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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.



Bu testte 20 soru vardır.Türkçe
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4. Bazılarının sandığı gibi mısralar, duyguların değil; 
deneyimlerin sonucudur. Tek bir mısra yazmak için 
birçok şehri, insanı ve nesneyi görmüş olmak; hayvanları 
tanımak, kuşların nasıl uçtuğunu duymak ve sabahları 
çiçeklerin açılırken nasıl titrediğini öğrenmek gerekir. 
Kısacası şairin damarlarından şiir akmalıdır.

Yukarıdaki parçada altı çizili söz grubunun metin 
bağlamından kazandığı anlam aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yaşantısının her anını şiirle yoğurmak 

B) Şiirlerinde his yoğunluğuna ağırlık vermek

C) Yazarken tanınmış şairlerden esinlenmek

D) Genelde aynı konuları tercih etmek

3. İlk parfümün nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam 
olarak bilinmemekle beraber tarihte parfümü ilk kullanan-
ların Mısırlılar olduğu tahmin edilmektedir. Tarihte kulla- 
nılan ilk parfümler günümüzdeki gibi kozmetik amaçlı 
değil, daha çok dini amaçlı kullanılıyordu. Damıtma adını 
verdiğimiz ve çiçeğin yağını çıkararak kokusunu elde 
etme yöntemini bulanlar Araplardır. Bu teknik, sonradan 
gelişmiş olan Batı parfüm endüstrisinin temellerini atmış 
olup kimya gibi birçok bilimi de etkilemiştir. Arapların 
parfüm dünyasına katkısı sadece teknik düzeyde 
olmamıştır. Yine Araplar, parfüm yapımında birçok yeni 
malzeme kullanmış; parfümlerin koku olarak zengin-
leşmesine öncülük etmiştir.

Yukarıdaki cümlelerden aşağıdaki yargılardan hangisi 
kesin olarak çıkarılamaz?

A)

B)

C)

D)

Parfümün ilk kullanım alanları, günümüzdeki kullanım 
alanlarından farklıdır.

Arapların bulduğu damıtma yöntemi, parfüm dışında 
da gelişmelere tesir etmiştir.

Parfüm, tarihte ilk kez Mısırlılarca kullanılmış olup 
Batı tarafından geliştirilmiştir.

Parfümün günümüzdeki hâlini almasında birçok 
medeniyetin katkısı olmuştur.

2. İyi bir doğa uzmanı, alanıyla ilgili bütün kaynakları 
taramalı; araştırmacı olmalı ve elde ettiği sonuçları 
günlük hayatına aktararak bilgiye tam anlamı ile hâkim 
olmalıdır. Bu bilgi birikimi sağlanırken her şeyi kısa bir 
zamana sığdırmak elbette doğru değildir, bilginin kalıcı 
olabilmesi ve sindirilebilmesi için çalışmaların geniş bir 
zaman aralığına yayılması gerekir.

Bu metinde,

anlamlarından hangisi ya da hangilerini kazanmış 
sözcüklere yer verilmiştir?

A) Yalnız I                    B) I ve II 

C) I ve III                         D) II ve III 

Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi 
çok olan, mütehassıs, kompetan 
Yenilen besin maddesini sindirim sisteminde gereken 
değişikliklere uğratarak kana karışabilir bir duruma 
getirmek, hazmetmek
Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans

I.

II.

III.

Genç bir çift; sabah pencereden, çamaşır asan komşu-
larını gördü. Genç kadın, duruma biraz şaşırdı çünkü 
komşusunun astığı çamaşırların ne kadar kirli olduğunu 
fark etti. Kocası ise pek oralı olmadı. Kadın duruma 
anlam veremese de komşusunun çamaşır yıkamak 
konusunda oldukça başarısız olduğunu düşündü, 
çamaşırların nasıl yıkanması gerektiğini kendisinden 
emin bir ifadeyle kocasına anlattı, biraz da kendi yıkadığı 
çamaşırların temizliğiyle övündü. Kadın, bir sabah 
uyandığında komşusunu yine çamaşır asarken gördü; 
durum bu sefer farklıydı çünkü çamaşırlar hiç olmadığı 
kadar temizdi. Kadın kocasına, komşusunun nihayet 
çamaşırları temiz yıkayabildiğini haber verdi. Nasıl oldu 
da bugün çamaşırları temiz yıkamayı başarabildi, diye 
sordu. Kocası da sabah biraz erken kalktığını ve 
pencereleri sildiğini söyledi.

Bu parçaya aşağıdaki başlıklardan hangisinin getiril- 
mesi en uygundur?

A) İğneyi Kendine Çuvaldızı Başkasına Batır

B) Lafla Peynir Gemisi Yürümez

C) Terzi Kendi Söküğünü Dikemez

D) Davulun Sesi Uzaktan Hoş Gelir

1.
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6.

A)

B)

C)

D)

Kitap okuma eylemi bir çocuk için yapılabilecek en doğru etkinliktir. Çünkü çocuk içinde doğup büyüdüğü ana dilinin bütün 
inceliklerini ve söz oyunlarını en doğru şekilde kitaplarda bulabilmekte ve dilini nasıl kullanacağını öğrenebilmektedir.

Düzenli ve bol kitap okuyan kişiler, genellikle çevresi tarafından bir otorite olarak görülüp saygı duyulan kişilerdir. Çünkü 
toplum bu tip kişilerin bilgi dağarcığının yüksek olduğunu ve kendilerine yol gösterebilecek nitelikte insanlar olduklarını 
düşünmektedir.

Yetişkin bireylerde sosyal iletişim oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü yetişkin bir insanın gerek iş hayatında gerek sosyal 
hayatında başarılı olabilmesi için doğru ve etkili sözel iletişim kurabilmesi çok önemlidir. Bu iletişimi sağlayabilmenin en 
önemli yolu ise kitap okumaktan geçmektedir.

