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TÜRKÇE

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

1. I. Öznel Cümle: Kişisel yorumlar içeren, doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen cümlelerdir.

II. İçerik Cümlesi: Yazarın eserinde ele aldığı konuyu ifade eden cümlelerdir.

III. Üslup Cümlesi: Yazarın kendi duygu ve düşüncesini anlatış biçimidir. 

IV. Nesnel Cümle: Kişisel yorumlar içermeyen, doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilen cümlelerdir.

Aşağıda bu anlam özelliklerine uygun cümleler verilmiştir:

a. Çanakkale Köprüsü sayesinde iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek.

b. Son romanında, olayları akıcı bir dille anlatmış.

c. Bu fi lmde, 1915 yılında Çanakkale’de yaşananlar anlatılmıştır.

ç. Hafta sonu evde vakit geçirmek oldukça keyif vericidir.

Buna göre numaralanmış cümlelerle anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleş-
tirilmiştir?

I. II. III. IV.
A) ç c b a

B) b c a ç

C) c ç b a

D) ç a c b

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir durumun gerçekleşmesi başka bir duruma bağlı değildir?

A) Ufak pürüzleri böyle kendine dert ettikçe hayattan zevk almayı başaramazsın.

B) Dağ sporlarıyla ilgileniyorsanız sert iklim koşullarını göze almalısınız.

C) Havalar ısındığında ailece kır gezileri düzenleyeceğiz.

D) Son kitabım çıktığında nedense çok fazla bir heyecan duymadım.
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3. 

Türk edebiyatında seyahatname 
türünde en önemli eser, Evliya 
Çelebi'nin  "Seyahatname" adlı 
eseridir. 

Seyahatnamede yazarın gezdiği, gördüğü 
yerlerle ilgili izlenimler sergilenirken başlı 
başına birer araştırma konusu olabilecek 
bilgiler, belgeler ortaya konur. Bunlar ara-
sında öyküler, türküler, halk şiirleri, söy-
lenceler, masal, mani, ağız ayrılıkları, halk 
oyunları, giyim kuşam ve düğün gibi öge-
ler önemli yer tutar.

SEYAHATNAME

Yazarların yurt içi veya yurt dışı gezilerin-
de gördükleri yerlerden edindikleri izlenim 
ve bilgileri aktardıkları yazılara seyahatna-
me denir. Gezmeyi iş edinen kişi, seyyah 
veya gezgin adıyla anılır.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili,

I. Tanımlama yapılmıştır.

II. Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

III. Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

IV. Örneklendirme vardır.

numaralı yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve III. B) I, III ve IV. C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV. 
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4. Benliğimiz, bazı sorunların üstesinden gelmek ya da günlük yaşama uyum sağlamak için bazı sa-
vunma mekanizmaları geliştirmiştir. Sık kullandığımızda bize zarar da verebilen bu davranışlardan 
bazıları şunlardır:

I. İçselleştirme: Dış dünyanın veya başka bir kişinin özellik-
lerini benimsemektir. Örneğin, bir çocuğun herhangi bir ola-
ya tepki verirken aynı annesi gibi kızması içselleştirmedir.

II. Yön Değiştirme: Tepkiyi asıl hedef yerine başka bir kişi 
ya da nesneye yöneltmektir. Kendi hatası ile gol yiyen kale-
cinin kale direğini tekmelemesi buna örnektir.

III. Bahane Bulma: Kabul edilemez davranış, inanış veya 
alışkanlıklar için mantıksal açıklamalar bulmaktır. İşten çıka-
rılan birinin zaten o işi istemeden yaptığını düşünmesi baha-
ne bulmadır. 

Aşağıdaki durumlardan hangisi, bahsedilen savunma mekanizmalarından birini örneklendir-
mez?

A) Hiç okula gitmeyen birinin eğitim ve öğretimin insana hiçbir şey katmadığına inanması

B) Bir gencin sürekli izlediği ve çok sevdiği dizi karakteri gibi gülmesi

C) Annesine bağıran birinin hemen gidip ona bir hediye alması

D) Arkadaşına sinirlenen birinin eve gelince kendi kardeşine bağırması

5. 

