
 İl
 M

�ll�
 E

ğ�
t�m

 M
üd

ür
lü

ğü
 Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

�rm
e 

M
er

ke
z�

2

TÜRKÇE

 
 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının ayrılan bölümüne �şaretley�n�z. 

2. B�rçok bestekâr yet�şt�rm�ş bu topraklar. Tanıyormuyuz 
onları? Ben Dede Efend�’y� geç tanıdım. Sanırım otuz 
beş yaşımdaydım. Başhek�m olan b�r arkadaşımın 
öner�s�yle d�nled�m �lk defa onu. D�nlerken kend�m� 
kaybett�ğ�m� farkett�m.

Bu parçada,

I.   B�t�ş�k yazılması gereken b�rleş�k kel�meler
II.  Soru ek�n�n yazımı
III. Akrabalık adlarının yazımı
IV. Sayıların yazımı
V.  Ayrı yazılması gereken b�rleş�k kel�meler

hang� konu başlıkları �le �lg�l� yazım yanlışı 
yapılmıştır?

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

4. Kardelen ç�çeğ�, halk �ç�nde güneş� görünce sonu 
gelecek ç�çek olarak b�l�nen ve cesaret�n sembolü 
olarak görülen b�r ç�çekt�r. Kökler� yumru şekl�nde, 
b�r soğanın üç yaprak ve kuru b�r kabuk tarafından 
sarılması �le şek�llenm�ş sağda ve solda �k� adet 
cetvel g�b� der�ms�, koyu yeş�l renkl�, etl� 10-20 cm 
uzunluğunda b�r de 0,5-2 cm gen�şl�ğ�nde ve uca 
doğru d�l şekl�nde yaprak sap karışımı dalı bulunur. 
Açan ç�çek �se çan b�ç�m�nde ve boynu bükük 
şek�lded�r. Bu ç�çeğ�n ülkem�zde yaklaşık ona yakın 
türü olduğu b�l�nmekted�r. Kardelen, kış aylarında 
açması sebeb�yle özeld�r. Karın yağışını sabırla 
bekler, kar kokusunu alınca da topraktan çıkar. 
Ülkem�zde de Kuzey ve Doğu Anadolu topraklarında 
kend�n� göstermekted�r.

Bu met�nde ağır basan anlatım b�ç�m� 
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Bet�mleme B) Öyküleme

C) Açıklama D) Tartışma

3. El Cezer�, bundan sek�z yüz küsür yıl önce yaşamış 
olan b�r muc�tt�r. Elektr�k kullanmadan su ve mekan�k 
parçalarla çalışan mak�neler yapmış ve bunu günlük 
hayata geç�rm�şt�r. Robot, saat, su mak�neler�, ş�frel� 
k�l�tler, ş�frel� kasalar, termos vb. b�rçok şey�n muc�d� 
olmuş s�bernet�k b�lg�n�d�r. Onun kurguladıkları, 
�sm�n�n s�bernet�k alanının en büyük dâh�s� olarak 
anılmasını sağlamıştır.

Bu met�nle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 
söylenemez?

A) Kanıtlanab�l�r �fadeler mevcuttur.

B) B�lg�lend�r�c� n�tel�kte b�r met�nd�r.

C) Tanım cümles�ne yer ver�lm�şt�r.

D) Kurgusal unsurlara yer ver�lm�şt�r

1. ‘’D�nley�c�lere karşı �nce davranışlarıyla gönüller� 
fethett�.’’

Cümles�nde altı ç�z�l� sözcüğün anlamca özdeş� 
aşağıdak�lerden hang�s�nde ver�lm�şt�r?

A) Gölges�, zayıf beden�nden daha heybetl�yd�.

B) Köye ulaşmak �ç�n dar b�r yoldan �lerled�k.

C) Üzer�nde kalın olmayan b�r kazak vardı.

D) Herkes�n takd�r ett�ğ� düşüncel� ve k�bar b�r�yd�.

 5. MIZIK ÇAMI         
                     

Mızık Çamı, Doman�ç �lçes�ne bağlı Domur 
Köyü’nded�r.Osmanlı Devlet�’n�n kurucusu Osman 
Gaz�’n�n bebekl�k beş�ğ�n�n kurulduğu karaçam c�ns� 
bu çam, 1980 yılında doğal etkenler sonucu yıkılmıştır. 
Çamın boyunun 11 metre, çevres�n�n 4.70 metre, 
yaşının da yaklaşık 740 olduğu tesp�t ed�lm�ş olup 
15.07.1988’de Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tesc�l ed�lm�şt�r. 
              
Aşağıdak� sorulardan hang�s�n�n cevabına  
met�nden  ulaşılamaz?

A) Mızık Çamı'nın bulunduğu yer neres�d�r?

B) Mızık Çamı'nın f�z�ksel özell�kler� nelerd�r?

C) Mızık Çamı'nın anıt ağaç olma sebeb� ned�r?

D) Mızık Çamı'nı yıkan doğal etkenler nelerd�r?
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ÜNİVERSİTELERİMİZE BAKIŞ

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarınca 
hazırlanan listede Türkiye; Çin, ABD, Japonya, 
Hindistan ve İngiltere’nin ardından ilk 2 bin 
500’de en fazla üniversitesi bulunan 6’ncı ülke 
oldu.

Akbulut, “Türk üniversitelerinin daha üst sıralarda 
yer alması için tüm öğretim üyelerinin azimle 
çalışması, makale yayımlaması gerekiyor. Bazı 
akademisyenlerin yüzde 20-25’inin son 5 yılda hiç 
makale yayımlamadığını görüyoruz.” dedi.

Dünya sıralamasında, makale ve atıf puan-
ları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek 
yüzde 75’lik dilime giren dergilerdeki makaleler 
dikkate alındı.

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, 
dünya sıralamalarının yapılmaya başlanmasının 
ardından farklı ülkelerdeki üniversitelerin 
üst sıralarda yer alabilmek için yoğun çaba 
harcadığını ve kaynak ayırdığını anlattı.

Türkiye’de son yıllarda yayımlanan 
makalelerin, etki değeri düşük dergilere 
kayması nedeniyle 2019-2020 URAP Dünya 
Sıralamasında ilk 100’e ve ilk 500’e girebilen 
Türk üniversitesi olmadı.

Hacettepe Üniversitesinin 534’üncü sırada yer 
aldığı listede, İstanbul Üniversitesi 582’nci, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 698’inci, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi 706’ncı, Ankara Üniversitesi 
787’nci oldu.

6. Bu metinden üniversitelerimizle ilgili, 

I.   Saygın bilim dergilerinde makale yayımlamada 
     Avrupa ikincisi olduklarına 
II.  Beş üniversitemizin ilk bin içinde yer aldığına 
III. Üniversite öğretim elemanlarının çalışma 
     koşullarının kötü olmasının başarıyı engellediğine
 
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. 

C) I ve III. D) II ve III.

