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1. Çevrim içi yazışmalar, günümüzün en önemli haberleşme kanalı hâline gelmiştir. Bu yazışmalar sadece alfabeden 
ibaret değildir. Konuşmalarda kullanılabilecek “emoji” denilen simgeler de artık yazışmalar için çok önemlidir. Yüz 
ifadelerinden bitkilere, kalplerden doğadaki varlıklara kadar yüzlerce emoji vardır ve bazen hiçbir kelime kulla-
nılmadan sadece emoji yardımıyla iletişim kurulabilmektedir. Emojilerin tercih edilme sebepleri arasında iletişimi 
kolaylaştırması ve onu eğlenceli hâle getirmesi vardır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

I. Var olan her şey
II. Oluşan, meydana gelen
III. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten 

somut nesne veya işaret
IV. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirti-

lerin, mimiklerin bütünü

A B C D E F

R

A

N

E

K

R

A

L

A

R

M

A

R

A

M

A

I.

II.

III.

IV.

Buna göre sözcükler bulmacaya yerleştirildiğinde “C” sütununda aşağıdakilerin hangisi oluşur?

A) B) C) D)

2. Bir zamanlar, ressamlardan sükûneti resmetmelerinin istendiği bir yarışmada birincilik kazanmış olan bir resim 
vardı. Ressamların çoğu; kesin, tam bir sessizliği gösteren dingin, hareketsiz kır resimleri göndermişlerdi. Tabii 
bu da bir sükûnet şeklidir ama elde edilmesi en zor sükûnet hali ödülü kazanan resmin gösterdiği sükûnetti. 
Bu, gürüldeyen çılgınca girdapların bulunduğu ve bütün gücüyle köpüren bir nehrin resmiydi. Ama epey coşkun 
akıntının üzerinde asılmış incecik bir dalda, içinde orada öylece oturan ve fırtınaya rağmen şarkısını söyleyen 
küçücük bir kuşun olduğu ufak, güzel bir kuş yuvası bulunuyordu. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde verilmek istenen mesajla örtüşür?

A)  Rahat ve huzurlu bir yaşam sürmenin yolu doğadan, doğallıktan geçer. Fazla mal mülk, para insanı mutlu 
etmeye yetmez. Bazen güzel bir resim insanı mutlu etmeye yeterlidir.

B)  Sakin ve rahat olmak gerek çoğu zaman. Kuşların sesine kulak vermek, suyun akışına kendini kaptırmak… 
Doğayla iç içe kalmak gerek bazen de kendimizle.

C)  Her şey yolunda giderken aksilikler yokken rahat kalmak, sakin olmak kolaydır. Önemli olan kargaşanın hü-
küm sürdüğü bir ortamda insanın küçük ama önemli ayrıntıları fark edip huzur bulabilmesidir.

D)  Günümüz insanı çok yoğun. İstediği çoğu şeye zaman ayıramadığından yakınıyor. Peki, biraz kendine dönüp 
baksa bir şeyler değişemez mi? Şikâyet ediyor ama kendi huzuru için bir girişimde bulunmuyor.
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3.

4.

Çocuğunun yeterince ders çalışmadığından yakınan pek çok ebeveynle karşı karşıya kalıyorum. Memnuniyet-
sizliğini dile getiren ve serzenişte bulunan anne ve babalara bir sorum olacak: Çocuklarınız ders çalışırken siz 
zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ders çalışma, sınavlara hazırlanma süreci yoğun çaba, dikkat ve motivas-
yon gerektirir. Çocuklar oyun ve eğlence saatlerinden feragat ederek böylesine zorlayıcı bir süreci yaşarken siz 
TV karşısında iseniz ya da eş dostu ziyaret ediyorsanız çocuğunuzun bu süreçte kendisini yalnız hissetmesine 
sebep oluyorsunuz demektir. En azından birkaç kez kendisi ders çalışırken odasında kitap okuyun ya da bir 
deneme yazmayı deneyin. Böylece çocuklarınız onlarla bu sürecin zorluklarını paylaştığınızı ve duygudaşlık 
kurduğunuzu düşünecek, ders çalışmak konusunda daha istekli olacaktır.

Bu metnin yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme                                   B) Fıkra                               C) Sohbet                         D) Eleştiri

5.

I.   Eski çamlar bardak oldu.
II.   Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.
III.   Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.
IV.   Hayvan yularından, insan sözünden tutulur.

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi numaralanmış atasözlerinin herhangi birini destekler nitelikte değildir?

Değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.     
                 (Heraklitos)

Aşılmasına imkân 
olmayan hiçbir duvar 
yoktur. 
                   (A. Çehov)

Söylemediğin sözün 
hâkimi, söylediğin 
sözün mahkûmusun.
                        (Hz. Ali)

Sen ne söylersen söyle 
söylediğin karşındaki-
nin  seni anladığı 
kadardır.
                        (Mevlana)

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kendini ifade eden yazarın benimsediği anlatım özelliklerinden biri 
değildir?
 A) Doğallık                                B) Özgünlük                        C) Yalınlık                         D) Özlülük

A)

C)

B)

D)

Ben kestirme yolları sevdim hep. Beni duygu ve düşüncelerin nüvesine lafı dolandırmadan ulaştıran 
dil ve anlatımı benimsedim. Haliyle hayat kadar acı ya da tatlı sözcüklerimi dantel işlemelerin ardına 
gizlemedim. Öz Türkçenin sunduğu sınırsız ifade olanaklarını başka dillerin sözüm ona havalı sözcükle-
rine değişmedim. Bu öyle bir dil ki bazen tarlada çapa sallayan ırgatların dilinde türkü, bazen asker yolu 
gözleyen bir nişanlının dilinde şiir, kimi zaman da tepeden tırnağa ağıttı. Dolayısıyla sözcüklerim kekik, 
hüzün, hasret, buram buram alın teri kokardı yerine göre.
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6.

