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1. Bir toplumda geleceğin iyi olması, o toplumdaki insanların nesillerinin daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşaması 
için gençlerin eğitilmesi gerekir. Yani gelecek genç insanlardır. Gençler ülkesi için, vatanı için, bayrağı için, ülkesinin 

bölünmemesi için toplum içinde üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmalıdır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “�, �, �, �” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki 
bulmacaya yerleştiriniz. 
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ANAHTAR SÖZCÜK

� ₺  Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç 

� ₺  Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, 
cemiyet 

� ₺  Mutluluğa erişmiş olan, saadetli, bahtiyar, berhudar, mesut 

� ₺  Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, me-
suliyet 

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden han-
gisi oluşur?
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ANAHTAR SÖZCÜK
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ANAHTAR SÖZCÜK
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ANAHTAR SÖZCÜK
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ANAHTAR SÖZCÜK

O L U R

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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2. Gürcistan’da Mkhedreli alfabesi kullanılıyor. Çağdaş Gürcü edebî dilinde 33 harf ve 33 ses vardır. Gürcü dilinin Hint-

Avrupa dillerinden farkı 1 harfin 1 sesi karşılamasıdır. Örneğin “ა-a, ბ-b, გ-g, დ-d, ე-e” şeklinde yazılır. Gürcü dilinde 
kelimeler, kelimeler de ne kadar ses varsa o kadar harf ile yazılır.

Gürcü alfabesinde Türk alfabesinde Gürcü alfabesinde Türk alfabesinde

ა A ს S

ბ B ტ Yok

გ G უ U

დ D ფ P veya F

ე E ქ K

ვ V ღ Ğ

ზ Z ყ Yok

თ T შ Ş

ი İ ჩ Ç

პ Yok ც Yok

ლ L ძ Yok

მ M წ Yok

ნ N ჭ Yok

ო O ხ Yok

პ Yok ჯ C

ჟ J ჰ H

რ R

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “ASMA, AĞAÇ, AKÇE” isimlerinin Gürcü alfabesine göre yazımlarından biri 
değildir? 

A) აღაჩ  B) აქჩე  C) ასმა D) ანმე

3. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca ay-
nı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş an-
lamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler. 

Buna göre; 

Çağdaş, ilerici ve demokrat söylemleriyle kişiliğimin 
oluşmasında tek etkileyici olan babam, oturduğu ma-
kamın imkânlarıyla da büyük bir sefa içinde dilediğimiz 
bir hayatı yaşatıyordu bize.

cümlesinde aşağıda verilen sözcüklerden hangisi-
nin eş anlamlısı yoktur?

A) Zevk B) Mevki 

C) Modern D) Hayat

4. Ne var ki biz yenilik yapıyoruz savıyla ortaya çıkan iç-
tenliksiz yazıları sevemiyorum doğrusu. Yazar, sanat 
yapıtlarında kendi çevresindeki insanlardan başlaya-
rak başka insanlara dek uzanmalı. Daha doğrusu ge-
niş, ışıklı bir çember çizmeli yazdıklarıyla. Yüreğini o 
çemberin içine koymalı.

Altı çizili ifadenin metne kattığı anlam aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yazar, yeniliklere açık olmalı.
B) Yazar, okuyucularına rehberlik etmeli.

C) Yazar; evrensel olmalı, herkese hitap etmeli.

D) Yazar, yazdıklarına okuyucusunu koyabilmeli.
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Ünlü arkeolog Şükran Özkaynak, bir mağara duvarına 
çizilmiş olarak bulduğu yukarıdaki şekillerin bilinmeyen 
bir yazı sistemi olduğuna karar verir. Bu yazı sistemin-
de her şeklin bir sözcüğü karşıladığı ve sağdan sola 
dizildiği sonucuna varır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki şiirlerden hangisi ma-
ğara duvarında bulunan şekillerin düzenine uygun 
yazılmıştır?

A) Mesut günler taşımaktadır
 Bu bahar

 Beni bırakma kalbim

B) Sonsuz bir gökyüzünde

 Başakların salınışı

 Sonsuz salınışı başakların

C) Seni ben okurken

 Mutlu olurum

 Seni okurken kitabım

D) Eserim başakların üzerinden

 Kuş cıvıltısında

 Bir kuş cıvıltısında

6. Jul Sezar, gönderdiği mesajların düşmanlar tarafından 
ele geçirilmesi tehlikesine karşın mesajlarında düş-
manların anlayamayacağı bir şifreleme tekniği kullan-
mıştır. Zaman içerisinde bu yöntem, Sezar Şifreleme 
Yöntemi olarak anılmıştır.

Bu yönteme göre ana mesajda bulunan her bir har-
fin yerine alfabedeki sırasına göre o harften sonra-
ki üçüncü harf kullanılır. Örneğin “ÇANAK” kelimesi 
“FÇPÇN” şeklinde yazılır. 

Bu açıklamalardan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi “Sezar Şifreleme Yöntemi”ne göre “BÖRÜ, 
BOKS, BEKA” sözcüklerinden birinin karşılığı de-
ğildir? 

A) DĞNÇ B) DRNU 

C) DRĞU D) DSTZ

7. Söyleyen kişinin kendi düşüncesini, duygusunu veya 
beğenisini içeren cümlelere öznel yargı denir. “Sevgili 
komşum Süleyman Bey, çok sevimli bir arkadaşımdır.” 
cümlesi, söyleyenin kişisel düşüncesini yansıtmak-
tadır. Kanıtlanması mümkün değildir. Bu yüzden bu 
cümle, öznel yargı bildiren bir cümledir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisin-
de öznel anlatıma başvurulmuştur? 

A) Millî edebiyat ve sonrasında hece şiirine dönüş ol-
du. 1940’lardan sonra aynı durum divan şiirimiz için 
de gerçekleşti. Adı koşma olan, adı gazel olan ama 
muhtevasıyla ne koşmaya ne de gazele benzeyen 
örnekler ortaya kondu. 

