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1. Çinlilerin ilk kâğıt üretimi basit birkaç adımdan oluşuyordu. Önce ağaçların sert kabuklarını soyuyor, silindirler 
şeklinde odun elde ediyorlardı. Bunları birkaç santimetre küçük parçalar hâlinde doğruyor, kaynayan suda haş-
layarak talaşlardan kurtarıyor ve böylece kâğıt hamurunu elde ediyorlardı. Sertliğinden kurtulmuş hamuru, ince 
bir kalıbın içinde kurutuyor ve ince dikdörtgen kâğıt tabakaları elde ediyorlardı.

Kâğıt yapım aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla gösterilmiştir?

A) 

                

B) 

                 

C) 

                 

D) 
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2. Gazete ve Dergilerin Sayısı Azalıyor

5000

(2014 - 2018) Gazete

Gazete ve Dergilerin Yıllara Göre Sayısı
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Türkiye’de geçen yıl gazete ve dergilerin sayısı, 2017’ye göre %2,6 azaldı. Geçen yıl 5 bin 965 

gazete ve dergi yayımlanırken bunların %58,7’sini dergiler oluşturdu.

Dergi

Yerel

%91,3

 

Bu grafikten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Verilen yıllarda Türkiye’de basılan dergi sayısı, gazete sayısından her zaman fazladır.

B) Basılan gazete ve dergi sayısının en az olduğu yıl 2018’dir.

C) Verilen yıllarda basılan dergi sayısı arttıkça gazete sayısı düşmüştür.

D) 2018’de yayımlanan gazetelerin büyük çoğunluğunu yerel gazeteler oluşturmaktadır.

Mozaik Yayınları

3. Aşağıda bir sözcükte ünlü harfe karşılık ünsüz bir harfin, ünsüz harfe karşılık ünlü bir harfin kullanıldığı şifreleme 
yönteminin örnekleri gösterilmiştir.

  

Sözcük Ayak
Sözcüğün Şifrelenmiş Hâli Kara

  

Sözcük Tuhaf
Sözcüğün Şifrelenmiş Hâli Aliye

Bu bilgilere göre "beşik" sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle şifrelenmiş olamaz?

A) Asabi B) Engin C) İdare D) Öneri
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4. Atatürk’ün gözünde ‘’çocuk’’ sevgi demekti. Onun çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi 
vardı. Atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden geldiği gibi söylemelerinden çok 
hoşlanırdı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu. 
Onun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye´yi çocuklarda görür ve çocuklarda 
bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgi ile yaklaşır, onlarla uzun uzun konuşurdu.

Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki fotoğraflarından hangisi çocuk sevgisi ile ilgili değildir?

A)   B) 

C)   D) 

Mozaik Yayınları

5. İnsanlar, toplum önünde söz söylemekten korkabilirler. Bunun önemli bir nedeni, başarısızlık düşüncesinin zi-
hinlerine iyice yerleşmesidir. İnsanın davranışa yüklediği her anlam, alt bilincine bir emir olarak gönderilir. Bir 
işi başarmaya girişen insan, her zaman istediği sonucu elde edemeyebilir. Bu, herkes için doğaldır. Ama bazı 
insanlar, sonucu elde edemediklerinde hemen başarısız olduklarını düşünürler ve kendilerini suçlarlar. Bu suç-
lamalar birçok kez tekrarlanır. Sonuçta insan, farkında olmadan kendi alt bilincine “Ben başarısızım.” hükmünü 
yerleştirmiş olur. Bu, çok sınırlayıcı bir kalıptır. Çünkü insan olumsuz inancı kafasında otomatikleştirdiğinde bu 
inanç hemen her işinde başarısızlığa yol açar. Neye inanıyorsak beynimiz onu doğrulamak adına, amansız gay-
retler göstermeye devam edecektir.

Bu metni en iyi anlatan söz aşağıdakilerin hangisidir?

A) İnandıklarınıza inanın ve şüphe ettiklerinizden şüphe edin. 

B) İnsan, en az bildiği şeye en çok inanır.

C) Her şeye inanabilirim, yeter ki inanılmayacak olsun.

