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A

A

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. I. Tedirgin etmek, sataşmak

3. Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün

II. İnsanın içine işlemek, duygulandırmak,
etkilemek
III. İlişkin olmak, ilgili olmak, değinmek

yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım
bozukluğu meydana gelir.

“Dokunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde numaralanmış anlamlarından
herhangi biriyle kullanılmamıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tecrübe”yi

(ÖDSGM)

A) Tarlaya tohumlar ekimde atılacak, ürün
haziranda toplanacak.
B) Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa
tehdit olmaktan çıkarılmalı.
C) Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir
ediyorum.
D) Her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi.

A

A) Masamın üzerindeki evraklara kimse dokunmasın.
B) Bugün ona dokunmayın, keyfi yerinde değil.
C) Bu konuya dokunduklarını pek görmedim
eleştirmenlerin.
D) Hiçbir şiirin bana bu kadar dokunduğunu
hatırlamıyorum.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı
örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır?

anlatan bir söz kullanılmamıştır?

A) Bizim takımın teknik direktörü eski kurttur,
maçlarda takıma iyi taktik veriyor.
B) Sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyor;
artık arkadaş seçiminde daha dikkatli.
C) Ben insan sarrafı oldum, beni kolay kolay
kandıramazlar.
D) İnce eleyip sık dokuduğundan işlerinde
başarılı oluyor.
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Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

A

A

4. Kaligrafi sanatı, yazıya ahenkli ve anlamlı şekiller verme sanatıdır ve içinde birçok tekniği barındırır.

Sanatçılar eserlerinde bu teknikleri kullanarak kendi tasarımlarını oluşturabilir. Harfin yapısına ve kendi
isteklerine göre çizgi tekniklerinin yönlerini değiştirebilir.
Görselde kaligrafi sanatında kullanılan bazı çizgi teknikleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi “kuyruk, çengel, çentik, tırnak” teknikleri kullanılarak
yazılmıştır?

A)

B)

C)

D)
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A

A

TÜRKÇE

6. Deneme, bir konu üzerinde yazarın kesin yar-

5.

gılara varmadan, kanıtlama amacı gütmeden
kişisel görüşlerini ifade ettiği yazı türüdür.

Bilim insanları, tarihî mağaralardan birinin
duvarında yukarıdaki şekilleri buluyorlar. Bu
şekillerin bilinmeyen bir yazı sistemi olduğuna
karar veriyorlar. Bu yazı sisteminde her şeklin
bir sözcük olduğu ve sözcüklerin soldan sağa
dizildiği sonucuna varıyorlar.

(ÖDSGM)

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı
örneklendiren bir metindir?

A) Bu bir türkü
Toprak çanaklarda
Güneşi içenlerin türküsü

A

Bu bilgilere göre aşağıdaki şiirlerden hangisi mağara duvarında bulunan sembollerin
düzenine uygun yazılmıştır?

B) Görmek koklamak hissetmek
Alabildiğine koşmak
Alabildiğine koşmak gökyüzüne
C) Kuşlar kanat çırpıyor
Süzülüyor gökyüzünde
Gökyüzünde süzülüyor kuşlar
D) Sözlerin özlem kokulu
Beni yüreklendirir
Beni yüreklendirir sözlerin
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A) Bir melodi duyduğumuzda beynimizde,
farklı işlevleri olan birçok bölge etkinleşir.
Bir müzik aleti çaldığımızda ise bu etki çok
daha belirgindir. Çünkü bir müzik aleti çalabilmek için kas hareketlerinin kontrollü ve
uyum hâlinde olması gerekir. Bunun için de
beyin daha aktif çalışır.
B) Herkes kendi hayatından bilir ki her gün
birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi tazeler, ev hayatımın tadını
artırır. Unutulmamalı ki sevginin kolları,
birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna
kucaklayabilecek kadar uzundur.
C) Şefika Kutluer adına 1-21 Aralık tarihleri
arasında uluslararası festival düzenleniyor.
“Sihirli Flüt” unvanlı, Türk sanatçı Şefika
Kutluer adına düzenlenen bu festivale bu
yıl ABD, Çin, Portekiz, Slovakya, Polonya,
Avusturya ve Filistin’den sanatçılar katılacak.
D) On yıl kadar önce, annemin gençlik arkadaşı Bedia Muvahhit’le karşılaşmıştım bir
lokantada. Yanına gittim, eğildim “Bedia
Teyze, yetmişimi aştım.” diye fısıldadım
kulağına. Bu münasebetsiz lafımla onun da
yetmişini çoktan aştığını söylemek istediğimi hemen anladı. “Sus kız! Herkese ilan
edeceksin.” diye beni şakadan azarladı.