Yabancı dil öğretiminde yapılan yanlışlıklardan en büyüğü ezberciliktir. Çünkü pratiğe dayanmayan günlük hayatta yer 
almayan hiçbir bilgi tam olarak öğrenilemez. Bir yabancı dili tam olarak öğrenip o dile hâkim olmak ve gelişim sağlamak 
istiyorsak o dile ait okumalar yapmalıyız. Buna da o dildeki klasik kitapları okuyarak başlayabiliriz.

Kitap okumanın dil gelişimine katkıları nelerdir?

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

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

7.

(I) Fahrettin Paşa, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndaki en önemli komutanlarından 
biridir. (II) İlk olarak Balkan Savaşı esnasında askeri yeteneği ile kendini göstermiştir. 
(III) Daha sonra ise İngilizlerle mücadele etmek için Arabistan’a gitmiştir. (IV) Buradaki 
üstün gayreti ve başarılarından dolayı kendisine çöl kaplanı lakabı takılmış ve kendisi 
madalya ile ödüllendirilmiştir. 

A)

B)

C)

D)

Son yıllarda bir dizi çılgınlığıdır almış başını gidiyor. Neredeyse her gece, her televizyon kanalında bir dizi yayınlanıyor. 
İşin kötü tarafı ise bu dizilerin neredeyse hiçbirinin gerçek hayatla alakası yok. İnsanları gerçek hayatlarından 
uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef.

Sanırım sosyal medyayı en çok kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Kitap okuma konusunda dünyayı en gerilerden takip 
eden ülkemizin sosyal medyayı bu kadar etkin kullanması çok mânidar. Herkeste bir sosyal medya çılgınlığı türemiş ve 
insanlar sosyal medya olmadan yaşayamaz hale gelmiş.

Televizyonda yayınlanan diziler hiç de gerçeği yansıtmıyor. Bu diziler, kendimizin ve toplumun ekonomik düzeyini 
yansıtmayıp halkımızın sorunlarına ve yaşamın zorluklarına değinmiyor. Gerçekten de gerçeklikten de çok uzaklar. 
Üstelik bu dizi ve filmler hiçbir konu hakkında bir bilgi ya da öğüt vermiyor.

Babamda anlaşılması güç bir televizyon tutkusu vardı.  Zaman zaman bize de ilginç şeyler izletirdi. Bir keresinde bizleri 
dizi setine götürdü. Yönetmen çocukluk arkadaşıymış. İki üç saat içinde kamera kullanmayı öğrendik. Çok ilginç 
görüntüler yakalamıştık. Bu, bizim için unutulmaz bir deneyim olmuştu.

Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir metin türünden alınmıştır?5.
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10. Babaların kıymetini yaşınız kaç olursa olsun bilin çünkü…

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamam-
lanırsa cümle “özveri” anlamı taşır? 

A) onlar, daima sizin için birçok şeyden vazgeçer.

B) babalar sizin her zaman mutlu olmanızı isterler.

C) hayatınızdaki en güzel anları onlarla paylaşırsınız.

D) onlar, bir gün gelecek; artık yanınızda olamayacak.

12. Soğuk demiri ne kadar döverseniz dövün, ona şekil 
veremezsiniz. Demirin yüksek ateşte kızdırılıp ondan 
sonra işlenmesi gerekir. Öğrenci de böyledir. İlgisi 
çekilmeden, öğrenmeye güdülenmeden ona hiçbir şey 
öğretilemez. Öğrencinin öncelikle öğrenmeye hazır 
duruma getirilmesi gerekir. Yoksa soğuk demiri işlemeye 
uğraşmak gibi boşuna emek ve zaman harcanmış olur.

Yukarıdaki parçada verilmek istenen ana düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

8. 11. İlk gözlük 1280 yılında Armanti adında bir fizikçi 
tarafından icat edildi. Bu gözlük, cisimleri büyütüp 
kolayca görülmelerini sağlayan bir çift dışbükey 
mercekten oluşuyor. Yaşam kalitesini artırarak görme 
bozukluklarını gidermesi açısından gözlüğün insan-
lığın gelişimine oldukça önemli bir katkısı vardır.

Yukarıdaki parçada bulunan fiilimsilerin çeşitlerinin 
dağılımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

9.

(I) O, tanıdığım en zarif ve düşünceli insandı; ipeksi bir 
sesi vardı âdeta. (II) Konuşurken asla sözü gereksiz yere 
uzatmaz, her zaman yerinde ve kararında davranırdı. 
(III) Sadece bir bakışıyla binlerce kelimeyi tek seferde 
anlatabiliyordu karşısındakine. (IV) Onun insanlar üzerin- 
deki etkisini görünce bir iletişim ve dil uzmanı karşısında 
öğrenci gibi hissettim kendimi.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangile-
rinde aynı söz sanatı kullanılmıştır?

A) I ve III      B) I ve IV  

C) II ve III                              D) II ve IV 

Bazı cümlelerde fiil geçişli olduğu hâlde cümlede nesne 
olmayabilir. Bu durumda fiil yine de geçişlidir. Önemli 
olan fiilin, nesne sorularına cevap verip vermemesidir. 
Örneğin “Alper Hoca, dün aramıştı.” cümlesinde nesne 
yoktur ama fiil “neyi, kimi” sorularına cevap vermektedir. 
Dolayısıyla bu cümlenin fiili geçişlidir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir 
kullanım vardır?

A)

B)

C)

D)

Bugünkü toplantıda gelecek yılın projeleri konuşul-
muş.

Akşam olay çıkaran gençleri polisler karakola davet 
etti.

Şirketin en önemli satış temsilcilerini yanına çağırmış.

Müdür, öğleden sonraki ilk derste sınıftan çıkarmıştı.

A)

B)

C)

D)

Bir işte başarılı olmak için yapılan işte uzmanlaşmak 
gerekir.

Elimize geçen fırsatları vakit kaybetmeden değer-
lendirmeliyiz.

Her işin yapılması için mutlaka uygun bir zaman 
vardır.

Emeklerimizin karşılığını almak bizi her zaman mutlu 
eder.

A)

C)

B)

D)

İsim-fiil

Sıfat-fiil

Zarf-fiil

2

2

3

İsim-fiil

Sıfat-fiil

Zarf-fiil

3

1

3

İsim-fiil

Sıfat-fiil

Zarf-fiil

4

2

2

İsim-fiil

Sıfat-fiil

Zarf-fiil

3

1

2
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13.

