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DENEME

2
SÖZEL BÖLÜM

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

TÜRKÇE

1. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldığı cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri 
cümlelerden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

 Anlamlar

 1-5: Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme.

 6-10: Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, ayrıntı.

 11-17: Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe.

 18-25: Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen, gösterişli, şaşaalı.

 Cümleler

 l Kazanılan büyük zaferin ardından ülkenin her yanında görkemli kutlamalar düzenlendi.

 l Biraz deneyim kazandıktan sonra iyi bir yönetici olacağından şüphem yok.

l Bir kere taviz verdik mi bunun arkası mutlaka gelir, düşüncesiyle sağlam durmaya gayret ediyordu.

l En küçük bir detayı gözden kaçırmayın, diye sıkı sıkı tembihlemiştim onları.
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 Anlamları verilen kelimeler bulmacada belirtilen aralıklara yazıldığında anahtar sözcük aşağıdakilerden 
hangisi olur?

 A) B)

C) D)

TA İ K

TE İ K

TA A K

TE K İ
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2. İkilemeler farklı yöntemlerle oluşturulmaktadır. Bu yön-
temlerden bazıları şunlardır:

	 Zıt anlamlı sözcüklerle oluşturulur.

	 Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle oluşturulur.

	 Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulur.

	 Her ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşturulur.

 Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu metinde 
sözü edilen ikileme türlerinden herhangi birinin ör-
neği yoktur?

A) Vakitli vakitsiz beni rahatsız etmeyin, diye uyarmış-
tım sizi.

B) Dedem, ekmeğini taştan çıkaran güçlü kuvvetli bir 
adammış.

C) Ocağı yakmak için topladığı çer çöp bir türlü tutuş-
muyordu.

D) Art arda gelen sorular karşısında kem küm etmeye 
başladı.

3. Komşumuz Fatma Hanım, eşini amansız bir hastalık so-
nucu kaybedince iki çocuğuna hem analık hem babalık 
yaptı. Onları okutmak için saçını süpürge etti. Büyük oğ-
lan, annesinin sözünden çıkmıyordu ama küçüğün aklı 
bir karış havadaydı. Futbol sevdasına düşmüş, okulu 
bırakacağım diye tutturmuştu. Annesi onu yola getirene 
kadar akla karayı seçti.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan de-
yimlerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?

A)  Bir şeyi çok fazla istemek.

B)  Birinin bir konudaki ters tutumunu düzeltmek.

C)  Bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlük-
lerle karşılaşmak.

D)  Bulunduğu durumdan çok üstün olan bir duruma 
ulaşma amacını gütmek.

4.  
Cümleler Öznel Nesnel

1.
Annesi uyarınca isteksizce 
kitabın sayfalarını çevirmeye 
başladı.

ü

2.
Her gün birkaç saat odadaki 
tahta iskemlede kımıldama-
dan otururdu.

ü

3.
Ufaklık meraklı gözlerle etrafı-
na bakınıyor, yer yer annesine 
sorular soruyordu.

ü

4.
Babası yıllardır bu can sıkıcı 
işi yapıyor, bir kez olsun ya-
kınmıyordu.

ü

5.
Bir buyruk almış gibi daha sıkı 
ve daha dar bir halka oluştu-
rup bir şeyler konuştular.

ü

 

 Öznel anlatım kişisel görüşler içerir. Söyleyenin duygu 
ve düşüncesini yansıtır. Nesnel anlatım ise kişisel gö-
rüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

 Buna göre yukarıdaki tabloda öznel-nesnel işaret-
lemelerinden kaç tanesi doğrudur?

 A)  2 B) 3 C)  4 D)  5

5. Bütün büyük hatalarda ortada bir yerde, hatayı geri al-
manın ve belki de gidermenin mümkün olduğu birkaç 
saliselik minicik bir an hep vardır. 

              (PEARL S. BUCK)

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özdeyişle çe-
lişmektedir?

A) Gül dikensiz olmaz.

B) Atılan ok geri dönmez. 

C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

D) Zararın neresinden dönülse kârdır.
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6. 	 Rüzgârlar nasıl oluşur?

	 Neden bazı rüzgârlar sıcak, bazılarıysa soğuk eser?

	 Rüzgârların hızı nasıl ölçülür?

 Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu sorulardan herhangi birine cevap verilmemiştir?

