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1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi kısmına işaretleyiniz.

1.   

 

Bu grafikteki bilgilerle ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) Nüfus yoğunluğu en yüksek olan il İstanbul, en az olan il Tunceli’dir.

B) Türkiye nüfusu bir yıl içerisinde bir milyondan fazla artmıştır.

C) İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı bir önceki yıla göre artmıştır.

D) En fazla nüfusa sahip iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’dır.

TÜRKÇE
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2. Türk Ressam Osman Hamdi Bey 1842’de İstanbul’da İbrahim Ethem Paşa’nın oğlu olarak doğdu. Çok yönlü bir 
Osmanlı aydını olan Osman Hamdi Bey, 1856’da Mekteb-i Maarif-i Adliye’de öğrenime başladı. Bu dönemde res-
me ilgi duydu ve çok sayıda kara kalem denemeleri yaptı. Osman Hamdi Bey, Batı’ya yönelik çağdaş Türk sanat 
ve kültürünün biçimlenmesinde, kurumlaşmasında hem bir yönetici ve bürokrat olarak hem de bir sanatçı olarak 
değişik açılardan etkili olmuştur. Osman Hamdi Bey’in büyük boyutlu kompozisyonlarına Osmanlı Dönemi’nin 
yaşam biçimini sergileyen kostümler ve geleneksel hava sinmiştir. Osman Hamdi Bey’in çizdiği kapalı elbiseli 
kadınlar, medrese avlusunda tartışan hocalar, dua eden türbedarlar, saray çevresinin insanları, silah satıcıları, 
genç kadın portreleri; bize Osmanlı kültürünün resimlere yansıyan sahnelerini düşündürür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osman Hamdi Bey’e ait olmayan bir tablodur?

A)    B)  

C)    D)  
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3. Aşağıda 2019 yılının ilk altı ayında İstanbul'daki müzeleri ziyaret edenlerin sayısı verilmiştir.       
 
  

Arkeoloji Müzesi 817.386

Ayasofya Müzesi 922.037

Dolmabahçe Sarayı Müzesi 618.786

Modern Sanat Müzesi 253.795

Rahmi Koç Müzesi 421.005

Topkapı Sarayı Müzesi 1.004.620

 

Buna göre “2019 yılının ilk altı ayında İstanbul’daki müzeleri ziyaret edenlerin sayısı” nı gösteren pasta grafik 
aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? 

A)  
Topkapı
Ayasofya

Arkeoloji
Dolmabahçe
Rahmi Koç
Modern Sanat

            B)  
Topkapı
Ayasofya

Arkeoloji
Dolmabahçe
Rahmi Koç
Modern Sanat

     

C)  
Topkapı
Ayasofya

Arkeoloji
Dolmabahçe
Rahmi Koç
Modern Sanat

            D)  
Topkapı
Ayasofya

Arkeoloji
Dolmabahçe
Rahmi Koç
Modern Sanat
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4. Ayşe Hanım, bazı illere ait yemek ve tatlıları belirleyip beş günlük (hafta içi) bir liste çıkarmıştır. 

Adana Yöresine Ait Yemek Şırdan

Adana Yöresine Ait Tatlı Karakuş, Taş Kadayıf

Edirne Yöresine Ait Yemek Tava Ciğeri, Mutancana

Edirne Yöresine Ait Tatlı Zerde

Diyarbakır Yöresine Ait Yemek Kaburga Dolması, Ayvalı Kavurma

Diyarbakır Yöresine Ait Tatlı Burma Kadayıf, Paluze

Ayşe Hanım’ın beş günlük yemek listesinde hangi gün, hangi yemek – tatlı ikilisi olacağına dair şunlar bilinmek-
tedir:

  • Her gün bir yemek ve bir tatlı yapacaktır.
  • Belirlediği yemek ve tatlıları bir defa yapacaktır.
  • Pazartesi günü kaburga dolması ve karakuş tatlısı yapacaktır.
  • Salı günü sadece Edirne yöresine ait yemek ve tatlı yapacaktır.
  • Çarşamba günü Adana yöresine ait bir yemekle Diyarbakır yöresine ait bir tatlı yapacaktır.
  • Perşembe günü taş kadayıf yapacaktır.
  • Sırasıyla ayvalı kavurma ve mutancana yemeklerini peş peşe gelen günlerde yapacaktır.

