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AÇIKLAMALAR
1. Bu sınavda Türkçe (20 soru) - T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük (10 soru) -  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(10 soru) - İngilizce (10 soru) olmak üzere dört bölüm 
bulunmaktadır.

2. Sınavın süresi 75 dakikadır.
3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru 

için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır.

4. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, 
doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek 
geçerli cevaplar üzerinden yapılacaktır.

5. Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan 
başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde 
fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. 
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

KİTAPÇIĞI
A



Bu testte 20 soru vardır.Türkçe
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A

A)

B)

C)

D)

Yapılan egzersizler sonucunda ortaya çıkan yorgun-
luğu gidermek için kullanılmaktadır.

Alanında başarılı olmuş sporcular tarafından kullanıl-
ması sayesinde bilinirliği artmıştır.

Araştırmalara göre uzun zaman tekrar edildiğinde 
fiziksel olarak güçlenme sağlar.

Çoğu zaman belirli sıcaklıktaki bir suya, belirli bir 
zaman girme şeklinde uygulanır.

3. Daha yaygın olarak buz banyosu adıyla bilinen soğuk su 
terapisi, sporcuların müsabaka ya da antrenman sonra- 
sında sıkça uyguladıkları toparlanma yöntemlerinden bir 
tanesidir. Genellikle 10-15 oC aralığındaki suyla on dakika 
civarında uygulanan soğuk suya dalma uygulamasının 
kas onarımını artırdığı ve uzun vadede sportif perfor-
mansı geliştirdiği iddia ediliyor. Başarılı sporcuların 
paylaşımlarıyla popülerliği gittikçe artan buz banyosu 
üzerinde yapılan araştırmalar ise su terapisinin perfor-
mansa etkisi konusunda soru işaretleriyle dolu.

Bu parçadan “su terapisi” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

1.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “yayılmak” sözcü- 
ğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri 
değildir?

A) Rahat bir biçimde, sere serpe oturmak

B) Koyun, inek vb. otlatmak.

C) Hastalığın pek çok kimseye bulaşması

D) Herkes tarafından duyulmak

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan covid-19, insandan 
insana yayılarak korkutucu bir salgın hâline geldi.
Köyün tüm hayvanları, sabahın erken saatlerinde 
çalışmaya başlayan çoban tarafından yayıldı.
Uzun bir yolculuktan sonra kendine güzel bir ziyafet 
çekip oturma odasındaki kanepenin üzerine yayıldı.
Ekinoks tarihlerinde ortaya çıkan Kuzey Işıkları, 
Norveç semalarına yayılarak muhteşem görüntüler 
sunuyor.

•

•

•

•

Çok anlamlılık, bir sözcüğün cümle içerisindeki 
kullanımına göre kazandığı farklı anlamları ifade 
eder.

4.

Yukarıdaki şiirin son dizesinde kullanılan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişileştirme 

B) Benzetme 

C) Abartma 

D) Tezat 

Başımdan bir kova sevda döküldü.

Islandım, üşüdüm yandım oy!

Damarlarım iplik oldu, söküldü.

Kurşun yemiş güvercine döndüm oy!

2.

Numaralandırılmış cümleler nesne-yüklem ilişkisine 
göre gruplandırıldığında hangi cümle dışarıda kalır?

A) I       B) II       

C)  III      D)  IV

Kedilerle zaman geçirdiyseniz onların küçük kutu- 
larda oturmayı ve kıvrılmayı ne kadar çok sevdiğini 
bilirsiniz.

Vücudumuzdaki hücrelerin çoğu, sadece birkaç 
nanometre kalınlığındaki çapalarla bulundukları 
konuma sabitlenir.

Giderek artan nüfus ve iklim değişikliği nedeniyle 
dünya genelinde milyonlarca insan içme suyu 
kıtlığıyla boğuşuyor.

Yıldızlar yaşamları sırasında hidrojen yakmak, 
küçülmek ve patlamak gibi çeşitli aşamalardan sonra 
söner.

I.

II.

III.

IV.
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Türk Tarih Kurumu, 1931 yılında Atatürk’ün talimatı ile kurulmuştur.

Türk Tarih Kurumunun amacı Türklerin dünya tarihindeki yerini ve 
medeniyete katkılarını tüm dünyaya duyurmaktır.

•

•

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A)

B)

C)

D)

Sarı ve yeşil renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu resimde çalışan köylüler tasvir ediliyor.

Sanatçının son resimleri insanı daha çok etkileyen ve duygulandıran bir anlatıma sahiptir.

Sanatçının resimleri duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubu barındırıyor.

Bu resimlerinde çağdaşlık anlayışını ve eleştirel tavrını önceki resimlerden fazla hissettirmiş.

A)

B)

C)

D)

Türk Tarih Kurumu, Türklerin 1931 yılına kadar dünya tarihindeki yerini ve medeniyete katkılarını tüm dünyaya duyurmak 
için Atatürk’ün talimatı ile kurulmuştur.

Atatürk’ün talimatı ile Türklerin dünya tarihindeki yerini ve medeniyete katkılarını araştıran Türk Tarih Kurumu 1931 yılında 
kurulmuştur.

Amacı Türklerin dünya tarihindeki yerini ve medeniyete katkılarını tüm dünyaya duyurmak olan Türk Tarih Kurumu 1931 
yılında Atatürk’ün talimatı ile kurulmuştur.