A) Bunu etkileyen birçok durum var. Ülkemizin coğrafi konumu bunlardan biri. Örneğin, ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu 
için kuzeyden esen rüzgârlar soğuk, güneyden esen rüzgârlarsa sıcaktır.     

B) Bazı durumlar rüzgârın hızını etkiler. Mesela, basınç merkezleri arasındaki basınç farkı ne kadar büyükse rüzgâr o 
kadar hızlı eser. Yine bu merkezler arasındaki mesafe yakın olursa rüzgâr hızlı, uzak olursa yavaş eser. Yer şekilleri ve 
bitki örtüsü de rüzgârların hızını etkiler.   

C) Rüzgârın oluşabilmesi için havanın ısınması gerekir. Isınan hava hafiflediği için yükselmeye başlar. Yükselen sıcak 
havanın yerini ise soğuk hava doldurur. Sıcak ve soğuk havanın bu şekilde sürekli hareket edip yer değiştirmesi sonu-
cunda rüzgârlar oluşur.      

D) Rüzgârların hızını ölçmek için anemometre denilen bir cihaz kullanılır. Bazen de içerisine hidrojen ya da helyum gazı 
doldurulan büyük balonlar gökyüzüne bırakılır. Ucuna bir radyo aygıtı bağlanan bu balonlar yaklaşık 40 kilometre yük-
seğe çıkar. Bu yöntemle atmosferin üst katmanlarındaki rüzgârın hızı ölçülür.

7.  Aşağıdaki metinlerin hangisinde yay ayraç içindeki hikâye ögesi yoktur?

A) Üç gün sonra Ruhi amcanın fırtına ihbarı üzerine bir koyda demirlediler. Olta takımını alan gemiciler sancak ve iskele 
küpeştelerinde avlanmaya başlamıştı bile. Çarkçıbaşı, "Uhh!” diye bağırıp misinasını heyecanla toplamaya başladı. 
Büyük bir balık tutmuştu. Gözleri ışıldıyordu. (Olay)

B) Kamarasının kapısı hafifçe tıklatıldığında Kemal Kaptan yatağına uzanmış, polisiye bir roman okuyordu. Parmağını 
okuduğu sayfanın arasına koyup gözlüğünü burnunun ucuna düşürerek, “Gel!” dedi. Aralanan kapıdan geminin reisi  
Haydar’ın başı içeriye doğru uzandı. (Yer)

C) Salonda, akşam gelecek misafirler için hazırlık yapılıyordu. Garsonlardan biri masaların üzerine beyaz örtüleri seriyor, 
diğeri de sol eliyle karnına yasladığı üst üste dizilmiş porselen tabakları dağıtıyordu. İri yarı, pala bıyıklı bir adam bir 
köşeye kurulmuş; ellerini göbeğinin üstünde birleştirmiş, başparmaklarını sinirli bir biçimde birbiri üstünde çeviriyordu. 
(Zaman)

D) Hükümet meydanı, resmî bayramlarda olduğu gibi bayraklarla donatılmıştı. Babası da Cemile ile abisine ince çıtanın 
ucuna tutturulmuş kâğıt bayraklardan almıştı. Çünkü bütün çocukların elinde onlar vardı. Cemile’nin en çok ilgisini çe-
ken de üç yanı bayrakla çevrilmiş, konuşmaların yapılacağı kürsünün hemen yanı başındaki siyah örtüyle kaplanmış 
dikdörtgen biçimli bir başka kürsüydü (Kişi)
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8.  (I) Darülaceze, bir zamanlar şehirden ve gürültüden uzak 
olduğu için burada inşa edilmişti. (II) Ama şehir ve gürül-
tü, yaşlıların kendilerinden uzaklaşmasına dayanamadılar. 
(III) Darülacezede cami, Ortodoks ve Ermeni kiliseleriyle 
bir de sinagog yapılmış olması, Osmanlı çok kültürlü ge-
leneğinin güzel bir örneğidir. (IV) Darülacezenin yanın-
daki şimdi özel hastane olan bina, eskiden Bulgar Has-
tanesiydi. 

  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A)  I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

B)  II. cümlede kinayeli anlatım vardır. 

C)  III. cümlede yazar, çıkarımda bulunmuştur.

D)  IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

9. Parçaları birbirine nehirlerle tutturulmuş şehirler vardır. 
Nehri ortadan kaldırdığınızda şehir kocaman, şekilsiz 
bir lekeye dönüşüverir. İşte Belgrad, böyle bir şehirdir. 
Denizin ve kıyısının armağan ettiği bir güzelliğe sahip 
şehirler vardır. Denizi ve kıyısını ortadan kaldırdığınız-
da geriye kalan tek şey dev bir çölden başkası değildir. 
İşte Los Angeles, böyle bir şehirdir. Melankoli ve hayata 
karşı dik duruş gibi zıt şeyleri özellikle bir araya getiren 
şehirler vardır. İşte Berlin böyle bir şehirdir. Dünyanın en 
güzel şehirleri listesine girebilmek için makyajdan faz-
lasına ihtiyacı olmayan şehirler vardır. İşte Budapeşte 
böyle bir şehirdir.

 Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisin-
den yararlanılmamıştır?

A) Örnekleme   B) Benzetme

C) Kişileştirme   D) Tanımlama

10. 

II
Bu �zler� bel�rg�n hâle get�rmek �ç�n pudra,
özel mürekkepler ve bazı k�myasal mad-
deler kullanılır.

III

IV

I
Bu salgının ve parmaklarımıza dışarıdan
bulaşan çeş�tl� maddeler�n oluşturduğu ve
yüzeylerde bıraktığı �z, parmak �z�m�zd�r.

Kâğıt ve kumaş g�b� gözenekl� ve em�c� yü-
zeylerse salgının b�r kısmını emd�ğ�nden bu
yüzeylerdek� parmak �zler� bel�rg�n değ�ld�r.

V

Bu salgı parmak uçlarımızdan dokundu-
ğumuz yüzeylere bulaşır.

Der�m�z�n altında bulunan ter bezler�, der�-
m�z� neml� ve sağlıklı tutmak �ç�n b�r salgı
salgılar.

VI
Parmak �z�, cam ve metal g�b� gözeneks�z
ve em�c� olmayan yüzeylerde bel�rg�n olur.
  

 

 

 Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluş-
turulduğunda sıralama nasıl olur?

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

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

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

D) V - VI - IV - II - III - I
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11. Meral, tatilde beş hafta boyunca okuduğu kitap sayfa sayılarını şu şekilde ifade etmektedir:

 2. Hafta: Bu hafta bir önceki haftaya göre daha az kitap okudum.

 3. Hafta: Bu hafta bir önceki haftaya göre daha çok kitap okudum.

 4. Hafta: Bu hafta bir önceki haftaya göre daha az kitap okudum.

 5. Hafta: En çok kitabı bu hafta okudum.

 Buna göre Meral'in okuduğu kitap sayfa sayılarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) 

350

300

250

200

150

100

50

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta

Sayfa Sayısı

B) 

350

300

250

200

150

100

50

Sayfa Sayısı

C) 

350

300

250

200

150

100

50

Sayfa Sayısı

D) 

350

300

250

200

150

100

50

Sayfa Sayısı
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12. Satır sonunda kelimeler bölünürken dikkat edilmesi ge-
reken kuralların bazıları şunlardır:

l Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat 
heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölü-
nürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

l Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakıl-
maz.

l Kesme işareti (’) satır sonuna geldiğinde yalnız kes-
me işareti kullanılır, ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.

  Buna göre,

 

I. .............................................................Ankara’ 
dan

II. ......................................................................e- 
meklilikte

III. ..................................................................hanı-
meli kokusu

  örneklerinin hangilerinde satır sonuna sığmayan 
kelimeler bölünürken yanlışlık yapılmıştır?

 A) Yalnız II.   B) Yalnız III. 

 C) I ve III.    D) II ve III.

13. Ağlayanlar sevinmeli

 Sevin ağlıyabiliyorsan

 Acılar art arda dinmeli

 Durur bir nöbetçi gibi

 Durur bir bekçi gibi

 Zamana gülmeli gülmeli

 
 Sevin ağlıyabiliyorsan

 Unutmanın kardeşidir ağlamak

 Uyur uyanır yatağında duyguların

 Düşüncenin kucağında hep çocuktur

 Ağlamak.

    (Özdemir Asaf)

 Bu şiirde kullanılan söz sanatlarıyla ilgili,

I. Birbirine karşıt durumlar bir arada verilerek anlatım 
etkili hâle getirilmiştir.

II. Bir kavrama insana ait özellik yüklenmiştir. 

III. Bir şey olduğundan çok büyük veya çok küçük 
gösterilerek anlatım çarpıcı hâle getirilmiştir. 

IV. İki kavram arasında benzerlik ilgisi kurulmuştur.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

 C) II ve IV.   D) I, II ve IV.
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14. 

Cümle �ç�nde v�rgül-
lerle ayrılmış tür ve

takımları ayırmak �ç�n 
kullanılır.

Ögeler� arasında v�r-
gül bulunan sıralı cüm-

leler� ayırmak �ç�n
kullanılır.

İk�den fazla eş değer
ögeler arasında v�rgül
bulunan cümlelerde

 özneden sonra 
konab�l�r.

 

 Yukarıda noktalı virgülün (;) kullanım yerleriyle ilgili bilgi verilmiştir.

 Buna göre aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisine noktalı virgül konmaz? 

A) Boş sandalyenin arkasına paltosunu koydu ( ) sonra sırasıyla boyun atkısını, eldivenlerini ve şapkasını yerleş-
tirdi sandalyeye.

B) Başkan ( ) yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla yemekli bir toplantı yapmaya karar 
verdi.

C) Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Orhan Veli şair ( ) Sait Faik, Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali yazar kimliğiyle ön 
plana çıkmıştır.

D) Yazarın birçok yapıtı sinemaya veya dizi filme uyarlandı ( ) Çalıkuşu, Akşam Güneşi, Duvaksız Gelin, Yaprak 
Dökümü...
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15. Herhangi bir konuda kişisel görüşlerin kanıtlama yoluna gidilmeden samimi bir üslupla anlatılıdığı yazı türüdür deneme.

  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olabilir?
 

A)  Bana kötülük edenleri dinlemeye, hoş görmeye çalışırım. Ejderhalara ve mucizelere nasıl inanmıyorsam, çok büyük ta-
nıklar olmadıkça, insanlarda da doğa dışı korkunç canavarlıklar olacağına inanmam. Ayrıca ben kadere seve seve bo-
yun eğebilir, kendimi onun kollarına bırakabilirim. Böyle oluşumdan da bugüne dek zarardan çok yarar gördüm. 

B)  Biz, sandığımızdan daha zenginizdir ama bizi her şeyi başkalarından almaya, dilenmeye alıştırıyorlar. Kendimizden çok 
başkalarından yararlanacak biçimde yetiştiriyorlar bizi. İnsan hiçbir şeyde gerek duyduğu kadarıyla yetinmiyor. Ne ser-
vette ne devlette kollarını kucaklayamayacak kadar açmaktan alabiliyor kendini; açgözlülüğüne sınır koyamıyor bir türlü.

C)  Hemen bütün görüşlerimiz üstün sayılan kişilerden gelme, başkalarından alınmadır. Hiç de kötü değil öyle olması. Öyle 
cılız bir çağda yaşıyoruz ki görüşlerimizi kendimiz seçsek en kötülerini seçerdik. Sokrates’in bize dostlarınca aktarılan 
konuşmalarını herkes beğendiği için biz de beğeniyoruz, kendi bildiklerimize dayanarak değil.    

D)  Destan, Gılgamış'ın yaşadığı çağdan itibaren yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza geçtikten sonra çivi yazısıyla tabletlere 
yazılmış. Kazılardan çıkarılan bu tabletlerin kırıkları ve bozuklukları nedeniyle metnin birçok yerinde boşluklar bulunu-
yor. Bu yüzden dış ülkelerde bu destanın çevirileri genellikle akademik ortamda okunuyor.

16. Cuma Cumartesi Pazar

K Salonu

L Salonu

 Bir sinemanın K ve L salonlarında cuma, cumartesi ve pazar günleri aksiyon, macera, komedi, dram ve bilim kurgu 
türünde filmler gösterilmektedir. Filmlerin gösterildikleri salon ve gösterim zamanıyla ilgili bilinenler şunlardır: 

	 Her gün, bir salonda en fazla bir film gösterilmektedir.

	 Macera ve komedi filmleri farklı günlerde fakat aynı salonda gösterilmektedir.

	 Dram türünde filmler K salonunda bir gün arayla gösterilmektedir.

	 Bilim kurgu ve aksiyon filmleri aynı gün ancak farklı salonlarda gösterilmektedir.

 Aksiyon ve komedi filmlerinin farklı salonlarda gösterildiği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisinin 
ne zaman gösterimde olduğu kesin olarak söylenemez?

