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DENEME SINAVI – 3

A
KİTAPÇIĞI

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1.	 Sınıf	öğrenci	yoklama	listesinde	belirtilen	sınıfta	ve	sıra	numarasında	oturunuz.
2.	 Cevap	kâğıdındaki	kimlik	bilgilerinin	doğruluğunu	kontrol	ediniz.
3.	 Kitapçık	türünü	cevap	kâğıdındaki	ilgili	alana	kodlayınız.
4.	 Cevap	kâğıdı	üzerindeki	kodlamaları	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Puanlama;	her	test	için	yanlış	cevap	saysının	üçte	biri,	doğru	cevap	sayısından	

çıkarılarak	 elde	 edilecek	 geçerli	 cevaplar	 üzerinden	 yapılacağı	 için	 cevap	
kâğıdı	üzerinde	rastgele	cevaplama	yapmayınız.

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

Adı :....................................................................

Soyadı :....................................................................

Öğrenci Numarası :....................................................................

SINAV KİTAPÇIĞIMIZ “SÖZEL VE SAYISAL” OLMAK ÜZERE İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.

KİTAPÇIĞIMIZDA SÖZEL 50 SORU, SAYISAL 40 SORU OLMAK ÜZERE TOPLAM 90 SORU VARDIR.

SINAV SÜRESİ SÖZEL BÖLÜM İÇİN 75, SAYISAL BÖLÜM İÇİN 80 DAKİKADIR.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görüş” 
sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kul-
lanılmıştır? 

A)	Yaşadıkları	görüş	ayrılığı,	ortaklıklarının	son- 
lanmasına	neden	olmuş.	 	 	

B)	Babam,	her	görüşe	saygı	gösteren,	hepsini	
enine	boyuna	düşünen	biridir.

C)	Taşınma	 konusunda	 hepinizin	 görüşünü	
tek	tek	alacağım.	 	 	 	

D)	Evin	sokak	kapısı,	oturduğu	yerden	görüş	
alanına	girmiyordu.

 

2.  

(I)	 NASA	 tarafından	 6	 Mart	 2009	 tarihinde	
uzaya	gönderilen	Kepler	Uzay	Teleskopu’nun	
yakıtı	tükenmek	üzere.	(II)	Bu	yüzden	Güneş’in	
ekseni	etrafında	dönen	ilk	araç	olan	bu	teles-
kopun	 birkaç	 ay	 sonra	 görevi	 sona	 erecek.	 
(III)	 Bu	 teleskopla	 bugüne	 kadar	 iki	 bin	 altı	
yüzden	 fazla	Dünya	 benzeri	 gezegen	 keşfe-
dildi.	 (IV)	 Kepler,	 NASA’nın	 gezegen	 keşif	
faaliyeti	amacıyla	yaptığı	 ilk	uzay	aracı	oldu-
ğundan	önemli	bir	yere	sahip.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde neden-sonuç anlamı vardır?

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

3. Vakti	 zamanında,	 zengin	 bir	 kral	 yaşarmış.	
Bu	kral,	kendine	bir	yardımcı	seçmeye	karar	
vermiş.	 Kral,	 bu	 kişinin	 zeki,	 bilgili	 ve	 hep-
sinden	daha	önemlisi	 kendisi	 gibi,	 bir	 sorun	
karşısında	 mazeretlere	 boğulmayan,	 eksik	
gedik	aramaktansa	çare	bulmaya	çalışan	biri	
olmasını	istiyormuş.	Bunun	için	dört	bir	yana	
haber	salmış	ve	çevrede	ne	kadar	bilgin	var-
sa	hepsini	sarayına	toplamış.	Bilginleri	tek	tek	
yanına	 çağırmış	 ve	onlara,	 “Ben	uçmak	 isti-
yorum,	 bu	 konuda	 ne	 düşünüyorsun?”	 diye	
sormuş.	Bütün	bilginler	insan	vücudunun	bu-
na	uygun	olmadığını	oldukça	bilimsel	yollarla	
anlatmışlar	ve	bunun	ancak	bir	hayal	olduğu-
nu	söylemişler.	Kral	hiçbirini	yardımcısı	olarak	
seçmemiş.	 Tam	 umudunu	 kaybedecekken	
saraya	gelen	 son	 kişiyi	 de	 yanına	 çağırtmış.	
Aynı	soruyu	ona	da	sormuş.	Adam	bir	şeyler	
mırıldanarak	kralın	karşısında	daireler	çizme-
ye	başlamış.	Kral,	ne	mırıldanıyorsun	yüksek	
sesle	söyle	de	ben	de	duyayım,	demiş.	Adam,	
“Nasıl	 yapabilirim?”	 diye	 düşünüyorum,	 de-
yince	 tamam	 demiş	 kral.	 Seni	 yardımcım	
yaptım.
Kralın parçadaki altı çizili sözden yardım-
cısı olarak seçtiği adamla ilgili çıkardığı 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Diğerlerinden	daha	çok	bilgi	sahibi	olduğu
B)	Sorunlara	iyimser	ve	çözüm	odaklı	bir	ba-

kış	açısıyla	yaklaştığı
C)	İkna	 kabiliyeti	 yüksek,	 zeki	 ve	 kurnaz	 biri	

olduğu
D)	Gerçeklikten	 uzak,	 hayalperest	 bir	 yapıda	

olduğu

SORU SAYILARI
	 TÜRKÇE	 	 	 :	20	soru
	 SOSYAL	BİLGİLER	 	 	 :	10	soru
	 DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ		 	 :	10	soru
	 İNGİLİZCE	 	 	 :	10	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	75	dakika

AA TÜRKÇE
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A ATÜRKÇE

4. Aşağıdaki	 kartın	 arka	 yüzünde	 bir	 deyimin	
açıklaması	 verilmiştir.	 Açıklaması	 verilen	 bu	
deyim,	kartın	ön	yüzüne	yazılacaktır.

