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

1. Edebiyatın	en	heyecan	veren	yanlarından	biri	
de	yarattığı	kahramanların	günlük	yaşamımı-
zın	ortasına	bir	gökkuşağı	gibi	düşüvermesidir. 
Masallardan	başlayarak	neredeyse	tüm	sözlü	
kültür	ürünlerinden,	yazının	görkemli	ve	güvenli	
limanına	sığınan	modern	edebiyata	kadar	du-
rumun	pek	değiştiğini	düşünmüyorum.	Reşat	
Nuri’nin	 “Feride”sini,	 Ömer	 Seyfettin’in	 “Ka-
şağı”sını,	 Dede	 Korkut’un	 “Deli	 Dumrul”unu	
ya	da	Sabahattin	Ali’nin	“Kuyucaklı	Yusuf”u-
nu	 bir	 düşünün.	 Bu	 anlatıların	 kahramanları	
olmasa	hayatımız	ne	kadar	renksiz	olurdu.
Bu metindeki altı çizili ifade ile söz konusu 
kahramanların hangi özelliği anlatılmakta-
dır?

A)	Gündelik	işlerimizi	tekdüzelikten	kurtarma-
sı

B)	Gündelik	hayatımıza	olağanüstülük	kazan-
dırması

C)	Sıradan	 hayatımıza	 canlılık,	 hareketlilik	 ve	
çeşitlilik	katması

D)	Gerçek	hayatta	bizlere	en	iyi	dost	olması

2. “Çizgili	 Pijamalı	 Çocuk”,	 alternatiflerinden	
farklı	 bir	 duruşla	 karşımıza	 çıkarak	 “Çocuk	
kitaplarının	 sonu	 umut	 aşılamalı.”	 diyen	 ço-
ğunluğu	eli	boş	yolcu	ediyor.
Bu cümleden “Çizgili	 Pijamalı	Çocuk” hak-
kında,
I. Mutlu	bir	sona	bağlandığı
II. Final	bölümünün	alışılmışın	dışında	olduğu
III. Bilinen	çocuk	kitaplarından	ayrıldığı
IV.	 Çocuklara	umut	aşıladığı
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Kitap	müthiş	bir	 tasvirle	başlıyor.	Yazarın	da	
amaçladığı	üzere	adaya	ilgiyle,	merakla,	aşk-
la	 adım	 atıyoruz.	 Yazarın	 bütün	 anlattıklarını	
bir	fotoğraf	karesinde	görür	gibi	olmakla	kal-
mıyor,	 o	 fotoğraf	 karesinin	 içinde	 duruyoruz	
sanki.	Uçaktan	 inen,	 adanın	başkentinin	 so-
kaklarını	 adımlayan,	 mimarisine	 bakakalan,	
alize	rüzgârını	yüzünde	hisseden	biziz	sanki.
Bu metinde sözü edilen kitapta aşağıdaki 
anlatım biçimlerinden hangisinin başarıyla 
kullanıldığı vurgulanmıştır?

A)	Açıklama
B)	Öyküleme
C)	Tartışma
D)	Betimleme

AA TÜRKÇE
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4. Anlatımı	etkili	kılmak	amacıyla	başvurulan	söz	
oyunlarına	“söz	sanatları”	denir.	Aşağıda	bazı	
söz	sanatları	açıklamasıyla	birlikte	verilmiştir:
•	 Karşıtlık	(Tezat):	Birbirine	karşıt	kavram	veya	
durumları	anlatan	ifadeleri	bir	arada	kullan-
ma	sanatıdır.

•	 Abartma	 (Mübalağa):	 Bir	 duyguyu,	 düşün-
ceyi	 veya	 olayı	 olduğundan	 büyük	 ya	 da	
küçük	gösterme	sanatıdır.

•	 Kişileştirme	 (Teşhis):	 İnsana	 ait	 özellikleri	
insan	dışındaki	varlıklara	yükleme	sanatıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması 
verilen sanatlardan herhangi birine yer ve-
rilmemiştir?

A)	Tuna	boylarında	sıra	selviler
	 Tan	yeli	estikçe	sessiz	ağlarmış
B)	Artık	yaratan	sensin	havamı,	iklimimi
	 Buzların	soğuğu	yok,	alevler	sıcak	değil
C)	Yüzü	nurlu	ve	sevgi	dolu	bir	cennetti
	 Sözü	bal,	kendi	candı	garip	anamın
D)	Biz	Türk	süvarisiyiz:	İyi	bak,	iyi	tanı
	 Rüzgârlarla	yarışır	hücumlarda	atımız

5. Benimle	 beraber	 burada	 savaşan	 bütün	 as-
kerler	 kesin	 olarak	 bilmelidir	 ki	 üzerimizde	
bulunan	vatan	ve	namus	vazifesini	tamamen	
yerine	 getirmek	 için	 bir	 adım	 geri	 gitmek	
yoktur!	Uyku	ve	 istirahat	aramanın	bu	 istira-
hatten	 yalnız	 bizim	 değil,	 bütün	 milletimizin	
ebediyen	 mahrum	 kalmasına	 sebebiyet	 ve-
rebileceğini	 cümlenize	 (hepinize)	 hatırlatırım.	
Bütün	arkadaşlarımın	benimle	aynı	düşünce-
de	 olduklarına	 ve	 düşmanı	 tamamen	denize	
dökmedikçe	yorgunluk	işaretleri	göstermeye-
ceklerine	şüphe	yoktur!