Buna göre Ayşe Hanım’ın beş günlük yemek listesinde hangi yemek - tatlı ikilisi aynı gün olamaz?

A)    

                  
 Tava Ciğeri                      Zerde              

  B)    

                 
       Mutancana                Burma Kadayıf              

        

C)    

                  
         Şırdan            Burma Kadayıf

  D)    

                 
       Mutancana                 Taş Kadayıf              

Mozaik Yayınları

5. Kışın, arkadaşlarımla kartopu oynar, köpeğimle yerlerde yuvarlanırdım. Hava kötü olduğunda en iyi arkadaşımla 
kitap okur, evde bulduğumuz çeşitli eşyalardan esinlenerek küçük sahne gösterileri sergilerdik. Bahar geldiğinde 
koşar, bağırır, çağırır, kahkahalar atar ve hatta kimi zaman gözyaşı dökerek sonu gelmeyen oyunlar oynardık. 
Yaz mevsiminde birçok günümü yüzme havuzunda geçirir, derine dalar, su altında soluğumu tutar, ileri geri yü-
zerdim. 

Buna metinde,
 I. Koşul – sonuç

 II. Karşılaştırma

 III. Sebep - sonuç 

 IV. Amaç - sonuç

numaralı ifadelerden hangileri vardır?
A) Yalnız I.                       B) I ve II. C) II ve III.                        D) III ve IV.
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6. Görselde sinema filmleri değerlendirme ve sınıflandırma işaretleri verilmiştir.      
   

Değerlendirme ve 
Sınıflandırma İşaretleri

 

Verilen bu işaretlere uygun bir şekilde film izlemek isteyen beş kardeş -Mehmet, İbrahim, Köksal, Nurullah ve 
Emrullah- ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

  • Mehmet, kardeşlerin en küçüğü değildir ve yaşı 16’dan büyüktür.

  • Nurullah ile Emrullah ikizdir ve yaşları 13’ten küçüktür.

  • İkizler ile Mehmet’in arasında iki kardeş vardır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Mehmet, 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun bir filmi izleyebilir.

B) Nurullah, Mehmet’in izlediği filmlerin hepsini izleyebilir.

C) Emrullah, 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun bir filmi izleyebilir.

D) İbrahim, Köksal’ın izlediği filmlerin hepsini izleyebilir.
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  7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir ülkede kaliteli eğitim, okuma alışkanlığı, düşünebilme becerisi ve kültür sadece okullarda kazanılmaz. Genel 
kültür; sanal ortamdaki bilgilerle, televizyonla, gazetelerle ve düşünce etkinlikleriyle gelişir. Toplumun ileri düzeye 
ulaşmasında sinemanın, tiyatronun olduğu kadar müzelerin de önemli katkıları vardır.

Müzeler; ziyaretçilerinin kültürünü renklendirir, geliştirir, yaşamlarını estetik ve incelik ile donatır. Ülkemizde ise 
müzeler, genellikle ilgi duyulmayan, içindekilerin farkında olmadan önünden geçip gidilen yapılardır. Kapısından 
girdiğimiz pek söylenemez. Müzeler bize geçmişi canlı örneklerle sunar, bizim tarih ile günümüz dünyasının fark-
lılıklarını, yaşanılan değişimi ve gelişmeleri görmemizi, anlamamızı, düşünmemizi sağlar.

(I) Müzelerin sunduğu hizmet; toplama, belgeleme, arşiv oluşturma, sergileme, bakım-onarım ve eğitim olarak 
özetlenebilir. (II) Batı dünyasında müzecilik anlayışı hızla değişiyor. (III) Ziyaretçilere sürekli ya da geçici sergiler 
ve sunumlar ile koleksiyonların öyküleri anlatılıyor. (IV) Anlatımı kuvvetlendirmek, izleyiciyi eğitmek ve düşün-
dürmek için dekor, kostüm, fotoğraf, maket, manken, hassas dinleti teknikleri gibi yenilikler geliştiriliyor ve uy-
gulanıyor. Rehberler ya da uzmanlaşmış özel öğretmenler eşliğinde film gösterileri ve seminerler düzenleniyor. 
Müzeler, saydığım bu özellikleri ve etkinlikleriyle toplumun her kesimini kucaklayan programlar ile güvenilir ve 
ciddi birer kültür merkezi olmuşlardır.

