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Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birkaç 
sözcükle anlatmaya dolaylama denir. 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
dolaylama vardır? 

A) İçinden geldiği gibi davranmıyordu.                    
B) Tedirgin bir şekilde kafa kağıdını uzattı. 
C) Her şeyin anlaşılmasından korkuyordu.                    
D) Acaba bu işin sonu nereye varacaktı. 

 
2. Bir duyuya ait bir kavramın başka duyular 

ile kullanılmasına duyular arası aktarım 
denir.  Buna göre aşağıdakilerden 
hangisinde duyu aktarımı yapılmamıştır? 
A) Sert bakışlarından öfkesi anlaşılıyordu.               
B) Şarkıcının oldukça yumuşak bir sesi 

vardı. 
C) Rüzgar tatlı bir koku getirdi beraberinde.          
D) Karanlıkta mavi gözleri parlıyordu. 

 
(1) Akdeniz’in havasını hiçbir şeye 

değişmem.  
(2) Denizden kaynaklanan nemli bir havası 

var.  
(3) Bu nemli hava, bitki örtüsünü 

şekillendiriyor.  
(4) Yükselti arttıkça denizin etkisi azalıyor ve 

karasal iklim kendisini göstermeye 
başlıyor. 

3. Yazar, yukarıdaki parçada numaralı 
cümlelerin hangisinde yoruma yer 
vermiştir? 

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

 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

eserin içeriğiyle ve üslubuyla ilgili bilgiler 
verilmiştir?  

A) Yazar, romanında kadın- erkek ilişkilerini,  
açık bir şekilde işlemeyi uygun görmüş. 

B) Kişisel gelişim türünden kitapları daha 
çok kadınların okuması öneriliyor. 

C) Yazdığı bütün şiirlerin şekil açısından 
mükemmel olmasını isterdi. 

D) Sanatçının anlatım özelliği okuyucuyu 
esere bağlıyor. 

 
 
 
 

 
Yazar son eserinde halkın dertlerini, 
sorunlarını dile getirmiştir. Ne var ki bunu 
yaparken sanatın estetik(dış görünüş)  yanını 
ihmal etmiştir. 
  

5. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle 
ile anlamca aynı doğrultudadır? 

A) Yazar halkın dertlerini yeterince 
yansıtamamıştır. 

B) Halkın dertlerini dile getiren eser pek 
itibar görmemiştir. 

C) Yazar halkı yansıtırken, sanatın zevk 
veren yanlarına pek eğilmemiştir. 

D) Eserde sanatın eğlendirici işlevi 
görmezden gelinmiştir. 
 

Kültür …… ilerleme …… bir toplumun …… 
gelişme durur. 

6. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıda verilen sözcüklerden hangilerini 
getirmek uygun olur? 

A) eserlerinde-olan-sporunda                                   
B) ülkesinde-bulunan-sağlığında 
C) coğrafyasında-olmayan-sosyal                               
D) hayatında-görülmeyen-dilindeki 

 
 19.  yy’ın ikinci yarısından itibaren ortaya 
konulmuş eserlere bakacak olursanız 
kendimizden ne kadar uzaklaşmış 
olduğumuzu görürsünüz. Hep Avrupalı 
olmaya çalışmışız.Bunu başaramadığımız 
gibi öz kimliğimizden de uzaklaşmışız. İki 
kültürün arasında, ikisinden de izler taşıyan 
yabancılaşmış bir kültürün ürünü olan edebi 
eserler vermişiz. 

7. Yukarıdaki parçada eleştirilen durum 
nedir? 
A) Edebiyatımızda yeterli sayıda eser 

yazılmamış olması     
B) 19. yy’dan önce edebiyatımızın 

seviyesinin düşük olması 
C) Edebiyatımızın kültürümüzle, Batı 

kültürünün arasında kalmış olması           
D) Eserlerimizin kaliteli olmayışı 
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Bir hastalıkla en iyi mücadele tedavi değildir. 
Önemli olan ondan korunabilmektir. Bunun 
için de en iyi yol halkı bilinçlendirmektir. Bu 
da eğitimden geçer şüphesiz. Biz de bunun 
farkına varmış olacağız ki Corona salgını 
hakkında bilgilendirme çalışması yapıyoruz. 

8. Bu paragraftan çıkarılacak asıl sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Hastalıkla en iyi mücadele eğitimdir.                                
B) Pek çok hastalık insanlığa zararlı 

olmuştur. 
C) Tedavi edilmeyen her hasta toplum için 

yüktür.              
D) Hastalıklar tedavi edilmedikçe çoğalır. 
    

(1) Sahi hep hüzün mü dökülüyor 
yazdıklarımdan; sevincin, neşenin, ümidin 
adı okunmuyor mu? 

(2) ‘’Neden hep hüzünlü yazılar yazıyorsun?’’ 
diyor bir dostum. 

(3) Hadi bu sefer de hafta sonunda denizlerde, 
dağlarda hüzünlü dolaşalım. 

(4) Sizi tutup tutup kapkara denizlere, başı 
dumanlı dağlara mı çağırıyorum? 

(5) Yani haftanın son günü biraz içli, biraz 
duyarlı olalım. 

9. Yukarıda numaralanmış cümlelerle bir 
paragraf oluşturulursa sıralama nasıl 
olur? 
A) 1-3-2-4-5                               
B) 2-1-4-3-5                               
C) 3-1-4-2-5                      
D) 5-2-3-1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Büyükler nedense söyledikleri her doğru 
sözün başkalarında olumlu etkiler 
bırakmasını bekler. Söz söylemeyi önemser 
ama davranışın etkisini göz ardı ederler. 
Kitap okumanın insanı mutlu edeceğini 
söylemenin ne gereği var ki? Kitap okumanın 
insanı geliştirdiğini söylemeye gerek yok 
zaten. Eğer birine okuma alışkanlığı 
kazandırmak istiyorsak  …………..  
 

10. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 
A) Bunu sözlerimizle değil, davranışlarımızla 

gözetmeliyiz             
B) Bunun yararını sık sık tekrar etmeliyiz. 
C) Kendimiz göre bir kitap listesi hazırlayıp 

bu liste çocuklara dağıtmalıyız.  
D) Hiçbir kitabı yarım bırakmamalıyız 

 
 Ben bir yazarın başka bir meslekle 
uğraşmasını anlayamıyorum. Hele ki bunu 
savunan diğer yazarları, hiç! O zaman 
yazarlığa nasıl odaklanacaksınız? Hayatınızı 
yazmaya nasıl adayacaksınız? Yorgun bir 
hayat size edebi başarıyı getirmez ki? 
 

11. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin 
hangisinden alınmış olabilir? 
A) makale              
B) anı          
C) sohbet             
D) günlük 

 
Son zamanlarda çevremden gelen tavsiyeler 
üzerine alıp inceledim bu kitabı. Yazar 
öylesine doğal öylesine içten bir dil kullanmış 
ki ; hayran olmamak elde değil. Gereksiz  
hiçbir sözcüğe yer vermemiş, süsten uzak 
durmuş. 

12. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) eleştiri         
B) sohbet              
C) fıkra            
D) deneme 

 
 
 
 
 



 

4 
 

Kızcağız sağına bakıp şaşırıyor (  ) soluna 
bakıp şaşırıyormuş ( ) Kendi kendine  ( )  ( ) 
Babam bu ülkenin padişahı olduğu halde bu 
denli zengin değil ( )  ( ) diyormuş.  
 

13. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir? 

A) (,) (.) (:) (‘’)  (.) (‘’)           
B) (;) (.) (:)  (,) (‘’) (‘’)           
C) (.) (!) (;) (‘’) (.) (‘’)              
D) (;) (.) (;) (‘’) (:) (‘’) 

 
14. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama 

yanlışlığı vardır? 
A) Çok okumalıyız; çünkü ülke olarak buna 

muhtacız.             
B) Yeni aldıkları evi güzel mi güzel 

döşemişler? 
C) Antropoloji, insanın ırkının kökenini 

inceler.                         
D) Öf! Bu sıcak havalardan bunaldım. 

 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

yazım yanlışı vardır? 
A) O gün Dicle nehrinin kenarındaydık.                  
B) Tarihe bir dipnot düşmek istiyordu. 
C) O, direkt olarak sizi hedef alıyor.                         
D) Yemeğimi sakin sakin yemek istiyorum. 

 

Özel adların sonuna gelen yapım ekleri 
kesme işaretiyle ayrılmaz; çekim ekleri ise 
kesme işaretiyle ayrılır. 
 

16. Bu kurala göre aşağıdakilerin hangisinde 
yazım yanlışı yapılmıştır? 
A) Mars’ın yüzeyinde su bulmak için hala 

çalışıyorlar.                         
B) Avrupa’lı turistler bu yıl ülkemize yoğun 

ilgi gösterdi. 
C) Uzmanlar, Türkçenin öğretiminde ailelere 

sorumluluk yüklüyor.  
D) Fırat’ın üzerine yeni baraj yapılacak. 

 
17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 

fiilimsi kullanılmamıştır? 
A) Etek öpmekle dudak aşınmaz.                    
B) İyi insan sözünün üstüne gelir. 
C) Akacak kan damarda durmaz.                    
D) Hesabı doğru olan insanın yüzü ak olur. 

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde, zarf fiil 
cümleye durum anlamı katmıştır? 

A) Babam tarlayı sürerken ona yardım ettim.                  
B) Bahar geldiğinde yayladaki karlar erir. 
C) Karşısına çıkan nehri yüzerek geçti.                                
D) Sıcaklar artınca buğday başakları kızarır. 

 
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz 

kullanılmıştır? 
A) Bu sabah kahvaltıda otlu peynir ve ekmek 

yedim.       
B) Yeşil elbisesini giydi, şemsiyesini alıp 

dışarı çıktı. 
C) Osman, Ali ve Hikmet bizi dışarıda 

bekliyor.                  
D) Bu cennet vatanı, Türkiye’yi, çok 

seviyorum. 
 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 
kullanılmamıştır? 

A) Kolonyalı mendil olmadığı için ellerimi 
temizleyemedim.       

B) Tuğba, kulağındaki küpeleri İspanya’dan 
almış. 

C) Çam ve söğüt ağaçlarının altında 
oturduk.                                 

D) Berna kendine yavru bir kedi aldı. 
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1. Arızalı olduğu için su akıtan bir musluktan 

günde ortalama 412 damla su akmaktadır. 
512 damla suyun 1 litre olduğu bilindiğine 
göre, bu musluktan günde kaç litre su 
boşa akmaktadır?  

A) 215                        

B)  216 

C)  217                           

D) 218     

                           

2. A Treni 15dk’da bir, B Treni 18dk’da bir 

hareket etmektedir. ilk kez birlikte 08.30 da 

hareket ettiklerine göre 2.kez birbiriyle 

saat kaçta hareket ederler? 

A) 09.00               

B) 09.30 

C) 10.00               

D) 10.30 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 
 

5. 36 kg şeker, 48 kg pirinç ve 60 kg nohut 

birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak 

şekilde, eşit ağırlık taşıyan torbalara 

doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç torba 

gerekir?      

A) 11                                       

B) 12                                       

C) 13                                       

D) 14       

 

     8 m 

                     12m 

6. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki bahçenin 

etrafına, köşelerine de gelmek üzere beton 

direkler dikilecektir. En az kaç direk 

dikilmelidir? 

A) 10                      

B) 9           

C) 8                        

D) 7 
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7. Mehmet 6 günde bir, Eyüp ise 8 günde bir 

nöbet tutmaktadır.                                                                        

Mehmet ile Eyüp perşembe günü birlikte 

ilk kez nöbet tuttuktan sonra tekrar hangi 

gün birlikte nöbet tutarlar? 

A) Pazar                              

B) Pazartesi    

C) Salı                                  

D) Çarşamba 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) AAB                                

B) ABA          

C) AA                                   

D) BBA 

 

9. Bir ilçedeki iki eczaneden biri 3 günde bir 

diğeri de 5 günde bir nöbetçi eczane 

olmaktadır.  