(Mustafa	Kemal	Atatürk)
Bu parçada Atatürk aşağıdakilerden han-
gisine değinmemiştir?

A)	Kararlılık
B)	Merhamet	
C)	Uyarı
D)	Mücadele

6. Bizim	 çocuklarla	 ilgili	 bir	 yığın	 etkinliğimiz	
var.	İlk	akla	gelen,	23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	
ve	Çocuk	Bayramı	 etkinliği.	 Biraz	 daha	 kur-
calayacak	 olursak	 unutulmaya	 terk	 ettiğimiz	
pek	 çok	 etkinliğimiz	 olduğunu	 görürüz.	 Bu	
geleneklerden	 uzaklaştıkça	 sadece	 çocuk-
lar	değil	büyükler	de	köksüzleşiyor.	O	zaman	
rüzgâr	nereden	eserse	insanlar	oraya	yöneli-
yor!	Mesela	son	zamanlarda	Cadılar	Bayramı	
kutlayan	okullarımız	oldu.	Bu	bayram	nereden	
çıktı?	 Neden	 var?	 Nasıl	 kutlanır?	 Nereler-
de	 kutlanıyor?	 Bunu	 hiç	 bilmiyoruz!	 Çünkü	
ithal	edilmiş	bir	kültürel	faaliyet.	Kötü	bir	öy-
künmenin	 ürünü.	 Yapmacık	 olduğu	 için	 de	
yadırganıyor	elbette.	Ama	böyle	giderse	buna	
da	alışılacak	ve	Cadılar	Bayramı	da	23	Nisan	
gibi	kutlanacak.	İşte	bu	köksüzleşmedir.
Bu parçanın yazarının asıl yakındığı konu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Yabancı	 kültürlere	 özenilerek	 gelenekler-
den	uzaklaşılması

B)	Cadılar	Bayramı’nda	çocukların	eğlenmesi
C)	Kimi	 insanların	 Cadılar	 Bayramı’nın	 kutla-

nılmasını	yadırgaması
D)	Kültürümüzdeki	çocuk	bayramlarının	yete-

rince	tanıtılmaması

7. Fiilleri	 zaman	 açısından	 biçimlendiren	 eklere	
haber	(bildirme)	kipi,	fiillere	farklı	anlam	özel-
likleri	 (gereklilik,	 şart,	 istek,	emir)	 kazandıran	
eklere	dilek	(tasarlama)	kipi	adı	verilir.	Örneğin	
“Bu	kitabı	okuyacağım.”	cümlesinde	“okuma”	
eyleminin	 gelecek	 zamanda	 gerçekleşeceği	
bildirilmektedir.	 Bu	 yüzden	 “okuma”	 eylemi	
haber	kipiyle	çekimlenmiştir.	 “Bu	kitabı	oku-
malıyım.”	cümlesinde	 ise	“okuma”	eyleminin	
zamanı	 değil,	 gerekliliği	 söz	 konusudur.	 Bu	
yüzden	de	 “okuma”	eylemi	dilek	 (tasarlama)	
kipiyle	çekimlenmiştir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümleler-
den hangisinde fiil diğerlerinden farklı bir 
kiple çekimlenmiştir?

A)	Ayşenur	teyzem	nefis	kurabiyeler	yapar.
B)	Burası	oldukça	soğukmuş,	içeri	girelim.
C)	Babam	oturma	odasında	gazete	okuyor.
D)	Tüm	kitaplarını	kütüphaneye	bağışlamış.
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8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre ce-
vaplayınız.

Bir	 yapıt	 üretiyorsunuz	 ki	 bunun	 -benim	 ele	
alacağım	 bağlamda-	 “sanat	 yapıtı”	 olduğunu	
varsayıyorum,	bu	yapıtın	“alıcısı”	için	“uygun”	
olup	 olmaması	 konusunu	 tartışıyoruz.	 Ba-
sitleştirelim,	 ayakkabı	 üretiyorsunuz,	 çocuk	
ayakkabısı,	 şunu	 sorabilir	 misiniz:	 “Ben	 bir	
ayakkabı	 ürettim	 ama	 acaba	 çocuğa	 uygun	
mu?”	 Hemen	 akla	 şu	 gelir:	 “Hangi	 çocuğa?	
Çocuk	var,	çocuk	var...	Hepsinin	ayağı	bir	de-
ğil	ki?”	Çocuk	ayağı	diye	standart	tek	boyutta	
bir	 ayaktan	 söz	 edemiyoruz.	 Uzun,	 kısa,	 ta-
raklı,	şişko,	cılız,	kemikli,	etli...	Ancak	buradan	
yola	 çıkarak,	 yetişkin	 ayakkabılarıyla	 çocuk	
ayakkabıları	 arasında	hiçbir	 fark	 yoktur,	 diye-
biliyor	muyuz?	Pek	 tabii	 ki	 hayır!	Ayakkabıda	
uygunluğu	tayin	etmemizi	sağlayan	şey	şudur:	
Ayağın	 ayakkabıya	 sığması,	 ayakkabının	 bol	
gelmemesi,	 vurmaması,	 sıkmaması...	 Edebi-
yatın	 çocuğa	 sunulduğu	 en	 yaygın	 araç	 olan	
“kitap”	da	bir	yere	kadar	benzer	ölçütlerle	ele	
alınabilir:	 Kitabın	 çocuğun	 algılama	 kapasi-
tesine	 “bol”	 gelmemesi,	 yetersiz	 gelmemesi,	
çocuğu	sıkmaması...	Bütün	bunlar	uygunluğu	
belir-leyen	ilkelerdir.

8. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine 
yanıt olarak verilmiştir?

A)	Çocukların	 sanata	 ve	edebiyata	 yönelme-
sinde	kitapların	rolü	nedir?

B)	Çocuk	kitaplarında	konu	sınırlaması	olmalı	
mıdır?	

C)	Bir	kitabın	çocuğa	uygunluğu	nasıl	belirle-
nir?

D)	Çocuk	 kitabının	 klasik	 bir	 sanat	 yapıtı	 ol-
masını	sağlayan	etkenler	nelerdir?

9. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarının hangisinden yararlanılmamıştır?

A)	Tanımlama	
B)	Karşılaştırma
C)	Örnekleme	
D)	Benzetme

10. 

Boyutsal Anıt Ağaçlar:	 Bu	 ağaçlarda,	
yaş,	boy,	gövde	çapı	gibi	fiziksel	özellikler	
dikkate	alınır.	
Folklorik Anıt Ağaçlar:	Halkın	binlerce	yılı	
bulan	gelenek	ve	göreneklerine	konu	olan,	
bu	geleneklerin	yaşatıldığı	ağaçlardır.	
Mistik Anıt Ağaçlar: Dinî	bir	inanışla	yöre	
halkı	tarafından	yüceltilmiş	olan	ağaçlardır.
Tarihî Anıt Ağaçlar:	Tarihî	bir	olaya	tanıklık	
etmiş	olan	ağaçlardır.

Bilgilendirici Metin

Cumhuriyetimizin	 kurucusu	 Gazi	Mustafa	
Kemal	 Atatürk’ün	 Yalova’da	 kaldığı	 köş-
kün	yanındaki	çınar	ağacı	çok	büyümüştür.	
Dalları	binaya	zarar	vermeye	başlar.	Ağa-
cın	budanması	gerektiği	düşünülür.	Atatürk	
o	 zaman	 şu	 emri	 verir:	 “Ağacı	 kesmeyin,	
köşkü	yürütün.”	Sonuç	olarak	1930	yılında	
binanın	temeli	kazılır,	raylar	döşenir	ve	bina	
4,8	metre	yürütülür.	Çınar	ağacı	da	özgür-
ce	büyümeye	devam	eder.

Hikâye Edici Metin

Buna göre hikâye edici metinde sözü edi-
len çınar ağacı açıklaması yapılan anıt ağaç 
türlerinden hangisiyle adlandırılabilir?

A)	Boyutsal
B)	Folklorik
C)	Mistik
D)	Tarihî

11. Dokuz	ay	karnında,	iki	yıl	da	kucağında	taşıdın	
Bunlar	yetmiyormuş	gibi	sırtında	bile	taşıdın
Sen,	benim	için	hayatta	çok	çalışıp	çabaladın
Yeri	geldi	kendin	açken	azığını	bana	yedirdin
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerin 
hangisinde açıklanmıştır?

A)	Anneden	 ayrı	 kalmanın	 neden	olduğu	öz-
lem

B)	Anneye	karşı	duyulan	gönül	borcu
C)	Eski	günleri	hatırlamanın	verdiği	hüzün
D)	Anneye	gösterilen	hoşgörü
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12. İzmir-Menemen	 istikametinde	 yol	 alan	 tren-
deki	 yaşlı	 bir	 teyze,	 görevliye	 “Yavrum	
Menemen’e	 varınca	 bana	 bildiriver,	 aman	
unutma!”	demiş.	Görevli	de	“Sen	uyu	teyzem,	
Menemen’e	 varınca	ben	 sana	bildireceğim.”	
diye	 garanti	 vermiş.	 Teyze	 güvenip	 uyumuş.	
Görevli	 ise	 olayı	 unutmuş.	 Tren	 Menemen’i	
geçmiş.	 Epey	 sonra	 görevli,	 teyzenin	 ine-
ceğini	 hatırlayıp	 makiniste	 koşmuş.	 Treni	
durdurmuş	 ve	 üzülmüşler.	 Gecenin	 bir	 vakti	
kadıncağızın	Menemen’e	tek	başına	dönme-
si	olacak	iş	değilmiş.	Makinist	“Dur,	ben	treni	
geri	 alayım,	Menemen’e	 geri	 dönelim.	Gece	
fark	 eden	olmaz.”	demiş.	Gece	karanlığında	
Menemen’e	dönmüşler.	Görevli	“Kalk	teyzem,	
Menemen’e	 vardık.”	 demiş.	 Teyze	 uyanmış	
“Ömrüne	bereket	yavrum.”	diyerek	çantasını	
açmış,	bir	 hap	çıkarıp	 yutmuş.	Tekrar	başını	
yaslamış.	Görevli	hayretle	 “İnmiyor	musun?”	
diye	sormuş.	Teyze	“Yok	yavrum,	ben	bugün	
doktora	 gittiydim,	 doktor	 iki	 tane	 hap	 verdi.	
Birini	 Basmane’de,	 ikinciyi	 de	 Menemen’e	
varınca	almamı	söylediydi.	Ben	hapımı	aldım,	
kal	sağlıcakla.”	demiş.
Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	İnsanların	sözlerine	veya	davranışlarına	ba-
karak	ne	düşündüğünü	anlayamayız.

