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DENEME

6
SÖZEL BÖLÜM

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

TÜRKÇE

1. Bir kelime bulma oyununun kuralları şu şekildedir:

l Verilen sözcüğün ilk harfi, bulunacak sözcüğün son harfi olmalıdır.

l Bulunacak sözcük, verilen sözcüğün son harfinin alfabede ardından gelen ilk ünsüzle başlatılmalıdır.

l Bulunacak sözcükte kalın ünlülerden (a, ı, o, u) sonra kalın ünlü, ince ünlülerden (e, i, ö, ü) sonra ince ünlü 
gelmelidir.

 Örnek:

P E S T İ L M E R K E P 

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde yeni kelime verilen kurallara uygun oluşturulmuştur?
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2.    	 Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı ve bu anlamla 
doğrudan ilişkili anlamlarına gerçek anlam denir.

	 Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzakla-
şarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir.

	 Bir bilim, sanat veya meslek dalıyla ilgili özel ve be-
lirli bir anlamı karşılayan kelimelere terim denir.

  Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün anlam özelliği yanlış belirtilmiştir?

  

Cümleler
Anlam
Özelliği

A)
Bu odaları şehir dışından gelecek mi-
safirlerimiz için ayırmıştık.

Gerçek

B)
Bu masalar seçkin konuklara ayrılmış 
olmalı.

 Gerçek

C)
Babam faturayı ödemeyi unutunca 
evin elektriğini kesmişler.

Mecaz

D)
Kelimeleri kök, gövde ve eklerine ayır-
mada kısa çizgi kullanılır. 

Terim

3. Eleştirilmek istemiyorsan hiç iş yapma.

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlede anla-
tılmak isteneni daha çok destekler?

A) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

B) Meyve veren ağaç taşlanır. 

C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

D) Gezen ayağa taş değer.

4. Kardeşin henüz okula başlamadan okumayı öğrenmek 
için istekliydi.

 Bu cümlenin olumsuz, devrik soru şekli aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kardeşin henüz okula başlamadan okumayı öğren-
mek için istekli değil miydi?

B) Kardeşin henüz okula başlamadan okumayı öğren-
mek için isteksiz miydi?

C) Henüz okula başlamadan okumayı öğrenmek için 
isteksiz değil miydi kardeşin?

D) Henüz okula başlamadan okumayı öğrenmek için 
isteksiz miydi kardeşin?

5. I.  Öğretmenimiz iki arkadaş arasındaki anlaşmazlığı 
tereyağından kıl çeker gibi hâlletti. 

II. İflas ettikten sonra pes etmeyip işine dört elle sarıldı, 
borçlarını ödeyip düze çıktı.

III. Bu işi sürüncemede bırakmakla hem kendine hem 
bize zarar veriyorsun.

IV. Başta biraz ayak direse de en sonunda arabasını 
elden çıkarmaya razı oldu.

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan 
deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir?

A) Bir işi sonuçlanıncaya kadar boş yere geciktirmek, 
uzatmak           

B) Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdür-
mek, kendi tutumundan şaşmamak

C) Bir işi kolayca, becerikli bir biçimde yapmak          

D) Yetersiz araçlarla, sürekli ve sabırlı bir biçimde çalı-
şıp çok güç olan veya çok ağır yürüyen bir işi başar-
maya çalışmak
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6. Mustafa Bey bir araç satın almak için otomobil galerisine gitmiş, dört tane araç beğenmiştir. Bunları fiyat ve hız 
yönünden kıyaslayıp bir tanesini almaya karar vermiştir. Bunun için A, B, C, D marka araçların özelliklerini bir 
tabloya yerleştirmek istemiş ve aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

 .
 

Fiyat

Hız

Yüksek

I II

III IV

Düşük

Azalır Artar

 

 Mustafa Bey'in belirlediği dört araçla ilgili bilinenler şunlardır:

I. A marka araç, D marka araçtan daha hızlıdır.

II. C marka araç, A marka araçtan daha pahalıdır.

III. B marka araç D marka araçtan daha ucuzdur.

 Buna göre Mustafa Bey’in oluşturduğu tablo aşağıdakilerden hangisidir?

