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1.	 Bu	testte	20	soru	vardır.
2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdına	işaretleyiniz.
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2. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anla-
mını karşılayan bir söz yoktur?

A)	Yaşamında	yer	almak
B)	Her	türlü	eğitim	ve	öğretimin	toplu	olarak	yapıl-

dığı	yer
C)	Canlılık,	hareket
D)	Seslenmek,	söz	yöneltmek	

3. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Yazarın	okuma	isteği	nasıl	gelişmiştir?
B) Yazar,	öncelikle	hangi	kitapları	okumuştur?
C) Yazarın	okuma	macerası	nasıl	başlamıştır?
D) Yazarın	örnek	aldığı	kimseler,	onun	başarısını	

nasıl	etkilemiştir?

4. (I)	 Uydudaki	 elektronik	 ekipmanlar,	 çalıştıkça	 ısı	
üretir.	(II)	Bunun	yanı	sıra	uydu,	Güneş’i	gördüğü	
zamanlarda	 ışınım	 yoluyla	 ısınır.	 (III)	 Güneş’ten	
gelen	 ısının	 ne	 kadar	 çok	 olduğunu	 gözünüzde	
daha	iyi	canlandırmak	için	evdeki	küçük	bir	elekt-
rikli	ısıtıcının,	hemen	önünde	durduğunuzu	düşü-
nebilirsiniz!	 (IV)	 Dünya’nın	 yakınlarındaki	 bir	 uy-
dunun	Güneş’e	dik	bir	panelinin	bir	metrekaresine	
ışınımla	 gelen	 enerji	 miktarı	 tam	 1365	 Watt’tır.				
(V)	Bu	iki	 ısı	kaynağı	nedeniyle	uyduların	en	bü-
yük	 sorunu,	 zannedilenin	 aksine,	 uyduyu	 sıcak	
tutmak	değil	soğutmaktır.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde iki durum arasındaki benzerlikten yarar-
lanılmıştır?

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

1. (I)	Edebiyat	çevirisi	denildiğinde,	bugünkü	edebiyatımızı,	dilimizi,	kültürümüzü	oluşturan	ustalar	akla	geliyor.	
(II)	15.	yüzyılda	Farsçadan	Kâbûsname’yi	çeviren	Mercimek	Ahmet’le	başlayan,	Tanzimat’ın	Tercüme	Oda-
sından	Cumhuriyet’in	Tercüme	Bürosuna	kadar	uzanan	süreçte,	çeviri	hamlelerimiz	genellikle	devlet	deneti-
minde	ilerlerken	günümüzde	bağımsız	olarak	devam	etmektedir.	(III)	Çevirmenlerimiz;	aynı	zamanda	aydın,	
yazar,	eğitimci,	sanatçı,	gazeteci,	sözlükçü	ve	yayıncıdır.	(IV)	Çeviri,	edebiyatımızın	ve	yayıncılığımızın	her	
zaman	en	güçlü	ayaklarından	biri	olmuştur.

 Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim vardır?

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

 
2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Kitap	okuma,	çok	erken	zamanlarda	hayatıma	girdi.	Daha	okula	başlamadan	akşamları	annem	kitap	
okurdu	bana.	Edebiyata	girişim	böyle	oldu.	Annemin	çok	iyi	bir	okur	olması	beni	çok	etkilemişti.		Önce	
anne	ve	babamın	okuduğu	kitapları	okudum.	Yani	okuma	serüveni	bende	biraz	ters	gitti.	Önce	yaşıma	
uygun	kitapları	değil	daha	üst	yaş	gruplarına	hitap	eden	kitapları	okudum.	Dediğim	gibi,	önce	anne	ve	
babamın	kitaplarını	okudum,	daha	sonra	ise	evdeki	tüm	kitapları.
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5. Atom	bombasını	geliştiren	ekibin	lideri	olan	Enrico	Fermi,	16	Temmuz	1945’de gerçekleştirilen	ilk	atom	bom-
                 I
 bası	testi	sırasında,	patlama	noktasından	yaklaşık	15	km	uzaklıkta	ki	merkezde	bulunuyordu.	Fermi,	atom	bom-
              II
 basının	patlaması	sırasında	açığa	çıkan	enerjiyi	tahmin	etmek	için	küçük	kâğıt	parçalarını	havaya	fırlattı	ve
            III
 patlama	sırasında	oluşan	ok	dalgalarının	kâğıt	parçalarını	ne	kadar	etgilediğini	gözlemledi.
               IV

Bu metinde numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur?
A)	I.	 B)	II.	 C)	III.	 D)	IV.

6. Bir	yayınevi,	tarih	alanındaki	çalışmalarda	adı	sıkça	geçen,	İngiliz	düşünce	tarihinin	önemli	isimlerinden	biri	
olan	ünlü	yazarın,	günümüzden	125	yıl	önce	Cambridge	Üniversitesinde	yaptığı	açılış	konuşmasını	okurla	
buluşturuyor.	Çevirisini	Kerem	Başer’in	yaptığı	kitapta,	bir	tarihçinin	bilgiye	nasıl	ulaşması	gerektiğini	anlatan	
yazar,	“Modern	tarih;	her	bir	parçası	paha	biçilemez,	deneme	yoluyla	öğrenmememiz	gereken	derslerle	do-
ludur.”	diyor.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  B)  C)  D) 
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7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Çağlar	boyunca	maddi	kültür	nesnelerini	toplayarak	insanlığın	ortak	mirasının	koruma	altına	alınmasını	
ve	bu	mirasın	geleceğe	aktarılmasını	sağlayan	müzelere	teknolojinin	eli	değiyor.	Rezan	Has	Müzesinin,	
evlerinden	çıkamayanlar	için	müzeyi	internet	üzerinden	gezme	ve	eserleri	inceleme	fırsatı	veren	Tür-
kiye’de	bir	ilk	olan	uygulaması,	dünyada	da	sayılı	örnekler	arasında	yer	alıyor.	Rezan	Has	Müzesinin	
arkeolojik	eser	koleksiyonunda	yer	alan	eserlerin	farklı	açılardan	görüntüsü	alınarak	ve	toplamda	20	bin	
kareden	fazla	çekim	yapılarak	oluşturulan	bu	uygulama	sayesinde	ziyaretçiler,	her	türlü	dijital	cihazdan	
tüm	detaylarıyla	müzedeki	eserleri	inceleyebiliyor.	Müzede	yer	alan	3	binden	eserden	en	nadide	olanlar	
-44	tanesi-	seçilmiş	ve	eserler,	bütün	boyutlarıyla	gösterilmiştir.

7. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

A) Müzeyi	ziyaret	edemeyen	herkes,	internet	vasıtasıyla	müzedeki	eserleri	görebilmiştir.
B) Oluşturulan	uygulama,	müzeye	gelemeyenlerin	müzedeki	 eserleri	 görmelerini	 kolaylaştırmak	amacıyla	

yapılmıştır.
C) Farklı	cihazlardan	da	incelenebilen	eserler,	birden	fazla	kişinin	çalışmasıyla	oluşturulmuş	ve	çalışma	böy-

lelikle	internete	yüklenmiştir.
D) Çok	fazla	çekim	gerektiren	bu	işlem	sırasında	oldukça	emek	harcanmış	ve	çalışma	üzerinde	çalışan	kişi-

ler,	birçok	fedakârlıkta	bulunmuştur.

8. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde yararlanılmamıştır?

A)	Benzetme	 B)	Sayısal	veri	 C)	Karşılaştırma	 D)	Öznel	ifade

9. Bir	cümlede	işi	yapan	ögeye	özne;	cümlede	iş,	hareket,	oluş	bildiren	ögeye	yüklem	denir.	Bir	cümlede	gerçek	
özne	bulunabileceği	gibi	sözde	özne	de	bulunabilir.	Örneğin	“Bu	akşam	onlar		tiyatroda	olacak.”	cümlesinde	
“olacak”	sözü	yüklem,	“onlar	sözü	ise	öznedir.	Bu	cümlede	gerçek	özne	vardır	ve	işin	kim	tarafından	yapıldığı	
bellidir.	Ancak	“Ev,	iyice	temizlendi.”	cümlesinde	“temizlendi”	sözü	yüklemdir	ancak	temizleme	eylemini	kimin	
yaptığı	bilinmediğinden,	işin	başkası	tarafından	yapıldığı	anlaşıldığından	“Ev”	sözü,	sözde	öznedir.
Bu açıklamaya göre,
•	 "İnsan	ruhunu	anlatmak	müthiş	derecede	zordur."	cümlesinde	sözde	özne	yoktur.
•	 "Bu	eserde,	yaşlı	bir	adamın	denizdeki	mücadelesi	anlatılıyor."	cümlesinde	sözde	özne	vardır.
•	 "Dünyada	yanlış	olan,	yanlış	giden	her	şeyi	edebiyat	gün	yüzüne	çıkarır."	cümlesinde	işin	kim	tarafından	

yapıldığı	bellidir.
•	 "Çocukluğuma	dair	hatırladığım	her	şeyin	altından	tabiat	çıkıyor."	cümlesinde	"çıkma"	eyleminin	başkası	

tarafından	yapıldığı	anlamı	vardır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A)	1	 B)	2	 C)	3	 D)	4

10. Edebiyatımıza	çağdaş	ve	özgün	eserler	kazandırmak	amacıyla	2003	yılından	bu	yana	gerçekleştirilen	Edebi-
yat	Ödülleri,	17.	yılında	çocuk	edebiyatı	alanında	resimli	kitap	dalında,	yetişkin	edebiyatı	alanında	ise	roman	
dalında	düzenlenmiştir.
Bu cümleden Edebiyat Ödülleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır?

A) 2003’ten	bu	yana	her	yıl	düzenlenmiştir.
B) İlk	kez	17.	yılında	çocuk	edebiyatı	dalında	düzenlenmiştir.
C) Roman	dalında	daha	önce	de	düzenlenmiştir.
D) 17.	yılında	iki	farklı	alanda	ve	dalda	gerçekleştirilmiştir.
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11. Aşağıda	bir	gazete	haberinde	kullanılan	fotoğraf	gösterilmektedir:

 

Aşağıdakilerden hangisi bu görselin yer aldığı haber metni olabilir?

A) VİRÜS	SEBEBİYLE	DIŞARI	ÇIKAMADILAR
 Tüm	dünyaya	yayılan	yeni	tip	corona	virüs	sebebiyle	evlerinde	kalmak	zorunda	olan	tüm	aileler,	yapabil-

dikleri	kadarıyla	üretmeye	evden	devam	ediyorlar.	İnternet	üzerinden	kurdukları	bağlantılarla	ürettiklerini	
diğer	insanlarla	paylaşıyorlar.

B) FRANKFURT’TA	TÜRK	TİYATROSU	GÜNLERİ	BAŞLIYOR
 Her	yıl	Türkiye’den	çeşitli	tiyatroların	büyük	oyunlarını	Frankfurt	ve	çevresindeki	tiyatroseverlerle	buluşturan	

"Türk	Tiyatro	Festivali"	20	Mart	Cuma	günü	başlıyor.	Festival	kapsamında	Frankfurt	ve	Rüsselsheim’daki	üç	
tiyatroda	ikisi	çocuklar	için	olmak	üzere	sekiz	oyun	sahnelenecek.

C) İZMİR’İN	ÜNLÜ	FESTİVALİ	“EVDEN”	YAPILACAK
	 Her	yıl,	dışarıda,	renkli	kıyafetlerle	kutlanan	Alaçatı	Ot	Festivali	corona	virüs	salgını	nedeniyle	dijital	orta-

ma	taşınıyor.	10-12	Nisan’da	mutfağa	girecek	şeflerin	hazırladığı	birer	dakikalık	videolar	sosyal	medya-
dan	paylaşılacak.

D) KIRSALIN	GÜCÜ	EKRANLARA	GELİYOR
 Kırsal	 kasabada	doğup	büyüyen	bazı	 çiftçilerin	 hayatlarının	 anlatıldığı	 film,	 bu	 yaz	gösterime	girecek.	

Tanıtımları	büyük	ilgi	gören	filmde,	yöre	halkından	pek	çok	kadın,	erkek	ve	çocuk	yer	almış.

12. Aşağıdakilerden hangisi “DÜNYANIN	EN	AZ	NÜFUSLU	10	ÜLKESİ” başlıklı bir yazıda kullanılamaz?

A) Avustralya’nın	kuzeydoğusunda	bulunan	bu	Nauru’nun	nüfusu	10	bin.	Ne	kadar	huzurlu	ve	doğal	ortama	
sahip	olsa	da	Nauru’nun	turistik	bir	yer	olduğunu	söyleyemeyiz.	Ulaşım	sıkıntısı	bu	konuda	büyük	bir	etken.

B) Nüfusu	4.000	 ile	6.000	arasında	değişen	Montserrat’ta	nüfusun	değişmesinin	nedeni	çevrede	bulunan	
volkanlar.	Türkçede	"sarp	dağ"	anlamına	gelen	Montserrat’ı	1492	yılında	Kristof	Kolomb	keşfetmiş.

C) Güney	Atlas	Okyanusu’nda	Patagonya’nın	480	km	doğusunda	bulunan	Falkland	takımadaları,	776	küçük	
adadan	meydana	gelir.	Halkın	koyunculuk	ve	balık	avcılığı	ile	uğraştığı	bu	ülkenin	ilk	kez	1600	yılı	civar-
larında	Hollanda	asıllı	Sebald	de	Weert	tarafından	keşfedildiği	söylenmektedir.