B) 1500 yıllık edebiyat tarihimiz boyunca bizde he-
ce ve aruz olmak üzere iki çeşit ölçü kullanılmış-
tır. Hece ölçüsü bize ait yani millî bir ölçüdür. Eski 
Türk şiirlerinde ve günümüz halk edebiyatında he-
ce ölçüsünün kullanıldığını görüyoruz. 

C) Rıza Tevfik çok önemli bir devinimin, hece şiirine 
yönelişin, şiirde yalını arayışın öncüsü olmuş, ken-
dinden sonraki hececilere iyi bir yol açmıştır. Onun 
şiirinde en azından biraz özentili bir hava içinde de 
olsa halk şiirimizin renkleri, tatları vardır.

D) Aruz ve hece vezniyle şiirler yazmış olan Bekir Sıtkı, 
en çok halk şiiri tarzında yazdığı koşmalarla ismi-
ni duyurmuştur. Aruzla yazdığı şiirlerinde, Yahya  
Kemal - Faruk Nafiz karışımı bir şiiri devam ettir-
miştir. Ayrıca rubai türünde şiirleri de vardır.

8. Türk seyirlik oyunlarından biridir Karagöz. Karagöz’ün 
tiyatromuzda artık yeri ve etkisi kalmadı, deniyor. Oysa 
Karagöz, 14. yüzyıldan beri kendini sürekli yenileyerek 
bugünlere gelmiştir. Güzel sanatlara ait ne varsa hepsi 
bir gölge oyunu olan Karagöz’de de vardır. 

Bu parçadan “Karagöz oyunu” ile ilgili çıkarılabile-
cek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Köklü bir geçmişe sahip olan Karagöz güzel sanat-
ları da içermektedir. 

B) Karagöz bütün dünyada hâlâ seyredilen bir oyun-
dur. 

C) Yüzyıllardır yaşayan Karagöz oyunu ileride de 
unutulmayacaktır. 

D) Seyir sanatlarımızda en eski gölge oyunu Kara-
göz’dür.
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9. Ana fikir; paragrafta asıl vurgulanmak istenen, öne sürülen, açıklanan ya da kanıtlanmaya çalışılan temel düşüncedir. 

Yazarın yazısını niçin yazdığını gösterir. Ana fikir paragrafın tamamını kapsar.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde “Bir sanatçıyı kalıcı kılan, zamanın beğenisini özümseyip geleceği kucak-
lamasıdır.” ana fikri vurgulanmıştır?

A) Güzelliklere karşı içinde sonsuz bir sevgi taşıyan insan, yaşamına da sürekli güzel şeyler girsin ister. Çevresinde 
olan çirkinlikler ise onun güzellik özlemini daha çok arttırır. Sanatçılar güzelliklere karşı aşırı duyarlıdırlar. Sanatçıları 
yaşadıkları çağın ötesine taşıyan, onların içten ve tutarlı yaklaşımlarıdır. 

B) Sanatçının sürekli olanı; çağlar ötesine geçebilen, öteleri kucaklayabilendir. Bunun ön koşulu ise yaşadığı anı duya-
bilmek, onu özümsemektir. Ama dönemini yaşamak zamanın beğenisine uymak demek mi? Asla… Aksine çağının 
isteklerine uygun yapıtlar veren sanatçı unutulmaya ilk adımını atıyor demektir.

C) Sanatta kalıcılığı sağlayan temel unsur, çağın sanat anlayışını paylaşmak ve özümsemektir. Sanatçı sevinç ve hay-
ret yetimize, hayatımızı çevreleyen gizem hissine, merhamet, güzellik ve acı hissiyatımıza, kâinatla olan gizil birlik 
duygusuna, sayısız yüreğin yalnızlığını birbirine ören ince ama sağlam beraberlik inancına seslenir. Bu yüzden bizi 
bizden alıp başka diyarlara götürür. Oysa aydın, memleketi bugünü kadar tarihiyle de kucaklayabilendir. 

D) Bir sanatçı “Ben bir başyapıt yapacağım, bu konu çok güzel. Beni çok etkiledi.” diyemez. Sadece onda olan doğal 
kabiliyetin harekete geçmesi için bir şeye ihtiyacı vardır. O doğal kabiliyet onu harekete, üretmeye geçirir; kişinin 
kabiliyeti plastik sanatlarsa heykel yapmaya, müzikse beste yapmaya, şiirse şiir yazmaya iter. Aslında ürettiği eserler 
sanatçının kendi beğenisidir.  

10. Uzun ve yorucu bir eğitim-öğretim yılının ardından ailesiyle İç Anadolu turuna çıkmaya karar veren Mesut Öğretmen, 
kesin bir tatil rotası belirlememiş, anlık hareket ederek ailesi nereye gitmeyi isterse oraya gitmeye karar vermiştir.

Çankırı

Ankara
Eskişehir

Konya

Karaman

Niğde
Aksaray

Nevşehir
Kayseri

SivasYozgat
Kırıkkale

Kırşehir

Ku
ze
yb
atı

Gü
ne
yd
oğ
uGüneybatı

Kuzeydoğu

Tatiline 4 Temmuz 2019 tarihinde Nevşehir Peri Bacaları turu ile başlayan Mesut Öğretmen, ardından kuzeybatı yönün-
de ilerlemiş ve A şehrinde bir gece kalmıştır. A şehrinden sonra güneye inen Mesut Öğretmen, B şehrinde de bir gece 
kaldıktan sonra batıya geçip Konya’da tatilini bitirmiştir.

Buna göre Mesut Öğretmen’in gezi güzergâhında uğradığı A ve B şehirleri sırasıyla hangileri olabilir?

A) Yozgat-Kayseri B) Kırşehir-Konya C) Kırşehir-Aksaray D) Aksaray-Niğde
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11. Bir şeyin dayandığı neden ya da nedenlere “gerekçe” denir. Örneğin aşağıdaki görselin 1 numaralı bölümünde, ikinci 

cümle birinci cümlenin gerekçesidir.

İnternette tanıştığın kişilere karşı dikkatli ol. Yeni 
arkadaşlar edinmek eğlenceli olabilir ancak bazıları 
kendileri hakkında yalan söyleyebilir.

