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1. Bu metinde boş bırakılan yerlere getirilmesi gere-
ken sözcüklerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

 I. “yaşam” sözcüğünün eş anlamlısı getirilmelidir.

 II. “iyi” sözcüğünün zıt anlamlısı getirilmelidir.

III. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğeni-
lecek biçimde olan anlamında bir sözcük getiril-
melidir. 

Sakın üzülme ---- (I) hızına! En ---- (II) yıllar yavaş 
geçenlerdir. Geleceğini oluşturacak her yeni gün bir 
önceki günden daha ---- (III), isteklerine uygun ve 
seni mutlu edecek şekilde olması için mücadele et!

Buna göre numaralanmış özelliklere uygun söz-
cükler aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?

         I.                   II.                     III.     
A)  dünya çirkin güzel
B)  hayat kötü iyi
C)  ömür hoş umutlu
D)  yaşantı zor başarılı

2. I. Yaptıkları, artık bana çok ağır gelmeye başladı.

 II. Gök bilimciler, uzayda çok sayıda kara delik ol-
duğunu tespit etmiştir.

 III. Bizim takım golü attıktan sonra rakip takımın ta-
raftarları aniden sustu.

 IV. Odanın ortasında yırtık, eski püskü bir koltuk 
duruyordu.

Bu cümlelerdeki altı çizili yerlerin anlam özellik-
leri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-
tir?

             I.              II.            III.             IV.       
A) Gerçek Mecaz Terim Mecaz
B) Mecaz Gerçek Gerçek Terim
C) Mecaz Terim Terim Gerçek
D) Mecaz Terim Mecaz Gerçek

3. Aylin Öğretmen, öğrencilerinden sözcük anlamı 
konusuyla ilgili tanımların verildiği tabloya sırasıyla 
uygun örnekler yazmalarını ister. 

TANIM ÖRNEK

Gerçek Anlam: Sözcüğün aklımıza 
ilk gelen anlamıdır.

I

Mecaz Anlam: Sözcüğün gerçek 
anlamından tamamen uzaklaşarak 
kazandığı yeni anlamdır.

II

Terim Anlam: Sözcüğün bilim, 
sanat, spor ya da meslek alanına 
özgü kavramları karşılığında kazan-
dığı anlamdır.

III

Buna göre hangi öğrencinin verdiği örneklerde 
hata yapılmıştır?

A) AHSEN

I Annem omlet yaparken elini yakmış.

II İkazı duyar duymaz çığlığı bastı.

III Açılar konusunu detaylıca öğrendim.

B)  FERİT

I Bu ipe sapa gelmez fikirleri bırak artık.

II Lütfen yakamdan düş artık.

III Bir nota eksikliği sorun oluşturur mu?

C) RANA

I Bu odada kalmak istemezsiniz sanırım.

II Derslerden kalma korkusu yaşıyordu.

III
Hatalı verilen penaltı yenilgiye sebep 
oldu.

D) KEMAL

I Yaz tatilinden daha yeni dönmüş.

II İyi gün dostlarını hayatımdan sildim.

III
Güneş’in bir yıldız olduğunu biliyor 
musun?
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4. Başrollerin arasında geçen mücadelelerde filmin 
heyecanı yükseliyor.  Fakat genel olarak tekdüze 
ilerleyen film, izleyicilerini sıkabilir. Gişe rekorları 
kırması beklenen filmin bu denli zayıf kalması, si-
nemaseverlere hayal kırıklığı yaşatabilir.

 Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) “Zayıf” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

B) “Kırıklık” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. 

C) “Gişe” kelimesi terim anlamda kullanılmıştır.

D) “Kırmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

5. Cümleler, öznel ve nesnel yargılı olmak üzere ikiye 
ayrılırlar. Öznel yargılı cümlelerin doğruluğu veya 
yanlışlığı kanıtlanamazken nesnel yargılı cümlele-
rin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı-
dır?

A) Yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle yaylaya 
göç edenler oldu.

B) Sessiz ortamda bulunmanın sağlık açısından 
önemli olduğu kanıtlandı.

C) Şu an, bu körfezin en özel noktalarının birinden 
geçiyorsunuz.

D) Araştırmacılar, yaşlanmayı önleyici tedavi yön-
temlerini açıkladı.

6. 
Ellerimle diktiğim bu ağaçların günbegün 
büyüdüklerini görmek bana huzur veriyor.

          

Güne sessiz başlayan sokak, zamanla kala-
balıklaşıyor ve sokağın gürültüsü çekilmez 
oluyor.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, bu iki cümlenin 
ortak özelliğidir?

A) Nesnel yargılı cümlelerdir.

B) Aşamalı durum bildiren cümlelerdir.

C) Tanım cümleleridir.

D) Eleştiri cümleleridir.