D) Sahip	olduğu	doğal	ortamıyla	dikkat	çeken	Niue’ye	ulaşım	oldukça	zor.	Fakat	Yeni	Zelanda	ya	da	Avust-
ralya	üzerinden	aktarma	yapmak	mümkün.	2016’da	yapılan	tahminlere	göre	nüfusu	1624	olan	Niue,	18.	
yüzyılın	üçüncü	çeyreğinde	James	Cook	tarafından	keşfedilmiş.
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13. Bir	hastanede	çalışan	Bülent,	Can,	Çetin,	Damla	ve	Dilek	adlı	doktorlar;	hafta	içi	günlerde,	sırayla	nöbete	
kalmaktadır.	1	ay	boyunca	Bülent	ve	Can	arka	arkaya	nöbet	tutmuştur.	Nöbet	programı	açıklanan	doktorların	
ilk	haftaki	nöbetleri	aşağıdaki	gibidir:

1. HAFTA
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bülent
Can
Çetin
Damla
Dilek

 Diğer	haftalarda	tutulacak	nöbetlerle	ilgili	bilinen	ise	şudur:
•	 Her	hafta,	bir	önceki	haftada	gözetilen	sıranın	tam	tersi	bir	sıra	gözetilmiştir.	Yani	örneğin	birinci	hafta,	

haftanın	ilk	günü	nöbet	tutan	kişi,	diğer	hafta	haftanın	son	günü	nöbet	tutmuştur.
Buna göre nöbetin son haftasında oluşan nöbet planı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4. HAFTA

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Bülent
Can
Çetin
Damla
Dilek

B) 4. HAFTA
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bülent
Can
Çetin
Damla
Dilek

C) 4. HAFTA
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bülent
Can
Çetin
Damla
Dilek

D) 4. HAFTA
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bülent
Can
Çetin
Damla
Dilek
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14. Deneme	yazarı,	kendi	kişisel	düşüncelerini	okura	anlatmak	amacıyla	yazar	ve	bunu	asla	bir	şeyleri	kanıtlama	
ihtiyacı	gütmeden	yapar.	Makalede	ise	yazar;	çeşitli	bilgiler	verir,	açıklamalar	yapar	ve	yazdığı	şeyleri	kanıtla-
mak	ister;	bunun	için	kanıtlardan,	başkalarının	düşüncelerinden,	farklı	örneklerden	yararlanır.	Deneme	yazarı	
da	örnekler	verebilir	ancak	denemecinin	asıl	amacı	ispat	değil	duygu	ve	düşüncelerini	paylaşmaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir deneme veya makaleden alınmış olamaz?

A) Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	Genel	Müdürlüğünün	izin	ve	katkıları	ile	gerçek-
leştirilen	Metropolis	Antik	Kenti	kazı	çalışmaları,	tarihin	sırlarını	aydınlatmaya	devam	ediyor.	Manisa	Celal	
Bayar	Üniversitesi	Arkeoloji	Bölüm	Başkanı	Prof.	Dr.	Serdar	Aybek	başkanlığında,	yurt	içi	ve	yurt	dışında-
ki	farklı	üniversitelerden	bilim	insanlarının	katılımıyla	gerçekleştirilen	uluslararası	arkeoloji	projesinin	2019	
alan	kazı	çalışmalarında	daha	önce	bilinmeyen	yeni	bir	yapı	keşfedildi.

B) Roman,	şiir,	deneme	ya	da	bir	hikâye	kitabı...	Hepsi	birer	aynadır.	Bu	ayna,	bize	ruhumuzdaki	kusurları	
gösterir.	 İçimizdeki	 iyiyi,	kötüyü,	korkağı,	kahramanı,	merhameti	ve	cesareti	gösterir.	Dostoyevski’yi	ro-
manlarında	büyük	bir	hümanist	yapan	da	edebiyatın	bu	tarafıdır.	Politik	görüşlerinin	kötülüğüne	rağmen,	
Dostoyevski	gibiler,	büyük	yazarlardır.	Balzac	da	öyledir.	Kralcıdır	ama	yaşadığı	dönem	Fransa’sını	en	iyi,	
en	gerçekçi	anlatan	yazarlardan	biridir.

C) Uzmanlar,	ilgi	duydukları	alanlarda	eğitim	gören	çocukların	daha	başarılı	olduklarını	belirtiyor.	Uzmanlara	
göre	anne-babalar	için	en	akılcı	yaklaşım,	çocukları	zorlamak	yerine	onların	ilgilerini	çekecek	araçları	bul-
mak.	Çocuklar	ders	kitaplarını	değil,	bu	konularda	ilgilerini	çekecek	romanları	okuyarak	güzel	sanatlara	
veya	felsefeye	daha	fazla	ilgi	duyuyorlar.	Kendi	sevdikleri	konularda	çalıştıkları	için	uzmanlar,	çocukların	
yorgunluk	hissetmeyeceğini	söylüyor.

D) Birçok	farklı	vesileyle	kulağımıza	çalınan	"endüstri	4.0",	terim	olarak	hayatımıza	2011	yılında	girdi.	1947	
yılından	bu	yana	Almanya’da	düzenlenen	ve	250	bini	aşkın	ziyaretçisiyle	dünyanın	en	büyük	fuarlarından	
biri	olan	meşhur	Hannover	Messe'de	gündeme	gelen	bu	kavramın	fikir	babası,	 (Alman)	Ekonomist	ve	
Mühendis	Klaus	Schwab.	Bazılarınıza	tanıdık	gelen	bu	isim,	endüstriyel	süreci	dörde	bölerek	incelemiştir.

15. Ünlü	tarihçi,	ele	aldığı	bir	yazıda	“Her	çocuğun	kendine	göre	yetenekleri	vardır	ve	biz	belirli	dallarda	büyük	
yeteneği	olan	çocuklarımızı	değerlendirmek	zorundayız.	Hiçbir	toplum,	yetenekli	çocuklarını	yeteneklerinden	
bağımsız	olarak	normalleştirecek	lükse	sahip	değildir.	Yetenekli	çocuk,		her	toplumda	çok	azdır	ve	bu	çocuk-
ların	yönlendirilmeleri,	eğitim	alanında	ayrıştırılmaları	gerekir.”	dedi.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinden birinin işlevidir?

A) Eş	görevli	sözleri	belirtmek
B) Önemli	görülen	veya	vurgulanmak	istenen	bir	sözü	belirtmek
C) Birden	fazla	cümleyi	ayırmak
D) Virgülle	ayrılmış	tür	ve	takımları	belirtmek
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16. Aşağıda konut yapımına ilişkin bazı açıklamalar yer almaktadır:

Yeşil Binalar Büyüyor
Özellikle 90’lı yıllarda artan doğal kaynak sıkıntısı ve iklim değişikliğine yönelik kaygıların, yapı 
sektörüne yansımalarından biri olarak dünyaya yayılan yeşil binaların hâlâ süren evriminde her 

sene önemli mesafeler kat ediliyor. Avrupa ve ABD’de on yıllardır var olan ikonik binalar bile yeşil 
dönüşüm sürecine girerken Doğu’da, tükettiği tüm enerjiyi kendi bünyesinde üreten gökdelenler, 
kentler yükseliyor. Tüm dünyada yapı sektöründe “yeşil”, ölçek büyütüyor; artık yeşil stratejiler 

yalnızca binaları değil kent ölçeğini de kapsıyor.