 A) Aksiyon      B) Macera   

 C) Dram      D) Bilim kurgu
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17. Yüklem iş, oluş, durum ya da hareket bildiren, cümleyi 
bir yargıya bağlayan çekimli ögedir. Bir cümlenin yükle-
mi ya çekimli fiil ya da ek fiil almış isim soylu sözcükten 
oluşabilir. Cümle içerisinde yüklem tek bir sözcükten 
oluşabileceği gibi isim tamlaması veya sıfat tamlaması 
gibi söz öbekleri de yüklem görevini üstlenebilir. Ayrıca 
bir cümle, yalnızca yüklemden de oluşabilir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca 
yüklemden oluşmuştur?

A) Birkaç tatlı sözle güler yüzün açamayacağı kapı yok-
tur.

B) Güzel kokulu birçok şamdanla aydınlanan, benzer-
siz halılarla döşenmiş, görkemli bir salondu.

C) Masanın üstünde duran vazodaki çiçekler kurumuş-
tu.

D) Kurumuş yaprakları o yana bu yana sürükleyen 
rüzgârın sesiydi bu.

18.  
Cümle Öge Çeşidi

1
Giyim zevkini, koltuklarını, odasının
tefrişini gören, onun sanatla iç içe 
yaşadığını hissederdi.

Belirtili 
nesne

2
Yerinden doğrulup düğmeye basın-
ca ekranda Amerikalı ressam arka-
daşını gördü.

Zarf 
tamlayıcısı

3
Ağacın çıplak dalları, umutsuzca 
açılan eller gibi bomboş, gökyüzüne 
uzanıyordu.

Belirtisiz 
nesne

4
Griye çalan bulut kümeleri, saba-
hın yaklaşmakta olduğunu bildiriyor.

Özne

  

Tabloda, numaralanmış cümlelerde altı çizili kısmın hangi 
öge olduğu belirtilmek istenmiştir.

  Buna göre tablonun kaçıncı satırında yanlışlık yapıl-
mıştır?

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

19.  Yaşlı köpek, başını patilerinin üstüne koyup dilini çıkardı, 
yarı uykulu yarı uyanık bir hâlde karşısında dalgalanan 
ekin tarlasını izlemeye koyuldu.  

  Bu cümledeki altı çizili fiilimsilerin çeşidi aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

koyup dalgalanan izlemeye

A) İsim-fiil Zarf-fiil İsim-fiil

B) Sıfat-fiil Sıfat-fiil İsim-fiil

C) Zarf-fiil Sıfat-fiil İsim-fiil

D) Zarf-fiil Sıfat-fiil Zarf-fiil

  

20.  Bazı sıfat-fiil ekleri kip ekleriyle benzerlik gösterir. Kip 
eki alan sözcükler bir zamana ve şahsa göre çekimlen-
meleri yönüyle fiilimsilerden ayrılır.

  Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük sıfat-fiil görevinde kullanılmıştır? 

A)  Sıvaları dökülmüş, duvarları örümcek ağlarıyla kaplı 
bu evin iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. 

B)  Henüz hava tam kararmadan birer birer çekilir perde-
ler.

C)   Sen yardım etmezsen yarına kadar asla bitmez bu iş-
ler.

D)  Bundan böyle hafta içi sabahları 8.30'da başlayacak 
dersler.
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DENEME

21. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. •	 “Mustafa	Kemal’in	Samsun’daki	kalabalık	arasında	görüp	kendisinden	övgü	ile	söz	ettiği	kişi,	Selânik	Askerî	Rüştiyesin-
deki	Fransızca	öğretmeni	olan	Yüzbaşı	Nakiyüddin	(Yücekök)	idi.	Mustafa	Kemal,	kendisine	Fransızcanın	ilk	bilgilerini	
öğretmekle	yetinmeyip	ülkenin	ve	toplumun	geleceği	hakkında	ilk	düşünceleri	de	aşılayan	bu	öğretmeninden	Vatan	ve	
Hürriyet	Cemiyetinin	Selânik	şubesini	açarken	de	yardım	görmüştü.’’