Yukarıdaki parçada Barış Manço’nun hangi özelliğine değinilmemiştir?

A) Kalıcı olması      B) Özgün olması              C) Alçak gönüllü olması                    D) İleri görüşlü olması

Annesinin ameliyatı için Edison ( ) evdeki bütün aynaları topladı ( ) komşu dükkândan da birkaç ayna getirdi ( ) Oda inanılmaya- 
cak derecede aydınlanmıştı. Böyle bir sonucu ben bile beklemiyordum ( ) dedi ameliyat bitiminde doktor ( ) 

Metindeki yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( ; ) ( , ) ( “ ) ( ” ) ( . )

B) ( , ) ( ; ) ( . ) ( “ ) ( ” ) 

C) ( , ) ( ; ) ( . ) ( , ) ( . ) 

D) ( ; ) ( , ) ( . ) ( ; ) ( . ) 

15.

Yalın bir tanımla okuma; “basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama, 
yorumlama”dır. Zihinsel ve düşünsel bir edimdir. Basılı ve yazılı simgelerle iletişimsel bir etkinlik içine girmedir. Hangi iş dalında 
çalışırsak çalışalım işimizin doğasına göre bu etkinliğe az ya da çok başvururuz. İster öğretmen olalım, ister öğrenci; ister 
doktor, mühendis, avukat, işçi, esnaf, memur... İşimizin gerektirdiği nedenlerle okumaya başvururuz. Kimi zaman kafamıza 
takılan ya da bizde merak uyandıran bir sorunun yanıtını bulmak için ansiklopediler, kitaplar karıştırırız. Güncel olayları öğren-
mek için gazeteleri, dergileri okuruz. Kimi zaman eğlenmek, hoşça vakit geçirmek için kitapların dünyasına sığınırız.

Okumak konusunda yukarıdaki gibi düşünen bir kişinin aşağıdaki sözlerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Yaptığınız meslek okuma için asla engel olmamalıdır.

B) Öğretmenler işleri gereğiyle daha fazla okuma yapmalıdır.

C) Fırsat buldukça gündelik olayları takip etmek için gazete okunmalıdır.

D) Okumak, sadece bir şeyler öğrenmek amacıyla yapılmamalıdır.

14.

1 Şubat 1999’da hayata gözlerini yuman Barış Manço, dilden dile dolaşan 
şarkılarıyla, 7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kuran televizyon programlarıyla 
velhasıl eserleriyle hâlâ aramızda. Çünkü o, adam olacak çocukların Barış 
Ağabey’i; çağının ozanı olmayı başarmış, halkın duygularına tercüman olmayı 
bilmişti. Yaptığı seyahatler ile bilmediğimiz nice hayatlar olduğunu gösteren 
Barış Çelebi’ydi. Saçıyla, bıyığıyla, kıyafetleriyle, takılarıyla özellikle yüzükleri 
ve el hareketleriyle sıra dışı bir sanatçıydı. “Sanatçı olduğumu da iddia 
etmiyorum. Ben öldükten sonra torunlarım ansiklopedilerde Barış Manço’yu 
‘sanatçı’ diye okurlarsa galiba sanatçı olduğum da tescil edilmiş olacak. 
Geleceğe ne bıraktığınız önemli. Yoksa insan yaşarken kendi kendine ‘Ben 
sanatçıyım.’ dememeli.” diyecek kadar mütevazıydı.
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Aşağıdaki grafikte bir öğretmenin iki haftalık çalışma saatlerine yer verilmiştir. 

Grafikteki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. hafta cumartesi günü ve sonraki iki günde aynı sürede çalışma yapmıştır.

B) 2. hafta cuma günü, bir önceki haftanın aynı gününe göre çalışma saati azalmıştır.

C) 2. haftada en çok çalışılan günle 1. haftada en az çalışılan gün aynı gün olmuştur.

D) 2. hafta çarşamba - pazar günleri arasında çalışma süresi düzenli olarak azalmıştır.

16.

5 katlı bir iş merkezinde faaliyet gösteren 5 farklı firma bulunmaktadır. Bu firmalar; giyim, teknoloji, otomotiv, inşaat ve el 
sanatlarıdır. Bu firmaların her biri bir kişi tarafından yönetilmektedir. Yönetici pozisyonundaki kişiler ise: Ayşegül, Buğra, 
Ceyda, Durmuş, Emir isimli kişilerdir. Bu kişilerin hangi firmaları yönettiği ile ilgili bilinenler şöyledir:

• Her katta bir firma vardır ve her firmayı bir kişi yönetmektedir.
• Teknoloji firması giyim firmasının hemen alt katındadır.
• 1. katta inşaat firması vardır ve bu firmayı Durmuş yönetmektedir.
• Ayşegül, 3. veya 4. kattaki firmalardan birini yönetmemektedir.
• Teknoloji firmasını yöneten kişi Buğra’dır.
• Ceyda, Ayşegül’ün yönettiği firmanın hemen üstündeki katta el sanatları firmasını yönetmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayşegül adlı kişinin yönettiği firma 2. kattadır.

B) Buğra adlı kişinin yönettiği bölüm 3. kattadır.

C) Ceyda teknoloji firmasının hemen alt katındadır.

D) Emir adlı kişi giyim firmasını yönetmektedir.

17.

Haftalara Göre Çalışma Saatleri

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

8

Çalışma 
Saatleri

7

6

5

4

3

2

1

0

1. Hafta 2. Hafta
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18.

Bir baba, oğlunu kanser tedavisi görmesi için Cambridge’deki dünyaca ünlü Addenbrooke’s Hastanesi’ne götürür. Baba, bu 
ziyarette oğlunun rahat edebileceği kaliteli bir otel ayarlar. Ameliyattan bir gece önce otelin şef garsonu, çocuğun biraz 
endişeli olduğunu fark edip durumun nedenini babasına sorar. O da oğlunun ertesi gün yapılacak olan ameliyatı için saçını 
kazıtması gerektiğini ve bunun oğlunun canını sıktığını söyler. Şef garson bu duruma sempatiyle yaklaşır ve aile ile daha çok 
ilgilenir. Ertesi sabah baba ve oğlu, kahvaltı için aşağıya indiğinde tüm restoran görevlilerinin saçlarını kazıttıklarını görürler.