 A)

A

D

B

C
B)

A

C

D

B
C)

A

C

B

D
D)

D

A

C

B
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7. (I) Tedavi sırasında doktor ve hemşirelerden gördüğü 
ilgi, hastaya, aldığı ilaçların biyolojik etkilerinden bağım-
sız olarak güç kazandırabiliyor. (II) Bu nedenle de bilim 
insanları herhangi bir ilacın kimyasal etkilerini sınarken 
ilaç görünümündeki şekerlerle ilaçların etkilerini ayrı ayrı 
gözlemleyip ikisinin yarattığı sonuçlara bakarak ilacın 
etkisi konusunda çıkarımlarda bulunuyorlar. (III) Eğer 
sıradan bir şeker, ilaç adı altında hastaya verildiğinde 
hastada aynı düzeyde bir iyileşme gözlemleniyorsa o 
ilaçlar etkisiz kabul ediliyor. (IV) İşte, ilaç görünümün-
deki bu şekerlere “plasebo” deniyor. (V) Tıbbın bilimsel 
olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri 
hâlinde kendi kendilerini iyileştirdiklerine pek çok kez 
şahit olmuşuzdur. (VI) Tıbbi olarak kurtulma ihtimali za-
yıf görülen birçok hasta, ölüm istatistiklerine girmekten 
bu güç sayesinde kurtulmuş, tıbbın çözüm bulamadığı 
kanserin tedavisinde çoğunlukla yüksek moral ve iyileş-
me azmi etkili olmuştur. 

 Numaralanmış cümleler iki paragrafa ayrılmak is-
tendiğinde ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle 
başlar?

A) II.       B) III.                 C) IV.                   D) V.

 8 ve 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandı-
rınız.

 Bir okulda düzenlenen ve eleme usulüyle yapılan sat-
ranç turnuvasına 32 öğrenci katılmıştır. ilk turda yapı-
lan 16 maç sonunda 2. tura 16 öğrenci kalmış, bu turda 
yapılan 8 maç sonunda kazanan 8 öğrenci çeyrek final 
müsabakası oynamaya hak kazanmıştır. Çeyrek finale 
kalan öğrenciler Ali, Baran, Cenk, Deniz, Eylül, Feride, 
Gülçin ve Hüseyin'dir.

 Bu kişilerin çeyrek finalden itibaren yaptıkları maç-
lar ve sonuçlarıyla ilgili şu bilgiler verilmiştir: 

	 Karşılaşmalarda yenilen oyuncu turnuvadan elen-
mektedir.

	 Oyuncular çeyrek final, yarı final ve final maçlarını 
yapmıştır.

	 Çeyrek finalde yenilen oyuncular elenmiş, yenen 
oyuncular arasında yarı final müsabakaları yapılmış, 
aynı şekilde yenilen iki oyuncu elenmiş, yenen oyun-
cular final müsabakasında karşılaşmış, final maçını 
kazanan oyuncu kupayı almıştır.

	 Feride iki maç yapmıştır.

	 Hüseyin tüm maçlarını kazanmıştır.

	 Ali, Cenk'i yenerek finale çıkmıştır.

	 Gülçin, ilk maçını Hüseyin'le yapmıştır.

8. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) İlk maçta Baran, Deniz'le karşılaşmıştır.

B) Feride ikinci maçını Hüseyin'le yapmıştır.

C) Cenk bütün maçlarını kaybetmiştir.

D) Eylül iki maç yapmıştır.

9. Bu bilgilere göre aşağıdaki oyunculardan hangisi-
nin çeyrek finalden itibaren karşılaştığı tüm rakipler 
kesin olarak bilinmektedir?

A) Hüseyin   B) Cenk 

C) Ali    D) Baran
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10. 
Hâkim (İlahî) Bakış Açısı

Anlatıcı, olaylara ve kahramanlara hâkimdir. Olayların nasıl
gelişeceğini bilir ve görür. Olayları anlatırken kahramanların
aklından geçenleri ve psikolojilerini yansıtır.

Kahraman Bakış Açısı

Olaylar hikâye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılır.
Olayları yaşayan kahraman, olaylar karşısındaki izlenim ve
tutumunu kendi bakış açısıyla yansıtır.

Gözlemci Bakış Açısı

Anlatıcı, yalnızca gördüklerini aktarır. Kahramanların aklın-
dan geçenleri bilmez. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle sı-
nırlıdır. Çoğunlukla nesnel bir tutum sergiler.