7.

Ismarladığım sade Türk kahvesinden  küçük bir yudum aldım. Kahvenin buruk tadı, uykunun hayal meyal kalıntı-
larını dalga dalga süpürürken Asi Nehri’nin ters akan sularını seyre daldım. Gök kubbesinde kırlangıçlar süzülü-
yor; kıyısındaki defne, zeytin, çam ve okaliptüs ağaçları ilkbaharın tatlı sert esintileriyle salınıyordu.  Kış uyku-
sundan henüz uyanmaya başlayan doğa, benim gibi mahmurdu. Biraz sonra “Martılarım nerede?” diye sorardı 
ihtiyar nehir. Kendisine verecek bir cevabım da yok aslında. Hatıraların amansız sağanağına tutulunca asırlar 
önce kimseye geçit vermeyen kibirli ama alabildiğine güzel Asi’nin üzerine bir hüzün bulutu çöktü.

Bu metinde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) 

Evrenin hareketi var olduğu müddetçe müzik hepimizin dünyasına uğramıştır. Rüzgârın esintisindeki sese de uğra-
mıştır müzik, gök gürültüsüne de hareket halindeki suya da eksi 60 derecede buzullaşan suyun sessizliğine de… 
Müzik dünyamızın bir parçası. Evrende bir döngü var ve bu döngü içinde hareket eden her nesnenin yarattığı ses 
etkileşimi söz konusu. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, iç dünyamıza müziğin hiç uğramaması gibi bir du-
rum söz konusu olamaz elbette.

 Bu metin aşağıdaki hangi sorunun karşılığıdır?

A) Müziğin varoluşumuzda üstlendiği rolü ve bizim için önemini nasıl ifade edebiliriz?

B) Müzik, dünyamızın bir parçası olmasaydı müziğin yerini hangi sanat dalı alırdı?

C) Müzik, dünyamıza hiç uğramasaydı nesnelerin hareket döngüsü nasıl olurdu?

D) Evrendeki döngüde müziğin ortaya çıkışının bilimsel bir açıklaması var mıdır?

D) 

B) 

C) 

“Rollerin bir kıyafet gibi hangi aktör ve aktrislere adamakıllı oturacağını bilen yönetmen başarıya ulaşır.”

Aşağıdakilerin hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A)  Gerçek yönetmen, rolleri oyuncuya göre belirler.

B)  Gerçek oyuncunun yıldızı, olağan dışı rollerle parlar.

C)  Senaryoya iyi çalışan yönetmen daima amacına ulaşır.

D)  Role uygun oyuncu seçimi yapabilen yönetmen başarılıdır.

8.
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9.

Asya Kıtası’nda yer alan Hazar Gölü, 436.400 km²lik alanıyla dünyanın en büyük gölü olma unvanına
             I                                       II                       III                                                                     IV
sahiptir.

Bu metinde numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
 A) I.                                 B) II.                                    C) III.                                 D) IV.

Aşağıdaki infografikte (bilgilendirici görsel) Türkiye’nin bazı yıllardaki aile istatistikleri verilmiştir.

Buna göre,
I. 2020 yılında hanelerdeki çekirdek aile oranı, 2014 yılının gerisinde kalmıştır.
II. 2020’de çekirdek aile bulunmayan hane oranı, 2014’e göre artmıştır.
III. Ortalama hane halkı büyüklüğü, 2020 yılında bir önceki yıla oranla artmıştır.
IV. Hanelerdeki geniş aile oranı 2014’ten bu yana sürekli azalmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II.                                     B) I ve III.                               C) II ve IV.                           D) III ve IV.

10.
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11.

12.

Teknolojinin bugünkü kadar ilerlememiş 
olduğu dönemlerde fotoğraflar siyah be-
yazdı. Günümüzdeki teknoloji sayesinde 
renklerin en canlı tonlarını bile fotoğraf 

karelerinde görmek mümkün olsa da siyah beyaz 
fotoğraflar hâlâ ilgi uyandırmaya devam ediyor. 
Siyah beyaz fotoğrafların sevilmesinin en büyük 
nedeni, insanların estetik hazlarına ve duyguları-
na hitap etmeleri olarak görülüyor. Renkli fotoğ-
raflar anı olduğu gibi gösterirken gölgelerden ve 
zıtlıklardan yararlanılan siyah beyaz fotoğraflar-
da andan fazlası bulunuyor. Fotoğraf sanatçısı-
nın eseri olan siyah beyaz fotoğraflar, insanlarda 
geçmişe duyulan özlem başta olmak üzere çeşitli 
duygular uyandırıyor.

13. 14.

Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.

B) Mecaz anlamda kullanılan sözcükler vardır.

C) Geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmiştir.

D)  Sebep-sonuç ilişikisi bulunmaktadır.

I. Su buharı mısır tanesinin dış kısmında bulunan sert kabuğa basınç uygular.
II. Mısır taneleri ısıtıldığında tanenin içindeki su, su buharına dönüşür.
III. Artan sıcaklık ve basınç nedeniyle tanenin içindeki nişasta da yumuşar.
IV. Basınç, belirli bir seviyeye ulaştığında kabuk artık dayanamayarak çatlar ve mısır tanesi patlar.
V. Sıcaklık yükseldikçe, su buharının kabuğa uyguladığı bu basınç da artar.

Numaralanmış cümlelerle anlam akışına göre bir metin oluşturulduğunda hangisi sondan ikinci olur?
A) I.                                B) III.                                   C) IV.                                    D) V.

Kitap fuarlarını gezerken akıl sır erdiremediğim ko-
nulardan biri de nitelikli yazarların stantlarının bom-
boş kalması ve sosyal medya fenomenlerinin imza 
günlerinde oluşan sonu gelmez kuyruklar. Edebi ka-
lite söz konusu ise su götürür yeri olmayan başya-
pıtlarımızın yüzüne bakılmaması, sosyal ve kültürel 
anlamda bir erozyon yaşadığımızın en üzücü ema-
relerinden biri. 

Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangisini 
karşılayan bir deyim kullanılmamıştır? 

A)  Önem vermemek, ilgilenmemek 

B)  Ne olduğunu anlayamamak, sırrını çözememek

C)  Başka türlü yorumlanacak yönü bulunmamak 

D)  Bir çıkar yol, bir çözüm bulamamak

Vatan sevgisi ile dolu yürekler ve çalışkan ellerle 
asırlar sonrasına seslenmeye devam eden Hatay, 
gerek mutfağı gerek tarihî  ve doğal güzellikleri ile 
günden güne tam bir cazibe merkezi haline geliyor. 
Coğrafi işaret ile tescillenmiş ürünleri, şehrin ne 
kadar zengin bir coğrafya üzerine kurulduğunun 
belirtisi. Arkeolojik bulgular, Hatay’ın hak ettiği ilgiye 
geçmişte de mazhar olduğunun bir başka kanıtı. 
 
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine yer veril-
memiştir?
A) “Çekim” sözcüğünün zıt anlamlı karşılığına
B) “İşaret” sözcüğünün eş anlamlısına
C) Aşamalı bir durum ifade eden ikilemeye
D) Eş sesli (sesteş) sözcüklere
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15.

17.

16.Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında yerli ürünleri tercih etmenin önemini kavrat-
mak için kutlanır. Tasarruf etmenin, yatırım yapmanın ve öz kaynakların önemi fark edildiği zaman ülkenin sanayi 
çarkları işler, nitelikli insan sayısı artar, ülke kalkınır ve ihracat ithalattan fazla olur. Günümüzde yerli malı haftasın-
da yabancı menşeli ürünler günün anlam ve öneminin aksine sofralarda daha fazla yer kaplıyor. Bu durumun tabii 
ki farklı sebepleri var: pazarlama, bu haftanın anlam ve öneminin yeterince kavratılmaması, ithal ürünlerin giderek 
yaygınlaşması… Yerli malı haftasındaki duyarlılık bütün bir yaşama yansıtıldığı zaman korunan unsurun sadece 
ülke ekonomisi değil, ulusal benlik ve kültür olduğu da unutmamalıdır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerli malı kullanmanın anlamı ve önemi

B) İthalatın ekonomimize verdiği zararlar

C) Kültürümüzde ikram ve misafirperverlik

D) Ekonomik kalkınmanın yolları

Bu şiirin anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zamanın kuklası sonsuz bir döngüde ilerlerken saatin kadranında cirit atar olmuş ve olacak olan yelkovan.

B) Olmuş ve olacak olan, zamanın kuklası yelkovan sonsuz bir döngüde ilerlerken saatin kadranında cirit atar.

C) Olmuş ve olacak olan, saatin kuklası yelkovan sonsuz bir döngüde ilerlerken cirit atar zamanın kadranında.

D) Zamanın kuklası olacak olan yelkovan sonsuz bir döngüde ilerlerken saatin kadranında cirit atar olmuş.

Türkiye (I) doğal (II) tarihî ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir. Turizm, ülkemizde
nispeten yeni ama kısa sürede çok önemli gelişmelerin sağlandığı bir sektördür. 30 milyondan fazla yabancı turis-
tin ziyaret ettiği Türkiye (III) turizmden önemli gelirler elde eden sayılı ülkelerdendir. Bu sektör ülkemize doğrudan
döviz sağlamakla kalmaz (IV) aynı zamanda istihdam oluşturur.

Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
 A) I.                                 B) II.                                    C) III.                                 D) IV.
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18.

19.

Aşağıda bir dörtlü set üstü ocak görseli verilmiştir. Bu ocağın dört gözü ve her bir gözün kendisine ait ateşleme     
mekanizmasını harekete geçiren dört düğmesi vardır.

Yukarıdaki ocağı kullanarak makarna, çorba, fasulye ve et pişirmek isteyen Serap Hanım her bir yemeği ocağın 
ayrı bir gözünde pişirmektedir. Harflerle gösterilen düğmelerin hangi gözleri ateşlediği ve gözlerde pişen yemekle-
rin neler olduğuyla ilgili bilinenler şunlardır:

• 3 numaralı gözde makarna pişmektedir.
• D düğmesi 4 numaralı gözü ateşlemektedir.
• B düğmesinin ateşlediği gözde çorba pişmektedir.
• Etin çaprazında fasulye pişmektedir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) 4 numaralı gözde fasulye pişmektedir.
B) 3 numaralı gözü ateşleyen “C” düğmesidir.
C) “A” düğmesinin ateşlediği gözde et pişmektedir.
D) 1 numaralı gözde çorba pişmektedir.

Bizim çevremizden bazı beklentilerimiz muhakkak ki vardır. Aynı şekilde çevremizin de bizden bazı beklen-
tileri söz konusudur. Bu, iki değişkenli durum beklentiler açısından bir terazinin iki kefesi gibidir ve denge 
gerektirir. Çünkü denge bozuldukça ortaya çıkacak gerginlik ve çatışmalar kaçınılmaz olur. Sadece biz-
den yana beklentiye girenleri memnun etmek için harcanmış bir hayat boşuna yaşanmıştır. Aynı şekilde 

yalnızca bizim beklentilerimizle şekillenen hayat da bencillik nedeniyle doğru temeller üzerine oturtulamamış 
sayılır. İşte bu noktada düşünülmesi gereken şudur:----

Bu parçanın aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilemez?

A)  Beklentiler, hayatımızda dengeli şekilde yer almalıdır.

B)  Çatışmalar, ölçüsüz beklentilerden kaynaklanır.