Yukarıdaki parçaya hâkim olan anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

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

19.

Bu bilgilendirici görselden “İstanbul’’ ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) 15 milyonun üzerindeki nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

B) İçerisinde adalar yer alan şehir, tarihte birden çok devlete başkent olmuştur.

C) İstanbul Boğazı sayesinde Karadeniz’den, Ege ve Akdeniz’e ulaşım sağlar.

D) 1453’te fethedilerek Osmanlı Devleti’nin üzerinde kurulduğu şehirdir.

Bugün Günlerden İSTANBUL

Kadim İstanbul’un tarihi,
8500 yıl geriye uzanır.

Konstantinapolis adıyla Roma ve 
Doğu Roma İmparatorluklarının 

başkenti olmuştur.

1453’te fethedilmesinin ardından,
5 asır boyunca Osmanlı 

İmparatorluğu’na başkentlik yapmış 
ve Türkler tarafından “İstanbul” 
olarak anılmaya başlanmıştır.

Türkiye’nin en kalabalık ilidir. 
39 ilçesi vardır; 

25’i Avrupa Yakası’nda, 
14’ü ise Anadolu Yakası’ndadır.

İstanbul’da 9 ada bulunur.

İstanbul Boğazı, Karadeniz’den 
Ege Denizi’ne daha sonra da 
Akdeniz’e açılan ilk kapıdır.

Güneyinde Marmara Denizi, 
kuzeyinde Karadeniz uzanır; 

batısı Avrupa doğusu ise 
Asya kıtasında yer alır.

“Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.” (Napolyon Bonapart)

Nüfus
15.519.267

Yeşil alan oranı
%2.2

Toplam yıllık yağış
843,9 mm

İklim: Ilıman

Ortalama Sıcaklık
Kış: 2 - 9 oC

Yaz: 18 - 28 oC
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Türkçe testi bitti.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.

“SCAMPER” yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği olup çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün 
ürünler ortaya koyma şansı verir. SCAMPER, İngilizce kökenli bir kelime olup kelimeyi oluşturan yedi kelimenin ilk harflerinin 
birleştirilmesi ile oluşturulmuş, kelimenin sözlük anlamı ile de uyumlu bir akrostiştir.

SCAMPER tekniğinin beşinci basamağında yer alan put to other uses (başka amaçlarla kullanma) kısmında elimizdeki 
ürünün bilinen kullanım alanları dışında başka amaçlar için kullanımı söz konusudur. 

Yukarıdaki açıklamalara göre şıklarda kullanılan ürünlerden hangisi “SCAMPER” tekniğinin beşinci basamağı olan 
“put to other uses (başka amaçlarla kullanma)” basamağına uygun kullanılmamıştır?

A) B)

C) D)

20.

S - Substitude (Yer değiştirme)

C - Combine (Birleştirme)

A - Adapt (Uyarlama)

M - Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)

P - Put to other uses ( Başka amaçlarla kullanma)

E - Eliminate (Yok etme, çıkarma)

R - Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

•

•

•

•

•

•

•
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yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 

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

İki antlaşma ile ilgili verilen maddeler incelendiğinde,

Boğazlarda tam egemenlik sağlanmıştır.

Yabancı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir.

Ekonomik alandaki boyunduruklar kaldırılmıştır.

I.

II.

III.

Aşağıdaki tabloda Sevr ve Lozan antlaşmalarının maddeleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.1.

I. İnönü Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler şunlardır;

Buna göre I. İnönü Savaşı’nın uluslararası sonuçlarının baş harfleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) ALT      B) LAM      C) MİL      D) ALİ

2.

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Boğazlar:
Boğazlar tüm devletlerin gemilerine 
açık olacak, uluslararası bir komisyon 
tarafından yönetilecek, bu komisyonda 
Türk üye bulunmayacak.

Boğazlar:
İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlığındaki “Uluslararası 
Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek.
Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak. Boğazlardan geçiş 
serbest ve ücretsiz olacak. Boğazların savunulması Milletler Cemiyeti’nin 
güvencesi altında olacak.

Azınlıklar:
Azınlıklara verilen haklar genişletilecek.

Azınlıklar:
Anadolu’daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek. 

Kapitülasyonlar:
Kapitülasyonlar tüm devletlerin 
yararlanacağı şekilde genişletilecek.

Kapitülasyonlar:
Kapitülasyonlar kaldırılacak.

eşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.

fganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı.

ondra Konferansı toplandı.

oskova Antlaşması imzalandı.

stiklal Marşı kabul edildi.

T
A
L
İ
M

•

•

•

•

•
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Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıtlarına yansımıştır. Kurtuluş 
Savaşı’nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka 
ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiler. Kurtuluş Savaşı’nı eserlerinde konu alan sanat ve edebiyat insanları, Millî 
Mücadele’yi genç kuşaklara aktararak ölümsüzleştirdi. Günümüzde de bu çalışmaların sürdürülmesi genç kuşaklarda tarih 
bilincinin ve vatan sevgisinin oluşmasında, bağımsızlık duygusunun gelişmesinde etkili olmaktadır. 

Verilen metin aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin kapsamı içerisinde yer alır?

A) Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

B) Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi

C) Eğitim ve Kültür Alanında Gelişmeler

D) Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

3.

Selanik, Rumeli’de Ege Denizi kıyısında yer alan ve Osmanlı-Avrupa ticaretinin işlek noktalarından biri olan önemli bir kentti. 
Selanik’in kara, deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmişti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul’a demir yolu ile bağlıydı. 
Selanik’te; çoğunluğu Türkler olmak üzere Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi ve Sırplar yaşamaktaydı. Farklı milletlerin 
bulunduğu bu şehirde, çeşitli dillerde gazete ve dergiler yayınlanırdı. Bu çok uluslu yapı, konuşulan diller, inançlar, gelenek 
ve görenekler şehirde çok zengin bir sosyal ve kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı. Çocukluğu Selanik'te geçen Mustafa 
Kemal, fikri zenginliğini ve ufkunun gelişmesini bu şehre borçludur.