Kişisel bilgi ve şifrelerini başkalarına söyleme. 
Böylece kötü niyetli kişilerden korunmuş olursun.

Tanımadığın kişilerden gelen mesajları asla açma. 
Çünkü bunlar genellikle uygunsuz, virüslü ya da 
gereksiz şeyler içerir.

Önce düşün, sonra paylaş. İnternet ortamında 
paylaştığın şeyleri bir daha silemezsin.

Oyun oynayacağın zamanı ve ders çalışacağın 
zamanı iyi planla. İnternetin zamanını çalmasına 
izin verme.

İnterneti nasıl

güvenli
kullanırız?

Buna göre görselde numaralanmış diğer bölümlerin hangisinde ikinci cümle birinci cümlenin gerekçesi değildir?

A) 5  B) 4  C) 3 D) 2

12. Bu görseli en iyi yansıtan metin aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Anne olmak yürek ister, 9 ay karnında taşımaktan ibaret 
değildir. Bir ömür yüreğinde taşımaktır yavrusunu. Sadece 
dünyaya getirmekle ana olunmaz. İşten gelip hiç yorulma-
mış gibi zaman ayırmak, sevgi gösterebilmek, eğitebilmektir. 
Anne olmak varlığını bedenen yanında yokken bile evladına 
hissettirmeyi başarabilmektir.

B) Annelik, yalnızca dünyaya getirmek değildir! Benimsemektir 
minik emaneti; bir çift yürek olmak, aynı hisleri yudumlamak-
tır. Sevinciyle sevinmek, acısıyla gözyaşı dökmektir. Bazen 
doğurmadığı hâlde, biyolojik annesinden çok daha iyi annelik 
yapar anneler.

C) Anneler hep bizi korurlar, hep bize destek olurlar ama bazı 
anneler var ki onlar kelimenin gerçek anlamında çocuklarının 
hayat boyu yanı başında olmak, elini tutmak, lokmalarını ağzına vermek zorundalar. Onlar engelli anneleri. Anne 
kelimesinin anlamını onlar bize öğretiyorlar. Anne demek, fedakârlık demek.

D) Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Şüphesiz onlar, hayattaki en fedakâr sadık dostlarımızdır. Bizim varlı-
ğımız, sağlığımız için canlarını seve seve vermeye hazırdırlar. Yemezler, yedirirler; giymezler, giydirirler. Ne kadar 
büyüsek de hiç büyümeyiz onlar için, hayat boyu bize destek olurlar. 
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13. 

66 Bin okulda

18 MİLYON öğrenci
EĞİTİM GÖRÜYOR

Millî Eğitim Bakanlığı, “Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2018-2019” verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiyeʼde
örgün eğitim alan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 miyon 108 bin 860 öğrenci var.

Resmî Okul :
Özel Okul :
Açık Öğretim :

Resmî Okullar :
Özel Okullar :

907 Bin 567
169 Bin 740

Resmî Okullar :
Özel Okullar :
Açık Öğretim Okulu :

54 Bin 36
12 Bin 809
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15 Milyon 88 Bin 592
1 Milyon 440 Bin 577
1 Milyon 579 Bin 691

DÜZEYLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN

EĞİTİM ALDIĞI LİSELER

Örgün Eğitim Kurumlarında
Görev Yapan Öğretmen Sayısı

Örgün Eğitim Veren Okul Sayısı

Erkek : 9 Milyon 394 Bin 125
8 Milyon 714 Bin 735Kız :

18 MİLYON

1 MİLYON
77 BİN 307

108 BİN 860
Öğrenci

Öğretmen

66 BİN 849
Okul

Bu görselden hareketle;

I. Ortaöğretimdeki öğrencilerin 1 milyon 793 bin 391’i mesleki ve teknik liselerde, 605 bin 869’u ise imam hatip liselerinde 
eğitim alıyor.

II. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sayısı, resmî okullardaki öğrencilerin sayısından fazladır. 

III. Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 394 bin 125 erkek, 8 milyon 714 bin 735 
kız öğrenci eğitim görmektedir.

IV. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan erkek öğretmen sayısı, kadın öğretmen sayısından fazladır. 

bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve III D) II ve IV
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14. Fiilimsiler, aldığı eklere göre isim-fiil, sıfat-fiil ve 

zarf-fiil olmak üzere üç gruba ayrılır. Bunlardan 
isim-fiiller “-ma, -ış, -mak” eklerini alır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki şiirde kullanılan bazı 
sözcüklerin altlarını çizen Akif, defterini öğretmenine 
gösterir. Öğretmeni Akif’e bu sözcüklerin yalnızca bi-
rinin isim-fiil olduğunu söyler. 

 Ne var deme geçtiğimiz yolda, 
 Sevgimiz eksilmesin sevebileceğimiz,

 Durmayan sadece kuşlar mı dalda,

 Rüzgârdan savrulmada her şeyimiz.

 Uçan uçsun, yeter kalan bize,

 Var üzerine üzerine hüzün gerilesin.

 Tasalar engel olmasın sevincimize,

 Gün yirmi dört saat, bilsin.

Coşkun ERTEPINAR

Öğretmenin bahsettiği sözcük aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) deme B) savrulmada 

C) durmayan D) olmasın

15. Özne; yüklemin bildirdiği işi, oluşu ya da hareketi ye-
rine getiren ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yap-
tığı iş ve hareketten etkilenen sözcük ya da sözcük 
grubudur. “Melahat Hanım, konuşmasına başlamadan 
önce derin bir nefes aldı.” cümlesinde alma işini ya-
pan “Melahat Hanım”dır ve cümlenin öznesidir. Me-
lahat Hanım’ın alma eyleminden etkilenen ise “derin 
bir nefes”tir ve bu sözcük grubu cümlenin nesnesidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “nesne” doğru gösterilmiştir?

A) Doğanın sesini dinlemek huzur veriyordu.
B) Hassasiyetle seçilmeli sevgi tohumunu ekeceğin 

toprak.

C) Görünürde kimsecikler yoktu.