C)  Hayatımızı sadece bizim isteklerimiz şekillendirmelidir.

D)  Bencillik, hayatımızı derinden ve olumsuz etkiler.

A

B

C

D

4 3

12
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20. Aşağıda bir ayakkabı bağcığının uçları “A” ve “B” harfleriyle belirtilmiş, ayakkabının bağ delikleri ise bazı harf 
ve rakamlarla ifade edilmiştir.

A B

K I

III M

II L

N IV

A B

K I

II L

M III

IV N

A B

K I

L II

III M

N IV

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu modellerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

Bağcık bağlama modellerinden bazıları şunlardır:

A)
B)

D)C)



1.

Ver�len har�tadan ve b�lg�den hareketle Osmanlı Devlet� hakkında ;

I-Farklı kıtalarda mücadele etm�şt�r.
II-Sınırları dışında açılan cephelerde taarruz yapmıştır.
III-Balkan topraklarında gerçekleşen üç cepheye yardım gönderm�şt�r.
IV-Savunma savaşı yaptığı Arap Yarımadası'nı Dünya Savaşı sonrasında kaybetm�şt�r.

yargılarından hang�s�ne ulaşılab�l�r ?

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

2.
Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün: “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa 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 ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi 
yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.

Ver�len bu olayda Mustafa Kemal'�n aşağıdak� k�ş�l�kler�nden hang�s� vurgulanmaktadır ? 

A) Liderliğ�
B) İdeal�stl�ğ�
C) İler� görüşlüğü
D) Çok yönlülüğü

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�

T.C İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük Test�nde 10 soru vardır. 
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     Taaruz Cepheler�     Yardım Cepheler�       Savunma Cepheler�

•    Kanal (Süveyş) • Gal�çya • Çanakkale 

•    Kafkas(Doğu) • Makedonya • Irak

• Romanya • S�na-F�l�st�n-Sur�ye 

• H�caz-Yemen 
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3.

II.İnönü Savaşı'nda (23 Mart-1 Nisan 1921) Yunan 

kuvvetlerinin ikinci defa yenilgiye uğraması birtakım 

önemli sonuçlar doğurdu. Bunlar:

· İzm�r ve çevres�n�n Yunan�stan'a ver�lmes�yle 

İng�ltere'ye karşı hayal kırıklığı ve güven kaybı yaşayan 

İtalya, Antalya bölges�ndek� b�rl�kler�n� ger� çekt�. 

· Güney Cephes�'nde umduğunu bulamayan Fransa 

TBMM hükümet�yle �y� �l�şk�ler kurmanın zem�n�n� 

aramaya başladı. 

· Batı Cephes�'nde yaşanan üst üste yen�lg�ler sonucu 

İng�ltere'n�n Yunan�stan'a olan güven� sarsılmaya 

başladı. 

Buna göre II.İnönü zaferi sonucu meydana gelen 

gelişmelerle ilgili olarak;

I.İt�laf Devletler� arasında görüş ayrılıklarının ortaya 

çıktığı, 
II. Asker� zaferler�n TBMM'y� s�yas� olarak güçlend�rd�ğ�, 
III. Anadolu'dak� �şgal�n tamamen sona erd�ğ�, 

sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? 

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

4.

Osmanlı hukuk sisteminde kurallar insanların dinlerine 

göre farklılık gösteriyordu. Aynı suçu işleyen insanların 

tabi oldukları kanunlar gereği aldıkları cezalar farklı 

olabiliyordu. Bu durum evrensel hukukun “eşitlik” 

ilkesiyle kesinlikle bağdaşmıyordu. Bunu önlemek adına 

İtalya örnek alınarak hazırlanan Türk Ceza Kanunu 1 

Mart 1926'da kabul edildi. Böylece ceza hukukunda 

yapılan uygulamalar tüm vatandaşlar için eşit ve 

standart hale getirilmiştir. 

Yukarıdaki bilgilere göre yeni kabul edilen Türk Ceza 

Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Toplumsal eş�tl�ğ� sağlamaya yönel�kt�r. 
B) D�n kurallarıyla b�rl�kte uygulanmıştır. 
C) Batılı ülkeler örnek alınarak hazırlanmıştır. 
D) Hukukta b�rl�ğ� sağlamaya yönel�kt�r.

5.
 'Tar�h yazmak, tar�h yapmak kadar müh�md�r. Yazan, tar�h� 

yapana sadık kalmazsa, gerçekler �nsanlığı şaşırtacak b�r 

mah�yet alır.'

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünde vurgulanan 
temel düşünce hang�s�d�r?

A)  Toplumların geçm�ş� öneml�d�r.
B)  Tar�h, geleceğ�m�z� şek�llend�r�r.
C)  Tar�h belgeler�nde objekt�f olunmalıdır.
D) Tar�hten ders alınmalıdır.

6.
Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türk�ye 

Cumhur�yet�'ne yönel�k her dönemde �ç ve dış tehd�tler 

olagelm�şt�r. Bu tehd�tler Türk�ye'n�n kalkınması ve 

gel�şmes�n�n önünde engeller oluştursa da Türk 

m�llet�n�n kararlı duruşu sayes�nde her sefer�nde ortadan 

kaldırılmıştır. 15 Temmuz 2016 tar�h�nde yaşanan b�r 

asker� darbe g�r�ş�m� halkın oylarıyla seç�lm�ş �kt�darı 

dev�rmey� amaçlayan, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n varlığını 

ve bağımsızlığını hedef alan büyük b�t tehd�t 

oluşturmuştur. Bu ha�n kalkışma karşısında Türk m�llet� 

kadın erkek, genç yaşlı fark etmeks�z�n meydanlara 

�nerek �hanet �ç�nde olan darbec�lere karşı vatanına, 

bayrağına, devlet�ne ve �rades�ne sonuna kadar sah�p 

çıkacağını gösterm�ş ve seç�lm�ş �kt�darı s�lah zoruyla 

dev�rmek �steyenler�n, TBMM'y� etk�s�zleşt�rmek 

�steyenler�n emeller�n� boşa çıkarıp büyük b�r destan 

yazmıştır. Haftalar süren demokras� nöbetler� �le 

cumhur�yete ve onun değerler�ne sah�p çıkacağını 

gösterm�şt�r. 