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

A

A

7. Miyop, gözün uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir göz hastalığıdır. Uzağı yani geleceği göremeyen şirketler de “pazarlama miyobu” olarak adlandırılmıştır. Pazarlama miyopluğunun nedeni şirketlerin
pazara ve müşterilere eski usul yaklaşmaya devam etmeleridir. Bunun en açık belirtisi de reklamlarında, ürünün müşterilere fayda sağlayacak özelliklerini ön plana çıkarmamalarıdır.
Bu metne göre, aşağıdaki reklam afişlerinden hangisi “pazarlama miyopluğu” yaşayan bir firmaya
ait olabilir?
A)

B)

Tanınmış Markadan
Yepyeni Tasarım

KIRKLARELİ
EDİRNE
TEKİRDAĞ

BARTIN KASTAMONUSİNOP
ZONGULDAK
SAMSUN
KARABÜK

İSTANBUL

KOCAELİ
DÜZCE
YALOVA
SAKARYA BOLU
BURSA

ÇANAKKALE
BALIKESİR

KÜTAHYA
MANİSA
İZMİR

ÇANKIRI

UŞAK

ESKİŞEHİR

ANKARA

KIRIKKALE

YOZGAT

DENİZLİ

ISPARTA

KONYA

SİVAS

ANTALYA

KAYSERİ

NİĞDE

BURDUR
KARAMAN

TRABZON

OSMANİYE

ARTVİN

ARDAHAN
KARS

MUŞ
BİTLİS

DİYARBAKIR
ADIYAMAN

GAZİANTEP
KİLİS

IĞDIR
AĞRI

BİNGÖL

ELAZIĞ

MALATYA

K.MARAŞ

ADANA

İÇEL

RİZE

ERZİNCAN
TUNCELİ

NEVŞEHİR

AFYON

GİRESUN

BAYBURT
ERZURUM
GÜMÜŞHANE

TOKAT

KIRŞEHİR

AKSARAY
AYDIN

MUĞLA

ORDU

AMASYA
ÇORUM

BİLECİK

ŞANLIURFA

BATMAN

MARDİN

SİİRT
ŞIRNAK

HATAY

C)

D)

Takım elbiselerimizde
gün boyu kırışmama
garantisi
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VAN

Tabletiniz
Her An Yanınızda

HAKKARİ

A

A

8. Ön yargı, kişinin bir kimse veya bir şeyle ilgili

TÜRKÇE

10. “Dedesinin elini öptü.” cümlesinde “öptü” söz-

peşinen varsaydığı olumlu veya olumsuz tutumların tümüdür.

cüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. “Dedesinin öpülesi ellerini hatırladı.” cümlesinde
ise “öpülesi” sözcüğü fiil anlamını korumakla
birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği
için sıfat-fiildir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ön
yargılı bir tutumdan söz edilemez?

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil
kullanılmıştır?
A) Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.
B) Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür.
C) Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir.
D) Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz
koyarsınız.

A

(ÖDSGM)

A) Emanete hıyanet olmaz.
B) Kişi arkadaşından bellidir.
C) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
D) Çok havlayan köpek ısırmaz.

9. Anadolu’yu köy köy dolaşmış bir gezgin olarak

11. “Lavanta kokulu Kuyucak köyü, ziyaretçileri

Maçka’yı her zaman özlerim.

büyülüyor.” cümlesi; “büyülüyor” yüklemi fiil
olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesi,
yüklem sonda olduğu için yüklemin yerine göre
kurallı cümledir.

Bu cümleyi dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi
kurallı bir fiil cümlesidir?

A) Anadolu’da en son Maçka’yı gezmiştir.
B) Anadolu’nun dışında başka bir yer dolaşmamıştır.
C) Gezdiği yerler içinde aklında sadece Maçka
kalmıştır.
D) Maçka’yı tekrar görmek istemektedir.