İki eczane Salı günü nöbetçi eczane 

olduktan sonra tekrar hangi gün birlikte 

nöbetçi eczane olurlar? 

A) Pazartesi                        

B) Salı  

C) Çarşamba                       

D) Perşembe 

 

 

 

 

 

 

 

10. Boyutları 24 ve 32 metre olan bir konferans 

salonunun zemini eş büyüklükteki kare 

şeklindeki mermerler ile döşenmek isteniyor. 

Bu iş için en az kaç adet mermere ihtiyaç 

vardır?   

A) 7                                  

B) 8  

C) 12                                 

D) 16 

 

11. Yandaki asal sayılar algoritmasında,                          
𝑩+𝑪

𝑨
  işleminin sonucu kaçtır? 

 

A) 12                                 

B) 13         

C) 14                                 

D) 15 

 

 
 
 
 
 
 

12. Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. 
Terazinin bir kefesinde her bir 92gramlık üç 
adet özdeş kütle, diğerinde 3x gramlık bir 
kütle bulunmaktadır.  
Buna göre x kaçtır? 

A) 3                                         
B) 4  
C) 5                                         
D) 6 

 
13. 108 kg mercimek ve 96 kg nohut birbirine 

karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde 

poşetlere ağırlıklarda konulacaktır. 

Buna göre poşetlerden birine en fazla kaç 

kg nohut konulabilir? Bu iş için gerekli 

poşet sayısı nedir? Sırasıyla Kg-Poşet 

Sayısı 

A) 12 -17                  

B) 13-18  

C) 14-19                  

D) 15-20 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-MbN2_jOAhWBtRoKHSZ4AQUQjRwIBw&url=http://www.matematikciler.org/6-sinif/matematik-konu-anlatimlari/999-asal-sayilar-asal-carpanlara-ayirma-carpan-agaci-bolen-listesi.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEFdp7L8FDrD5oEy72_r_SfujoKfA&ust=1473180392951616
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14.  

 

15.  

 

 

       
16. Yukarıda A ve D sayılarının asal 

çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir.  
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) A sayısı 18’dir.  
B) EKOK(A,D)=450’dir.  
C) A ve D aralarında asaldır.  
D) EBOB(A,D)=2’dir 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.  

 
18.  

 
19.  
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20.  
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1. Mahmut Bey kışın arabasının ön camının buz 
tuttuğunu görmüştür. Cama zarar vermeden buzu 
çözmek için tuzlu su kullanmıştır. Mahmut Bey’in tuzlu 
su kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Buzun donma noktasını düşürmesi 
B) Tuzlu suyun kaygan olması  
C) Tuzlu suyun asitli olması 
D) Buzun donma noktasını yükseltmesi 

 

2. DNA ‘nın yapısında meydana gelen                   
değişmelere mutasyon denir.  
 

3. Temizlik ürünleri  
Kozmetik ürünler 
Plastik ürünler  
Kimyasal gübreler 
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi kimya 
endüstrisi sayesinde üretilen ürünlerdir? 
A) 1                
B) 2                  
C) 3                
D) 4 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda 

karşılaşılan yoğuşma olayına örnek 
verilebilir? 
A) Buzdolabından çıkan su şişesinin 

etrafında su damlacıklarının oluşması 
B) Elimize dökülen kolonyanın serinlik hissi 

vermesi  
C) Denizden dışaı çıktığımızda üşümemiz 
D) Kesilen karpuzun güneş altında soğuması 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının 
zararlarından biri değildir? 
A) Ağaçların kurumasına neden olur. 
B) Tarihi binaların aşınmasına sebep olur. 
C) Araçların kaportasının aşınmasına sebep 

olur. 
D) Havadaki oksijenin artmasına neden  

olur. 
 
I. Tadları  ekşidir 
II  Ele kayganlık hissi verir. 
III  Tahriş edici özelliğe sahiptir 

6. Yukarıdaki maddeleden hangileri asitler ve 
bazlar için ortak özelliklerdir? 
A) I ve II      
B) II ve III    
C) Yalnız I     
D) Yalnız  III 

 
7. Periyodik sistemde aynı grupta aşağıdan 

yukarıya doğru aşağıdaki özelliklerden 
hangisi azalmaz? 
A) Proton sayısı 
B) Kütle numarası 
C) Ametalik  özellik 
D) Katman sayısı 

 
8. Elif  Hanım mutfakta yumurtayı kırıyor sonra 

ise bir tabakta karıştırıyor. Daha sonra ise 
tavada pişiriyor. Elif Hanım’ın yaptığı 
işlemlerden hangileri fiziksel değişime 
örnektir? 
A) Yumurtayı kırmak  
B) Yumurtayı kırmak ve tabakta karıştırmak 
C) Yumurtayı tavada pişirmek 
D) Yumurtayı kırmak tavada pişirmek 

 

I. Tel ve levha haline gtirilebilir 
II. Oda koşullarında katı ,sıvı ve gaz haldedir 
III. Kendi aralarında bileşik oluştururlar 

9. Yukarıda veilen özelliklerden hangileri 
metallere aittir? 
A) I  ve II  
B) Yalnız  III     
C) II ve III       
D) Yalnız  II 
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10. *Etin yanması                 
*Suyun kaynaması 
*Limonun küflenmesi      
*Yaprağın sararması 
Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi kimyasal 
değişime örnektir? 

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

 
11. Aşağıdaki örneklerden hangisi katı 

basıncının günlük yaşamdaki 
uygulamalarından biridir? 

A) Bıçağın eti kesmesi için bilenmesi 
B) Pipet ile meyve suyunu içmek 
C) Şırınganın içine sıvı çekmek 
D) Elektrikli süpürgenin tozu çekmesi 

 
12. Aşağıdaki şekilde deniz seviyesinde ve 0 

°C ‘de cıva kullanılarak açık hava basıncı  
76 cm olarak ölçülmüştür. 