D) Çantasından kâğıt mendil çıkardı.

16. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı 
kurallar verilmiştir. 

� Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle 
başlar. 

� Gezegen ve yıldız adları terim anlamında kullanıl-
dıklarında büyük harfle başlar. 

� Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, say-
gı sözleri büyük harfle başlar. 

� Yer-yön bildiren (doğu, batı, güney, kuzey, orta…) 
sözcükler, tek başına ya da özel isimden sonra 
kullanıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce 
kullanıldıklarında büyük harfle başlar. 

Bu kurallara göre; 

I. Karadeniz’in doğusunda etkili bir kar yağışı başla-
dı. 

II. Efendim, avukat Sedat Bey geldi. 

III. Sen benim parlak güneşim ol, bahtıma doğ. 

IV. Büyük yazar, 1993 yılının mayıs ayında vefat etti. 

cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) I ve II B) I ve III 

C) II ve IV D) III ve IV 

17. � Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olan, cümleden 
çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma ol-
mayan, bazen cümleden bağımsız olarak bulunan 
sözcük, sözcük grubu veya cümlelere “ara söz” 
denir.

� Zarf tamlayıcısı; zaman, durum, ölçü, yön, vasıta, 
soru ya da sebep yönünden yüklemi tamamlayan 
zarf görevli sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara 
söz, zarf tamlayıcısının açıklayıcısıdır? 

A) Haftaya salı, Kurban Bayramı’nın ilk günü, bizi zi-
yarete geleceklermiş. 

B) Mersin’in en güzel yerine, Kızkalesi’ne, tatile gide-
ceklermiş. 

C) Ekran Efendi, televizyon, hepimizi kendine tutsak 
etti. 

D) Canından bile çok sevdiğini, yavrusunu, askere 
gönderdi. 
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18. Eğer mutluluğu tanımıyorsan o da sana merhaba de-

mez. Hayatın yollarında bin kez karşılaşsan bile ne 
sen onu tanırsın ne de o sana selam verir. Mutluluğu 
tanıyacaksın. Kim bilir, belki evin bahçesinde büyüyen 
çam ağacıdır mutluluk; belki de sokağın köşesinde boy 
atan akasyadır. Bahçede çam yoksa sokakta akasya 
salınmıyorsa o zaman da pencereden görülen avuç içi 
kadar denizdir. Pencereden deniz görünmüyorsa so-
kağa bak. Sokakta oynayan bir çocuk yok mu? Varsa 
adı “Mutluluk”tur. Ya yoksa? O zaman belki de bir ke-
didir, soğuk kış günü camdan bakan. 

Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Bir konu hakkında özel görüş ve düşünceleri kesin 
yargılara varmadan anlatmak 

B) Bir konu hakkında okuru bilgilendirmek 

C) Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayı yer, 
zaman ve kişiye bağlı olarak vermek

D) Geçmişte yaşanmış bir olaydan söz etmek

19. Son yıllarda yayımlanan öykü kitaplarına bakıyorum. 
Hemen hepsi birbirine benziyor. Sanki bir kişi yazmış 
ve onun benzerlerini de başkaları çoğaltmış. Oysa öy-
kü ya da başka türde yazılanlar birbirine benzememe-
li, birbirinden çok farklı olmalı. Bu olursa daha kaliteli 
öyküler ortaya çıkar, onları okuyanlara da o kitap katkı 
yapar. Genç yazarlarımız bu konuda duyarlı olmalı, 
ustaların izinden gitmeli ama onlardan farklı yazma-
lılar.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisini çıkarama-
yız?

A) Bu aralar yayımlanan öykülerin birbirine benzedi-
ğini

B) Usta öykücülerin izinden gidenlerin başarılı eserler 
oluşturduğunu 

C) Gerçek öykünün başkalarına benzememesi gerek-
tiğini

D) Genç yazarların ustaların izinden giderken onlar-
dan farklı yazmaları gerektiğini

20. 

Tırnak içine alınmayan aktarma 
cümlelerinden sonra gelirim.

Cümle içinde ara sözlerin veya ara 
cümlelerin başına ve sonuna gelirim.

Eş ve eş görevli sözcükleri ayırırım. I

II

III

Sıralı cümleleri ayırırım. IV

Etin çiği et getirir, ekmeğin çiği dert getirir. Etin az 
pişirilmişi daha yararlıdır. Ekmeğin çiği ise zararlıdır. 
Et kanlı gerek, yiğit canlı. Kebap ve pirzola çok pi-
şirilmemeli, biraz kanlı olmalı; genç dediğin de dur-
gun, hareketsiz olmamalıdır. Canlı olmalıdır. 

Yukarıda virgülün bazı kullanımları ile bu kullanımlar-
dan sadece iki tanesini örnekleyen bir metin verilmiştir. 

Buna göre metinde, virgülün hangi kullanımları 
örneklenmiştir?

A) I ve III B) I ve IV 

C) II ve III D) III ve IV
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1. 
MUSTAFA KEMAL’İN GÖRÜŞÜ

Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da 
zaafa uğratırız. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti hâlinde, milletin sinesinde kök 
salsın. Ordu da asıl işi olan yurt savunması ile uğraşsın. Dolayısıyla siyasete atılmak isteyen subaylar ordudan 
ayrılıp cemiyete mal olsunlar. Bundan sonra, subayların siyasi örgütlere girmelerini engelleyecek hukuki önlemler 
alınsın.

A. Fethi Tevetoğlu, Atatürk ve İttihat Terakki, s. 617.

OLAYLAR

I.
Trablusgarp Savaşı’nda Mısır’ın işgal altında olmasından dolayı sadece gönüllü subayların bölgeye giderek direnişi 
örgütlemesi

II. Çanakkale savaşlarında çok iyi bir savunma gösterilerek düşmana geçit verilmemesi

III.
Kafkas Cephesi’nde, zorlu kış şartları, salgın hastalıklar ve malzeme eksikliği gibi nedenlerle on binlerce Osmanlı 
askerinin henüz Ruslarla savaşamadan hayatını kaybetmesi

IV.
Balkan savaşlarında Osmanlı subayları arasında yaşanan “İttihat ve Terakki Partili” ve “Hürriyet ve İtilaf Partili” 
çekişmesine bağlı olarak irtibat ve iş birliği eksikliği yüzünden savaşın kaybedilmesi

Yukarıdaki olaylardan hangisi Mustafa Kemal’in görüşünde haklı olduğunu göstermiş olabilir?