A) Güneşli, güzel günlerin hayalini kuruyorum.
B) Adım atmaya mecalsiz bir ihtiyar oluyor
böyle anlarda zaman.
C) Soframıza bereket katan şey sıcak bir
tebessümdür.
D) Yapraklarından utanan solgun bir gül taşıyorum göğsümde.

7

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

A

A

12. • Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu

•
•

14. Koca bir ömür yaşamış tecrübeli insanlar,

gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Tırnak
içindeki alıntının sonunda bulunan işaret
tırnak içinde kalır.
Özel olarak vurgulanmak istenen sözler
tırnak içine alınır.
Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları
ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara
getirilen çekim ekleri tırnağın dışında kalır.

gençlerin umursamaz hareketlerini gördükçe onlara “- - - -.” diye nasihat etmekten geri
durmazlar. Ama kaç genç bu sözün önemini
kavrayabilir? Hâlbuki hayat ilerledikten sonra
insanların duydukları birçok pişmanlık, gençlikte bile bile kaybettikleri imkânlar yüzündendir.
“O zamanlar niçin daha çok okumadım? Niçin
daha çok çalışmadım?” diye dizlerini döven
insanlara hayatta çok rastlanıyor. Bu insanların
neden bu kadar üzüldüklerini gençler anlamasa bile feleğin çemberinden geçmiş yaşlılar
çok iyi anlıyor.

13. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle, bildirmiyorsa küçük harfle başlar.
Bu açıklamaya göre,
I. 2018’de ziyaret ettiğim Kuzey Ege’nin
sevimli köyü Assos’u gezmek için Mart belki
de en doğru zaman.
II. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan “Türkiye’deki Macar İzleri” başlıklı sergi
2017’nin Eylül ayına kadar ziyaret edilebilecek.
III. Şebiarus töreni için 15 Aralık çarşamba
günü Konya’ya gideceğim.
cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı
vardır?
A) Yalnız I.
C) I ve III.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Büyüklerin sözünü dinleyin
B) Elinizdeki olanakların kıymetini bilin
C) Geçmişe takılıp kalmayın, geleceğe odaklanın
D) Hayatta hep mutlu olmaya çalışın

A

A) İnsanın “sevgi” açlığı, maddi değerlere
bağımlılığını artırıyor.
B) Çoğu arkadaşım Attila İlhan’ın “Ben Sana
Mecburum” şiirini ezbere biliyor.
C) Atatürk’ün “Bilgi kuvvettir.” sözü günümüz
çağının anahtarıdır.
D) Kurtuluş Savaşı’nı anlatan “Küçük Ağa’yı”
okuduğumda çok etkilendim.

(ÖDSGM)

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili
yanlışlık yapılmıştır?

B) Yalnız II.
D) II ve III.
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A

A

15. Doğup büyüdüğüm mahallede herkes birbirini

16. Sosyal medya devi bazı şirketler, kendi üyeleri-

tanırdı. Kimse aç uyumaz; kimsenin düğünü,
cenazesi unutulmazdı. Pek az küslük olur,
kalpler kolay kolay kırılmazdı. Bugüne kıyasla
masal gibi bir yerdi mahallemiz. Şüphesiz,
burası eserlerimdeki konuya ve karakterlere
yön verdi.

(ÖDSGM)

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

nin verilerini işleyip kullanabilmek için bazı özel
programlar geliştiriyor. Kişilerle ilgili elde ettikleri verilerden yola çıkarak da onları etkilemeye çalışıyor. 2013’te açıklanan bir araştırmaya
göre bu tür programlar, kullanıcılarının karakterini beğendiği içeriklerden yola çıkarak doğru
tahmin edebiliyor. Şirketler bu tip programlar
sayesinde sizi, sosyal medya hesabınızdaki
9 beğeninize bakarak bir iş arkadaşınız kadar,
65 beğeninize bakarak bir akrabanız kadar,
225 beğeninize bakarak ebeveyniniz kadar
tanıyabiliyor. Beğendiğiniz içeriklere dayanarak
yaşınızı, cinsiyetinizi, kültür seviyenizi, siyasi
görüşlerinizi hatta o anki ruh hâlinizi sadece bir
tıkla tespit edebiliyor.