D) İnanan kişinin bir açıklamaya ihtiyacı yoktur.
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6. Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşü sebebiyle ülkeler arasında zaman farkları ortaya çıkar. Türkiye ile bazı 
ülkelerdeki saat farkı aşağıdaki gibidir:

•   Güney Kore: 7 saat ileri     •  Meksika: 8 saat geri 

•   Türkmenistan: 3 saat ileri    •  İspanya: 1 saat geri

  

2022 DÜNYA KUPASI
FİNALI

2022 DÜNYA KUPASI
FİNALİ

TÜRKİYE BREZİLYATÜRKİYE BREZİLYA

SAAT: 18.00 *(TSİ)SAAT: 18.00 *(TSİ)
18 ARALIK PAZAR

*TÜRKİYE SAATİ İLE 

18 ARALIK PAZAR

    

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde Türkiye – Brezilya maçının saat veya tarihi yanlış verilmiştir?

A)  GÜNEY KOREGÜNEY KORE

19 ARALIK PAZARTESİ 19 ARALIK PAZARTESİ 
Saat : 01.00Saat : 01.00

TÜRKİYETÜRKİYE BREZİLYABREZİLYA

            B)   MEKSİKAMEKSİKA

18 ARALIK PAZAR 18 ARALIK PAZAR
Saat : 10.00Saat : 10.00

TÜRKİYETÜRKİYE BREZİLYABREZİLYA

   

C)  TÜRKMENİSTANTÜRKMENİSTAN

18 ARALIK PAZAR 18 ARALIK PAZAR
Saat : 21.00Saat : 21.00

TÜRKİYETÜRKİYE BREZİLYABREZİLYA

            D)   
İSPANYAİSPANYA

18 ARALIK PAZAR 18 ARALIK PAZAR
Saat : 19.00Saat : 19.00

TÜRKİYETÜRKİYE BREZİLYABREZİLYA
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7. Dalga
Deniz

Okyanus
Sörf
Su

"Anlat Bakalım" oyununda iki takım oluşturulur. Takım arkadaşları yan tarafta örneği verilen 
kartın üstünde yazan "DALGA" sözcüğünü, altındaki yasaklı sözcükleri kullanmadan birbiri-
ne anlatmaya çalışır. Anlatan kişi yasaklı sözcüklerden birini yanlışlıkla söylerse o kart bıra-
kılır ve yeni bir sözcük anlatılmaya başlanır.  

I. II. III. IV.
Birlik Canlı Bahçe Tehlike

Beraberlik Hayvan Beton İş
Yardımlaşma Çiçek Yalıtım Görevli

Destek Yeşil Pencere Korumak

Yukarıdaki yasaklı sözcüklerden hareketle boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun sözcükler aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?

                 I.                      II.                         III.                        IV.         
A) Dayanışma Bitki Duvar Güvenlik
B) Mücadele Ağaç Kolon Sağlam
C) Kararlılık Çimen Yapı Bekçi
D) İmece Sonbahar İnşaat Risk

Mozaik Yayınları

8. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...
Saydıklarım damla değil denizde,
Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör.

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yaşam sevinci   B) Memleket sevgisi          C) Doğa sevgisi          D) Özlem 
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9. Sözcüklerin zaman içinde farklı nedenlerle değişik 
durumlar için kullanılmasına, bir sözcüğün birden 
fazla anlam taşımasına çok anlamlılık denir. 

  • Masayı şu tarafa çekersek burada epey bir alan 
açılacaktır.  

  • Halatı kendine çekebilen grup yarışmanın kaza-
nanı olacak. 

  • Salonu yerleştirirken koltukları kitaplığın yanına 
çektim.

  • Örgü yapan kadın, ayağına dolanan ipi çekerek 
kopardı. 

  • Bakımı yapılan arabaları belediyenin otoparkına 
çektiler.  

Bu cümlelerde geçen "çekmek" sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

10. Hatasız insan yoktur, hatalar mazur görülebilir an-
cak insanın kendine yapacağı en büyük fenalık, 
hata yapması değil; hatasını kabullenmemesidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıkarıla-
maz?

A) Yapılan hatalar hoş görülebilir. 

B) İnsanlar hata yapabilir. 

C) İnsanlar hatalarından ders çıkarmalıdır. 

D) İnsanın hatasında diretmesi, kendine yapacağı 
en büyük kötülüktür.

11. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya 
beğenisini içeren cümlelere öznel cümleler denir. 
Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre de-
ğiştiği için öznel yargılar kanıtlanamaz.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öz-
nel yargılar yoktur?

A) Pamukkale Travertenleri turistik en güzel adres-
lerimizden biri. Burada harika bir manzara size 
gün doğumu ve gün batımında sunuluyor. Bura-
sı fotoğraf çekilme imkânı sunan bir doğal stüd-
yo görevinde diyebiliriz. 