	 •	 "’Mustafa	Kemal’in	karakterini	şekillendiren	öğretmenlerinden	biri	de	tarih	öğretmeni	Mehmet	Tevfik	Bilge’dir.	Tevfik	Bilge	
derslerinde	Fransız	İhtilali	ve	düşünürlerinden	de	bahseder,	öğrencilerinin	ufkunu	genişletir,	coşku	ve	heyecanlarına	ortak	
olurdu.	Mustafa	Kemal,	kendisinde	tarihe	karşı	ilgi	ve	sevgi	oluşturan	bu	öğretmeni	hakkında	‘Kendisine	minnet	borcum	
var.	Bana	yeni	bir	ufuk	açtı.’	diyerek	ondan	övgüyle	bahsetmiştir."	(Şerafettin	Turan,	Atatürk’ün	Düşünce	Yapısını	Etkileyen	
Olaylar)

Verilen metinlere bakılarak;
	 I.	 Mustafa	Kemal’in	kişiliğinin	oluşmasında	öğretmenlerinin	de	etkisi	olmuştur.
	 II.	 Mustafa	Kemal,	düşünce	dünyasının	şekillenmesinde	emeği	geçenleri	saygıyla	yâd	etmiştir.
	 III.	 Mustafa	Kemal	askerlik	mesleğini	bazı	öğretmenleri	sayesinde	tercih	etmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

2. Trablusgarp	Savaşı	devam	ederken	Osmanlı	Devleti’nin	Balkan	topraklarını	ele	geçirmek	isteyen	Bulgaristan,	Yunanistan,	
Sırbistan	ve	Karadağ,	Rusya’nın	teşvikiyle	birleşerek	Osmanlı	Devleti’ne	saldırdılar.	I.	Balkan	Savaşı	olarak	tarihe	geçen	
bu	olay,	Osmanlı	Devleti	açısından	felaketle	sonuçlandı.	Orduya	siyaset	karışmış	ve	subaylar	İttihatçılar	ve	İtilafçılar	olarak	
iki	siyasi	gruba	ayrılmıştı.	Particilik	yapan	subaylar	arasında	irtibat	ve	iş	birliği	zayıftı.	Ordumuzun	ulaşım	ve	ikmal	hatları	da	
yeterli	değildi.	Tüm	bunların	etkisiyle	küçük	Balkan	devletlerine	karşı	yeterince	mücadele	edilemedi.	Kayıplar	veren	ordumuz	
geri	çekilmeye	başladı.	Edirne	Bulgarların	eline	geçti.	İlerleyen	Bulgar	kuvvetleri	İstanbul	sınırına	dayandı.	Başkent	de	tehdit	
altında	kalınca	Osmanlı	yöneticileri	barış	 istediler.	Yapılan	antlaşma	ile	Midye-Enez	hattının	batısındaki	Balkan	toprakları	
-Edirne	dâhil	olmak	üzere-	kaybedildi.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunamaz?

A)	 Balkan	devletleri	Osmanlı	Devleti’nin	içinde	bulunduğu	durumdan	yararlanmak	istemişlerdir.

B)	 Osmanlı	ordusunda	birlik	ve	beraberliğin	olmaması	savaşın	kaybedilmesinde	etkili	olmuştur.

C)	Osmanlı	Devleti,	I.	Balkan	Savaşı	sonrasında	Avrupa	Kıtası’ndaki	topraklarının	tamamını	kaybetmiştir.

D)	Osmanlı	Devleti,	kendisinden	ayrılan	küçük	Balkan	devletleriyle	bile	mücadele	edemez	hâle	gelmiştir.
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2

3. XVIII.	yüzyıldan	itibaren	Avrupalı	devletler,	bir	yandan	“ham	madde”	ve	“pazar”	arayışına	yönelirken	diğer	yandan	“sömürgeci-
lik”	yarışı	hız	kazandı.	Sömürgecilik	yarışına	katılan	devletler,	birbirlerine	üstünlük	sağlamak	için	hem	sanayilerini	geliştirdiler	
hem	de	hızla	silahlandılar.	Öte	yandan	ortaya	çıkan	“milliyetçilik”	düşüncesi,	çok	uluslu	devletlerin	içerisindeki	azınlıkların	
isyan	etmelerine	neden	oldu.	Avrupalı	büyük	devletlerin	çıkarları	doğrultusunda	yönlendirdiği	bu	isyanlardan	en	fazla	Osmanlı	
Devleti	ile	Avusturya-Macaristan	İmparatorluğu	etkilendi.

Yukarıda I. Dünya Savaşı’na etki eden gelişmelerden hangilerine değinilmiştir?