Konuya önem veren ve konuyla ilgili yasal düzenlemeleri oturtmaya başlayan ülkeler-
den biri de Türkiye. Nihai enerji tüketiminin büyük bölümünün kaynağı olan konut 

sektörü, tüm dünyada olduğu gibi endüstrinin yeşil dönüşümünü geriden takip ediyor. 
Ancak konut sektöründeki enerji tasarruf potansiyelinin ve yeşilin pazarlama üzerine 
etkisinin fark edilmesi ile bu durum değişiyor. Bugün yalnızca İstanbul’da değil, tüm 

Anadolu’da yeşil konutlar, AVM’ler, stadyumlar inşa ediliyor.

Yeşil bina fikrinin geçmişten bugüne serüvenini incelediğimizde, çevre dostu 
yapıların yükselişinin hem küresel hem de yerel ölçekte, enerji verimliliğine ve yeşil 

dönüşümün kârlılığıına yönelik farkındalık ile paralel olarak devam edeceğini 
görüyoruz.

Sürdürülebilir Yapılaşma Üzerine Bir İnfografik Derleme

Bu bilgilerden,
I. Birçok ülkede "yeşil bina" fikri gelişmiştir
II. Ekosistemin dengesini bozacak davranışlar sergilenmemelidir.
III. Geri dönüşüme verilen önem artırılmalı ve atık problemi bu şekilde çözülmelidir.
IV. İnsanların yaşadığı konutlar, yeşile yakın yerlerde inşa edilmelidir.
yargılarından hangisi çıkarılabilir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

17. (I) Dili; bireyleri topluluk, toplulukları da ulus hâline getiren bir dizgi olarak tanımlıyoruz. (II) Bununla da ye-
tinmiyoruz. (III) Eskiden beri bilim dili, kültür dili, uygarlık dili, doğal dil, özel dil, yapay dil, ölü dil, canlı dil, 
konuşulan dil, beden dili ve benzeri gibi, pek çok katmanları olan dil tanımları yapıyoruz. (IV) Sanat bağlamın-
da, sinemanın, resmin ya da heykelin başka başka dilleri olduğunu ve her birinin kendi ana gereçleriyle dilin 
yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu görebiliyoruz.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?

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

18. İsim-fiil eki olan “-ma/-me” ile olumsuzluk eki olan “-ma/-me” genellikle birbirine karıştırılır. Her ikisinde de eylem 
anlamı devam eder ancak olumsuzluk eki alan sözcükte eylemin yapılmadığı, gerçekleşmediği anlamı vardır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “-ma/-me” eki, olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır?
A) Dünyanın neredeyse her yerinden gelecek yazarlarla tanışma fikrinden, sanatçı mutluluk duyar.
B) Ünlü yazar; kalabalık bir aileyle, kedisi hiç eksik olmayan ve çok da büyük olmayan bir evde doğmuştur.
C) Edebiyat; dokunduğu her okuyucuyu şekillendirir ve daha iyi bir insan yaratma yolunda önemli rol oynar.
D) Yapılan bu çalışma; çocukların, okuma eyleminden önceki ön yargılarını kırmayı ve merak duygularını 

geliştirmeyi amaçlıyor.
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19 ve 20. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

 Aşağıdaki	tabloda	dünyada	görülen	problemlere	ilişkin	kaynaklar	ve	çözüm	yolları	verilmiştir:
 

Problemler Kaynaklar Çözümler

Hava kirliliği Kentleşme,	arazi	kullanımı,	
ormansızlaştırma,	ulaşım,	endüstri

Kamuoyu	bilinçlendirme,	toplu	taşıma,	
emisyon

Su kirliliği ve 
kontrolü

Kentleşme,	iklim	değişikliği,	arazi	kullanımı,	
ormansızlaştırma,	ulaşım,	endüstri

Kamuoyu	bilinçlendirme,	tasarruf,	
havzaların	temizlenmesi,	havza	
yönetimi,	yeşil	dokunun	artması

Toprak kirliliği Endüstri,	asit	yağmurları,	atıklar Atık	kontrolü
İklim değişikliği 
ve doğal afetler

Olağanüstü	iklim	koşullarındaki	değişimler:	
Isı	dalgaları,	fırtınalar Uyum,	kamuoyu	bilinçlendirme

Gürültü kirliliği Araç	kullanımı,	kentleşme,	duyarsızlık Kontrollü	kentleşme,	kamuoyu	
bilinçlendirme

Görüntü kirliliği Çarpık	kentleşme,	reklam	panoları,	
duyarsızlık

Yeşil	dokunun	artması,	kontrollü	
kentleşme,	kamuoyu	bilinçlendirme

Katı atık kirliliği Evsel,	endüstriyel	ve	tıbbi	atıklar Atık	kontrolü,	kamuoyu	bilinçlendirme

Ruhsal ve 
kültürel kirlilik

Doyumsuzluk,	duyarsızlık,	bencillik,	
gösteriş,	saygısızlık,	görgüsüzlük,	
vurdumduymazlık,	tembellik

Kişisel	gelişim,	duygu	eğitimi,	doğru	
örneklendirme

19. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Devletlerin	duyarsız	kalması,	çevre	sorunlarının	artmasında	etkilidir.
B) İnsan	kaynaklı	problemler,	toplumlar	arası	etkileşimle	çözülebilir.
C) İnsanın	yarattığı	problemler,	yine	insanlar	tarafından	çözülecektir.
D) Çevre	sorunlarının	temelinde	denetimsizlik	yatmaktadır.

20. Aşağıdakilerden hangisi bu tabloda sözü edilen problemlerin kendisiyle ilgili değildir?
 A)   B) 

 C)   D) 
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1.	 Bu	testte	10	soru	vardır.
2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdına	işaretleyiniz.

T.C.	İNKILAP	TARİHİ	VE	ATATÜRKÇÜLÜK

A
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1. XIX.	yüzyılda	Avrupalı	devletlerden	yüksek	 faizle	
borç	 alınarak	 giderler	 karşılanmaya	 çalışıldı.	 İlk	
kez	Kırım	Savaşı	sırasında	alınan	borçlar	büyük	
oranda	 israf	edildi.	Devlet,	otuz	yıl	 içinde	borçla-
rının	faizini	dahi	ödeyemez	hâle	gelerek	iflas	etti.	
Bunun	 üzerine	 alacaklı	 devletler	 -Osmanlı	 yö-
netiminin	 çağrısıyla-	 bir	 araya	 gelerek	 Düyûn-u	
Umûmiye	adında	uluslararası	bir	teşkilat	kurdular	
(1881).	Osmanlı	gelir	kaynaklarının	büyük	bir	kıs-
mına	el	koyan	bu	teşkilat,	vergileri	topluyor	ve	ala-
caklı	 devletler	 arasında	paylaştırıyordu.	Osmanlı	
Devleti	 kapitülasyonlar	 ve	 Düyûn-u	 Umûmiye	
teşkilatının	etkisiyle	ekonomik	bağımsızlığını	kay-
betti.	Bu	durum	devletin	siyasi	bağımsızlığına	da	
zarar	verdi.

 Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 

 A) XIX.	yüzyılda	Avrupa'da	meydana	gelen	geliş-
meler	Osmanlı	Devleti'	ni	derinden	etkilemiştir

 B) Batılı	devletler	Osmanlı	Devleti'ni	zor	durumda	
bırakmışladır.

 C) Düyûn-u	 Umûmiye	 teşkilatı	 Osmanlı	 Devle-
ti'nin	güç	kaybetmesine	yol	açmıştır.	

 D) Kapitülasyonlar	Osmanlı	Devleti'ne	zarar	ver-
miştir.	

2. “Çocukluğuma	 ilişkin	 hatırladığım	 ilk	 şey,	 okula	
gitmek	meselesiyle	 ilgilidir.	Bu	meseleden	dolayı	
annemle	babam	arasında	bir	mücadele	vardı.	An-
nem	mahalle	mektebine	gitmemi	 istiyordu.	Güm-
rük	 Dairesinde	 memur	 olan	 babamsa	 o	 zaman	
yeni	açılan	Şemsi	Efendi	Okuluna	devam	etmem-
den	ve	yeni	yöntem	üzerine	okumamdan	yanaydı.	
Sonunda	babam	işi	ustaca	çözdü.	Önce	mahalle	
mektebine	başladım.	Böylece	annemin	gönlü	ya-
pılmış	oldu.	Birkaç	gün	sonra	da	mahalle	mekte-
binden	ayrılıp	Şemsi	Efendi	Okuluna	yazıldım.”	

 Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A)	Okula	gitmesi	konusunda	annesi	ile	babası	ara-

sında	fikir	ayrılığı	olduğu	
 B) Babasının	yenilikçi	bir	kişiliğe	sahip	olduğu	
 C) Öğrenim	hayatına	mahalle	mektebinde	başla-

dığı
 D) Askeri	eğitime	önem	verdiği

3. Mustafa	Kemal,	31	Mart	Olayı'ndan	sonra	subayla-
rın	siyasete	karışmasının	tehlikelerini	sezmişti.	
Subaylar	arasında	yayılan	particilik	düşüncesi	
orduda	düzen	ve	disiplinin	bozulmasına	neden	
olmuştu.	Mustafa	Kemal	bu	durumun	gelecek-
te,	vatanın	bekası	için	tehlikeli	sonuçlar	doğu-
rabileceğini	belirtmişti.	Bu	nedenle	ordunun	si-
yasetten	uzak	durması	gerektiği	yönündeki	dü-
şüncelerini	arkadaşlarıyla	paylaşmıştı.	Nitekim	
Balkan	 Savaşları	 sırasında	Mustafa	 Kemal'in	
öngörüleri	 gerçekleşmiş,	 ordumuz	 büyük	 bir	
felaketle	karşı	karşıya	kalmıştır.	

 Bu paragraftan Mustafa Kemal'in; 
	 I.	 Kararlılığı,
	 II.	 İleri	görüşlülüğü,	
	 III.	 Vatanseverliliği
 kişisel özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?
	 A)	Yalnız	II.	 B)	I	ve	II.
	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.

4. 
Almanya, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı 

Devleti'nin Kendi Yanında Savaşa 
Katılmasıyla

Yeni	cepheler	
açarak	savaşı	
geniş	alanlara	
yaymayı	ve	
üzerindeki	
savaş	yükünü	
hafifletmeyi

Osmanlı	Dev-
leti'nin	stratejik	
konumundan	
faydalanarak	
İngilizlerin	sö-
mürgeleriyle	
bağlantısını	
kesmeyi

Osmanlı	halife-
sinin	gücünden	
faydalanarak	
İngilizleri	sö-
mürgelerinde	
zor	duruma	
düşürmeyi	
planlıyordu

 Tablodaki bilgilerden hareketle Almanya, Os-
manlı Devleti'nin;

	 I.	 Ekonomik,	
	 II.	 Jeopolitik,	
	 III.	 Dini
 güçlerinden hangilerinden yararlanmak iste-

miş olabilir? 
	 A)	Yalnız	II.	 B)	I	ve	II.
	 C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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5. 

I. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar I. Balkan Savaşı sonrasında Balkanlar

Bulgaristan'ın	aldığı	yerler Karadağ'ın	aldığı	yerler
Yunanistan'ın	aldığı	yerler Sırbistan'ın	aldığı	yerler

 Haritalarda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'ndan sonraki durum ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A)	 Sınırları	daralmıştır.	
B)	 Bazı	Balkan	Devletleriyle	kara	sınırı	bağlantısı	kalmamıştır.
C)	Balkanlardaki	tek	sınır	komşusu	Bulgaristan	olmuştur.	
D)	Sömürgeci	bir	politika	izlemeye	başlamıştır.

6. Mondros	Ateşkes	Antlaşması'nın	maddeleri
•	 Boğazlar,	açık	olacak	ve	İtilaf	Devletlerince	işgal	edilecektir.	
•	 Sınırların	korunması	ve	iç	güvenliğin	sağlanması	için	gerekli	askerin	dışında	Osmanlı	ordusu	terhis	edile-

cektir.	Bütün	savaş	gemilerine,	taşıt,	araç,	gereç,	silah	ve	cephanelere	el	konulacaktır.	
•	 Tüm	 telsiz,	 telgraf	 hatlarının	 kontrolü;	Toros	 tünelleri	 ve	 bütün	demiryollarının	 denetimi	 İtilaf	Devletleri	

tarafından	sağlanacaktır.	
•	 İtilaf	Devletlerinin	esirleri	derhâl	serbest	bırakılacak,	Osmanlı	esirleri	serbest	bırakılmayacaktır.	
•	 İtilaf	Devletleri,	güvenliklerini	tehdit	eden	bir	durum	olursa	herhangi	bir	stratejik	noktayı	işgal	edebilecektir.	

(7.	Madde)	
•	 Doğudaki	altı	vilayette	(Sivas,	Elâzığ,	Diyarbakır,	Bitlis,	Erzurum,	Van)	karışıklık	çıkarsa	İtilaf	Devletleri	bu	

illeri	işgal	edebilecektir.	(24.	madde)	
 İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisini amaç-

ladığı söylenemez? 
A)	 İşgallere	karşı	Türk	milletinin	birleşerek	direnişe	geçmesini	engellemeyi
B)	 İleride	kurulması	planlanan	Ermeni	devletine	zemin	hazırlamayı
C)	Osmanlı	Devleti'nin	toprak	bütünlüğünü	sağlamayı	
D)	Osmanlı	topraklarının	işgaline	hukuki	zemin	hazırlamayı
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7. Sivas Kongresi'nde;
Erzurum	Kongresi	ka-
rarları	tekrar	görüşüle-
rek	onaylandı.

