı	yakın-
larına	göçleri	devam	ediyor.	Yerel	kaynaklar	
son	saldırılardan	dolayı	göç	etmek	ve	Tür-
kiye	sınırına	yakın	alanlara	gelmek	zorunda	
kalanların	sayısının	her	geçen	gün	arttığını,	
kasım	ayı	 başından	bu	 yana	da	gelenlerin	
sayısının	328	bine	yükseldiğini	belirtti.

Genel Ağ haberine göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A)	Bölgede	gıda	sıkıntısının	yaşandığı
B)	İnsan	yaşamının	tehdit	altında	olduğu
C)	Yerleşme	hakkının	ihlal	edildiği
D)	Savaşın	göçlere	neden	olduğu

7. İlk	 Türk	matbaası	 1727’de	 İbrahim	Mütefer-
rika	 ve	 Said	 Efendi	 tarafından	 İstanbul’da	
kuruldu.	 Açılan	matbaada	 basılan	 ilk	 eserler	
tarih,	coğrafya,	dil	ve	askerlik	alanındaydı.	Bu	
kitaplar	 arasında	 Arapça-Türkçe	 bir	 sözlük	
olan	 “Vankulu	 Lügati’’,	 Amerika’nın	 keşfi-
ni	 anlatan	 “Tarih-i	 Hindi	 Garbi”,	 Fransızlara	
Türkçe	 öğretmek	 amaçlı	 ve	 Latin	 harfli	 olan	
bir	gramer	kitabı	yer	alıyordu.	Matbaa	saye-
sinde	çok	sayıda	kitap	basılabildi	ve	kitaplar	
ucuzladı.	Böylece	daha	çok	insan	kitaplardan	
yararlanmaya	 başladı.	 Kütüphanelerin	 sayısı	
arttı.
Verilenlere göre matbaanın Osmanlı Dev-
leti’nde kurulmasıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A)	Kültürel	 alandaki	 faaliyetlerin	 artmasına	
neden	olduğu

B)	Basın	yayın	faaliyetlerinin	gelişmesini	sağ-
ladığı

C)	Bilgi	birikiminin	ve	aktarımının	kolaylaştığı
D)	Bilgiye	ulaşmanın	kolaylaşmaya	başladığı

7.	Sınıf	Kurumsal	Deneme	Sınavı	-	3
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8.    
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Yaş	Grubu

Yaş	Grubu

2000	yılı
2017	yılı

0-4 0-4
5-9 5-9

10-14 10-14
15-19 15-19
20-24 20-24
25-29 25-29
30-34 30-34
35-39 35-39
40-44 40-44
45-49 45-49
50-54 50-54
55-59 55-59
65-69 65-69
70-74 70-74
75+ 75-79

80-84
85-89
90+

2 4 2 2 5 600 2 4 (Milyon)

Erkek ErkekKadın Kadın

(Milyon)

Yukarıda	Türkiye’nin	2000	ve	2017	yıllarına	ait	nüfus	piramidi	verilmiştir.
Verilenlere göre ülkemizle ilgili olarak; 
I. Yaşam	süresi	uzamıştır.
II. Doğurganlık	artmıştır.
III. Nüfus	miktarı	artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9. Sıcaklık,	yağış,	nem	ve	rüzgâr	gibi	unsurlar	yerleşmelerin	kuruluş	ve	gelişmesinde	etkili	olan	faktör-
lerdendir.	Çok	yüksek	ve	engebeli	arazilerde	nüfus	ve	yerleşmelerin	seyrekleştiği,	yer	yer	adeta	boş	
alanların	belirdiği	gözlenir.	Dünyada	kutup	bölgeleri	ve	yüksek	dağlık	alanlar,	Türkiye’de	de	yükseltinin	
2000	m’yi	aştığı	dağlık	alanlar	ile	Erzurum-Kars	platolarında	da	durum	böyledir.	Buralarda	yerleşme	ve	
nüfus	yoğunluklarının	düşmesinin	sebebi	sıcaklıkların	azalmasıdır.
Verilen parçada yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A)	Ekonomik	faktörlere	 B)	Doğal	faktörlere	 C)	Siyasal	faktörlere	 D)	Kültürel	faktörlere	

10. ÇAĞINI AŞAN
MAKİNELER
Filin karnına yerleştirilip suyla çalışan bir mekaniz-
ma, her yarım saatte bir fil sürücüsünün kollarını, 
tepedeki kuşu harekete geçiriyor. Kaleden 
bırakılan iki adet top şahinlerin ağızlarından 
ejderlerin ağzına bırakılıyor. Topun sağladığı ağırlık 
sayesinde ejderlerin başları aşağıya doğru 
dönüyor ve topları vazolara bırakıyor ve fil bakıcısı 
davula vuruyor. Filin sırtındaki katib elindeki 
kalem ile her seferinde küçük bir 7,5 derecelik bir 
sıçrayış ile katrandaki yarım saatlik zamanın 
ilerlemesini kaydediyor. Bu sırada tepedeki kuş 
ötüyor.

ZümrüdüankaKadran

Kuş bakıcısı
Şahin

Ejder

Fil bakıcısı

Kale

Katip

Fil

FİLLİ SU SAATİ

Verilen	görselde	ünlü	İslam	alimi	el-Cezeri’nin	(ö.	1206)	filli	su	saati	gösterilmektedir.
Verilen bilgilere göre el-Cezeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	İlk	kez	teknolojik	icat	yapan	bilim	insanı	olduğu	 B)	Bilimin	gelişmesinde	Avrupa’ya	öncülük	ettiği
C)	Ekonominin	gelişmesini	sağladığı		 	 D)	Mühendislik	alanında	çalışmalar	yaptığı

SOSYAL BİLGİLER
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“De	 ki	 sabahın	 Rabb’ine	 sığınırım;	
yarattığı	 şeylerden	 gelebilecek	 kötü-
lüklerden;	 karanlığı	 çöktüğü	 zaman	
gecenin	 şerrinden;	 düğümlere	 üfüren-
lerin	 şerrinden;	bir	de	kıskandığı	 vakit	
kıskanç	kişinin	şerrinden!”

(Felak	suresi)

Bu sureden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A)	Kötülüklere	 karşı	 Allah’tan	 yardım	
istenmelidir.

B)	Kıskançlık	dinimize	göre	kötü	bir	davranıştır.
C)	Kötülerin	fiillerine	karşı	dua	edilebilir.
D)	İyi	insanlar	da	bazen		kötülük	yapabilir.

2. •	 “O	halde	Rabbin	 için	namaz	kıl	 ve	kurban	
kes.”	

(Kevser	suresi,	2.	ayet)
•	 “...Onlardan	 hem	 kendiniz	 yiyin	 hem	 de	
ihtiyacını	 gizleyen-gizlemeyen	 fakirlere	 ye-
dirin…”

(Hac	suresi,	36.	ayet)
•	 	“Onların	ne	etleri	ne	de	kanları	Allah’a	ulaşır;	
fakat	O’na	sadece	sizin	takvânız	ulaşır...”

(Hac	suresi,	37.	ayet)
Yukarıda	 kurban	 ibadeti	 ile	 ilgili	 bazı	 ayetler	
verilmiştir.
Bu ayetlerden hareketle kurban ibadeti 
ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi yapılamaz?

A)	Allah’ın	emrettiği	ibadetlerdendir.
B)	Tüm	 Müslümanlar	 kurban	 kesmek	

zorundadır.
C)	Yardımlaşma	 ve	 paylaşmayı	 sağlayan	 bir	

ibadettir.
D)	İbadetlerde	 asıl	 olan,	 Allah’a	 kulluğun	

samimi	olarak	ifade	edilmesidir.

3. “Semûd	kavmine,	kardeşleri	Salih’i	peygam-
ber	 gönderdik.	 Dedi	 ki:	 ‘Ey	 kavmim!	 Allah’a	
kulluk	edin.	Sizin	ondan	başka	ilahınız	yok.	O	
sizi	topraktan	yarattı	ve	sizi	orayı	imar	etmek-
le	 görevli	 kıldı.	 Öyle	 ise	 ondan	 bağışlanma	
dileyin;	 sonra	 da	 ona	 tövbe	 edin.	 Şüphesiz	
Rabb’im	yakındır	ve	dualara	cevap	verendir.’	
Onlar	şöyle	dediler:	 “Ey	Salih!	Bundan	önce	
sen,	 aramızda	 ümit	 beslenen	 bir	 kimseydin.	
Şimdi	babalarımızın	taptıklarına	tapmamızı	bi-
ze	yasaklıyor	musun?..”

(Hûd	suresi,	61	ve	62.	ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Salih ile ilgili aşağıdakilerin 
hangisine değinilmiştir?

A)	Çok	zengin	bir	insan	olduğuna
B)	Allah’ın	izni	ile	mucize	gösterdiğine
C)	Peygamber	olarak	görevlendirildiğine
D)	Kavmini	puta	tapmaktan	vazgeçirdiğine

4. Hz.	 Ömer	 bir	 gece,	 Medine	 sokaklarında,	
şehrin	düzenini	kontrol	etmek	için	dolaşırken	
yoruldu	 ve	 dinlenmek	 amacıyla	 bir	 evin	 du-
varına	 yaslandı.	O	 sırada,	 bir	 annenin	 kızına	
şöyle	dediğini	duydu:
–	Kalk	kızım!	Sağdığımız	süte	su	ekle!
–	Anneciğim,	sen	ne	söylediğinin	farkında	mı-
sın?	Halife	bunu	yasaklamadı	mı?
–	Güzel	kızım!	Halife	Ömer	bizim	süte	su	ek-
lediğimizi	nereden	bilecek!	Kalk	dediğimi	yap!
–	Sana	karşı	gelmek	istemem	ama	bu	söyledi-
ğini	yapamam.	O	bilmese	de	Allah	bizi	daima	
görüp	gözetir.
Bu parçadaki kız çocuğunun tutumu 
hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi yapılamaz?

A)	Yalan	ve	hileden	uzak	durmuştur.
B)	Sorumluluk	bilinciyle	hareket	etmiştir.
C)	Haksız	 kazanç	 elde	 edilmesine	 karşı	

çıkmıştır.
D)	Büyüklerine	karşı	saygılı	davranmamıştır.	

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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5. 
“Şüphesiz	Allah,	 adaleti,	 iyilik	 yapma-
yı,	 yakınlara	 yardım	 etmeyi	 emreder;	
çirkin	 işleri,	 fenalık	ve	azgınlığı	da	ya-
saklar.	O,	 düşünüp	 tutasınız	 diye	 size	
öğüt	veriyor.”

(Nahl	suresi,	90.	ayet)

Bu ayetten hareketle;
I. Allah	âdil	olmamızı	istemektedir.
II. Kötü	davranışlardan	uzak	durmalıyız.
III. Şahitlik	yapmaktan	kaçınmamız	gerekir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. “Bir	 gün	 ve	 bir	 gece	 nöbet	 tutmak,	 bir	 ay	
oruç	 tutup,	 geceleri	 namaz	 kılmaktan	 daha	
hayırlıdır.	Şayet	kişi	nöbette	ölürse	yapmakta	
olduğu	 işin	 sevabı	 devam	eder	 ve	 kabirdeki	
sorgu	meleklerine	karşı	güven	içinde	olur.”
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır?

A)	Vatanı	korumanın	ve	sevmenin	önemi
B)	Kalıcı	güzelliklerin	ahirette	bulunduğu
C)	Ahiretteki	hesabın	zor	ve	çetin	olduğu
D)	Dünya	 hayatının	 anlamsız	 ve	 önemsiz	

olduğu

7. •	Allah’ın	ateşten	yarattığı,	akıl	ve	irade	verdiği	
ve	gözle	görülmeyen	varlıklardır.

•	 Allah’ın	 emrine	 karşı	 geldiği	 için	 ilahi	 rah-
metten	kovulan,	ebedi	cehennem	cezasıyla	
cezalandırılan	âsi	ve	kibirli	varlıktır.

•	 Allah’ın	nurdan	yaratıp	çeşitli	işlerde	görev-
lendirdiği,	gözle	görülmeyen	varlıklardır.

Verilen bu bilgilerle aşağıdaki kavramlar 
eşleştirildiklerinde hangisi dışarıda kalır?

A)	İnsan	 B)	Melek
C)	Cin	 D)	Şeytan

8. Bir	gün	Hz.	Peygamber	ashabıyla	birlikte	otu-
rurlarken	 bir	 cenaze	 geçer.	 Hz.	 Muhammed	
(s.a.v.)	 hemen	 ayağa	 kalkar.	Çevresindekiler,	
geçen	cenazenin	bir	Yahudi’nin	cenazesi	ol-
duğunu	söylerler.	Hz.	Peygamber:	 “Olsun,	o	
da	bir	can	değil	mi?”	der.
Bu olayda Hz. Peygamberin hangi özelliği 
vurgulanmıştır?

A)	Âdil	oluşu	 B)	Saygılı	oluşu
C)	Sabırlı	oluşu	 D)	Dürüst	oluşu

9. “…(Allah	tarafından)	kabul	edilmiş	haccın	kar-
şılığı	ancak	cennettir.”
Bu hadiste verilen mesaj, aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A)	Hakkıyla	 yerine	 getirilen	 hac	 ibadetinin	
kazancı	çok	büyüktür.

B)	Hac	 ibadeti	 her	 Müslümana	 farz	 olan	 bir	
ibadettir.

C)	Hac	ibadetinin	sosyal	ve	ekonomik	hayata	
yansımaları	vardır.

D)	Hac	 ibadetini	 yapanların	 günah	 işleme	
ihtimalleri	yoktur.

10. Yazı	 yazmak	 için	 okyanus	 sahillerine	 giden	
bir	 yazar,	 sabaha	 karşı	 kumsalda	dans	 eder		
gibi	hareketler	yapan	birini	görür.		Biraz	yakla-
şınca,	bu	kişinin	sahile	vuran	denizyıldızlarını,	
okyanusa	atan	genç	bir	adam	olduğunu	fark	
eder.	 Genç	 adama	 yaklaşır,	 “Neden	 deniz-
yıldızlarını	okyanusa	atıyorsun?	 	Genç	adam	
yanıtlar;	 “Birazdan	güneş	yükselip,	sular	çe-
kilecek.	 	 Onları	 suya	 atmazsam	 ölecekler.”	
Yazar	 sorar;	 “Kilometrelerce	 sahil,	 binlerce	
denizyıldızı	var.		Ne	fark	eder	ki?”		Genç	adam	
eğilir,	yerden	bir	denizyıldızı	daha	alır,	okyanu-
sa	fırlatır.	“Onun	için	fark	etti	ama...”	der.	
Bu metindeki olay, ahlaki tutumlardan 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)	Vatanseverlikle	 B)	Yardımseverlikle
C)	Öz	denetimle	 D)	Adaletle
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2. 

Mary

Mary

What	do	you	need	
for	the	party?

Don’t	worry.	I	
can	do	it.

I	decorated	the	party	place,	
wrapped	 the	 presents	 and	
arranged	the	music.	I	need	
to	prepare	-	-	-	-. Bob

Which of the following DOES NOT complete 
the conversation?

A)	some	beverages
B)	a	few	sandwiches
C)	a	lot	of	cookies
D)	lots	of	guests

3.   

•	 They	lived	in	the	forests	in	Tasmania	and	
Australia.	

•	 They	usually	hunted	kangaroos,	small	
animals	and	birds	during	the	night.	

•	 They	became	extinct	in	1930s	because	
farmers	hunted	them.	Some	people	
believe	that	they	were	genetically	
unhealthy.	

TASMANIAN TIGERS

Which of the following DOES NOT have an 
answer in the information above? 

A)	How	tall	were	they?
B)	Were	they	carnivorous?
C)	Why	did	they	become	extinct?
D)	Where	did	they	live?

1. A	research	company	asked	100	students	about	their	favourite	TV	programmes.	Here	are	the	results;
•	 40	students	love	educational	programmes.
•	 30	students	enjoy	watching	funny	TV	series.
•	 20	students	like	learning	about	celebrities’	lives.
•	 10	students	like	watching	matches	on	TV.
Which of the following shows the results of the research?

A) 
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4. 
Soccer	is	an	
outdoor	-	-	-	-	
sport.	There	
are	11	players	
in	each	team.	
Players	try	to	

-	-	-	-	goals	and	
beat	the	other	team.	

Matches	sometimes	ends	
in	a	-	-	-	-.		It	has	a	lot	of	-	-	-	-	all	over	the	world.

Which of the following is ODD? 

A)	draw		 B)	lose	
C)	team	 D)	spectators	

5.          

PROTECT
WILDLIFE

Which of the following IS NOT suitable for 
the board?

A) 		We	shouldn’t	hunt	wild	
animals.

B) 		We	should	keep	animals’	
habitats	dirty.

C) 		We	should	protect	
endangered	animals.

D) 		We	should	stop	global	
warming.	

6. The	table	below	shows	the	results	of	a	study	
on	 favourite	parties	and	celebrations	of	100	
people.

Parties and 
Celebrations

Number of 
young people

anniversary	celebration 6
surprise	party 8

fancy	dress	party 12
wedding	party 18

graduation	celebration 26
birthday	party 30

According to the results, which of the 
following is CORRECT? 

A)	More	people	prefer	attending	wedding	
parties	to	fancy	dress	parties.

B)	People	prefer	joining	anniversary	
celebrations	most.	

C)	Graduation	celebrations	are	more	popular	
than	birthday	parties.

D)	Surprise	 parties	 are	 very	 popular	 among	
people.	

7. 

Barış	Manço	was	one	of	the	most	famous	
figures	in	modern	Turkish	music	history.	He	
was	born	in	İstanbul,	on	1st	January	1943.	
He	was	a	great	musician.	He	composed	and	
sang	songs.	At	the	end	of	1980s,	he	started	
his	television	career.	He	won	many	rewards	
with	 his	 songs	 and	 TV	 programmes.	 He	
died	in	İstanbul	in	1999.

In the text above, there is NO information 
about Barış Manço’s - - - -.

A)	birth	 B)	successes	
C)	profession	 D)	education



167. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 5

A AİNGİLİZCE

8.             Common Female Weight

Spain
56 kg.

Germany
74 kg.

Italy
62 kg.

Finland
49 kg.

Hi,	my	name	is	Diana.	I’m	from	Finland.	I	have	friends	from	different	countries.	Isabella	is	from	Spain	
and	she	is	my	best	friend.	I	like	Lucca	and	Mila,	too.	Lucca	is	from	Italy	and	Mila	is	from	Germany.	We	
are	from	different	countries	and	our	weights	reflect	the	common	women	weight	in	our	countries.
Which of the following is CORRECT according to information above?

A)	Diana	is	fatter	than	her	friends.		 	 B)	Mila	is	the	thinnest	of	all.
C)	Lucca	is	fatter	than	Isabella.	 	 D)	Isabella	is	thinner	than	Diana.

9. Peter	 and	 Tina	 are	 talking	 about	 watching	 TV,	 but	 they	 have	 different	 opinions.	 Peter	 thinks	 that	
watching	 TV	 is	 very	 enjoyable	 and	 he	 likes	watching	 all	 types	 of	 programmes.	 Tina	 believes	 that	
people	should	prefer	doing	physical	activities	to	watching	TV.	
Which of the following is Tina’s speech bubble?

A) Some	programmes	have	examples	
of	bad	behaviour	and	violence,	but	I	
watch	all	types	of	programmes.

	 B)	 I	think	people	should	watch	reality	
shows	because	they	are	exciting	
and	interesting.

C) I	am	not	interested	in	watching	TV.	I	prefer	
walking,	jogging	and	doing	exercise.

 D) I	usually	stay	at	home	and	watch	TV	
at	weekends.

10. These	are	pictures	from	Barbara’s	video:

MY BIRTHDAY
George
Jessica

Timothy
Laura

Barbara	and	her	friends	are	preparing	a	surprise	birthday	party	for	Kate.	Barbara	is	talking	about	their	
party	preparations.
Which of the following steps DOES NOT match with one of the pictures above? 

A)	Make	a	guest	list.	 	 	 	 B)	Write	invitation	cards.	
C)	Decorate	the	party	place.		 	 D)	Make	a	cake.
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