6 ve 7. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

7. Bu metinde altı çizili sözcükler arasında 
hangisinin örneği yoktur?

A) Zarf-fiil B) Sıfat-fiil

C) ) İsim-fiil D) Çekimli fiil
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8. Türkçe öğretmen� öğrenc�ler�ne bazı  yazı türler�n�n 
özell�kler�n� vererek b�rer met�n yazmalarını �stem�şt�r. 
Bu öğrenc�lere ver�len ödevler aşağıdak� g�b� 
l�stelenm�şt�r: 

Yusuf: Hazırlayacağın met�nde tanınmış b�r�n�n 
hayatını ele almalısın. Gerekl� b�lg� ve belgeler� 
toplayarak nesnel yargılar �çeren b�r anlatım 
yapmalısın.
Lale: İsted�ğ�n herhang� b�r konuda yazab�l�rs�n. 
Anlattıklarını kanıtlamaya çalışmadan sam�m� b�r d�lle 
ele almalısın. 
Al�:  Metn�nde öğüt vermek esas olmalıdır. Evrensel 
konuları ele almalısın.  Kahramanların olağanüstü 
özell�klere sah�p olmalıdır. 
Gülce: Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları 
anlatmalısın. Çok fazla uzatmadan yer, zaman, k�ş�, 
olay g�b� unsurlara değ�nerek metn�n� tamamlamalısın.

Bu açıklamalara göre öğrenc�ler�n yazacakları 
met�n türler� hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r?

A) Yusuf Otob�yograf�
Lale Deneme
Al� Masal
Gülce Roman

B) Yusuf B�yograf�
Lale Deneme
Al� Masal
Gülce H�kaye

C) Yusuf Otob�yograf�
Lale Makale
Al� Efsane
Gülce H�kaye

D) Yusuf B�yograf�
Lale Sohbet
Al� Efsane
Gülce Roman

9. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması ver�lm�şt�r: 
• K�ş�leşt�rme: İnsan dışındak� varlıklara �nsana a�t 
özell�kler verme sanatıdır. 
• Benzetme: Aralarında ortak n�tel�k bulunan �k� 
varlık ya da kavramdan zayıf olanın güçlü olana 
benzet�lmes�d�r.
• Konuşturma: İnsan dışındak� b�r varlığın 
konuşturulmasıyla oluşan sanattır.
 
Aşağıdak�ler�n hang�s�nde, açıklaması ver�len 
sanatlardan herhang� b�r�ne yer ver�lmem�şt�r?

A) Ben�m adım barış
B�nlerce yıllık savaşlardan
Oğulsuz kalmış anaların gözyaşlarından
Atom bombalarının küle çev�rd�ğ�
Çocuklardan gel�yorum                                                         

B) Ortalık ışıyor yavaş yavaş
Güneş doğuyor
Karınca buğday taşıyor görüyorum
Köstebek yer� eş�yor görüyorum
Yol s�lk�n�p uzanıyor

C) İnsanlar, canım �nsanlar
Işıklar, renkler hep s�z�n �ç�n 
S�z�nle anlamlı gökler ve den�z
S�z�nle bölüşür sev�nc� kuşlar                                            

D) Bedava yaşıyoruz, bedava
Hava bedava, bulut bedava 
Dere tepe bedava
Yağmur çamur bedava 

10. İlçe merkez�nden araçla 36 km yolculuk yaptıktan 
sonra  Sorkun Yaylası’na ulaştık. Buradan sonrasına 
ormanın �ç�ndek� pat�ka yoldan devam edecekt�k. 
El�me b�r sopa aldım ve tırmanmaya başladım. 
Hava çok sıcaktı, bunalıyordum ama etraftak� 
manzara görülmeye değerd�. İnsanın �ç�ne huzur 
dolduran b�rçok şey vardı. Mesela yeş�l�n her tonunu 
serg�leyen değ�ş�k ağaç türler�,kuşların bana b�r 
şeyler fısıldıyormuşçasına ötüşler�  ve o muhteşem 
hava… Bunların heps� b�r araya geld�ğ�nde tüm 
yorgunluğumu alıyordu.Bu güzell�kler �ç�nde �k� 
saate yakın yol yürümüştük. Sonunda dünyanın en 
der�n dördüncü mağarası olan Ilgar�n� Mağarası’na 
ulaşmıştık.

Paragrafla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� 
söylenemez?

A) Paragrafın son cümles� kanıtlanab�l�r n�tel�kted�r.

B) I. k�ş� ağzından anlatıma başvurulmuştur.

C) Amaç- sonuç �l�şk�s� vardır.

D) Karşılaştırmaya yer ver�lm�şt�r.
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11. İnsanlar, hayatlarında dönem dönem zorluklarla 
karşılaşab�l�r. Bu zorluklar onun bel�n� bükeb�l�r, 
onu yorab�l�r ancak pes etmez, çabalarsa sonunda 
başaran y�ne o olur. Hayatının dönüm noktasıdır 
aslında o an; çünkü artık k�mse yıkamaz onu, 
“Bundan önce de başardım y�ne başarab�l�r�m, ben 
neler� atlattım bunu mu atlatamayacağım?”, der ve 
yoluna devam eder. Artık zorlukların üstes�nden 
gelmeye alışmıştır ve karşılaşacağı benzer kötü 
durumlar b�r daha etk�lemez onu. 

Yukarıdak� paragrafı aşağıdak� cümlelerden  
hang�s� en �y� özetler?

A) İnsanlar hayatlarının bazı devreler�nde engellerle 
karşılaşab�l�rler.

B) Zorlukları pes etmeden aşmasını öğrenen �nsanlar 
benzer engeller� de kolaylıkla aşarlar.

C) Herkes�n hayatında aşması gereken b�r dönüm 
noktası vardır.

D) İnsanlar zorluklarla mücadele etmey�  
öğrenmel�d�rler.

12. Öğretmen beş öğrenc�ye b�rer kel�me dağıtarak 
öğrenc�lere sıralama oyunu oynatmak �stemekted�r.
Oyun sıra �le oynanacaktır. B�r�nc� öğrenc� oynadıktan 
sonra sıra �k�nc� öğrenc�ye geçer ve sıra �le devam 
eder. Öğrenc�ler sıra �lk kez kend�ler�ne geld�ğ�nde 
kel�men�n �lk harf�n�, �k�nc� kez sıra kend�ne geld�ğ�nde 
�se kel�men�n son harf�n� atarak bu sıra �çer�s�nde 
oyuna devam eder.
Öğrenc� ve kel�me dağılımları şöyled�r;

 ÖĞRENCİLER         KELİMELER
1. ÖĞRENCİ             MERDİVEN
2. ÖĞRENCİ             ÖĞRENCİ
3. ÖĞRENCİ             KEMAN
4. ÖĞRENCİ             MERASİM
5. ÖĞRENCİ             AHŞAP

Ver�len b�lg�lere dayanarak b�r�nc� öğrenc� 
dördüncü kez oynadıktan hemen sonra, 
kel�meler�n son hal� sırasıyla aşağıdak� 
seçenekler�n hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A) ERDİ - RENC - EMA - ERASİ - HŞA

B) RDİV - RENC - MA - RASİ - ŞA

C) ERDİ - ĞREN - EMA - RASİ - ŞAP

D) RDİV - REN - M - RAS - Ş

14. Aşağıdak� cümlelerden hang�s�n�n öge d�z�l�ş� 
“ zarf tümlec�-özne-yer tamlayıcısı-yüklem” 
şekl�nded�r?

A) Zamanın b�r�nde per� kızı  güzell�kler ülkes�nden 
ayrılmış.

B) Yengem otogara yet�şeb�lmek �ç�n hemen b�r taks� 
çağırdı.

C) Ilık b�r bahar sabahı çıkmıştık yola ufkumuza 
bakarak.

D) Yarın sabah kütüphanede proje ödev�n� yapacak.

13. 1. Met�n
Yeş�le hasret dağlar arasından �lerlerken araba 
çukurlara her g�r�p çıktığında arabanın tavanına 
kafalarımız çarpıyor, b�z�m o hal�m�zden key�f aldığı 
yüzündek� yers�z gülümsemeden bell� olan şoförün 
o hal�n� fark ed�nce �y�ce ger�l�yorduk. Daha önce 
h�ç zorluk yaşamadığımızı düşünmüş olsa gerek; 
gülümsemes�ne son verd�kten sonra “B�z�m buralar 
böyled�r, şeh�rdek� rahatlığı bulamazsınız buralarda.” 
d�yerek b�z� hep halıya basan �nsanlar olarak 
görüyordu.

2. Met�n
İnsanlar hayatları boyunca yaptıkları �y�l�kler� nedense 
daha çok hatırlıyor. Kend�n� hep �y� tarafları �le 
tanıtıyor. Kötü ya da eks�k yönler�n�n farkında olsa b�le 
d�le get�rmekten kaçınıyor. Durum böyle olunca ortalık 
melek g�b� �nsanlardan geç�lm�yor. Keşke eks�k ve kötü 
yanlarımızın da olab�ld�ğ�n� fark ed�p onları cesurca 
�fade edeb�lsek. Keşke �nsanlıkta sam�m� olab�lsek.

İk� met�nde ortak kullanılan düşüncey� gel�şt�rme 
yolları aşağıdak�ler�n hang�s�nde doğru 
ver�lm�şt�r?

A) Karşılaştırma - Tanık Gösterme

B) Benzetme - Karşılaştırma

C) Örnekleme - Benzetme

D) Tanık Gösterme - Örnekleme
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16. Küçük S�nan, dedes�yle b�rl�kte sıcak b�r yaz günü 
Karatay Kervansarayı(  )na g�tt�. Selçuklulardan 
kalma bu güzel eser, Kayser� yöres�ndeyd�. Dedes�, 
Marangoz Yusuf Ağa, bu yapının ahşap kısımlarını 
onarmak �ç�n gelm�şt� buraya.S�nan da kend�s�ne 
yardım edecekt�. 

Burası kervanlara durak yer� olarak yapılan,  dışı kale 
g�b� duvarlarla çevr�lm�ş büyükçe b�r saraydı. İç�nde 
cam�, hamam, yatılacak  yerler, büyük depolar vardı. 
Çocuk kervansarayı büyük hayranlıkla �ncel�yor, her 
yere ayrı ayrı bakıyordu.
                    
Küçük S�nan, dedes�yle her g�tt�ğ� yer� böyle �nceler, 
ona bazı şeyler sorardı.
                
S�nan, gezerken ded� k�(  )
                    
   (  )Dedec�ğ�m,acaba b�z de böyle büyük yapılar 
yapamaz mıyız?
                     
Dedes� gülümsed�:
                    
-Ben artık çok yaşlandım evlat(  ) Ama kısmetse sen 
yaparsın.
-Dede, sah� yapab�l�r m�y�m?
-N�ye yapmayacakmışsın(  ) yap tab�. Hem daha 
güzel�n�, daha büyüğünü yaparsın. İnsan aklının,�nsan 
gücünün yapamayacağı şey yoktur.

Met�nde yay ayraçla göster�len yerlere sırasıyla 
hang� noktalama �şaretler� gelmel�d�r?

A) (‘) (!) (–) (,) (?)

B) (‘) (:) (–) (!) (,)

C) (‘) (;) (–) (:) (,)

D) (‘) (.) (–) (;) (.)

15. Yer :    Ankara
Zaman :Sonbahar 
K�ş�ler : Çocuklar ve anne
Anlatıcı : III. k�ş�
Olay: B�r tat�l gününü çocuklarla geç�rmek

Aşağıdak� met�nlerden hang�s� yukarıda bel�rt�len 
yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Ankara,sess�zl�ğe gömülmüştü sank�.Bardaktan 
boşanırcasına yağan yağmur d�nmek b�lm�yordu.
N�san yağmurlarının çabuk geçmes� gerek�rd� 
oysa ve çocuklar hafta sonu tat�l�n�n son gününü 
evde geç�rmek �stem�yordu.Çocukları oyalamak 
�ç�n babadan kalma b�r yol geld� aklıma ve heps�n� 
etrafıma topladım.Başladım anlatmaya:"B�r 
varmış,b�r yokmuş.Evvel zaman �ç�nde kalbur 
saman �ç�nde..."

B) Tüm kasalar kamyona akşamdan yüklenm�şt� ve 
pazar �ç�n her şey hazırdı.Annem�n ben�  erkenden 
uyandırdığı o sabah, yağmur yağmış h�ss� veren 
sabah ser�nl�ğ�nde,Çankırı'dan Ankara'ya yola 
koyulduk.Kavun,karpuz satıcılarının bağrışları 
arasında babamın arkasına takılmış koşar adım 
yürüyordum.O tat�l gününün bana unutulmaz b�r 
anı bırakacağını h�ç tahm�n etmezd�m.

C) Ilgaz Dağı'nın kuzey yamacındaydı ev�m�z,d�ye 
başladı anlatmaya Bahar.Onu d�nleyen çocukları, 
o dağın yamacındak� kurt ulumalarını duyuyor ve 
bembeyaz kar örtüsünün altında b�r kardelen�n 
baş göstermes�n� bek�yordu sank�.Yağan güz 
yağmuru,başkent sokaklarını döverken  herkes 
daha gelmem�ş kış ayazını b�r pazar günü 
�l�kler�nde h�ssett�.Unutulmaz b�r anıyı daha 
hafızalarına nakşett�ler.

D) Cuma tören b�ter b�tmez annem ben� aldı ve �k� gün 
sonra günüb�rl�k Ankara'ya g�deceğ�m�z�,söyled�.
Pazar yola çıktık ve her zamank� g�b� yolculuk çok 
eğlencel�yd�.Ankara demek ben�m �ç�n alışver�ş 
merkez�ndek� b�tmez koşturmaca olsa da bundan 
b�le zevk alıyordum.Dönüş �se hep yorucu ve 
sıkıcıydı.Arabanın her b�r köşes� çantalarla doluydu 
ve bunların b�r de bastıran yağmur altında eve 
taşınması vardı.
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ASözel Bölüm

17.

Grafikte Berin, Ezgi, Doğuş ve Kayra’nın üç roman serisine ait okudukları kitap sayıları verilmiştir. 

Buna göre hangisi söylenemez?

A) Öğrenciler tarafından en az tercih edilip okunan kitap serisi Seri 1’dir.

B) Ezgi ve Berin’in Seri 2’de okumuş oldukları kitap sayısı birbirine eşittir.

C) Kayra’nın Seri 3’ten okumuş olduğu kitap sayısı Doğuş’tan daha fazladır.

D) Her bir kitap serisinde okunan kitap sayısı birbirinden farklıdır.

18.
                                                                                                              

Ne verirsen elinle o gider seninle.

Yalnız taştan duvar olmaz.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Tek kanatlı kuş uçmaz.

Harman el ile değirmen yel ile

Sürüden ayrılanı kurt kapar.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

Görselin ifade ettği atasözleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) B)

C) D)
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19. Bu met�nden çıkarılab�lecek en kapsamlı yargı 
hang�s�d�r?

A) Bazı �şler yaşamımızda öneml� ve önems�z olarak 
ayrılab�l�r.

B) İnsanoğlu çeş�tl� olaylar karşısında zaman zaman 
tembell�k yapab�l�r.

C) Hayatta b�r şeyler yapab�lm�ş k�mseler “an”ın 
kıymet�n� b�lenlerd�r.

D) Boş zaman yoktur, boşa geç�r�len zaman vardır.

19 ve 20. soruları aşağıdak� metne göre cevaplayınız.

Öneml� �şler�m�z� ertelemey� sever�z. Bazılarımızda bu, 
tembell�kten ve �hmalden z�yade mükemmell�k aşkıdır. 
O �ş� ehemm�yet� n�spet�nde muhtaç olduğu gen�ş 
zamana bırakırız. Yarını bugünden da�ma daha müsa�t 
farz etmekten doğan bu masumluğun cezası, o �ş�n 
asla yapılamamasıdır. Yaşadıkça anlarız k� ne yapmak 
�st�yorsak, ne yapab�leceksek ş�md�den başlamalıyız. 
Ancak ş�md�ye hâk�m�z. Hayat b�rb�r�n�n peş� sıra geçen 
ş�md�ler�n toplamıdır. Her kaybolan ş�md�, b�r daha 
gelmemek üzere geç�p g�tm�şt�r ve ş�md�y� anlamayan 
hayatı anlamaz. Muhakkak olan şey ş�md�den �baret. 
Projeler�m�z� gec�kt�rmeyel�m, şu an b�z�m m�d�r? Ş�md� 
başlayalım. Yarının ş�md�ler� bu ânın ş�md�s� kadar 
muhakkak değ�ld�r. Bu dünyada az çok b�r şey yapmış 
olab�lenler�n heps� “ş�md�”y� keşfetm�ş �nsanlardır. 
Ânın kıymet�n� b�ld�ler, zaman den�len şey�n yalnız 
ş�md�den �baret olduğunu anladılar. Her şey ancak ş�md� 
mümkündür.

20. Başlık,
• Paragrafta anlatılanlara uygun olmalıdır.
• Okuyucuyu ana f�kre taşıyab�lmel�d�r.
• Paragrafta anlatılanları en �y� şek�lde 
   özetleyeb�lmel�d�r.

Buna göre yukarıdak� metne get�r�leb�lecek en 
uygun başlık aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) NE GEÇMİŞ NE GELECEK

B) BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK

C) PLANLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

D) FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK

Türkçe Test� B�tt�.
TC. İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük Test�ne Geç�n�z.
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AT.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 
 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının ayrılan bölümüne �şaretley�n�z. 

1. B�r�nc� Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı 
Devlet�n� İtt�fak grubunda görmek �stemes�n�n 
nedenler�:
-  İng�l�zler�n sömürge yollarını kesmek
- Osmanlı’nın �nsan gücünden yararlanmak
- Dünyadak� Müslümanların desteğ�n� almak

Buna göre Almanya’nın  Osmanlı Devlet�’n�n 
hang� gücünden yararlanmak �sted�ğ� 
söylenemez?

A) Nüfus gücü B) D�n� güç

C) Stratej�k güç D) İkt�sad� güç

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’na karşı tepk�ler şöyle 
olmuştur:

Türk M�llet�n�n Tepk�s�: İşgaller� protesto etm�ş, 
m�t�ngler düzenlem�şt�r. İşgaller karşısında İstanbul 
Hükümet�’n�n sess�z kalması üzer�ne m�lll� cem�yetler 
kurmuş, Kuvayım�ll�ye b�rl�kler� oluşturarak düşmana 
karşı mücadele etm�şt�r.

İstanbul Hükümet�’n�n Tepk�s�: Anadolu’ya nas�hat 
heyetler� gönderm�ş, �şgaller�n geç�c� olacağını halka 
anlatmıştır.İşgallere karşı konulmaması yönünde halka 
telk�nde bulunmuştur.

Mustafa Kemal’�n Tepk�s�: Antlaşma maddeler�n�n 
yoruma açık olduğunu, topraklarımızı �şgalc�lere açık 
hale get�rd�ğ�n� söylem�şt�r.İşgallere karşı protesto 
m�t�ngler� düzenlenmes� gerekt�ğ�n� bel�rtm�ş ve Türk 
halkında m�ll� b�l�nc� uyandırmaya çalışmıştır.

Ver�len bu b�lg�lere göre aşağıdak�lerden 
hang�s�ne ulaşılamaz?

A) Mustafa Kemal antlaşma maddeler�nde bel�rs�zl�k 
olduğunu vurgulamıştır.

B) Türk halkı �şgallere karşı d�ren�şe geçm�şt�r. 

C) Kuvayım�ll�ye ve m�ll� cem�yetler düşmana karşı 
başarılı olmuştur.

D) İstanbul Hükümet� antlaşmayı olumlu bulmuştur.

3. - Mavr� M�ra Cem�yet�: İzm�r ve Doğu Trakya’da 
büyük Yunan�stan’ı kurmak �ç�n Rum Patr�khanes� 
tarafından İstanbul’da kuruldu.
- Pontus Rum Cem�yet�: Doğu Karaden�z’de Pontus 
Rum Devlet� kurmayı hedefleyen bu cem�yet, Türkler� 
bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
- Hınçak ve Taşnak Cem�yetler�: Doğu Anadolu’da 
b�r Ermen� devlet� kurmayı hedefleyen bu cem�yet, 
Türkler� bölgeden göç etmeye zorladı.

Buna göre ver�len cem�yetler�n ortak
özell�kler� arasında;

I.   Bulundukları bölgelerde çoğunlukta olmayı 
     amaçlamışlardır.
II.  Bağımsız devletler kurmak �ç�n mücadele 
     etm�şlerd�r.
III. D�n adamları ve �t�laf devletler� tarafından 
     desteklenm�şlerd�r.
IV. Osmanlı Devlet�’n�n parçalanması �ç�n 
     çalışmışlardır.

�fadeler�nden hang�ler�n�n yer aldığı söyleneb�l�r?

A)  I ve II B)  II ve IV

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

4. 5 Ağustos 1921 tar�h�nde  Başkomutanlık yetk�s� alan 
Mustafa Kemal, ülken�n kurtuluşu �ç�n “Tekal�f-� M�ll�ye 
Em�rler�”n� yayımladı. Türk halkından destek �sted�.
Böylece ordunun y�yecek, g�yecek, teçh�zat, ulaşım 
�ht�yaçları halktan sağlanmış oldu.

Buna göre;

I.  Sakarya Savaşı önces� ordunun bütün      
    �ht�yaçları karşılanmıştır.
II. Düzenl� orduya geç�lm�şt�r
III.Topyekün mücadele örneğ� göster�lm�şt�r
IV.Mustafa Kemal yasama yetk�s�n� kullanmıştır.

Tekal�f-� M�ll�ye Em�rler� �le �lg�l� hang�s� ya da 
hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A) Yalnız I B)  I  ve III

C) I, II ve III D) III ve IV
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5. M�llî mücadelen�n hazırlık dönem�nde alınan 
kararlardan bazıları şunlardır;

1. Vatanın bütünlüğü, m�llet�n bağımsızlığı tehl�keded�r.
                                                      (Amasya Genelges�)
2. Yabancı �şgal ve müdahales�ne karşı Osmanlı
    Hükûmet� vaz�fes�n� yapamaz hâle gel�rse m�llet hep
    b�rl�kte d�ren�şe geçecek ve kend�n� savunacaktır. 
                                                        (Erzurum Kongres�)
3. Kuvâyım�llîye’y� etk�n ve m�llî �radey� hâk�m kılmak 
    esastır.                                        (Erzurum Kongres�)
4. Manda ve h�maye kes�nl�kle kabul ed�lemez. 
                                                             (S�vas Kongres�)
5. M�llî Mücadele’n�n �lk yayın organı olan İrade-� 
    M�llîye gazetes�n�n çıkarılmasına karar ver�ld�.
                                                           (S�vas Kongres�)

Bu kararlar d�kkate alındığında aşağıdak� çıkarımlarda 
bulunab�l�r�z.

A. Tam bağımsızlık vurgulanmıştır
B. M�llî Mücadelen�n gerekçes� bel�rt�lm�şt�r.
C. M�llî Mücadele konusunda halkın doğru 
     b�lg�lend�r�lmes� amaçlanmıştır.
D. M�ll� egemenl�k hedeflenm�şt�r.
E. Topyekûn mücadeleden bahsed�lm�şt�r

Alınan kararlar ve çıkarımlar hang� seçenekte 
doğru eşleşt�r�lm�şt�r? 

      A           B           C           D           E   

A) 4 1 5 3 2

B) 1 2 3 4 5

C) 5 4 1 2 3

D) 3 1 5 4 2

6. M�sakım�llî kararlarının Mebusan Mecl�s�’nde kabul 
ed�lmes� İt�laf Devletler�n� rahatsız ett�. İt�laf Devletler� 
16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen �şgal ett�ler. Ulusal 
egemenl�ğ� zorla ortadan kaldırmak �ç�n Mebusan 
Mecl�s�n� basıp m�lletvek�ller� ve aydınları tutukladılar. 
İt�laf Devletler� “İşgal geç�c�d�r, amacımız saltanat 
makamını güçlend�rmekt�r. Ancak Anadolu’da 
�syanlar devam ederse İstanbul Türklerden 
alınacaktır.” İfadeler�n� kullanarak b�r b�ld�r� 
yayınladılar. Buna rağmen Türk m�llet� baskılara 
boyun eğmed� ve M�llî Mücadele’ye desteğ�n� artırarak 
bağımsızlık yolundak� az�m ve kararlılığını ortaya 
koydu.

Ver�len paragrafta yalnızca �t�laf devletler�n�n 
yayınladığı b�ld�r� d�kkate alındığında 
aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılab�l�r?

A) M�sakım�ll� kararları İstanbul’un �şgal�ne neden 
olmuştur.

B) Mecl�s� kapatarak m�ll� �radeye saygı 
göstermem�şlerd�r

C) İşgale karşı Türk halkının tepk�s�n� azaltmayı 
amaçlamışlardır.

D) Türk m�llet� bağımsızlık mücadeles�ne desteğ�n� 
artırmıştır.

7. 23 N�san 1920 de Büyük M�llet Mecl�s�’n�n açılması �le 
b�rl�kte �şgalc� güçler, azınlıklar, İstanbul Hükümet� ve 
bazı Kuvayım�ll�yec�ler tarafından Anadolu da �syanlar 
çıkarıldı. Çıkarılan bu �syanların amaçları arasında 
M�lll� Mücadelen�n başarısızlığa uğramasını ve 
azınlıkların kend� devletler�n� kurmalarını sağlamak, 
Mustafa Kemal’�n Anadolu’dak� etk�s�n� kırmak, 
Anadolu’dak� otor�te boşluğundan yararlanmak vardır.
Büyük M�llet Mecl�s� �se bu �syanlara karşı bazı 
önlemler alarak �syanları bastırdı.

Ver�len b�lg�lere göre aşağıdak�lerden hang�s�ne 
ulaşılab�l�r?

A) İstanbul Hükümet� �syanlara karşı mücadele 
etm�şt�r.

B) Büyük M�llet Mecl�s�n�n otor�tes� artmıştır.

C) Azınlıklar amaçlarından vazgeçm�şt�r.

D) M�ll� Mücadele başarıyla sonuçlanmıştır.
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10. Osmanlı Devleti topraklarını parçalayan ve Türk 
milletine yaşama hakkı tanımayan Sevr Antlaşması, 
tarihçiler tarafından ‘Ölü doğmuş bir antlaşma’ olarak 
adlandırılır. İstanbul’ da bu antlaşmayı onaylayacak bir 
meclis yoktu. Büyük Millet Meclisi ise bu antlaşmayı 
imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. 

Buna göre Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz 
sayılmasının sebebi nedir?

A) Mebusan Meclisi’nin onaylamaması

B) Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını kısıtlaması

C) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

D) Antlaşmayı imzalayanların vatan haini ilan edilmesi

9. 3 Ekim 1919’da Fransızlar, Tehcir Kanunu ile daha 
önce Suriye’ye göç ettirilen Ermenileri de yanlarına 
alarak Urfa’yı işgal etti. Temsil Heyeti tarafından 
Urfa Jandarma Komutanlığı’ na atanan Yüzbaşı 
Ali Saip Bey komutasında yaklaşık üç bin kişilik bir 
Kuvayımilliye birliği oluşturuldu. Çok zor koşullara 
rağmen yapılan mücadeleyle 1 Nisan 1920’ye kadar 
süren çatışmaların sonucunda halkın şanlı direnişi 
başarıya ulaştı ve Fransızlar Urfadan çekilmek 
zorunda kaldı.

Buna göre;

I.  Urfa halkı milli birlik ve bağımsızlık duygusuyla 
    hareket etmiştir 
II. Bölgede düzenli ordularla Kuvayımilliye birlikte 
    hareket etmiştir. 
III.Urfa savunmasına TBMM’nin büyük katkıları 
    olmuştur 

Yargılarından hangisi ya da hangilerine 
ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III

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

8.

Yukarıdaki haritalarda, Kütahya-Eskişehir savaşı sırasında Türk ve Yunan ordularının hareket yönleri gösterilmiştir.
Haritalarda yer alan bilgilere göre;
I.  Türk ordusu savaşı kaybederek Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmiştir.
II. Yunanlılar, Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirerek işgalini Polatlı (Ankara) önlerine kadar genişletmiştir.
III.Savaş sonrası Tekalif-i Milliye emirleri yayınlanarak ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.

ifadelerinden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

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

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Bitti.
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.



   
   

   
İl 

M
�ll�

 E
ğ�

t�m
 M

üd
ür

lü
ğü

 Ö
lç

m
e 

D
eğ

er
le

nd
�rm

e 
M

er
ke

z�

12

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 
 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının ayrılan bölümüne �şaretley�n�z. 

1. Ahmet, on sek�z yaşında ün�vers�te sınavlarına 
hazırlanan b�r del�kanlıdır. Ün�vers�te sınavına on 
beş gün kalmıştı. Daha çalışması gereken çok 
konu olduğu �ç�n Ahmet’� b�r end�şe kaplamıştı. 
O, �lk zamanlar daha çok vak�t var d�ye �ş� c�dd�ye 
almamış ve çalışmamıştı. Sınava beş ay kala soğuk 
kış günler�nde okula g�derken g�y�m kuşamına 
d�kkat etmeyen Ahmet zatürre oldu ve hastanede 
yatmak zorunda kaldı. Hastalandığı �ç�n uzun süre 
çalışamayan Ahmet son üç ayda çalışmaya başlar 
ama konuları yet�şt�remez. Sınav günü gel�p çatar 
ve Ahmet, Allah’a yardım etmes�, �sted�ğ� bölümü 
kazandırması �ç�n dua eder. Sonuçlar açıklandığında 
Ahmet çok düşük puan alır.

Met�nde kaderle �lg�l� kavramlardan bazılarına 
temas ed�lm�şt�r. Aşağıdak� ayetlerden hang�s� 
met�nde ele alınan bu kavramlarla �lg�l� değ�ld�r?

A)  “…Kararını verd�ğ�n zaman artık Allah’a dayanıp 
güven. Çünkü Allah, kend�s�ne dayanıp güvenenler� 
sever.”                   (Al-� İmran Sures� 159. Ayet)

B)  “Artık, Allah'ın s�ze verd�ğ� rızıktan helâl ve tem�z 
olarak y�y�n, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a �badet 
ed�yorsanız, onun n�met�ne şükred�n.” 
                                      (Nahl Sures� 114. ayet)

C)  “Sabretm�ş olmaları sebeb�yle, bugün ben onları 
mükafatlandırdım. Şüphes�z onlar başarıya 
erenler�n ta kend�ler�d�r.” (Mü’m�nun 111. Ayet)

D)  “B�ls�n k� �nsan �ç�n kend� çalışmasından başka b�r 
şey yoktur.”   (Necm Sures� 39. Ayet)

3. Toplumda kader konusu pek çok yönden yanlış 
anlaşılmaktadır. İnsanlar �ş güvenl�ğ� tedb�rler�n�n 
alınmadığı b�r ortamda �ş kazası sonucu yaralanmak, 
h�jyen kurallarına uymayıp hastalanmak ve tembell�k 
ed�p başarısız olmak g�b� olumsuz durumlar ve olaylar 
karşısında “alın yazısı”, “baht”, “kaders�z”, “kader 
kurbanı”, “kısmets�z”, ve “kara tal�h” g�b� �fadeler 
kullanırlar. Bu anlayış doğru değ�ld�r. İslam’ın kader 
konusundak� �lkeler�n� doğru anlamış b�r �nsanın bu 
hataya düşmemes� gerek�r.

Bu metne göre �nsanların hataya düştükler� nokta 
ned�r?

A)  Allah’ın küll� �rades�ne tesl�m olmak.

B)  Her konuda tevekkül sah�b� olmak.

C)  İradeler�n� göz ardı ederek, kader� suçlamak.

D)  Evrendek� toplumsal yasalara aykırı davranmak.

2. 8. sınıf öğrenc�s� Emrah, arkadaşlarıyla etk�nl�k 
yapmak amacıyla oyun kartı hazırlamaktadır. Hz. 
Musa’yı (a.s) anlatmak �ç�n anahtar sözcükler� el�ndek� 
karta yazacaktır. 

Buna göre Emrah, el�ndek� karta aşağıdak� 
sözcük gruplarından hang�s�n� yazarsa doğru 
yapmış olur?

A)     ralzabr�h�S – asA – hallul�laH – nuvar�F – kamrılızıK

B) Arafat Dağı – Zebur – N�l Nehr� – Sandık - Saray    

C) Kızılden�z – F�ravun – Kel�mullah – Hz. Harun - 
Tevrat

D) S�na Dağı – Nemrut – Ateş – Hat�bul Enb�ya – Hz. 
Şuayb

4. -“(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak d�ne, Allah 
�nsanları hang� fıtrat üzere yaratmış �se ona çev�r. 
Allah’ın yaratışında değ�şme yoktur. İşte dosdoğru d�n 
budur; fakat �nsanların çoğu b�lmezler.”
                            (Rum Sures� 30.ayet)

-“De k�: Şüphes�z ben�m namazım, kurbanım, hayatım 
ve ölümüm heps� âlemler�n Rabb� Allah �ç�nd�r.”     
                        (En’âm Sures� 162.ayet)

-“S�zden b�r�n�z kend�s� �ç�n �sted�ğ�, 
sevd�ğ� şey�, mü’m�n kardeş� �ç�n de 
�stemed�kçe �man etm�ş olamaz.”                                                                                                                                         
                                 (Had�s-� Şer�f)

Ver�len had�s ve ayetler �le,  d�n- b�rey ve 
toplum �l�şk�s� açısından aşağıdak� maddeler 
eşleşt�r�ld�ğ�nde hang� madde dışarıda kalır?

A) D�n,  tevh�d �nancı esası üzer�ne kurulmuştur.

B) D�n olgusu �nsana doğuştan �t�baren ver�lm�şt�r.

C) D�n,  toplumda “Ben” yer�ne “B�z” b�l�nc�n� gel�şt�r�r, 
b�rl�k-beraberl�kler� artırır.

D) D�n, b�reye ölümün b�r yok oluş olmadığını aks�ne 
yen� b�r hayatın başlangıcı olduğunu öğret�r.
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5. •“ … İy�l�k ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) 
üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere 
yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” 
(Rahman Sures� 6-8. ayetler)

•“Müslüman Müslümanın kardeş�d�r. Ona zulmetmez. 
Onu düşman el�ne bırakmaz. Her k�m Müslüman 
kardeş�n�n b�r �ht�yacını g�der�rse Allah da onun 
�ht�yacını g�der�r. Her k�m b�r Müslümanın b�r sıkıntısını 
g�der�rse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından b�r 
sıkıntısını g�der�r. Her k�m dünyada, b�r Müslümanın 
(ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) 
örter.”
Had�s-� Şer�f
 
Ayet ve had�sten çıkarılab�lecek en kapsamlı 
yargı aşağıdak�lerden hang�s�nde ver�lm�şt�r?

A) İnsanlar düşmanca tavırlardan uzak durmalıdır.

B) Müslümanlar b�rb�r�n� gözetmel�, muhtaç k�ş�lerle 
yardımlaşmalı ve dayanışma �çer�s�nde olmalıdır.

C) Allah’ın b�ze verd�ğ� rızıklardan �nfakta 
bulunmalıyız.

D) Müslümanlar günah �şlemekten kaçınarak Allah’ın 
rızasını kazanmaya çalışmalıdır.

6. ‘’Onların mallarında (yardım) �steyen ve �ffet�nden 
dolayı �steyemeyenler �ç�n b�r hak vardır.’’ 
                                                                                               
(Zar�yat Sures�,19.ayet)

I.  Zekat
II. Sadaka-� Car�ye
III. İnfak
IV. Öşür
V.  N�sap

Ayette ver�lmek �stenen mesaj yukarıdak� 
kavramlardan hang�ler� �le �l�şk�lend�r�leb�l�r?

A)  I - II - IV

B)  I - III - IV

C)  I - III - IV -V

D)  II - III - IV - V 

7. -“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 
yed� başak b�t�ren ve her başakta yüz tane 
bulunan b�r tohum g�b�d�r. Allah, d�led�ğ�ne kat kat 
ver�r. Allah, lütfu gen�ş olandır, hakkıyla b�lend�r.”                                      
(Bakara Sures� 261.ayet)

-“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra 
da harcadıklarının peş�nden (bunları) 
başa kakmayan ve gönül �nc�tmeyenler�n, 
Rab’ler� katında mükâfatları vardır. Onlar �ç�n 
korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerd�r de.”                                                         
(Bakara Sures� 262.ayet)

-”Müm�nler b�rb�rler�ne merhamet etmekte 
,b�rb�rler�n� sevmekte ve b�rb�rler�n� korumakta 
b�r vücudun organları g�b�d�r. Vücudun herhang� 
b�r organı hastalandığında bütün vücut bundan 
rahatsız olur. Aynı şek�lde b�r müm�nde sıkıntı 
�ç�nde bulunduğunda ,d�ğer müm�nler onun 
sıkıntısını , derd�n� ve üzüntüsünü paylaşırlar.”                                                                   
(Had�s-� Şer�f)

Ver�len had�s ve ayetlerden aşağıdak� 
çıkarımlardan hang�s� yapılamaz?

A)  Zekat ve sadaka vermek, k�ş�n�n toplumdak� 
�t�barının artmasını sağlar.

B)  Zekat ve sadaka vermek, �nsanlar arasındak� b�rl�k 
beraberl�k ve dayanışmanın güçlenmes�n� sağlar.

C)  Zekat ve sadaka, k�ş�dek� k�b�r, benc�ll�k, c�mr�l�k 
g�b� kötü duygu ve tutumları engeller. 

D)  Allah, yardım eden, sadaka ve zekat veren 
k�mseler� daha fazla n�metlend�r�r.

8. (1) Kur’an-ı Ker�m’de on b�r yerde �sm� geçen Hz. 
Şuayb’�n soyu Hz. İbrah�m’e kadar dayanmaktadır. 
(2) İsra�loğulları kavm�ne peygamber olarak 
gönder�len Hz. Şuayb, (3) halkını ölçü ve tartıda h�le 
yapmamaya, b�r olan Allah’a �man etmeye, toplumda 
bozgunculuk çıkarmamaya davet etm�şt�r. (4) Halkının 
çoğunluğu Hz. Şuayb’ın uyarılarını d�kkate almadı ve 
deprem ve ş�ddetl� b�r ses �le helak oldular. (5) Hz. 
Şuayb’ın kıssasından hoşgörülü olmanın önem�n� 
ve kıskançlığın ne kadar kötü b�r tutum olduğunu 
öğren�r�z.

Ver�len met�nde numaralandırılmış bölümlerden 
hang�s�nde veya hang�ler�nde b�lg� yanlışlığı 
yapılmıştır?

A) Yalnız 2 B) Yalnız 4

C) 2 ve 5 D) 3 ve 5
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9. Allah kend�s�nden başka h�çb�r �lah olmayandır. D�r�d�r, 
kayyumdur. Onu ne b�r uyuklama tutab�l�r, ne de b�r 
uyku. Göklerdek� her şey, yerdek� her şey onundur. 
İzn� olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak 
k�md�r? O, kulların önler�ndek�ler� ve arkalarındak�ler� 
(yaptıklarını ve yapacaklarını) b�l�r. Onlar onun 
�lm�nden, kend�s�n�n d�led�ğ� kadarından başka b�r 
şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökler� ve 
yer� kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün 
evrene hükmetmekted�r.) Gökler� ve yer� koruyup 
gözetmek ona güç gelmez. O, yüced�r, büyüktür.                              
(Bakara Sures� 255. ayet)

Aşağıdak�lerden hang�s� Ayet el-Kürs�’de ele 
alınan konularla �lg�l� değ�ld�r?

A) “De k�: O, Allah b�rd�r. Allah samedd�r. O, 
doğurmamış ve doğmamıştır. Onun h�çb�r deng� 
yoktur.”                                        (İhlas Sures�)

B) “De k�: “İç�n�zdek�n� g�zlesen�z de, açığa vursanız 
da Allah onu b�l�r. Göklerdek� her şey�, yerdek� 
her şey� de b�l�r. Allah, her şeye hakkıyla gücü 
yetend�r.”                (Âl-� İmrân Sures�  29.ayet)

C) “Gökler�n ve yer�n hükümranlığı Allah’ındır. Allah, 
her şeye hakkıyla gücü yetend�r.”
                               (Âl-� İmrân Sures�  189.ayet)

D) “Şüphes�z Allah, adalet�, �y�l�k yapmayı, yakınlara 
yardım etmey� emreder; hayâsızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız d�ye 
s�ze öğüt ver�yor.”           (Nahl Sures� 90.ayet)

10. Öğretmen, öğrenc�lere “Maun sures�nde ver�len 
mesajların tesp�t ed�lerek deftere yazılması” ödev�n� 
ver�r ve derste her öğrenc�den yazdığı b�r mesajı 
okumasını �ster. Öğrenc�lerden bazılarının verd�ğ� 
cevaplar şu şek�lded�r:

Mehmet : K�b�rl� �nsanlardan uzak durulmalıdır.
Mustafa : Namazda r�yadan uzak durulmalıdır.
Hasan    : Müslümanlar “veren el” olmaya çalışmalı ve 
                 �ht�yaç sah�pler�ne yardım etmel�d�r.
Hüsey�n : Yet�mlere karşı duyarlı olunmalı ve onlara 
                 �y� davranılmalıdır.

Buna göre hang� öğrenc� maun sures�nde yer 
almayan b�r mesajı söylem�şt�r?

A)  Mehmet B)  Hasan

C)  Mustafa D)  Hüsey�n

D�n kültürü ve Ahlak B�lg�s� Test� B�tt�.
Yabancı D�l (İng�l�zce) Test�ne Geç�n�z.
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AYABANCI DİL (İNGİLİZCE)

 
 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının ayrılan bölümüne �şaretley�n�z. 

3. Here are some restaurant posters below.

 

 

Jess�ca and her roommate, L�sa wants to eat out 
ton�ght. Jess�ca �s �n the mood for eat�ng meat but she 
doesn’t l�ke fast food. L�sa wants to try a trad�t�onal 
d�sh but she can’t stand seafood.

Accord�ng to the �nformat�on above, wh�ch 
restaurant do they prefer eat�ng d�nner?

A) Hot &Tasty Burger B) Ch�cken Fr�days

C) Rosetta Steak 
House 

D) Sush� House

4. Anthony: Why do you prefer
                 cycl�ng?
Mark      : I love �t and I go 
                everywhere by 
                my b�ke. I th�nk …….

Wh�ch of the follow�ng 
completes the conversat�on?

A)  �t �s bor�ng and t�r�ng.

B) �t makes me feel worse. 

C) �t keeps me f�t.

D) �t �s bad for health.

2. Tom: I th�nk we must eat someth�ng before we go to 
          the concert.
Sally: You’re r�ght, Tom. But we must hurry. We don’t 
           have much t�me.
Tom: ………..
Sally: We have some cheese and a few eggs.
Tom:  ……….
Sally: We have four or f�ve eggs.
Tom:  ……..
Sally: Yes, I can make �t and we don’t have another 
           cho�ce. 

Wh�ch of the follow�ng quest�ons DOES NOT Tom 
ask Sally?                           

A) How long does �t take to make an omelette?

B) What do we have �n the fr�dge?

C) How many eggs do we have?

D) Can you make an omelette, Sally?

1. Imag�ne that you are a secretary �n a company. 
Someone calls and wants to speak w�th your 
manager. He �s ava�lable now.

What do you say to connect h�m / her to your 
manager?

A)

  
Could you repeat that, please?

B)

  Hold on a moment, I’ll put you through.

C)

   Would you l�ke to leave a message?

D)

   
I’m afra�d, he �s �n a meet�ng now.

Antony       Mark
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6. Bob     : Hello, Bob speak�ng.
Cel�ne : H�, Bob. Th�s �s Cel�ne. What’s up?
Bob     : Great. What about you?
Cel�ne : I am not do�ng well. 
Bob     : Really? What’s wrong w�th you?
Cel�ne : I have a math project and  I must f�n�sh �t unt�l 
              tomorrow even�ng. I am worr�ed about �t.
Bob     : Don’t worry. I am  good at maths. 
              …………………………………….
Cel�ne : That sounds great. You are really a good 
              fr�end. Thank you

Wh�ch of the follow�ng completes the d�alogue?

A) I guess  I won’t be ava�lable tomorrow.

B) I’m sure  I’ll be very successful �n th�s project.

C) If you want, I w�ll help you w�th your project.

D) Hang on a m�nute. I w�ll put you through. 

5.

Wh�ch of the follow�ng DOES NOT have an 
answer �n the poster?

A)  How long does the fest�val last?

B) How can we go to the fest�val?

C) Who can jo�n the fest�val?

D) How can we learn deta�ls?

7.

Wa�ter: H�, May I take your order, please?
Sandy: Yes, please. I’m so hungry.I’d l�ke to start 
              w�th tomato soup. 
Leo:      It �s a good cho�ce.I’d l�ke �t,too.
Wa�ter: OK! What would you l�ke to have for the ma�n 
             course?
Sandy: I’d l�ke to have meatballs.
Leo:      Oh I don’t l�ke meatballs. I’d l�ke  steak, 
              please.
Wa�ter: OK! Would you l�ke anyth�ng to dr�nk?
Sandy:  Lemonade, please.
Wa�ter: Sorry,we don’t have.What about soda?
Sandy: That’s okay.
Leo:      No, thank you.But I’d l�ke to have chocolate 
              cake.
Wa�ter: And you, lady?
Sally:    I don’t l�ke desserts.Thanks.
Leo:      That’s okay .
Wa�ter: Alr�ght, s�r.I’ll br�ng your orders �n a couple of 
             m�nutes.

Wh�ch of the follow�ng order �s CORRECT 
accord�ng to the d�alogue?

A) B)

C) D)
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8.
 H�, Luke! Do you have 
 any plans for 2NITE? 
                                                     
                         H�, Sam! 
                     No,not at all.

                                         Why are you ask�ng?
     
                      Would you l�ke to play games w�th
                      T�m and me?
            
                        GR8! I l�ke play�ng onl�ne
                        games you know. What
                         t�me �s �t?

                      It’s at 8 pm. After that, 
                      we can make new
fr�ends onl�ne and chat w�th them.
                    
          I’d ll�ke to, but my mum gets angry
          w�th me. She f�nds onl�ne fr�ends unrel�able. 
   Why don’t we watch funny v�deos or l�sten to mus�c?
    
                               
                        Good �dea! CU.                                     
                                                        B4N. 

Choose the webs�te that Luke should NOT enter. 

A)

B)

C)

D)

9. Jenn�fer attends some act�v�t�es on weekends. These 
are the brochures of them.

           

  

                                                          

     

Wh�ch of the follow�ng DOES NOT match w�th 
one of the brochures?

A) She prefers learn�ng the d�shes of d�fferent 
countr�es. 

B) Do�ng sports �s a trendy free t�me act�v�t�es.

C) She �s �nterested �n travell�ng to d�fferent countr�es

D) Learn�ng fore�gn languages �s one of her hobb�es.
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10.

Which of the following is CORRECT according to the recipe?

A) There are seven different ingredients in  the Bolognese sauce.

B) Your sauce will be ready in ten minutes.

C) You should  dice tomatoes after you grate the carrots 

D) You should use only three different  spices 

Sınav Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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