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1-5: İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri 
kıvırıp kendi üzerine veya birbirine 
dolayarak yapılan boğum.

6-10: Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, 
enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş 
ağaç parçası.

11-17: Bir cismin durumunun ve yerinin 
değişmesi.

18-23: Ara.

24-28: Bir niceliği ölçmek için kendi 
cinsinden örnek seçilen değişmez parça.

6 10 13 22 28
ANAHTAR SÖZCÜK

Knot;  denizcilikte kullanılan, Türkçede düğüm anlamına gelen bir hız birimidir. Denizcilikte bu birimin kullanılmasının 
önemi denizcilik tarihinde yatar. 1600’lü yıllardan itibaren gemilerin hızlarını ölçmek için “parakete” adı verilen bir alet 
kullanılır. Bu alet, üzerinde eşit aralıklarla atılmış düğümler bulunan bir halatın ucuna bağlı olan bir tahta parçasından 
ve bir kum saatinden oluşmaktadır. Gemi hareket ederken bu tahta parçası suya atılır, kum saatiyle ölçülen bir 
zaman aralığında halatın denizin üzerinde kalan düğümleri sayılır ve ardından geminin hızı belirlenirdi.

Bu metindeki bazı sözcükler, aşağıdaki sarmal bulmacaya yazılacaktır. Bu sözcükleri anlamlarından hareketle 
bulmacaya yerleştiriniz. (“Düğüm” sözcüğü bulmacaya örnek olarak yerleştirilmiştir.)

Numaralanmış koyu renkli kutucuklara denk gelen harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğin-
de aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur?

A) TAKIM B) TARIM C) YAKIN D) BAKIM

1.

2. I. Benzetme: İki varlık ya da kavramdan zayıf özellikte olanın güçlü olana benzetilmesidir.
II. Kişileştirme: İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilmesidir.
III. Tezat: Karşıt durumları veya düşünceleri bir arada kullanmaktır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde açıklaması yapılan söz sanatlarından herhangi birine yer 
verilmemiştir?
A) Şu koca dünyaya ben sığamadım

Yıldızlarla aramda hep bir adım  

B) Hep böyle soğuk kalacak değil ya dünya
İçimizi ısıtacak bir gün bu sevgi dostlukla

C) Çiçek kadar naif, kuş misali özgür
Yazıları güzeldi, samimi ve fikri hür

D) Çay ağır akar, yorgun mu bilmem 
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
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3.

4.

Sosyal ilişkilerinde herkese eşit mesafede duran insanların bu tavrını eleştiren çoktur. Aynı durum okurların kitap 
seçiminde de geçerliliğini korur. İnsanlar gibi farklı kişiliklere (içerik) sahip kitaplara ve onların yazarlarına saygı 
duymak gerekir. Bunun yanında kitaplarla ilgili değerlendirmelerin farklı olması okurun ilgi, beklenti ve tercihlerinden 
dolayı pek tabiidir. Vakit öldürmek amacıyla ya da eleştirel bir bakış açısıyla okunan kitapların yanında feyzalmak 
için okunan eserler de vardır. Bu bağlamda bilinçli bir okurun kayıtsız şartsız bütün yazarlara teslim olması da 
sağlıklı değildir, okuduğu her düşünceyi topyekûn reddetmesi de. Başucu kitabı, deyimini doğuran şey tam da budur: 
Okurların kendi özelliklerinden dolayı farklı tür ve içeriğe sahip kitaplara karşı eşit mesafede duramaması.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Başucu kitabı olabilecek kadar değerli pek az kitap vardır.

B) Okurun kitaplarla bağını ilgi, ihtiyaç ve beklentileri şekillendirir.

C) İyi bir okur için yazarın hayatı en az eser kadar önemlidir.

D) Nitelikli eserler, sağlam karakterlerin temelini oluşturur.

Bak evladım, kişi arkadaşlık ettiği 
kimseden etkilenir. Bu etkilenme 
olumlu yönde de olabilir, olumsuz 
yönde de. 
Onun için arkadaşlarını seçerken 

dikkatli davranmalısın.
Atalarımız da sizin gibi düşünüyor 
olmalı ki --------- sözünü boşuna 
söylememişler.

Bu röportajda boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilebilir?
A) Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.

B) Dost başa, düşman ayağa bakar. 

C) Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.

D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
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Aşağıda virgülün kullanıldığı bazı yerler verilmiştir:

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
II. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
III. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi virgülün (,) bu görevlerinden birini örneklemez?
A) Masmavi gökyüzünü, engin denizleri, yemyeşil ormanları sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmedim ben.

B) Yeterince kitap okumazsan kendini ifade etmekte zorlanırsın, derdi her zaman.

C) Öğretmenimiz, anlatmak istediklerini eğlenceli üslubuyla bizi de derse katarak anlatıyordu her zaman.

D) Öncelikle okuyacağım kitapları belirlerim, onları yatağımın başucuna sıralarım sonra da sırayla okumaya 
başlarım.

5.

6.

İnsan; belirli zamanlarda, belirli nesnelerle durumlar ya da bir nesnenin birden çok niteliği arasında seçim yapmak 
zorunda kalabilir. Seçimlere zorlanmanın yarattığı çatışma türleri aşağıda verilmiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi verilen çatışma türlerine örnek gösterilemez?
A) Işıl, tatil programına aldığı ve aynı saate denk gelen safari ile tekne turu arasında tercih yapmalıdır.

B) Fatma, yorucu olan bulaşık yıkamak ve ütü yapmak arasında öncelikle hangi işi yapacağına karar 
verememektedir.

C) Melih, yapmayı çok istediği halde daha önce belini incittiği için kayak yapmakla yapmamak arasında gidip 
gelmektedir.

D) Geç kaldığı için Mustafa, komedi türünde bir film yerine aksiyon filminin gösterildiği salona geçmek zorunda 
kalmıştır.

Yanaşma - Yanaşma Çatışması: İnsanın birden çok olumlu yönü bulunan ve bu sebeple istendik seçenek, 
durum ya da fiillerden birini tercih etmek zorunda kalmasıdır.

Kaçınma- Kaçınma Çatışması: İnsanın birden çok olumsuz yönü bulunan seçenek, durum ya da fiillerden 
birine zorlanmasıdır. Bu çatışmada “Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.” ikilemi söz konusudur.

Yanaşma - Kaçınma Çatışması: İnsanın fiil, durum ya da nesnesinin hem olumlu hem de olumsuz 
yönleriyle karşı karşıya kalmasının yarattığı çıkmazdır. Kişi bu çatışma ortaya çıktığında o nesne, durum 
ya da fiile hem yaklaşmak hem de ondan uzaklaşmak ister.
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7.

8.

Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Olay yorumlama - Bilgi aktarma

B) Bilgi aktarma - İkna etme

C) Kültür aktarma - Olay yorumlama

D) İkna etme - Kültür aktarma

Bu afişten, söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kimlerin katılabileceğine B) Yazılacak eserin türüne

C) Kim tarafından düzenlendiğine D) Ödül töreninin düzenleneceği yere

Antarktika’nın doğusundaki Denman Buzulu’nun altında yer 
alan kanyonun, yeryüzünün en derin kanyonu olduğu tespit 
edildi. Antarktika’nın zemin haritasını çıkarmak için uzun 
yıllardır çalışan araştırmacılar kanyonun derinliğinin belirli 
bir noktada deniz seviyesinin yaklaşık 3,5 kilometre altına 
kadar indiğini keşfetti. Bugüne kadar Dünya üzerindeki en 
derin noktanın Ürdün-İsrail sınırındaki Ölü Deniz kıyısında 
yer aldığı düşünülüyordu. Oysa buranın derinliği yalnızca 
413 metre! Denman Buzulu’nun yer aldığı kanyonsa bundan 
yaklaşık sekiz buçuk kat daha fazla derine iniyor. Bilim 
insanları için buzla kaplı olan bu gibi kanyonların derinliğini 
bilmek çok önemli. Çünkü bu derinlik bilgisi sayesinde küresel 
ısınma sonucu eriyecek olan buzulların deniz seviyesinde 
ne kadarlık bir yükselmeye neden olacağını hesaplamaya 
çalışıyorlar.
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Bir kurs merkezinde K, L, M ve N sınıfları vardır. 
Bu Sınıflarda ilk yardım, fotoğrafçılık, bahçecilik ve 
ebru kurslarından her biri hem gündüz hem akşam 
aynı anda verilmektedir. Bu kurslarla ilgili bilinenler 
şunlardır: 
• Kurslar gündüz ve akşam farklı sınıflarda 
verilmektedir.  
• L sınıfında akşam fotoğrafçılık kursu verilirken M 
sınıfında ebru kursu verilmektedir.  
• İlk yardım ve bahçecilik kursu aynı sınıflarda 
verilmektedir.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle 
ulaşılabilir?  
A) K sınıfında ebru kursu akşam verilmektedir.  
B) N sınıfında ilk yardım kursu akşam verilmektedir.  
C) Bahçecilik kursu L sınıfında gündüz 
verilmektedir.  
D) M sınıfında gündüz fotoğrafçılık kursu 
verilmektedir.

Bu cümlenin “kişisel görüş” ifade etmesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cümlede bir kavram ya da nesnenin tanımının 

yapılması
B) Cümlede yorum, duygu veya düşüncelerin ifade 

edilmesi
C) Cümledeki bazı sözcüklerin mecaz anlamda 

kullanılması
D) Cümlenin herkes tarafından kabul edilen bir yargı 

bildirilmesi

Özne; yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği 
durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede 
öznenin yaptığı “işten” etkilenen ögedir. ‘‘Öğrenciler 
okulun bahçesine fidan diktiler.’’ cümlesinde dikme 
işini yapan ‘‘öğrenciler’’dir ve “öğrenciler” cümlenin 
öznesidir. Öğrencilerin dikme işinden etkilenense 
“fidan’’dır ve “fidan” cümlenin nesnesidir. 
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde ‘‘nesne’’ yanlış gösterilmiştir? 
A) Okuma kitaplarımı ayrı bir bölümde tutuyorum.

B) Belediye işçileri yol kenarındaki ağaçları budadı.

C) Kardeşim bu toplantıda yeni projesini tanıttı.

D) Onun bu başarısı hepimizi gururlandırdı.

I. Oturmak, yaşamak
II. Varlığını korumak, sürdürmek
III. İşlemez, yürümez duruma gelmek

“Kalmak ” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde 
numaralanmış anlamlarından biriyle 
kullanılmamıştır? 
A) Antakya’ya giderken arabamız yolda kaldı.

B) İşi gereği on sene boyunca bu şehirde kaldı.

C) Elimde bu üründen sadece iki adet kaldı.

D) Bu tarihi yapıdaki mozaikler sağlam kalmış.

9.

12.

11.

10. Telgraf, iki merkez arasında, ka-
rarlaştırılmış işaretlerin yardımıyla 
yazılı haberlerin veya belgelerin 
iletimini sağlayan etkileyici bir ileti-
şim aracıdır.
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• Anıtkabir’in en önemli bölümü mozole olarak 
bilinen anıt mezardır. 

• Mozole, iki katlı ve dikdörtgen bir yapıdır. 
• Yapıya kırk iki basamaklı bir merdivenle çıkılır.
Bu üç cümlenin anlamca doğru bir biçimde 
birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki katlı ve dikdörtgen bir yapısı olan Anıtkabir’in 

en önemli anıt mezarlarından mozoleye kırk iki 
basamaklı merdivenle çıkılmaktadır.

B) Kırk iki basamaklı bir merdivenle çıkılan, iki katlı 
ve dikdörtgen bir yapıya sahip olan mozole anıt 
mezarı Anıtkabir’in en önemli bölümüdür.

C) Kırk iki basamaklı bir merdivenle çıkılan, iki katlı 
ve dikdörtgen bir yapıya sahip olan mozole anıt 
mezarı Anıtkabir’in en önemli bölümlerinden 
biridir.

D) İki katlı ve dikdörtgen anıt mezarın yer aldığı, 42 
basamakla çıkılan Anıtkabir’in en önemli bölümü 
bu anıt mezardaki mozoledir. 

Cümlede durum veya zaman bildiren fiilimsiler zarf-
fiildir. 

Örnekler: 
•Bahar gelince bir başka olur buralar.
Zaman bildiren zarf-fiil 
•Kitabı okuyup bize anlattı.
Durum bildiren zarf-fiil 
Buna göre, 
(I) Tatlı su kaynakları olan akarsu ve nehirlerden 
beslendiği halde neden deniz suyunun tuzlu olduğu 
sorusu akla gelebilir. (II) Su döngüsü adı verilen 
süreçte su, atmosfer ve yeryüzü arasında kesintisiz 
olarak hareket eder. (III) Bu süreçte Güneş’ten gelen 
enerji, deniz yüzeyindeki saf suyun buharlaşarak 
atmosfere karışmasını sağlarken çözünmüş iyonlar 
suda kalır. (IV) Bu nedenle zaman geçtikte deniz ve 
okyanus sularındaki tuz yoğunluğu artar.
metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde 
zarf-fiil yoktur? 
A) I.                B) II.                 C) III.               D) IV.

Tatil dönüşü okulda öğrencilerimle göz göze geldiğim 
o an “İşte benim moral kaynaklarım, geleceğe aydınlık 
bakışlarım!” dedim. Öğrencilerden biri kocaman mavi 
gözleriyle bana bakarak “Tüm romanlarımı bitirdim, 
yeni bir kitaba başlamak istiyorum; ne önerirsiniz?” 
deyince ona sınıf kitaplığından “Sol Ayağım” kitabını 
uzattım. Üç gün sonra kitabı bitirip bana getirdi. 
Beğendin mi, diye sordum. ----    
Bu metin aşağıdakilerin hangisiyle devam 
ettirilirse kitabın üslubuyla ilgili bir 
değerlendirme yapılmış olur? 
A) Kitabın sıra dışı konusu yüreğime işledi. 
B) Ana kahramanının mücadelesini sevdim.
C) Kitap, hedeflerime ulaşmam konusunda bana 

ilham verdi.
D) Bazı cümlelerin uzun olması açıklığı etkilese de 

kitabı beğendim.

13.

16.

15.

14.

Bazı insanlar, hedeflerine ulaşabilecek gücü ve 
kararlılığı kendilerinde çok fazla bulamadıkları 
için projelerinin her bir aşamasını detaylandırarak 
herkese anlatmayı severler. Bıkıp usanmadan bu 
aşamaları anlatırken anbean yaşarlar. Heveslerinin 
heyecanıyla başarılı oldukları yanılsamasına 
kapılırlar. En iyi ihtimalle heves ettikleri projeler 
başkalarına esin kaynağı olur. Buna karşın başarılı 
insanlar, projelerini hayata geçirmeden önce çok 
dillendirmezler. Çünkü girişimlerinin gelip geçici bir 
istek olarak nitelendirilmesini istemezler. Nitekim 
davranışlarıyla konuşan insanların kamuoyunda 
sözü daha geçerlidir ve bu insanlar toplumda daha 
fazla saygı görür.

Böyle düşünen biri aşağıdakilerin hangisini 
söylerse kendisiyle çelişmiş olur?
A) Birçok insana iş danışmak tecrübeyi arttırır.

B) Davranışa dökülen sözlerin ağırlığı vardır.

C) Çok kimse konuşur, çok azı gerçekleştirir.

D) Heves, insanı oyalayan bir avuntudur.
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17.

18.

Aşağıda büyük harflerin yazımıyla ilgili birtakım kurallar verilmiştir:

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

• Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar.

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

• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür isimleri büyük harfle başlar.

Bu kurallara göre,
I. Bu sene LGS 6 Haziran’da yapılacak.

II. Fatma Teyze’m ile konuşmayalı uzun zaman oldu.

III. Az önce bir Beyefendi gelip sizi sordu.

IV. Amik Ovası, Türkiye’nin en verimli arazilerinden biridir.

V. Kamer Hanım, yapılan son toplantıya da katıldı.

numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I ve II.                      B) I ve III.                       C) II ve III.                          D) IV ve V.

Kadraj, sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve 
içine almaktır. Bazı fotoğraflarda ortamdaki doğal 
çerçeveyi (ağaçlar, binalar, duvar delikleri…) kullanmak 
etkileyici bir kare yaratabilir. Yandaki fotoğrafta doğal 
kadraj vardır.

Buna göre aşağıdaki görsellerin hangisinde doğal kadraj kullanılmamıştır?

A) B)

C) D)
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A. Öneri Cümleleri: Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümle-
lerdir.

B. İhtimal Cümleleri: Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir durumun ortaya çıkmasının beklenilmesi 
anlamı taşıyan cümlelerdir.

C. Azımsama Cümleleri: Bir kavramın ya da durumun miktar olarak az olduğunu, yetersiz olarak görüldüğünü 
belirten cümlelerdir. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisi tanımı verilen anlam özelliklerinden birini karşılamaz?

A) Her gün yürüyüş yaparak beden sağlığını koruyabilirsin.

B) Bir iki şiir yazmakla şair olunacağını sanıyor.

C) İki günde topu topu beş parça ürün satabildik ancak.

D) İşleri yoluna koyabilirsek haftaya farklı bir plan yapabiliriz.
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.T.C. İNKILAP TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.

19.

20.

Uygun 
Fiyat

Pişik ve 
Alerjiyi 
Önleme 
Derecesi

Yan 
Bantlar

Hijyenik 
Yapısı

Yumu-
şaklık

Emicilik
Özeliği

Sızıntı 
Önleyici-

liği

Hareket 
Serbest-

liği

Dayanık-
lılık

X 1 4 5 4 5 5 3 5 4

Y 2 5 5 5 1 5 4 3 1

Z 3 5 5 2 5 5 5 5 2

K 5 4 3 4 3 2 2 2 5

L 4 5 4 5 5 5 3 4 3

M 4 3 5 4 5 5 5 5 5

N 5 2 5 5 3 1 1 5 1

Belirledikleri önceliklerin “çok iyi” düzeyde olmasına dikkat eden ailelerin seçebilecekleri bebek bezlerinin 
özellikleri, farklı markalar birbiriyle karşılaştırılarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Renk Kodlarının Anlamı:

Bu tablodan hareketle
Merve: Bebek bezi seçiminde önceliği uygun fiyat ve dayanıklılıktır.
Esra: Bebek bezi seçiminde önceliği hareket serbestliğinin yanında pişik ve alerjiyi önleme derecesidir.
Selim: Bebek bezi seçiminde önceliği hijyenik yapı ve yumuşaklıktır.

isimli kişilerin önceliklerine göre seçtikleri markalar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Çok kötü Kötü Orta İyi Çok iyi
1 2 3 4 5

Merve Esra Selim
A) K Z Y
B) N X K
C)  K Z L
D) L M Y
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24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçildi ve aynı gün mecliste kabul edilen önergeyle meclisin çalış-
ma prensipleri oluşturuldu. Bu önergeyle kabul edilen meclisin çalışma ilkeleri şunlardır: 

• Hükûmet kurmak zorunludur. 
• Geçici bir hükûmet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. 
• Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur. 
• Mecliste toplanan millî iradeyi vatanın geleceğine egemen kılımak esastır. 
• Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır. 
• Meclis içinden seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükûmet işlerini yürütür. Meclis başkanı aynı zamanda bu 

kurulun da başkanıdır. 
• Padişah ve halife baskılardan kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği kanuna göre yerini alır. 

Buna göre Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihli önergesinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Saltanat ve halifeliğin kaldırılacağı açıkça ifade edilmiştir.

B) Yeni kurulan hükümetin süreklilik göstereceğine vurgu yapılmıştır.

C) Meclis güçler birliği ilkesini benimseyerek yetkileri kendinde toplamıştır.

D) Kurulacak hükümetin Meclis hükümet sistemi ile ülkeyi yöneteceği açıklanmıştır.

Doğu Cephesi
İtilaf Devletleri tarafından, Sevr Antlaşması’na Ermeni Devleti’nin kurulmasını öngören bir madde konuldu. Bu durumdan cesaret 
alan Ermeniler saldırılarını artırdılar. Bu gelişmeler yaşanırken TBMM Hükûmeti, 15. Kolordu Komutanlığını Doğu Cephesi 
Komutanlığına dönüştürerek başına Kazım Karabekir’i atadı. TBMM’nin aldığı karar üzerine harekete geçen Kazım Karabekir 
Paşa, Sarıkamış ve Kars’ı Ermenilerden kurtardı. İlerleyişini sürdüren Türk ordusunun Gümrü’ye yaklaşması üzerine Ermeniler 
barış istediler. 3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Anlaşması ile Ermenistan TBMM’yi tanıyarak Sevr Anlaşmasındaki isteklerinden 
vazgeçtiler. Kars, Sarıkamış ve Iğdır’ı TBMM Hükûmeti’ne bıraktılar. Doğu Cephesi’ndeki tehdit ortadan kalkınca askerî birliklerin 
ve Ermenilerden elde edilen silah ve cephanenin bir bölümü Batı Cephesi’ne aktarıldı. 

Bu bilgilerden hareketle Doğu cephesi hakkında ;

I. TBMM hükümeti bu cephede yürütme görevini kullanmıştır.
II. Kazanılan siyasi başarıda düzenli ordunun başarısı etkili olmuştur.
III. Doğu sınırın kesinleşmesi batı cephesinin kazanılmasına katkı sağlamıştır.
IV. İtilaflar Osmanlı toprak bütünlüğünü bozacak faaliyetlere hukuki zemin hazırlamışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?

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

 

1.

2.
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Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devleti birçok açıdan sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Yüzyıllardır sahip 
olduğu topraklar üzerinde hakimiyetini korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları bir arada tutmakta zorlanıyordu. 
Fransız İhtilali sonrası dünyaya yayılan milliyetçilik, özgürlük ve eşitlik kavramları çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de Balkan 
topraklarından başlayarak etkilemeye başladı. Avrupalı devletlerin kışkırtmaları sonucunda Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’ne 
karşı isyan etmeye başladı. Selanik ve Manastır’ı da içine alan Makedonya’da Osmanlı huzur ve güveni sağlamakta zorlanıyordu. 
Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni ve Bulgar gibi çeşitli milletlerin iç içe yaşadığı bu bölgede azınlıkların kurduğu çeteler halkın can 
güvenliğini tehdit ediyordu. Yakından tanık olduğu tüm bu gelişmeler Mustafa Kemal’de vatanseverlik duygularının oluşmasında 
ve askerlik mesleğini seçmesinde etkili olmuştur. 

Verilen parçadan hareketle Mustafa Kemal’in meslek seçiminde doğup büyüdüğü yerin;

I. Siyasi
II. Sosyal
III. Ekonomik

özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 

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

Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde ülkeyi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak ve varlığını sürdürmek için bazı fikir akımları 
geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de İslamcılıktır. Bu akımı savunanlara göre İslamiyet devlet ve toplum düzeni açısından en 
yararlı düşüncedir. Devleti kurtarmak için İslamiyet kuralları bütünüyle devlet ve toplum hayatına uygulanmalıdır. Hilafet makamı 
altında bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmalıdır. Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için 
kurulacak İslami birlik, Osmanlı Devleti’nin öncülüğünde olacak bu sayede devlet eski güçlü ve saygın haline kavuşacaktır. 
Ancak yaşanan gelişmeler İslamcılık akımının Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmada çözüm olmadığı 
görülmüştür.

Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamcılık akımının geçerliliğini yitirdiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Mebusan Meclisinde gayrimüslimlere de temsil hakkı verilmesi
B) Balkan uluslarının bağımsızlık gayesi ile Osmanlı’ya karşı ayaklanması
C) Birinci Dünya Savaşında Halife’nin cihat fetvasının yeterli karşılık bulmaması
D) Osmanlı Devleti’nin batılı ülkelere kapitülasyon vermesi

3.

4.
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Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden olan;

• Sanayi inkılabı ile ortaya çıkan ham madde ve pazar 
arayışı

• Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı 
• Ülkeler arası bloklaşmalar ve silahlanma yarışı

dikkate alındığında savaşın ortaya çıkmasında hangi-
sinin etkisi olduğu söylenemez?

A) Milli egemenlik anlayışı
B) Ekonomik çıkar mücadelesi
C) Devletler arası siyasi rekabet
D) Ulusal bağımsızlık isteği

Mondros Mütarekesi’nin yedinci maddesinde yer alan 
“ İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun 
ortaya çıkması halinde istedikleri noktaları işgal edebile-
cektir.” 

hükmü dikkate alındığında bu maddenin aşağıdakiler-
den hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?

A) Ankara’yı işgal ederek Milli Mücadeleyi başlamadan 
bitirmek

B) Osmanlı Devletini işgale hazır hale getirmek
C) Osmanlı’nın ekonomik gelirlerini ele geçirmek
D) Doğu Anadolu’yu işgal ederek burada Ermeni Devleti 

kurmak

Lozan Barış Antlaşması’yla kapitülasyonlar tümüyle kal-
dırılırken, bu haklardan yararlanarak ülkemizde varlığını 
sürdüren yabancı ticaret kuruluşlarına Türk yasalarına 
uyma zorunluluğu getirilmiştir.
Buna göre kapitülasyonların kaldırılmasıyla ilgili 
olarak ;
I. Yabancılara ait tüm kuruluşlar millileştirilmiştir.
II. Tam bağımsızlık ilkesine uygun çözüm üretilmiştir.
III. Misak-ı Milli hedefleri doğrultusunda hareket edilmiştir.
IV. Boğazların kontrolü Türk egemenliğine geçmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Kuvayı Milliye birlikleri tek merkezden yönetilmiyordu ve 
düzenli birlikler değildi. Bulundukları bölgeleri savunmak 
amacıyla kurulmuş olan ve bölge halkının da desteğini 
alarak mücadele eden düzensiz birliklerdi.
Bu bilgilere göre Kuvayı Milliye için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Yerel direniş örgütleridir.
B) Askeri disiplinden uzaktırlar.
C) Vatanın bütününü savunmayı amaçladılar.
D) Halkın desteğini almışlardır.

A) II ve III B) II ve IV

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

5.

6.

7.

8.
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Mustafa Kemal Paşa, ordunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi kararını verdiği zaman, bunun birtakım sakıncaları 
olacağını tahmin etmiş fakat başarıya ulaşmak adına askerliğin gereklerini yerine getirmeyi yararlı görmüştü. Meclisteki bazı 
mebuslar Kütahya-Eskişehir yenilgilerinden açıkça veya üstü kapalı olarak Mustafa Kemal’i sorumlu tutuyordu. Meclisten, “Bu-
günkü acıklı halin, feci durumun hakiki sorumlusunu ordunun başında görmek isteriz” şeklinde sesler yükseliyordu. Bu yüzden 
“başkomutan” olarak sorumluluğu üstlenmesi istendi. Bu teklife karşı olanlar da vardı. Ancak teklif kısa sürede destek gördü. 
Nihayet Mustafa Kemal Paşa ordunun maddi ve manevi gücünü arttırmak, orduyu en yüksek seviyeye ulaştırmak için üç ay 
süreyle, meclisin sahip olduğu yetkilerin kendisine verilmesi şartıyla başkomutanlığı üzerine almayı kabul etti. Başkomutanlığı 
fiili olarak üzerine aldıktan sonra ordunun insan, araç ve taşıt bakımından eksiklerinin tamamlanması; yiyecek ve giyeceğinin 
sağlanması için tedbirler almaya başladı. Bu amaçla 7-8 Ağustos 1921’de “Tekalif-i Milliye” adlı on emir yayınladı. Tekalif-i Milli-
ye Emirlerine göre:

 » Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde komisyonlara teslim edecek.

 » Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek.

 » Halkın elinde bulunan araba ve hayvanların %20’sine el koyulacak.

Yukarıdaki bilgile re göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Türk ordusunun taarruz gücü artmıştır.

B) Milli mücadele halkla birlikte yürütülmüştür.

C) Mustafa Kemal’e olan güven artmıştır.

D) Yunan ordusuyla şartlar eşit hale gelmiştir.

Mustafa Kemal,

• Matematik alanında geometri kitabı yazmış ayrıca Türk kültür ve tarihi ile ilgili de çalışmalar yapmıştır.

• Çanakkale savaşlarında yer alma isteğini, ‘Arkadaşlarım savaş cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya’da ataşe-
militerlik yapamam.’ diyerek dile getirmiştir.

Mustafa Kemal hakkında verilen bilgiler sırasıyla hangi seçenekte onun kişilik özellikleri ile doğru eşleştirilmiştir?

A) Çok yönlülüğü                     İleri görüşlülüğü

B)  İleri görüşlülüğü                 Cesaretliliği

C) Çok yönlülüğü                     Vatanseverliği

D) Liderliği                               Kararlılığı

9.

10.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ. 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1.

2.

Yetiştirdiği mısırlarla her yıl “en kaliteli mısır” ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına da 
dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar: “Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli 
tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” Çiftçi şu cevabı verir: “Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların 
polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın kalitesi de çapraz 
tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için 
yardım etmeliyim.”
Bu çiftçinin, farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed de (sav.) Müslümanları aynı bedenin 
organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple 
İslam dini, insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister.
Bu metin, evrendeki;
I. toplumsal,
II. biyolojik,
III. fiziksel
yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

2018’de hayata geçirilen “Turuncu Bayrak Uygulaması” ile otel ve restoranlardaki ihtiyaç fazlası yemeklerin değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm 
süreçleri düzenlenecek; ayrıca kurulacak Gıda Bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir?

A) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin…”
(Bakara suresi, 172. ayet)

B) “Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar…”
                                                                                                                                           (İsrâ suresi, 30. ayet)

C) “…Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)

D) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında birbirinizin malını haksızlıkla yemeyiniz…”
(Nisâ suresi, 29. ayet)
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3. 5.

6.4.

“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, 
düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, 
kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, 
borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. 
İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve 
hikmetle yönetmektedir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Kimler zekâtı verir?

B) Zekât kimlere verilir?

C) Nelerden zekât verilir?

D) Zekât ne zaman verilir?

Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası 
vurgulanmaktadır?

A) Sadaka vermekle mal eksilmez.

B) Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.

C) Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilen-
dir.

D) Su, ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri 
söndürür.

I. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması

II. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması

III. İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi

IV. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar 
çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla 
ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?

A) II ve III

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel 
felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” 
diye yakınır.

Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inan-
mıştır.
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme 
olarak anlamıştır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.

7. 9.

10.8.

İslam’da “malın korunması ilkesi” gereği - - - - 
yasaklanmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramla-
rından hangisi getirilemez?

A) Hırsızlık

B) İnfak

C) Kumar

D) İsraf

I. “Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize haksızlık ede-
rek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. …”

(Nisâ suresi, 29. ayet)

II. “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldür-
müş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanla-
rın hayatını kurtarmış gibi olur…”

(Mâide suresi, 32. ayet)

III. “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde 
devamlı kalmak üzere cehennemdir. ...”

(Nisâ suresi, 93. ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği ile 
ilgilidir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın 
zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında 
vermiştir.

Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisinde yanlışlık yapmıştır?

A) Zekât verdiği malın cinsinde

B) Zekât verdiği oranda

C) Zekât verdiği kişide

D) Nisap miktarında

Evrendeki 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) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına

B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna

C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine

D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına
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1.

2.

Hey, I’m Clay. I’m a student at Liverpool Middle School. I prepared a chart about my friends’ 
personalities for my English class. I love my friends and respect them. I think it is important 
to know and respect your friend’s personality to become true friends. My friend Sam, for 
example doesn’t change her opinions easily. I sometimes argue with her, but that’s okay 
because she always tells the truth. My friend Kim rarely tells the truth, but he helps us when 
we need. Everyone gets on well with Pam because she never lies to us, but she doesn’t like 
spending money. Jim and Pam are very different because Jim loves spending money and 
he often buys his friends food. Our friends have different personalities, but we should talk to 
each other about our problems and respect our friends for better friendships!

Which of the following is the CORRECT chart according to the text?

A) Sam Pam Kim Jim

Personality stubborn stingy trustworthy helpful

B) Sam Pam Kim Jim

Personality honest dishonest helpful generous

C) Sam Pam Kim Jim

Personality honest stingy helpful generous

D) Sam Pam Kim Jim

Personality stubborn dishonest trustworthy helpful

I  prefer communicating by ………
In my opinion, it is not faster but more exciting and nostalgic. My 
parents used to talk about those times and they say that waiting for a 
letter makes people happy. Everyone sent letters to each other with 
good wishes.

Choose the correct answer for the blank.

A) Speaking face to face B) Writing a letter

C) Sending e mail D) Talking on the phone
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Advantages Disadvantages
Jim easy research online viruses
Kim access to information useless content
Lim online shopping wasting money

Jim, Kim and Lim prepared a chart about their thoughts on advantages and disadvantages of using Internet among teenagers 
for their IT course. They believe the Internet is useful, but it can also be harmful without the help of parents and teachers. 

Which of the following is CORRECT according to the chart above?

A) The students don’t use the Internet for their projects.

B) Jim, Kim, and Lim believe the Internet has the best answers.

C) The students always use the Internet for the same purposes.

D) Jim, Kim, and Lim don’t face the same problems online.

Hi there! I’m Timothy! I love cooking so much! Today we are going to make delicious pancakes! Here is the recipe;

Which tool Timothy DOES NOT need to use when making pancakes?

Ingredients;
1 cup of flour
2 tablespoons of 
white sugar
2 teaspoons of 
baking powder
1 teaspoons of salt
1 egg
1 cup of milk
2 tablespoons of oil.

Steps;
 G Firstly, mix flour, sugar, baking powder and salt in a large 
bowl. Then pour milk, egg and oil and mix them.

 G Secondly, Heat the pan.

 G Then,pour ¼ cup of mixture to the pan for each pancake. 
Brown on the both sides of the pancake.

 G Finally, serve it hot, bon appetite!

A) B)

C) D)

3.

4.
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I. Add your sauce and serve hot
II. Pour the pasta into the colander and shake it
III. Stir it as they boil 
IV. Add salt and pasta to the boiling water 
Order the recipe to make pasta.
A) IV-III-II-I
B) I-II-III-IV
C) IV-II-I-III
D) II-I-IV-III

Answer the 7. and 8. questions according to the 
information below. 

Jasmine wants to create a password for her social media 
account. According to the directions ; this password 
should consist of at least eight characters and it should be 
a combination of numbers, punctuation and letters. Also 
these characters shouldn’t repeat themselves or include 
any personal information.

Which of the following CAN be the password of 
Jasmine?

A) Jasmine.2009                B) 200920092009    

C) nmsjx.135                 D) 35-jasmine

5.

6.

7.

8.

Who doesn’t prefer rap music?

A) Tom / Emily

B) Joseph / Emily

C) Joseph / Sue 

D) Tom / Sue

Why doesn’t Tom prefer rock music?

He thinks it is ______

A) Energetic

B) Relaxing 

C) Impressive

D) Unbearable

Tom likes pop music. He listens to it when he goes to 
work. He never listens to rock music. It is unbearable 
for him.

Joseph usually listens to classical music. He can’t stand 
rap or jazz. He prefers relaxing songs to loud music.

Sue is crazy about heavy metal music. She prefers loud 
music because she thinks it is energetic. She has also 
a big archive.

Emily hates rap music. She prefers more relaxing 
music. She also likes singing. She has an impressive 
voice. 
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARI KONTROL EDİNİZ...

Gemma wants to access a website. But she is having trouble because she doesn’t have an account. Here is a dialogue of 
Gemma and her brother;
Gemma’s brother: What are you doing Gemma? You look so stressful.
Gemma: I need to access this website but I need an username and a password.
Gemma’s brother: You can’t  sign in directly, you should ………………………. at first.
Gemma: Oh ! thanks a lot.

Which of the following completes the dialogue meaningfully?

A) Log in      B) Log out   

C) Sign up       D) Sign out

Jack: Hi, buddies! Are you busy on Sunday afternoon? What about meeting at a cafe and drinking a coffee?

Sam: Thanks for your invitation, but I am afraid, I can’t.

Tom: Yeah, why not? That would be great.

Mike: It sounds a good idea, but I have a plan with my cousins.

David: It isn’t a bad idea. I hope we will have fun.

BUDDİES

Who gives an excuse for refusing the invitation of 
Jack? 

A) Tom

B) Mike

C) Sam

D) David

9.

10.