 

 

 Bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

A) Sabahları çok geç kalkıyordu. Tembellik ve rahat düşkünlüğünden değil, sadece vakit geçirmek düşüncesin-
den kaynaklanıyordu geç kalkışı. Kafasına esti mi işe uğramadığı da oluyordu. Her şeye karşı kayıtsız, umur-
samaz biri olmuştu. Zaten bu yüzden yüzsüz, kurnaz ve hırsız meslektaşlarından geride kalmıştı. 

B) Kapıda kendisini karşılayan hizmetçiye salonu hazırlamasını söyledi. Salon, halılarla tefriş edilmiş hayli bü-
yük bir odaydı. Bir tarafında boylu boyunca beş girinti, bunların tam karşısında da eyvana açılan beş kapı 
vardı. Odanın ortasında halı ile kaplanmış büyükçe bir masa ve masanın çevresinde birkaç sandalye duru-
yordu.

C) Hayatında korku duymasına neden olan şey çirkin görünümüydü. Bu yüzden belli belirsiz bir aşağılık duygu-
su çekiyor, birine karşı ilgi göstermekten ve alaya alınmaktan korkuyordu. Görünüşe bakılırsa ona karşı içten 
davranıp dostluk gösteren tek kişi Muhsin'di.      

D) Şerif, sundurma kenarında yağmurun altında beklemeye başladı. Ansızın havuza ilişti gözü. Havuzun yüzü 
lambanın verdiği aydınlıkta göz kırpıyormuş gibi geldi. Dehşete düşmüş gözlerle boş boş bakıyordu. Ne hu-
zurlu ve keyifli dakikalar geçirmişti bu havuz başında!
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11. Kısaltmalar aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir.

l Kelimelerin ilk harfleri ile

l Kelimelerin ilk heceleriyle

l	Kelimelerin ilk ve son harfleriyle

l	Kurum, kuruluş isimlerinde her kelimenin ilk harfle-
riyle

 Buna göre aşağıdaki kısaltmalardan hangisi bu 
oluşturulma biçimlerinden birini örneklendirmez?

A) Fak. (Fakülte)

B) E (Eczane)

C) DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)

D) Dr. (Doktor)

12.   I.  Yarım saat süren pazarlık ve vakit kaybından sonra 
işletme sahibi son teklifimi kabul etti.

II.  Korna sesinden sonra araba dumanlar çıkararak yola 
koyuldu.  

III.  Çocuk içi pamuk doldurulmuş bebekler gibi uslu uslu 
oturdu orada.

IV.   İçinde uyanan gizemli bir sevinçle yüreği hızlı hızlı 
çarpıyordu.

  Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin öge dizilişi 
aynıdır?

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

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

13. Sarıkamış Kayak Merkezi’nin en önemli özelliklerden 
biri buraya “kristal kar” adı verilen ve toz yığınına ben-
zeyen bir karın yağması. Bu kar soğuk hava nedeniyle 
sulanmadığı ve buzlanmadığı, ilk yağdığı andaki hâlini 
koruduğu için kayak yapanlar için çok elverişli. Bu mer-
kezin bir diğer özelliğiyse sarıçam ormanlarıyla kaplı 
olması. Sarıçam ormanlarında yalnızca bu bölgede gö-
rülen birçok canlı türü yaşıyor: bozayı, kurt, vaşak, su-
samuru gibi memeliler; kara akbaba, bıyıklı doğan gibi 
birçok yırtıcı kuş türü...  

 Bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinin işlev-
leriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine 
alınır.

B) Sıralı cümleler arasında virgül kullanılır.

C) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümleden sonra iki 
nokta konur.

D) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlar 
arasında noktalı virgül kullanılır.

14.  (I) Hemen bütün görüşlerimiz üstün sayılan kişilerden gel-
me, başkalarından alınmadır. (II) Hiç de kötü değil öyle 
olması. (III) Öyle cılız bir çağda yaşıyoruz ki görüşlerimizi 
kendimiz seçsek en kötülerini seçerdik. (IV) Sokrates’in 
bize dostlarınca aktarılan konuşmalarını herkes beğen-
diği için biz de beğeniyoruz, kendi bildiklerimize daya-
narak değil. 

  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A)  I. cümlede yazar çıkarımda bulunmuştur.

B)  II. cümlede onaylama anlamı vardır. 