K

18. yüzyıl sonuna kadar doğaüstü güçlerin biçimlendirdiği acayip doğa cisimleri olarak da bi-
linmiştir. Hele Orta Çağ’ın o karanlık dönemlerinde fosil, bazen tanrı tarafından insanları ce-
zalandırmak için dünyaya atılan okları, gücü temsil etmiş; bazen de iyi ya da kötü ruhlara çare 
olarak (örneğin glossopetrae / köpek balığı dişi) muskalar biçiminde insanların ümit bağladığı 
simgeler olmuştur.

L

Fosilin en önemli özelliklerinden biri, kişiye ya da kişilere “Bu nedir?” sorusunu yöneltmesidir. 
Kayaların içinden çıkan bu ilginç nesnelerin ne oldukları, yaklaşık 2.000 yıl insanların düşünce 
dağarcığını meşgul ederek zorlamıştır. İyonyalı düşünürlerin fosillerle ilgili görüşleri ilk bilimsel 
tartışma ortamlarında kendilerine yer bulurken, insanlığın tek tanrılı dinlerle tanışmasından 
sonra oldukça uzun bir zaman metafizik düşüncelerin etkisinde kalarak dünyanın efsunlu tıl-
sımları olmuştur.

M

19. yüzyıl ortalarında bunların eski canlıların kalıntıları oldukları anlaşılınca olayın rengi değişir. 
Ancak bu sefer de tufan sonucunda oluştukları türünden görüşler, bilginler arasında egemen 
olmaya başlar. Sonuçta farklı kayalar içinde değişik fosiller bulununca ve bunların da kaya 
tabakalarının altından üstüne doğru değişiklik gösterdiği gözlenince fosillerin eski yaşam or-
tamlarının taşlaşmış temsilcileri oldukları anlaşılır.

K, L, M harfl eri ile gösterilen bölümlerle anlamlı bir paragraf oluşturma istenirse doğru sırala-
ma aşağıdakilerden hangisi olur?

A) K – M – L B) L – K – M C) L – M – K D) M – K – L 
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6. I. Metin

Çamur çulluğu, çullukgiller familyasından bir kuş türüdür. Çamur çullukları (Limosa lapponica) gibi 
üreme alanlarına ulaşmak için Kuzey Kutbu’na uçan kıyı kuşlarının birçoğu yılda 20 bin kilometre-
den fazla yol alıyor. Eylül ayında Alaska’dan Yeni Zelanda’ya uçan bir çamur çulluğunu uydu veri-
cisiyle izleyen bilim insanları, kuşun aralıksız uçarak yaklaşık 12 bin 200 kilometreyi 11 günde kat 
ettiğini gördü. Daha önce de Alaska Bilim Merkezinden Robert Gill yönetimindeki ekibin izlediği bir 
çamur çulluğunun göçü, aralıksız en uzun uçuş olarak kayıtlara geçmişti. E7 adı verilen kuş, Ağustos 
2007’de Alaska’nın batısından yola çıkmış ve hiç durmadan yaklaşık 11 bin 700 kilometre uçarak 
sekiz günde Yeni Zelanda’ya ulaşmıştı.

II. Metin

Likya Uygarlığı’nın ana yurdu Teke Yarımadası’nda kıvrılarak akan Ksanthos, bugünkü ismiyle Eşen 
Çayı, tarih boyunca bölgenin dinamiğini de belirleyen atardamarı olmuş. Etrafındaki arazilere bereket 
versin diye çevresinde görkemli şehirler yükselmiş. Patara kenti de işte bu önemli suyun ağzına çok 
yakın bir yerde kurulmuş. Bugün Patara’ya gidenleri bekleyen ilk manzara; alçak tepelerin arasın-
dan görünen upuzun kumsal, lacivert Akdeniz’e uzanan kumullarda bitmiş sazlıklar ve çevreledikleri 
gölcükler olacaktır. Bu dönemde bölgede yılın en güzel manzarası oluşur. Yağışlı bir dönemde bu 
manzara yer yer bataklığa döner. 

Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. B) Bir yargı amacı ile birlikte verilmiştir.

C) Karşılaştırma yapılmıştır. D) Tanımlama yapılmıştır.

7. Edebiyatımızda bilgisiyle, tecrübesiyle, dile hâkim olmasıyla ünlü o kadar çok yazarımız var ki bu ya-
zarları okumaya doyamadığımız zamanlar olur. Eserlerini elimize her aldığımızda farklı bir dünyanın 
kapıları sonuna kadar açılır ve bu farklı dünyaların tadılmadık zevklerini tattırır bize. Bunu yaparken 
de her defasında sözcüklerle bir çocuğun oyuncağıyla oynadığı gibi oynarlar.