B) Antalya Çıralı’da bulunan Yanartaş’a kısa bir 
tırmanma sonrası ulaşabilirsiniz. Doğal gaz sı-
kışması sonucu oluşan küçük parçalardan adını 
alan taş, deniz manzaralı bir konumda bulunu-
yor. Taşlar arasından çıkan alevler ise hiç sön-
müyor.

C) Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından 
başkent Konstantinopolis ile imparatorluğun 
doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştır-
mak için inşa ettirilen Justinianus Köprüsü, tarih 
içerisinde meydana gelen depremlere direnerek 
bin 500 yıldır tüm görkemiyle ayakta duruyor.

D) Reşadiye ilçesi Kızılcaören beldesinde çevresi 
yetişkin çam ormanlarıyla kaplı olan Kurt Gölü, 
doğa manzarası ile görenleri kendine hayran bı-
rakıyor. Yazın ayrı kışın ayrı güzelliğe bürünen 
Kurt Gölü piknikçilerin yanı sıra kampçıların vaz-
geçilmez mekânları arasında yer alıyor.
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12. Esasında hata yapmak sandığınız kadar kötü bir 
şey değildir. Size göre iyi, doğru, güzel nedir? Eğer 
kötü, yanlış ve çirkin olmasaydı bu kelimeleri an-
lamlandırabilir miydik? Kötü olmadan iyi, yanlış 
olmadan doğru olur muydu sizce? Ya da çirkin 
olmadan güzel olur muydu? Bu olumsuz gibi gör-
düğümüz tanımlar aslında bizi olumluya götüren 
tanımlar değil mi? Peki, hata yapmadan doğruya 
nasıl ulaşacağız? Sadece okuyarak ve birilerinin 
söylediklerini sorgulamadan doğru kabul ederek 
mi? Yoksa bazen anneniz, “Dokunma, cısss!” dese 
de canınız o sıcak sobaya dokunmayı istemez mi? 
Hatalar bazen bedelleri büyük olsa da aslında sizi 
doğruya, iyiye, güzele götüren aksiyonlardır. Bazen 
bir şeyin hata olduğunu anlamak için birinin bunu 
bize söylemesi yetmez. Bizzat o hatayı yapmanız 
gerekir aklınıza kazınıp tekrar aynı hatayı yapma-
manız için. 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metinde savu-
nulan düşünceyi destekler?

A) Bazı insanlar vardır hata yapar. Gösterirsin, an-
latırsın, öğretirsin ama hatalarını asla kabul et-
mez. Hep haklıdır ve hata yapmayan tek insan 
odur. Sürekli karşısındakini suçlar. Haksızlık 
eder ama haksızlık ettiğini de fark ettiremezsin. 

B) Hatalarımı seviyorum çünkü hatalar bize kendi-
mizi geliştirme fırsatı verir. Bir hata yaptığımda 
hemen ihtiyacım olan hangi bilginin gizlenmiş 
olduğunu soruyorum kendime. İhtiyacım olan 
bilgiyi alır almaz da bir rahatlama oluyor içimde.

C) Ben hayatta yanılmamak adına başkalarının tec-
rübelerinden faydalanıyorum. Zor kararları asla 
tek başıma almam. Ailemin görüş ve tavsiyeleri 
benim düşüncemin çok üstündedir her zaman. 
Sonuçta onlar benim için en iyisini düşünürler.

D) Daha önce yaptığınız hatalar için kendinizi af-
federseniz aynı hataya tekrar düşersiniz. Hata, 
dikkatsizlikten gelir ve çoğu zaman hayatınızı 
çekilmez bir hâle getirebilir. Bu durumda haya-
tınızda hatalara asla yer vermeyin. 

13. Bir gün öğretmen sınıfta iki öğrenciyi masasına 
çağırmış. Öğrencileri masada karşılıklı oturtmuş, 
ortalarına bir eşya koymuş. Sonrasında öğrenciler-
den bu eşyanın rengini söylemelerini istemiş. Öğ-
rencilerden biri, bu nesnenin beyaz olduğunu diğeri 
de bu nesnenin siyah olduğunu ısrarla söylemişler. 
Nesneye beyaz diyen öğrenciye nazaran siyah de-
mek nasıl mantıksız ise siyah diyene nazaran da 
beyaz demek o denli mantıksız bir durummuş an-
cak öğrenciler yine de söyledikleri rengin geçerli 
olduğunu söylemişler. Derken öğretmen masanın 
ortasındaki eşyayı kaldırarak iki öğrenciye de gös-
termiş. Öğrenciler hayret etmişler. Çünkü ortadaki 
nesnenin bir yüzü siyah iken öteki yüzü de beyaz-
mış. Öğrenciler birazcık da utanarak derslerini al-
mışlar.