7. Bir işin gerçekleşmesinin ya da gerçekleşmemesi-
nin bir sebebe bağlı olduğu cümlelere “neden-so-
nuç cümlesi” denir. Bu tür cümlelerde hem neden 
hem de sonuç kesin olarak gerçekleşmiş veya ger-
çekleşmemiştir. Bazı neden-sonuç cümlelerinde 
sonuç, nedenden önce verilebilir. Örneğin, “Mutlu 
oldum, seni gördüğüm için.” cümlesinde önce so-
nuç, sonra neden verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
sonuç, nedeninden önce verilmiştir?

A) Yeni aldığı arabasını bir hafta sonra satmaya 
karar verdi çünkü arabanın rengi içine sinmedi.

B) Okula geç kalacağını anladığından adımlarını 
daha sık atmaya gayret gösteriyordu.

C) Gecenin geç saatlerinde sokakta dolaşmaktan 
hoşlandığı için yolu sürekli uzatıyormuş.

D) Evlerindeki tadilat henüz bitmediğinden bir süre 
daha evlerinde kalamayacaklar.
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8. Bir yazarın dili kullanma şekli, sözcükleri seçimi, 
cümle kurma biçimi o yazarın anlatım tarzıdır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 
yazarın anlatım tarzını ifade eder?

A) İki arkadaşın gündelik işçi olarak yaşadığı ilginç 
maceraları anlatan kitaba ilgi büyüktü.

B) Kısa cümleleri etkili biçimde kullanan yazar, ko-
nuyu anlaşılır bir dille okuyucularına aktarmıştır.

C) Deneyimli bir yazar, toplumun içinde bulunduğu 
durumlardan bağımsız olayları konu edinmez.

D) Bu eser; gerçeği anlatmak, sokakta olanı yazıya 
aktarmak ve kalplere dokunmak için yazılmıştır.

9. Elinize aldığınız bir kitap özgün fikirlerinizi, duygu-
larınızı buharlaştırmamalıdır. Bazı insanların genel 
tutumu, kendi fikirleri yerine başkalarının fikirlerini 
koymalarıdır. Böyle kişilerin durumu, tabiattan yüz 
çevirip ölü bitkiler müzesini ziyarete giden veya gü-
zel bir manzarayı izlemek varken fotoğraflarına ba-
kan kişiden farklı değildir. 

Bu metinde verilmek istenen asıl mesaj aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Özgün fikirlere sahip olmak için çok iyi bir okur 
olmak gereklidir.

B) Okuduğumuz kitapların içeriği, tutumlarımızı ve 
davranışlarımızı belirler.

C) Asıl olanı, öykünerek daha kıymetsiz olan şey-
lerle değiştirmemeliyiz.

D) Kitaplar, insanların yeni fikirler edinmesine vesi-
le olmalıdır.

10. Elma, önce bir dalda çiçek olarak boy verir, güneşle 
olgunlaşmaya başlar, sonra yavaş yavaş elmalaşır. 
Kendini çeşitli dış unsurlardan, soğuklardan, zarar-
lı böceklerden ve kuşlardan korumaya çalışır. Ol-
gunlaşamamış bir elma asla lezzet vermez. Bütün 
bu zorlu süreci sabırla ve başarıyla geçen bir elma 
ancak elma olabilir ve lezzetle yenilebilir. İnsan as-
lında elma gibidir.

Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlık, hayatta karşılaştığı zorlukları aşmak ve 
yeni çözümler üretmek için çabalamalıdır.

B) Başarmak için sadece konuşmak yetmez, bu-
nunla birlikte her gün mücadele edilmelidir.

C) Zorluklarla mücadele etmeyi göze alanlar ve 
azimle mücadele edenler hedeflerine ulaşabilir.

D) Başarısız olma korkusuyla kalpleri titreyenler, 
büyük başarıları hiçbir zaman tadamazlar.

11. Bir gün ki geçmiştir, onu boş yere yâd etme

Bir gün ki gelmemiştir, boş yere feryat etme

Niçin ömrünü böyle geçmiş ve gelecek üzerine kuru-
yorsun?

Hâle bak, başını hoş tut, ömrünü berbat etme…

Bu şiirde öne çıkan duygu aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Geleceğe özlem    

B) Yaşama bağlılık 

C) Geçmişi hatırlamak    

D) Anı yaşamak
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12.                   
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan 
Can verme sırrına erenlerindir.    

Bu şiir tema bakımından aşağıdaki şiirlerden hangisiyle özdeştir?

A) Kime dokunsam sensin
Kimi çağırsa dudaklarım...
Başımın tacı, canım efendim.
Görünmez çığlıklarımı gören
Eğilmez başımı öpensin 

 B) 
Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
O sana âşık olmasa 

C) 
Vazifemdir bayrağımı
Üstün tutmak her bayraktan.
Can veririm, kan dökerim
Vazgeçemem ben bu haktan 

 D) 
Bütün sevgileri atıp içimden,
Varlığımızı yalnız ona verdim ben,
Elverir ki bir gün bana derinden,
Ta derinden bir gün bana "Gel" dersin.