Bu metinde geçen altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükleri istediği anlama gelecek şekilde kullanabilmek

B) Eserlerinde okuyucularına farklı dünyaların kapılarını açabilmek

C) Sözcükleri bilinen anlamların dışında kullanabilmek

D) Okurlarının bilinenden farklı, özgün düşünmelerini sağlayabilmek
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8. Halil Hoca, sözlü anlatım dersinde “iyi bir konuşmacının nasıl olması 
gerektiği” konusunda şunları anlatıyor: 

I. Anlattıklarının dinleyiciyi yormadan kolayca kavranmasını isteyen 
konuşmacı, aktaracaklarının ilgi ve önemine göre bir sıralama yapar. 
Ancak bu sıralamayı yaparken kişinin dikkati, konu-dinleyici ilişkisi-
nin doğru olarak saptanması üzerinde yoğunlaşır. Diğer bir deyişle 
konuşmacı, aynı konuyu farklı gruplara farklı bir sıralamayla anlatır. 

II. İster kalabalık bir gruba konferans veriyor isterse arkadaş sohbetin-
de anısını anlatıyor olsun, ne söyleyeceğini bilir; kendine, bilgisine 
ve birikimine olan güvenini karşıya aktarır. Bunu sağlayabilmek için de çok yönlü bir ön hazırlık ya-
par. Kendisine yöneltilebilecek soruları yanıtlayabilecek ya da en azından doğru yönlendirebilecek 
kapasitededir. 

III. Karşılıklı konuşacağı ya da karşılarında konuşacağı kişilerin niteliklerini, alışkanlıklarını, tercihle-
rini ve eğilimlerini önceden bilmek, konuşmacının hazırlık aşamasında çok işine yarar. Bu bilgiler 
sayesinde konuşmasının öz-biçim dengesini kurarak dinleyiciyle duygusal ve düşünsel birlikteliği 
sağlamaya çalışır.

IV. Konuşmaları sırasında aldığı tepkileri değerlendirerek olumlu, olumsuz alışkanlıklarının ayırdına 
varmaya çalışır. Konuşma tekniğini geliştirmesine olanak sağlayacak fırsatları kaçırmamaya özen 
gösterir. Olumsuz alışkanlıklarını gidermek için sabırla mücadele eder.

Buna göre Halil Hoca’nın derste anlattıkları ile,

a. İyi bir konuşmacı, öz eleştiri yapmaktan çekinmez.

b. İyi bir konuşmacı, konusuna hakimdir.

c. İyi bir konuşmacı, dinleyicisini tanımaya çalışır.

ç. İyi bir konuşmacı, titiz bir planlamacıdır.

yargıları eşleştirilirse doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisi olur?

I. II. III. IV.
A) a c ç b

B) ç b c a

C) ç b a c

D) b ç c a
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9. Stanford Üniversitesinden Carol Dweck, başarılı insanların ortak özelliğinin hayata bakış açıları ol-
duğunu söyler. Bu insanlar, kendilerine verilen imkân ve yetenekleri sürekli geliştirmeye odaklıdırlar. 
Hayatı bir “öğrenme”, “büyüme”, “gelişme” ve “olgunlaşma” yolculuğu olarak görürler. Bazıları ise ha-
yatta kendilerine verilen imkân ve yeteneklerin sabit olduğu düşüncesindedirler. Sabit zihniyete sahip 
bu insanlar, kendilerine doğuştan verilen imkân ve yeteneklerle hayatı tamamlayacaklarını zanneder-
ler. Dolayısıyla öğrenmek ve ilerlemek için çaba göstermenin gerekli olmadığına inanırlar. Hâlbuki 
hayat, bu inanışın yanlış olduğunu defalarca önümüze sürer. Çok varlıklı ailelerin çok yetenekli, çok 
iyi eğitimli çocuklarının başarısız olmalarının nedeni sahip oldukları “sabit zihniyettir”. Bu zihin yapısı, 
onların yeni bir şey öğrenip gelişmelerine ve dolayısıyla da başarılı olmalarına engel olur. Bu sabit 
zihniyetin zincirlerini kıran “gelişme odaklı” insanlar ise hedef belirler, engelleri aşmak için gayret eder-
ler. Hedeflerine varmak için ısrarcı olurlar. Hayatın her alanında kendilerini geliştirmeye ve ilerlemeye 
hevesli olurlar.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Hayat karşısında başarılı insanların ortak özelliği nedir?