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

2. 
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’ni Mustafa Kemal şöyle değerlendirmiştir:

“Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır:

Birincisi, İngiliz himayesini istemek; ikincisi, Amerikan mandasını istemek; üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine 
başvurmaktır.

Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar 
çürüktü, temelsizdi. O hâlde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi?

Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir 
Türk devleti kurmak.” 

Nutuk, s. 8-9.

Metinden hareketle;

I. Başka ülkenin boyunduruğu altına girmek isteyenler bulunmaktadır.

II. Mustafa Kemal, millet egemenliğine dayalı bir devlet kurmak istemektedir.

III. İşgallere karşı topyekûn mücadele başlamıştır.

hangilerine ulaşılabilir?

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

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1. Bu testte 10 soru vardır.
2.  Cevaplarınızı, cevap kâğıdının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi için ayrılan 

kısmına işaretleyiniz.
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3. WİLSON İLKELERİ

(8 Ocak 1918)
“Osmanlı Devleti’nde Türk olmayan milletlerin kendi kendini yönetme hakkı olacaktır.” maddesi 
yer alıyordu.

PARİS BARIŞ 
KONFERANSI
(18 Ocak 1919)

Konferansta, Yunanistan’ın sunduğu sahte belgelerle özellikle Batı Anadolu’da Rumların nüfus 
olarak çoğunluğu oluşturdukları iddiası kabul edildi. Bu doğrultuda Yunanistan’ın İzmir’i işgal 
etmesine karar verildi.

AMİRAL BRİSTOL 
RAPORU

(12 Ekim 1919)

“…İngiliz Hükûmeti liderlerinin kamuoyu önünde verdikleri demeçlerde, İzmir ve çevresindeki 
bölge nüfusunun çoğunluğunun Rum olduğu, dolayısıyla Yunan koruyuculuğu altında bulunması 
gerektiği ile ilgili iddialar, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bazı kıyı kentlerinde, örneğin Ayvalık 
ve benzeri yerlerde yaşayanların çoğu Rum’dur ama bunların çevresindeki bölgeler neredeyse 
tamamen Türk’tür. İzmir kentinde bile en yetkili kişiler ahali çoğunluğunun Rum olduğunu söy-
leyemezler. İzmir çevresinde, iç bölgelerde halk tamamen Türk’tür.”

Tablodan hareketle hangisine ulaşılamaz?

A) İzmir, Wilson İlkeleri doğrultusunda işgal edilmiştir.
B) Amiral Bristol Raporu, işgallerin haksızlığını ortaya koymuştur.

C) Wilson İlkeleri, ülkelerin egemenlik haklarını korumuştur.

D) Yunanistan dünya kamuoyunu çıkarları doğrultusunda yanlış bilgilendirmiştir. 

4. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilirken 
Wilson İlkelerine güvenmiştir.

Wilson İlkelerinde yer alan;

I. Uluslararası antlaşmalar açık ve şeffaf bir şekilde 
yapılacaktır.

II. Galip devletler mağlup devletlerden toprak ya da 
savaş tazminatı almayacaktır.

III. Boğazlar, bütün devletlerin gemilerine açık olacak 
ve bu durum uluslararası denetim altında tutula-
caktır.

IV. Osmanlı Devleti’nde Türk olmayan milletlerin kendi 
kendini yönetme hakkı olacaktır. 

maddelerden hangilerinin buna dayanak oluştur-
duğu söylenebilir?

A) Yalnız II B) II ve IV 

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

5. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda müca-
dele ettiği cephelerden biri de Hicaz-Yemen Cephe-
si’dir. Kutsal toprakları korumak için İngilizlerin yanı sı-
ra isyancı bazı Araplar ile de mücadele etmek zorunda 
kalan Osmanlı Devleti bu cephede başarısız olmuştur. 
Fakat Medine’yi az sayıdaki Türk askeriyle savunan 
Fahrettin Paşa, 1919 yılı Ocak ayı başına kadar asker-
leriyle İngilizlere karşı direnişini sürdürmüştür. Savaşın 
sonunda Osmanlı Devleti, Hicaz topraklarından da çe-
kilmek zorunda kalmıştır.

Bu cephede, Osmanlı Devleti’nin Arap isyanı ile 
karşı karşıya kalması, Osmanlı Devleti’nin dağıl-
maması için ortaya atılan düşünce akımlarından;

I. Türkçülük

II. Batıcılık

III. İslamcılık

hangilerinin geçerliliğini yitirdiğini kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III
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6. 5. Madde Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu derhâl terhis edilecek.

7. Madde
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir 
stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacak.

16. Madde
Hükûmet haberleşmesi dışında bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletlerinin 
kontrolünde olacak.

24. Madde
Altı vilayette (Vilayet-i Sitte: Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ) karışıklık çıkarsa 
İtilaf Devletleri bu vilayetleri işgal etme hakkına sahip olacak.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hareketle İtilaf Devletleri’nin hangisini amaçladığı 
söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
B) Ülke genelinde işgaller yapmak için yasal dayanak elde etmek

C) Uluslararası eşitlik ilkesine uymak

D) İşgallere karşı organize bir direnişi engellemek

7. …Hintli bir asker kaçağı, İngilizlerin iki gün sonra sahil yönünden saldırı yapacağını bildirdi. Refet Bele, Ali Fuat ve  
Mustafa Kemal bu bilgilerin doğruluğuna inanıyordu. Bu görüşlerini Liman Von Sanders’e bildirdiler. Liman Von  
Sanders aksi görüş belirtti. Gerçekten de şafak vakti İngiliz saldırısı başladı. Saldırıdan son anda kaçabilen General 
Liman Von Sanders’i az daha esir alacaklardı. Türk ordusu geri çekilmeye başladı. Bölgedeki sivil halk da orduyla 
birlikte çekiliyordu. Mustafa Kemal, zaman geçmeden Liman Von Sanders’in yanına döndü ve düşüncelerini anlattı. 
Von Sanders:

— Planınız akla yatkın ama ben size onu icra etme emri veremem.

— Niçin, diye sordu Mustafa Kemal.

— Ben burada bir yabancıyım. Savaşmadan Osmanlı Devleti’nin bir parçasını düşmana terk etmenin sorumluluğunu 
üzerime alamam. Bu, Türklerin aralarında çözecekleri bir sorundur, diye cevapladı Liman. 

— Önemi yok. Sorumluluğu ben üstleniyorum, dedi Mustafa Kemal.

— O hâlde size yeşil ışık, dedi Liman Von Sanders. 

Mustafa Kemal derhâl karargâhına döndü ve Suriye Cephesi’ndeki bütün birliklerine, doğrudan doğruya Halep üzerine 
çekilme emrini verdi. Kendisi de hızla bir savunma hattı hazırlamak için önden gitti…

Benoist Mechin, Mustafa Kemal, Bir İmparatorluğun Ölümü, s. 140-143.

Verilen metinden hangisine ulaşılamaz? 

A) Suriye Cephesi’nde önemli başarılar kazanılmıştır. 
B) Liman Von Sanders sorumluluk almaktan çekinmiştir.

C) Mustafa Kemal, ordunun taktik anlayışını değiştirmiştir.

D) Mustafa Kemal, kararlı bir şekilde hareket etmiştir.
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8. 

Millî Cemiyetin Adı Kuruluş Tarihi Faaliyetleri

İzmir Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti

1 Aralık 1918
İzmir’in işgalini önlemek, İzmir ve Batı Anadolu’nun Yunanlara verilmesine 
engel olmak amacıyla kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti 21 Aralık 1918 Çukurova Bölgesi’ndeki Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.

Trabzon Muhafaza-i 
Hukuk Cemiyeti

12 Şubat 1919
Trabzon ve çevresinde Pontus devleti kurmayı amaçlayan Rumlara karşı, 
bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur.

Tablodan hareketle millî cemiyetlerin ortak özellikleri arasında;

I. Bölgesel olarak faaliyet göstermişlerdir.

II. İstanbul Hükûmeti’nden destek görmüşlerdir.

III. Bağımsızlık ve Türk vatanseverliği duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır.

IV. Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.

hangileri sayılabilir?

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

9. � Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede-
dir.

� Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu ye-
rine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok 
olmuş gibi göstermektedir.

� Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.

� Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını 
dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her tür-
lü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı 
gereklidir.

Amasya Genelgesi’nin yukarıdaki maddelerine gö-
re hangisine ulaşılamaz?

A) Millî Mücadele’nin amaç, yöntem ve gerekçesi be-
lirlenerek programı oluşturulmuştur.

B) Millî egemenliğe vurgu yapılmıştır.

C) İstanbul Hükûmeti’ne ve işgallere karşı çıkılması 
için çağrı yapılmıştır.

D) İşgallere karşı uzlaşmacı bir tutum belirlenmiştir. 

10. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan 
sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan 
kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduk-
larını göstermişlerdi. Diğer yandan ateşkes hükümleri 
gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgal-
lere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. 
Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti, her türlü 
imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için Kuvayı-
milliye birliklerini kurdu. Türk milletinin bağımsız ya-
şama isteğinin eseri olarak ortaya çıkan bu hareketin 
içinde her yaştan, her meslekten kişiler bulunuyordu. 
Kuvayımilliye birlikleri sadece kendi şehirlerini kurtar-
mayı planlayan, askerî disiplinden uzak ve dağınık 
birliklerdi. 

Metinden hareketle Kuvayımilliye için;

I. Osmanlı ordusunun dağıtılması üzerine kurulmuş-
tur. 

II. Ülkenin dört bir yandan işgal edilmesi kurulmala-
rında etkili olmuştur.

III. Bölgesel ve düzensiz direniş kuvvetleridir.

hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Musa kıssası ile 
ilgili değildir?

A) “Biz önceden onun, başka sütanneleri kabul etme-
sini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, ‘Sizin adı-
nıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek 
bir aile bulayım mı?’ dedi. Böylelikle biz annesinin 
gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah’ın vaadi-
nin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri 
verdik fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı.”

Kasas suresi, 12-13. ayetler

B) “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. 
İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksilt-
meyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık 
çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bı-
raktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben 
sizin başınızda bir bekçi değilim.”

Hûd suresi, 85-86. ayetler

C) “İkiniz beraber Firavun’a gidin çünkü o sınırı çok 
aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir 
üslupla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya 
içine bir korku düşer.”

Tâ-Hâ suresi, 43-44. ayetler

D) “Firavun’un karısı, ‘O, senin ve benim göz aydın-
lığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki 
bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.’ de-
mişti. Onlar işin farkında değillerdi.”

Kasas suresi, 9. ayet

2. I. Mensup olunan ırk

II. Din seçimi

III. Kalbimizin çalışması

IV. İyilik yapmak

Numaralanmış durumlardan hangileri cüz’i irade 
kapsamında gerçekleşir?

A) I ve III B) II ve IV

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

3. 

İslam dünyasında ve toplumumuzda ortaya çıkan 
yanlış kader anlayışlarının birçok sebebi vardır. Ön-
celikle tarihte ortaya çıkan Cebriye Mezhebi gibi birçok 
oluşum ve kişinin dinî metinlerden yanlış çıkarımlar 
yapması bunun başlıca nedenleri arasında sayıla-
bilir. Bununla birlikte ilk dönem siyasi olayları, kader 
meselesini tartışmalı hâle getirmiştir. Dolayısıyla bazı 
gruplar kader inancını kendi menfaatlerine göre yo-
rumlayıp topluma benimsetmeye çalışmışlardır. İslam 
coğrafyasının genişlemesi, farklı kültür ve toplumlarla 
karşılaşılması, o toplumlardaki kadercilik anlayışının 
Müslümanlar üzerinde etkili olması, kader anlayışının 
değişmesine neden olmuştur. Yanlış kader anlayışının 
ortaya çıkmasında diğer bir sebep, psikolojik etmen-
lerdir. Geri kalmışlık, tembellik ve sorumluluğu üzerin-
den atmak için bahane üretme çabaları insanları yanlış 
inançlara sürüklemiştir.