Ver�len met�nden hareketle 15 Temmuz darbe 
g�r�ş�m�yle �lg�l� olarak aşağıdak� yargılardan 
hang�s�ne ulaşılab�l�r?

A) Gerçekleşt�r�lmeye çalışılan darbe dış destekl� 
olmuştur.
B) 15 Temmuz kalkışması Türk�ye Cumhur�yet�'n� tehd�t 
eden son olaydır.
C) M�ll� b�rl�k ve beraberl�k sayes�nde engellenm�şt�r.
D) M�llet �rades�n� sağlamlaştırmaya yönel�k b�r 
g�r�ş�md�r.

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�
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T.C. İnkılap Tar�h� ve
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7.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, b�r Fransız 

Büyükelç� �le sohbet� sırasında aşağıdak� sözler� 

söylem�şt�r:

“Ben toprak büyütme d�lekl�s� değ�l�m; 

barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak 

antlaşmaya dayanan hakkımızın 

�stey�c�s�y�m. Onu almasam, edemem. 

Büyük Mecl�s'�n kürsüsünden m�llet�me 

söz verd�m: 
Hatay'ı alacağım! M�llet�m ben�m ded�ğ�me 
�nanır. Sözümü yer�ne get�rmezsem onun 

huzuruna çıkamam, yer�mde kalamam. Ben ş�md�ye kadar 
yen� lmed�m, yen� lemem; yen� l � rsem b�r  dak�ka 
yaşayamam. Bunu b�lerek ve sözümü mutlaka yer�ne 
get�receğ�m� düşünerek ben�m dostluğumu lütfen b�ld�r�n�z 
ve doğrulayınız, Ekselâns Ambasadör…” 
1937 (Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk T. ve D.K.H., s. 5-6)

Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinden yola çıkarak;
I. Hatay'ın şahs� b�r mesele hal�ne geld�ğ�, 
II. Barıştan h�çb�r şek�lde tav�z ver�lmed�ğ�, 
III. M�sak-ı M�ll� konusunda kararlı olunduğu,
IV. Yayılmacı ve �st�lacı b�r pol�t�ka �zlend�ğ�, 

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) I, II, III ve IV

8.
Mustafa Kemal Atatürk döneminde Halk fırkası, 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest 
Cumhuriyet Fırkası gibi partilerin kurulması;
I.   Cumhuriyet rejiminin güçlendirilmek istendiği,
II.  Ulus egemenliği anlayışının önemsendiği,
III. Tüm partilerin kurulmasında Atatürk'ün rol oynadığı,

gibi gelişmelerden hangisi ya da hangilerini kanıtlar?

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

9.
İtalya'nın 1935 yılında Habeş�stan'a saldırması �le Doğu 
Akden�z'�n ve Orta Doğu'nun güvenl�ğ� tehl�keye g�rd�. 
İtalya'nın bu saldırgan ve yayılmacı pol�t�kasından 
rahatsızlık duyan Türk�ye 1937 yılında İran, Irak ve 
Afgan�stan �le b�r araya gelerek bölge güvenl�ğ�n� 
sağlamak �ç�n Sadabat Paktı adı ver�len b�r anlaşma 
�mzaladılar. Bu anlaşmaya göre ülkeler b�rb�rler�n�n �ç 
�şler�ne karışmama, ortak çıkarlar konusunda dayanışma 
ve �şb�rl�ğ� �ç�nde olma konusunda karar aldılar. 

Ver�len b�lg�lerden yola çıkarak aşağıdak� yargılardan 
hang�s�ne ulaşılamaz?

A) İran, Irak ve Afgan�stan �le olan sınırlar bel�rlenm�şt�r.
B) Yurtta barış dünyada barış �lkes�ne göre hareket 
ed�lm�şt�r.
C) Türk�ye bu anlaşma �le doğu sınırlarını güvence altına 
almıştır.
D) Uluslararası alanda meydana gelen b�r gel�şmed�r. 

10.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ulusal ve uluslararası 
alanda büyük yankı uyandırmıştır ve üzüntüyle 
karşılanmıştır. Çünkü Atatürk fik�rler� ve gerçekleşt�rd�ğ� 
�nkılaplarla yalnız Türk m�llet�n�n değ�l dünya halklarının 
örnek aldığı b�r devlet adamıdır. Kurtuluş mücadeles� 
veren tüm mazlum m�lletlere �lham kaynağı olan bu 
büyük l�der dost düşman herkes�n saygısını kazanmayı 
başarmıştır. Ölümünün ardından ülke �ç�ndek� ve 
dışındak� b�rçok basın yayın organından taz�ye mesajları 
paylaşılmış, ona övgüler d�zen haberler yapılmıştır. 

Parçada ver�len durum Atatürk'ün;
I- Evrensel olma,
II- Bağımsızlığa önem verme,
III- Yayılmacı olma,

özell�kler�nden hang�s� ya da hang�ler� �le �lg�l�d�r?
A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I,II ve III
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1.

Murat Ağa Nasredd�n Hoca'nın yaşadığı kasabanın en zeng�nler�nden b�r�ym�ş. Ağa hem aklı hem de zekası sayes�nde 

zeng�n olduğunu düşünür, hep kend�yle övünürmüş.