İşe	yaramadığı	
veya	sıkıntı	
verdiği	hâlde	

vazgeçilemeyen	
şeyler	ve	kimse-
ler	için	söylenen	

bir	söz.

Buna göre kartın ön yüzüne yazılması 
gereken deyim aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde kullanılmıştır?

A)	Dikkat	et,	giderayak	başımıza	bir	dert	aç-
masın.	 						

B)	Senin	 yaptıklarına	 dayanacak	 gücüm	 kal-
madı,	artık	bıçak	kemiğe	dayandı.						

C)	Dede	yadigârıdır	işte	atsan	atılmaz,	satsan	
satılmaz.	 			

D)	Yaptıklarımın	 hiç	 faydası	 olmadı,	 akıntıya	
karşı	kürek	çekmişim.

5. 	I.	 İleri	gitmeye	devam	edeceğiz,	yeni	kapılar	
açacağız,	yeni	şeyler	yapacağız	çünkü	biz	
meraklıyız	ve	merak	bizi	yeni	yollara	götü-
rüyor.

II. İnsanlık	tıpkı	bir	çocuk	gibi	“neden,	nasıl,	
niye”	gibi	soruların	peşinden	koşarak	keş-
feder	ve	büyür.

III. Bilim	 adamı,	 gerçeği	 buldum,	 diyemez;	
ancak	bir	tane	gerçek	buldum,	diyebilir.

IV.	 Bilimsel	bilginin	ışığı	bütün	dünyayı	aydın-
latabilecek	kadar	güçlüdür.

Numaralanmış cümlelerden hangileri an 
lamca birbirine en yakındır?

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

6. Tüyden	hafif	olurum	böyle	sabahlar
Karşı	damda	bir	güneş	parçası
İçimde	kuş	cıvıltıları,	şarkılar
Bağıra	bağıra	düşerim	yollara
Döner	durur	başım	havalarda
	 	 	 	 Orhan	Veli	Kanık
Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	Yaşama	sevinci			
B)	Memleket	hasreti
C)	Doğa	sevgisi
D)	Mutluluk	özlemi

7. İnsanlar	vardır;	berrak,	pırıl	pırıl	bir	denizdir
Boşa	gitmez	ne	kadar	güvenseniz
Dibini	görürsünüz	her	şey	meydanda
Korkmadan	dalarsınız,	sizi	sarar	bir	anda
İçi	dışı	birdir	çekinme	ondan
Her	sözü	içtendir,	her	davranışı	candan
Bu şiirde kullanılan söz sanatı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

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

8. Anne,	çocuklar	kola	içemez	mi?
Bu cümlede yer alan çekimli fiil hakkında 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış-
tır?

A)	Zaman	anlamı	taşıyan	kiple	çekimlenmiştir.	
B)	Olumsuz,	soru	anlamı	taşımaktadır.
C)	Üçüncü	tekil	kişide	çekimlenmiştir.
D)	Dilek	kipi	kullanılmıştır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem 
kipinde anlam kayması (zaman kayması) 
vardır?

A)	Seni	görünce	herkes	çok	mutlu	oldu.
B)	Sabahları	bir	bardak	ılık	süt	içeriz.	
C)	Yarın	ailecek	Ankara’ya	gidiyoruz.
D)	Gönderdiğim	koliler	adreslerine	teslim	edil-

miş.
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10. Gün	 geçmiyor	 ki	 güzel	 Türkçemiz	 yabancı	
sözcüklere	duyulan	hayranlığa	kurban	edilme-
sin.	Neden	yapılır,	hangi	ruh	hâlinin	ürünüdür	
bu	tavır	ve	davranışlar	doğrusu	gerçekten	an-
lamak	çok	zor.	Giydiğimiz	elbiselerde	anlamı	
bilinmeyen	sözcükler,	dükkânlarımızın	reklam	
panolarında	 yarı	 Türkçe	 yarı	 yabancı	 anla-
tımlar,	 Türkçe	bir	 sözcüğü	 sanki	 yabancı	 bir	
sözcükmüş	gibi	yazmaya	kalkmak…	Binlerce	
örnek	sıralanabilir	bu	konuda.	Bu	cehaletten	
vazgeçin	lütfen!	
Aşağıdaki görsellerden hangisi parçada 
eleştirilen duruma örnek gösterilemez?

A) 

B) 

C) 

D) 

11. Zarflar,	 fiillerin	 anlamlarını	 “zaman,	 durum,	
miktar,	yer	yön	ve	soru”	gibi	çeşitli	yönlerden	
belirten	sözcüklerdir.	
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin han-
gisinde fiilin anlamını zaman yönünden 
belirten bir zarf kullanılmıştır?

A)	Derslerimde	başarılı	olmak	 için	çok	çalışı-
yorum.

B)	Yeni	 adlığı	 elbisesini	 dolabına	 özenle	 yer-
leştirdi.

C)	Genel	kurul	toplantısı	ne	zaman	yapılacak-
mış?

D)	Buzdolabını	tamir	etmek	için	bugün	mü	ge-
leceklermiş?

12. 