Manda	ve	himaye	fikri	
tekrar	tartışıldı	ve	kesin	
olarak	reddedildi.

Temsil	heyetine	yeni	
üyeler	eklenerek	bu	
heyetin	yetkileri,	tüm	
yurdu	kapsar	hâle	ge-
tirildi.

Millî	 cemiyetler	 "Ana-
dolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti" 
adı	altında	birleştirildi.

 Buna göre;
	 I.	 Ulusal	alanda	kararlar	alınmıştır.	
	 II.	 Bağımsızlık	düşüncesi	vurgulanmıştır.	
	 III.	 Bölgesel	kurtuluş	amaçlanmıştır.	
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

8. Gümrü	Antlaşması'nın	önemli	maddeleri	
•	 Kars	ve	çevresi	Türkiye’ye	verilecek,	Aras	Neh-

ri	Türkiye	ile	Ermenistan	arasında	sınır	olarak	
belirlenecektir.

•	 Ermenistan,	 Sevr	 Antlaşmasını	 ve	 Türkiye	
aleyhine	olan	diğer	antlaşmaları	tanımayacak,	
Sevr	Antlaşmasıyla	Ermenistan’a	verilmesi	ön-
görülen	Anadolu	topraklarından	vazgeçecektir.

•	 Ermenistan	ordusunun	asker	sayısı	sınırlana-
cak,	dışarıdan	silah	ithal	edilmeyecektir.

•	 Nahçivan	 bölgesine	Türkiye’nin	 koruyuculuğu	
altında	özerklik	verilecek	ve	bu	bölgenin	kendi	
kaderini	tayin	etme	hakkı	tanınacaktır.

•	 Türkiye’de	 yaşayan	 Ermenilere	 ve	 Ermenis-
tan’da	yaşayan	Müslümanlara	diğer	vatandaş-
larla	eşit	haklar	tanınacaktır.

•	 İki	ülke	arasında	diplomatik	ilişkiler	kurulacak,	
telgraf	ve	 telefon	gibi	 iletişim	 imkânları	sağla-
nacaktır.

 Gümrü Antlaşması'nın bu maddelerinden ha-
reketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	 Ermenistan	Sevr	Antlaşması'nı	yok	saymıştır.
B)	 Türkiye'nin	dış	politikadaki	otoritesi	artmıştır.	
C)	Türkiye'nin	doğu	sınırı	kesinleşmiştir.	
D)	Türkiye'nin	siyasi	alanda	başarısı	artmıştır.

9. 
Harp	 okulundan	 kurmay	 yüzbaşı	 olarak	 me-
zun	olduktan	sonra	III.	Orduya	atandı	ve	İttihat	
ve	Terakki	Cemiyeti'nin	Manastır	şubesini	ku-
ranlar	arasında	yer	aldı.	Çanakkale'de,	Irak'ta	
daha	sonra	ise	Doğu	ve	Kafkas	cephelerinde	
savaştı.	 Erzurum,	 Erzincan,	 Kars,	 Sarıkamış	
ve	Gümrü'yü	 geri	 aldı.	 Erzurum	 Kongresi'nin	
toplanmasında	önemli	 görevler	 üstlendi.	Kur-
tuluş	 Savaşı'nda	 Doğu	 Cephesi	 komutanı	
oldu.	Büyük	Millet	Meclisine	Edirne	milletvekili	
olarak	girdi.	1948	yılında	Ankara'da	vefat	etti.

 Paraftaki bilgilerden hareketle Kazım Karabe-
kir ile ilgili; 

	 I.	 Ermenilere	karşı	başarılı	bir	şekilde	savaşmıştır.
	 II.	 Milli	Mücadele	Dönemi'nde	önemli	bir	rol		üst-

lenmiştir.
	 III.	 Eğitim	hayatı	başarılarla	doludur.
 çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

10. TBMM,	Sakarya	Zaferi’nden	sonra:
•	 Kafkas	 Cumhuriyetleri	 ile	 Kars	 Antlaşması’nı	

imzaladı.	
•	 Fransa	ile	Ankara	Antlaşması’nı	imzaladı.
•	 İngiltere’den	 barış	 önerileri	 aldı	 fakat	 TBMM,	

İngiltere’nin	 barış	 önerilerini	 Misakımilliye’ye	
aykırı	bulduğu	gerekçesiyle	kabul	etmedi.

 Buna göre;
	 I.	 TBMM’nin	uluslararası	alandaki	saygınlığı	art-

mıştır.
	 II.	 Askerî	zafer	siyasi	gelişmelere	yol	açmıştır.
	 III.	 TBMM	Misakımilli'den	taviz	vermiştir.	
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A)	Yalnız	I.	 B)	I	ve	II.	
C)	II	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III.
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1.	 Bu	testte	10	soru	vardır.
2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdına	işaretleyiniz.
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1. “Sözlerin	 en	 hayırlısı	Allah’ın	 kitabı	 Kur’an-ı	 Ke-
rim’dir.	Yolların	en	hayırlısı	Muhammed’in	yoludur.	
İşlerin	en	kötüsü	sonradan	ortaya	çıkarılan	bid’at-
lerdir.	Bütün	bid’atler	de	dalalettir.”				(Hadis-i	Şerif)

 Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin korun-
masına yönelik bir tavsiyede bulunulmuştur?

	 A)	Canın	 B)	Dinin
	 C)	Malın	 D)	Neslin

2. Kelime	olarak	kader;	bir	şeye	gücü	yetmek,	biçim-
lendirmek,	planlamak,	ölçü	ile	yapmak,	kıymetini	bil-
mek,	mukayese	etmek	anlamlarına	gelir.

 Buna göre;
 “Böylece	onları,	iki	günde	(iki	evrede)	yedi	gök	olarak	

yarattı	ve	her	göğe	kendi	işini	bildirdi.	En	yakın	göğü	
kandillerle	süsledik	ve	onu	koruduk.	İşte	bu,	mutlak	
güç	sahibi	ve	hakkıyla	bilen	Allah’ın	takdiridir.”	

(Fussilet	suresi,	12.	ayet)
 ayeti, kaderin kelime anlamlarından hangisine 

örnek olarak verilemez?
A)	Planlamak
B)	Biçimlendirmek
C)	Ölçü	ile	yapmak
D)	Mukayese	etmek

3.	 •	 Birinci	yazılıları	 iyi	geçmeyen	Deniz,	 “Alın	ya-
zım	böyleymiş.”	diyerek	başarısızlığı	kabullen-
di	ve	bir	daha	ders	çalışmadı.