                                                                                                                               
Buna göre yoğunluğu  cıvadan daha                                                   
büyük bir sıvı kullanılsaydı açık   hava 
basıncı kaç cm                                                                                                                                                                                                                                           
olurdu? 
A) 76 cm         
B) 80cm        
C) 70cm           
D) 90cm 

 
13. Aşağıda verilen örneklerden hangisi 

günlük hayatta basıncı azaltmaya yönelik 
değildir? 
A) Fillerin geniş tabanlı ayaklara sahip 

olması 
B) Ördeklerin ayaklarının perdeli olması 
C) Kepçelerde tekerlek yerine palet 

kullanılması 
D) Kışın araba tekerleklerine zincir takılması  

  
 
 
 
 
 
 

14. Bir sahil kasabasında yaşayan Mehmet 
Bey’in küçük bir sandalı vardır. Mehmet 
Bey denize açılırken sıkıntı yaşamamak 
için aşağıdaki uzmanlardan hangisinin 
görüşünü almalıdır? 
A) Arkeolog   
B) Meteorolog    
C) Klimatolog  
D) Sismolog 

 
15. DNA üzerinde belirli görevleri yerine 

getiren ve belirli özelliklerin ortaya 
çıkmasını sağlayan kalıtım maddesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fenotip         
B) Nükleotid      
C) Kromozom         
D) Gen  

 
16. Bu tarihte Güney yarım küre en kısa 

geceyi, Kuzey yarım küre ise en uzun 
geceyi yaşar. Bu bilgiye göre Kuzey yarım 
kürede hangi mevsim yaşanmaktadır? 
A) Kış         
B) Yaz           
C) Sonbahar           
D) İlkbahar 

 

I  Kesin   sonuçlardır. 
II  Tahmini  sonuçlardır. 
III  Bu bilim dalıyla uğraşan uzmanlara 
klimatolog denir. 

17. Yukarıdaki maddelerden hangileri iklimin 
özelliklerindendir? 
A) I ve II       
B) I ve III   
C) II ve III  
D) I ,II ve III 

 
I  Dar bir alanda görülür. 
II  Hava olaylarının ortalamasıdır. 
III  bu bilim dalıyla uğraşan uzmanlara 
metorolog denir. 

18. Yukarıdaki  maddelerden hangileri hava 
olaylarının  özelliklerindendir? 

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

 
 



 

11 
 

19.    Rüzgarın yönü         Yandaki şekilde       

K                   L              K  ve L   bölgelerinde 

 

 oluşan rüzgarın yönü gösterilmiştir. Buna göre 

K bölgesinin özellikleriyle ilgili  aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) K bölgesinde alçak basınç alanı oluşur. 

B) K bölgesinde yüksek basınç alanı oluşur. 

C) L bölgesinde  yağış görülebilir. 

D) L bölgesinde alçak basınç alanı oluşur. 

 

20.   

Yukarıdaki X,Y ve Z geometrik cisimlerinin  

ağırlığı birbirine eşittir.  

Buna X,Y ve Z cisimlerinin yere yaptığı 

basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Px>Py >Pz                            

B) Py>Pz >Px               

C) Pz>Px >Py                            

D) Px>Pz >Py    
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1. Milli Mücadele Dönemi’nde BMM, Anadoluda 
kendi otorotesine karşı çıkarılan 
ayaklanmaları bastırmak amacıyla hangi 
adımı atmamıştır? 

A) Ankara müftüsü Rifat Börekçi’den fetva 
almıştır. 

B) Padişahın desteğini almıştır. 
C) Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. 
D) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 

 

-TBMM ilk kez bir Avrupalı devlet tarafından 
tanındı. 
-Milli Mücadeleye silah desteği sağlandı. 
-Misakımilli’den ilk taviz verildi. 

2. Yukarıda madelleri verilen antlaşma 
hangisidir? 
A) Kars Antlaşması                                          
B) Ankara Antlaşması 
C) Gümrü Antlaşması                                      
D) Moskova Antlaşması 

  
3. Aşağıda verilenlerden hangisi Birinci Dünya 

Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz? 

A) Almanya da  Nazizm akımı ile toplumsal 
yapıda ırkçılık güçlenmiştir. 

B) Dünya Barışını sağlamak amacıyla 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. 

C) Avrupa’nın siyasi haritası yeniden 
şekillendi. 

D) Çok uluslu imparatorluklardan milli 
devletlere geçildi. 
 

4. Osmanlı Devleti’nde askeri okullar, dönemin 
en iyi eğitim veren kurumlarıydı. Mustafa 
Kemal’in bu okullarda gördüğü eğitim,onun 
siyasi meseleler ile ilgilenen,vatansever bir 
lider olmasında etkili olmuştur. 
Buna göre Mustafa Kemal’in aldığı 
eğitimin, hangisine katkısı olduğu 
söylenebilir? 
A) Ülke sorunları ile ilgilenmesine 
B) Halk egemenliğini esas almasına 
C) Farklı alanlarda eserler vermesine 
D) Çağdaş aile yapısını benimsemesine 

 
 
 

 
 
 
 
 
I-Havza Genelgesi                      
II-İzmir’in İşgali 
III-Paris Barış Konferansı           
IV-Samsun Raporu 

5. Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik 
sıralaması hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?  

A) I-IV-III-II                         
B) II-I-III-IV 
C) III-II-IV-I                         
D) IV-II-I-III  

 
6. Milli Mücadele Dönemi’nin en önemli 

gelişmelerinden biri olan Sivas Kongresi ile 
ilgili verilen maddelerden hangisi yanlıştır? 

A) Manda ve Himaye kesin olarak reddedildi. 
B) Toplanması ve alınan kararlar 

bakımından da ulusal bir kongredir. 
C) Bütün Yararlı Cemiyetler Anadolu ve 

Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı 
altında birleştirildi. 

D) Milli Mücadele lehine kamuoyu 
oluşturmak adına Hakimiyeti Milliye 
gazetesi çıkarıldı. 

I. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatına 

başladığı Selanik Osmanlı Devleti’nin 
Rumeli’deki en gelişmiş kentiydi.  
II. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu 
bağlantısı vardı.  
III. Çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla 
da renkli bir yapıya sahipti.  
IV. Mustafa Kemal 1907 yılında geldiği 
Selanik’te gizli bir cemiyet olan  İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne katıldı. 

7. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde Selanik’teki kültürel farklılığın 
sebebi verilmiştir? 
A) I              
B) II              
C) III                
D) IV    
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8. Selanik Rumeli’de yer alan bir Osmanlı 
kentiydi. Limanıyla Ege Denizi’ne açılan 
şehir, Manastır, Belgrad ve İstanbul’a demir 
yolu ile bağlanmıştı. 
Selanik’in verilen özellikleri aşağıdaki 
alanlardan hangisinde gelişme 
göstermesini sağlamıştır? 
A) Siyasi                                      
B) Askeri 
C) Ticari                                       
D) Kültürel 

 
9. İtalya gelişen sanayisine ham madde bulmak 

için 1911’de Osmanlı toprağı olan 
Trablusgarp’ı işgal etmiştir.Mustafa Kemal ve 
bir grup vatansever subay gönüllü olarak 
bölgeye giderek yerel halkı İtalya’ya karşı 
örgütlemişlerdir.Bingazi,Derne ve Tobruk’ta 
İtalya yenilgiye uğratılmıştır. 
Yalnız bu bilgilere göre aşağıda 
verilenlerden hangisine ulaşamayız? 
A) İtalya Sömürgeci bir politika izlemiştir. 
B) Mustafa Kemal emperyalizme karşı 

mücadele etmiştir. 
C) İtalya  Trablusgarp’ı Osmanlı toprağı 

olduğunu kabul etmiştir. 
D) Mustafa Kemal ve arkadaşları yurtsever 

bir tutum sergilemiştir. 
 

-Mebusan Meclisinin toplanması 
kararlaştırıldı. 
- Temsil Heyeti’nin varlığı Osmanlı Hükümeti 
tarafından tanındı. 
-Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti’nin onayını 
almadan hiçbir antlaşmayı imzalamayacaktır. 

10. Yukarıda verilen maddeler aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinde alınan 
kararlardır? 
A) Amasya Tamimi         
B) Sivas Kongresi 
C) Erzurum Kongresi     
D) Amasya Mülakatı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü Selanik 
şehri onun düşüncelerinin gelişmesinde ve 
kişiliğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 
Selanik şehrinin  hangi özelliğinin 
Mustafa Kemal’in kişiliğinin 
gelişmesindeki etkisi en azdır? 

A) Farklı kültürlerin bir arada yaşaması 
B) Avrupa’ya yakın olması 
C) Verimli tarım arazilerinin olması 
D) Önemli merkezlere demir yolu  ile 

bağlanması 
 

12. Sosyal bilgiler öğretmeni,öğrencilerine ilk 
TBMM’nin özelliklerini anlatırken TBMM 
için’’Kurucu Meclis’’ifadesini kullanmıştır. 
Sosyal bilgiler öğretmeni bu ifade ile 
meclisin hangi özelliği üzerinde 
durmuştur?    

A) Yeni devletin temellerini atmıştır. 
B) Egemenlik kayıtsız şartsız millete 

verilmiştir. 
C) Yasama ve yürütme tek elde toplanmıştır. 
D) Meclis Hükümeti Sistemi benimsenmiştir. 

 
13. Milli Mücadele Dönemi’nde kurulan Kuvayı 

milliye birliklerinin mücadelemize zarar veren 
birtakım tutum ve davranışları olmuştur. 
Aşağıda verilen Kuvayı milliye 
özelliklerinden hangisi verilen ifadeleri 
doğrulamaz? 

A) Halktan zorla yardım toplamaları 
B) Suçlu gördükleri bazı kimseleri 

yargılamaları 
C) Belli bir merkezden yönetilmemeleri 
D) Milli bilinci oluşmasında etkili olmaları  

 
14. Amasya Genelgesinde yer alan: 

-Vatanın bütünlüğü ve milletlin bağımzlığı 
tehlikededir. 
-İstanbul Hükümeti görevini yapmamaktadır. 
Verilen kararlara bakarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisine ulaşılabilir? 
A) Milli Mücadele’nin yöntemi belirtilmiştir. 
B) Milli Mücadele’nin gerekçesi belirtiliştir. 
C) İstanbul Hükümetinden destek istenmiştir. 
D) Milli kongrenin toplanacağı 

vurgulanmıştır. 
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15. Mustafa Kemal gerek öğrencilik yıllarında 
gerekse askerlik hayatında birçok güçlükle 
karşılaşmıştır. Bu karşısına çıkan zorlukların 
üstesinden her zaman gelmeyi başarmıştır. 
Ayrıca;sanat,siyaset,bilim,edebiyat vb.birçok 
alanda fikir ve uygulamaları olmuştur. 
Buna göre verilen bilgilerden hareketle 
Mustafa Kemal’in hangi kişisel 
özelliklerine ulaşabiliriz? 
A) Sanatseverliği  - Cesareti 
B) Kararlılığı  -  Vatanseverliği 
C) İleri görüşlülüğü – Gurura yer vermemesi 
D) Çok cepheciliği – Kararlılığı 

 
16. Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılara karşı 

kazandığımız Birinci İnönü zaferinin dış 
politikada çok önemli kazanımları olmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi  Birinci İnönü 
zaferinin dış politikadaki sonuçlarına 
örnek gösterilemez? 

A) Türk-Afgan Dostluk Antlaşması 
B) Ankara Antlaşması 
C) Londra Konferansı 
D) Moskova Antlaşması 

 
17. Sevr Barış Antlaşması’nda: 

‘’Kapitülasyonlardan bütün İtilaf Devletleri 
yararlanacaktır.’’ Maddesini 
bulundurmuşlardır. 
İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıda 
verilenlerden hangisini amaçlamışlardır? 
A) Milli birliğimizi zayıflatmak 
B) Ülkemizin işgaline zemin hazırlamak 
C) Ülke ekonomisini yıpratmak 
D) Dünya kamuoyunu davamıza inandırmak  

 
18. Farklı zamanlarda yaşanmış toplumsal 

olaylar edebiyat veya güzel sanatlarda konu 
olarak işlenmiştir. 
Buna göre Kurtuluş Savaşı’mızı yansıtan 
Ankara adlı edebi eserin yazarı kimdir? 