B)	Önemli	olan,	hata	yapmamak	değil;	yapılan	
hatalardan	ders	almaktır.

C)	Karşımızdakinin	sözlerinde	samimi	olup	ol-
madığını	anlamamız	zaman	alabilir.

D)	Karşımızdakinin	 ne	 hissettiğini	 anlamamız	
için	kendimizi	onun	yerine	koymalıyız.

13. Hava	keskin	bir	kömür	kokusuyla	dolar
Kapanırdı	daha	gün	batmadan	kapılar
Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki 
altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanıl-
mıştır?

A)	Mutfaktaki	tüm	bulaşıkları	tek	başına	yıka-
dı.

B)	Okulda	göz	göze	geldiği	 insanlara	gülüm-
ser.

C)	Kadın,	kucağındaki	yavrusunu	sımsıkı	tutu-
yordu.

D)	Bu	kocaman	valizi	yalnız	başına	taşıyamaz-
mış.

14. Shakespeare	 her	 şeyden	 önce	 olağanüstü	
bir	 dil	 ustası,	 bir	 dil	 cambazıdır.	 Günümüz-
de	kullanılan	pek	çok	 İngilizce	söz	öbeği	 ve	
deyimi	kâh	icat	ederek	kâh	kelimeleri	bilinen	
tüm	anlamlarının	dışında	kullanarak	dili	 zen-
ginleştirmiştir.	 İyi	eğitimli	bir	 İngiliz’in	sözcük	
dağarcığının	 20	 bin	 kelime	 civarında	 olduğu	
sanılırken,	 Shakespeare’de	 bu	 rakamın	 65	
bini	 aştığı	 tahmin	 edilir.	 Dolayısıyla	 Shakes-
peare	okumaktan	alınan	keyfin	büyük	ölçüde	
Shakespeare’in	dilinden	kaynaklandığını	söy-
lemek	yanlış	olmaz.	
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
Shakespeare’in özelliklerinden biri değil-
dir?

A)	Kelime	hazinesinin	geniş	olması
B)	Düşüncelerini	çok	iyi	ifade	etmesi
C)	Sade	bir	anlatımının	olması
D)	Kelimelere	yeni	anlamlar	yüklemesi

15. (I)	 İşçilerin	hayatının	anlatıldığı	 eser	dört	bö- 
lümden	oluşmaktadır.	 (II)	 İlk	bölümde	kahra- 
manların	 başından	geçenleri,	 olayların	 dışın-
daki	anlatıcının	ağzından	duyarız.	(III)	Anlatıcı	
ilk	olarak	“gecenin	işçileri”	diye	nitelendirdiği	
kişileri	tanımlar.	(IV)	Bu	kişiler	ile	diğer	insan-
lar	arasındaki	zıtlığı	ortaya	koymak	için	uzun	
uzun	betimlemeler	yapılır.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	I.	cümlede	söz	konusu	eserin	içeriğiyle	ilgili	
bilgi	verilmiştir.

B)	II.	 cümlede	 üçüncü	 kişi	 ağzından	 anlatım	
yapıldığı	belirtilmiştir.

C)	III.	cümlede	kahramanların	hayal	dünyasın-
dan	söz	edilmiştir.

D)	IV.	 cümlede	 kahramanların	 betimlenerek	
tanıtıldığı	dile	getirilmiştir.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işa-
reti (?) yanlış kullanılmıştır?

A)	Bu	derse	not	alarak	mı	çalışmalıyım,	oku-
yarak	mı	bilemedim?

B)	Astronomi	 ve	 matematik	 bilgini	 olan	 Ali	
Kuşçu,	1403’te	(?)	doğdu.

C)	Doktor	Hanım	endişeli	gözlerle	bana	baktı:
	 –	Yaşınız?
D)	Bu	kıyafet	bana	yakışmış	mı,	ne	dersin?



67. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

A ATÜRKÇE

17. Bu metne verilecek en uygun başlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Geçmişten	Günümüze	Seri	Üretim
B)	El	İşçiliğinden	Seri	Üretime
C)	Üretim	Aşamaları
D)	Üretimde	Teknolojiden	Yararlanma

18. Bu parçaya göre seri üretime geçilmesiyle,
I. Üretilen	ürün	sayısı
II. Olası	üretim	hataları
III. Üretim	verimliliği
IV.	 Çalışan	sayısı
başlıklarından hangilerinde bir artış olduğu 
söylenemez?

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

19. Aşağıdaki görsellerden hangisi seri üreti-
me örnek olamaz?

B)

D)

A)

C)

20. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?