Bu parçaya göre sosyal medya kullanımı,
I. Kişilerin internet şifrelerinin ele geçirilmesi
II. İnsanların, zamanlarını verimsiz kullanması
III. İnsanları yönlendirebilecek haber ve yayınlara yer verilmesi
IV. Kişiye özel reklamlar sunulması
durumlarından hangilerini ortaya çıkarabilir?
A

A) Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
B) Çocukluğunuzun geçtiği yerler eserlerinizi
nasıl etkiledi?
C) Usta bir yazar, yaşadığı yeri eserlerinde ne
ölçüde anlatmalıdır?
D) Günümüzdeki toplumsal ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

TÜRKÇE

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

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

17.

A

A

2018 Yılı Ülkelere Göre
Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Grafiği

• Türkiye 2018’de sıralamadaki yerini korumuştur.
• 2018’de Fransa, İtalya’yı geçerek son sıradan
kurtulmuştur.
• Yunanistan 2018’de liderliğini kaybetmiştir.
• İspanya 2018’de Yunanistan’ı geçerek bir sıra
yükselmiştir.

Plaj Sayısı
590
519
459
399
368
İtalya Fransa Türkiye Yunanistan İspanya

Ülkeler

Bu bilgilere göre 2017 yılına ait “Ülkelere Göre Mavi Bayraklı Plaj Sayısı”nı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)

B)
Plaj Sayısı

Fransa İspanya Türkiye

Plaj Sayısı

İtalya Yunanistan

Ülkeler

C)

İtalya Fransa Türkiye Yunanistan İspanya

Ülkeler

D)
Plaj Sayısı

Fransa İtalya Türkiye

Plaj Sayısı

İspanya Yunanistan

Ülkeler
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İtalya Fransa Yunanistan Türkiye İspanya

Ülkeler

A

TÜRKÇE

A

18. Türk Dil Kurumunun e-sözlüğünde yer alan “testi” sözcüğüyle ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir.
testi
Köken: Farsça destî
Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı.
Çeşme başında dizleri üstüne çökmüş bir ihtiyar kadın, testisini dolduran genç kıza bakıyordu.
testi kırılmadan
testi kırılsa da kulpu elde kalır - testiyi kıran da bir, suyu getiren de
“testi” Sözcüğünün
Parmak Alfabesiyle Gösterilişi

t

e

s

t

i

Buna göre “testi” sözcüğünün açıklamalarında, sözlüklerde bulunması beklenen;
I. Sözcüğün tanımlanması ve tanıma uygun kullanımının örneklendirilmesi,
II. Sözcüğün, içinde kullanıldığı deyim ve atasözlerine yer verilmesi,
III. Kimi kavramların ifade ettiği anlamların resimle gösterilmesi,
IV. Sözcüğün ortaya çıktığı dil ve o dildeki hâli ile ilgili bilgi verilmesi,
V. Sözcüğün yöresel kullanımlarının belirtilmesi
niteliklerinden hangileri örneklenmiştir?
A) I, II ve IV.

B) I, II ve V.

C) II, III ve IV.
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D) III, IV ve V.

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

A

A

19. Bazen ilacımızı zamanında içmeyi unutuyor, bazen de içtiğimizi unutup aynı ilacı tekrar alıyoruz. Bu

soruna çözüm amaçlı bir akıllı ilaç kapağı tasarlanmış. Bu kapak telefona indirilen bir uygulamayla
çalışıyor. Bu uygulamaya ilacın adı ve dozajı giriliyor. Kullanmanız gereken zamanda ilacın kapağını
açmadığınızda telefonunuza “İlacını acilen al.”, aynı ilacı içtiğinizi unutup ikinci kez almaya kalktığınızda telefonunuza “Onu zaten almıştın.” uyarı mesajı geliyor. Akıllı ilaç kapağını zamanında açtığınızda
ise “Teşekkür ederim.” mesajı geliyor.  
Kıvanç Bey sabah alması gereken ilacını “V”, öğle vakti alması gereken ilacını “Y”, akşam alması gereken ilacını da “Z” şeklinde uygulamaya kaydediyor. Kıvanç Bey’in telefonuna gelen mesajlar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Sabah

Öğle

Akşam

Pazartesi

İlacını acilen al.