Türklerin dünya tarihindeki yerini ve medeniyete katkılarını tüm dünyaya 1931 yılında duyurmak için Atatürk’ün talimatı ile 
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. 

Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

6. Cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak bulunan, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında yer alan, cümleden 
çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol açmayan, bazen bağımsız olarak da cümleye girebilen sözcük 
ya da sözcük gruplarına “ara söz” denir.

Buna göre aşağıdaki ara sözlerden hangisi “belirtisiz nesnenin” açıklayıcısı durumundadır?

A) Kültürel mirasımız olan geleneksel sokak oyunları  - körebe, saklambaç ve misket - unutulmaya yüz tuttu.

B) Yaşlı adam, her hafta sonu bu tarihi kütüphaneden ilginç dergiler - özellikle doğa içerikli yayınlar - alırdı.

C) Ön sırada oturan çocuk - sınıfın en çalışkan ve düzenli öğrencisi - yapılan sınavda okul birincisi oldu.

D) Türkiye’nin en yüksek dağında - Ağrı Dağı’nda - birçok dağcı mahsur kalarak ölüm tehlikesi atlattı.

5.
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9. Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan Kuyucak; Torosların 
eteğinde, yüksek bir tepeye kurulmuş, etrafındaki yamaç- 
ların ve ovaların çoğu lavanta tarlalarıyla çevrili şirin bir 
köy. Kıraç ve susuz arazileri yüzünden yıllar önce göç 
vermeye başlayan Kuyucak köyünün kaderi bugün lavan-
ta ile tersine dönüyor.  Lavanta ilk defa 1975 yılında köye 
getirilmiş ve 30 aileye on beşer kök şeklinde dağıtılarak 
üretime başlanmıştır. Turistlerin yavaş yavaş farkına 
vardığı bu köy, lavantalarıyla dikkat çekiyor. Sokakları, 
kerpiç evleri ve kaldırım kenarlarından âdeta fışkırırcasına 
yetişmiş lavanta öbekleri görenleri kendisinden geçiriyor. 
Bir lavanta cenneti olan köy; doğal güzelliğini, hatta ekono- 
misinin ciddi bir bölümünü lavantaya borçlu.

Yukarıdaki parçada hangi anlatım teknikleri bir arada 
kullanılmıştır? 

A) Açıklama – Betimleme 

B) Betimleme – Öyküleme

C) Tartışma – Açıklama

D) Öyküleme – Tartışma

11. 2019’da yörüngede dolaşan 2.000 uydu vardı. Bugün 
için bu sayı 6.000 civarında. Önümüzdeki on yıl 
içerisinde uydu sayısının 50.000’i bulması bekleniyor. 
Uzaya roket göndermenin ucuzlaması, uyduların 
küçülmesi ve veri analiz yazılımlarının gelişmesi bu 
sayının artışındaki temel nedenler. 2016’da uzaya giden 
bir roketin maliyeti 200 milyon dolar civarındayken bugün 
bu rakam 60 milyon dolara düşmüş durumda. 1972’de 
uzaya gönderilen ilk gözlem uydusu, 1.800 kg ağırlığın-
da ve bir kamyon büyüklüğündeydi. Bugün benzer 
görevler üstlenen uydularsa sadece 12 kg ağırlığında ve 
ortalama bir bilgisayar kasası büyüklüğünde.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

8. 10. Sineğin teki, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün 
üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini 
deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi 
kendine şöyle dedi: 
— Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür durur-
dum. İşte şu, denizdir; bu da benim gemim. Ben de işini 
bilen, bilgili bir kaptanım. O küçücük ve pis su birikintisi 
sineğe göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, 
kendisini de kaptan zannediyordu. Sinekte durumunu 
olduğu gibi kavrayacak göz yoktu. Çünkü ...

Yukarıdaki parçada üç nokta ile belirtilen yere aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir? 
  
A) … onun için yaşamanın sınırı yoktu.

B) … onun dünyası gözünün gördüğü kadardı.

C) … onun bitmek bilmeyen bir hırsı vardı.

D) … onun yaşamında pes etmek yoktu.

A)

B)

C)

D)

Gelişen teknolojiyle beraber, uyduların ebatlarında 
büyük oranda küçülme olmuştur.

Giderlerin düşmesi, uyduların küçülmesi ve hafifleme-
si uyduların sayısını artırmıştır.

Uydu sayılarının hızla artması uzay gözlemcileri için 
olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Uzaydaki uydu sayısının artmasındaki en büyük 
sebep ülkeler arası rekabet olmuştur.

bilgilerden hangisi veya hangilerinde yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Yalnız I                          B) Yalnız II                    

C) I ve II                          D) I ve III

Yukarıdaki dizelerde geçen fiilimsilerle ilgili aşağıda 
verilen

1. dizede zarf-fiil kullanılmıştır.
2. dizede adlaşmış sıfat-fiil vardır.
3. dizede sıfat-fiil kullanılmıştır.

I.
II.
III.

   İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
   Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
   Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
   Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
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12.

Yukarıda verilen metinler aşağıdaki türlerle eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır?

A) Fabl       B) Biyografi             C) Öykü            D) Otobiyografi

Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 -14 Kasım 1950) daha çok Orhan Veli olarak tanınan Türk şairdir. Melih Cevdet 
ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden 
değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı. Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı 
sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı.

İnce bir sazla yan yana yaşayan koca çınar ağacı bir gün saza şöyle demiştir:
— Bir bana bak, bir de kendine. Ben haşmetli, uzun ve koca yapraklarımla çok güzelim. Rüzgâr esse hemen 
bükülürsün ama ben dimdik durur, heybetimi korurum, demiş.
Saz içini çekmiş ve ona haklı olduğunu söylemiş ama çınar susmamış.
— Benim köklerim kuvvetli, dallarım iri, gövdem seninkinin on katı. Kuşlar bile beni evi gibi kullanır. Gel bana yanaş 
da seni koruyayım, demiş.

Sabahtan beri yürüyorduk. Sarp keçi yollarından düşe kalka geçerek ayı avına gidiyorduk. Kılavuzum, Kumdere 
köyünün en namlı nişancılarındandı. Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uzağındaydık. 
Zaman zaman ince bir yağmur serpeliyordu. Güneş yoktu. Nihayetsiz mor bir kubbeyi andıran dumanlı gökten 
sonsuzluğun geçmiş saatlerini hatırlatır gamlı guguk sesleri aksediyordu. Artık iyice yorulmuştum.

13.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

B) Din ve mezhep adlarıyla bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar.

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

D) Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

Osmanlı Devleti’ndeki inşaat örgütlenmesinde Müslüman olmayan kalfa ve mimarların 
etkisine son veren Mimar Kemalettin Bey, Eylül 1870’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve 
yaptığı çalışmalar ilerleyen yıllarda Anadolu’da yaşanacak olan kurtuluş savaşı için de 
ilham verici olmuştur.
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Güzellik, insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramız-
da ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne 
kadar kötü yaratılışlı olursa olsun onun büyüsüne 
kapılmaktan kendini alamaz.

Yukarıda verilen parçada altı çizili sözcük grubuyla 
aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? 

A) Bir şeyin, bir kimsenin çekiciliğinden etkilenmek

B) Hayal âlemine dalıp gitmek

C) Kendini dünya gerçekliklerinden soyutlamak

D) Her şeye olumlu bakmak

17.

14. 16. Anadolu’da eskiden kahvehanelerin ismi “kıraathane” idi 
ve buralar birer küçük kültür sanat merkezi gibi çalışırdı. 
Karagöz sanatçıları, çok usta kişilerdi; herkes tarafından 
çok sevilirlerdi. Saz şairleri gelir, kukla sahneleri kurulur, 
meddahlar hikâyeler anlatır, Karagöz oynatılırdı. Ancak 
bu kişiler geçim sıkıntısından dolayı başka mesleklere de 
sahiplerdi. İşte bu yüzden Camcı İrfan, Şekerci Cemil, 
Kâtip Salih… gibi isimlerle anılırlardı.

Bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinin işlevi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15.

A)

B)

C)

D)

Tırnak, cümlede özel olarak vurgulanmak istenen 
kelime ve kelime gruplarını belirtmek için kullanıl- 
mıştır.

Üç nokta; alıntılarda başta, ortada ve sonda alın- 
mayan kelime veya bölümlerin yerine kullanılmıştır.

Noktalı virgül, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 
cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

Kesme işareti, özel isimlere gelen hâl ekini ayırmak 
için kullanılmıştır.

Yüklemi cümlenin sonunda bulunmayan cümlelere 
devrik cümle, yüklemi çekimli fiilden meydana gelen 
cümlelere ise fiil cümlesi denir. Örneğin: “Bakakaldım 
giden geminin ardından.”  cümlesi yüklemin yerine göre 
devrik cümle yüklemin türüne göre ise fiil cümlesidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi devrik fiil cümle-
sidir?

A)

B)

C)

D)

Elindeki küçük makinenin görünüşü modern bir 
dürbün gibiydi.

Sendin bunca yalnızlığı, umutsuzluğu bana reva 
gören.

Yolculuklarda beni şaşırtan pek çok görüntüyle 
karşılaştım.

Yıllar yılı özenle biriktirdim koleksiyonumdaki 
pullarımı.

A)

B)

C)

D)

Dijital oyunlar konusunda anne babaların çocuklarına 
yaklaşımları nasıl olmalıdır?

Dijital oyunların çocukların hayal dünyasına ve eğitim 
hayatına etkileri nelerdir?

Dijital oyunlar çocuklara hangi yaş aralığında diğer 
etkinliklerden fazla etki eder?

Çocukların oynadığı oyunlarda eski dönemlere göre 
bugün ne gibi değişiklikler olmuştur?

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
vermek amacıyla yazılmıştır?

Öncelikle dijital oyunlardan korkmamak gerekiyor. Hz. 
Ali’den rivayet edilen bir söz vardır: “Çocuklarınızı kendi 
zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı zamana göre 
yetiştirin.” Bu çocuklarımız dijital bir ortamda yaşayacak-
lar, dijital dünyanın yaşam kodlarına erken yaşta hâkim 
olmaları gerekiyor. Aileler, hangi yaşlardan itibaren hangi 
oyunların hangi fıtrattaki çocuklara uygun olduğunu 
araştıran çalışmalara göz atarak oradan kendi çocuğuna 
uygun bir yol haritası çıkartmalı. Ardından hayatındaki 
diğer aktiviteleri unutturmayacak kadar oyun oynaması-
na kontrollü bir alan tanımalı diye düşünüyorum. Erken 
yaşlarda (6-12) oyunları ebeveynler seçmeli, ileri yaşlar-
da ise birlikte oynayıp oyunun içeriğini ve çevrimiçi 
arkadaşlıklar varsa bunları kontrol etmeli.
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18.

Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)

B)

C)

D)

EBA, son bir ayda dünyada hizmet veren tüm internet uzantıları içerisinde bir milyardan fazla tıklanarak Türkiye’de en çok 
kullanılan on ikinci uzantı olmuştur.

EBA dijital eğitim platformu son otuz gün içerisinde mevcut öğretmenlerin yarısından fazlası tarafından aktif olarak 
kullanılmıştır.

Küresel çaptaki tüm internet siteleri içerisinde dokuz yüz milyon kez görüntülenen EBA, son bir ayda dünyada en çok 
görüntülenen siteler arasında altıncı olmuştur.

Okul öncesinden on ikinci sınıfa kadar öğretim içerikleri sunan EBA platformu, bunun yanında üniversite hazırlık için de 
içerikler barındırmaktadır.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.
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Yukarıdaki tabloda üç öğrencinin Türkçe, İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinden çözdükleri günlük soru sayıları 
verilmiştir.

Buna göre yukarıdaki tablonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

19.
Türkçe Matematik Fen Bilimleri İngilizce

Mustafa

İrem

Melek

20

15

10

10

20

15

5

15

10

20

10

15

A) B)

C) D)

25

20

Türkçe

Türkçe

Mustafa
Matematik

Matematik

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Günlük Çözülen Soru Sayıları

İngilizce

İngilizce

0

5

10

15

İrem Melek

25

20

Türkçe
Mustafa

Matematik Fen Bilimleri

Günlük Çözülen Soru Sayıları

İngilizce
0

5

10

15

İrem Melek

Günlük Çözülen Soru Sayıları

0 10 20 30 40 50

Mustafa İrem Melek Mustafa İrem Melek

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Günlük Çözülen Soru Sayıları

İngilizce

0 5 10 15 20 25



9
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 6

Türkçe testi bitti.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.

Sivas’tan Toronto’ya gitmek isteyen bir kişi uçak bileti almak istemektedir. Sivas - Toronto arasında doğrudan uçuş olmadığı 
için aktarma uçuş yapmak zorundadır. Bu uçuş için hatlar sırasıyla Sivas - İstanbul, İstanbul - Kahire ve Kahire - Toronto 
şeklindedir. Yani Sivas’tan uçağa binen bir kişi önce İstanbul’a, sonra Kahire’ye, daha sonra ise Toronto’ya uçacaktır. Aşağı-
da bu güzergahla ilgili bazı biletler verilmiştir.  Biletlerin tamamı Türkiye saatine göre gösterilmiştir. Buna göre;

20.

Sivas’tan Toronto’ya gitmek isteyen bir kişi numaralanmış biletlerden hangilerini almış olamaz?
 
A) II ve III      B) II ve V       C) III ve IV           D) IV ve V

Nereden:
Nereye:
Tar�h:
Kalkış Saat�:
Varış Saat�:

İstanbul
Kah�re

20 Ocak 2022
23.30

01.30

Nereden:
Nereye:
Tar�h:
Kalkış Saat�:
Varış Saat�:

S�vas
İstanbul

20 Ocak 2022
21.30

22.30

Nereden:
Nereye:
Tar�h:
Kalkış Saat�:
Varış Saat�:

Kah�re
Toronto

21 Ocak 2022
13.10

16.10

Nereden:
Nereye:
Tar�h:
Kalkış Saat�:
Varış Saat�:

S�vas
İstanbul

20 Ocak 2022
22.45

23.45

Nereden:
Nereye:
Tar�h:
Kalkış Saat�:
Varış Saat�:

Kah�re
Toronto

20 Ocak 2022
06.30

09.30

I II

III IV

V
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A

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

A) I ve II      B) I ve III

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

Eğitimde birliği sağlamıştır.
Anayasa tarafından koruma altına alınmıştır.
Milli ve çağdaş eğitim anlayışı benimsenmiştir.

I.
II.

III.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisini yapmamız doğru olmaz?

A) Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmıştır.

B) TBMM siyasi bir zafer kazanmıştır.

C) Hatay şehri elimizden çıkmıştır.

D) Suriye’de Türk varlığı devam etmiştir.

Fransızlar, Hatay hariç işgal ettiği bölgelerden 
çekilecektir.
TBMM ile Fransa arasında savaş son bulacaktır.
Suriye’de bulunan Caber Kalesi Türk toprağı 
sayılacaktır.

•

•
•

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
eğitimin temel kanunu kabul edilmiş ve daha sonra çıka- 
rılan kanunlara esas teşkil etmiştir. 1982 Anayasası’nda 
174. maddeyle koruma altına alınmış “inkılap kanun- 
larından” bir tanesidir. Türkiye’de eğitim alanında reform 
yapabilmek; millilik, laiklik, modernlik esaslarını uygula- 
yabilmek için eğitim kurumlarının birleştirilmesine ihtiyaç 
duyulması sebebiyle hazırlanan kanun; ülkenin eğitim 
işlerinde birlik ve beraberliği sağlamıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili verilen bilgilere 
bakılarak;

3.

kavramlardan hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II                        

C) I ve II                   D) I ve III

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in;

Milli Egemenlik
Milli Bağımsızlık
Ülke Bütünlüğü

I.
II.
III.

Erzurum Kongresi’nin ardından Sivas’a gelme 
hazırlığı yapıldığı sırada Mustafa Kemal’e: “Paşam 
galiba Sivas’ta manda meselesi bizi çok üzecek ve 
yoracak” diye söylenmiştir. Bu söz üzerine Mustafa 
Kemal: “Ahmaklar; memleketi Amerikan mandasına, 
İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyor-
lar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatanı ve 
tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda 
ediyorlar.” şeklinde cevap vermiştir. (Nutuk)

Kazanılan Sakarya Meydan Savaşı sonrasında TBMM 
ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara 
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre;

4.

A) Birlik ve beraberliği temel alması

B) Türk ırkının üstünlüğünü savunması

C) Din birliği şartının olmaması

D) İnsanların duygu birliğini önemsemesi

Milliyetçilik; milletini sevmek, milletini yüceltme amacını 
benimsemek ve o yolda yürümektir. Atatürk’ün milliyetçilik 
ilkesi, millî birlik ve beraberlik temeline dayanır. Milliyetçi-
lik, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin o milleti 
daha ileriye taşımak için çalışmalarıdır. Atatürk 
milliyetçiliğinde dil, mezhep, din farkı gözetilmeksizin 
kendisini Türk sayan herkes Türk’tür. Milliyetçilik; din ve 
ırk birliğini değil, birlikte yaşama arzusunu temel alır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün 
milliyetçilik ilkesi ile ilişkilendirilemez? 

2.
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7. Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın kaybedilme nedenlerin-
den biri de ordunun silah, cephane ve araç-gereç bakı- 
mından yetersiz olmasıydı. Mustafa Kemal’in başkomu-
tanlık yasası ile TBMM’ye ait yetkileri üç aylığına üzerine 
almak istemesinin nedenlerinden biri de yasama yetkisi-
ni kullanarak ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktı. Mustafa 
Kemal, başkomutanlık yasama yetkisini kullanarak 7-8 
Ağustos 1921’de Tekalif-i Millîye Emirlerini (Millî yüküm-
lülükleri) yayımladı.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

hangi alanlarda değişim olması gerektiğini savun-
muştur?

A) Yalnız I                         B) I ve II                   

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

Verilen metne göre Jön Türkler;

Siyasi
Kültürel
Ekonomik

I.
II.
III.

Fransız İhtilali ile yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, 
adalet gibi fikirlerden etkilenen ve Jön Türkler olarak 
bilinen aydınlar; devletin bütünlüğünü sarsan gayrimüslim 
isyanlarını önlemek için bazı çözümler önerdiler. Onlara 
göre gayrimüslimlerin isyan etmesinin temel nedeni 
padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Jön Türklere 
göre bu isyanların önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu 
gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste 
herkese temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu 
meclisle birlikte yönetmeliydi.

6.

Alınan kararlara bakıldığında aşağıda verilen alan- 
ların hangisinde önlem alındığı söylenemez?

A) Dini      B) Hukuki

C) Askeri     D) Sosyal

8.

A)

B)

C)

D)

Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesiyle

Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle

Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılmasıyla

Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğe gidilmesiyle

A)

B)

C)

D)

Ordumuz silah ve cephane bakımından yetersizdir.

Meclisin yetkileri geçici bir süreliğine Mustafa Kemal’e 
devredilmiştir.

Milli yükümlülükler İnönü Savaşları’nın kazanılmasın-
da etkili olmuştur.

Türk milleti malıyla da Millî Mücadeleye davet edil- 
miştir.

Verilen metinde vurgulanan sorun Cumhuriyet döne-
minde hangi inkılap ile çözüme kavuşturulmuştur?

Mustafa Kemal, Picardie askerî 
manevralarına katılmak üzere 
Fransa’ya giderken tren 
Belgrad istasyonunda mola 
vermişti. Yanında arkadaşı 
Binbaşı Selahattin Bey de 
vardı. İstasyonda bulunanlar, 
başında kırmızı fes olduğu için 
Selahattin Bey’e karşı küçümseyici bir tavırla yaklaş- 
mışlardı. Bu olay Mustafa Kemal’i çok üzmüştü.

5.

İstanbul Hükûmeti ile tüm haberleşmeyi kesmiştir. 

Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile TBMM’ye karşı isyan 
çıkaranların cezalandırılacağını duyurmuştur. 

İstiklal Mahkemeleri kurarak ayaklananları 
yargılamıştır. 

Millî Mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlamıştır. 

Damat Ferit’i vatan haini ilan ederek vatandaşlıktan 
çıkarmıştır. 

İsyancıların üzerine Kuvayı Millîye birliklerini sevk 
ederek ayaklanmaları bastırmıştır. 

•

•

•

•

•

•

TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler şu 
şekildedir:
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9.

Verilen görseller incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?

A) Boğazlar Komisyonu her iki antlaşmada da varlığını sürdürmüştür.

B) Lozan Barış Antlaşması’nda Batı Anadolu Yunan işgalinden tamamen temizlenmiştir.

C) Lozan Barış Antlaşması’nda Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılmıştır.

D) Sevr Antlaşması’na göre doğuda bir Ermeni devleti kurulması planlanmıştır.

Sevr Barış Antlaşması Haritası

Lozan Barış Antlaşması Haritası

BOĞAZLAR KOMİSYONU

YUNAN İDARE BÖLGESİ

İTALYAN NÜFUZ BÖLGESİ

FRANSIZ NÜFUZ BÖLGESİ

İNGİLİZ NÜFUZ BÖLGESİ

WİLSON’A GÖRE ERMENİLERE VERİLECEK YERLER

LOZAN ANTLAŞMASI’NA GÖRE SINIRLARIMIZ BOĞAZLAR KOMİSYONU HATAY



T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi bitti.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testine geçiniz.
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A)

B)

C)

D)

Devletin yönetim şekli net olarak belirlenmiştir.

Yasama ve yürütme gücü farklı organlar tarafından kullanılmıştır.

Devlet başkanının halk oyu ile seçilmesi kararlaştırılmıştır.

1921 Anayasasındaki hükümet kurma şekli değiştirilmiştir.

Verilen metne göre yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

10. Cumhuriyetin ilanından sonra 1921 Anayasası’na “Türkiye Devleti’nin idare şekli cumhuriyettir.” maddesi eklendi. Cumhuri-
yetin ilanı ile rejim tartışmaları sona erdi. Hükûmet kurmada kabine sistemine geçildi. Hükûmet üyeleri tek tek değil, topluca 
güvenoyuna sunulmaya başlandı. Meclis başkanlığı ile hükûmet başkanlığı birbirinden ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal cumhur-
başkanı seçildi. İsmet Paşa başbakan, Fethi Bey de meclis başkanı oldu. Böylece güçler ayrılığı yolunda önemli adımlar 
atıldı.
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A

A)

B)

C)

D)

Sadaka vermeye yakın çevreden başlamak gerekir.

Dilenmek, dinimizde uygun görülmemiştir.  

Yardım etmek, yardım almaktan daha güzel bir 
davranıştır.

Zenginlik yalnızca çalışarak elde edilebilir.

A)

B)

C)

D)

İnsan için başarı da bir rızktır ve külli irade tarafından 
belirlenir.

Başarısız olma korkusu, başarının önündeki en büyük 
engeldir.

Yaratanın verdiğiyle en iyisini yapmalısın çünkü 
herkes kaderini kendisi çizer.

Hayatta mutlu olmanın sırrı Allah’a tam teslimiyetten 
geçer. 

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I     B) I ve III     

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

Bu metinle ilgili olarak;

Dinimiz doğruluğa, dürüstlüğe ve hakkı söylemeye 
büyük önem vermektedir. Doğruluk iyiliği, yalan ise 
kötülüğü getirir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) 
“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı 
iyiliğe, o da sizi cennete iletir. Kişi devamlı doğru 
söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında 
sıddıklardan yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan 
insanı kötülüğe, o da cehenneme iletir. Kişi durma-
dan yalan söyler ve yalan peşinde koşarsa Allah 
katında yalancılardan yazılır.” buyurmuştur.

“Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini 
üstlendiğin kimselerden başla! Sadakanın hayırlısı, 
ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey 
istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de 
tokgözlü olursa, Allah onu zengin kılar.”

Bu hadisle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

Kötü bir davranışı tekrarlamak insanın ahiretini 
zedelemektedir. 
Peygamberimiz (sav) hayatının her döneminde 
affedici ve merhametli olmuştur.
Peygamberimiz (sav) insanın ahiret huzuru için 
doğruluğu tavsiye etmektedir.

I.

II.

III.

2.

1.

Sare Aydın yaptıklarıyla insanlara aşağıdaki mesajlar-
dan hangisini tavsiye etmektedir?

Psikiyatrist hekim olarak görev yapan, doğuştan 
bedensel engelli Sare Aydın, Tokatlı bir ailenin 5 
çocuğundan biridir. Nedeni bilinmeyen bir hastalık-
tan dolayı doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya 
geldi. On bir yaşına kadar okula bile gönderilemeyen 
Aydın, okula başladı ve sınıflarını atlayarak ilkokul- 
dan mezun oldu. Yüksek bir puanla kazandığı liseyi 
de birincilikle bitirdi. Sıra çocukluk hayalini gerçek- 
leştirmeye gelmişti. İlk tercihi Tokat’taki Gaziosman-
paşa Tıp Fakültesi’ni kazandı ve eğitimini de birinci-
likle tamamladı. 

3.

4. Zekât ibadetinin, Kur’an-ı Kerim’de yirmi yedi ayette 
namazla birlikte zikredilmesi bu ibadete Allah’ın (c.c.) 
verdiği önemi göstermektedir. İslam dininde akıllı ve 
ergenlik çağına girmiş, nisab miktarından fazla mala 
sahip olan her zengin Müslümana zekât farzdır.

Verilen metinde hangi sorunun cevabı bulunmamak-
tadır?

A) Zekâtı kimler vermeli?

B) Hangi oranda zekât verilir?

C) Zekât vermenin hükmü nedir?

D) Kur’an-ı Kerim’de zekât yer almakta mıdır?
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Türbe ziyaretlerine yönelik yapılan uyarıların temel gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanç üzerinden maddi menfaat sağlanmasının önüne geçmek.

B) Türbe ziyaretlerinin yanlışlığını ortaya koymak. 

C) Dinimizle ilgili yanlış inanış ve uygulamaları önlemek.

D) İnsan için daha hayırlı olan mezar ziyaretlerine yönlendirmek. 

5.

6.

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi parçadan çıkarılamaz?

A) Hz. Ömer tüm mal varlığını vakfetmiştir.

B) İslam, hayra yönlendiren sosyal bir dindir.

C) Peygamberimiz insanları faydalı işler yapmaya yönlendirmiştir.

D) Dinimizde vakıflar yardımlaşma kültürünün bir parçasıdır.

Vakıf, İslam’a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah’ın (c.c.) rızasını umarak toplumun 
kullanımına veren hayır kurumudur. İslam tarihinde ilk vakıf; Hazreti Ömer’in (ra) Hayber’de bulunan 
arazisinin satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolun-
da olanların istifadesi için vermesi ilk vakıf olarak kabul edilmektedir. Peygamberimizin şu hadisi de 
vakıfların gelişimine önemli katkılar sağlamıştır:

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en 
hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.”

1. Türbeye adak adanmaz!
2. Türbede kurban kesilmez!
3. Bez ve çaput bağlanmaz!
4. Türbe ve yatırlardan medet umulmaz!
5. Yenilecek herhangi bir şey bırakılmaz!
6. İbadet niyetiyle türbenin etrafında dönülmez!

TÜRBE ZİYARETİNE GELENLERİN DİKKATİNE;
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Yaşadığımız dünya imtihan dünyasıdır. İnsan çeşitli şekillerde imtihan edilir. Kimisi zenginlikle, kimisi fakirlikle, kimisi korku, 
kimisi ölüm veya mallarının eksiltilmesiyle sınanmaktadır. İnsan bu olaylar karşısında isyan etmemeli, dayanıklılık göstermeli 
ve Allah’ın rahmetinden ümit kesmemelidir.

Yukarıdaki parçada anlatılan ve Asr suresinde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabır      B) Doğruluk      C) Özgüven      D) Adalet 

8.

7. Tabloda Hz. Şuayp (a.s.) kıssasının bazı bölümleri ve dinin koruma altına aldığı haklar eşleştirilmiştir.

Tablodaki olaylar doğru şekilde eşleştirildiğinde sonuç olarak İslam’ın koruma altına aldığı hangi değere ulaşılmak-
tadır?

A) Aklın korunması    

B) Neslin korunması               

C) Canın korunması     

D) Dinin korunması

Hz. Şuayp (a.s.), Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdi. 
Medyen, ticaret yolları üzerinde kurulmuştu ve Medyenliler’in 
geçimleri de ticarete dayanıyordu. Ancak, ticaretlerinde de hile 
yaparak haksız kazanç elde etmeyi meşru görüyorlardı.

Hz Şuayp (a.s.) bir olan Allah’a inanmayıp 
putlara tapan Medyenliler’i hak olan inanca 
davet ediyordu. Ancak Medyen halkı inat 
ederek Allah’a (c.c.) kulluktan yüz çevirdiler.

Medyenliler’in küçümsemelerine ve tehdit- 
lerine rağmen Hz. Şuayp (a.s.) tebliğden 
vazgeçmedi. Yüce Allah’ın kendisine verdiği 
görevi kararlılıkla sürdürdü.

Malın korunması Aklın korunması

Aklın korunması Dinin korunması Canın korunması Neslin korunması



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi bitti.
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Peygamber Efendimiz (sav) İslâm’ı tebliğ için 
Tâif’e gittiği zaman, halk tarafından kötü muamele 
gördü ve taşlandı. Aldığı yaralar hem canını 
yakmış hem de onu çok üzmüştü. Bunun üzerine 
Yüce Allah Cebrail meleğini gönderdi ve melek 
şöyle seslendi:
“Ey Allah’ın Resulü, beni Rabbin gönderdi, 
emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte 
yerle bir edeyim.” dedi. Peygamber Efendimiz de: 
“Hayır Ey Cebrail! Ben insanları helak etmek için 
değil, yok olmaktan kurtarmak için geldim. Olur ki 
bunların neslinden zamanla bir tek de olsa 
Müslüman çıkar.” cevabını verdi.

10.

A)

B)

C)

D)

En zor şartlarda bile tebliğ görevini yerine getirmiştir.

Günah işleme korkusuyla Allah'a sığınmaktadır

İnsanlara karşı merhametli davranmıştır.

Ailesinden uzun yıllar ayrı kalması sabırlı biri olmasını 
sağlamıştır.

Verilen ayetlerden Hz. Yusuf’la (as) ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisini elde edemeyiz?

Hangi öğrencinin yorumu anlatılan olaydan çıkarılamaz?

A) Osman                 B) Elif                   

C) Ali                    D) Ayla

Öğretmen kıssayı anlatır ve öğrenciler söz alarak şu 
yorumları yaparlar:

Peygamberimiz çok merhametli birisidir.
Peygamberimiz İslam’ın yayılmasını kendi 
canından önde görmektedir.
Tebliğ vazifesini yaparken Peygamberimiz 
sabırlı davranmıştır.
Peygamberimiz bizlere birlikte hareket edin 
mesajı vermektedir.

Ali:
Osman:

Ayla:

Elif:    

Aşağıda Hz. Yusuf ile ilgili bazı ayetler yer almaktadır.9.

“Dedi ki: Rabbim, zindan, bunların beni kendisine 
çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurduk-
ları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara 
(korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden 
olurum.” (Yusuf suresi 33. ayet)

“Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı (bir sürü) 
Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar (kahredici) 
olan bir tek Allah mı?”

(Yusuf suresi 39. ayet)

“Dedi ki: Bugün size karşı sorgulama, kınama 
yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin 
(en) merhametlisidir.”

(Yusuf suresi 92. ayet)
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A

According to the note, Laura will invite - - - - to the 
party.

A) Carol and Rose    B) Adams and Zack

C) Lola and Zack    D) Carol and Lola

Laura is giving a party at the weekend. Her close friends 
Henry and Alex are going to join the party. However, 
some of her friends have problems with Henry and Alex. 
She is preparing her invitee list according to this 
relationship.

1. Ms. Summers wants her students to talk about their 
music preferences. Here is what they said: 

Jeff :

Lily : 

Kate : 

Paul : 
Nancy :

I only enjoy listening to jazz music because it is 
terrific.
I hardly ever prefer listening to folk music. It is 
really unbearable.
Indian music is my whole life. I listen it at least 7 
hours a day.
I sometimes listen to rock music. That’s all.
I can say that I do everything by listening to rap 
music.

3.

2. Read the dialogue and answer the question.

Which of the following CANNOT you use for the 
blank?

A) Pick up the phone    B) Don’ t hang up  

C) Hold on a moment   D) Wait a minute

4. Martin asks his family members what they use the 
Internet for. Here are his notes: 

According to the information above, Martin uses the 
Internet to - - - -. 

A) do homework     B) practice language  

C) follow the news    D) view notifications

According to the statements above, one of the 
students can't stand - - - -  music.

A) jazz      B) folk   

C) Indian     D) rock and rap

Who gets on well with … 

Henry?

Alex?

Carol
X
X

Adams
X
>>

Lola
>>

>>

Rose
X
X

Zack
>>

>>

Hello, KPR Customer Service, 
how can I help you?

OK! - - - - . I’ll ask sales department 
about the delay.

Hello. I ordered a new smart phone 
two weeks ago, but it hasn’t arrived yet.

Let me check. 
Can I get your order number?

Sure. My order number is 5814538. Checking notifications      : Mom
Studying English and German  : Me
Reading online news                : Dad
Browsing articles about lessons : Sister
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5. Brian prepares an advertisement to sell his smart phone and asks his friends if they would like to buy it or not. Below are the 
advertisement and his friends’ replies: 

Joe : 

Jane : 

James : 

Judy : 

I need a mobile phone and a cover but I cannot 
pay extra money for accessories.

I am searching for a phone nowadays, but I have 
only eighty dollars.

I want to buy a smart phone to take high quality 
selfies. 

I don't want to have problems when the phone is 
broken. It should be under warranty.

Looking at the information above, who can buy Brian’s phone? 

A) Judy               B) James               C) Jane              D) Joe

Daddy! Help me! I have a problem 
with my internet connection.

Replying to email messages on a 
smart phone is faster and easier.

I want to download some 
documents about my homework.

I cannot stop myself sharing 
something on a social networking site. 

6. Read the speech bubbles and answer the question.

Which of the following icon is NOT related to the 
sentences above?

A)        B)  

 

C)       D)

7. A researcher made a survey to find a hundred university 
students’ favorite extreme sport. Here are the results:

A)

B)  

C)  

D)  

Exploring dark places is less popular than being in the air. 

Students prefer a water extreme sport the least.

Few of them like cycling on mountanious roads.

Half of the students are interested in air sports.

Which of the following statements is NOT correct 
according to the results above?

Skydiving : 30

Rafting : 35

Caving : 10

Mountain biking : 5

Hang-gliding : 20

2 COLORFUL PHONE 
CASES AS A GIFT

3 MP (FRONT) + 5 MP CAMERA 
(DON'T EXPECT PERFECT PHOTOS)

Three years old.

No warranty.
$100

ON SALE
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Which of the following place is NOT listed in the text above?

A) An ancient place    B) A seaside place   C) A rural place    D) An urban place

Read the text and answer the question.9.

Stewart and his friends went to different travel 
agencies last week. Stewart bought a flight ticket 
to Cairo to see the pyramids, Clara booked a 
guesthouse at the city center, Lisa wanted to see 
skyscrapers in New York, and Steve reserved an 
all-inclusive hotel by the sea.

8. Look at the poster and answer the question.

According to the poster above, paragliding - - - - .

A) causes your body’s adrenaline level to increase

B) is never suggested for inexperienced people

C) makes adrenaline seekers more stressful

D) doesn’t offer great views for paragliders

• Feel an amazing adrenaline rush
• Watch wonderful views over the land
• No more stress
• Feel relaxed

Are you inexperienced ? Jump with an instructor 😊

Your Adventure Begıns Here

Paragliding

ADRENALINE

100%



Sınav bitti.
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Which of the following pictures does NOT match with any of the steps above?

A)

C)

B)

D)

Read the process of “Knotweed” and answer the question.10.

KNOTWEED WITH PASTIRMA

Wash the knotweed leaves well, then drain and chop. 

Chop the onions and the pastırma. 

Melt the butter in a pan, and cook the onions 

in the butter till they turn golden brown. 

Put the pastırma, chopped knotweed 

and continue to stir. 

Add the bulgur, garlic and 1 liter of water, 

and cook 1 ½ hours.

Enjoy it!

•

•

•

•

•
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