•	 Kendisi	bütün	trafik	kurallarına	uyan	Ali’nin	ara-
basına,	sürücüsü	dikkatsiz	olan	bir	araç	çarptı.	
Ali	 “Bunda	 da	 bir	 hayır	 vardır.”	 diyerek	 sabır	
gösterdi.

•	 Hijyen	kurallarına	dikkat	etmeyen	Meltem,	sü-
rekli	 hastalanıyor	 ve	 “Talihimde	hep	hasta	ol-
mak	varmış.”	diyerek	hiçbir	tedbir	almıyordu.

•	 Rızkını	 kazanmak	 için	 çaba	 göstermeyen	
Mete,	“Benim	de	kaderimde	fakirlik	varmış.”	di-
yerek	durumu	kabullenmişti.

 Kader ile ilgili yukarıdakilerden hangisinin tu-
tumunda bir yanlışlık yoktur?

	 A)	Deniz	 B)	Ali
	 C)	Meltem	 D)	Mete

4. Yüce	Allah,	 canlılar	 aleminin	 belirli	 bir	 dengede	
yaşaması	 için	 ekosistem	var	 etmiştir.	Buna	göre	
belirli	canlılar	yaşamlarını	sürdürebilmek	için	baş-
ka	canlılar	 ile	beslenir.	Bu	zincirin	bozulması	du-
rumunda	sorunlarla	karşılaşılır.	Örneğin	kedilerin	
yok	 edildiği	 doğal	 alanlarda	 farelerin	 sayısında	
kontrolsüz	bir	artış	gözlemlenir.	Bu	da	fareler	yo-
luyla	bulaşan	veba	salgınına	yol	açabilir.	

 Bu parçada kaderle ilgili yasalardan hangisine 
dikkat çekilmiştir?

	 A)	Biyolojik	 B)	Toplumsal
	 C)	Fiziksel	 D)	Kimyasal

5. Leyla,	Liselere	Geçiş	Sınavı’na	girmek	istemektedir.	
 Buna göre Leyla’nın doğru bir tevekkül anlayı-

şına sahip olması için;
I.	 Öğretmenlerini	dikkatlice	dinlemelidir.
II.	 Başarı	nasip	etmesi	için	Rabbine	dua	etmelidir.
III.	Akıl	ve	ruh	sağlığını	koruyabilmesi	için	kendisi-

ne	dinlenecek	vakit	ayırmalıdır.
IV.	Kaderimde	 istediğim	 liseyi	 kazanmak	 varsa	

nasıl	olsa	kazanırım	diyerek	kendini	fazla	zor-
lamamalıdır.

 tutumlarından hangisinden kaçınması gere-
kir?

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

6. Yüce	 Allah	 geçmiş	 toplumlara	 peygamber	 gön-
derdiğini	 “Andolsun	 ki	 biz	 her	 ümmete,‘Allah’a	
kulluk	 edin,	 sahte	 tanrılardan	 uzak	 durun’	 diyen	
bir	 elçi	 gönderdik...”	 (Nahl	 suresi,	 36.	 ayet)	 aye-
tiyle	vurgulamaktadır.	Medyen	halkı	da	kendisine	
peygamber	 gönderilen	 topluluklardan	 biri	 olarak	
Kur’an’da	anılmaktadır.	Bu	halk,	geçimini	önemli	
ölçüde	 ticaretten	sağlıyordu	 fakat	 ticaret	ahlakını	
hile	ve	haksız	kazanç	alışkanlıkları	ile	zedelemişti.	
Bu	yüzden	kendilerine	gönderilen	Peygamber	tev-
hit	inancının	yanında	en	fazla	ticaret	ile	ilgili	olarak	
dürüstlük,	doğruluk	ve	adalet	ilkelerine	vurgu	yap-
mıştır.

 Bu metinde değinilen peygamber aşağıdakiler-
den hangisidir?

	 A)	Hz.	Musa	(a.s.)	 B)	Hz.	Nuh	(a.s.)
	 C)	Hz.	Şuayb	(a.s.)	 D)	Hz.	Yusuf	(a.s.)
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7. Tüm	dünyayı	etkisi	altına	alan	virüs	salgını,	ülke-
mizde	de	etkisini	gösterdi.	Uzun	süre	evde	kalma-
ları	gereken	vatandaşlarımızdan	bir	kısmının	ihti-
yaçlarının	karşılanması	için	tüm	halkımız	seferber	
oldu.	Az	 çok	 demeden	 herkes	 devletin	 organize	
ettiği	yardım	kampanyasına	bağışta	bulundu.	Böy-
lece	milletimiz	bir	kez	daha	zor	günlerde	kardeşle-
rinin	yanında	olduğunu	gösterdi.	

 Bu metinde yardımlaşma ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi vurgulanmıştır?

 A) Ekonomiyi	canlandırmaktadır.
 B) Birlik	 ve	beraberlik	 duygularını	 pekiştirmekte-

dir.
 C) Kulun	Allah’a	yakınlaşmasını	sağlamaktadır.	
 D) Hastalıklardan	 korunmaya	 yardımcı	 olmakta-

dır.

8. Öğretmen:	Dinimizce	zekât	ibadetiyle	sorumlu	tu-
tulmanın	bazı	şartları	vardır.	Bunlardan	biri	de	Allah	
ve	Resulünün	belirlediği	mali	yeterlilik	ve	zenginlik	
ölçüsüdür.	Buna	göre	zengin	sayılmanın	ölçütü	sa-
hip	olunan	mallara	göre	değişiklik	gösterebilir.	

 Nisab	ile	ilgili	açıklama	yapan	Öğretmen,	öğrenci-
lerinden	konuyu	örneklendirmelerini	istemiştir.	Öğ-
renciler	şu	cevapları	vermişlerdir:

 Şahin: On	ton	buğday	hasat	eden	bir	çiftçinin	en	az	
iki	ton	öşür	vermesi	gerekir.

 Aysun:	Koyun	ve	keçi	sahiplerinin	zekâtla	yükümlü	
tutulabilmeleri	için	en	az	kırk	koyun	veya	keçiye	sa-
hip	olması	gerekir.

 Metin:	Sığır	ve	manda	gibi	büyükbaş	hayvan	sa-
hiplerinin	zekâtla	yükümlü	tutulabilmeleri	için	en	az	
otuz	sığır	ya	da	mandaya	sahip	olması	gerekir.

 Neslin:	Birikimlerini	altın	olarak	yapanlar,	en	az	85	
gram	altına	sahip	olmaları	durumunda	bu	altınların	
zekâtını	vermekle	yükümlü	olurlar.

 Hangi öğrencinin cevabı yanlıştır?
	 A)	Şahin	 B)	Aysun
	 C)	Metin	 D)	Neslin

9. “Gördün	 mü,	 o	 hesap	 ve	 ceza	 gününü	 yalanla-
yanı!	 İşte	o,	 yetimi	 itip	 kakan,	 yoksula	yedirmeyi	
özendirmeyen	 kimsedir.	 Yazıklar	 olsun	 o	 namaz	
kılanlara	 ki,	 onlar	 namazlarını	 ciddiye	 almazlar.	
Onlar	 (namazlarıyla)	gösteriş	yaparlar.	Ufacık	bir	
yardıma	bile	engel	olurlar.”	