İşim gereği yaptığım seyahatlerde, dünyanın pek çok ülkesinde, ellerinde rehber kitapları ile müze gezen, ka-
pısında sıra bekleyen turistleri gördükçe hayran olmuşumdur. O insanlar müzenin öneminin, kültüre katkısının, 
tarih ile bağlantı kurma ve düşündürme gücünün farkındadırlar. O insanlar, kültür ve sanatın insana manevi bir 
güç kazandırdığını ve haz verdiğini iyi bilirler. Peki biz ne zaman müzelerin kıymetini bileceğiz?

Mozaik Yayınları

7. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde isim - fiil vardır?

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

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

8. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ya-
nıtı yoktur?

A) Müzelerin topluma faydası var mıdır?

B) Müzeler ne gibi hizmetler sunar?

C) Ülkemizde müzeler neden ilgi görmüyor?

D) Batı’da müzecilik adına neler yapılıyor?

9. Bu metnin konusu aşağıdakilerin hangisidir?

A) Toplumun ilerlemesine müzelerin katkısı

B) Müzecilik anlayışının sanata etkisi

C) Ülkemizdeki müze sayılarının az olması

D) Sunulan müze hizmetlerinin yetersizliği

10. • Birinden ya da başka bir yazıdan olduğu gibi 
alıntılanan sözler tırnak içinde gösterilir.

  • Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen 
sözler; eser, kitap ve dergi adları tırnak içinde 
gösterilebilir.

  • Tırnak içinde yer alan alıntı sözlerin sonuna 
konulması gereken “nokta, soru işareti, ünlem 
işareti, üç nokta vb.” noktalama işareti mutlaka 
tırnak içinde kalmalıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde 
tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık ya-
pılmıştır?

A) Atatürk: “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri ola-
caktır.” diyerek geleceğimizi öğretmenlere emanet 
etmiştir.

B) “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur” di-
yorlar!

C) Yarışmada Arif Nihat ASYA’nın “Bayrak” şiirini 
okurken gözyaşlarını tutamadı.

D) İskender PALA’nın “Mihmandar”ını okudunuz mu?
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11. Küçük istavrit, yiyecek bir şey sanıp hızla atıldı çapariye. Önce müthiş bir acı duydu dudağında, gümbür gümbür 
oldu yüreği. Sonra hızla çekildi yukarıya. Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü, neye benzerdi acaba 
gökyüzü? 

Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu... “Dudağı yarıklar” denir, şanslıdır onlar; hani görüp de gök-
yüzünü ve insanı, oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare, balıkçının parmakları acımasızca kavradı onu; küçük 
istavrit anladı, yolun sonu. Koca denizlere sığmazdı yüreği oysa şimdi yüzerken küçücük yeşil leğende, cansız 
uzanıvermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci. 

İnsanlar gelip geçtiler önünden, bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. Yavaşca karardı dünya, başı da dönüyor-
du. Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz mercanı, bir de yeşil yosunu. 

İşte tam o anda eğilip aldım onu ve yürüdüm deniz kenarına. İki damla gözyaşından ibaret sade bir törenle sal-
dım denizin sularına. Gözümün içine bakıp sevinçle daldı suya.  Tüm kederimi söküp atarak teşekkürü de ihmal 
etmemişti; birkaç değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak. 

Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme. Sorar gibiydiler: “Neden yaptın bunu, niye?” 

“Bir gün...” dedim. “Bulursam kendimi yeşil leğendeki küçük istavrit kadar çaresiz, son ana kadar hep bir umudum 
olsun diye.”

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir gün bizim de çaresiz kalabileceğimizi düşünerek çevremizdeki çaresiz insanlara yardım etmeliyiz.
B) Hiç kimseye zararı olmayan canlılara iyi davranmalı, onlara eziyet etmemeliyiz.
C) Umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeli, çevremizdekilere iyilik yapmalı, umut ışığı olmalıyız. 
D) Küçük balıkları denize bırakarak balıkların neslinin devamlılığını sağlamalıyız.