Mozaik Yayınları

13. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen ancak 
sahibini, sayısını, durumunu belirten eklere "çekim 
eki" denir. Örneğin, "kitaplar" kelimesindeki "-lar" 
eki kelimenin anlamını değil, sadece sayısını de-
ğiştirmiştir. Dolayısıyla bu yeni bir anlam kazandır-
mıştır. Dolayısıyla bu ek, çekim eki değildir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "ev" keli-
mesine gelen ek, sözcüğün anlamını değiştir-
mememiştir?

A) Evcil hayvanın bulunduğu yerde büyüyen ço-
cuklar karşılıksız sevgiyi öğrenir.

B) Devlet, soğuk kış aylarında binlerce evsize yar-
dım eli uzatır.

C) Düğüne o gün yeni evli bir çift de katılmış ve her-
kesin dikkatini çekmişti.

D) Bayram günleri evimiz bir panayır yeri olur, çoluk 
çocuk herkes sohbet ederdi.

14. Özel isimlere gelen yapım ekinden sonraki çekim 
ekleri, gelenekleşmiş olarak kesme işaretiyle ayrıl-
maz ve özel isme bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kura-
la uymamaktan kaynaklı bir yazım yanlışı var-
dır?

A) Yarın seminerde, Türkçe’mizin diğer dillerin göl-
gesinde kalmaması gerektiğini anlatan bir ko-
nuşma yapacağım.

B) Kurtuluş Savaşı’nda Aydın ve civarında çatışan 
Muğlalılar Ege Bölgesi’nin kurtarılmasında bü-
yük rol oynamıştır.

C) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini bugün 
diğer sınıflarla beraber konferans salonunda iş-
leyecekmişiz.

D) Orta Asya’daki Türk devletleri, Müslümanlığı ka-
bul ettikten sonra yaşam tarzlarını değiştirmiş ve 
bunu yaymaya çalışmıştır.
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15. Aşağıdaki grafikte 2019-2020 yıllarında Türkiye’de yayımlanan kitapların yıllara ait oransal dağılımı verilmiştir.
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Bu grafikten hareketle 2019-2020 yılları karşılaştırıldığında,

 I. Bazı kitapların yayımlanma oranları değişmemiştir.

 II. 2019 yılındaki “Araştırma-İnceleme” kitaplarının yayımlanma oranı geçmiş yıla göre artış göstermiştir.

 III. 2020 yılı “Dinî" kitap yayımlanma sayısı, 2019 yılına göre 1000 adet azalmıştır.

 IV. “Çocuk - Gençlik” kitaplarının yayımlanma oranı 2019 yılında %12 olmuştur. 

numaralı yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

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

Mozaik Yayınları

16.       Cins İsim Özel İsim Soyut İsim
I. Ercan İyilik

Ceket II. Umut
Saat Ankara III.

Bu tabloda numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

                I.                     II.                        III.      
A) Masa Vatan Mutluluk
B) Anne Türkçe Vicdan
C) Bilgisayar Ayşe Rüzgâr 
D) Avrupa Türkiye Karanlık
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17. 
Sözcüğün köküne ya da gövdesine gelerek onun yeni bir kavramı karşılamasını sağlayan eklere 
yapım eki denir. Yapım ekleri eklendiği sözcüklere yeni anlamlar katar fakat çekim ekleri eklendiği 
sözcüklerin anlamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Aşağıdaki tabloda cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangi eki aldığı karşılarına yazılmıştır.

Sıra Cümleler Ekler

I.
Masa başında sabahlara kadar ders çalışan öğrenciler artık iyi bir tatili hak 
etti. 

Çekim eki

II.
İç Anadolu Bölgesi’ndeki ağaçlık alanların yok olması, toprağın erozyona 
karşı mücadelesini de yok etti. 

Yapım eki

III.
Tarihin tozlu sayfalarından sıyrılıp gelen karanlık, bir türlü insanlığın peşini 
bırakmıyor. 

Çekim eki

IV.
Elindeki tozlu kitapları bir köşeye bıraktıktan sonra ağır adımlarla onu 
bekleyen insanlara doğru yürüdü. 

Yapım eki

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

Mozaik Yayınları

18.                               Taze Balığın Özellikleri

Balığın taze olup olmadığını anlamak için bakılacak ilk yerlerden biri balığın göz kısmıdır. Taze balığın gözleri 
parlak ve lekesiz olmakla birlikte, solungaç kısımları kırmızı olur. Balık bayatladıkça gözleri içe bakar ve buğu-
lanır. Taze balığın gözleri dışa bombeli olur. Derisi gergin, parlak ve sert olmakla birlikte elinizle bastırdığınız 
zaman oluşan çukurluk anında düzelir. Tazeliğini kaybeden balığın pulları yumuşar ve kuyruk iskeleti sarkar. 
Onun için pullar diri olmalı ve balık aşırı derecede kokmamalıdır.
Bu metne göre taze balığın özelliklerini içeren görsel aşağıdakilerden hangisidir?

Koku

İskelet

Aşırı derecede
kokmuyor

Elinize alıp
tuttuğunuzda kuyruk
sarkmıyor

Pullar
Diri

Gözler

Parlak, lekesiz
ve dışa bombeli

A) B)

C) D)

Deri Solungaçlar
Gergin, parlak ve sert Kırmızı

Koku

İskelet

Hiç koku 
olmamalı

Elinizle bastırdığınız
zaman çukurlaşıyor

Pullar
Yumuşak

Gözler

Parlak, lekesiz ve 
dışa bombeli

Deri Solungaçlar
Gergin, parlak 
ve sert

Kırmızı

Koku

İskelet

Aşırı derecede
kokmuyor

Elinizle tuttuğumuzda
kuyruk sarkmıyor

Pullar
Yumuşak

Gözler

Parlak lekesiz 
ve dışa bombeli

Deri Solungaçlar
Gevşek, parlak
 ve sert

Pembemsi

Koku

İskelet

Aşırı derecede
kokmuyor

Elinizle bastırdığınız
zaman çukurlaşıyor

Pullar
Diri

Gözler

Parlak ve dışa
bombeli

Deri Solungaçlar
Parlak ve yumuşak Kırmızımsı
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19. 

Bu görsel aşağıdaki metinlerin hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Dünya çapında yılda 300 milyon ton plastiğin yaklaşık %2’sinin denizlere ulaştığı tahmin edilmektedir. Denize 
taşınan veya doğrudan atılan bu plastik atığın bir bölümü, akıntılarla açık denize sürüklenerek büyük girdaplar 
oluşturup toplanırlar.

B) Denizdeki atıkların, oluşturduğu kötü görüntüden çok daha büyük zararları var. Deniz kirliliği birçok canlı 
türünün sağlığını olumsuz etkiliyor. Hatta onların ölümüne bile sebep olabiliyor. Bu canlıların başında da bes-
lenen, dinlenen, üreyen ve göç eden balıklar geliyor.

C) Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur. Bu; malzemelerin ömrünü 
uzatır ve gölleri, barajları, akarsuları ve yer altı suları gibi kaynakları korur. Daha az su kullanıldığında kanali-
zasyon sistemlerine, arıtma tesislerine daha az baskı oluşur.

D) Çevresel kirleticilerin suya atılmasının engellenmesi çok önemlidir. Evsel ve endüstriyel atıkların doğal sulara 
verilmemesi hayati önem taşır. Dolayısıyla halkın ve belediyelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, evsel ve en-
düstriyel kökenli atıkların sulara atılmasının önlenmesi şarttır.
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20. Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin görevleri verilmiştir.

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır.

    
Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan 
kelime veya bölümlerin yerine kullanılır.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri 
birbirinden ayırmak için kullanılır.

    
Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren 
sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Bu noktalama işaretlerinin görevleri, görselleriyle temsil edildiğinde hangi görüntü ortaya çıkar?

A) ,

.

...

:

Virgül

Nokta

Üç Nokta

İki Nokta

    B) ;

.

...

:

 Noktalı Virgül

Nokta

Üç Nokta

İki Nokta

C) ;

,

!

:

 Noktalı Virgül

Virgül

Ünlem

İki Nokta

    D) ,

;

...

.

Virgül

 Noktalı Virgül

Üç Nokta

Nokta
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21. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algıla-
yabildiğimiz isimlere somut isim denir. Bir başka 
deyişle, bunlar dokunabildiğimiz, görebildiğimiz, 
tadına bakıp koklayabildiğimiz bazen de sesini 
duyduğumuz varlıkların isimleridir. Bu duyular-
dan bir tanesini bile kullanabiliyorsak o sözcük 
somut isim olur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki altı çizili sözcükler-
den hangisi somut isim değildir?

A) Meteoroloji birimi, hava durumlarına uyum sağ-
layabilmemiz için atmosfer olaylarına dair verile-
ri toplar ve hava tahminlerinde bulunur.

B) Fotoğraf çekerken kullandığımız ışık kaynağının 
renk sıcaklığı, fotoğrafımızdaki renkleri ve kali-
teyi belirler.

C) Araştırmacılar, yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen kişilerin kendilerine daha fazla güvene-
rek kaygılarını azaltabileceklerini söylüyor.  

D) İklim bilimciler, küresel ısınma sonucu 2-3 dere-
ce ısı artışının “Ortadoğu ve Afrika’da süper ku-
raklık” yaşanmasına sebep olacağını söylüyor.

22. Bir zamanlar şirin bir köyde tembel bir eşek yaşar-
mış. Sahibi ona, "Karakaçan" dermiş. Yemini, su-
yunu eksik etmez ve ona iyi bakarmış. Fakat Kara-
kaçan çok tembelmiş. Yük taşımak istemiyor, hayal 
kurmayı ise çok seviyormuş. Ormanda özgürce ya-
şamayı hayal eder: “Orada hiç kimse sırtıma yük 
vuramaz!” diye düşünürmüş. Hayvanlar arasında 
ise en çok aslana hayranlık duyar, onunla ilgili hikâ-
yeler dinlemekten zevk alırmış. Yalnız kalınca: “Ne 
olurdu, keşke ben de aslan gibi olabilseydim!” diye 
söylenirmiş.

Bu metinde kullanılan isimlerle ilgili hangi de-
ğerlendirme yanlıştır?

A) “Yük” ve “su” kelimeleri somut isimlere örnek ve-
rilebilir.

B) “Hikâyeler” ve “orman” kelimeleri topluluk ismine 
örnek verilebilir.

C) “Hayal” ve “zevk” kelimeleri soyut isimlere örnek 
verilebilir.

D) “Aslan” ve “köy” kelimeleri cins isme örnek veri-
lebilir.

23. Aşağıdaki tabloda özel, cins - tür, somut, soyut ve 
topluluk isimlerine örnekler verilmiştir.

Heyecan Oda Orman Hücre

Merve Gazete Hırs Yol

Düzine Çığlık Takım Düşünce

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu tabloda-
ki isimlerle anlam bakımından özdeştir?

A) 
Güzellik Çanta Ordu Kedi

Ayhan Masa Kin Nehir

Ekip Hava Aile Akıl

 

B) 
Rüzgâr Araba Sürü El

Hakan Kalem Beyin Çizgi

Grup Su Çete Hayal

 

C) 
Öfke Ev Sınıf Silgi

Arif Kapak Dinç Lamba

Zümre Fikir Deste Zorluk

 

D) 
Sevimli Kazak Göl Bardak

Erkin Kutu Sarı Kağıt

Millet Damar Alay Karar
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24. Aşağıda verilen isimler tablosundaki numaralı yerlere uygun örneklerin yazılması istenmektedir.

İSİMLER (ADLAR)

Varlıkların Sayılarına Göre 
İsimler

Tekil isim:  araç

Çoğul isim:        II      

Topluluk ismi:        III      

Varlıklara Verilişine Göre 
İsimler

Özel isim:          I         

Cins isim: kalem

Varlıkların Oluşuna Göre 
İsimler

Somut isim:  beyin

Soyut isim:        IV      

Buna göre tablodaki numaralı yerlere hangi seçenekteki isimler sırası ile yerleştirilebilir?

            I                              II                           III                                IV     

A)    Elif                         Ordulu                     sınıf                            rüya

B)    Adana                   kalemler                   ekip                             akıl

C)    Erdem                   arabalar                 zaman                           hırs

D)    Sevgi                      deste                     takım                           hava

Mozaik Yayınları

25. Bazı sözcükler hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılabilmektedir.

Örneğin:

                         

“Yalnızlar” eserini okudun mu?

Bu durumu en iyi yalnızlar bilir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilemez? 

A) 
Ay’ın her zaman aydınlık tarafını mı görüyoruz?

Her zaman olduğu gibi bu ayın sonunda görüşürüz.

 B) 
Deniz, benim en iyi arkadaşlarımdan biridir.

Bu vadiyi aştıktan sonra denizle karşılaşırsınız.

C) Sevgiyle dolu olan kalpler her zaman mutludur.

Hayatımızın her anında kalbimiz, sevgiyi barındır-
malıdır.

  D) 
Ayten’in kardeşi Toprak burada mı?

Farz edelim, yüzükoyun uzanmışız toprağa…
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SOSYAL BİLGİLER

26. Hatice, 8. sınıfın sonunda yapılan sınavı kazana-
rak liseye başlamıştır.  Okula başladıktan kısa bir 
süre sonra kardeşi Ömer dünyaya gelmiştir. Kar-
deşine bakması gerektiği için üniversite sınavlarına 
hazırlanamamıştır. Bu nedenle Hatice, yıllar sonra 
üniversite sınavına girerek hukuk fakültesini kazan-
mıştır. Buradaki öğrenimini tamamladıktan sonra 
bir şirkette avukat olarak işe başlamıştır.

Buna göre Hatice ile ilgili;

 I. Yaşı ilerlediği hâlde rolleri değişmemiştir.

 II. Bazı isteklerini ertelemek zorunda kalmıştır.

 III. Meslekî rol edinmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II  

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

27. Mustafa Kemal Atatürk;

• Trablusgarp Savaşı, İkinci Balkan Savaşı, Ça-
nakkale Savaşı, Kafkas Cephesi, Suriye-Filistin 
Cephesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz Sava-
şı gibi pek çok savaşa katılmış başarılı bir asker 
ve komutandır. 

• Halka, inkılapları anlatan başarılı bir öğretmen-
dir. 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri 
Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla kendisine 
“Başöğretmen” unvanı verilmiştir.

• Takımın Muharebe Talimi, Cumalı Ordugâhı 
Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları, 
Tâbiye ve Tatbikat Seyahati, Bölüğün Muharebe 
Talimi, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Nutuk, 
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ve Geometri gibi 
kitapları yazan bir yazardır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;

 I. Verilen rolleri sonradan kazanılmış rollerdir.

 II. Tüm rollerini aynı anda üstlenmiştir.

 III. Rollerini ailesi belirlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) II ve III D) I ve III

28. “Ataların bize miras bıraktığı iki şeyden biri bugün-
kü Türk vatanı ikincisi ise Türkçe’dir.”

Nihat Sami Banarlı

Nihat Sami Banarlı, bu sözüne göre Türk dili ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Zaman içerisinde değişebilmesini

B) Dünyada en çok konuşulan dil olmasını

C) Millî kültürün geleceğe aktarılmasını

D) Yöreden yöreye değişiklik göstermesini

29. 

MOZAIK HABER
“Arkadaşları onun hiçbir şeyi başaramaya-
cağına emindi!”
Leyla Tekin, 5 yaşında hastalığa yakala-
narak yavaş yavaş görme yetisini kaybetti. 
Görme ve kısmi işitme engeli olan Leyla 
Tekin, 3 buçuk yılda Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi'nden birinci olarak 
mezun oldu. Diploma töreninden geçiş anı 
alkışlarla kutlandı.

Buna göre;

 I. Farklılıklara saygı gösterilmelidir. 

 II. Ön yargılı bireyler her zaman haklıdır.

 III. Ön yargılar toplumsal birlikteliğe zarar verebil-
mektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III 

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

30. Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi ve beyaz in-
sanlar arasında birçok ayrım yaşanmıştır. Örneğin; 
ABD ordusunun içerisinde ayrı bir tabur olarak gö-
revlendirilen siyahiler kanlı savaşlarda en önden 
sürülmüştür. Otobüslerin ilk sıraları beyaz insanlara 
ayrılırken, en arka sıralara ise siyahilere ayrılmış-
tır. Siyahiler belli hakları kazandıktan ve kölelikleri 
sonlandırıldıktan sonra bile, beyaz insanlarla aynı 
bölgelerde değil kendilerine ayrılan bölgelerde ya-
şama zorunluluğuna maruz kalmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi-
lir?

A) Toplumdaki bireylere saygı ve sevgi çerçevesin-
de yaklaşılmıştır.

B) Toplumda yaşanan ırk ayrımı uzun yıllar etkisini 
devam ettirmiştir.

C) İnsanlar cinsiyet ayrımına maruz kalmıştır.

D) Tüm bireylere eşit davranılmıştır.

31. Osmanlı Devleti’nin önemli geleneklerinden biriside 
zimem defterinden borçların silinmesidir. Bugünkü 
karşılığı veresiye defteri olan zimem defterleri o 
dönemde çoğu dükkânda vardır. Dönemin maddi 
açıdan iyi durumda olan kişileri Ramazan Ayı içe-
risinde dükkanlardan birine girer ve hiç tanımadığı 
kişiye ait borçların olduğu sayfalardan birini seçe-
rek ödemesini yapardı. “Allah kabul etsin.” diyerek 
dükkândan ayrılan kişiyi borçları ödenen kişi asla 
bilmezdi. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Zimem defteri uygulaması, toplumsal birlikteliği 
artırmaktadır.

B) Osmanlı Devleti’nde yardımlaşma ve dayanış-
maya önem verilmiştir.

C) Osmanlı Devleti’nde halkın büyük bir bölümü aç-
lık sınırındadır.

D) İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilmiştir.

32. Ülkemizde; 

• Farklı yöreler de farklı halk oyunları oynanmak-
tadır. Çayda çıra, zeybek, horon, halay bunlar-
dan yalnızca birkaç tanesidir.

• Her yöreye ait bir yemek kültürü vardır. 

• Örf ve adetler yöreden yöreye değişiklik göster-
mektedir.

Buna göre çıkarılabilecek en genel yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kültürdeki farklılaşmalar toplumsal birliği olum-
suz etkilemektedir.

B) Ülkemiz kültürel çeşitlilik bakımından zengindir.

C) Kültür, doğal koşullardan etkilenmekedir.

D) Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılır.

33. Seher Hanım, teknoloji mağazasından elektrik sü-
pürgesi almıştır. Fakat iki gün sonra kullanıcı ha-
tası olmamasına rağmen ürün bozulmuştur. Seher 
Hanım, kutunun içerisindeki garanti belgesini ve 
faturasını da alarak mağazaya gitmiştir. Bu duru-
mu yetkililere açıklasa da yetkililerden “Maalesef, 
elimizden hiçbir şey gelmiyor.” cevabını almıştır. 
Bunun üzerine Seher Hanım, Tüketici Hakları Ha-
kem Heyeti’ne başvurmuş ve sorun kısa zamanda 
çözülmüştür.

Buna göre,

 I. Seher Hanım, tüketici olarak hakkını aramıştır.

 II. Tüketici Hakları Hakem Heyeti, kullanıcı hatası 
olsa bile tüketiciyi korumaktadır.

 III. Seher Hanım, karşılaştığı sorunların çözümü 
için yasal olmayan yolları kullanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II 

C) II ve III D) I ve III



15

K
A

M
P

 -
 1

K
A

M
P

 -
 1

SOSYAL BİLGİLER

Mozaik Yayınları 6. Sınıf Mozaik Kamp Sömestir

34.                   

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz?

A) Tüketici şikayetlerinin başında dosya masrafları gelmektedir.
B) Hakem Heyeti’nde alınan kararların büyük bir çoğunluğu tüketicinin lehinedir.
C) Hakem Heyeti’ne ulaşan şikayetlerin büyük bir çoğunluğu karara bağlanmıştır.
D) Hakem Heyeti’nde satıcıların aleyhine alınan kararlarda Heyet'e baskı yapılmaktadır.

Mozaik Yayınları

35. 23 Ekim 2011 Pazar günü öğlen saat 13.41'de, Van halkı 7,2 şiddetinde bir deprem afetine maruz kalmıştır. Dep-
remin ardından gün yüzüne çıkan yıkımı devlet ve halk el birliği ile toparlamıştır. Bölgeye 15 bin 379 adet çadır 
gönderilmiş, 29 bine yakın konteyner ile geçici barınma ortamı oluşturulmuş, ayrıca bölgeye 20’ye yakın okul ve 
35’e yakın cami yaptırılmıştır. 
Buna göre,

 I. Yardımlaşma sonucunda depremzedelerin; eğitim, ibadet ve konut ihtiyacı karşılanmıştır.

 II. Yardımlar sayesinde karşılaşılan sorunlar daha hızlı çözülmüştür.

 III. Yardımları yalnızca sivil toplum örgütleri sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

36. Safa tepesine çıkan Hz. Muhammed (s.a.v.) ora-
da bulunan Mekke halkına “Şu dağın ardında size 
saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu 
söylesem bana inanır mıydınız?” şeklinde seslen-
di. Onlar da, “Evet senden hep doğruluk gördük.”  
diyerek cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Muham-
med (s.a.v.): “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir pey-
gamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet edi-
yorum.” diye seslendi.

Bu metin;

 l. Sıdk,

 ll. Emanet,

 lll. Fetanet,

 lV. Tebliğ,

 V. İsmet

kavramlarından  hangileriyle doğrudan ilişkilen-
dirilebilir?

A) l ve lV B) ll ve lll

C) lll ve lV D) lV ve V

37. Nübüvvet ve risalet genelde aynı anlamlarda kul-
lanılsa da aralarında bazı farklılıklar vardır. Nübüv-
vet, bir makamı temsil ederken risalet ise o maka-
mın gerektirdiği şekilde görevi yapmayı ifade eder. 
Nebi, Allah’ın (c.c.) kendisine göndermiş olduğu 
vahyi insanlara iletmekle ilgili peygamberlik maka-
mını ifade eder. Resûl ise Allah’ın (c.c.) iletmiş ol-
duğu görevi insanlara tebliğ etmekle görevli elçilik 
makamını ifade eder. 

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı niteliğindedir?

A) Peygamber kelimesinin anlamı nedir?

B) Resûl ve Nebi arasındaki fark nedir?

C) Peygamberlerin özellikleri nelerdir?

D) Resûl olarak isimlendirilen peygamberler kimler-
dir?

38. Nebinin işi zordur,

Hem de çetin yoldur.

Çözmeye zekâ gerek,

Onda akıl çok boldur.

Bu dörtlükte altı çizili olarak belirtilen kısımlar 
peygamberlerin hangi ortak özelliği ile ilgilidir? 

A) Sıdk B) Emanet

C) Fetanet D) İsmet

39. “Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, 
insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı tu-
tunacak bir delilleri olmasın! Allah izzet ve hikmet 
sahibidir.”

(Nisa suresi, 165. ayet)

Bu ayetten peygamberler ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Mucizeler ile desteklendiklerine

B) Allah (c.c.) tarafından gönderildiklerine

C) İnsanları uyarmak ve müjdelemek için gönderil-
diklerine

D) Bir amaç için gönderildiklerine
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40. Aşağıda Hz. Adem’in (a.s.) yaratılış aşamaları veril-
miş ancak bir sıralama hatası yapılmıştır. 

 l. Allah’ın (c.c.) “Halife” yaratacağını meleklere 
bildirmesi

 ll. Allah’ın (c.c.) Hz. Adem’e (a.s.) secde edilmesi 
emrinin verilmesi

 lll. Allah’ın (c.c.) Hz. Adem’e (a.s.) ruh vermesi

 lV. Allah’ın (c.c.) Hz. Adem’i (a.s.) topraktan yarat-
ması

 V. Tüm meleklerin Hz. Adem’e (a.s.) secde etmesi

 Vl. İblis’in Hz. Adem’e (a.s.) secde etmemesi

numaralandırılmış ifadelerden hangileri yer de-
ğiştirirse bu sıralama doğru olur?

A) l ve lll B) ll ve lV

C) lll ve V D) lV ve Vl

41. 
l. Hz. Muhammed (s.a.v.)
ll. Hz. İsa (a.s.) 
lll. Hz. Musa (a.s.)
lV. Hz. Davud (a.s.) 

a. Zebur
b. Tevrat
c. İncil
d. Kur’an-ı Kerim

Verilen peygamber ve kutsal kitap eşleştirmesi 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A) l – d        ll – c        lll – b        lV – a

B) l – a        ll – b        lll – c        lV – d

C) l – c        ll – d        lll – a        lV – b

D) l – b        ll – a        lll – d        lV – c

42. Peygamberlerin ilk ve asli görevi Allah’tan (c.c.) 
aldıkları vahiyleri insanlara aktarmaktır. Bunun ya-
nında peygamberler doğru ve dürüst kişiliklere sa-
hip oldukları için insanlar onlara eşyalarını emanet 
etmişler ve onlara güvenmişlerdir.

Bu metinde peygamberlerin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisine değinilmemiştir?

A) Tebliğ B) Sıdk

C) Emanet D) Fetanet

43. “İşte  bu (Kur’an-ı Kerim), bütün insanlara, bununla 
hem uyarılsınlar hem Allah’ın ancak bir tek Tanrı ol-
duğunu bilsinler hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar 
diye yapılmış bir bildirimdir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet)

Bu ayetten Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Akıl sahiplerine hitap eder. 

B) İnsanları uyarmak amacıyla gönderilmiştir.

C) Son ilahi vahiy olduğuna vurgu yapılmıştır.

D) Düşünenler için bir öğüt bulunmaktadır.
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44. l. Nercû rahmeteke ne nahşa azâbeke

 ll. Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve 
nescüdü

 lll. Ve ileyke nes'a ve nahfidü

 lV. İnne azâbeke bilkuffâri mülhık

Kunut duasının doğru sıralanışı hangi şıkta ve-
rilmiştir?

A) l, ll, lll, lV B) lV, lll, ll, l

C) lll, ll, lV, l D) ll, lll, l, lV

45. “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe 
içinde iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin, Al-
lah’tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer 
iddianızda samimi iseniz!”

(Bakara suresi, 23. ayet)

Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim’in hangi 
özelliğine ulaşılabilir?

A) İnsanları uyarıcı olarak indirildiğine

B) İnsanları müjdeleyici olarak geldiğine

C) Dilinin sade, açık ve anlaşılır olduğuna

D) Benzerinin getirilmesinin mümkün olmadığına
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46. Read the dialogue below and answer the question.

 

  

- - - -

- - - -

- - - -

On Sundays and 
on Tuesdays.

At 8.45 a.m.

I do my homework 
and read books on 
weekdays.

Jeremy

Jeremy

Jeremy

Jeremy

Nathan

Nathan

Nathan

Nathan

- - - -

On the 5th of October.

Which question DOES Jeremy NOT ask Nathan?
A) What do you do on weekdays?
B) Which courses do you take at the weekends?
C) When do you do sports?
D) What time do you go to school?

47. I'm Alicia. I like playing volleyball at the weekends.

According to information above, which picture 
shows the activity Alicia does at the weekends?

A)        

B) 

C)    

D) 

48. Which of the following sentences DOES NOT 
tell a daily routine?
A) Alicia is a helpful girl.
B) Alicia has breakfast before 9.00 a.m.
C) Alicia feeds her cat everyday.
D) Alicia gets up early on weekdays.

İNGİLİZCE
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49. Read the paragraph and sentences below. Then 
answer the question.

I’m Sally. I am a student in the 
6th grade. My teacher asks me to 
write my daily routines but I write 
them in incorrect order. Can you 
help me to write correctly?

1. I go to bed at half past 10 p.m.

2. I take folk dance course at a quarter to 5 p.m.

3. I get up at 8 a.m.

4. I come back home from school at half past 3 
p.m.

5. I have breakfast at a quarter past 8 a.m.

Find the CORRECT order of Sally's daily 
routine.
A) 2 - 1 - 3 - 4 - 5 B) 3 - 5 - 2 - 4 - 1

C) 2 - 4 - 5 - 3 - 1 D) 3 - 5 - 4 - 2 - 1

50. Read the sentences below and answer the 
question.

Hi! I’m Lucas. I’m a student. 
Here is a list of my daily        
routines.

  • Get up at half past seven a.m. 
  • Have breakfast at a quarter to eight a.m.
  • Take the school bus at 8.00 a.m.
  • Arrive home at a quarter past four p.m.
  • Have dinner at half past seven p.m.
  • Go to bed at 10 p.m.

What time does Lucas arrive home?

A) B)

C) D)

51. Read the paragraph below and answer the
question.

Stancy loves going shopping. She spends her 
money on her clothes. She follows the fashion. But 
she hates doing housework. For example; she 
doesn’t like tidying her room and cooking but she 
loves eating and meeting up with her friends. 
Because her friends are very important for her.

Which of the following DOES Stancy NOT like 
doing?

A)      B)       

C)       D) 

52. Which of the following sentences tells a morning 
routine?
A) I go to bed at 10 p.m.

B) I have dinner at 6 p.m.

C) I brush my teeth at 8 a.m.

D) I read a book before sleeping.

53. Alice: What time do you go to bed?

Bill: ----

Which of the following completes the dialogue 
above?
A) At seven a.m.

B) At two p.m.

C) At ten p.m.

D) At nine a.m.