(Maûn	suresi,	1-7.	ayetler)
 Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi tavsiye 

edilmemektedir?
A)	Yardımlaşma
B)	Dayanışma
C)	Paylaşma
D)	Gösteriş

10. “İnsanlar	tek	bir	ümmetti.	Allah,	müjdeciler	ve	uya-
rıcılar	olarak	peygamberler	gönderdi	ve	beraber-
lerinde,	 insanların	anlaşmazlığa	düştükleri	şeyler	
konusunda,	aralarında	hüküm			vermek	üzere	ki-
tapları	hak	olarak	indirdi.	Kendilerine	apaçık	ayet-
ler	geldikten	sonra	o	konuda	ancak;	kitap	verilen-
ler,	aralarındaki	kıskançlık	yüzünden	anlaşmazlı-
ğa	 düştüler.	 Bunun	 üzerine	Allah	 iman	 edenleri,	
kendi	 izniyle,	onların	hakkında	ayrılığa	düştükleri	
gerçeğe	iletti.	Allah,	dilediğini	doğru	yola	iletir.”	

(Bakara	suresi,	213.	ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıka-
rılabilir?

 A) Tarih	boyunca	peygamberlerin	karşısına	 inan-
mayan	insanlar	çıkmıştır.	

 B) Allah,	peygamberler	vasıtasıyla	insanlara	doğ-
ru	yolu	göstermiştir.

 C) Din	ile	insanların	manevi	ihtiyaçlarının	yanında	
maddi	ihtiyaçları	da	karşılanır.

 D) Allah,	 her	 peygambere,	 insanlara	 iletmeleri	
için	birer	kutsal	kitap	vermiştir.
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1. 

Sue

Dave

Bill

Lucy

I usually follow vlogs about fashion
and I often buy clothes on the Net.

I think the Internet is fun.
I always play online games.

I often watch movies and
series on the Net.

Internet makes life easier.
I pay my bills online.

Which matching is FALSE?
 A) 

Sue

 B) 

Dave

 C) 

Lucy

 D) 

Bill

2. Receptionist :	 Your	room	is	reserved,	madam.	
May	I	get	your	name,	please?

Mary :	 Mary	Johnson.
Receptionist :	 ....	?
Mary :	 M	-	A	-	R	-	Y	-	J	-	O	-	H	-	N	-	S	

-	O	-	N.
Receptionist :	 Thank	you	very	much.

 Which of the following completes the 
conversation?
A)	Can	you	hold	the	line
B)	Could	you	spell	it
C)	Can	you	leave	a	message
D)	Could	you	speak	louder

3. 

	 Hello	Jack
	 Thanks	for	your	kind	 invitation	but	
I	 can’t	 join	 the	 bowling	 tournament	
with	you.	My	uncle	 is	coming	for	 the	
weekend	 and	 I	 have	 to	 spend	 time	
with	 him.	 I	 hope	 I	 can	 join	 you	 next	
time.
	 See	you.

Leo

Leo
Jack

 What is the reason for refusing the invitation?
A)	He	isn’t	good	at	bowling.
B)	Bowling	is	unbearable	for	him.
C)	He	gets	on	well	with	his	uncle.
D)	One	of	his	relatives	is	coming	over.

4. 
Would	you	like
some	baklava?

 Who refuses the offer?
 A) It looks tasty.  B) I’m on a diet,

but I can’t
refuse it.

 C) Thanks, but
I’m not into
sweet food.

D) It looks
delicious. I’ll
definitely have
some.
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5. 

Hi!	 I	 often	 share	 videos	 about	 nature	
on	my	blog.	Now,	 I’m	going	 to	 tell	 you	
how	 to	 ....	 my	 blog.	 First,	 write	 the	
blog’s	name	in	a	....	.	Click	on	my	blog	
address.	 	 You’ll	 see	 a	 sign	 up	 button.	
Click	on	it.	Create	a	username	and	a(n)	
....	.	Automatically,	you’ll	get	an	e-mail	to	
confirm	your	account.

 Which of the following expressions DOES NOT 
complete the text above?

	 A)	password	 B)	subscribe
	 C)	search	engine	 D)	notification

6. Technology	makes	communication	easy.	Using		
smart	phones	is	the	most	popular	means.	They	
are	 a	 bit	 expensive	 but	 you	 can	 carry	 them	
easily.	You	can	connect	to	the	Net	everywhere	
via	smart	phones.	You	can	keep	 in	 touch	with	
anyone	 wherever	 you	 want.	 However,	 they	
disturb	your	concentration	and	they	can	cause	
addiction.	So,	 it’s	better	 to	 turn	 them	off	while	
you	are	working.

 Which of the following completes the sentence?
 In the text above, we have NO information 

about the .... .
 A) applications	on	smart	phones
 B) disadvantages	of	smart	phones
 C) pros	of	smart	phones
 D) use	of	the	smart	phones

7. 
Linda Personal Traits Carol

honest
shy

supportive
stingy

cheerful
sneaky
jealous
sociable

 Which of the following is CORRECT about 
Linda and Carol?

 A) Carol	has	only	a	few	friends.
 B) Carol	never	makes	jokes.
 C) Linda	always	tells	the	truth.
 D) Linda	is	into	spending	money	on	presents.

8. 

 Who has a positive opinion about the dress 
above?

 A) It looks 
ridiculous.

B) I highly
recommend
you buy it.

C) I can find a
cheaper one.

D) It is definitely
trendy but it’s
not worth ¨300.

9. My	 favourite	 dish	 is	 pasta.	 It’s	 quite	 easy	 to	
make	 it.	First,	 boil	 some	water	 in	a	 large	pot.	
When	 it	boils,	add	half	a	packet	of	pasta	and	
cook	 for	 ten	 minutes.	 Then,	 drain	 it	 with	 a	
strainer.	Prepare	some	sauce	in	a	sauce	pan.	
My	favourite	is	tomato	sauce	with	mince.	Pour	
the	sauce	on	the	pasta	and	serve	it.

 Which question CAN’T we answer according 
to the text above?

 A) What	is	the	final	step	of	the	process?
 B) How	can	we	make	this	dish?
 C) When	did	he	first	cook	pasta?
 D) Which	kitchen	tools	do	we	need?

10. Going
online

Free time
activities of
teenagers

Reading

Meeting
friends

Listening
to music

Doing
sports

 Which of the following is CORRECT according 
to the table above?

 A) Going	online	is	more	trendy	than	meeting	friends.
 B) Most	of	the	teenagers	are	into	reading	books.
 C) Listening	to	music	is	terrific	for	all	teenagers.
 D) Doing	sports	is	the	least	popular	activity.
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