C)  III. cümlede kendinden önceki cümlenin gerekçesi ve-
rilmiştir.

D)  IV. cümlede örneklemeye başvurulmuştur.
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15.  İskoç bilim insanı Alexander Fleming, içeriği hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan bir deney yaptığı sırada, nereden gel-
diği belli olmayan bir küf parçası mikroskop lamelinin üzerine geldi. Küfü lamelden uzaklaştırmadan deneyine devam eden 
Fleming, küfün deneyde kullandığı bakteri üzerindeki şaşırtıcı etkilerine tanık oldu. Fleming, “penicilin notatum” adlı kü-
fün bulunduğu kısımlardaki bakterilerin öldüğünü gözlemledi. Ardından, çeşitli canlılar üzerinde gerçekleştirdiği deney-
lerde benzer bir performansa tanık olan Fleming, söz konusu küfün bariz bir yan etkisi olmadığını da fark etti. Günümüz 
antibiyotik ilaçlarında temel madde olarak kullanılan “penicilin”, 1945 yılında Alexander Fleming’e Nobel Ödülü kazandır-
mıştır.

  Bu metinden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılır? 

A)  Bazı buluşlarda tesadüflerin de payı vardır.     

B)  Bütün buluşlar uzun soluklu gözlem ve deneylerin ürünüdür.

C)  Büyük buluşlarda tesadüflerin rolü yadsınamaz. 

D)  Ödüller bilim insanlarını yeni buluşlar yapmak için teşvik eder.

16.  İki cümle fiilimsiler yardımıyla tek cümle hâline getirilebilir. Söz gelimi, “Saatlerdir çalışmaktan yoruldu.” ve “Ora-
cıkta kestirmeye koyuldu.” cümleleri "-unca" zarf-fiil eki kullanılarak “Saatlerdir çalışmaktan yorulunca oracıkta 
kestirmeye koyuldu. ” şeklinde tek cümle hâline getirilebilir.   

  Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde iki cümle fiilimsi yardımıyla tek cümle hâline getirilmemiştir?

  
1. Cümle 2. Cümle Tek Cümle

A)
Ön sırada sarışın, mavi göz-
lü bir çocuk oturuyor.

O çocuk okul takımının kap-
tanıymış.

Ön sırada oturan sarışın, mavi gözlü çocuk okul 
takımının kaptanıymış.

B)
Her gün süt ürünleri ve yu-
murta tüket.

Bu, büyüyüp gelişmen için 
gerekli.

Her gün süt ürünleri ve yumurta tüketmen büyü-
yüp gelişmen için gerekli.

C)
Öğretmenimiz derste bir ki-
tap önerdi.

Ben o kitabı daha önce oku-
muştum.

Öğretmenimizin derste önerdiği kitabı ben daha 
önce okumuştum.

D)
Günde en az iki defa dişlerini 
fırçalamalısın.

Yoksa dişlerin çürüyecek.
Günde en az iki defa dişlerini fırçalamazsan 
dişlerin çürüyecek.
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17. Mahallemizin on yıllık bakkalcısı Mehmet Usta’nın dükkânını kapatmasının nedeni, mahallemizde yeni bir alışveriş merkezi 
açılmasındandı.

 Bu cümledeki anlatım bozukluğu giderildiğinde cümle aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Mahallemizin on yıllık bakkalcısı Mehmet Usta’nın dükkânını kapatmasının nedeni, mahallemizde yeni bir alışveriş mer-
kezi açılmasıydı.

B) Mahallemizin on yıllık bakkalı Mehmet Usta’nın dükkânını kapatmasının nedeni, mahallemizde yeni bir alışveriş merkezi 
açılmasıydı.

C) Mahallemizin on yıllık bakkalcısı Mehmet Usta’nın dükkânını kapatmasının sebebi, mahallemizde yeni bir alışveriş mer-
kezi açılmasıydı.

D) Mahallemizin on yıllık bakkalı Mehmet Usta’nın dükkânını kapatmasının nedeni, mahallemizde yeni bir alışveriş merkezi 
açılmasındandı.

18. 

1

2

3

4Çocuk, dakikalardır vitrindeki spor 
ayakkabılarına bakıyor.

Sahneye ilk çıktığında heyecandan 
dizleri titriyordu.