B) Zihniyet yapısının başarılı olmada bir etkisi var mıdır?

C) Sabit zihniyetli insanların özellikleri nelerdir?

D) Başarılı olmak doğuştan gelen bir yetenek midir?

10. Sapsarı temmuz güneşinin altında tarlada ça-
lışan birkaç çiftçi, ellerindeki orağı yabancı bir 
nesne değil de kendi vücutlarının bir uzvu gibi 
ustalıkla kullanıyordu.

Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi kullanılmıştır?

A) Kişileştirme

B) Karşıtlık

C) Benzetme

D) Abartma

11. Onunla her gün aynı saatte ve aynı durakta 
göz göze geliyordum. Mahcup ve tedirgin bir-
kaç dakika bakabiliyordum sadece yüzüne. 
O birkaç dakikalık büyülü bakışlar bile göğün 
sonsuzluğunu duyumsatıyordu bana. İş yeri-
ne varıncaya kadar o buğulu gözlerin haya-
liyle teselli buluyordum. Bazen akla hayale 
gelmeyen düşünceler geçmiyor da değildi 
içimden. Mesela aracın o durakta arızalan-
masını ve onunla daha uzun süre bakışabil-
meyi hayal ediyordum. Gözlerimi mıknatıs 
gibi çeken o hülyalı gözler de aynı kararlılıkla 
bana bakıyordu çünkü.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde ge-
çen deyimlerden herhangi birinin açıkla-
ması değildir?

A) İnanılmamak

B) Avunmak

C) Her iki tarafın bakışları karşılaşmak

D) Çok istenilen veya umulan bir şeyin ger-
çekleşmemesinden üzüntü duymak
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12. Büyük harfle yapılan kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Ekler, kısaltmanın 
okunuşuna uyar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Gelecek hafta TBMM’nin olağanüstü gündemle toplanacağı söyleniyor.

B) Bu yıl THY’nin dünyanın birçok ülkesine sefer yaptığını öğrendim.

C) Atatürk, TTK’yı millî köklerimizi iyi tanıyalım diye kurdurmuştur.

D) Çoğu devlet BM’ye olan güvenini kaybetmeye başladı.

13. Bodur ağaç ya da minyatür ağaç olarak dili-
mizde yerini almış “bonsai” kelimesi, Japon-
ca bir kelime olup bon (saksı) ve sai (ağaç) 
kelimelerinin birleşimidir. Japonya’nın Kyus-
hu kentinde küçük bir şirket olan Hoshinchu, 
bonsai sanatını tam anlamıyla bambaşka bir 
seviyeye taşıyan Air Bonsai’yi üretiyor. Man-
yetik kaldırma teknolojisi -yüksek hızlı trenler-
de kullanılana benzer bir teknoloji- sayesinde 
minik ağaçların elektrikli bir altlık üzerinde 
havada tutulmasını sağlayan bu ürün, yüzler-
ce yıldır süregelen bir uygulamayı modern bir 
sanat eseri hâline getiriyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde kul-
lanılan noktalama işaretlerinden birinin 
açıklaması değildir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime 
ve kelime gruplarının arasında virgül kulla-
nılır.

B) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 
ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlele-
rin başına ve sonunda kısa çizgi kullanılır.

C) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümle-
nin dışında kalan ek bilgiler için yay ayraç 
kullanılır.

D) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler 
tırnak içine alınır.

14. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki terapötik iliş-
kilerin nedenini açıklamak için kabul edilen ya 
da deneysel olarak desteklenen, yaygın ola-
rak kullanılan tek bir teorik çerçeve yoktur. Bu 
ilişkide birden fazla mekanizmanın etkin oldu-
ğu düşünülmektedir. Hayvanlar ile etkileşimin 
insanlarda sakinleştirici etkiler yaratabileceği 
düşüncesi hayvan destekli uygulamalar litera-
türünde yaygındır. Kabul edilen en yaygın gö-
rüş E.O. Wilson (1984) tarafından geliştirilen 
“biofili hipotezi”dir. Wilson, insanların doğaya 
olan derin yakınlık ve ilgilerinin biyolojik ya-
pılarından kaynaklandığını öne sürmektedir.

Bu metnin türü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Yazar düşüncelerini ispatlama amacı ol-
madan anlattığı için denemedir.