Bu parçaya göre yanlış kader anlayışının toplumda 
yayılmasında;

I. Kur’an-ı Kerim ve hadislerdeki kader ile ilgili bö-
lümlerin yanlış yorumlanması

II. Siyasi olayların neden olduğu tartışmalar

III. Yabancı kültürlerin, Müslümanlar üzerindeki etki-
leri

IV. Yapılan hataların sorumluluğunu üzerinden atma 
çabası

nedenlerinden hangileri sayılabilir?

A) I ve III B) I, II ve IV

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

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılan 

kısmına işaretleyiniz.
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4. Kader kavramı, Kur’an-ı Kerim’de ölçü, düzen, takdir 

etme, tayin etme, miktar gibi anlamlarda kullanılmıştır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kullanıma örnek 
oluşturmaz?

A) “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mül-
kü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker 
alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil eder-
sin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye 
hakkıyla gücü yetensin.’”

Âl-i İmrân suresi, 26. ayet

B) “Aranızda ölümü biz takdir ettik ve takdirinin önüne 
geçileceklerden değiliz.”

Vâkıa suresi, 60. ayet

C) “O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) 
kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkün-
de hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve 
yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.”

Furkan suresi, 2. ayet

D) “O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yük-
selen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket 
meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaç-
larına uygun olarak rızıklar takdir etti.”

Fussilet suresi, 10. ayet

5. Kader inancını iyi anlamak için ilgili kavramları ve ko-
nuları iyi bilmek gerekir. Örneğin herhangi bir konuda 
Allah’a güvenip dayanmak, O’na teslim olmak yani 
-----, kader ile ilişkili en önemli konulardan biridir. Bu 
konuyu doğru anlayıp uygulamak toplumdaki yanlış 
kader anlayışlarını engellemeye yardımcı olur. Yine 
kader ile ilişkili kavramlardan biri -----tır. Bu kavramı, 
Allah’ın bütün canlılara yararlanmaları için verdiği her 
şey diye tanımlamak mümkündür. Kader ile ilişkili bu 
iki konu ya da kavramın çalışma ve gayret ile doğrudan 
ilişkisi vardır. Dolayısıyla ----- kavramını da biz kader 
konusu içinde ele alabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan 
herhangi bir yere getirilemez?

A) emek B) rızık

C) ecel D) tevekkül

6. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

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

Bakara suresi, 255. ayet (Ayete’l-Kürsi)

Anlamı verilen bu ayet ile ilgili;

I. Tevhit inancını bildirir.

II. İslam inanç esaslarının tamamı yer alır.

III. Allah’ı insanlara tanıtan eşsiz bir açıklamadır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

7. Bitkilerin yeşerip büyümesi, hayvan ve insanların 
geçirdikleri hayat aşamaları, gök ve yerde meydana 
gelen yağmur, kar ve deprem gibi doğa olayları, top-
lumların yükselmeleri, geri kalmaları ve çökmeleri gibi 
sosyal olaylar vb. evrende olup biten her şey tesadüf 
eseri ve kendiliğinden değil, evrensel bir kanun çer-
çevesinde meydana gelmektedir. Güneş, Ay, yıldız ve 
gezegenlerin hareketleri, yağmur ve karın yağması, 
bitki ve ağaçların yeşerip sararmaları ve nihayet çü-
rümeleri; canlı varlıkların doğma, büyüme ve ölmeleri 
gibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği doğal olaylar bu 
kısma girmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu tür yasalara 
işaret eden çok sayıda ayet vardır.

Bu parçadaki altı çizili bölümler hangi yasalarla 
ilgilidir?

A) Fiziksel B) Biyolojik

C) Toplumsal D) Kimyasal
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8. Evrende eşsiz bir geometri, muhteşem bir tasarım 

vardır.

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi bu cümle ile çe-
lişir?

A) Evren ile ilgili küçük bir araştırmadan, kısa bir göz-
lemden sonra hiçbir şeyin gelişigüzel olmadığı çok 
kolay bir şekilde anlaşılabilir.

B) Bütün organların simetrik olması, her birinin işleyi-
şinin muhteşemliği insan vücudunun belli bir ahenk 
içinde yaratıldığını gösterir.

C) Gökcisimlerini inceleyen bir bilim adamı, evrende 
tesadüfi hiçbir şeyin olamayacağını en iyi anlaya-
cak kişilerdendir.

D) Uzayın derinliklerine inildikçe, gezegenler ayrıntılı 
incelendikçe evrendeki muhteşemlik yerini rastlan-
tısal durumlara bırakır.

9. 

İslam, paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlen-
dirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslüman’a yol gösterir. 
Herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye 
eder. Böylece insanı ----- tutsaklığından kurtarıp pay-
laşmanın verdiği mutluluğa ulaştırmak ister.

Verilen boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi 
gelemez?

A) cimrilik B) bencillik

C) alçak gönüllülük D) açgözlülük

10. 

Bir belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan yardım-
sever vatandaş, alın terini iyili€e kattı, “Kefenin cebi 
yok.” diyerek 2400 lira maaşının 400 TL’sini ihtiyaç 
sahibi ö€rencilere ayırdı. Yardımsever vatandaş, “Kü-
çükken defter için neler çekti€imi biliyorum. Çocuklar 
beni tanıyor ama bursu bilmiyorlar. Durumum oldukça 
devam ettirece€im.” dedi.

Bu gazete haberinde geçen olay aşağıdaki ayet-
lerden hangisinin yansıması olduğu söylenebilir?