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
B) Falih Rıfkı Atay 
C) Halid Ziya Uşaklıgil 
D) Halide Edip Adıvar 

 
 
 
 
 
 
 

19. Birinci Balkan Savaşı ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Savaştan en karlı çıkan devlet 
Yunanistan’dır. 

B) Karadağ’da savaşa katılanlar arasındadır. 
C) Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. 
D) Osmanlılar dört devlete karşı mücadele 

etmiştir. 
 

20. TBMM’nin Misakımilli’den verdiği ilk taviz 
olan Batum ve ikinci taviz olarak verdiği 
Hatay’ın kaybedildiği antlaşmalar hangi 

seçenekte sırası ile verilmiştir? 
A) Ankara – Gümrü 
B) Moskova – Ankara 
C) Gümrü – Ankara 
D) Ankara – Moskova 
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1. Ali is not a true friend because  
he ............ . 
A) gets on well with others 
B) often lies to his friends.  
C) always backs his friends up 
D) has a lot in common with others 

 
2. Friendship is very important in our lives. 

Friendship is having one mind in two 
bodies. True friends are very close to 
each other like family members  and  
............................. 

A) they always back up each other 
B) they don’t get on well each other  
C) they don't count on each other 
D) good friends tell lies each other  

 
3. Mehmet is my best friend  

     because ………………..... . 

A) he always tells lies  
B) we often argue  
C) we have nothing in common  
D) he always supports me 

 
4. True friendship means having a lot of  

     things in common ............................ . 

A) so true friends never get on well with 
each other  

B) because true friends come into our lives 
for a short time 

C) so true friends always lie to each other 
D) because true friends often share likes and 

dislikes  
 

5. İslam: What do you think about 
friendship?  
Baran : I think, being honest is very 
important because people always prefer 
............... friends. 

A) reliable                     
B) selfish 
C) jelaous                      
D) amusing 

 

 

 

 

 

6. Ahmet: What is your favourite........? 
Mehmet: English. It is very fun to learn 
and practice a foreign language. 

A) outdoor activity       
B) school subject 
C) cultural heritage      
D) traditional meal  

 
7. Miraç: How do you spend your 

weekends?  
Enes : I love being in nature. I …..……...... 
with my family on Saturdays. 
A) read newspaper       
B) watch television 
C) go camping               
D) listen to music  

 
8. I love going to Dj Tiesto's concerts 

............ I love his music. I think he makes 
amazing  music. 
A) so                   
B) because 
C) but                 
D) however  

 
9. Hevidar: How do you usually ............ 

chicken?  
Elif: We usually fry it. But, sometimes I 
prefer roasted chicken.  

A) boil                           
B) fry  
C) chop                        
D) cook 

 
10. Senem: Ooh! The onions make me ........ .  

Bahar: You should wash them before 
chopping.  
A) fry                          
B) try  
C) cry                          
D) dry  
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11. Ali Baran : I want to …......... this tin of 
peas. Where is the tin opener?  
Veysi : l will bring it for you.  
A) open         
B) close    
C) move         
D) sell 

 
12. Fast food contains a lot of oil.  

       It is ........... .  

A) healthy            
B) interesting  
C) unhealthy       
D) Populer  

 
13. Yağmur: Hello Nuroj. This is Yağmur can 

we meet at the cafe.? 
Nuroj: I am sorry, but I can’t hear you 
well.  .............. . Can you say that again? 
Yağmur: Let's meet at the cafe.  
Nuroj: Ok. That is a good idea  

A) It is bad line            
B) I will be there  
C) I hope you your mum is ok 
D) Let's play football  

 
14. Oscar : Hi, this is Oscar. Could I speak 

with the manager, please? 
Secretary : Of course. ................. . 
I will connect you now. 
A) I am sorry. He is not available now.  
B) Hang on a minute, please. 
C) I am afraid he is outside now.  
D) Hey! Stop calling this number.  

 
15.  Your brother calls and he wants to speak 

with your mother. However, your mother 
is very busy with cooking and she can't 
speak on the phone at the moment. What 
do you say to your brother?  
A) I am sorry. Mum's phone is broken.  
B) I am afraid she doesn't want to speak 

with you.  
C) Sorry, brother. Please call later. She is 

busy with meal now.  
D) Unfortunately, she is outside at the 

moment. Bye. 
 
 
 
 

16. Suppose that you are at the cinema and 
your phone rings. Your best friend is 
calling. You can't answer but you text a 
message to say you will call him back 
later. What do you write?  
A) I am sorry to hear that.  
B)  What is your problem?  
C) I can't hear you well.  
D) I will get back to you in an hour  

 
17. Songül : ………………….. for this 

weekend? 
Merve : Why dou you ask? 
Songül : I would like to do shopping with 
you. 
Merve: Oh, I love shopping. Let’s go 
together. 
A) How do you spend your weekends  
B) Do you have any plan 
C) What do you do at weekends 
D) Do you like shopping 

 
18. Customer: Hello. Tom is speaking.  

I would like to order one pizza and a 
bottle of coke.  
Pizza service: Hi, sir. Of course. Would 
you like some dessert? 
Customer: No, thank you.  
Pizza service: Allright. What is your 
address? 
Customer: It is Güres Street 
Pizza service: …………………….. 
Customer: It is Güres street.  
Pizza service: Okay. Have a nice day.  
A) Can you repeat it, please?  
B) May I ask who is calling? 
C) Can I have your birthday? 
D) May I talk to the manager? 
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19. Osman: Is Ahmet at the office? 
Secretary: No, he is not avaliable at the 
moment. Would you like to leave a 
message? 
Osman: Yes. Can you tell him to call Mr. 
Demir, please? 
Secretary: …………... 
Osman: Can you tell him to call Mr. 
Demir, please? 
Secretary: Of course.  
Which option does NOT complete the 
dialogue? 

A) Can you say that again, please.  
B) I beg your pardon. Can you repeat it? 
C) Hang on a minute.  
D) Repeat it, please. 

 
20. Call center: How can I help you? 

Tina: I would like to learn about my 
electricity bill. 
Call center: Okay. ………………………… 
Tina: Tina Redstone.  
Call center: You will pay 50 pounds for 
electricity this month.  
Tina: Got it. Thank you so much.  
Call center: You are welcome. Have a nice 
day. 
Choose the correct option to complete 
the dialogue.  
A) Would you like to leave a message? 
B) Can you say it slowly, please? 
C) Can I have your full name, please? 
D) May I speak to your sister, please? 
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 “ Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı 
olarak ________ ve ________ vermiş, insanı 
davranışlarında özgür bırakmış ve onu 
yaptıklarından sorumlu tutmuştur. ”  

1. Yukarıdaki cümledeki boş yerlere 
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 
A) Beyin ve göz      
B) El ve ayak     
C) Akıl ve irade   
D) Akıl ve sevgi 

 

İslam dini, çalışmadan, emek harcamadan 
kötü yolla kazanç sağlamayı haram saymıştır. 
Peygamberimizde ‘’Sizden herhangi birinizin sırtına 
bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden daha 
hayırlıdır’’ buyurmaktadır. İslam dini çalışmaya, 
emek harcamaya helal kazanca büyük önem verir. 

2. Yukarıdaki paragrafta vurgulanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kader         
B) Ecel         
C) Emek               
D) Rızık 

 

Allah, evrenin düzeni ve işleyişini bir takım 
yasalara bağlamıştır. Bu şaşmaz prensiplere 
evrenin yasaları denir.  

3. Aşağıdakilerden hangisi evrenin fiziksel 
yasalarına açıklama getiren bir ayettir?                                                               

A) Ne güneş aya yetişebilir ne de gece 
gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede 
yüzerler. 

B) O, (Allah), insanı alaktan (embriyodan) 
yarattı.  

C) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan 
yaratmadık mı?” 

D) Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 
bakmazlar mı?”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür 
iradesiyle (cüz-i irade) yapmış olduğu 
davranıştır? 
A) İnsanın renkli gözlü olması 
B) İnsanın doğumu 
C) İnsanın yaşlanması. 
D) Evine gelenlere ikramda bulunması 

 

-Her canlının sahip olduğu yaşam 
süresine………..denir. 

-İnsanın kendi emeğiyle çalışarak helal 
yoldan kazanmasına…………denir. 

-Allah’ın ezelde herşeyi bilmesi ve 
planlamasına………denir 

-Her canlının ömrünün bittiği 
zamana …………..denir. 

5. Aşağıdakilerden hangisinde, yukarıdaki 
boşlukların doğru sıralaması verilmiştir? 
A) Ecel-Kader-Rızık-Ömür 
B) Kader-Ecel-Ömür-Rızık 
C) Ömür-Rızık-Kader-Ecel 
D) Ecel-ömür-Kader-Rızık 

 

Kader, Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, 
evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir 
etmesidir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi kader 
kapsamındadır? 

A) İnsanın eceli gelince ölmesi 
B) Arabanın yolda giderken kaza yapması 
C) Bahar gelince çiçeklerin açması 
D) İnsanların yapacaklarını Allah’ın önceden 

bilmesi 
 

Allah adaleti iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi 
emreder, hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. 
Allah düşünüp tutasınız diye üğüt veriyor.(Nahl 
s.90.Ayet) 

7. Yukarıdaki ayette Allah’ın evrene koymuş 
olduğu hangi yasadan bahsetmektedir? 

A) Fiziksel Yasalar       
B) Toplumsal Yasalar           
C) Biyolojik Yasalar 
D) Kimyasal Yasalar. 
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O,insanı alâktan (embriyodan) yarattı” Alâk 
Suresi 2.Ayet  

8. Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen 
gerçek aşağıdakilerden hangisiyle 
ilgilidir? 
A) Fiziksel yasalar    
B) Toplumsal yasalar     
C) Biyolojik yasalar    
D) Kadere iman 

 
9. Hz.Ömer’in bir şehre girerken “Orada 

bulaşıcı bir hastalık var.” haberi üzerine 
şehre girmekten vazgeçmesi üzerine 
etrafındakilerin: “Ey Ömer! Allah’ın 
kaderinden kaçılır mı?” diye sorduklarında; 
Hz.Ömer’in: “Evet, Allah’ın bir kaderinden 
Allah’ın diğer bir kaderine kaçıyorum” 
şeklinde cevap vermesi bizi nasıl bir 
sonuca götürür? 
A) Kaderde varsa o şey olur. Kaderden 

kaçılmaz. 
B) Yöneticiler kendilerini daha sıkı 

korumalıdırlar.  
C) Kendimizi bile bile tehlikeye atmamamız 

doğru kader anlayışımızın bir 
gerekliliğidir. 

D) Her zaman içinde bulunduğumuz ortamı 
kabul etmemiz gerekir. Allah her durumda 
müslümanları koruyacaktır. 
 

Allah, evrenin düzenini ve işleyişini birtakım 
yasalara bağlamıştır. Evrende görülen bu şaşmaz 
prensiplere Kur’an’da ……………………… denir. Şu 
ayette bu konuya vurgu yapmaktadır." Allah'ın 
kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın 
kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın." 
(Fâtır Suresi, 43. Ayet) 

10. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Tevekkül   
B) Kader  
C) Kaza    
D) Sünnetullah 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vücudumuzdaki bütün organlar simetrik olarak 
yaratılmıştır. Bir vücudun ortasından geçecek 
şekilde bir çizgi çizildiğinde vücudun sol ve sağ 
tarafı neredeyse birbirinin aynı görüntüleridir. Bir 
insanın kol açıklığı mesafesi yani kollarımızı yanlara 
doğru açtığımızda sol orta parmağımızdan sağ orta 
parmağımıza kadar olan uzaklık mesafesi aynıdır. 
Dişlerimizin dizilişinde, beyin yarım küresinde, 
böbrek ve akciğerlerimizde bu simetri vardır……. 

11. Yukarıda vücudumuzla ilgili verilen 
örnekle aşağıdakilerden hangisi benzerlik 
gösterir? 

A) Hayatımızdaki ahenk ve düzen 
B) Evrendeki ahenk ve düzen 
C) Okulumuzdaki ahenk ve düzen 
D) Toplumdaki ahenk ve düzen 

 
Bir malın zekatının verilebilmesi için o malın 

ihtiyaç fazlası, gelir getiren cinsten ve üzerinden bir 
kameri, yani ay yılı geçmiş olması gerekir. 

12. Buna göre aşağıdakilerden hangisinden 
zekat verilmez?  

A) İhtiyaç fazlası evin kirasından  
B) Yüz adet koyundan 
C) Elli adet büyükbaş hayvandan 
D) Beş yüz adet tavuktan 

 
-İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten 

sakınma) üzerine yardımlaşın. Ama günah ve 
düşmanlık üzere yardımlaşmayın.(Maide s. 2.ayet) 
-Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 
iyiliğe asla ulaşamazsınız.(Al-i İmran 92.ayet) 
-Ey iman edenler …..size rızık olarak 
verdiklerimizden Allah yolunda harcayın.(Bakara 
254.ayet) 

13. Yukarıdaki ayetlerde vurgulanan ibadet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sadaka 
B) Zekat 
C) Öşür 
D) Fitre 
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Zekât verilen mal Zekât oranı 
I.  Deve 1/10 
II.  Sığır ve manda 1/30 
III.  Ticaret malları 1/40 
IV. Altın, gümüş ve nakit para 1/40  

14. Bu tabloda zekât verilen mallar ve zekât 
oranları arasındaki eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır? 
A) III.     
B) II.      
C) I.       
D) IV. 

 
-Medyen halkına gönderilmiştir 
-Halk ölçü ve tartıda hile yaptığı için uyarıldı 
-Halkını alışverişlerinde dürüst olmaya 

çağırdı 
-Halkın gösterdiği tepkilere rağmen halkını 

uyarmaya devam etti. 
15. Yukarıda anlatılan peygamber 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. Musa 
B) Hz. Elyasa 
C) Hz. Yakup 
D) Hz. Şuayb 

 
16. İnsanlara Allah tarafından gönderilen ilahi 

dinlerin temel amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İnsanları bu dünyada mutlu etmek.                          
B) İnsanları hem bu dünyada hem de 

ahirette mutlu etmek.                          
C) İnsanların iyi bir maddi kazanç sağlamsını 

sağlamak 
D) İnsanların peygamberlere itaat etmesine 

sağlamak. 
 

17. Bir insanın kazandığı parayı israf etmesi, 
gereksiz eğlencelere ve ihtiyacı olmadığı 
halde gereksiz eşyalar alması, ihtiyacından 
fazla ev eşyası, giysi vb. alması İslam’ın 
korumasını emrettiği temel haklardan 
hangisini ihlal etmiştir? 

A) Canın Korunması 
B) Aklın Korunması 
C) Malın Korunması 
D) Neslin Korunması 

 
 
 
 
 

 
Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan 

içindedir. Ancak, iman edip de salih ameller 
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, 
birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka(onlar 
ziyanda değildir).(Asr süresi) 

18. Aşağıdakilerden hangisi Asr süresinde bir 
Müslümanın sahip olması gereken temel 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Cenneti kazanmak 
B) Samimi bir şekilde iman etmek 
C) Salih amel işlemek 
D) Sabrı tavsiye etmek 

 
Kovid19 salgınına karşı ülkemizde birçok önlem 

alınmıştır. Bunlardan bazıları insanların evinde izole 
olması, şehirlerarası seyahatin kısıtlanması, 
camilerde cemaatle namaz kılınmaması, 65 yaş 
üstü ve 20 yaş altı kişilerin dışarı çıkması kısıtlandı, 
marketlerde maske kullanılması maskesiz 
marketlere girilmemesi gibi bazı önlemler alınmıştır. 

19. Alınan bu önlemlerin temel amacı nedir? 

A) İnsanların dininin korunması 
B) insanların malının korunması 
C) İnsanların canının korunması 
D) İnsanların aklının korunması 
 
“Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana 

rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri  
 
yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip 
himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve 
beni iyi kulların arasına kat!” 

20. Yukarıda duayı hangi peygamber 
yapmıştır? 

A) Hz. İbrahim 
B) Hz. Yusuf 
C) Hz. Musa 
D) HZ. İsa 
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TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ İNKILAP İNGİLİZCE 

DİN 
KÜLTÜRÜ 

1 B 1 B 1 A 1 B 1 B 1 C 

2 D 2 C 2 B 2 D 2 A 2 C 

3 A 3 B 3 D 3 B 3 D 3 A 

4 A 4 D 4 A 4 A 4 D 4 D 

5 C 5 B 5 D 5 C 5 A 5 C 

6 D 6 A 6 D 6 D 6 B 6 D 

7 C 7 A 7 C 7 C 7 C 7 B 

8 A 8 B 8 D 8 C 8 B 8 C 

9 B 9 C 9 B 9 C 9 D 9 C 

10 A 10 C 10 D 10 D 10 C 10 D 

11 C 11 A 11 A 11 C 11 A 11 B 

12 A 12 C 12 C 12 A 12 C 12 D 

13 A 13 A 13 D 13 D 13 A 13 A 

14 B 14 C 14 B 14 B 14 B 14 C 

15 A 15 D 15 D 15 D 15 C 15 D 

16 B 16 C 16 A 16 B 16 D 16 B 

17 B 17 B 17 B 17 C 17 B 17 C 

18 C 18 C 18 D 18 A 18 A 18 A 

19 D 19 C 19 A 19 A 19 C 19 C 

20 C 20 B 20 A 20 B 20 C 20 B 