A)	 Sanayi	İnkılabı	–	Fransız	İhtilali

B)	 Silahlanma	yarışı	–	Devletlerarası	gruplaşmalar

C)	 Fransız	İhtilali	–	Silahlanma	yarışı

D)	Sanayi	İnkılabı	–	Devletlerarası	gruplaşmalar

4. I.	Dünya	Savaşı	başladığında	Osmanlı	Devleti;
	 •	 Tarafsızlığını	ilan	etti.
	 •	 Boğazları	ulaşıma	kapattı.
	 •	 Ülke	genelinde	seferberlik	başlattı.
	 •	 Kapitülasyonları	kaldırdığını	duyurdu.

Osmanlı Devleti’nin aldığı bu önlemlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?

A)	 Başkentin	güvenliğini	sağlamaya

B)	 Ekonomik	baskılardan	kurtulmaya

C)	 Savaşın	getirdiği	olumsuzlukları	en	aza	indirmeye

D)	Almanya’dan	ekonomik	alanda	destek	almaya
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5. 

Yukarıda	XX.	yüzyılın	başlarında	sömürgeci	devletler	ve	sömürgeleri	verilmiştir.

Sadece verilen haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A)	 İngiltere	farklı	kıtalarda	sömürgeler	elde	etmiştir.

B)	 En	fazla	sömürgesi	olan	ülke	Osmanlı	Devleti’dir.

C)	 Sömürgeciliğin	ortaya	çıkmasında	Sanayi	İnkılabı	etkili	olmuştur.

D)	 Afrika	Kıtası’nın	tamamı	Avrupalı	devletler	tarafından	sömürge	hâline	getirilmiştir.
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6. İtilaf	Devletleri,	Çanakkale	Savaşları	ile:
	 •	 Çanakkale	 Boğazı’nı	 geçip	 İstanbul’u	 işgal	 ederek	

Osmanlı	Devleti’ni	teslim	almayı,
	 •	 Karadeniz’e	geçip	müttefikleri	Rusya’ya	yardım	gön-

dermeyi,
	 •	 Elde	edecekleri	zafer	sayesinde	savaşa	girmemiş	dev-

letleri	kendi	yanlarında	savaşa	çekmeyi,
	 •	 Osmanlı	Devleti’ni	 teslim	alarak	 I.	Dünya	Savaşı’nı	

kısa	sürede	bitirmeyi

hedeflemişlerdir.

I. Dünya Savaşı'nın verilen sonuçlarından hangisi İtilaf 
Devletlerinin bu amaçlarına ulaştıklarının gösterge-
sidir?

A)	 ABD’nin	Almanya’ya	savaş	ilan	etmesi

B)	 Bulgaristan’ın	İttifak	Devletleri	yanında	savaşa	girmesi

C)	 Savaşın	ömrünün	iki	yıl	kadar	uzamasına	neden	olması

D)	Rusya’nın	savaştan	çekilmek	zorunda	kalması	

7. 1916	baharında	Kafkas	Cephesi’nden	yeniden	taarruza	
geçen	Rus	kuvvetleri	Erzurum,	Erzincan,	Muş,	Bitlis	ve	
Trabzon’u	işgal	etti.	Aynı	yıl	bölgeye	gönderilen	Mustafa	
Kemal	Paşa	Muş	ve	Bitlis’i	geri	aldı.	Çanakkale	Boğazı’nı	
geçemeyen	İtilaf	Devletleri	Rusya’ya	yardım	gönderemedi-
ği	için	Rusya’da	ekonomik	sorunlar	gittikçe	arttı	ve	sonunda	
Bolşevik	İhtilali	yaşandı.	Bolşevik	İhtilali	ile	Rusya’da	çarlık	
yıkıldı	ve	Rusya	Komünizm	ile	yönetilmeye	başlandı.	Yeni	
Rus	Hükûmeti,	İttifak	Devletleriyle	Brest-Litowsk	(Birest-
Litovsk)	Antlaşması’nı	imzalayarak	savaştan	çekildi	(3	Mart	
1918).	Antlaşma	gereği	Ruslar,	Doğu	Anadolu’da	işgal	et-
tikleri	Osmanlı	topraklarını	boşalttılar.