21	 Mart	 1915’te	 	 Lüleburgaz’da	 doğdu.		
Şair	 kimliğinin	 yanında,	 tiyatro	 ve	 sinema	
alanında	 da	 faaliyet	 göstermiştir.	 Birçok	
sinema	 filminde	 ve	 tiyatro	 oyununda	 rol	
aldı.	 1950	 yılında	 “Bırakılan	Çocuk”	 filmi-
nin	 yönetmenliğini	 de	 yapmış	 olan	 Cahit	
Irgat’ın	“Geri	Dönemezsin”	adlı,	bir	de	ro-
manı	vardır.	Mina	Urgan’la	bir	dönem	evli	
kalmış	olan	Cahit	Irgat	5	Haziran	1971’de	
İstanbul’da	hayata	veda	etti.	Sırası	ile		“Bu	
Şehrin	Çocukları	(1945),		Rüzgârlarım	Ko-
nuşuyor	 (1947),	 Ortalık	 (1952)	 ve	 Irgat’ın	
Türküsü	(1969)”	adlı	eserleri	yayımlanmış-
tır.

1. metin

Ben	Gönen’de	doğdum.	Genç	bir	yüzbaşı	
olan	 babamla	 her	 zaman	 önünden	 geçti-
ğimiz	 Çarşı	 Camii’ni,	 karşısındaki	 küçük,	
harap	 şadırvanı,	 içinde	 binlerce	 kereste	
tomruğu	yüzen	nehirciği	şimdi	hatırlamaya	
çalışıyorum.	 Yalnız	 evimizle	 okulu	 gözü-
mün	önüne	getirebilirim.	Sabahları	annem	
beni	 bir	 bebek	 gibi	 pencerenin	 kenarına	
oturtur,	 dersimi	 tekrarlatır,	 sütümü	 içirirdi.	
Bu	pencereden	görünen	avlunun	öbür	ya-
nındaki	büyük	toprak	rengi	yapının	camsız,	
kapaksız	tek	bir	penceresi	vardı.	Bu	siyah	
delik	beni	çok	korkuturdu.	

2. metin

Bu metinlerle ilgili aşağıdaki değerlendir-
melerden hangisi yanlıştır?

A)	Metinlerin	 anlatımı	 farklı	 kişi	 ağzından	 ya-
pılmıştır.

B)	Birinci	metin	otobiyografi	yazı	türüne	örnek	
gösterilebilir.

C)	Birinci	 metinde	 nesnel	 yargılara	 yer	 veril-
miştir.

D)	Her	iki	metinde	de	sözü	edilen	kişilerin	ya-
şamları	hakkında	bilgi	verilmiştir.
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13. Yukarıdaki parçada hikâyenin hangi unsu-
ru ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)	Zaman	 	 	 	
B)	Yer	 	 	
C)	Olay	örgüsü	 	 	
D)	Kişiler

14. Metinden çıkarılabilecek ana düşünce aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?

A)	Hayatta	ne	olursa	olsun	kendimize	güven-
meliyiz.

B)	Kendimizi	 geliştirmek	 için	 zorluklarla	 mü-
cadele	etmeli	ve	çok	çalışmalıyız.

C)	Kendimize	 örnek	 aldığımız	 kişileri	 çok	 iyi	
seçmeliyiz.	

D)	Başkalarına	özenerek	hareket	etmek,	kişilik	
özelliklerimize	zarar	verir.

TÜRKÇE

13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Kuşlar	diyarında	karganın	biri	bir	gün	yuvasındaki	ay-
nanın	karşısında	kendi	yürüyüşüne	bakmış.	Sonra,	ne	
kadar	da	kötü	yürüyorum,	demiş	kendi	kendine.	Daha	
güzel	yürümenin	yollarını	bulmak	için	başlamış	araştır-
maya.	Keklikle	karşılaşmış	yolda	selamlaşmışlar.	Karga,	
kekliğin	arkasından	bakmış	ve	keklik	öyle	güzel,	öyle	
tatlı	 yürüyormuş	 ki	 tamam,	 demiş.	 Ben	 de	 böyle	 yü-
rüyeceğim.	Bizim	karga	başlamış	keklik	gibi	sekmeye.	
Tam	öğrenmiş	keklik	gibi	sekmeyi,	bu	sefer	adımlarını	
tane	tane,	nazlı	nazlı	atan	serçeyi	görmüş.	Çok	hoşu-
na	gitmiş.	Demiş,	en	güzeli	serçe	gibi	yürümek.	Serçe,	
karganın	 hareketlerine	 bir	 anlam	 verememiş,	 yoluna	
devam	etmiş.	Bizim	karga	başlamış	serçe	gibi	yürüme-
ye.	Ama	bir	süre	sonra	çok	yorulmuş	çünkü	bu	yürüyüş	
şekilleri	onun	bacak	yapısına	uygun	değilmiş.	Pişman	
olmuş	başkasına	öykündüğüne.	Demiş,	ben	yine	ken-
dim	 gibi	 yürüyeyim.	 Tam	 yürüyecekken	 tökezleyip	
düşmüş.	 Çünkü	 başkası	 gibi	 yürümeye	 çalışırken	 bu	
sefer	kendi	yürüme	şeklini	unutmuş.