B) Bir düşünceyi açıklama amacı ile kanıtlar 
kullanılarak yazıldığı için makaledir.

C) Yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar an-
latıldığı için hikâyedir.

D) Bir ulusun savaş, göç, salgın hastalık gibi 
toplumsal olayları anlatıldığı için destandır.
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15. 

Bu görselden,

I. İlkokul öğrencileri, çizgi filmden çok dizi izlemeyi seviyor.

II. Eğitim programlarını hiç izlemeyen çocukların sayısı, düzenli takip edenlerin sayısından fazladır.

III. Çocuklar, spor yapmaktan ziyade film izlemeyi tercih etmektedir.

IV. On öğrenciden sadece dördü, haber programlarını düzenli takip etmektedir.

yargılarından hangisi çıkarılabilir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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16. Aşağıdaki grafik bir ailenin yılın ilk ayındaki harcamalarını göstermektedir.

Aylık Gider

0

Yılın ikinci ayında yapılan harcamalar ile ilgili bi-
linenler şunlardır: 
• Kira ve faturalar arasındaki fark azalmıştır.

• Gıdaya ayrılan miktar, faturalardan fazla ol-
muştur.

• Diğer harcamalar, en fazla bütçe ayrılan 3. gi-
der türü olmuştur.

• Toplam gider, bir önceki aya göre düşüş gös-
termiştir.

500

1000 1000

600 500

250

Kira Faturalar Gıda Diğer

1500

Buna göre ikinci aydaki harcamaları gösteren grafi k aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Aylık Gider

700

A) B)

C) D)

800

900

Kira Faturalar Gıda Diğer

1000

Aylık Gider

0

500

1000 1000

650

Kira Faturalar Gıda Diğer

1500

Aylık Gider

450

500

550

600 600
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17. 

Bu görseli en iyi yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aile, bizi bütün yapan varlıktır. Yaratıcının bizlere gönderdiği bir birliktir. Zor zamanlarımızda bize 
yardımcı olan, mutluluklarımızı bizimle paylaşandır. Ne yazık ki bazen bunun değerini bilmiyoruz. 
Oysa bu mutluluğu yaşamak isteyen o kadar çok çocuk, o kadar çok insan var ki içlerindeki bu di-
leği tahmin bile edemezsiniz. Bir ailesi olsun diye Allah’a dua edenler çok. Ailede evin direği anne, 
herkesi düşünmek zorundadır. Çünkü ilgilenmesi gereken bir yuvası vardır. Sadece ihtiyaç yönün-
den değil, sevgi bakımından da ilgilenmesi gerekir.

B) Anneler iyi kalpli, yardımsever ve çocuklarını çok seven insanlardır. Anneler çocuklarına bakarlar. 
Anneler çocukları hasta olduğunda başında durup çocuğunu iyileştirmeye çalışır, çocuğunun üzül-
mesine neden olan bir sorun varsa o sorunu çözer, hep çocuğunun iyiliği için uğraşıp durur, bizleri 
besler. Anneler,  çocukları için bu dünyadaki her şeyi yaparlar.

C) “Bu dünyanın en zor mesleği nedir?” deseler hiç tereddüt etmeden ev hanımlığı derim. Çünkü 
mesai saati diye bir kavram yoktur onlar için. Sabahın erken saatinde başlarlar işe ve herkes uyu-
duğunda bile onların hâlâ yapacak işleri vardır. Yeri gelir evin temizliği, yeri gelir alışveriş, yeri gelir 
yemekleri en güzel şekilde hazırlama telaşı içerisinde görürüz onları. İşte, bu sebeple ev kadınlığı 
ve annelik; dünyanın en meşakkatli işidir.

D) Kadınlar; korunmaya, sevilmeye, sayılmaya, ilgi görmeye layık olan en değerlilerimizdir. Kadın de-
mek emek demek, fedakârlık demek, karşılıksız sevgi ve güç demektir. Kadınlarımız çok önemlidir. 
Onlar bir anne, abla, yol gösterici, aileyi aile yapan değerlerdir. Kadının toplum üzerinde bu kadar 
emeği varken onlara yapılan bu zulüm, bu işkence nedir acaba? Anne olan, ev hanımı olan, emekçi 
olan kısacası hayatın her yerinde olan kadınlarımıza gereken değeri vermeliyiz.
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18. Aşağıda bazı papağan çeşitlerine ilişkin açıklamalar verilmiştir:

Sultan Papağanı: Bu papağan çeşidi oldukça sevimli görünümüyle dikkatleri çekmektedir. Genel 
olarak sarı, beyaz ve gri renkleri bulunmaktadır. Dünya genelinde beslenen en popüler evcil kuşların 
başında gelmektedir. Fiziki olarak erkekleri gayet yakışıklı olup dişileri ise güzeldir. Görünüm itibarıyla 
başlarındaki tüyler geriye doğru uzatılarak taranmış gibidir.

Afrika Papağanı: Jako olarak da bilinen bu tür, diğer papağangiller familyasına göre orta büyüklük-
tedir. Ortalama olarak büyüklükleri 30-35 cm civarında olup gri ve siyah renklerde bulunmaktadır. 
Kuyruk kısmında ise kırmızılık ya da bordoluk bulunur. Papağan türleri içerisinde en çok bilinen tür 
olarak karşımıza çıkmaktadır. En zeki papağan olarak nitelendirilen bu kuşlar 1000 kelimeye kadar 
konuşabilmektedir. 

Lori Papağanı: Canlı parlak renkli Lori, gagadan kuyruk tüylerine kadar farklı renkleri ile dikkat çeken 
uzun ömürlü bir türdür. Çeşitli renklere sahip olduğundan “Gökkuşağı” olarak da bilinmektedir. Gagası 
turuncu, gözleri kırmızı, göğsü kenarlara doğru sarıya çalan turuncu gibi, kanatları yeşil ve tonları, 
kuyruğu ise gri olan rengârenk bir kuş olduğundan bu adı almıştır. 

Kakadu Papağanı: Yaklaşık 30 cm ebatlarında olup 40 – 60 yıl kadar yaşam sürdürmektedir. Erkek 
ve dişi dış görünüş olarak aynı olup ana renkleri beyazdır. Beyaza yakın sarımsı tonları da bulunmak-
tadır. İbikleri dik olduğunda limon sarısıdır ama yatık olduğunda dış tüyleri beyaz olduğundan beyaz 
gibi görünür. Gagaları siyah; göz çevreleriyse çıplak, tüysüz ve beyaz halkalıdır. 

Bu metinde açıklamaları verilen kuşların görselleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmış-
tır?

Sultan Papağanı Afrika Papağanı Lori Papağanı Kakadu Papağanı

A)

B)

C)

D)
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19. Aşağıdaki görselleri karşılayan sözcükler, aralarındaki bir örüntü ile sıralanmıştır:

Buna göre soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) Çatal B) Atkı C) Rüzgâr D) Mandal

20. 

BOŞ DOLU

Mavi şeritli koltuklar cam kenarındadır.

3 4 9 10 15 16

2 5 8 11 14 17

1 6 7 1312 18 19

İlknur, Nuray, Nida, Ozan ve Süleyman adlı kişiler; ikili ve tekli koltukları olan bir otobüsün boş koltuk-
larından yer seçmişlerdir. Yolcular hakkında şunlar bilinmektedir:

  • Ozan ve Süleyman, tek kişilik koltuklarda yolculuk edecektir.
  • İlknur’un koltuğu cam kenarındadır.
  • Nuray, Nida’nın hemen arkasında oturmaktadır.
  • Ozan ve Süleyman’ın arasında bir kişi oturmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Nida, İlknur ile yolculuk etmiş olabilir.

B) Süleyman, 6 numaralı koltukta seyahat etmiş olabilir.

C) Nuray’ın koltuğu en arkada olamaz.

D) Ozan, 13 numaralı koltukta seyahat etmiş olabilir.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kuruluş gerekçelerini arkadaşlarına şu sözlerle ifade 
etmiştir: “Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bu-
gün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan topraklarından ayırmak istiyorlar. Millet, baskıcı 
ve zorba yönetim altında yok oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her 
ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Eskimiş çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, özetle 
vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

Buna göre Mustafa Kemal’in düşünceleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Ülke sorunlarına karşı duyarlı davranmıştır.

B) Osmanlı toprak bütünlüğünün tehlikede olduğunu görmüştür.

C) Yönetim sistemini değiştirmek için her türlü yola başvurmuştur.

D) Kurtuluşun en önemli çaresinin özgürlük olduğunu ifade etmiştir.

2. Aşağıda Sevr Barış Antlaşması’na göre Osmanlı sınırlarını gösteren bir harita verilmiştir.

İngiliz Nüfus Bölgesi
Fransız Nüfus Bölgesi

Yunan İdari Bölgesi
İtalyan Nüfuz Bölgesi

Boğazlar Bölgesi
Ermeni Nüfus Bölgesi

Osmanlı Devleti’ne Bırakılan Yerler
Bugünkü Türkiye Sınırı

Bu haritaya göre;

I. Ekonomik ve stratejik yönden önemli olan yerler Avrupalı devletler tarafından işgal edilmiştir.

II. İşgal edilen yerler belirlenirken sadece Sevr Barış Antlaşması’ndaki kararlar dikkate alınmıştır.

III. Anadolu’nun büyük bir bölümü birçok devlet tarafından işgal edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 
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3. 
Maraş’ı işgal için gelen Fransız askerleri, şehirdeki Ermeniler tarafından sevinçle karşılandı. Taş-
kınlık yapmaya başlayan bir grup Ermeni, sokaktan evine gitmekte olan Müslüman bir kadına sa-
taşarak başındaki örtüyü çıkarmak istedi. Bunu gören Uzunoluk Camii İmamı Sütçü İmam, duru-
ma müdahale ederek Ermeni eşkıyalardan birini öldürdü. Olayı haber alan Fransız askerleri Sütçü 
İmam’ı yakalamak üzere harekete geçtiler. Ancak Sütçü İmam onlardan kurtulmayı başardı. Olay, 
şehirde duyulduğunda büyük bir heyecan ve Fransızlara karşı büyük bir tepki oluşturdu.

(Yaşar AKBIYIK, Millî Mücadelede Güney Cephesi Maraş) Düzenlenmiştir.

Maraş’ın işgali sırasında yaşanan bu olayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sütçü İmam, yaşanan olaya duyarsız kalmayarak müdahale etmiştir.

B) Yaşanan olay halkın işgale karşı mücadele ruhunu artırmıştır.

C) Fransız askerlerinin şehre gelişi Ermenileri cesaretlendirmiştir.

D) Fransızlar işgal için geldiği Maraş’ta başarılı olmuştur.

4. Tekâlif-i Milliye Emirleri ile yapılan tüm hazırlık ve çalışmalar, bir milletin bütün varlığı ile ölüm kalım 
savaşına girdiğini gösteriyordu. Böylece bütün memleket, gelecekteki zafer için olağanüstü bir sefer-
berliğe davet edilmiş oldu. Türk milletinin gösterdiği dayanışma, millî birlik ve beraberlik sayesinde 
ordu ile millet bir araya gelmiş ve topyekûn bir harp başlatılmıştı.

Buna göre Türk halkının topyekûn hareket etmesinde;

I. Vatanseverlik bilincinde olma,
II. Bağımsızlığa düşkün olma,
III. Sorumluluk sahibi olma

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

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

5. Aşağıda Sakarya Zaferi sonrasında imzalanan antlaşmalarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Kars
Antlaşması

(13 Ekim 1921)

Sovyet Rusya’nın aracılığı ile Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Ankara 
Hükûmeti arasında Kars Antlaşması imzalandı. Kars Antlaşması ile Türkiye’nin 
doğu sınırı kesinleşmiş oldu.

Ankara
Antlaşması

(20 Ekim 1921)

Fransa, Ankara Antlaşması ile TBMM Hükûmeti’ni ve Misakımillî’yi resmen tanı-
mış oldu. Böylece bu ülke ile olan savaş hâli sona erdi ve Güney Cephesi’ndeki 
birlikler Batı Cephesi’ne sevk edildi. Bu antlaşma ile Türkiye’nin Hatay dışında 
güney sınırı kesinleşmiş oldu. Antlaşma gereğince İskenderun Bölgesi (Hatay) 
için özel bir idare kurulacağına, bu bölgenin resmî dilinin Türkçe olacağına, Os-
man Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın Caber Kalesi’nde bulunan mezarının Türk 
toprağı sayılacağına hükmedildi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sakarya Zaferi ile TBMM Hükûmeti’nin uluslararası tanınırlığı artmıştır.

B) Doğu ve güney sınırlarımız Misakımillî’ye uygun olarak belirlenmiştir.

C) Ankara Antlaşması’nda tarihsel ve kültürel miras korunmak istenmiştir.

D) Yunanlarla yapılacak olan mücadelede Türk ordusunun imkânları artmıştır.