Bu metinde öğretmenin öğrencilerine vermek 
istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıftaki herkes bizim için değerlidir. Birbirimize 
her zaman saygı ve sevgi göstermesini bilmeli-
yiz.

B) Olayları değerlendirirken farklı bakış açılarını 
görmezden gelmemeliyiz, kendi doğrularımızla 
başkalarının doğrularını karşılaştırmalıyız. 

C) Mantığımıza yatmayan durumlarda mutlaka bi-
len bir kişiden yardım almalıyız, kendi başımıza 
karar vermemeliyiz.

D) Bencil olmak, hatalı karar vermemize sebep ola-
bilir. Onun için bencilliği bir tarafa bırakıp öyle 
karar almalıyız.

14. 2011’in sonuna doğru gösterime giren bu film, gele-
neksel sinemanın kullandığı tekniklere bağlı kalma-
dan bir hayatta kalma savaşını anlatıyor.

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerin 
hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) sıfat - fiil
sıfat - fiil
zarf - fiil
sıfat - fiil

B) sıfat - fiil
zarf - fiil
isim - fiil
isim - fiil

C) sıfat - fiil
sıfat - fiil
zarf - fiil
isim - fiil

D) isim - fiil
zarf - fiil
zarf - fiil
zarf - fiil



K
A

M
P

 -
 1

M
oz

ai
k

Ya
yı
nl
ar
ı

TÜRKÇE

Mozaik Yayınları
10

Mozaik Kamp Sömestir

15. Dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan 
araştırmaya göre, kişi başına 410,8 metrekare ye-
şil alan düşen İzlanda’nın başkenti Reykjavik birin-
ci sıraya yerleşirken İstanbul listenin 49. sırasında 
yer aldı. İlk sırada yer alan Reykjavik kentini ikinci 
sırada kişi başına 357 metrekare yeşil alan düşen 
Yeni Zelanda’dan Auckland şehri takip etti. Üçün-
cü sırada ise Slovakya’nın başkenti Bratislava yer 
alırken kentte kişi başına 333 metrekare yeşil alan 
düştüğü saptandı. İlk üçü takip eden diğer kentler 
sırasıyla Gotebourg, Sydney, Prag, Roma, Bern, 
Hamburg ve Riga oldu. Listenin son sırasında Ja-
ponya’nın başkenti Tokyo yer alırken Tokyo’da kişi 
başına sadece 4,03 metrekare yeşil alan düştüğü 
görüldü. Listenin 48. sırasında ise kişi başına 6,45 
metrekare yeşil alan düşen Yunanistan’ın başkenti 
Atina bulunmaktadır. Atina bu rakamla Türkiye’nin 
bir basamak üstüne yerleşmiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan 
hangisi doğrudur?

A) Bir şehrin gelişmişlik düzeyi ile kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı doğru orantılıdır.

B) İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan oranı Ati-
na’dan fazladır.

C) Tokyo, Japonya’nın en az yeşil alanı olan şehridir.

D) Roma’da kişi başına düşen yeşil alan oranı 
Hamburg’dan fazladır.

16. Aşağıda isim-fiiller hakkında bilgi verilmiştir:

  • Fiil kök ve gövdelerine “-ma, -ış, -mak’’ ekleri 
getirilerek türetilir. 

  • Çekim eklerini alabilir. 
  • Olumsuzu “-ma, -me’’ ekleriyle yapılabilir. 

Buna göre, 

 I. Atatürk’ün Erzurum ve Sivas’ta yaktığı ateş, 
toplumun uyanışını sağladı.

 II. Kütüphanede sessizliğin sağlanamaması sebe-
biyle uyarıda bulunuldu.

 III. Etkili bir iletişim için insanların yüzüne gülümse-
yerek bakmak gerekir. 

 IV. Toplu taşıma araçlarında insanları rahatsız et-
meyecek şekilde konuşun.    

numaralı cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin 
hangisinde isim-fiil yanlış gösterilmiştir?