Ünlü sanatçı, ölüm yıl dönümünde 
mezarı başında anıldı.

Sanırım, az önce yemekte söyledi-
ğim sözlerden alınmış.

Et
ke

n fi
il

Ed
ilg

en
 fii

l
Geç

işl
i fi

il
Geç

işs
iz 

fiil

 

 

Bu grafikte cümlelerin çatı özelliği belirtilmek istenmiştir.

Buna göre hangi eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?

 A)  1. B) 2. C)  3. D)  4.
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19. Aşağıdakilerden hangisinde metnin türü yay ayraç 
içinde yanlış verilmiştir?

A) Bir dile ait mevcut bir yazı sistemi başka bir dile 
uyarlanmak üzere kaç yüz kez kopya edildiyse o ka-
dar kez de bazı sorunlar çıkmıştır. Çünkü dünyada 
tamı tamına aynı seslere sahip iki dil bulamazsınız. 
Ödünç alınan harflerin gösterdiği sesler o harfleri 
ödünç alan dilde yoksa söz konusu harfler ya da işa-
retler kullanılmayıp atılır. (Makale)

B) Ahmet Rasim, “Şehir Mektupları”nı büyük bir gözlem 
yeteneği, sade, kıvrak bir üslup ve kendine özgü bir 
dille kaleme almış ve bu yazılarda genellikle mizah 
unsurunu ön plana çıkarmıştır. Yazarın en büyük 
özelliği, yazılarını bir sohbet havası içinde yazma-
sı ve okurunu daha ilk cümleden kucaklamasıdır. 
(Eleştiri)

C) Bayram geliyor. Düşünün babalar! Telaşın lüzumu 
yok! Masraf kapıları açılıyor! Fakat bunlar güzel gün-
lere özel masraflardandır, kıskanılmaz. Sevine sevi-
ne alınır, giydirilir. Herkes herkesin gülüp sevinmesi-
ni ister. (Sohbet)

D) Sarayın cafcaflı laflarından, altın suyuna banmış ya-
lanlarından sıkılan padişah kıyafet değiştirip veziriy-
le dolaşmaya çıkmış. Gide gide yolu bir köye varmış. 
Eh, sarayın avlusu gibi ipekten çimen döşeli değil 
ya, taşlı çakıllı köy yolunda, eğri büğrü patikalarda 
yoruluvermiş bizim ihtiyarlar. Onları gören bir kız 
bunları çardağına buyur etmiş, buz gibi ayranları ön-
lerine koyuvermiş. (Hikâye)

20.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde ve-
rilen söz sanatı yoktur?

A) Bekledim sabah akşam yollarını

     Uzat bana yalnız kollarını

    (Tezat=Zıtlık)

B) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,

 Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk 

    (Abartma)    

C) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem,

     Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem.

    (Kişileştirme)

D) Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan

 Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık

    (Benzetme)
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DENEME

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

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik fikrinin “Her millete bir devlet” sloganıyla yayılmaya başlamasından en fazla 
etkilenen devletlerden birisi de Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen Osmanlı azınlıkları, Avrupalı devletlerin 
de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar, diğer azınlıklar arasında da yayıldı. Azınlıkların bu 
isyanları sonucunda Balkanlardaki güven ortamı ve huzur bozuldu. Gittikçe şiddetlenen ve sayısı artan bu isyanlar Osmanlı 
Devleti’ni dağılma noktasına getirdi.

Metindeki bu bilgilerden;
 I. Fransız İhtilali, Osmanlı azınlıklarını olumsuz yönde etkilemiştir.
 II. Azınlıklar, Osmanlı devlet yönetimine hâkim olmaya çalışmışlardır.
 III. Avrupa devletleri, Osmanlı topraklarında çıkan azınlık isyanlarını desteklemişlerdir.
 IV. Milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar üzerinde etkili olmuştur.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

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

2.  

“Komşumuz Binbaşı Kadri Bey’di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri mektep 
elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. Sokaklarda 
zabitler (subay) görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun 
askeri rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selânik’e geldi. Askeri rüştiyeye 
girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle engel 
oluyordu. Kabul imtihanı zamanı gelince ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiyeye 
imtihan verdim. Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım.”

(Ş. Süreyya Aydemir, “Tek Adam”, s. 52)

Bu sözlerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Askeri ortaokula annesinin rızasını alarak kayıt yaptırmıştır.