Olay	Örgüsü

Yer

Kişiler

Zaman

Kuşlar	diyarındaki	bir	karganın	
aynanın	karşısında	yürüyüşünü	

seyretmesi

Kuşlar	diyarı

Karga,	keklik,	serçe

Belirsiz	bir	gün

15. 	Sevgili	Arda,
Babamın	işi	nedeniyle	Ankara’ya	taşınalı	neredeyse	üç	ay	olacak.	Bu	arada	sana	hiç	yazamadım,	ku-
suruma	bakma	lütfen.	Söze	nereden	başlayacağımı	pek	bilemiyorum	çünkü	anlatacağım	çok	şey	var	
sana.	Öncelikle	taşındığımız	apartmandan	söz	etmek	istiyorum	çünkü	bu	apartmanda	çok	eğlenceli	
insanlar	var.	Taşındığımız	apartman	beş	katlı	ve	her	katında	sadece	bir	tane	daire	var.	Bizim	oturdu-
ğumuz	katın	altında	yaşlı	bir	teyze	oturuyor.	Yaşlı	teyze	her	gün	alt	katında	oturan	ailenin	çocuğundan	
çok	gürültü	yapıyor	diye	şikâyet	ediyor.	Ben	de	gülüyorum.	Geçen	gün	yaşlı	teyzenin	şikâyet	ettiği	ço-
cukla	tanışıp	arkadaş	olduk.	Bana	“Bizim	altımızdaki	kata	ünlü	bir	yazar	taşınmış,	beraber	onu	ziyarete	
gidelim	mi?”	diye	sordu,	ben	de	“Olur.”	dedim.	Unutmadan	sana	güzel	bir	haber	daha	vereyim.	Bizim	
üstümüzdeki	katta	bulunan	daire	bir	hafta	önce	boşaldı.	Belki	ablamla	eniştem	oraya	taşınabilir.	Şim-
dilik	hoşça	kal.	Yazmayı	unutma.

Duru	Vural
Yukarıdaki metinde anlatılanlara göre Duru ve ailesi taşındıkları apartmanın kaçıncı katında 
oturmaktadır?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5.
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16. Bu parçadan “iletişim” ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?

A)	Sadece	insanlara	özgü	bir	faaliyet	olmadığı
B)	Son	yıllarda	iletişim	aracı	olarak	en	çok	te-

lefonun	kullanıldığı
C)	Genel	anlamda	duygu,	düşünce	ve	bilgi	ak-

tarımı	olarak	tanımlanabileceği	
D)	Çok	farklı	yöntem	ve	araçlarla	yapılabilece-

ği

17. Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)	Bir	 konu	 hakkında	 bilgi	 vermek	 amaçlan-
mıştır.

B)	Örneklendirmeden	yararlanılmıştır.
C)	Karşılaştırma	yapılmıştır.
D)	Yaşanmış	bir	olay	dile	getirilmiştir.

18. Parçada boş bırakılan yerlere anlam akı-
şına göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 
getirilemez?

A)	Son	olarak
B)	Belki
C)	Ama
D)	Çünkü

19. Numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
yazımında yanlışlık yapılmıştır?

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

TÜRKÇE

16, 17, 18 ve 19. soruları aşağıdaki metne gere cevaplayınız.

	 Çok	sayıda	anlamı	olan	iletişimi,	genel	olarak	bireyler	arasındaki	duygu,	düşünce	ve	bilgi	aktarım	
süreci	olarak	 tanımlamamız	mümkündür.	 İletişim,	yaşamın	her	anında	ortaya	çıkan	kişisel	ya	da	grup	
olarak	yapılan	bir	etkinliktir.	Yapılan	küçük	bir	mimikten,	uydular	aracılığıyla	gerçekleşen	kıtalar	arası	ha-
berleşmeye	kadar	çok	geniş	ve	çeşitli	araçları	vardır	iletişimin.	-	-	-	-	iletişimin	sadece	insanlar	arasında	
gerçekleştiğini	düşünüyor	olabilirsiniz.	-	-	-	-	eğer	böyle	düşünüyorsanız	çok	yanılıyorsunuz	demektir.	 
-	 -	 -	 -	 insanlar	dışındaki	canlılar	da	sesler,	 renkler,	kokular,	 tatlar	ve	hareketler	yardımıyla	birbirleriyle	
iletişim	hâlindedir.	Mesela	çiçekler	yaydıkları	kokular	yardımıyla	çok	ihtiyaç	duydukları	polenleri	başka	
çiçeklere	taşıyacak	olan	arılarla	iletişime	geçer.	Anne	kedi	çıkardığı	ince	bir	ses	ile	yavrularını	yanına	ça-
ğırır.	Ormandaki	hayvanlar	ağaçlara	bıraktıkları	kokular	yardımıyla	birbirlerine	mesaj	yollayabilmektedir.	
	 Bütün	canlılar	iletişim	kurar	ama	bu	iletişim	insanların	kurduğu	iletişim	kadar	gelişmiş	değildir.	İn-
sanların	kullandığı	en	güçlü	iletişim	aracı	dildir.	Kullandığımız	dilin	anlatım	gücünü	birçok	el	kol	hareketleri	
                       I  
yada	 yüz	 ifadeleriyle	 zenginleştirebiliriz.	 Son	 birkaç yüzyıldır	 telefon,	 radyo,	 televizyon	 ve	 İnternet	 gibi
			II		 	 	 	 	 	 															III	 						IV
teknolojik	araçlar	yardımıyla	iletişim	olanaklarımızı	daha	da	güçlendirmiş	olduk.

20. Aşağıdaki görsellerden hangisi bir “oluş” fiilini anlatmaktadır?

A)  B)  C)  D) 
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1. Osmanlıların	Kıbrıs’ı	fethinden	sonra	Papa’nın	
çağrısı	ile	toplanan	Haçlı	donanması	İnebah-
tı	 Deniz	 Savaşı’nda	 Osmanlı	 donanmasını	
mağlup	etmiştir	(1571).	Bu	sırada	İstanbul’da	
bulunan	Venedik	Elçisi	Barbaro’ya	Veziriazam	
Sokullu	 Mehmet	 Paşa	 Kıbrıs’ın	 önemini	 an-
latan	 şu	 sözü	 söylemiştir:	 “Biz	 sizden	Kıbrıs	
Adası’nı	 alarak	 kolunuzu	 kestik.	 Siz	 ise	 do-
nanmamızı	 mağlûp	 etmekle	 sakalımızı	 tıraş	
etmiş	oldunuz.	Kesilmiş	kol	yerine	gelmez	lâ-
kin	tıraş	edilmiş	sakal	daha	gür	olarak	çıkar”.
Buna göre Sokullu Mehmet Paşa’nın daha 
çok aşağıdakilerden hangisini ifade etmek 
istediği söylenebilir?

A)	Akdeniz’de	Venedik	üstünlüğünü	kabul	et-
tiğini

B)	Donanmanın	 eskisinden	 daha	 güçlü	 hâle	
geleceğini

C)	Kıbrıs’ı	geri	almak	istediğini
D)	Osmanlı	 Devleti’nin	 Venedik’le	 iyi	 ilişkiler	

kurmak	istediğini

2. Kitle	iletişim	özgürlüğü	haber,	bilgi	ve	düşün-
celerin	 iletişim	 araçları	 vasıtasıyla	 serbestçe	
elde	 edilebilmesi,	 açıklanabilmesi	 ve	 yayıla-
bilmesini	sağlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle 
iletişim özgürlüğü bağlamında bir örnek 
değildir?

A)	Ali	 Bey’in	 ulusal	 yayın	 yapan	 bir	 kanalda	
açık	oturum	programı	yapması

B)	Nuran	Hanım’ın	Genel	Ağ’da	yemek	tarifleri	
yaptığı	bir	kanalının	olması

C)	Şebnem	Hanım’ın	sosyal	medyada	hayvan	
hakları	konusunda	mesajlar	paylaşması

D)	Turgut	Bey’in	öğrencilerine	 teknolojiyi	kul-
lanarak	bir	sunum	gerçekleştirmesi

3. Eskişehir’de	 kurulan	 bir	 pazarda	 bir	 Türk’ün	
Bizanslı	 tüccardan	 aldığı	 bardağın	 parasını	
ödememesi	üzerine	Osman	Bey,	o	kişiyi	ce-
zalandırarak	 Bizanslı	 tüccarın	 mağduriyetini	
gidermiştir.
Bu örnek bir devlet başkanının aşağıdaki 
özelliklerden hangisine sahip olması ge-
rektiğini ortaya koyar?

A)	Hoşgörülü	 B)	Otoriter
C)	Adil	 D)	Açık	sözlü

4. Serkan	 Bey	 Osmanlı’dan	 günümüze	 gelen	
çinicilik,	çömlekçilik	ve	halıcılık	gibi	alanlarda	
atölye	çalışmaları	düzenlemektedir.	Bu	çalış-
malara	birçok	öğrenci	katılmaktadır.
Buna göre yapılan bu çalışmalarla öğren- 
cilerin Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıda- 
kilerin hangisinde deneyim elde ettiği söy-
lenemez?

A)	Sanat	 B)	Estetik
C)	Din	 D)	Kültür

5. 
Ben	 Divan-ı	 Hümayun’un	 en	
önemli	 üyelerinden	 biriyim.	
Bütçenin	 hazırlanması	 ve	
devletin	 diğer	mali	 işlerinden	
sorumluyum.	Ayrıca	 	 gelir-gi-
derlerin	 hesaplanması	 gibi	
görevleri	de	yerine	getiririm.

Buna göre yukarıda tanıtılan Divan-ı Hü-
mayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	Defterdar	 B)	Kazasker
C)	Sadrazam	 D)	Nişancı
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6. II.	 Mahmut	 döneminde	 ıslahatlara	 en	 büyük	
engel	durumunda	olan	Yeniçeri	Ocağı	kaldırı-
larak	yerine	Avrupa	tarzında	modern	bir	ordu	
kuruldu.	
II. Mahmut’un bu yenilikle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşmak istediği söylenebilir? 

A)	Devleti	eski	gücüne	kavuşturmak
B)	Halkı	yönetime	katmak
C)	Ülkede	demokrasi	kültürünü	yaymak
D)	Devletin	vergi	gelirlerini	artırmak

7. Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından 
hangisi, Osmanlı Devleti’nin ekonomik açı-
dan zayıflamasında daha etkili olmuştur?

A)	İspanyol	ve	Portekizlilerin	Amerika	Kıtası’n-
da	sömürge	devletler	kurmaları

B)	Ümit	 Burnu’nun	 keşfedilmesiyle	 Akdeniz	
limanlarının	önemini	kaybetmesi

C)	Yeni	keşfedilen	ülkelere	Avrupa’dan	yoğun	
göçlerin	yaşanması

D)	Avrupa’da	 ticaretle	uğraşan	burjuva	sınıfı-
nın	güçlenmesi

8. Fransız	İhtilali	ile	dünyaya	yayılan	milliyetçilik	
fikri,	Osmanlı	Devleti	gibi	çok	uluslu	olan	dev-
letleri	 olumsuz	 etkiledi.	 Osmanlı	 Devleti’ne	
bağlı	olan	bazı	milletler,	milliyetçilik	fikrine	ka-
pılarak	kendi	bağımsız	devletlerini	kurdular.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıda-
kilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A)	Nüfusun	azalması
B)	Sınırların	daralması
C)	Merkezi	otoritenin	güçlenmesi
D)	Toprak	bütünlüğünün	sarsılması

9. Lale	 Devri’nde	 ilk	 kez	 Avrupa’da	 geçici	 el-
çilikler	 oluşturulmuştur.	 İlk	 kez	 “çiçek	 aşısı”	
uygulanmıştır.	 Çini	 atölyeleri	 açılmıştır.	 1720	
yılında	tulumbacıların	yerine	“itfaiye	teşkilatı”	
kurulmuştur.	 Matbaa	 getirilerek	 kitap	 basım	
işleri	hızlanmıştır.
Buna göre Osmanlı devlet adamlarının 
aşağıdakilerden hangisine önem verdiği 
söylenemez?

A)	Toplum	sağlığının	korunmasına
B)	Yangınlara	daha	hızlı	müdahale	etmeye
C)	Düşünce	hayatını	geliştirmeye
D)	Askeri	yapıyı	güçlendirmeye

10. Osmanlı	 Devleti’nde	 çiftçiler	 borçlarını	 öde-
yebilmek	 için	 tefecilere	 yüksek	 faizler	 ile	
borçlanıyor	 ve	 borçlarını	 ödemekte	 zorlanı-
yorlardı.	 Mithat	 Paşa	 1863	 yılında,	 çiftçileri	
desteklemek	 için	 çiftçilerin	oluşturduğu	kay-
nakla	 Memleket	 Sandıklarını	 kurmuştur.	
Memleket	Sandıkları	millî	 bankacılığın	 ilk	 ör-
neği	olarak	tarihe	geçmiştir.
Buna göre Memleket Sandıkları daha 
sonraki süreçte aşağıdaki kurumlardan 
hangisine dönüşmüştür?

A)	Ziraat	Bankası	
B)	Denizcilik	Bankası
C)	Maadin	Bankası
D)	Sümerbank
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1. Çevremize	 şöyle	 bir	 göz	 gezdirdiğimizde	 ne	
kadar	zengin	bir	varlık	âleminde	yaşadığımızın	
farkına	varırız.	Bu	varlıklardan	bazılarını	doğ-
rudan	 görür	 ve	 duyu	 organlarımızla	 algılarız.	
Fakat	bazı	varlıkları	görebilmek	için	özel	ola-
rak	tasarlanmış	araçlara	ihtiyaç	duyarız.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özel 
tasarlanmış bir âletle görülebilir?
A)

C)

B)

D)

Hücre	zarı

Timsah

Kartal

Aslan

2.     

“...Onlardan	hem	kendiniz	yiyin	hem	de	ihtiya-
cını	gizleyen,	gizlemeyen	fakirlere	yedirin…” 

(Hac	suresi,	36.ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	Kurban,	yardımlaşma	ve	dayanışma	ruhu-
nu	diri	tutar.

B)	Kurban	kesen	kişi	Allah’ın	emrini	yerine	ge-
tirmiş	olur.

C)	Kurban	kesilen	hayvanın	etinin	tamamı	da-
ğıtılmalıdır.

D)	Kurban	 eti	 sadece	 ihtiyacını	 gizleyenlere	
verilmelidir.

3. Her	Müslüman	kutsal	toprakları	ziyaret	etmek,	
Kâbe’nin	karşısında	namaz	kılmak	ve	dua	et-
mek	ister.	Hz.	Muhammed’in	(s.a.v.)	yaşadığı	
topraklarda	 gezmek,	 namaz	 kıldığı	 yerlerde	
namaz	 kılmak,	 vahyin	 indirildiği	 mekânlarda	
Kur’an	okumak,	Müslümanların	en	büyük	ha-
yalleri	 içerisinde	yer	alır.	Hac	ibadetini	yerine	
getirme	fırsatı	bulamayan	veya	kutsal	toprak-
ları	 özleyen	Müslümanlar,	 umre	 amacıyla	 bu	
güzel	 topraklara	 gider	 ve	 ziyaretlerini	 yerine	
getirirler.
Bu bilgiden yola çıkarak, aşağıdaki sonuç-
lardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A)	Hac	mevsiminde	olmak	şartıyla	her	Müslü-
man	umre	ibadetini	yapmalıdır.

B)	Peygamberimiz	 Hz.	 Muhammed’in	 yaşa-
dığı	 mekânları	 görmek	 her	 Müslümanın	
hayalidir.

C)	Hac	ibadetini	yapmaktan	mahrum	kalanlar,	
umre	ibadetini	de	yapmamalıdırlar.	

D)	Umre	ibadetini	yapanlar	hac	ibadetini	yap-
mak	zorunda	değillerdir.

4. Aslında	her	insan,	bu	dünyada	belirli	bir	süre	
yaşayacağını	ve	sonra	da	öleceğini	bilir.	Fakat	
insanların	 büyük	 bir	 kısmı,	 bu	 gerçeği	 unut-
mak	ister.	Allah’a	(c.c.)	ve	ahiret	gününe	iman	
edenler	ise	kendilerini	yaratanın,	yaşatanın	ve	
öldürecek	olanın	Allah	(c.c.)	olduğunu	bildik-
lerinden	ölümü	de	hayat	gibi	gerçek	ve	doğal	
kabul	ederler.
Bu metinden hareketle,
I. Her	insan,	ölüm	gerçeğiyle	yüzleşecektir.
II. Hiçbir	insan,	ölüm	gerçeğini	unutmak	iste-

mez.
III. Müminler,	 ölümü	 tıpkı	 yaşam	 gibi	 doğal	

karşılarlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5. •	 Babası	 peygamberdir,	 annesinin	 adı	 Ha-
cer’dir.

•	 Issız,	kurak	ve	kimsenin	bulunmadığı	bir	te-
pede	annesiyle	birlikte	konaklamıştır.

•	 Babasıyla	birlikte	Kâbe’yi	inşa	etmiştir.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)	Hz.	İbrahim	(a.s.)	 B)	Hz.	İsa	(a.s.)
C)	Hz.	Muhammed	(s.a.v.)	 D)	Hz.	İsmail	(a.s.)
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6. (I)	Kur’an-ı	Kerim’e	göre	Hz.	 İsa	 (a.s.),	 resul-
lerin	 en	 büyükleri	 olan	 beş	 peygamberden	
biridir.	 Bunlara	 “ulü’l-azm	 peygamberler”	
denir.	 (II)	 Hz.	 İsa,	 Allah’ın	 (c.c.)	 emir	 ve	 ya-
saklarını	 insanlara	bildirme	konusunda	üstün	
gayret	 gösteren	 ve	 Allah’ın	 (c.c.)	 övgüsünü	
alan	peygamberlerden	biridir.	 (III)	Karşılaştığı	
hiçbir	zorluk	ve	sıkıntı	Hz.	İsa’yı	(a.s.)	Allah’ın	
(c.c.)	 dinini	 anlatmaktan	 ve	 insanları	 tevhide	
çağırmaktan	alıkoymamıştır.	(IV)	Hz.	İsa	(a.s.)	
da	 diğer	 insanlar	 gibi	 Allah	 (c.c.)	 tarafından	
yaratılmış	bir	kuldur,	bir	anneden	ve	babadan	
dünyaya	gelmiştir.
Hz. İsa (a.s.) ile ilgili cümlelerin hangisinde 
yanlış bilgi bulunmaktadır?

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

7. Ahirete	 iman	 ile	 Allah’a	 (c.c.)	 iman	 arasında	
doğrudan	 ve	 son	 derece	 güçlü	 bir	 bağ	 var-
dır.	Öldükten	sonra	dirilip	Allah’a	(c.c.)	hesap	
vereceğine	iman	eden	bir	insan,	sevdiği	Rab-
binin	 huzuruna	 günahsız	 bir	 şekilde	 çıkmak	
ister.	 Bu	 yüzden	 Allah’ın	 (c.c.)	 hoşuna	 git-
meyen	söz	ve	davranışlardan	uzak	durmaya	
çalışır.	 Allah’ın	 (c.c.)	 rızasını	 kazanmak	 için	
bütün	söz	ve	fiillerinde	O’nun	belirlediği	ölçü-
lere	uymaya	gayret	eder.
Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	İnanan	 insan,	 cennete	 gitmek	 için	 sürekli	
namaz	kılar.

B)	Cennet	 o	 kadar	 büyüktür	 ki,	 oraya	 bütün	
insanlar	sığabilir.

C)	Hayatının	 hesabını	 vereceğine	 inanan	 in-
san,	söz	ve	davranışlarına	dikkat	eder.

D)	Dünya	 sınavını	 geçemeyenler,	 cehennem	
cezasıyla	karşılaşacaklardır.

8. Kâbe,	Allah’a	(c.c.)	ibadet	etmek	için	yapılan	
yeryüzündeki	 ilk	mabettir.	 Kâbe’ye	 Yüce	 Al-
lah’ın	 evi	 anlamına	 gelen	 “Beytullah”	 adı	 da	
verilir.	Ortasında	Kâbe	bulunan	ve	namaz	kılı-
nan	büyük	alana	da	“Mescid-i	Haram”	denir.
Buna göre, Mescid-i Haram’da aşağıdaki 
ibadetlerden hangisi yapılabilmektedir?

A)	Vakfe	ibadeti	yapılır.
B)	Kurban	kesilir.
C)	Tavaf	ibadeti	yapılır.
D)	Hz.	Muhammed’in	kabri	ziyaret	edilir.

9. Allah’ın	 (c.c.)	 haber	 verdiği	 varlıklardan	 olan	
melekler,	 duyu	 organlarıyla	 algılanamazlar.	
Ancak	 Müslümanlar	 onların	 varlığını	 kabul	
eder.	 Çünkü	 bu	 nuranî	 ve	 ruhanî	 varlıklara	
inanmak,	imanın	altı	şartından	biridir.	Kur’an-ı	
Kerim’deki	pek	çok	ayette	meleklerin	varlığın-
dan	ve	özelliklerinden	bahsedilir.
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangi-
si meleklerin görevleriyle ilgili yanlış bilgi 
vermektedir?

A) Sedanur:	 “Cebrail,	 Allah’tan	 (c.c.)	 aldığı	
vahyi	peygambere	iletmekle	görevlidir.”

B) Mehmet:	“Kiramen	katibin,	öldükten	sonra	
kabirde	insanları	sorgulamakla	görevli	me-
leklerdir.”

C) Fatmanur:	“İsrafil,	sûra	üflemekle	görevli-
dir.”

D) Mert:	 “Mikail,	 tabiat	 olaylarını	 ve	 rızıkları	
yönetmekle	görevlidir.”

10. “De	ki:	‘Şüphesiz	benim	namazım,	kurbanım,	
hayatım	ve	ölümüm	hepsi	âlemlerin	Rabbi	Al-
lah	içindir.”

(En’am	suresi,	162.	ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A)	Kulluğun	Allah	(c.c.)	için	olması	gerektiği
B)	Namaz	kılmanın	zorunlu	ve	farz	olduğu
C)	Kurban	ibadetinin	önemli	ve	vacip	olduğu
D)	Ahiret	hayatının	ebedi	(sonsuz)	olduğu																																				
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1-4: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks. 

1. 

May:	-	-	-	-	?	
Bill:	They	had	a	sad	story.	They	lived	on	
Mauritius	Island.	When	people	discovered	
the	island,	they	killed	the	birds	in	large	
numbers.
A)	What	did	dodo	birds	look	like
B)	What	did	dodo	birds	eat
C)	Why	did	dodo	birds	become	extinct
D)	Why	are	dodo	birds	endangered	animals

2. 

Alice:	Does	Peter	always	do	sports?
Sonia:	Yes,	he	does.	But,	-	-	-	-	because	he	 
feels	 freer	 and	 happier	 when	 he	 does	
individual	sports.	

A)	he	rarely	does	team	sports	
B)	he	never	does	wrestling
C)	he	often	plays	handball
D)	he	always	goes	rafting

3. 
Polar	bears	are	in	danger	of	
extinction	because	the	ice	in	
the	poles	keeps	melting.	

You’re	right.	
-	-	-	-.Daren

Lucas
A)	People	should	plant	trees	
B)	People	should	stop	global	warming
C)	People	should	protect	sea	animals
D)	People	should	save	herbivores

4. 

-	-	-	-	?

They	can	see	in	dark	very	
well,	so	they	hunt	at	night.	

Mary

Bob
A)	Why	do	tigers	usually	hunt	at	night
B)	Where	do	tigers	always	sleep
C)	How	do	tigers	sometimes	feed	their	babies
D)	What	do	tigers	rarely	do	during	the	day
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5. Jason	 is	 tall	 and	 slim.	 He	 has	 got	 wavy	
brown	hair	and	hazel	eyes.	He	always	 looks	
handsome	and	smart.	He	 is	my	best	 friend.	
I	get	on	well	with	him	because	 I	never	have	
problems	with	him.	He’s	always	happy	and	he	
likes	meeting	his	friends.
His friend likes Jason because - - - -.

A)	he’s	stubborn,	quiet	and	nervous
B)	he	has	got	wavy	brown	hair	and	hazel	eyes
C)	he	has	nothing	in	common	with	him		
D)	he’s	easy-going,	cheerful	and	outgoing

6. Mark	had	a	ten-day	holiday	last	summer.	He	
went	sailing	on	25	July.
 

JULY

When did Mark finish his holiday?

A)	On	the	thirty-first	of	July.			
B)	On	the	third	of	August.		
C)	On	the	twenty-first	of	August.			
D)	On	the	twenty-fifth	of	July.

7. 

•	Are	you	interested	in	endangered	
animals?

•	Would	you	like	to	stop	the	harm	 
against	nature?

•	Why	 don’t	 you	 protect	 animals’	 natural	 
habitats?	

If	you	say	“YES”,	let’s	join	our	after-school	 
club	and	organize	activities	to	save	wildlife.
For	 more	 information,	 you	 can	 visit	 our	 
website	www.savethewildlife.com

Students join the club to - - - - .

A)	plant	trees
B)	visit	websites		
C)	have	sports	activities	
D)	protect	endangered	animals
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8. Tom	 did	 some	 research	 about	 the	 sport	 preferences	 of	 the	 students	 because	 his	 club	 organizes	 
tournaments	for	girls	and	boys	at	school	every	year.	There	were	four	choices	in	his	questionnaire.	You	
can	see	the	results	below.

1 2 3 4

1 1

2 2

3

3

4
4

GIRLS’ PREFERENCES BOYS’ PREFERENCES

Which is WRONG according to the chart?

A)	Girls	like	basketball	more	than	cycling.	 	
B)	Boys	like	archery	more	than	cycling.
C)	Soccer	is	more	popular	than	archery	for	girls.	 	 	
D)	Basketball	is	more	popular	than	archery	for	boys.

9. Which sentence shows that Bill Gates 
didn’t complete his education?

A)	He	attended	Harvard	University.	 	
B)	Bill	met	a	computer	at	the	age	of	13.	
C)	Students	didn’t	have	PCs	or	laptops.	
D)	He	left	Harvard	in	1975.

10. Bill Gates is a successful person because 
- - - - . 

A)	Paul	Allen	helped	him	write	programmes	
B)	he	met	a	computer	at	the	age	of	13	
C)	he	 always	 tried	 to	make	 his	 programmes	

perfect	
D)	his	 wife	 founded	 an	 organization	 to	 help	

people

Answer the questions (9-10) according to the text below. 

Bill	Gates	is	an	inventor,	an	author	and	the	founder	of	Microsoft,	the	
world’s	largest	PC	software	company.	He	was	born	on	October	28,	
1955,	in	Washington.	He	was	interested	in	computers	when	he	was	
an	eight-grade	student.	In	those	years,	students	didn’t	have	PCs	or	
laptops.	Bill	met	a	computer	at	the	age	of	13	at	school	and	he	wrote	
his	 first	 programme.	 Then	 he	 began	 writing	 programmes	 for	
companies	with	his	friend	Paul	Allen.	He	attended	Harvard	University	
to	study	law	in	1973,	but	he	left	Harvard	in	1975	and	he	founded	the	
Microsoft	with	Paul	Allen.	He	created	WINDOWS	in	1985.	He	always	
tried	 to	perfect	 his	 programmes.	He	 left	Microsoft.	He	 founded	an	

organization	with	his	wife	 in	2008	because	they	wanted	to	solve	social	problems.	They	still	 try	 to	help	
people	in	need	all	over	the	world.