Yalnızca verilen bilgilere bakılarak;
	 I.	 Bir	cephede	yaşanan	gelişme	diğer	cepheleri	de	etki-

lemiştir.
	 II.	 Mustafa	 Kemal,	 Kafkas	Cephesi’nde	 önemli	 başarı	

elde	etmiştir.
	 III.	 Çanakkale	Cephesi	Ruslara	karşı	açılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8. Mondros	Ateşkes	Antlaşması’ndan	sonra	başlayan	işgallere	karşı	kurulan	milli	cemiyetlerden	bazıları	şunlardır:
	 •	 Kilikyalılar	Cemiyeti;	Çukurova	bölgesinin	Fransızlar	tarafından	işgalini	ve	Ermenilerin	bölgedeki	olumsuz	faaliyetlerini	

engellemek	için	kuruldu.	
	 •	 Doğu	Anadolu	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyeti;	Erzurum	ve	diğer	doğu	vilayetlerinin	Ermenilere	verilmesini	engellemek	ama-

cıyla	kuruldu.
	 •	 Trabzon	Muhafaza-i	Hukuk	Cemiyeti;	Ermeni	ve	Pontus	Rumlarının	bölgedeki	faaliyetlerine	karşı	koymak	için	Trabzon’da	

kuruldu.

Verilen bilgilere bakılarak milli cemiyetlerle ilgili;
	 I.	 Milli	duygularla	kurulmuşlardır.
	 II.	 Bölgesel	amaçlı	kurulmuşlardır.
	 III.	 Mondros	Mütarekesi’ne	tepki	olarak	kurulmuşlardır.

çıkarımlarının hangilerinde bulunulabilir?

A)	Yalnız	I.	 B)	Yalnız	II.	 C)	I	ve	III.	 D)	I,	II	ve	III
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10. 
Erzurum Kongresi Kararları

Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

Manda ve himaye kabul edilemez.

Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Erzurum Kongre binası

Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa 
geçici bir hükûmet kurulacaktır.

Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim 
kılmak esastır.

Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi 
bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Erzurum Kongresi’nin verilen kararları ile aşağıdaki çıkarımlardan hangisi eşleştirilemez?

A)	 “Tam	bağımsızlık”	ilkesine	vurgu	yapılmıştır.

B)	 Osmanlı	Hükûmetinin	denetlenmesi	amaçlanmıştır.

C)	 “Vatanın	bütünlüğü”	ilkesine	vurgu	yapılmıştır.

D)	 İhtiyaç	duyulması	hâlinde	dış	destek	alınabileceği	belirtilmiştir.

9. Mustafa	Kemal	Paşa,	Havza’ya	ulaştıktan	sonra	halkla	toplantı	yapmış,	toplantı	sonunda	Havza	Müdafaa-i	Hukuk	Cemi-
yetinin	açılmasını	sağlamıştır.	Mustafa	Kemal	Paşa,	Havza’dan	kolordu	komutanlarına	gizli	bir	 telgraf	(Havza	Genelgesi)	
göndermiştir.	Bu	telgrafta;

	 •	 Anadolu’da	yaşanan	işgallerin	mitingler	yapılarak	kınanmasını,
	 •	 İtilaf	Devletleri	ile	Osmanlı	Hükûmetine	telgraflar	çekilerek	işgallerin	protesto	edilmesini,
	 •	 Mitingler	yapılırken	taşkınlık	yapılmamasını	ve	Hristiyan	halka	kötü	davranılmamasını

istemiştir.

Mustafa Kemal’in Havza Genelgesi ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A)	 İtilaf	Devletlerinin	desteğini	almayı

B)	 Millet	iradesini	yönetimde	egemen	kılmayı

C)	Halkın	işgallere	karşı	bilinçlenmesini	sağlamayı

D)	Güçlü	bir	devletin	himayesine	girmeyi
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1. Sağlık, Allah (c.c.) tarafından insana verilen en büyük nimetlerden biridir. Bu sebeple insan bu nimetin kıymetini bilmeli ve 
sağlığını korumak için elinden geleni yapmalıdır.

 
 Buna göre aşağıda verilen görsellerdeki tutum ve davranışlardan hangisi sağlık konusunda bilinçli bir insana ait 

olamaz?

 
A) B)

C) D)
 

2.  "... Kim Allah'tan korkarsa Allah ona (darlıktan genişliğe) bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık ve-
rir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur." 
(Talak suresi, 2-3. ayetler)

 Verilen ayet mealinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?

A) Allah'ın (c.c.) her şeyi bir düzen içinde yarattığı

B) İnsanın sınırlı bir ömre sahip olduğu

C) Allah'tan (c.c.) hakkıyla korkanların içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulacağı

D) Tevekkül etmenin önemli olduğu

DENEME

21. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ