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

17, 18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

	 Geçmişte	üretim	el	işçiliğine	dayanırdı.	El	işçiliğinde	çeşitli	aletlerden	ve	bazı	makinelerden	yararlanı-
lırdı.	Bir	kişi	bir	ürünü	başından	sonuna	kadar	tek	başına	üretirdi.	Bu	çok	uzun	ve	zahmetli	bir	süreçti.	Bu	 
             I
nedenle	ürünün	hem	maliyeti	hem	de	satış	fiyatı	hızla	artıyordu.	Ayrıca	el	işçiliğiyle	üretilen	hiçbir	ürün
               II
birbirinin	aynısı	olmadığından	parçaların	değişimi	de	çok	mümkün	olmuyordu.	Bu	da	bir	parçanın	bozul-
                             III
ması	ya	da	kırılması	durumunda	ürünün	kullanılamaz	hâle	gelmesine	neden	olabiliyordu.
	 Değiştirilebilir	parçaların	kullanıldığı	yani	bir	ürünün	parçalarının	aynı	tür	başka	bir	ürünün	parçalarıyla	
birebir	eşleştiği,	ilk	seri	üretim	Marc	Isambard	Brunel	adlı	bir	mühendis	tarafından	1805	yılında	gerçek-
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						IV
çekleştirildi.	 Brunel,	 İngiliz	 Kraliyet	 Donanması’nın	 her	 yıl	 ihtiyaç	 duyduğu	 yüz	 bin	 gemi	 palangasını	
makinelerden	yararlanarak	üretti.	Brunel’in	bu	başarısı	seri	üretimin	gelişimi	için	önemli	adımlardan	biri	
oldu.
	 1913	 yılında	ABD’li	 otomobil	 üreticisi	 ve	mucit	Henry	 Ford	 tarafından	bir	montaj	 hattı	 geliştirildi.	
Hareketli	 bir	 banttan	 oluşan	 hat	 üzerinde	 ilerleyen	 otomobil	 parçaları,	 işçiler	 tarafından	 bir	 araya	
getiriliyordu.	Bu	 sayede	 aynı	 anda	 çok	 sayıda	 otomobil	 kısa	 sürede	 üretilebiliyordu.	Böylece	 üretim	
hızlandı	ve	üretim	sürecinde	yapılan	toplam	harcama	düştü.	Öyle	ki	Ford’un	ürettiği	bu	araç	ABD’de	
halkın	çoğunluğunun	satın	alabildiği	ilk	araç	oldu.	Ford’un	geliştirdiği	montaj	hattı	seri	üretime	geçmede	
çok	önemli	adımlardan	biriydi.
	 Günümüzde	hemen	her	ürün	seri	üretimle	büyük	fabrikalarda	üretilebiliyor.	Yediğimiz	yiyeceklerden	
giydiğimiz	giysilere,	 evlerimizde	 kullandığımız	 eşyalardan	bindiğimiz	otomobillere	 kadar	 her	 üründen	
aynı	anda	yüzlerce	hatta	binlerce	üretilebiliyor.



77. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

A ASOSYAL BİLGİLER

1. Osmanlı	 Devleti	 dönemine	 ait	 eserlerin	 yo-
ğun	 olduğu	 Bursa-İznik	 gezisine	 katılan	 bir	
turist	 kafilesi	Bursa	Ulu	Camii’nde	 rastladık-
ları	hat	örneklerinden	ve	 İznik	Yeşil	Cami’nin	
minaresindeki	çini	süslemelerinden	çok	etki-
lendiklerini	ifade	etmişlerdir.
Buna göre bu turist kafilesi Osmanlı Devle-
ti’nin en çok hangi yönünden etkilenmiştir?

A)	Edebiyat
B)	Sanat
C)	Siyaset
D)	Din

2. Osmanlı	 Devleti	 Kuruluş	 Dönemi’nden	 iti-
baren	 özellikle	 Balkanlar’a	 önemli	 miktarda	
nüfus	yerleştirmiştir.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine 
yöneliktir?

A)	Balkanlarda	siyasi	birliği	kurmaya
B)	Anadolu’nun	Türkleşmesini	sağlamaya
C)	Bölgede	kalıcı	egemenlik	kurmaya
D)	Ticaret	yollarını	kontrol	altına	almaya

3. Sanayi	İnkılabı	Avrupa’da	kas	gücünden	ma-
kine	 gücüne	 geçişi	 ifade	 eder.	 Bu	 süreçte	
üretimin	artmasıyla	sanayileşen	devletler	ham	
madde	ve	pazar	arayışına	girmişlerdir.
Buna göre Sanayi İnkılabı’nın;
I. Uluslararası	rekabetin	artması
II. Monarşi	yönetimlerinin	güçlenmesi
III. Sömürgeciliğin	yaygınlaşması
gibi sonuçlardan hangisi ya da hangilerini 
doğurduğu söylenebilir?

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

4. Fransız	 İhtilali’nden	 sonra	 “her	 millete	 bir	
devlet”	prensibine	dayanan	milliyetçilik	akımı	
güçlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu akımın ortaya 
çıkardığı bir sonuçtur?

A)	Çok	uluslu	devletlerin	parçalanması
B)	Skolastik	düşüncenin	güçlenmesi
C)	Demokratik	yönetimlerin	zayıflaması
D)	Laiklik	kavramının	ortaya	çıkması

5. 	I.	 Ümit	Burnu’nun	keşfedilmesi
II. Süveyş	Kanalı’nın	açılması
III. Reform	hareketlerinin	yaygınlaşması
IV.	 Atlas	okyanusu	 limanlarının	önem	kazan-

ması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangile-
ri Akdeniz ticaretinin uluslararası alanda 
öneminin azalmasına neden olmuştur?

