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AÇIKLAMA
1.

2.

3.

4.

5.

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.

Sınavın süresi 75 dakikadır.

Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

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

Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular
üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha 
sonra dönebilirsiniz.
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4. TÜBİTAK, ARDEB tarafından desteklenen bir 
proje ile yüz tanımada kullanılmak üzere 
önemli bir kamera sistemi geliştirdi. Geliştirilen 
kamera sistemi; İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı ile 
Jandarma Genel Komutanlığı’na ciddi katkı 
sağlayacak.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili 
bir yanlışlık yapılmıştır?

A)

B)

C)

D)

Virgülün kullanımıyla 

Noktanın kullanımıyla 

Kesme işaretinin kullanımıyla 

Noktalı virgülün kullanımıyla

1.
Cahit Zarifoğlu’nun üslubu bazen ipekten bir Bursa şalı kadar 
yumuşak ve zarif bazen de çifte su verilmiş bir kılıç kadar keskindir. 
Kimi zaman bir baba şefkatiyle anlatır gerçekleri kimi zaman da 
suratımıza bir tokat gibi çarpar günlük telaş içinde fark 
edemediklerimizi. Dili onun kadar ustaca kullanan yazar sayısı çok 
değildir. Çocuklar için yazdığı Yürekdede ile Padişah ve Küçük 
Şehzade kitapları, her ne kadar çocuk kitabı niteliğinde olsa da 
aslında her yaştan insanın okuması ve kendince bir çıkarımda 
bulunması gereken kitaplardır. 

A)  Tanımlama - benzetme       B)  Tanık gösterme - tanımlama 

C)  Tanık gösterme - karşılaştırma     D)  Karşılaştırma - benzetme

Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

2. Genç yazarımızın bu eseri kalıpları kıracak. Alışılagelen roman yazma tekniklerini değiştirip yazın 
hayatımıza da yepyeni bir renk katacak. Hepsinden önemlisi bu hamleyle  gelecek kuşaklara da örnek 
olacak gibi gözüküyor. Eserdeki farklılık, karakterlerin işlenişine de yansımış. Özellikle ana karakter, 
esere daha önce duyulmamış bir soluk katıyor. 

Bu metindeki altı çizili cümlede, sözü edilen eserin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? 

A)  Özgünlük   B)  Gerçekçilik    C)  Etkileyicilik    D)  Doğallık

3. Tezat (karşıtlık) sanatı, birbirine zıt kavram 
veya durumların bir arada kullanılmasıdır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin
hangisinde “tezat” sanatı yoktur? 

A)

B)

C)

D)

Yerin seni çektiği kadar ağırsın, 
Kanatların çırpındığı kadar hafif.

O zamanları şimdi daha iyi görüyorum, 
Bir şiirdi her basamak.

Bir kör ki gözleri kapalı görüyor,
Bir gözleri açığın göremediğini.

Büyük bir zenginliği biz,
Yoksulluğumuzda yaşadık.

TÜRKÇE
Bu testte 20 soru vardır.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
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8. İtalya, yüzyıllar boyunca farklı tabakalardan 
insanların bir arada yaşadığı bir ülkeydi. 
Varlıklı, gelişmiş Kuzey ve yoksul, kırsal 
Güney... Bu iki bölge birbirlerinden çok farklıydı 
ve giderek lehçeleri bile ayrıldı. Bir zaman 
sonra neredeyse birbirlerinin dillerini 
anlayamaz oldular. 1954 yılında İtalya Ulusal 
Televizyonu kuruldu ve tüm ülkede yayına 
başladı. Birkaç yıl sonra insanların birbirlerinin 
dilini anlamama gibi bir sorunu kalmadı.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir? 

A)

B)

C)

D)

Kitle iletişim araçları insanları eğitir. 

Toplumların ekonomik yapısı dile de yansır. 

İletişim araçları dil birliğini sağlamada 
etkilidir.

Lehçeler belli bir süre geçtikten sonra 
birleşebilir.

6. Ayşe; haftanın belirli günleri simit, çörek, börek, 
mantı ve yaş pasta yapmıştır. Aynı gün içinde 
birden fazla çeşit yapmamıştır. Bu yiyecekleri 
yaptığı günlerle ilgili şunlar bilinmektedir: 

Buna göre Ayşe mantıyı hangi gün 
yapmıştır?

A)  Pazartesi            B)  Salı

C)  Çarşamba              D)  Cumartesi

Pazartesi günü çörek, pazar günü yaş 
pasta yapmıştır. 
Böreği, simitten önceki gün yapmıştır. 
Yaş pastadan önceki iki gün hiçbir şey 
yapmamıştır. 
Mantı ve simidi bir gün arayla yapmıştır. 

•

•
•

•

5.

Bulmacada numaralanmış bölümlere 
getirilmesi gereken harfler sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

A)  ATIK    B)  ATAK

C)  KATI    D)  KITA

Aşağıda birim karelere ayrılmış 4x4’lük karenin 
içinde 2x2’lik toplam 4 kare verilmiştir. 

2x2’lik her karenin içine birbirinden farklı 4 harf 
yerleştirilerek bir oyun oynanacaktır. Oyunun 
kuralları şunlardır: 

Her satır ve her sütunda birbirinden 
farklı 4 harf bulunmalıdır.
2x2’lik karelerin içindeki her harf 
birbirinden farklı olmalıdır. 
Bu karelerde A, I, T ve K harfleri 
kullanılacaktır.

•

•

•

1

T

K

A

K 2

I

I

4

3

T

7.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde yazarın 
çevirilerle ilgili okurdan istediklerinden biri 
değildir? 

Okur ille de edilgen konumda olmak, 
kendisine sunulan ürüne razı olmak 
zorunda değil. Yayınevlerinden kaliteli 
çeviri talep edin. Bunun için okuduğunuz 
kitapların çevirmenlerine dikkat etmekle işe 
başlayın. Sevdiğiniz çevirileri, beğendiğiniz 
çevirmenleri kitaplarda belirtilen e-posta 
adreslerine yazarak yayınevlerine bildirip 
hem onları iyi çeviri yayımlamaya hem de 
iyi çevirmenleri bu işi sürdürmeye teşvik 
edin. Hiç okuyamadığınız, gerçekten çok 
kötü bulduğunuz çevirilerle karşılaşınca 
yayınevlerinden hesap sorun. 

A)

B )

C)

D)

Kötü çevrildiğini düşündüğü kitabı, onu 
basan yayınevine şikâyet etmeli. 

Kaliteli çeviri yapmaları konusunda 
yayınevlerini ve çevirmenleri teşvik etmeli. 

Kaliteli çeviri karşında sessiz kalmamalı, 
memnuniyetini yayınevine bildirmeli. 

Kaliteli çevrilmemiş kitapları satın 
almayarak yayınevine tepki göstermeli.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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10.

Bu e-postada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yoktur?

A)

B)

C)

D)

Yer adları içerisinde özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, belde vb. sözler küçük harfle 
başlar. 

Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler 
bitişik yazılır. 

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. 

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 
harfle başlar.

Değerli Arkadaşım,
Bundan bir ay önce, Kırşehir’in Kaman İlçesi’nde yer alan Kalehöyük Arkeoloji enstitüsü ve 
müzesine gittik. Burada eski uygarlıklardan kalma çeşitli tarihî eserleri gördük. Buranın 
bahçesinde Japonya’da yetişen çeşitli ağaç türlerini de gözlemleme fırsatımız oldu. Vaktin nasıl 
geçtiğini anlamadık. Daha sonraki gün de Mucur’daki Seyfe gölünü akşamüstü ziyaret ettik. 
Keşke sen de yanımızda olsaydın daha mutlu olurduk. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle...

9.

İdil hangi davranışı yaparsa bu açıklamalara uygun hareket etmiş olur?

A)

B)

C)

D)

Ateşim yükselmeye başladı. Dizlerim de ağrıyor. Evdeki antibiyotiklerden kullanırsam hemen iyileşirim. 

İlacımı 12 saatte bir doz alıyorum ve 4 gündür düzenli bir biçimde kullanıyorum. Kendimi iyi 
hissettiğime göre ilacı artık bırakabilirim.

Günde 3 defa sekizer saat arayla ilacı alıp iyileşeceğimi düşündüğümden sabah, öğle ve akşam 
şeklinde ayarlamamı yapmalıyım. 

Dişim çok ağrıyor. Diş doktorum iltihabı kurutabilmek için antibiyotik verdi. Belirtilen aralıklarla 
kullanmaya başladım.

Antibiyotikleri Kullanırken Dikkat! 
Antibiyotikler yalnızca belirli hastalıkların etkeni olan bakterilere karşı etkilidir. Bu nedenle 
her hastalıkta kullanılmaz. 

Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Virüslerin yol açtığı hastalıklarda kullanılmaz.

Vücudumuzdaki yararlı bakterileri yok edebilir. Yalnızca doktorların uygun 
gördüğü durumlarda onların önerdiği şekilde kullanılmaları gerekir. 

Gereğinden çok ya da az kullanılmaları bakterilerin direnç kazanmasına 
ve antibiyotiklerin etkisiz hâle gelmesine neden olur. Bu durum 
vücudumuz için çok zararlıdır.

•

•

•

•

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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11.

A)

B)

C)

D)

Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan bir yazı olduğu için makaledir. 

Yazar herhangi bir konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı 
için denemedir. 

Yazarın gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten 
bir hava içinde aktardığı için sohbettir. 

Yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş 
ve düşüncelerini aktardığı için fıkradır.

Bu metnin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yer kabuğu, hareket hâlindeki birçok levhadan oluşuyor. Yer 
yuvarındaki levhalar belli bir denge ve düzen içinde hareket ediyor. 
Bu dengenin bozulması hâlinde deprem ve volkanik etkinlikler 
meydana geliyor. Sağlam binalar yaparak depremlere karşı önlem 
alabiliyoruz. Fakat volkanik püskürmeler sonrasında atmosfere 
karışan küllerin ve mineral tozların çevreye verdiği zararlara 
günümüz teknolojik imkânlarına rağmen hazırlıksız yakalanıyoruz. 
Bu nedenle volkanik etkinliklerle oluşan jeolojik malzemeler, çevreyi 
ve canlı sağlığını tehdit ediyor.

Bu görselde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?

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

12.

1.
2.

4.3.

Taze balığa parmakla 
dokununca meyda gelen 
çukurluk kendiliğinden 
düzelir.

Taze ve dolayısıyla lezzetli 
balığın gözleri canlı, parlak, 
dışa bombeli olur.

Balık taze ise derisi gergin ve parlak 
olur. Bayatlayan balığın derisinin 
parlaklığı azalır ve karın tarafında 
buruşmalar meydana gelir.

Taze balığın solungaçları
kırmızı ve kapalı olur.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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14.

A)

B)

C)

D)

Yaptığı hatalar yüzden hayallerine ulaşamaması

Bir şeyin gerçekleşme olasılığının kalmaması 

Çabalarının olumsuz sonuç vermesi 

Teklifin daha sonraya ertelenmesi

Bu parçadaki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Vecihi Hürkuş, Avrupa havacılığını incelemek için bir heyetle birlikte Avrupa’da 
uçak fabrikalarını ziyaret etmiştir. Bu fabrikaların uçaklarıyla tecrübe uçuşları 
yapmış, Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle akrobasi uçuşundan sonra 
Hürkuş’a fabrika tarafından Atlantik Okyanus’u geçiş uçuşu yapması için teklif 
yapılmıştır fakat baskılar sebebiyle teklif suya düşmüştür.

13. Aşağıdaki grafik, dünya nüfusuna ait verileri ve geleceğe yönelik tahminleri göstermektedir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Dünyadaki toplam insan sayısı 1800’lere kadar 1 milyarın altında olmuştur. 

B)  1800 ile 2000 yılları arasında dünya nüfusu yaklaşık 4 katı artarak 4 milyar civarına gelmiştir. 

C)  1950’li yıllarda yaşanan Sanayi Devrimi, dünya nüfusundaki artışı oldukça olumsuz etkilemiştir. 

D)  Yapılan tahminlere göre dünya nüfusu, 2100 yılında 10 milyarı geçecektir.

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Milyar 
kişi

Yıllar

Bugüne kadarki en küçük 
büyüme hızı 2011 yılında 

%1,1 olarak kaydedildi.

MÖ 8000’de sadece 5 milyon olan 
dünya nüfusu, bugün 7,5 milyara 
yaklaşmış durumda.

2011

Bugüne kadarki en yüksek nüfus artış 
oranı 1963 yılında %2,2 olarak kaydedildi.

1963

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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17.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak söylenir? 

A)

B)

C)

D)

Emmy Ödül törenleri her yıl düzenlenmekte 
ve oyunculara ödül verilmektedir. 

Emmy Ödülü, Haluk Bilginer’in oyunculuk 
kariyerinde aldığı ilk ödüldür. 

Geçmişte herhangi bir Türk oyuncu, 
uluslararası alanda ödül kazanmamıştır. 

Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülü’nü 
kazanarak bir ilke imza atmıştır.

Haluk Bilginer, Uluslararası 
Emmy Ödülü’nü kazanan ilk 
Türk oyuncu olmuştur. 

A)

B)

C)

D)

Grekoromen güreş stilinde ilk altın madalyayı 1936 Berlin Olimpiyatları’nda Yaşar Erkan ile elde eden 
Türkiye; bugüne kadar yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 1705 madalya kazanmıştır. 

Grekoromen güreş stilinde 1936 Berlin Olimpiyatları’nda Yaşar Erkan ile altın madalya kazanan 
Türkiye; bugüne kadar yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 1705 madalya elde etmiştir. 

Türkiye; güreş alanında 1705 madalya kazanırken grekoromen stilinde yıldız, genç ve büyük 
kategorilerinde altın madalya alan Yaşar Erkan 1936 Berlin Olimpiyatları’nda mindere çıkmıştır. 

Türkiye’nin grekoromen güreş stilindeki ilk başarısı 1936 Berlin Olimpiyatları’nda Yaşar Erkan ile 
sağlanırken bugüne kadar bu alanda yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 1705 altın madalya 
kazanılmıştır.

15.
Türkiye; grekoromen güreşin yıldız, genç ve büyük kategorilerinde bugüne kadar 1705 madalya 
kazanmıştır. 

Türkiye, grekoromen stilinde ilk altın madalyayı 1936 Berlin Olimpiyatları’nda Yaşar Erkan ile elde 
etmiştir. 

•

•

Bu iki cümlenin anlamca doğru birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A)  Araştırmalara göre Yunus Emre, Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şairdir. 

B)  Kendinden önce yetişmiş şairlerin kullandığı kavramlara yenilerini eklemeyi başardı.

C)  Yunus Emre, bir derviş olarak Anadolu’ya yolculuklar yapmış, Azerbaycan’a da gitmiştir. 

D)  Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, insan sevgisine dayanmış şahane bir ozandır.

18. Kar, uçsuz bucaksız ovaya homurdana 
homurdana iniyordu.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B )

C)

D)

Özne / Yer Tamlayıcısı / Zarf Tümleci / Yüklem 

Özne / Zarf Tümleci / Zarf Tümleci / Yüklem 

Nesne / Yer Tamlayıcısı / Zarf Tümleci / Yüklem 

Nesne / Zarf Tümleci / Zarf Tümleci / Yüklem

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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“- - - - benim giydiğim ayakkabıları giy; benim 
geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve 
nehirlerden geç. Hüznü ve neşeyi tat. Benim 
geçtiğim senelerden geç, benim takıldığım 
taşlara takıl, yeniden ayağa kalk ve aynı yolu 
tekrar git benim gittiğim gibi. Ancak o zaman 
- - - - ”

Bu metinde boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler 
getirilirse metnin anlamsal bütünlüğü 
sağlanmış olur?

A)

B)

C)

D)

Hayatımı yaşamak istemeden önce / 
istediğin hayatı yaşayabilirsin. 

Hayatıma dâhil olmadan önce / senin 
hayatına dâhil olabilirim.

Hayatımı paylaşmadan önce / yeni bir 
hayata başlayabilirsin.

Hayatımı yargılamadan önce / hayatımı 
yargılayabilirsin. 

20.19.

Aşağıdaki sözlerden hangisi minimalizmle 
ilişkilendirilemez?

Minimalizm, küçük alanlarda daha az 
eşyayla ve daha az tüketerek sade 
yaşamak, sahip olduklarımızı daha etkili 
bir şekilde kullanmak, ihtiyacımızdan 
fazlasına yer ve zaman ayırmamak olarak 
tanımlanır. 

A)

B )

C)

D)

Fazla olanın güzel olduğunu düşünmek 
insanların ortak yanlışıdır. 
(Descartes)

Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan! 
(Kafka) 

Huzuru kendi içlerinde bulan insanlar, 
çevrelerinin sesine pek kulak asmaz. 
(Stefan Zweig)

Önemli olan; hayatta en çok şeye sahip 
olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. 
(Platon)

Türkçe testi bitti.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.
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2. Selânik Askerî Rüştiyesinde matematik 
öğretmeni bir gün: “Aranızda kimler kendine 
güvenirse kalksın. Onları müzakereci 
yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler 
kalktı ki bunları gören Mustafa kendini ortaya 
atmaya cesaret edemedi fakat içlerinden birinin 
emri altına girecekti. Bu da ağırına gitti. Birden 
kalktı: “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O 
günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu. 

Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi 
kişilik özelliğinden bahsedilmiştir?

A) İleri görüşlülük   B) Çok yönlü olma 

C) Liderlik     D) Gerçekçilik    

Coğrafi Keşifler sonucunda Osmanlı Devleti’nin 
kontrolündeki İpek ve Baharat yolları önemini 
kaybetmiş ve Akdeniz ticareti canlılığını 
yitirmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin 
gelirlerini büyük ölçüde azaltmıştır. Gümrük 
gelirlerini artırmak isteyen Osmanlı Devleti 
Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir. 
Ancak istenilen sonuç elde edilememiştir. 

Yukarıda verilen bilgilere göre 
kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’ni hangi 
alanda olumsuz etkilemiştir? 

A) Siyasi     B) Askeri 

C) Sosyal    D) Ekonomik

3.

A)

B)

C)

D)

Mebusan Meclisinin, İtilaf Devletleri 
tarafından dağıtılması. 

İstanbul’un resmen işgal edilmesi. 

Ali Rıza Paşa hükümetinin istifa etmesi. 

Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanması.

1.

Diyagramdaki gelişmelerin sonucu olarak 
verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
yazılamaz? 

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması.

Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi.

?

4.

Hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

Sosyal

Ekonomik

Siyasi

Ekonomik

I

Osmanlı Devleti’nin 
I. Dünya Savaşı’na Girme Nedenleri

Ekonomisini 
çöküntüye uğratan 

ve devleti 
Avrupalıların açık 

pazarı haline getiren 
kapitülasyonlardan 

kurtulmak

İçinde bulunduğu 
yalnızlıktan 
kurtulmak

I II

Siyasi

Sosyal

Ekonomik

Siyasi

II

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Bu testte 10 soru vardır.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
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5. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ve olaylar eşleştirilmiştir.

Numaralanmış ifadelerden hangileri birbiri ile yer değiştirirse eşleştirme doğru olur? 

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

I

II

III

IV

Mustafa Kemal’in emperyalist güçlere 
karşı ilk başarısını kazanması.

Selanik’te bulunan Hareket 
Ordusu’nda görev alması.

Mustafa Kemal’in Gelibolu ve 
Balayır’da görev alması.

Osmanlı Devlet’ni temsilen Fransa’da 
gerçekleştirilen tatbikata katılması.

Balkan Savaşları

31 Mart İsyanı

Trablusgarp Savaşı

Picardi Manevraları

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatına 
Dair Bilgiler

Olaylar

6.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

• Bütün haberleşme ve ulaşım araç-gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak. 
• Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak. 
• Osmanlı Ordusu terhis edilecek. Orduya ait silah, cephane, araç-gereç ve taşıtlar

İtilaf Devletleri’nin emrine verilecek. 

Bu maddelere göre İtilaf Devletleri’nin amaçları arasında hangisi yer almaz?
 
A) Yapacakları işgallere yasal zemin hazırlamak 

B) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak 

C) Türk milletinin işgallere karşı örgütlenmesine engel olmak 

D) Boğazların kontrolünü ele geçirmek

7. Tuğba, Milli Mücadele hazırlık döneminde yaşanan gelişmeler ve alınan kararlarla ilgili bir çalışma kağıdı 
hazırlamak istemiştir.

Tuğba numaralandırılmış çalışmalardan hangisinde hata yapmıştır?

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

I. Havza Bildirgesi

İzmir’in işgaline 
tepki gösterilmesi 

kararı.

Mebusan 
Meclisi’nin 
toplanması 

kararı

Tüm cemiyetlerin 
tek çatı altında 
birleştirilmesi 

kararı

Manda ve 
himayenin kesin 

olarak 
reddedilmesi 

kararı

II. Erzurum Kongresi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Görüşmeleri

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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10. Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisindeki eğitiminde onu fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler 
olmuştur. Bu kişilerin başında ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Ömer Naci 
sayesinde Harp Akademisi yıllarında etrafına topladığı arkadaşlarını güzel konuşmasıyla kısa zamanda 
tesiri altına alırdı. 

Buna göre Ömer Naci’nin Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğinin gelişmesine katkı sağladığı 
söylenebilir? 

A) Cesaretle konuşması 

B) Vatansever özelliklere sahip olması 

C) Hitabet sanatının gelişmesi 

D) İleri görüşlü olması 

8.
Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır: 

•
•

•

Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. 
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, 
millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. 
Manda ve himaye kabul olunamaz. 

Yukarıda verilen Erzurum Kongresi maddeleri ile Milli Mücadelenin esasları eşleştirildiğinde 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşta kalır? 

A) Milli Egemenlik   B) Tam Bağımsızlık   C) Topyekün Mücadele   D) Vatanın Bütünlüğü

9.
Wilson Prensipleri Cemiyeti

Pontus Rum Cemiyeti

Trakya Paşaeli Cemiyeti

Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

Osmanlı Devleti’nin, Amerika’nın manda ve himayesi altında 
varlığını sürdürmesini savunuyordu.

Samsun merkezli olmak üzere Karadeniz’de Pontus Rum 
İmparatorluğunu kurmayı hedefliyordu.

Trakya ve çevresinin Rumlarının eline geçmesini önlemeye 
çalışıyordu.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesine dayanarak 
Doğu’da bir Ermeni devleti kurmayı hedefliyordu.

Bazı cemiyetlerle ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı elde 
edilemez? 

A) Anadolu’da devlet kurmak isteyen cemiyetler hangileridir? 
B) Milli Mücadeleyi başlatan cemiyet hangisidir? 
C) Manda ve himaye fikrini savunan cemiyet hangisidir? 
D) İşgallere karşı bölgesel kurtuluş yoluna başvuran cemiyet hangisidir?

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

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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3. Hz. Peygamber, Ebu Huzame isminde bir 
sahabenin “Biz, tedavi için ilaç alıyoruz, şifa 
için de dua ediyoruz. Bunlar kaderi değiştirir 
mi?’’ sorusuna “Dua ve tedavi de kaderdir.’’ 
diye cevap verdi.

Bu diyalogdan çıkarılacak sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

Dua tek başına bir korunma yöntemidir.

Musibetlere karşı önlem almak, kadere 
karşı gelmektir.

Önce tedbir alınmalı, sonra dua ve tevekkül 
edilmelidir.

Kadere razı olmak gerekir.

2.

A)

B)

C)

D)

Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan 
yaşadığına 

Bütün varlıkların bir amaç için yaratıldığına 

Her varlığın yaratılış gayesine uygun 
hareket ettiğine 

Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre 
yaratıldığına

Evrende var olan hiçbir şey başıboş, anlamsız 
ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için 
belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her 
varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir 
bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin 
bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa 
çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için 
karbondioksit tüketip oksijen üretir. 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz? 

A)

B)

C)

D)

“Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri 
sever.” (Âl-i İmrân suresi,159. ayet)

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. 
Allah, iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi,134. ayet)

“İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının 
karşılığı kendisine tastamam verilecektir.” (Necm suresi, 39-41. ayetler)

“Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma 
göre indiririz.” (Hicr suresi, 21. ayet)

1. Elazığ’daki depremzedelere yurdun dört bir yanından yardım gönderiliyor. O yardımlardan bir tanesi de 
küçük Elif’e ait. Göndereceği yardım kolisine oyuncaklarını, patiklerini ve okuma kitaplarını koyarak 
“Senin için çok üzgünüm, inşallah evin olur.” yazan Elif; kendi yaptığı resmi de koliye yapıştırıyor.

Bu metinde vurgulanan konu ile aşağıdaki ayetlerden hangisi aynı doğrultudadır?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
Bu testte 10 soru vardır.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
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7. I. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
II. Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter.
III. Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır. 

Verilen cümleler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışarda kalır?

A)  Tevekkül    B)  Ömür     C)  Emek    D)  Rızık

5.
“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere 
iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet) 

“Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir 
Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir.” 
(Hadis-i şerif)

“Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma 
bulamazsa güzel bir sözle korunsun!” (Hadis-i şerif) 

I.

II.

III.

Verilen ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi gösterir? 

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

4.
Peygamber olarak gönderilen Hz. Musa, Allah’a şöyle dua etti: “Kardeşim Harun’un dili benimkinden 
daha düzgündür. Onu da benimle birlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, 
onların beni yalanlamalarından korkuyorum.” Allah onun bu duasını “…seni kardeşinle 
destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler, mucizelerimizle siz 
ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.” buyurarak kabul etti. 

(Kasas suresi, 34-35. ayetler)

Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Musa bir yardımcıya ihtiyaç duymuştur.

B) Hz. Harun, Hz. Musa'dan daha düzgün konuşmaktadır.

C) Allah, Hz. Musa'nın duasını kabul etmiştir.

D) Allah, Hz. Musa yerine Hz. Harun'u görevlendirmiştir.

6.
“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Kendisine ne 
uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça 
katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun 
bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.  O’nun 
kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak 
büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A)  Allah’ın bir tek olduğuna      B)  Evrenin başı boş olmadığına

C)  İnsanın hiçbir şeyi bilemeyeceğine    D)  Allah’ın her şeyin sahibi olduğuna

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1



15

9.

“Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti 
titizlikle ayakta tutan kimseler olun...” (Nisâ suresi, 135. ayet) 
“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” 
(Fâtır suresi, 44. ayet) 
“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kuran’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…” 
(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet) 
“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eşler kıldı…” 
(Fâtır suresi, 11. ayet) 

I.

II.

III.

IV.

Numaralanmış bu ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasaya işaret etmektedir?

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

Evrensel yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olmak üzere üçe ayırılır.

8. İslam dininde kader ve kaza inancının özünü, insanın evrendeki yasalar çerçevesinde hareket etmesi, 
Allah’ın kendisine verdiği akıl ve iradeyi kullanarak sorumluluklarının bilincinde olması, çalışması ve 
üretmesi oluşturur. 

Buna göre, verilen cümleler kaza ve kader inancı açısından doğru olanlara "D", yanlış olanlara 
"Y" yazılarak tamamlanırsa tablo aşağıdakilerden hangisi olur?

BİLGİLER D/Y

Antrenmanlara katılmayan Nur, voleybol seçmelerini kazanamadığı için “Çok bahtsızım.” 
demiştir. 

Trafikte yeşil ışıkta geçtiği halde kaza yapan Ahmet, “Cana geleceğine mala gelsin.” 
demiştir. 

İnşaatta çalışan Ali, tüm tedbirleri aldıktan sonra “Tedbir benden, gerisi Allah’tan.” demiştir. 

Sınava çalışmayan Asuman, iyi bir lise kazanamadığı için “Kısmet böyleymiş.” demiştir. 

A) B) C) D)D
Y
D
Y

Y
D
D
D

Y
D
D
Y

D
Y
Y
D

10.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

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

Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. 
İnsan aklını kullanarak iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
İslam dinine göre Allah’ın emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, 
onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. 
Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı 
bildirmiş ve sınırsız bir özgürlük tanımıştır.

I.
II.
III.

IV.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi bitti.
İngilizce testine geçiniz.
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4.

A)

B)

C)

D)

Of course, I’m coming with you.

Don’t you know I’m coming with you.

Thank you for inviting me. I think I can 
make it.

I’d love to but I must help my sister’s 
project.

Which of the following is Adam’s excuse for 
NOT going to the concert?

I have two tickets for tonight’s 
concert. Would you like to 
come with me?

............................................

A)

B)

C)

D)

put it into the baking tray

put all the ingredients into a large bowl and 
mix them

pre-heat the oven

leave it in a warm place for thirty minutes

3. Read the text and complete the sentence.

Before kneading the dough again, you must 
- - - -.

First, put all the ingredients into a 
large bowl and mix them.
Then, knead the dough about 3 
minutes.
Next, cover the bowl and leave the 
dough in a warm place for 30 
minutes.
After that, knead the dough again 
and put it into the baking tray.
Finally, bake the bread in a 
pre-heated oven for 20-25 minutes.

HOW TO 
MAKE 
BREAD

2.

A)

B)

C)

D)

What do you need for making bread

What is the process of making bread

What equipment do you need for making 
bread

Do you know how to make bread

Which of the following COMPLETES the 
conversation?

Some flour, a package of 
yeast, some salt and warm 
water.

- - - - ?

Betty

Jill

1.

Daisy wants to make “Perfect Pumpkin Pie” but 
the order of the recipe is not true. 

What is the CORRECT order of the recipe?

A) 4-2-3-5-1   B) 4-2-5-1-3   

C) 5-3-2-4-1   D) 3-2-1-5-4

1.

2.

3.

4.

5.

Finally, put your pumpkin pie into oven and 
bake it about 50 minutes.
Second, sprinkle the dough in small clumps 
and place over the bottom of plate.
After 50 minutes your pie is ready. Enjoy it!

First, stir the butter, oil, sugar, and salt 
together in a bowl and then add the flour and 
stir until a soft dough forms.
Then heat the oven to 1800 C and place all of 
the ingredients over the crust and smooth it.

Perfect Pumpkin Pie

İNGİLİZCE
Bu testte 10 soru vardır.

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
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6.

According to information above, who thinks 
Susan is an honest girl?

A) Helen     B) John

C) Jack     D) Melissa 

She never changes her mind.

She is very relaxed and she 
never minds others.

She never tells lies and 
keeps our secrets.

She always backs me up. 
She helps me when I need.

Helen

Jack

John

Melissa

7.

Which words in the table above are NOT in 
the correct category?

A) Eggs/ Boil/ Oven

B) Butter/ Bake/ Knife

C) Tray/ Rice/ Steam

D) Chocolate/ Grill/ Plate

İngredients ToolsCooking 
Methods

Chocolate
Eggs
Butter
Tray

Oven
Plate
Knife

Steam

Rice
Bake
Grill
Boil

5.

Which tool is NOT used in the recipe?
 
A)             B)

   

C)             D)

Process
Firstly, peel five tomatoes and grate them. Heat two tablespoons of oil and a tablespoon of flour 
in a large pot for 2 minutes.
Second, pour the grated tomatoes into the pot and boil for 5 minutes.
After that, add a liter of water and cook it for about 15 minutes. Stir it continuously.
Finally, put a leaf of sweet basil on it. Serve hot.

Answer the  question according to the recipe below.

Ingredients

• 5 tomatoes
• 2 tablespoons of oil
• a tablespoon of flour
• a liter of water

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI -1
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I would like to start with a main course but I only have €5 for the main course and I 
don't like fish. And I want a cold drink. I like fruit juice very much and finally I want to 
finish my meal with a dessert. Today is very hot. I want something cold.Lisa

A)

B)

C)

D)

Lasagne - fresh orange juice - ice-cream

Napoliten pizza - black tea - cheese cake

Lasagne - mineral water - strawberry tart

Fried fish and chips - fizzy drinks - fruit salad

Which of the following is appropriate for Lisa according to the information above?

9. Read the text, look at the visuals and answer the question.
Lisa is on holiday in Montenegro. She is in a restaurant for lunch and ordering something to eat.

8. Look at the chart and aswer the question.

Which of the following is NOT correct according to Lisa’s timetable?

A) She meets her friends on Mondays and Fridays.

B) Lisa does exercises and goes training four times a week.

C) Once a week, Lisa visits her grandparents.

D) She chats with her friends on weekdays.

MONDAY

Follow after 
school activities

Meet friends

Do exercises

 

 

16.00

17.15

18.30

19.45

20.00

THURSDAY

 

Have basketball 
training

Go to a language 
course

Spend time on 
the Net

 

FRIDAY

 

Meet friends

Chat with 
friend online

Visit 
grandparents

TUESDAY

Go training

Join dance 
course

 

Spend time 
with family

WEDNESDAY

Rest at home

 

Attend a music 
course

Chat with 
friend online

 

LISA’S TIMETABLE

Lasagne €4.55 

Napoliten pizza €6.60

Fried �sh and chips €4.90 

Chicken wings €5.50

Ice-cream €2.00

Cheesecake €3.10

Strawberry tart €3.20

Fruit salad €2.50

Fizzy drinks €1.75 

Mineral water €1.00 

Fresh orange juice €3.00 

Black tea €1.50

Main Courses Desserts Drinks
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A)

B)

C)

D)

Who does Jack watch a movie with on Sunday night?

What does Jack do with his grandparents?

Where does Jack spend time with his friends?

When does Jack go to the shopping mall?

Which of the following does NOT have an answer in the table above?

10. The table below shows Jack’s favourite activities on Sunday.

going to the shopping mall with mum 

meeting up with friends 

having dinner with my grandparents 

going to cinema with my sister 

at 10 a.m.

at 2 p.m.

at 7 p.m.

at 10 p.m.
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“Şikâyet etme, 
bir hikâye inşa et.”