B) Asker olma konusunda azimli ve kararlı bir tavır sergilemiştir.

C) Modern tarzda eğitim veren bir okula devam etmek istemiştir.

D) Askerlik mesleğini seçmesinde milliyetçi duyguları etkili olmuştur.
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3. Siyasi birliğini geç tamamlayan ve bu yüzden sömürgecilik yarışında geri kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar 
bulabilmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı 
savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar 
yerli halkı teşkilatlandırarak, İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtal-
yanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. İki ateş arasında 
kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan 18 Ekim 1912 tarihli Uşi Antlaşması 
ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı. Böylece Osmanlı Devleti,  Afrika Kıtasından tamamen çekildi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İtalya ham madde ve pazar bulabilmek için Trablusgarp’ı işgal etmiştir.

B) İtalya uluslararası hukuka uygun olarak toprak kazanımı elde etmeye çalışmıştır.

C) Balkan Savaşlarının çıkması Osmanlı Devleti’ni İtalya’ya karşı zor durumda bırakmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığı Trablusgarp’ın kaybedilmesiyle sona ermiştir.

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın önemli bazı maddeleri şunlardır:

2. Madde: Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

5. Madde: Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
  Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır.

10. Madde: Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.

İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması’na koydukları bu maddeler ile;
 I. Osmanlı topraklarındaki asayişi ve güvenliği sağlamak
 II. Osmanlı ülkesindeki ulaşım faaliyetlerini kontrol altına almak
 III. Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirerek işgalleri kolaylaştırmak
 IV. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantısını kesmek

düşüncelerinden hangisini amaçladıkları söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV
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5.          

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bu infografiğe bakılarak Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Doğu illeri adına toplanmış olan bölgesel nitelikli bir kongredir.

B) Ülke genelindeki tüm cemiyetlerin tek yönetim altında toplanmasını sağlamıştır.

C) İşgallere karşı Türk milletinin hep birlikte direneceği vurgulanmıştır.

D) İstanbul Hükûmetine alternatif olacak geçici bir hükûmet kurulmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.
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6. 17 Şubat 1923’de İzmir’de toplanan Türkiye İktisat 
Kongresi’nin sonunda genç Türkiye’nin ekonomi politika-
larına yön verecek Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) kararları 
kabul edildi ve millî üretim seferberliği başlatıldı. Kongrede 
alınan Misak-ı İktisadi kararlarından bazıları şunlardır:

	 •	 Millî üretimi sağlamak için geceli gündüzlü çalışmak 
ilkesidir.

	 •	 Türkiye halkı, bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun 
bilincindedir.

	 •	 Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca 
kendi üretir. Çok çalışır. Zamanda, servette ve dış 
alımda israftan kaçar.

Buna göre gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden 
hangisi Misak-ı İktisadi Kararları ile ilgili değildir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü

B) Uşak Şeker Fabrikasının kurulması

C) Karabük’te Demir-çelik Fabrikasının kurulması

D) Türkiye Taş Kömürü Kurumunun kurulması

7. Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadı-
ğına inanan bazı Türkler ve Müslümanlar çeşitli cemiyetler 
kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek 
isteyenlerin yanında, büyük bir devletin himayesi altına 
girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Millî varlığa düş-
man olan bu cemiyetlerden bazıları şunlardır:

 • Wilson Prensipleri Cemiyeti İstanbul’da kurulmuştur. 
Bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi 
için Amerikan himayesine girmesi gerektiğini savun-
muştur.

 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İstanbul’da kurulmuş ve Da-
mat Ferit Paşa Hükûmeti tarafından desteklenmiştir. 
Cemiyet, İngiltere’nin desteğine ve dostluğuna inanan 
kişilerden oluşmuştur.

Buna göre millî varlığa düşman bu iki cemiyet için 
öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bölgesel olarak hareket eden cemiyetlerdir.

B) Millî Mücadele’ye tam destek vermişlerdir.

C) Türk halkının haklı davasını savunmuşlardır.

D) Manda ve himaye fikrini savunan cemiyetlerdir.