Verilen metne göre Selanik şehri hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) Kentte farklı milletlerin bir arada yaşaması kültürel birlikteliği güçlendirmiştir.

B) Kara, deniz ve demiryolu ulaşım imkânları sayesinde ticarî olarak gelişmiştir.

C) Farklı milletlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahiptir.

D) Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

4.

12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misak-ı Millî Kararları tüm 
dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misak-ı Millî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de 
İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır. Mebuslar, işgal güçleri tarafından tutuklanmıştır. 
Mustafa Kemal, İstanbul'un işgal edilerek Mebusan Meclisi’nin dağıtılması üzerine kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı 
telgraflarda Temsil Heyeti’nin Anadolu’daki tek yetkili makam olduğunu, yeniden seçim yapılması gerektiğini ve Ankara’da 
olağanüstü yetkilere sahip meclisin açılacağını bildirmiştir.

Yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İtilaf Devletleri milli iradeyi yok etmeye çalışmıştır.

B) Misak-ı Milli Kararları işgalci güçlerin çıkarlarına ters düşmektedir.

C) Mebusan Meclisi’nin kapatılması Ankara’da BMM’nin açılmasına ortam hazırlamıştır.

D) Meclisin yok edilmesi İstanbul Hükümeti tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

5.



Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Diğer sayfaya geçiniz.
11

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 5

6.

Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet ÖZTÜRK’ün anlattıklarına göre Büyük Taarruz ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi-
nin doğru olduğu söylenemez?

A) Yunanlar kaçarken Anadolu’da büyük yıkımlara sebep olmuştur.

B) Mustafa Kemal, Büyük Taarruzu bizzat sevk ve idare etmiştir.

C) Bu savaşta yaptığımız savunma ordumuzu başarıya ulaştırmıştır.

D) Savaşta başarı gösteren askerler Mustafa Kemal tarafından ödüllendirilmiştir.

Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir miktar kuvvet dışında Osmanlı ordusu derhal terhis 
edilecektir.
Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerinin kontrolünde olacaktır.
İtilaf Devletleri, Osmanlı demiryollarından istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulun-
durulacaktır.

•

•
•

Türk halkının yapılan işgallerden haberdar olması engellenmek istenmiştir.
Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir.
İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin ekonomik kaynaklarını sömürmek istemiştir.

I.
II.
III.

İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

Buna göre verilen maddelerle ilgili,

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

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

7.

“O gece biz Çulluk Köyüne gidip topları kurduk. Sabahleyin başlayıverdik ateşe. Anam! Anam! Üçüncü gün saat 8 
sularında Yunan kaçmaya başladı. Sakarya nehrinden sığamıyor geçmek için. Biz de Polatlı İstasyonu'nun oradan 
geçtik. Yunan geçtikten sonra birinci köyü yaktı "Yanık Köy" koyduk adını. Yakıp kaçıyor Yunan. Biz hem gidiyoruz 
arkasından hem ateş ediyoruz toplarımızla. Ağır obüs bizim toplar. 45 okka mermileri var.  Afyon'a gelince dayandı 
gavur. Kuvvetimiz yetmedi... Afyon Kalesinde Yunan'ın topu vardı. Yunan'ın Afyon Kalesi'ndeki topunu benim 
topun ikinci mermisi susturdu. Kumandanlar da yanımızdaydı. Mustafa Kemal Paşa, yüzbaşıya dönüp dedi ki:
 
-Bravo, madalya yaz çavuşa!

İlk madalyayı ben aldım. Mustafa Kemal Paşa verdirdi benim madalyamı. 14 günde İzmir'e indik. İzmir'de 
vapurların üzerleri tütün dizileri gibi Yunanlı doluydu. Vapur mu yeter onca Yunan'a. Def oldular, gittiler. Sonra biz 
Manisa, Bursa, Bandırma'dan geçtik. İzmit'e dayandık. Ben İzmit'ten teskeremi aldım. 10 senede geldim 
askerden.”

Mehmet Öztürk/Kurtuluş Savaşı Gazisi
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I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Fransız, Ermeni ve Yunan işgallerine karşı ciddi bir halk direnişi olmuşken İtalyan 
işgallerine karşı bölge halkından ciddi bir karşı koyma gerçekleşmemiştir. Bunun sebeplerinden birisi İtalyanların halka çok 
iyi davranıp kalplerini kazanmaya çalışmalarıdır. Hastane açıp bölge halkının tedavisini sağlayıp köylülere işlerinde yardım 
etmişlerdir. Yunanlar, İtalyanlarla hemen hemen aynı dönemde İzmir ve çevresini işgal ederek Ege’nin iç bölgelerine doğru 
ilerlemeye başlamış ve halka kötü muamele etmişlerdir. İtalyanların işgal ettiği bölgelere Yunan askerleri girmediği için bu 
durum halk açısından Yunan işgalinden korunmanın bir yolu olmuştur. Hatta İtalyanlar, Yunan işgal bölgesinden kaçan halka 
yardım etmiştir. Bu durum İtalyan işgaline karşı duyulan tepkiyi önemli ölçüde azaltmıştır.

Verilen metne göre yapılabilecek en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşgalci güçlerin davranışları, halkın tutumu üzerinde etkili olmuştur.

B) İtalyanlar, işgal ettiği bölgelerde halktan aşırı tepki görmemişlerdir.

C) Yunanlılar işgal ettiği bölgelerde halka kötü muamelede bulunmuştur.

D) İtalyanlar, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar atmıştır.

9.

Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde genelgeler ve kongrelerde alınan bazı kararlar şunlardır:

Bu kararlar dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı halkta milli bilinç oluşturulmak istenmiştir.

B) Ekonomik bağımsızlığımızı sınırlayan her türlü uygulamaya karşı çıkılmıştır.