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

6. Osmanlı	 Devleti’nde	 1839	 yılında	 Tanzimat	
Fermanı	ve	1856	yılında	 Islahat	Fermanı	 ilan	
edilmiş;	1876	yılında	ise	Kanuni	Esasi	adında	
Türk	 tarihinin	 ilk	 anayasası	 yürürlüğe	 sokul-
muştur.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin 
benimsendiğini gösterir?

A)	Kanun	üstünlüğünün
B)	Düşünce	özgürlüğünün
C)	Laikliğin
D)	Milli	bağımsızlığın
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7. Lale	Devri’nde	ilk	Türk	matbaası	kurulmuş	ve	
buna	bağlı	olarak	yeni	kütüphaneler	açılmıştır.
Ayrıca	Yalova’da	bir	kağıt	fabrikası	kurulmuş-
tur.
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi yapılabilir?

A)	Teknolojik	gelişmeler	okuma	yazma	oranı-
nın	artmasını	sağlar.

B)	Yapılan	yenilikler	yeni	kurumların	açılmasını	
zorunlu	kılar.

C)	Eğitimin	 gelişmesi	 ekonomik	 gelişmelere	
bağlıdır.

D)	Askeri	alanda	yapılan	yenilikler	ülke	güven-
liğini	artırır.

8. “Anlamak	 için	 dinlemiyoruz.	 Cevap	 vermek	
için	 dinliyoruz.”	 En	 büyük	 iletişim	 problemi-
miz	budur.
Bu görüşe göre iletişimde eksik olan un- 
surun aşağıdakilerden hangisi olduğu söy-
lenebilir?

A)	Empati			 B)	Beden	dili
C)	Göz	teması		 D)	Hoşgörü

9. Sıcaklık	ve	yağış	ülkemizde	nüfusun	dağılımı-
nı	 etkileyen	 en	 önemli	 faktördür.	 Sıcaklık	 ve	
yağışın	yeterli	olduğu	alanlar	yerleşme	için	en	
uygun	alanlardır.	Aşırı	sıcakların,	aşırı	soğuk-
ların	olduğu	ve	yağışın	yetersiz	olduğu	kurak	
alanlarda	nüfus	ve	yerleşme	azdır.
Bu durum nüfusun dağılımında aşağıda-
ki faktörlerden hangisinin etkili olduğunu 
gösterir?

A)	Bitki	örtüsü
B)	Sanayileşme
C)	İklim	özellikleri
D)	Toprak	türü

10. “Türkiye’de	 ikamet	 eden	 nüfus	 2017	 yılında	
bir	önceki	yıla	göre	995	bin	654	kişi	arttı.	Er-
kek	nüfus	40	milyon	535	bin	135	kişi	olurken	
kadın	nüfus	40	milyon	275	bin	390	kişi	oldu.	
Buna	göre	toplam	nüfusun	%50,2’sini	erkek-
ler,	%49,8’ini	ise	kadınlar	oluşturdu.”
Genel Ağ’dan alınan bu haberde ülkemizin 
hangi yönü ile ilgili bilgi verilmektedir?

A)	Jeopolitik	konumu
B)	Yönetim	yapısı
C)	Eğitim	durumu
D)	Demografik	yapısı
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1. •	 Ateşten	yaratılmıştır.
•	 Akıl	ve	irade	sahibidir.
•	 Gözle	görülmeyen	varlıklardandır.
Özellikleri verilen varlık, aşağıdakilerden 
hangisinde doğru adlandırılmıştır?

A)	Melek
B)	Ruh
C)	Cin
D)	Cennet

2. 
“Sûr’a	 üflenince,	 Allah’ın	 diledikleri	
müstesna	olmak	üzere	göklerde	ve	yerde	
ne	 varsa	 hepsi	 ölecektir.	 Sonra	 ona	 bir	
daha	 üflenince,	 bir	 de	 ne	 göresin,	 onlar	
ayağa	kalkmış	bakıyorlar!”

	(Zümer	suresi,	68.	ayet)
 

Bu ayet ile aşağıdaki kavramlardan hangisi 
ilişkilendirilemez?

A)	Ba’s
B)	Kıyamet
C)	Ecel
D)	Sırat

3. 
“Kendi	 yaratılışını	 unutarak	 bize	 karşı	
misal	 getirmeye	 kalkışıyor	 ve:	 “Şu	
çürümüş	 kemikleri	 kim	 diriltecek?”	
diyor.	De	ki:	Onları	ilk	defa	yaratmış	olan	
diriltecek.	 Çünkü	 O,	 her	 türlü	 yaratmayı	
gayet	iyi	bilir.”	

(Yasin	suresi,	78	ve	79.	ayetler)

Bu ayetlerde vurgulanan düşünce aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)	Allah	(c.c.),	ölen	bütün	insanları	diriltecektir.
B)	İnsan,	 dünya	 hayatının	 geçici	 olduğunu	

unutmamalıdır.
C)	Dünya,	ahiret	yurdunun	yatırım	yeridir.
D)	Unutulmamalıdır	ki	kabir,	sonsuzluğa	açılan	

bir	kapıdır.