8. Türk milletinin çağdaş uygarlığa ulaşmasına kılavuzluk eden Atatürk ilkelerinden bazılarının temel özellikleri şunlardır:
	 •	 Cumhuriyetçilik ilkesi; egemenlik yetkisinin bir zümreye değil, millete ait olmasını öngörür.
	 •	 Milliyetçilik ilkesi; bir ülkeyi, ülkenin bütün fertlerini ve bütün değerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin sevmeyi, sahiplenmeyi 

ve onlara hizmet etmeyi öngörür.
	 •	 Halkçılık ilkesi; bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmasını, devlet imkânlarından eşit olarak yararlanmasını esas 

alır.
	 •	 Laiklik ilkesi; her alanda, devlet işlerinin din kurallarına göre değil, aklın ve bilimin rehberliğinde yürütülmesini öngörür.

Buna göre Atatürk ilkeleri ile ilgili;
 I. Millî birlik ve beraberliği esas almıştır.
 II. Temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır.
 III. Kanunlar önünde tüm vatandaşların eşitliğini savunmuştur.
 IV. Tüm yurttaşlar arasında din ve inanç birliğini sağlamayı amaçlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV
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10.   

Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra TBMM tarafından Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa, gerekli 
tedbirleri almak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Ordumuzun ihtiyaçlarını halktan karşılamak amacıyla Tekalif-i 
Millîye Emirlerini yayınladı. Bu emirlere göre;

	 •	 Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı.
	 •	 Halkın elinde bulunan, savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslimi istendi.
	 •	 Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş; kösele, meşin ve kundura ipliği stoklarının % 40’ının 

bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.
	 •	 Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı ve çay 

stoklarının % 40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.

Tekâlif-i Milliye Emirlerinin bu maddeleri ordunun aşağıdaki hangi alan ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamamıştır?

A) Ulaşım B) Gıda C) Giyim D) Askeri mühimmat

9. Halk Fırkasının kuruluşundan kısa bir süre sonra parti içinde görüş ayrılıkları çıkmaya başladı. Bazı inkılaplara ve bunların 
yapılış şekillerine yönelik eleştiriler, parti içinde yeni bir muhalif grup oluşturdu. Bu grup içinde yer alan, Millî Mücadele’nin 
önde gelen isimlerinden Kâzım Karabekir, Ali Fuat (Cebesoy), Rauf Bey (Orbay), Refet Bey (Bele) ve Adnan Bey (Adıvar) 
Halk Fırkasından istifa ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir parti kurdular (17 Kasım 1924). Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla cumhuriyet tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayat başladı. 1924 yılı Aralık ayında İngiliz 
“Times Gazetesi” muhabirinin, yeni kurulan partiyle ilgili sorusuna Mustafa Kemal: “Hâkimiyeti milliye esasına dayanan ve 
bilhassa cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de 
birbirini denetleyen partilerin olacağına şüphe yoktur.” şeklinde cevap vermiştir. 

Bu bilgi ve sözlerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili;
 I. TBMM’de farklı siyasi partilerin olmasından yanadır.
 II. Meclis Hükûmeti sistemine geçilmesini istemektedir.
 III. Millî egemenlik anlayışının güçlenmesini desteklemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
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1.  

İslam'ın korunmasını esas aldığı temel haklardan biri de neslin korunmasıdır. Neslin korunması toplumun devamı 
için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini aile kuru-
munun temeli olan nikah üzerinde önemle durmuştur.

 Aşağıdaki hadislerden hangisi parçada bahsedilen konu ile ilgilidir?
 

A) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”

B) "Çalışana ücretini teri kurumadan veriniz.”

C) “Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza et-
mek için en iyi yoldur…”

D) "Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. 
Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun."

2.  4.5 milyar yıldır devam eden dünya hayatında birçok kavim, topluluk ve millet yaşamıştır. Bazı kavim ve milletler do-
ğal süreç içerisinde yok olup giderken bazıları ilahi kurallardan uzaklaşmaları ve taşkınlıkları nedeniyle helak edil-
mişlerdir. Bu durumlar Kur'an'da farklı ayetlerde ders alınması için insanlara anlatılmaktadır.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi parçada bahsedilen bu duruma örnek olarak gösterilemez?

A) "Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. 
ayet.)

B) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini 
perişan eder)...” (Enfâl suresi, 25. ayet.)

C) "Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler."  (A'râf suresi, 34. 
ayet)

D) "Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremez-
sin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mülk suresi, 3. ayet)

DENEME

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

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ