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

17. Fiillere getirilen birtakım eklerle fiilimsiler oluştu-
rulur. Bu sözcükler fiil anlamı taşımasına rağmen 
cümlede isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılır. 
"Elindeki eşyaları şuraya bırak." cümlesinde ‘’bırak’’ 
sözcüğü fiil göreviyle kullanılmıştır. ‘’Bütün işleri ya-
rıda bırakıp gitti.’’ cümlesindeki ‘’bırakıp’’ sözcüğü 
ise fiilimsi göreviyle kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre, 

Yaşamıma şöyle bir dönüp baktığımda, ne zorluklar 
       I
ne sıkıntılar çekmişim. Sayısız mücadelenin içinden
         II
geçmişim. Hepimizin yaşamı yokuşlar ve güçlükler-
       III                     IV
le doludur. 

metnindeki altı çizili sözcüklerin türü aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?

            I               II                III            IV   

A) Fiilimsi Fiil Fiil İsim

B) Fiilimsi Fiil Fiilimsi İsim

C) Fiil Fiilimsi Fiil Fiil

D) Fiil Fiilimsi Fiil Fiilimsi

    

18. (I) Küresel kâbus hâline gelen koronavirüs salgını 
tehdidiyle karşı karşıyayız. (II) Dünya Sağlık Ör-
gütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan 
etmesine neden olan ve hâlihazırda devam eden,  
Covid-19 olarak adlandırılan salgın, 2019'un Aralık 
ayının son günlerinden beri dünyanın gündeminde. 
(III) Şu an bilim dünyası aşısını bulup salgını bir an 
önce durdurmaya odaklanmış durumda. (IV) Özlem 
Ak “Soğuk Algınlığından Ölümcül Salgına!” başlıklı 
yazısında koronavirüs konusunda yapılan bilimsel 
çalışmaları ve bugüne kadar yaşanan tüm gelişme-
leri detaylı bir şekilde ele alıyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşa-
ğıdakilerin hangisi söylenemez?

A) I. cümlede yalnızca sıfat-fiil kullanılmıştır. 

B) II. cümlede yalnızca isim-fiil kullanılmıştır. 

C) III. cümlede tüm fiilimsi türleri kullanılmıştır. 

D) IV. cümlede zarf-fiil kullanılmamıştır.
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19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-
lerden hangisi, karşısında verilen anlama uy-
gun kullanılmamıştır?

A) Hangi yüzle karşıma geçip hesap sorabiliyor-
sun? (Birinin görülegelen veya umulan hoşgö-
rürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret)

B) Bu; içinde doğduğu, geliştiği, biçim kazandığı 
topluma özgü dildir.(Birine, bir şeye ait olan, öze 
has, mahsus)

C) Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine bir 
kahvehane açardım. (Öğüt, tavsiye edilen yol)

D) Yüzü sapsarı, sakal bıyığa karışmış bir hâlde ya-
nıma geldi. (Düzensiz, dağınık olmak)

20. Zarf - fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı ka-
tabilir.

  • Sabah uyandığında etraf bembeyazdı. (Zaman 
anlamı)

  • Kafasını kaldırmadan soruları çözdü. (Durum 
anlamı)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümle-
ye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Elif bahçeye çıkar çıkmaz pembesi solmuş bir 
gül gördü.

B) Elindeki ipe bağlı arabasını çekip götürüyor bir 
çocuk.

C) Selim tekneyi kullanıyor, bir yandan da bağıra-
rak konuşuyordu arkadaşlarıyla.

D) Ağaç, dalında kalan son yağmur damlalarını 
güle oynaya yere bırakıyordu.

21. • İsim-fiil kullanılmıştır.
  • Sıfat-fiil kullanılmıştır.
  • Zarf-fiil kullanılmıştır.
  • Kalıcı ad kullanılmıştır.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu dört özellik 
de bulunmaktadır?

A) Bu bilgileri hazırlarken, kültür tarihimizin birinci 
elden kaynakları durumunda olan ve kültürümü-
zün geçmişi ile geleceği arasında köprü kuran, 
el yazmalarının dünü ve bugünü hakkında araş-
tırmacıları bilgilendirmeyi amaçladık. El yazma-
ları hakkında yazılmış kitap ve makalelerin üze-
rine kendi tecrübelerimizi de katarak bir sentez 
oluşturmaya çalıştık.