Mozaik Yayınları

12. 
Kelimelerden her ikisi veya 
ikincisi, birleşme sırasında anlam 
değişmesine uğradığında bu tür 
birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Somut olarak yer belirten “alt, üst” 
sözcükleriyle oluşturulan birleşik 
sözcükler ve terimler ayrı yazıır. 

“Dış, iç, sıra” sözleriyle oluşturu-
lan birleşik kelime ve terimler 
ayrı yazılır.

Ses düşmesi veya türemesine 
uğrayan birleşik kelimeler bitişik 
yazılır.

BİRLEŞİK 
SÖZCÜKLERİN

YAZIMI

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) İnsan olmak, kendini yetersiz hissetmek ve üstün bir konumu ele geçirmek üzere çaba harcamak demektir.
B) Kariyerinde dokuz kez dünya serbest dalış rekoru kıran Yasemin Dalkılıç, “Dünyanın İnanılmaz Dalışları” adlı 

su altı belgeseli çekiyor.

C) Çocukluğunda bile, olağandışı zekâsı ve inanılmaz hafızası nedeniyle her zaman diğerlerinden farklı ve aykırı biri 
olmuştur.

D) Yüksek oranda C vitamini içeren kuşburnu, kan sulandırıcı etkisinin yanı sıra bağışıklık sisteminin kuvvetlen-
mesine de yardımcı olur.
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13. Kış mevsiminin gelmesiy-
le Konya’da termiye, tez-
gâhlarda yerini almaya 
başladı. Mısır tanesine 
benzeyen görüntüsüyle 
aslında bir baklagil çeşidi 
olan termiye, Konya’da 

kuru yemiş olarak tüketiliyor. Özellikle dizi veya film 
izlerken çekirdek gibi tüketilen termiye, tercihe göre 
tuzlanarak da yeniliyor. Kışın gelmesiyle termiye tü-
ketmeye başlayan Konyalı vatandaşlar, bu lezzetin 
birçok hastalığa şifa olduğunu düşünüyor. Avru-
pa’da çok ilgi gören bu besin, ne yazık ki Türkiye’de 
Konya ile sınırlı kalmıştır.

Bu metinde ”Termiye” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Genellikle kış mevsiminde, kuru yemiş olarak tü-
ketildiğine

B) İsteğe göre tuz atılıp da yenebildiğine

C) Birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğuna 

D) Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de rağbet gör-
düğüne

14. • Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına gerçek an-
lam denir.

  • Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen 
uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz an-
lam denir. 

Buna göre,

Size bir şey söyleyeyim mi? İnsan kendi hâlinde 

yaşayıp gidiyor da yanı başında duran kitapta kendi 
            I           II
hayatının tıpatıp anlatıldığından haberi olmuyor. 

             III
Eskiden dikkatini çekmemiş birçok şeyi, kitabı oku-
           IV
maya başlayınca bir bir anımsıyor insan. 

Bu metinde yer alan numaralanmış sözcükler-
den hangisi farklı bir anlamda kullanılmıştır?

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

15. Veganlık, en basit tanımıyla hayvansal besin kul-
lanmayı ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi 
reddetmektir. Veganlar, hayvanlardan üretilen yiye-
cek ürünlerini tüketmediği gibi yapımında deri, kürk, 
kemik, yün, ipek gibi hayvansal maddelerin kullanıl-
dığı yiyecek dışı maddeleri de kullanmaz. Giyecek-
lerinde pamuk ve keten gibi bitkisel ya da sentetik 
kumaşları kullanırlar. Hayvanlar üzerinde test edi-
len ve lanolin, propolis gibi hayvansal ürünler içe-
ren kozmetik ve ev temizliği ürünleri de almazlar. 
Bunlara ek olarak veganlar; hayvanların kullanıldığı 
sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi, at yarışı gibi 
etkinliklere katılmaz. Veganlığın yaygınlaşması so-
nucu büyükşehirlerde artık sadece vegan yemekler 
sunan restoranlar bulunabilmektedir.  Menülerinde 
bazı yemeklerin vegan olduğunu belirten restoran-
ların sayısı artmaktadır, vegan süpermarketler açıl-
maktadır.

Bu metinden, 

 I. Büyükşehirlerde veganlara hizmet veren yerler 
açılmaktadır.

 II. Veganlar, hayvanların üzerinden para kazanıl-
masına ve evde hayvan beslenmesine karşı 
çıkmaktadır.

 III. Hayvanlardan üretilen hiçbir ürünü kullanmayan 
veganlar, bitkisel ürünleri kullanmaktadır.

 IV. Vegan kadınlar, üretim aşamasında hayvanla-
rın kullanılmadığı makyaj malzemelerini tercih 
etmektedir.

yargılarından hangisini çıkarılamaz?

A) I. B) II.  C) III.  D) IV.
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16.     

Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini 
severler. Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir. Yemek düşkünleri de öğle saatlerini… Yaş 
ilerledikçe insanlar sabah saatlerini sever olurlar. Sizin için en iyi saat hangisidir? Buradan bir şey 
söyleyemem ama bana sorarsanız, saatlerin en iyisi... Şu ne zaman geldiği pek de bilinmeyen, adı-
na “Eşref Saati” dediğimiz saattir.

I. Metin

4000 yıllık geçmişiyle; Savaşçı Amazon kadınların üs olarak kullandığı, Herkül’ün Altın Post’u ara-
mak için geldiği Giresun Adası, Savaş Tanrısı Ares adına yapılan tapınak kalıntıları, surlar, tarihî 
fıçılar, zengin kuş türleri ve doğal güzellikleri ile keyifli bir tekne yolculuğu sonunda sizlere kapılarını 
açıyor. Defne ağaçlarının kokusu eşliğinde mitolojik bir tur keyfinin tadına doyulmuyor.

II. Metin

Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu anladığımız düşüncelerden benzerlerimizi yani bütün 
kişileri kurtarmaya çalışmaktır. “Ben bunun yalan olduğunu biliyorum, ben buna inanmıyorum ama 
kamunun bu bağlar altında kalması, onu anlamaması daha iyi olur.” diyen kimse; öğrendiği, anladığı 
doğrulara layık olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun. Bir şeyin ne doğru olduğunu düşü-
nür ne de yalan olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük görmek için bir yol arar.

III. Metin

Bilindiği üzere bal, arıların çiçeklerden aldığı içerikleri vücutlarında bulunan birtakım enzimlerle iş-
lemesi sonucu oluşan, besin değeri yüksek bir gıda maddesi. Çiçekler ve arıların ekip çalışmasıyla 
oluşan bal, tamamen doğaldır. İnsan vücudu için oldukça faydalı olan bal, bir fabrika ürünü değildir 
ve tamamen doğanın bize sunduğu tatlı bir güzelliktir. Arıların mucizesiyle sofralarımıza gelen balın 
faydalarından yararlanmak için doğal olması, sağlığımız için de büyük önem taşır.

IV. Metin

Numaralanmış metinlerden hangisi deneme örneğidir?

A) I.  B) II.   C) III.        D) IV.
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17. I. Sekizinci sınıf öğrencileri sınav yaklaştıkça     
ekstra çaba sarf etmeye başladı.

 II. Sahnede yetenekler sergilenirken tek beklenti, 
seçici kurulun objektif olmasıdır.

 III. Kendi doğrularını etrafındakilere empoze et-
mek, birtakım insanların huyu olmuştur. 

 IV. Maliye Bakanlığından gelen müfettişler, iş yerin-
deki sigorta dokümanlarını inceledi. 

Bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcük ve 
sözcük gruplarının yerine, aşağıdakilerin hangi-
si kullanılmaz?

A) Belge B) Dayatmak

C) Tekdüze D) Fazladan

18. Yemeğine odaklanmak, bir başka deyişle dikkatli 
yemek yemek en iyi diyet olabilir. Araştırmalar, bi-
linçli yemenin kilo sorunlarına yardımcı olabileceği 
gibi insanları işlenmiş gıda ve zararlı besin seçim-
lerinden uzak durmaya teşvik edebileceğini kanıtlı-
yor. Uzmanlar, 5 adımda bilinçli yemek yeme öneri-
lerini şöyle sıralıyor:

1.   Açken yiyin, aç kalkın.
2.   Yerken dikkatinizi başka bir şeye yoğunlaştır-

mayın.
3.   Yavaş yiyin, iyice çiğneyin.
4.   Birden fazla duyunuzu kullanın, bunun için eli-

nizi kullanabilirsiniz.
5.   Gıda alışverişinizi bilinçli yapın.

Buna göre bilinçli bir kişinin aşağıdaki davra-
nışlardan hangisini yapması doğru değildir?

A) Ders çalışırken yanında çeşitli atıştırmalıklar bu-
lundurmamak

B) Televizyon izlerken, araba kullanırken yemek 
yememek

C) İçerisinde çok fazla işlenmiş madde bulunan 
ürünleri satın almamak

D) Karnını iyice doyurmadan sofradan kalkmamak

19. (I) İşte tam o anda eğilip aldım onu ve yürüdüm de-
niz kenarına. (II) İki damla gözyaşından ibaret sade 
bir törenle saldım denizin sularına. (III) Gözümün 
içime bakıp sevinçle daldı suya. (IV) Tüm kederimi 
söküp atarak teşekkürü de ihmal etmemişti; birkaç 
değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede iki yüklem, iki zarf tümleci vardır. 

B) II. cümlede yer tamlayıcısı, söz öbeğinden oluş-
muştur. 

C) III. cümlede “sevinçle” sözcüğü zarf tümlecidir. 

D) IV. cümlede yüklem, “etmemişti” sözcüğüdür.

20. Bir tarz değişikliği olduğunu düşünmüyorum, anlat-
mak istediğim hikâyelerim var ve bunları edebi bir 
yaklaşımla sunmaya çalışıyorum. Bunu yaparken 
bir yaş kıstasım yok, bu yüzden kitabın arka kapa-
ğında da yer alan “çocuklar ve hayalin gücüne ina-
nan yetişkinler için” ibaresini her mecrada vurgulu-
yorum. Kitap genel itibariyle sevimli ve masumane 
öykülerden oluşuyor. Bu, beylik sözlerle dizilmiş 
bir kitap olduğu anlamına gelmiyor. Gelmemeli de 
zaten. Edebi açıdan bir yetişkinin de kitabı zevkle 
okuyacağına inanıyorum.

Bu metinde altı çizili cümlede söz konusu kitap-
la ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Basmakalıp ifadelerin ve etkisini yitirmiş sözlerin 
olmadığı

B) Herkes tarafından bilinen ve kabul edilen kural-
lara uyulduğu 

C) Samimiyetsiz, yersiz ve boş konuşmaların olma-
dığı

D) Sade, gösterişsiz ve anlatımın akıcı olduğu
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1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi kısmına işaretleyiniz.

1. Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile milli bilinci 
uyandırmayı hedeflemiş ve halkın işgallere karşı 
tepki koymasını istemiştir. Bu sebeplerden ötürü 
yurdun değişik bölgelerine Havza Genelgesi karar-
larını ulaştırmıştır. Halkın olumlu tepkisi ile karşıla-
şan Mustafa Kemal oradan Amasya’ya geçmiştir. 

Buna Havza Genelgesi’nin amacına ulaştığını;

 I. Cemiyetlerin kurulması, 

 II. Protesto ve mitinglerin artması, 

 III. Halkın desteğinin alınması

durumlarından hangileri kanıtlar niteliktedir? 

A) Yalnız II  B) I ve II 

C) II ve III D) I, II ve III

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır hükümlerine 
rağmen Osmanlı devlet adamları Wilson İlkeleri'ne 
güvenerek teslimiyetçi bir politika takip etmişlerdir. 
Gittikçe ağırlaşan şartlar sonucu Ahmet İzzet Paşa 
Hükümeti, ardından da kurulan Tevfik Paşa Hü-
kümeti istifa etmiştir. Damat Ferit Paşa tarafından 
yeni hükümet kurulmuştur. Padişah ve Damat Ferit 
Paşa; işgallerin geçici olacağını düşünüyor ve halk-
tan işgaller karşısında sakin kalmalarını, aşırı tepki 
vermemelerini istiyordu. Mustafa Kemal Paşa ise 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın doğuracağı fela-
keti seziyor ve bu antlaşmanın ülkeyi yabancı iş-
galine açık bırakan hükümlerine tepki gösteriyordu. 

Bu bilgilere göre;

 I. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülke 
yönetiminde siyasi düzen bozulmuştur. 

 II. Osmanlı devlet adamları uluslararası sözleşme-
lere güvenerek işgallerin geçici olduğunu dü-
şünmüşlerdir. 

 III. Başa geçen Damat Ferit Paşa Hükümeti işgalle-
re karşı Türk halkını mücadeleye çağırmışlardır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II  B) I ve III 

C) II ve III D) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nın başında taraf-
sızlığını ilan etmiş ancak daha sonra ilk başta İtilaf 
Devletleri'nin safında yer almak istemişse de İtilaf 
Devletleri bu isteklerini reddetmiştir. Daha sonra 
Almanya’nın ısrarla Osmanlı Devleti’ni kendi saf-
larına çekmek istemesiyle Osmanlı Devleti İttifak 
Devletleri'nin yanında savaşa dâhil olmuştur.

Bu bilgilere göre;

 I. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak is-
temiştir.

 II. Osmanlı Devleti’nin savaşa dahil olmasıyla sa-
vaş sınırları geniş bölgelere yayılmıştır.

 III. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle Alman-
ya’nın savaş yükü azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I      B) I ve II   

C) II ve III     D) I, II ve III

4. İstanbul Hükûmeti’nin Sivas Kongresi’nin toplan-
masını önlemeye yönelik çalışmaları Mustafa Ke-
mal’i harekete geçirdi. Mustafa Kemal, Temsil He-
yeti Başkanı olarak Anadolu ile İstanbul arasındaki 
haberleşmenin kesilmesini emretti. Bu emir Anado-
lu’nun büyük bölümünde karşılık bulmuştur. Halkı-
na söz geçiremez, ülkesini yönetemez hâle gelen 
Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda 
kaldı. Ali Rıza Paşa tarafından yeni hükümet ku-
ruldu. Ali Rıza Paşa’nın Millî Mücadele hareketine 
ılımlı yaklaşması, Anadolu ile İstanbul arasındaki 
gerginliğin azalmasına ve iletişimin yeniden başla-
masına zemin hazırlayarak iki taraf arasında Amas-
ya Görüşmeleri yapılmıştır.

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Sivas Kongresi ile Temsil Heyeti siyasi bir zafer 
kazanmıştır.

B) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu üzerindeki otori-
tesi kaybolmuştur.

C) Amasya Görüşmeleri'nde iki taraf ortak hareket 
etme kararı almıştır. 

D) Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti Millî 
Mücadele’yi tanımıştır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
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5. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri'nin 
baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli olan memurla-
rın yargılanması için Harp Divanı oluşturulmuştur. 
Osmanlı Devleti kurulan mahkemelerde bağımsız 
hakimlerin olmasını istemesine rağmen İngiltere ve 
Fransa bunu reddetmiştir.

İtilaf Devletleri bu davranışları ile;

 I. Ermeni isteklerine göre karar çıkartmak,

 II. Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemini düzeltmek,

 III. Osmanlı kanunlarını modern hâle getirmek

durumlarından hangilerini amaçlamıştır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

6. TBMM’ye karşı çıkan isyanlardan biri olan Ahmet 
Anzavur İsyanı Balıkesir, Gönen ve çevresinde 
başlamıştır. Aşağıda Ahmet Anzavur'un isyanı      
sırasında taraftar toplayabilmek amacıyla söylediği 
sözler yer almaktadır. 

 

Ahmet Anzavur

"Göğsümde iman, başımda 
kuran ve elimde padişah fer-
manı olarak geliyorum. Baş-
ta Kemal olmak üzere Kuva-
yımilliyeci subayların hepsini 
ortadan kaldıracağım."

1.10.1919

Bu bilgilere göre; 

 I.  Din istismar aracı olarak kullanılmıştır. 

 II.  Halkın TBMM’ye olan güveni kalmamıştır. 

 III.  İsyan Padişah tarafından desteklenmiştir. 

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II           

C) I ve III  D) I, II ve III

7. Lozan Barış Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır.

  • Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. Doğu Trak-
ya Türklere, Batı Trakya ise Yunanlara bırakıldı.

  • İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türk-
ler hariç, Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki 
Türkler yer değiştirecektir.

  • Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye, diğer Ege 
adaları Yunanistan’a, On İki Ada ise İtalya’ya 
bırakıldı.

  • Barış zamanında Boğazlar'dan ticari gemilerin 
geçişi serbest olacaktır.

Bu kararlar dikkate alındığında aşağıdaki alan-
ların hangisine yönelik bir karar alınmamıştır?

A) Sınırlar B) Osmanlı borçları                        
C) Azınlıklar D) Boğazlar 

8. Aşağıda Millî Mücadele sürecinde yapılan bazı sa-
vaşlar ve sonrasında TBMM’nin imzaladığı antlaş-
malar verilmiştir. 

I. İnönü Savaşı →

•  Moskova Antlaşması 
•  Londra Konferansı 
•  Afgan Dostluk 
   Antlaşması

Sakarya Savaşı →

•  Kars Antlaşması 
•  Ankara Antlaşması 
•  Ukrayna Dostluk 
   Antlaşması

Büyük Taarruz 
Savaşı → •  Mudanya Ateşkes 

   Antlaşmas

Bu bilgilere göre;

 I. Savaşlar sonucunda yapılan antlaşmalarla ba-
rışçıl bir politika izlenmiştir.

 II. Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM’nin imzaladığı 
en kârlı anlaşma Ukrayna Dostluk Antlaşması’dır.

 III. TBMM yaptığı bazı antlaşmalarla siyasi yalnız-
lıktan kurtulmuştur. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III 

C) II ve III  D) I, II ve III
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9. Aşağıda I. Meclisteki milletvekilleri sayısı ve mesleklerine göre dağılımı verilmiştir.

   

I. Meclisteki Milletvekillerinin Mesleki Dağılımı
Asker 60 Mühendis 2

Yüksek Memur 38 Hakim ve Savcı 17

Yönetici 44 Avukat 29

Diplomat 2 İşçi 1

Belediye Başkanı 7 Diğer Memur 27

Üniversite Hocası 4 Çiftçi 42

Öğretmen 13 Tüccar 36

Bankacı 3 Din Adamı 49

Gazeteci 11 Aşiret Reisi 5

Doktor 16 Mesleği Bilinmeyen 31

Bu tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Meclis farklı mesleki gruplardan meydana gelmiştir.

B) Meclis-i Mebusundan gelen vekiller çoğunluktadır.  

C) En fazla temsil edilen grup din ve ordu mensuplarıdır. 

D) Farklı görüş ve fikirler mecliste temsil imkânı bulmuştur.

Mozaik Yayınları

10. İstimalet Politikası Milliyetçi Akımı
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren 
uyguladığı hoşgörü politikasıdır. Osmanlı 
topraklarında yaşayan milletlerin din, dil ve ırk 
özelliklerine karışılmamış böylece  kültürel özellikleri 
muhafaza edilmiştir. Bu sayede azınlıkların devlete 
bağlı kalacağı düşünülmüştür. 

Fransız İhtilali ile birlikte bütün dünyaya yayılan bu 
akım her millete bir devlet sloganı ile bütünleşmiştir. 
Başka milletlerin egemenliğinde yaşamayı reddeden 
milliyetçilik akımı ulusal devletlerin kurulmasını ön 
plana çıkarmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde is-
tikamet politikasına rağmen Sırp, Bulgar ve Yunan 
isyanlarına yol açmıştır.  

Bu bilgilere göre milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında;

 I. Ayrılıkçı hareketlere sebep olmuştur.

 II. Sınırların daralmasına zemin hazırlamıştır. 

 III. İstimalet politikasını devamını sağlamıştır.

 IV. Toplumsal birlik ve beraberliği korumuştur.

yargılarından hangilerinin olduğu söylenebilir?

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