Onu zaten almıştın.

Onu zaten almıştın.

Salı

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Çarşamba

Onu zaten almıştın.

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Perşembe

Onu zaten almıştın.

İlacını acilen al.

Teşekkür ederim.

Cuma

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Bu bilgilere göre Kıvanç Bey’in ilaç kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Uygulamanın uyarıları, en çok pazartesi günü işine yaramıştır.
B) Çarşamba günü “V” ilacını içtiğini unutmuştur.
C) Perşembe günü “Y” ilacını içmeyi uygulama sayesinde hatırlamıştır.
D) Uygulamanın uyarılarına en çok “Z” ilacı için ihtiyaç duymuştur.
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A

TÜRKÇE

A

20. Trafik kurallarına uymayan sürücülere belirli oranlarda ceza puanı verilir. Bir yıl içinde ceza puanı 100’e
ulaşan sürücünün sürücü belgesine el konur.

Bazı kural ihlalleri ve ceza puanları şu şekildedir.
Kanun Maddesi
44/b

Trafik Kural İhlalinin Konusu

Ceza Puanı

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak

5

47/1-b

Kırmızı ışık kuralına uymamak

20

51/2-a

Hız sınırlarını %30’dan fazla aşmak

15

Taşıt yolu üzerinde engelli araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek

10

Emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak

15

61/o
78/1-a

Aynur, Meltem, Rıza ve Veysel’in bir yıl içinde aldıkları ceza puanlarıyla ilgili bilinenler şunlardır:
• Veysel iki ihlalden toplam 35 ceza puanı almıştır.
• Aynur, sadece 78/1-a kanun maddesine uymadığı için ceza puanı almıştır.
• Meltem, farklı iki kural ihlalinde bulunmuştur.
• Rıza üç kez aynı kural ihlalinde bulunmuştur.
• Meltem ile Aynur’un ceza puanları aynıdır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?
A) Veysel’in kural ihlallerinden biri de 51/2-a kanun maddesine uymamasıdır.
B) Aynur ve Rıza aynı kural ihlalinden dolayı ceza puanı almıştır.
C) Meltem’in kural ihlallerinden biri de 61/o kanun maddesine uymamasıdır.
D) Rıza’nın ceza puanı Veysel’inkinden fazladır.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Erzurum Kongresi, toplanma amacı ve temsi-

3. Mustafa Kemal;

liyet açısından bölgesel; aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir.

• 31 Mart Olayı’nda sadece isyanın bastırılma-

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin bölgesel olduğuna kanıt
olarak gösterilebilir?

(ÖDSGM)

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?
A) Teşkilatçılık - Vatanseverlik
B) İleri görüşlülük - Vatanseverlik
C) Kararlılık - İnkılapçılık
D) Birleştiricilik - İnkılapçılık

A

A) Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla
toplanması
B) Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi
egemen kılmanın temel ilke olarak alınması
C) Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin
benimsenmesi
D) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür,
parçalanamaz kararının alınması

•

sında değil, ordunun kurulması ve harekâtın
planlanmasında da rol oynamıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra
İstanbul’a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için
arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir.

2. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleş-

4. Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele

tiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana
değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde
inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder.

Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu
Anadolu’da ailesini kaybeden binlerce çocuğa
babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar
açtı, onların her birini meslek sahibi yaparak
sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine
“Yetimlerin Babası” unvanı verildi.

Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır.
B) Laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir.
C) Irk birliğini temel almıştır.
D) Barışçı bir politika hedeflemiştir.

Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar
yaptığı söylenebilir?
A) Siyasi - Askerî
B) Hukuki - Siyasi
C) Sosyal - Hukuki
D) Askerî - Sosyal
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

A

5. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan

7. Ancak birbirlerinin hâlinden anlayan, derdine

Savaşı’nı şu sözlerle özetlemiştir:

ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak
hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar
birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları
farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir.
Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler.

“Düşman, ordumuzu sol kanattan çevirerek
çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu.
Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe
savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı
olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece
Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından
kazanıldı...”

(ÖDSGM)

A) Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca
üstün olması
B) Savaş meydanında askerî harekât ve stratejilerin başarıyla uygulanması
C) Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını
tercih etmesi
D) Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda
yapılması

Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu
şekilde yorumlayan birine göre bir insan
topluluğunun millet olmasında;

unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir?
A) I ve III.
C) II ve III.

6. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı

B) I ve IV.
D) II ve IV.

8. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan

Devleti,

•
•
•
•

I. Ülkü birliği,
II. Kan bağı,
III. Din birliği,
IV. Duygu birliği

A

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

bazıları şunlardır:

• Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması
• Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisi-

Tarafsızlığını ilan etti.
Boğazları ulaşıma kapattı.
Ülke genelinde seferberlik başlattı.
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.

nin verilmemesi

• Fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

•

A) Ülke güvenliğini sağlamayı
B) Savaş dışında kalmayı
C) Ekonomik baskılardan kurtulmayı
D) Dış borçları kapatmayı

kolaylıkların sağlanması
Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı
zorunluluklar getirilmesi

Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak
B) Türk çiftçisini bilinçlendirmek
C) Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak
D) Geleneksel tarımı sürdürmek

15

Diğer sayfaya geçiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

A

A

9. Atatürk ilke ve inkılapları, yaşanan tecrübeler

10. Atatürk Dönemi Türk dış politikasıyla ilgili bazı

ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur.
Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi’yle
başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle
devam eden ve TBMM’nin açılmasıyla ortaya
çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin
himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez.

ifadeler şunlardır:

• Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır.

• Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler
takip edilmelidir.

• Siyasi, askerî ve ekonomik alanda kendi
iradesiyle hareket etmelidir.

A) Barışçılık
B) Gerçekçilik
C) Tam bağımsızlık
D) Karşılıklılık (Mütekabiliyet)

A

A) Millî egemenlik ve tam bağımsızlık
B) Millî kültürün korunması ve geliştirilmesi
C) Sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi
D) Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas
alması

Bu ifadeler Atatürk Dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke
ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi
dışarıda kalır?
(ÖDSGM)

Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının
dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır?

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Bir adam, Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek

3. Hz. Ömer, Hayber’de çok güzel bir hurma bah-

hasta olduğunu söyler ve ondan iyileşmesi için
dua etmesini ister. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Bana gelmeden önce bir hekime
gittin mi?” diye sorar. Adam gitmediğini söyleyince o da öncelikle hekime gitmesi gerektiğini
ifade eder.

çesi satın aldı. Daha sonra Hz. Muhammed’in
(sav.) yanına gitti ve “Ey Allah’ın Resûl’ü! Ben
bu malımla Allah’ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendireceğim?” diye
sordu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.)
“Dilersen aslını vakfet, mahsulünü de sadaka
olarak dağıt.” buyurdu. Hz. Ömer de bahçesini; satılmaması, hibe edilmemesi ve miras
bırakılmaması şartıyla fakirlere, kölelere, Allah
yolundakilere ve yolculara bağışladı.
Hz. Ömer’in bu davranışı yardımlaşma ile
ilgili aşağıdaki kavramların hangisi kapsamında değerlendirilir?

A) Sadaka-i câriye
B) Sadaka-i fıtır
C) Zekât
D) Öşür

A

A) Sağlık, insana verilen en büyük nimetlerdendir.
B) Hastalıkların şifasını veren Allah’tır.
C) İnsan, hasta olmadan gerekli tedbirleri
almalıdır.
D) İnsan, hastalık durumunda tedavi olmalıdır.

(ÖDSGM)

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

4. I. Yolda oynayan çocuklara rastladığında

2. • “Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz

• “İkiniz birlikte Firavun’a gidin. Çünkü o, sınırı

onlara hâl hatır sorması
II. Hacerü’l-Esved’in yerine konması hususunda onun hakem olmasından herkesin
memnun olması
III. Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek
üzere Hz. Ali’yi görevlendirmesi
IV. Hayatının son on yılını Medine’de geçirmesi

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu
edilen peygamberlerden biri değildir?

Numaralanmış ifadelerden hangileri
Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilir olduğuna
örnek oluşturur?

A) Hz. Harun
C) Hz. Musa

A) I ve III.
C) II ve III.

şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için
bana başvuruda bulunma!..”
(Hûd suresi, 37. ayet)
çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi
yumuşak bir üslupla söyleyin. Belki öğüt alır
yahut korkar.”
(Tâ-Hâ suresi, 43-44. ayetler)

B) Hz. Şuayb
D) Hz. Nuh
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B) I ve IV.
D) II ve IV.

Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

A

A

5. Hz. Muhammed (sav.), Müslümanlarla be-

7. Hz. Muhammed (sav.), Muaz bin Cebel’i

raber umre yapmak için Mekke yakınında
Hudeybiye’de konakladı. Durumu haber alan
Mekkeli müşrikler Müslümanları şehre sokmama kararı aldılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.), kendileri ile konuşmak üzere Hz.
Ömer’i elçi olarak göndermek istedi. Fakat o
“Ya Resûlallah! Eğer Mekkeliler bana zarar
vermek isterlerse orada bana sahip çıkacak
yeterince akrabam yok.” diyerek bu görevden
affını istedi. Hz. Muhammed (sav.) de Hz.
Ömer’in bu isteğini haklı buldu ve Mekke’de
akrabaları güçlü olan Hz. Osman’ı elçi olarak
gönderdi.

Yemen’e vali olarak görevlendirdiğinde “Bir
sorunla karşılaştığında nasıl çözersin?” diye
sorar. Muaz da: “Öncelikle Allah’ın Kitab’ı ile,
eğer onda bulamazsam sizden duyduklarım
ve gördüklerimle, şayet onda da bulamazsam
kendi görüşlerimle.” diye cevap verir. Hz. Muhammed (sav.) onun bu cevabından memnun
olur.

(ÖDSGM)

Bu metin aşağıdakilerden hangisi hakkında
bilgi vermektedir?

Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dinin temel gayesi
B) Kur’an-ı Kerim’in ana konuları
C) Kur’an-ı Kerim’in özellikleri
D) İslam dininin temel kaynakları

A

A) İnsanların görüşlerine değer verdiğine
B) Akraba ziyaretini önemsediğine
C) Temkinli ve tedbirli davrandığına
D) Anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavır sergilediğine

6. İslam dini; can, mal, nesil, akıl ve dinin korun-

8. Zekât vermek için Allah ve Resûl’ü tarafından

masını temel haklar olarak kabul eder.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu haklardan
birinin korunması ile ilgili değildir?
A) “Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece
gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede
yüzmektedir.”
(Yâsin suresi, 40. ayet)
B) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla
yemeyin...”
(Nisâ suresi, 29. ayet)
C) “(Resûl’üm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak
olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah’a
has kılarak ihlas ile kulluk et.”
(Zümer suresi, 2. ayet)
D) “... Kim bir kimseyi haksız yere öldürürse
bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de
bir insan hayatını kurtarırsa bütün insanların
hayatını kurtarmış gibi olur...”
(Mâide suresi, 32. ayet)
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belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne
sahip olmak gerekir. Bir Müslüman’ın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin
yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim
ve ulaşım gibi giderleri için ayırdığı mallar, asli
ihtiyaçlar kapsamına girer. Bu mallardan zekât
verilmesi gerekmez.
Bu metinde zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Temel ihtiyaç kapsamı dışında kalan fazla
maldan verileceğine
B) Varlıklı insanların yerine getirmesi gereken
bir ibadet olduğuna
C) Yılda bir defa verilmesi gerektiğine
D) Kur’an ve sünnet ile belirlendiğine

A

A

9. Hz. Muhammed (sav.), Hz. Ali’yi bir bölgeye

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

10. Hz. Muhammed (sav.), katı kalpli olmaktan

görev için gönderdiğinde ondan, davalı ve davacının her ikisini de dinledikten sonra hüküm
vermesini istemiştir.

şikâyet eden birine, ihtiyaç sahiplerine ikramda
bulunmasını ve yetimlere şefkatli davranmasını tavsiye etmiştir.
Bu metinde sadaka ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti
B) Merhametli ve affedici oluşu
C) Davasındaki cesaret ve kararlılığı
D) İstişareye önem vermesi

A) Malı bereketlendirir.
B) Allah rızasını kazandırır.
C) Merhamet duygusunu güçlendirir.
D) Birlik ve beraberliği artırır.

A

(ÖDSGM)

Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi
yönü vurgulanmaktadır?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.
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YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

Marcy

Tim‛s
Best
Friends

We have fun
together.

Subject
Chemistry
History
Physics
English

Sam

(ÖDSGM)

B) Lisa
D) Sam

2. This afternoon, Jane’s mother is coming home

Day
Monday
Tuesday
Wednesday
Friday

Amanda has the - - - -.

He always tells
the truth.

According to the information above, who
thinks Tim is an honest friend?
A) Marcy
C) Mel

Amanda’s Exams

Tim is
always cool.

We have similar
interests.

Mel

3. Fill in the blank according to the table below.

Lisa

A) chemistry exam after she has the English
exam
B) history and physics exams on the same
day
C) physics exam two days after the chemistry
exam
D) English exam before she has the history
exam

A

1.

from a short trip. Jane’s mother can’t stand
dirty dishes.

4. Mike : Good afternoon. This is Mike.

Which of the following chores must Jane
finish before her mother comes home?
A)

Sally : Good afternoon, Mike. This is Sally.
Mike : - - - Sally : Hold on a moment, please. I’ll get him.

B)

Which of the following DOES NOT complete
the conversation?

C)

A) Is Nick there?
B) Nick has gone out.
C) I want to talk to Nick.
D) May I speak to Nick?

D)
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A

A

5. David and Martin decided to read the same

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

6.

book and discuss it later. Here are the lists of
their personal interests:

Extreme Sports TV
Gary

David
• cars
• computers
• football

Martin
• basketball
• cooking
• health

Choose the book that both David and
Martin will enjoy reading.
B)

Rules
of
Popular
Sports

Michael : It’s paragliding.
Gary
Gary

: - - - -?
: - - - -?

Michael : W
 atching the scenery is fascinating.
Gary

: - - - -?

Michael : A
 helmet and a parachute.

D)

Computers
Today

: Hello everybody! Today, our guest is
Michael Miller. What is your favorite
sport, Michael?

Michael : Twice a week.

A

C)

Healthy
Cooking

Gary

(ÖDSGM)

A)

Michael

New
Cars

Which of the following questions DOES
NOT Gary ask Michael?
A) How often do you do it
B) Why do you like it
C) What do you need for it
D) Where do you try it
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YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

A

A

7. Researchers asked teenagers and adults

8. 		

about the types of transportation they
preferred. Here are the results:

Number of
people

Bus

Adults
Teenagers

Car

Plane Train

Types of
transportation

(ÖDSGM)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

NIKOLA
TESLA

A) Travelling by bus is popular among
teenagers.
B) Teenagers mostly travel by train.
C) Adults always travel by plane.
D) Adults never travel by car.

A

Which of the following is CORRECT
according to the results?

A Famous Scientist
Nikola Tesla was born on July
10, 1856. He became
interested in physics when he
was just a small boy. He
learned different languages,
because he wanted to read
about scientific achievements
in different parts of the world.
He invented many new things
during his life.
In this paragraph, there is NO information
about Tesla’s - - - -.
A) relatives
C) birthday
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B) achievements
D) early ages

A
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A

9. The table below shows the results of a study on daily Internet activities of 100 teens in Japan.
Internet activities

Number of teens

reading news

5

shopping online

5

checking emails

10

doing homework

15

watching movies

20

playing games

45

According to the results, which of the following is CORRECT?
A) Shopping online is very popular among teens in Japan.
B) Most of the students use the Internet to do their homework.
C) Nearly half of the students spend their time checking their emails and reading the news.
D) Many of the teens spend time playing games and watching movies.

10. These are pictures from Lily’s video:

Sugar
Flour
Vanilla

1

2

3

4

Lily is talking about making a delicious dessert.
Which of the following steps DOES NOT match with one of the pictures above?
A) Put some milk, sugar, flour and vanilla in a saucepan.
B) Heat the mixture in the saucepan and stir it.
C) Peel the fruits and chop them into small pieces.
D) Pour the mixture into the bowls and put some pieces of chocolate on each mixture.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik
ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve
kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Puanlama: Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacaktır.
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza
cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya
başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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