4. 

Yukarıdaki görselle ilgili yapılan yorumlar-
dan hangisi yanlıştır?

A)	Hac	veya	umre	ibadetine	hazırlık	yapılmak-
tadır.

B)	Ailenin	geldiği	ülke	kesinlikle	 İslam	ülkesi-
dir.

C)	Giyilen	kıyafet,	ihram	diye	isimlendirilmek-
tedir.

D)	Müslüman	 aile,	 dua	 ederek	 Allah’a	 (c.c.)	
yakınlaşmaktadır.

5. 

Hac	ibadeti	sırasında	yerine	getirilen	vazifele-
rin	sembolik	anlamları	vardır.
Buna göre;
I. Vakfe:	Mahşer	gününün	provasıdır.
II. Şeytan	 taşlama:	 Günahlardan	 sakınma	

çabasıdır.
III. Sa’y:	Zorluklar	karşısında	gösterilen	sabır	

ve	kararlılıktır.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A)	I	ve	II.	 B)	I	ve	III.
C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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6. Müslümanlar	kestikleri	kurban	etlerini	ihtiyacı	
olan	 kimselere	dağıtırlar	 ve	gelen	misafirlere	
ikram	ederler.	Böylece	hem	kişi,	Allah’ı	 (c.c.)	
hoşnut	ederek	O’na	yakınlık	kazanır	hem	de	
toplumdaki	 birlik	 ve	 beraberlik	 bağları	 güç-
lenir.	 Böylelikle	 toplumdaki	 sosyal	 yapının	
güçlenmesine,	 huzur	 ortamının	 artmasına	
katkıda	bulunulmuş	olur.
Bu parçada kurban ibadetinin hangi yönü-
ne değinilmemiştir?

A)	Yardımlaşma	 ve	 dayanışmayı	 güçlendirdi-
ğine

B)	Toplumsal	huzura	katkısına
C)	Hayvancılık	sektörüne	katkısına
D)	Allah’ın	rızasını	kazanmaya	vesile	olduğuna

7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir ko-
nuyla ilgilidir?

A)	Şüphesiz	Allah,	adaleti,	 iyilik	yapmayı,	ya-
kınlara	yardım	etmeyi	emreder;	hayâsızlığı,	
fenalık	ve	azgınlığı	da	yasaklar.	O,	düşünüp	
tutasınız	diye	size	öğüt	veriyor.”

	(Nahl	suresi,	90.	ayet)
B)	“...Eğer	 hükmedecek	 olursan,	 aralarında	

adaletle	hükmet.	Çünkü	Allah,	 âdil	davra-
nanları	sever.”

(Mâide	suresi,	42.	ayet)
C)	“Ey	 iman	 edenler!	 Kendiniz,	 ana	 babanız	

ve	en	yakınlarınızın	aleyhine	de	olsa,	Allah	
için	şahitlik	yaparak	adaleti	titizlikle	ayakta	
tutan	kimseler	olun…”	

			(Nisa	suresi,	135.	ayet)
D)	“Sizin	dostunuz	ancak	Allah’tır,	Resulüdür	

ve	Allah’ın	emirlerine	boyun	eğerek	namazı	
kılan,	zekâtı	veren	müminlerdir.”

(Mâide	suresi,	55.	ayet)

8. “Sevdiğini	ölçülü	sev,	belki	bir	gün	düşmanın	
olur.	Nefret	ettiğinden	de	ölçülü	nefret	et,	bel-
ki	bir	gün	dostun	olur.”	

(Hz.	Muhammed	s.a.v.)
Bu hadiste verilen mesaj aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	Tutum	 ve	 davranışlarımızda	 ölçülü	 olmalı-
yız.

B)	Sevdiğimizi	her	şeyden	çok	sevmeliyiz.
C)	Nefret	ettiğimiz	kişiden	uzak	durmalıyız.
D)	Herkesle	dostluk	ilişkileri	kurabilmeliyiz.

9. “Nerede	 olursan	 ol,	 Allah’a	 karşı	 gelmekten	
sakın;	yaptığın	kötülüğün	arkasından	bir	iyilik	
yap	ki	bu	onu	yok	etsin.	İnsanlara	karşı	güzel	
ahlakın	gereğine	göre	davran.”

(Hz.	Muhammed	s.a.v.)
Bu hadiste önemi vurgulanan kavram 
aşağıdakilerden hangisinde doğru adlan-
dırılmıştır?

A)	Müsamaha
B)	Öz	denetim
C)	Tevazu
D)	Dostluk

10. •	 “Kim	 doğru	 yolu	 bulmuşsa,	 ancak	 kendi-
si	 için	bulmuştur;	kim	de	sapıtmışsa	kendi	
aleyhine	sapıtmıştır.	Hiçbir	günahkâr,	başka	
bir	 günahkârın	 günah	 yükünü	 yüklenmez.	
Biz,	 bir	 peygamber	 göndermedikçe	 azap	
edici	değiliz.”	