C) Cemiyetler birleştirilerek vatanın tamamı düşmandan kurtarılmak istenmiştir.

D) Millî Mücadele’yi organize edecek bir heyet oluşturulmak istenmiştir.

8.

Anadolu’da yaşanan 
işgaller, mitingler 
yapılarak protesto 

edilmelidir.

Havza Genelgesi

Milletin içinde bulunduğu 
durumu dünyaya 

duyurmak için her türlü 
baskıdan uzak, millî bir 
kurul oluşturulmalıdır.

Amasya Genelgesi

Millî Cemiyetler “Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı 

altında birleştirilmiştir.

Sivas Kongresi
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Grubun oluşmasında devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarları etkili olmuştur.
Gruptaki bütün ülkeler ortak çıkarları için birlikte hareket etmiştir.
Rusya’nın yayılmacı politikaları Avusturya-Macaristan’ı rahatsız etmiştir.

I.
II.
III.

Verilen görsel incelendiğinde İttifak Devletleri grubu hakkında,

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

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

Aşağıda I. Dünya Savaşı öncesinde İttifak Devletleri grubunun oluşumu ile ilgili bir görsel verilmiştir.10.

İttifak Devletleri
Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya

Almanya, “İttifak Devletleri” grubunu oluşturdu.

Almanya, İtalya kişisini ekledi.

Almanya, Avusturya-Macaristan kişisini ekledi.

İtalya ayrıldı.

İngiltere’nin sömürgelerini ele geçirmek 
istiyorum.

Almanya

Rusların Panslavizm politikası Balkanlardaki 
siyasi varlığımı tehdit ediyor.

Avusturya-Macaristan

Avusturya-Macaristan

Siyasi birliğimi tamamladım. Sanayim için gerekli 
olan hammadde ihtiyacımı karşılamak için yeni 
sömürgelere ihtiyacım var.

İtalya

Hepimizin ortak çıkarları için İTİLAF DEVLETLERİNE 
karşı birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

Almanya
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2.

Yapılan kötü davranışın gizli kalmasını istenmesinin asıl gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günahın dillendirilip insanlar nazarında normalleşmesini önlemek.

B) Kusurların üzerini örtüp kişiyi zor duruma düşürmemek.

C) Hayır işlerinin yapılmasını engelleyecek kötü örnekleri gizli tutmak.

D) Bollukta da darlıkta da insanların şükretmesini öğütlemek.                  

1.

Çölde devesiyle birlikte yürümekte olan bir çöl insanı güçlükle hareket eden, susuzluktan ölmek üzere olan bir 
adama rastlamış. Adam Allah rızası için su istemiş. Devesinden inip biçare adama suyundan vermiş. Suyu içen 
adam birden çöl insanını ittiği gibi deveye atlayıp kaçmaya başlamış. Çöl insanı arkasından bağırmış:
– Tamam deveyi çalıyorsun ama senden bir ricam var. Sakın bu olaydan kimseye bahsetme.
Bu isteği anlamsız bulan hırsız şaşırmış ve neden diye sormuş…
– Eğer bu yaptığını anlatırsan, bu dilden dile yayılır ve insanlar bir daha çölde yardıma muhtaç birini görünce 
yardım etmezler.

İRADE’NİN ÖNEMİ

Kuran-ı Kerim’de iradeden bahseden ayetlerde sorumluluk, insanın davranışları bakımından dikkat çekici bir şekilde 
öne çıkmaktadır. Her insanın yaptığı davranışlar kendisini bağlar. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez. Hiç 
kimse bir başkasının günahından sorumlu tutulmaz. İnsanın sorumluluğu sınırlı bir özgürlük alanı olarak kendi 
iradesine dayanmaktadır. Allah, insana doğru yolu göstermiştir, insanın şükredenlerden ya da nankörlerden olması 
ise kendi tercihine bırakılmıştır.

çıkarımlardan hangilerine ulaşabiliriz?

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

Buna göre;

İrade ile alınan kararlar sonucunda sorumluluk ortaya çıkmaktadır.

İnsan iradesi ile dilediği davranışları sergilemekte tamamen özgürdür.

Yüce Allah, sorumlu tutulan insanı, başıboş bırakmamıştır.

Sergilenen olumsuz davranışların sonucu diğer insanların da sorumluluğundadır.

I.

II.

III.

IV.
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Aşağıdaki grafikte, nisap miktarı mala ulaşmış kişilerin sahip oldukları mallar ve miktarları verilmiştir.3.

4.

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

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

Verilen bilgilere göre;

Hüseyin’in toprak ürününden vermesi gereken miktar, Selami’nin vermesi gerekenden azdır.

Rabia’nın nakit paradan ve toprak ürünlerinden vermesi gereken miktar aynıdır.

Toprak ürünlerinden en fazla zekat verecek olan Hasan’dır.

Hüseyin'in nakit paradan vermesi gereken miktar 1500 lira iken, toprak ürünlerinden vermesi gereken miktar 2000 kg’dır.

I.

II.

III.

IV.

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

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

Diyanet’in aralık ayında yayımladığı derginin bu bölümünde yer alan bilgilere göre;

Bağımlılığın kapsamı süreç içerisinde değişime uğramıştır.

Anne ve babaların, bu konuda evlatlarını koruması, neslin korunması ilkesiyle ilişkilidir.

Teknolojinin her türlüsünden uzak durmak gerekmektedir.

Bağımlılık, insanın maddi ve manevi sorumluluklarından uzaklaşmasına neden olmaktadır.

I.

II.

III.

IV.

Nakit Para

Toprak Ürünleri
(Masrafsız)

Hüseyin Hasan Selami Rabia

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

Lira/Kg

ANNE VE BABANIN SORUMLULUĞU

Günümüzde anne babanın sorumluluğu eskiye nazaran daha fazla artmıştır. Zira dijital dünya, çocuklarımızı, 
gençlerimizi ve hatta her seviyeden insanımızı teknolojiye bağımlı hâle getirmektedir. Bağımlılık; kişinin, kullandığı 
madde, teknolojik ürün ya da yaptığı bir eylem üzerinde kontrolün kaybetmesi ve onu hayatının merkezine 
yerleştirerek onsuz bir hayat süremez duruma gelmesidir. Eğer bir insan, yapmak zorunda olduğu işler dışında 
vaktinin çoğunu, enerjisini, parasını ya da ilgisini bir maddeye, varlığa, televizyona, internete, sosyal medyaya 
harcıyorsa; onlara ulaşamayınca huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık, öfke gibi belirtiler gösteriyorsa; okul, iş ve 
aile hayatını aksatacak, yaratana ve yaratılanlara karşı sorumluluklarını yerine getiremeyecek derecede bunlara 
düşkünlük gösteriyorsa bu durumda o kişi bağımlıdır. Dolayısıyla bağımlılık; sadece sigara, alkol, uyuşturucu gibi 
maddelere, kumar gibi eylemlere değil, aynı zamanda internet, televizyon, telefon gibi teknolojik aletlere karşı da 
oluşabilmektedir.   DİYANET DERGİ
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Müslüman bilim adamlarından olan Cezeri 13. yüzyılda “Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Üzerine” adlı bir 
kitap yazmıştır. Hayatına dair çok kısıtlı bilgi olmasına rağmen kitabında mekanik ve fizik üzerine çok sayıda 
formül geliştirdiği ve bu formülleri mühendislikle birleştirdiği görülmüştür.  

CEZERİ

Tarihteki ilk robotu yapan kişi olarak kabul edilen 
Cezeri, güneş saati, su boşaltım sistemleri, 
rezervuar sistemi gibi icatları 12. yüzyılda 
yapmıştır. Günümüzde sibernetik olarak 
adlandırılan mekatronik biliminin ilk uygulayıcısı 
olarak bilinmektedir. Ayrıca kasa kilit sistemi, 
numaratör, güneş enerjisi sistemlerinin temel 
prensiplerini bulmuştur.

5.

yukarıda verilen hangi hadis ve ayetleri hayatına ilke edindiği söylenebilir?

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

Buna göre Cezeri’nin;

“İlim, müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır.” (Hadis-i Şerif)

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” (Zümer suresi, 9. ayet.)

“İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı 
tastamam verilecektir.” (Necm suresi, 39-41.ayetler)

I.

II.

III.

 

Peygamberimiz (sav), müslümanların toplumsal ilişkilere zarar verecek yalan, iftira, zan, kıskançlık gibi kötülüklerden kaçın-
malarını istemiştir. Peygamberimiz (sav),  bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Zandan sakının! Zira zan, yalanın ta kendisidir. 
Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. 
Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!”

Peygamberimizin hadisinde yer alan uyarıların dikkate alındığı toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Bencilliğin azalıp birlikteliğin arttığı görülür.

B) Dünyada savaşların ve zulmün bittiği görülür.

C) Müslümanlar arası sevgi ve saygı artar.

D) Müslümanlar arasında güven duygusu gelişir.                                                        

6.
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8.

Haberde yer alan İslam dinine uygun olmayan davranışları sergileyenlerin aşağıdaki ayetlerden hangisini dikkate 
almaları gerekir?

A) “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?” (Ankebut, 2)

B) “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha, 5)

C) “Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (İnsan, 30)

D) “Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir…” (Şura, 29)

Tabloda din kavramıyla ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.7.

Din kavramının tabloda verilen özelliklerinden herhangi birinden bahsetmeyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara, 256)

B) “Ortak koşanlar istemese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak için, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve gerçek 
dinle gönderen O'dur.” (Saff, 9)

C) “Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur…”(Kehf, 27)

D) “(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad, 29)            

Peygamberler 
aracılığıyla 

gönderilmiştir.

Vahiy 
kaynaklıdır.

Akıl sahibi 
insanlara hitap 

eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite sınavı öncesinde artan türbe ziyaretlerinin dini değil, kültürel 
temeli olduğunu söyledi. Diyanet bu ziyaretler üzerine:  “Dinde esas olan Allah’tan istemektir. 
Her şeyden önce çalışmak gerekir. İslam'da tevekkül anlayışı vardır. Gerekli çabaları sarf 
edeceksiniz, ondan sonra Allah'tan isteyeceksiniz. Dinimiz, türbelerde mum yakmayı, türbelere 
para bırakmayı, okunmuş pirinç ve şeker yemeyi hoş görmez. Türbede yatan her kim olursa 
olsun ondan medet ummak İslam inancına ters düşer.” açıklamalarını yaptı.

HABER
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Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde 
Allah (c.c.) tarafından yaratılmasına denir.

Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve 
maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalara denir.

Allah’a dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı daima 
yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a bırakmak demektir.

İsrailoğullarına gönderilmiştir. Kardeşi Hz. Harun’dur. Allah ile 
konuşabilmesinden dolayı Kelimullah ismiyle de bilinir. 

I

II

III

IV

9.

Bu ayetler doğrultusunda yardım yapmak isteyen kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

A) Malın iyi ve güzel olanından vermeye 

B) Yardımını geciktirmeden yapmaya

C) Yardımlaşma adabına uygun davranmaya

D) Muhtaç kişinin, ihtiyacı olanı vermeye                                          

10.

Yukarıdaki eşleştirmelerde boş bırakılan kutulara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A)

B)

C)

D)

Kader

Kaza

Kaza

Kader

I

Fiziksel

Fiziksel

Fiziksel

Biyolojik

II

Tevekkül

Tevekkül

Tevekkül

İrade

III

Hz. Yusuf

Hz. Şuayb

Hz.Musa

Hz. İsa

IV

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş 
olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak 
suretiyle boşa çıkarmayın…” 

“Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken 
gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır…”

(Bakara, 264) 

(Bakara, 271)
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According to the answers, who refuses the invitation 
with a reason?

A) Oscar     B) Jessica 

C) Thomas     D) Sarah

Brian has five tickets for an action movie. He invites his 
friends to the cinema with a message. Here are their 
answers:

1.

Why not? I’d love to join. 
Give me the details.

Oscar

No way! Maybe next time. 
I hope you will have fun.

Jessica

I'm sorry, but I can't. I have 
to finish my homework.

Thomas

I don’t like action movies, 
but I will be there.

Sarah

Why don’t we see an action 
movie?

Brian

2. Mrs. Miller wants to practice English online. She likes 
learning new things, but she doesn’t know which site to 
sign up. She reads some of the comments about 
different sites to decide. Here are the comments:

According to the comments above, which of the 
following can be a good choice for Mrs. Miller?

A) I and III      B) I and IV      

C) II and III      D) II and IV

Very useful. I liked and enjoyed the 
journey of learning in these five 
weeks. 

By Native BE Dec 5, 2021

Helpful?

I

I never suggest it to non-native 
English speakers because you don't 
understand anything. 

By Non-native GNM Jan 3, 2022

Helpful?

II

By Learner EIT Nov 27, 2021
This is a great course. I really learned 
a lot of things. The instructions and 
teaching methods are easy to follow. 

Helpful?

III

This course is really terrible. The 
connection problems make it more 
unbearable and their teaching 
methods are not good.

By User ZID Feb 9, 2022

Helpful?

IV
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Keeping in mind the teens' duties, which of the following does NOT have an answer?

A) When is Isla going to collect the garbage?

B) What is Liam going to do at the camp?

C) How is Lily going to burn the camp fire?

D) Where is Rhys going to pitch the tents?

Rhys, Lily, Liam and Isla are going to a teenage camp next week. Before the camp, they share the tasks among themselves.3.

William family likes spending the weekends together and Mrs. William prepares dishes that her children love. Damian cannot 
stop himself eating sea food and loves all kinds of meat dishes. Linda has a sweet tooth but she hates eating any kind of 
vegetables.

Which of the following CANNOT be the list of the dishes for this weekend?

4.

Isla
Collecting garbage in the afternoon

Lily
Burning the camp fire with matches

Liam
Preparing meals

Rhys
Pitching the tents

A)

C)

Saturday Sunday

Chocolate cake Roasted fish

Saturday Sunday

Green salad Sushi

Saturday Sunday

Grilled chicken Cherry-Berry pie

Saturday Sunday

Meatball Ice cream

B)

D)



21
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 5

6. Read the conversation and answer the question.

Adventure Club:
Customer:

Adventure Club:
Customer:

Adventure Club:
Customer:

Adventure Club:

Customer:
Adventure Club:

Customer:
Adventure Club:

Explore More Organization, how may I help you?
Hello, I’d like to try an adventure sport.
I see. Which sport?
Scuba diving.
When do you want to try?
In July.
Let me check. We have two courses then, on July 7 and 
24 in Kaş, Antalya. Which one do you prefer?
The one on 24, please.
All right. What is your name, sir?
Harry Murphy.
Thanks for the information. Your course is reserved. 
Have a nice holiday.

According to the information above, which of the following is NOT correct on the card?

A) Place      B) Event     C) Date     D) Name

5. The pictures show the topics of Nick and his friends’ telephone conversations:

Which of the following does NOT match Nick and any of his friends’ topics?

A) Someone is trying to break into our neighbor's house, I'm ringing the police.

B) I phoned the call center for my broken tablet, but it's out of warranty.

C) I called the secretary yesterday, next week the dentist wants to see me.

D) Eating out makes me happy. Today, I will book a table for my family.

Nick Nicole Paul Clara

Restaurant reservation Doctor appointment Customer service Shopping list order

EXPLORE MORE ORGANIZATION
REGISTRATION CARD

Harry Murphy
7 July 2022

SCUBA DIVING
KAŞ, ANTALYA
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Which of the following table shows Samantha’s routines in order?

Read the information and answer the question.
Samantha is a 14-year-old middle school student. Some information about her weekend plans:

8.

7. Read the information and answer the question.

According to given information, which of the following is correct?

A) Less people commented on Evelyn's posts than Charlotte’s. 

B) Teens shared 175 posts in total on their social media accounts.

C) Evelyn signed up this social media account earlier than Charlotte.

D) After Charlotte confirms all friend requests, she'll have more followers.

A) Meeting friends
Visiting relatives
Borrowing book
Going shopping

12 p.m.
1 p.m.
3 p.m.
6 p.m.

Visiting relatives
Meeting friends
Borrowing book
Going shopping

12 p.m.
1 p.m.
3 p.m.
6 p.m.

Visiting relatives
Meeting friends
Going shopping
Borrowing book

12 p.m.
1 p.m.
3 p.m.
6 p.m.

Meeting friends
Visiting relatives
Going shopping
Borrowing book

12 p.m.
1 p.m.
3 p.m.
6 p.m.

B) C) D)

• She is going to meet her friends after visiting her relatives
• She is going to borrow a book before doing shopping
• Going shopping is the last routine of her day 

Evelyn
registered in 2019

Edit Profile

75
Posts

180
Followers

150 2

Charlotte
registered in 2018

comment

friendship request

Edit Profile

90
Posts

175
Followers

100 8



Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
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10.

Which of the following is the correct order of the dialogue? 

A) III-II-V-I-VI-IV 

B) II-III-VI-V-I-IV 

C) III-II-VI-I-V-IV 

D) II-III-I-V-VI-IV 

Of course, madam. I’m noting down. I’ll tell him when he is available. 
Hello! Mr. Smith’s office, how can I help you? 
Hello. This is Olivia Garcia Mr. Smith’s son’s Math teacher. Could I speak to him, please? 
Thank you very much. Have a nice day. 
Yes, please. Could you please tell him to come over school when he is free? 
I’m sorry, but he’s busy now. Would you like to leave a message? 

I: 
II: 
III:
IV: 
V:

VI: 

9. The table shows the results of a study on how 100 teens in a middle school connect to the Net.

According to the results, teenagers ----.

A) never connect to the Internet at school

B) can only update their profile with a tablet

C) would rather use home computer the least

D) mostly prefer mobile devices to go online

Desktop PC
20

Laptop
10

Smartphone
40

Tablet
30
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