İş�ne geld�ğ�nde Hoca'ya danışır, �ş�ne geld�ğ�nde �se onu d�nlemezm�ş. Sadece cuma günler� cam�ye gel�rm�ş. Murat 

Ağa'nın üç katlı, kocaman bahçel� ve çok lüks b�r ev� varmış. Bütün altınlarını ve paralarını da ev�n�n bahçes�nde 

saklarmış.

Cuma günler� cam�ye gel�p de Hoca'nın doğruluk ve dürüstlükle �lg�l� sözler�n� d�nlerken �ş�ne gelmezse:

– Hoca Efend�, sen dünya �şler�ne karışma! D�n ve dünya �ş� ayrı, derm�ş.

Günlerden b�r gün Murat Ağa'nın ev�nde yangın çıkınca koşarak cam�ye gelm�ş. O sırada herkes öğle namazından 

çıkıyormuş. Ağa, Hoca'yı görünce:

– Hoca koşun yardım ed�n ev�m yanıyor, dem�ş.

Bunu duyan Hoca durur mu?:

– Bana d�n �şler� �le dünya �şler�n� ayırmam gerekt�ğ�n� sen öğrett�n. Mesela bu yangın ben�m asla karışmamam gereken 

b�r dünya �ş�, dem�ş.

Nasrett�n Hoca �le �lg�l�  h�kayede ver�lmek �stenen mesaj aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) “(İslam'da) zarar vermek ve yapılan zarara, zararla mukabele etmek yoktur.(İbn-�  Mace -Had�s-� Şer�f)

B) “S�z�n hayırlınız, dünyası �ç�n ah�ret�n�; ah�ret� �ç�n dünyasını terk etmeyend�r.” (Al� el-Müttakî - Had�s-� Şer�f)

C) “İmanı en olgun olan müm�n, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız da kadınlarına en �y� davrananızdır.” ( İbn-� Mace 

Had�s-� Şer�f )

D) “Münafığın alamet� üçtür: Söz söyled�ğ� zaman yalan söyler, söz verd�ğ� zaman sözünde durmaz, kend�s�ne b�r şey 

emanet ed�ld�ğ� zaman hıyanet eder.” (Buhar�, - Had�s-� Şer�f)

2.

İslam d�n� can, akıl, mal, nes�l ve d�n�n korunmasına özen gösterm�ş, bu değerlerden her b�r�n�n varlığını, sürekl�l�ğ�n� ve 

korunmasını sağlayan hükümler koymuştur. Böylece bu beş değer, b�reysel ve sosyal hayatta hem varlığını sürdürmüş 

hem de kend�ler�nden beklenen sonuçları verm�şt�r.

“…Fak�rl�k korkusuyla çocuklarınızı öldürmey�n…” ( En’am sures� 151. ayet )

“O, gecey� �ç�nde d�nlenes�n�z d�ye s�z�n �ç�n yaratan, çalışıp kazanmak �ç�n de gündüzü aydınlık kılandır...”( Yunus sures� 

67.ayet)

“Ey �nananlar! Kend�n�z� ve a�len�z�, yakıtı �nsanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”(Tahr�m sures� 6.ayet)

‘’Ey �man edenler ! İçk�, kumar, d�k�l� taşlar ve fal okları şeytanın �ş�nden olan p�sl�klerd�r. Bunlardan sakının ; umulur k� 

kurtuluşa erers�n�z.’’(Ma�de sures� 90.ayet)

Yukarıdak� ayetler �ncelend�ğ�nde hang� değer�n korunmasına örnek ver�lmem�şt�r?

A) D�n�n korunması

B) Nesl�n korunması 

C) Malın korunması

D) Aklın korunması
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3.
Değ�l m� cephem�z�n s�nes�nde �man b�r
Sev�nme b�r, acı b�r, gâye aynı, v�cdan b�r!
Değ�l m� s�nede b�rd�r vuran yürek... yılmaz!
C�han yıkılsa em�n ol bu cephe sarsılmaz.

Mehmet Ak�f Ersoy’un yukarıdak� dörtlüğünde 
anlatılmak �stenen asıl düşünce aşağıdak�lerden 
hang�s�d�r?

A) Cephede savaş kazanmak �man �le olur.
B) B�rl�k ve beraberl�k �man �le bütündür.
C) Her c�han yıkılmaya mahkumdur.
D) Cephelerde �man öğret�lmel�d�r.

4.
İslam d�n�nde paylaşma ve yardımlaşmanın yollarından 
b�r� de sadaka vermekt�r. Sadaka, b�r k�ş�n�n kend� 
�steğ�yle yalnızca Allah (c.c.) rızası �ç�n fak�r ve 
muhtaçlara yaptığı madd� yardımdır. Hz. Muhammed 
(sav.), Müslümanları b�r beden�n organlarına benzetm�şt�r. 
Bu organlar arasındak� bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü 
olursa beden de o derece uyumlu çalışır. Bunun g�b� 
toplumun b�reyler� arasındak� bağın güçlend�r�lmes� de 
toplumsal uyumun sağlanması �ç�n öneml�d�r. Bundan 
dolayı İslam d�n�, �nsanlar arasında madd� ve manev� 
paylaşımların arttırılmasını tavs�ye etm�şt�r.

Bu paragrafta İslam d�n� ve sadaka �le �lg�l� asıl 
vurgulanan düşünce aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) B�reysel �badetlere öncel�k ver�lmel�d�r. 
B) Paylaşma ve yardımlaşma toplumsal b�rl�k �ç�n 
öneml�d�r.
C) Toplum �çer�s�ndek� zararlı unsurlar yok ed�lmel�d�r.
D) İnsanlar arasındak� farklı düşünceler kültürel zeng�nl�k 
olarak görülmel�d�r.

5.
Dün akşam saatler�nde annem, son zamanlarda dünyayı 
etk�s� altına alan Korona V�rüs( Cov�d 19 ) hastalığına 
yakalanan Ahmet dayımı aradı ve hal�n� hatırını sordu. 
Kend�s�ne çok d�kkat etmes�n�, doktorların tavs�yeler�ne 
uyması gerekt�ğ�n�, karant�na sürec�nde asla k�mseye 
temas etmemes�n� ve sokağa çıkmaması gerekt�ğ�n� 
hatırlattı. Ancak Ahmet dayım şu cevabı verd� : 
‘‘Doktorları pek de  d�nlem�yorum. B�zler  Müslüman 
�nsanlarız. Allah’a tevekkül etm�ş�z .O d�lerse derd�m�ze 
derman olur yok d�lemez �se k�mse b�ze fayda 
sağlayamaz.’’

Ahmet Bey’�n bu düşünces�ne bakılarak 
aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılab�l�r ? 

A) Hastalığı hafif atlatmaktadır.
B) D�n� tesl�m�yet �le doğru karar verm�şt�r.
C) Hayatını �slam� ç�zg�de yaşamaktadır.
D) Tevekkül kavramını yanlış anlamıştır.

6.
Hz. Muhammed (s.a.v.), ırk, c�ns�yet, makam, mevk� ve 
şöhret g�b� farklılıkların �nsanın değer�n� 
bel�rleyemeyeceğ�n� �fade etm�şt�r. Veda Hutbes�'nde 
“…Ey �nsanlar! B�l�n�z k� Rabb�n�z b�rd�r, atanız da b�rd�r. 
Bütün �nsanlar Âdem'den gelm�ş, Âdem de topraktan 
yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arap'a, beyazın s�yaha, s�yahın da beyaza h�çb�r 
üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva 
�led�r…” buyurarak temelde �nsanlar arasında ayrım 
olmadığını vurgulamıştır

Yukarıdak� paragrafa ver�leb�lecek en uygun başlık 

aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Hz. Muhammed güven�l�r b�r �nsandı

B) Hz. Muhammed danışarak �ş yapardı

C) Hz. Muhammed �nsanlara değer ver�rd�

D) Hz. Muhammed b�lg�ye önem ver�rd�
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7.

Peygamber efend�m�z Hz Ebubek�r �le b�rl�kte h�cret 

sırasında Sevr mağarasında g�zlen�rken müşr�kler 

mağaranın ağzına kadar gelm�şlerd�. Hz Ebubek�r’�n 

end�şelend�ğ�n� gören peygamber�m�z kend�s�ne 

‘’Korkma ! H�ç şüphes�z Allah b�z�mle beraberd�r…’’ 

d�yerek arkadaşını tesell� etm�şt�r.

Bu met�nde peygamber�m�z�n 

I.Cesaret�

II.Tevekkülü

III. Hakkı gözetmes�

Özell�kler�nden hang�s� veya hang�ler�ne ulaşab�l�r�z?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I,II ve III

8.

Yüce Allah, �nsanlara akletme, düşünme, seç�m 

yapab�lme g�b� n�metler verm�şt�r. Ayrıca �lk �nsandan 

�t�baren doğru yolu göstermek �ç�n peygamberler ve 

onların aracılığı �le de k�taplar gönderm�şt�r. Son �lah� 

k�tap olan Kur'an-ı Ker�m �le Hz. Muhammed’�n söz ve 

davranışları İslam d�n�n�n �k� temel kaynağını oluşturur. 

Bu �k� kaynak, İslam d�n�n�n tam anlamıyla kavranması, 

em�r ve yasaklarının uygulanması �ç�n ayrılmaz b�r 

bütündür

Bu parçanın ana düşünces� aşağıdak�lerden 

hang�s�d�r?

A) Allah �nsanlara çeş�tl� n�metler verm�şt�r.

B) Kur’an’ı Ker�m son �lah� k�taptır.

C) Yüce Allah tar�h boyunca her topluluğa peygamber ve 

�lah� k�tap gönderm�şt�r.

D) Kur’an’ı Ker�m �le peygamber�m�z�n söz ve 

davranışları İslam d�n�n�n temel kaynaklarıdır.

9.
Hz. Peygamber�n sünnet�, İslam d�n�n�n temel 

kaynaklarından b�r�d�r. Z�ra Kur’an’da anlaşılmayan b�r 

ayetle karşılaşıldığında �lk olarak Hz. Peygamber�n o 

konuda b�r sözü ya da uygulaması olup olmadığı 

araştırılır. Çünkü Hz. Peygamber�n görevler�nden b�r� de 

Kur’an’dak� hükümler� açıklamaktır.

Aşağıdak� ayetlerden hang�s� bu met�n �le 

�l�şk�lend�r�lemez ?

A) “Doğrusu k�tabı b�z �nd�rd�k, onun koruyucusu elbette 

b�z�z’’

B) ‘’... İnsanlara, kend�ler�ne �nd�r�len� açıklaman ve 

onların da (üzer�nde) düşünmeler� �ç�n sana bu Kur’an’ı 

�nd�rd�k.”

C) ‘’Kend� aranızdan, s�ze âyetler�m�z� okuyan, s�z� her 

kötülükten arındıran, s�ze K�tab’ı, h�kmet� ve 

b�lmed�kler�n�z� öğreten b�r peygamber gönderd�k.”

D) “Sana K�tabı özell�kle ayrılığa düştükler� konuda 

onları aydınlatman �ç�n ve �nanan b�r topluluğa rehber ve 

rahmet olsun d�ye �nd�rd�k ‘’

10.

Ebu Hadrad adlı sahab�, b�r Yahud�’den borç almıştı. 

Ancak Ebu Hadrad söz verd�ğ� süre �ç�nde borcunu 

ödeyemem�şt�. Bu sahab� borcunu ödemek �ç�n 

alacaklıdan sürey� uzatmasını �sted�yse de adam buna 

razı olmadı. Hz. Muhammed (s.a.v.) durumdan haberdar 

olunca Ebu Hadrad’dan el�ndek� bazı malzemeler� 

satarak borcunu ödemes�n�, alacaklıyı mağdur 

etmemes�n� söyled�.

Hz. Muhammed’�n bu olaydak� tavrı onun hang� 

özell�ğ� �le daha çok �l�şk�l�d�r?

A) İnsanlara değer vermes�

B) İst�şareye önem vermes�

C) Hakkı gözetmedek� hassas�yet�

D) Cesaret ve Kararlılığı 

D�n Kültürü ve 
Ahlak B�lg�s� Test�
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1.

Call center: Hello, this is ZA Company's call center. How can I help you?
Andy: Hey, I'm Andy Ande. I bought a smart phone from your company for my daughter. But, she can't call anyone with it 
and I want to ________ it as soon as possible.
Call center: Mr. Ande, did you charge it before using?
Andy: Yes, I did. It is working, but we can't make any calls.
Call center: Mr Ande, did you put your SIM card in it?
Andy: Oh, no! We didn't. Could you please __________?
Call center: Of course, I'll hold the line.
Andy: The names are on the screen and we can _________ now! Thank you!
Call center: No problem, Mr Ande. Have a good day.
Andy: Have a good day!

Which of the following options DOES NOT complete the dialogue?
A) call back    B) make calls
C) return    D) wait a second

2.

George: …………………………………?

Mia: I am an adrenalin seeker. So, I think they are amusing and exciting.

George: ………………………………….?

Mia: I like paragliding because it is exciting to watch wonderful views over the lands.

George: …………………………………..?

Mia: Yes, I tried it when we went to Antalya last year.

Which of the following options DOES NOT complete the conversation?

A) Have you ever been to Canada?

B) What do you think about extreme sports?

C) Have you ever tried paragliding?

D) What kind of extreme sport do you prefer?



Yabancı D�l Test� Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

3.

Rules in the classroom help students have better lessons 
and learn the topics easier.  So, Jane and her friends 
prepared a chart for the classroom rules and put it on the 
wall.

Which of the following options completes the chart?
A) Keep the classroom dirty
B) Respect your friends
C) Leave rubbish on the desk
D) Run in the corridors

4.

We are Rory, Sookie, Luke and Lorelai! We travel around 
the world and take lots of pictures to share on our blogs. 
We visited Japan and South Korea last month. We saw 
great ancient cities, temples and palaces. Our new 
destination is Turkey! Turkey has a great cultural heritage 
and we can't wait to visit it in two days! See you soon!

Which of the following options did they visit in their 

last trip?

A)                                               B)

C)                                              D)

5.

These are Lucy's friends' opinions about rock music:

*Charlie can't stand rock music.

*Thomas doesn't miss any rock concerts.

*Jane hates listening to rock music.

*Tina thinks rock concerts are unbearable.

According to the information above, who will join 

the concert with Lucy?

A) Charlie

B) Thomas

C) Jane

D) Tina

6.

Peter's family has some rules for the Internet usage.

*Don't post anything about your private life. 

*Use the Internet for communication and education.

*Don't go online for more than an hour. 

*If you want to do research for homework or projects, use 

safe sites. 

These are some activities of the family members last 

week:

*Peter searched for information about his project from safe 

site.

*His mother spent an hour for online cooking course

*His father spent about two hours to chat with his friends.

*His sister downloaded her favourite songs.

According to the information above, who obeyed the 

rules?

A) Peter and his mother 

B) Peter and his father

C) His father and his sister

D) His father and mother
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  CLASSROOM RULES
- Raise your hand before speaking

- Listen to the teacher carefully

- Don't make noise 

- .....................................................

Hi, Everyone!
I have a free ticket for a rock concert on Saturday 

evening and I am very excited about it. What 
about joining me? I'm sure we will have fun and 

spend good time together.



Chicken Salad    15$

Coke      5$

Cheesecake         8$

Yabancı D�l Test� Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

7.

Hello! This is Tom. I had 35 dollars in my pocket. I paid 3 

dollars for the bus. Then  I went to a bookstore and paid 10 ,

dollars for a novel. Now, I want to have lunch.

According to the information above, which of the 

following should he choose?

A)                                            B)

C)                                            D)

8.
Georgia keeps a diary and writes everything about her 

school and friends in it.

Which of the following is CORRECT according to the 

text above?

A) Mike is a generous person.

B) Jenna is a selfish person.

C) Mike is a thoughtful person.

D) Jenna is a helpful person.

9.

''Dr. Özlem Türeci and Dr. Uğur Şahin developed a/n 

………………… for the Coronovirus disease (Covid-19) in 

2020. 

'’Which of the following options completes the 

sentence in a correct way?

A) vaccine         

B) experiment      

C) medicine      

D) microscope

10. 

I) Alexander Graham Bell was born �n Ed�nburgh, 

Scotland, on March 3, 1847. II) He had two brothers: 

Melv�lle James Bell and Edward Charles Bell and both of 

them d�ed of tuberculos�s. III) There were many other 

sc�ent�sts and �nventors dur�ng the 18th century. IV) H�s 

father was Professor Alexander Melv�lle Bell, a 

phonet�c�an, and h�s mother was El�za Grace Bell.

Read the text above and find the irrelevant sentence.

A) I       

B)  II   

C) III     

D) IV  
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Mixed Kebab       20$

Coke	                  5$

Ice cream              6$

Cheeseburger     10$

Lemonade             6$

Ice cream              6$

Meatballs            18$

Water                    3$

Chocolate cake     8$

Dear diary,

I lost my pencil at home and we had an important 

exam yesterday I felt so worried about that! So, I . 

asked Mike to borrow his extra pencil, but he didn't 

want to share it with me. It was disappointing. Then, 

Jenna offered me her extra-pencil before the exam.
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