A) “Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcar-
lar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah 
işini güzel yapanları sever.”

Âl-i İmrân suresi, 134. ayet

B) “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 
gecenin içine sokar. Güneş’i ve Ay’ı da koyduğu 
kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş 
bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, 
Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Al-
lah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek za-
rına bile hükmedemezler.”

Fâtır suresi, 13. ayet

C) “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mül-
kü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker 
alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil eder-
sin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye 
hakkıyla gücü yetensin.’”

Âl-i İmrân suresi, 26. ayet

D) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. 
Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini 
hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz 
de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti 
sayesinde kardeşler olmuştunuz…”

Âl-i İmrân suresi, 103. ayet
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1. Answer the question according to the invitation card below.

TOP CHEF MASTERS
(12th - 13th February)

Department of
Gastronomy&Culinary Arts
Michigan State University

• A workshop on cooking and serving tips
• Well-known chefs all around the world 

share their cooking experiences
• Informing about the preperation and the 

serving process

Join usto take partin ourorganization

PS: Please inform usin advance if you canattend the event untilFebruary 8. Send an email toinfo@culinaryarts.comor a letter to MichiganState University 426Auditorium Road, EastLansing. MI 48824

teaching

cooking

methods

GRANDHOTEL16, RoyalStreet

According to the invitation card, -----.

A) famous chefs will not join the organization B) the workshop is going to be at the Michigan State University

C) the organization will take place in summer D) there is not any information about the contact person

2. Read the information and answer the question.

Here is the result of a survey about book genres which are popular among teenagers.

Realistic 45%

Science Fiction 15%

Fantasy 10%

Gothic 5%

Biographies 25%

What type of books do you read?
   

Which option is correct according to the above graphic?

A) Realistic books are the first choices of teenagers. B) Teenagers prefer fantasy books more than science fictions.

C) Gothic is the genre that teenagers read mostly. D) Biographies are the last type with more than 20 percent.

İNGİLİZCE
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İngilizce Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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3. Read the conversation and answer the question.

Hi, Ivy. I am Sue. Are you doing anything this evening?

There is a good romance on. I am going to see it and I 
have two tickets. Would you like to come with me?

No, not at all. Why?

Hi, Ivy speaking.

I don’t like that kind of movie, but I can’t refuse your 
invitation because I enjoy spending time with you.

Which sentence can be correct according to the above conversation?

A) Sue prefers going to the cinema alone. B) Ivy can’t stand romances, but she accepts Sue’s invitation.

C) Sue doesn’t like being with her friends. D) Ivy is keen on seeing romantic movies at the cinema.

4. 

According to the map, -----.

A) people living in the east of Turkey enjoy having seafood
B) spicy dishes are popular in the Aegean Region

C) people in the east of Turkey have a sweet tooth

D) vegetables are the only food that the people living in the Black Sea Region prefer
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5-6: Answer the questions according to the recipe below.

Good afternoon ladies and gentlemen. Today 

I’ll give you my favourite dessert recipe. 

That’s yummy sütlaç from Turkey. Here 

comes the ingredients:

• 3 spoons of rice • a glass of milk

• some rice flour • 3 spoons of sugar

• hazel – nut pieces

And now here is the process:

First, put three spoons of rice into a saucepan 

and boil it, add a glass of milk into it. Then, 

mix a glass of cold milk with some rice flour in 

a bowl. Next, put the mixture into the 

saucepan and cook it about 10 minutes. After 

that, add 3 spoons of sugar and boil it. Fill the 

dessert cups with the hot mixture. Finally, 

bake them until the tops are browned. Let the 

cups cool, sprinkle hazel-nut pieces and 

serve cold. Enjoy.

5. Which of the following is not one of the ingredients?

A)   B)  C)  D) 

6. Which picture refers to the underlined word in the recipe?

A)   B)  C)  D) 
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7. I don’t want to miss this 

chance, but I must help my 
father clean the garage.

Sounds good. I am not 
busy then.

Sure. I want to buy 
some biography 

books for my 
project.

Nena

Bruce
Sarah

Demi

Jason

Why don’t we go to 
the book fair at the 

weekend?

Great, we can have 
pizza after the fair.

Who refuses Jason’s invitation by giving an excuse?

A) Sarah   B) Nena  C) Bruce D) Demi

8. Read the information and answer the question.

Emma and her parents usually have dinner out on Fridays. They are at their favourite restaurant now and Emma wants 
to have only dessert this evening.

What should Emma have?

A) 

Chicken soup

  B) 

Tomato salad

 C) 

Lemonade

 D) 

Ice cream
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Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

9. Read the information and answer the question.

Nihat is a well-known Turkish chef. He lives in New York, the USA. He has his own restaurant now. Here is the brochure 
of his restaurant.

WELCOME TO
NIHATʼS TURKISH RESTAURANT

DO YOU LIKE SPICY KEBABS?
WOULD YOU LIKE TO 
TASTE TURKISH BAKLAVA OR “SÜTLAÇ”?

SOUP
• Lentil soup $10
• Chicken Soup $15
• Arabaşı Soup $15

MAIN COURSE
• Mixed Kebab $40
• Adana Kebab $30
• Desti Kebab $50

DESSERTS
•Baklava $30
• Künefe $20
• Sütlaç $10

From 9.30 a.m. 
to 11.30 p.m.

New State Road, 115, New York
For reservations:

+90 850 444 1 666
Please, call us 

two hours before 
your meal.

According to the above brochure, which option is NOT correct?

A) The customers can taste Turkish cuisine at Nihat’s Restaurant.
B) People must call in advance to make reservations.

C) If you don’t like spicy food, you mustn’t go to Nihat’s Restaurant.

D) The restaurant is open only in the morning.

10. Read the conversation and answer the question.

That’s Shaina. She is my buddy.

She is my best friend ever because I always support her; 
and I know that she always backs me up. We also have lots 

of things in common and -----.

What makes her special for you?

Who is your best friend at school?

Which of the following completes the conversation above?

A) she is really stubborn
B) she is always aggressive and unreliable

C) we attach importance to each other

D) we hate spending time together