	(İsra	suresi,	15.	ayet)
•	 	“Allah,	 bir	 kimseyi	 ancak	 gücünün	 yettiği	
şeyle	 yükümlü	 kılar.	 Onun	 kazandığı	 iyilik	
kendi	 yararına,	 kötülük	 de	 kendi	 zararına-
dır…”	

(Bakara	suresi,	286.	ayet)
Bu iki ayette hangi ahlaki tutum ve davra-
nışa vurgu yapılmaktadır?

A)	Sorumluluğa
B)	Vatanseverliğe
C)	Yardımseverliğe
D)	Sevgi	ve	saygıya
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1 - 4: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks. 

1. 

How	was	the	
movie	on	TV	last	
night?

-	-	-	-	.	I	recommend	it	
to	everybody.

Dora

John

A)	I	dislike	watching	movies
B)	It	was	pretty	boring
C)	I	think	it	was	terrible
D)	It	was	fantastic

2. 

I	sometimes	go	out	with	
my	friends,	but	I	usually	
join	club	activities.

Sandra

Sonia

-	-	-	-	?

A)	What	do	you	do	after	school
B)	How	often	do	you	do	sports
C)	When	does	your	school	finish
D)	Which	clubs	do	you	join

3. 

-	-	-	-	?

Yes,	he	graduated	
from	university	
last	summer.	

Timothy

Curtis

A)	Did	your	brother	grow	up	in	London	
B)	Did	your	brother	complete	his	education
C)	What	was	 the	milestone	 in	 your	brother’s	

life
D)	Did	your	brother	get	engaged	last	week

4. 
Gorillas	are	endangered	animals.	
If	people	don’t	take	precautions,	
they	will	become	extinct.

I	agree	with	you.	
People	should	
protect	them	and	
they	should	-	-	-	-.

Mary

Bob
A)	grow	more	vegetables
B)	escape	from	carnivores
C)	save	their	habitat	
D)	recycle	paper
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5. 

Linus	Carl	Pauling	was	a	scientist,	an	author	
and	an	educator.	He	was	one	of	the	greatest	
chemists	 in	history.	He	won	the	Nobel	Prize	
twice	in	different	fields.	He	got	the	Nobel	Prize	
in	Chemistry	for	his	work	on	the	structure	of	
DNA	in	1954.	Then,	he	won	the	Nobel	Peace	
Prize	for	his	work	against	nuclear	testing.
The paragraph is about Linus Carl Pauling’s 
- - - - .

A)	professions	and	success	
B)	birth	and	childhood
C)	education	
D)	old	ages	and	death

6. Katie	is	my	best	friend.	I	get	on	well	with	her	
because	we	have	a	 lot	 in	 common.	We	 like	
playing	 tennis	 together	most.	 She	 is	 a	 very	
beautiful	 girl	with	 her	blonde	hair	 and	hazel	
eyes.	I	always	trust	her	because	I	think	she’s	
a	very	honest	girl.	
Which question doesn’t have an answer in 
the paragraph?

A)	What	does	Katie	look	like?	
B)	What	does	Katie	like	watching?		
C)	What	is	Katie	like?	
D)	What	does	Katie	like	doing?

7. CLARA’S DIARY

MONDAY
Soccer	training

WEDNESDAY
Meeting	friends	

FRIDAY
Big	dinner	with	

family

SUNDAY
Soccer	training	

TUESDAY
Attending	chess	
tournament

THURSDAY
Soccer	training

SATURDAY
Joining	Jill’s

party

Which is TRUE according to Clara’s diary?

A)	Clara	plays	basketball	every	day.
B)	Clara	rarely	plays	soccer.	
C)	Clara	always	joins	activities.	
D)	Clara	never	attends	parties.
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8. Carlos	did	some	research	about	the	TV	programmes	that	parents	and	their	children	watch	most.	There	
were	four	choices	in	his	questionnaire.	You	can	see	the	results	below.

1 2 3 4

PARENTS CHILDREN

1 22 33 44 1

Which is WRONG according to the chart?

A)	Children	watch	talk	shows	more	than	their	parents.
B)	Parents	watch	the	news	more	than	their	children.
C)	Children	don’t	prefer	watching	quiz	shows.
D)	Parents	like	watching	soap	operas	most.	

9. What is Daren’s favourite type of TV 
programme? 

A)	Sitcoms	 	
B)	Documentaries
C)	TV	series	
D)	Reality	shows	

10. Elephants - - - - .

A)	eat	both	meat	and	plants
B)	kill	other	animals
C)	are	extinct	now
D)	can’t	see	well		

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

Daren	likes	watching	TV	very	much.	His	mum	says	that	he’s	a	couch  
potato	because	he	spends	too	much	time	in	front	of	the	television.	
He	thinks	TV	series,	sitcoms	and	reality	shows	are	amusing,	and	
documentaries	are	informative.	He	likes	watching	documentaries	
most.	Especially,	the	ones	about	wild	animals.
He	watched	 a	 documentary	 about	 elephants	 last	 night.	 Elephants	
are	the	biggest	land	animals.	They	live	in	Africa	and	India.	They	are	
mammals.	 They	 feed	 their	 babies	 with	 milk.	 They	 are	 herbivores.	
They	have	poor	eyesight,	but	they	can	hear	and	smell	well.	They	have	giant	ears,	long	tusks	and	huge	
trunks.	People	kill	them	for	their	tusks,	so	they	are	in	danger	of	extinction.