B) Plastiklerin içinde bulunan kimyasallar, gıda ile 
temas ettiklerinde gıdaya geçerler. Bu geçiş, 
gıdaların sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Sı-
caklığı arttıkça gıdaya geçiş daha yüksek, azal-
dıkça da daha az olur. Bu sebeple özellikle sıcak 
ve yağlı gıdaların plastiklerde saklanmasından 
kaçınılmalıdır. Bu kimyasalların gıdaya geçişleri, 
aynı zamanda plastiğin tipine bağlıdır.

C) Uçakların genellikle beyaz olmasının başlıca ne-
deni, ısınmaya neden olabilecek güneş ışınlarını 
yansıtarak uçağın plastik, karbon fiber gibi kom-
pozit malzemeden yapılan bölümlerinin zarar 
görmesini engellemektir. Bu anlamda beyaz bo-
yayı uçağın koruyucu kremi gibi düşünebilirsiniz. 
Diğer yandan, tek bir uçağı boyamak için yüzler-
ce litre boyaya ihtiyaç olduğunu düşünürsek işin 
bir de ekonomik yönü var.

D) Krem ve kozmetik ürünlerinin içeriğinde bulunan 
birçok farklı kimyasal bileşik, ciltte alerjik reak-
siyonlara neden olabilir. Ancak bu bileşiklerin 
alerjik reaksiyonu nasıl tetiklediği bugüne kadar 
gizemini koruyordu. Yeni bir araştırmaya göre, 
ciltteki bir protein, kozmetik ürünlerinin alerjik re-
aksiyonlara neden yol açtığını açıklıyor. 
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22. (I) Karagöz konusunda bilinen yaygın yanlışlardan 
bir tanesi ve en yaygın olanı da Karagöz ve Haci-
vat’ın Bursa’da yaşamış kişiler oldukları bilgisidir. 
(II) İlkokuldan itibaren hepimize öğretilen bilgiye 
göre Karagöz ve Hacivat, Sultan Orhan Dönemi’n-
de Bursa’da Ulucami’nin inşaatında çalışmış iki iş-
çidir. (III) Karagöz demirci ustası, Hacivat ise duvar-
cı ustasıdır; inşaatın yavaş ilerlemesinden sorumlu 
tutuldukları için Sultan Orhan tarafından idam etti-
rilmişlerdir. (IV) Neresinden tutsak elimizde kalan, 
bilimsel hiçbir tarafı olmayan bir bilgidir bu. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşa-
ğıdakilerin hangisi söylenemez?

A) I. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede isim-fiil kullanılmamıştır.

C) III. cümlede hem isim-fiil hem sıfat-fiil kullanıl-
mıştır.

D) IV. cümlede hem sıfat-fiil hem zarf-fiil kullanıl-
mıştır.

23. Soluduğumuz havanın kalitesi hakkındaki endişeler 
gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu kaygıları 
azaltmak için çeşitli firmalar yeni teknolojik ürünler 
üzerinde çalışıyorlar. Bu ürünler arasında solunan 
havayı temizleyen yüz maskeleri ön plana çıkıyor. 
Hava kirliliği her yıl tahmini olarak 4,2 milyon kişinin 
ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü refe-
rans değerlerine göre dünya nüfusunun %91 gibi 
büyük bir kısmı hava kalitesinin düşük olduğu böl-
gelerde yaşıyor. 

Bu metinle ilgili; 

 I.  Adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır. 

 II.  Birden çok sıfat-fiil kullanılmıştır. 

 III.  İsim-fiil kullanılmıştır. 

 IV.  Yalnız bir zarf-fiil kullanılmıştır. 

numaralı bilgilerden hangileri doğrudur? 

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

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

24. Bilim insanları 30 saatten daha kısa sürede ilaç 
üretebilen ve boyutu bir evin salonu kadar olan ilaç 
fabrikası inşa ettiler. Üretilecek ilaca göre kolaylık-
la yeniden yapılandırılabilen bu küçültülmüş fabri-
kalarla eksikliği hissedilen ilaçlar, hızlı bir şekilde 
temin edilebilecek. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 
40 milyon tablet olan bu fabrika, üretim maliyetlerini 
de %30 ile %50 arasında düşürüyor.

Bu metinle ilgili, 

 I. İsim-fiil kullanılmıştır. 

 II. Sıfat-fiil kullanılmıştır. 

 III. Zarf-fiil kullanılmıştır. 

numaralı bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) Yalnız III. D) I ve III.

25. Fiil kökünden türediği ve olumsuzu, fiiller gibi "-ma 
/-me" eki ile yapılabildiği hâlde kip eki alamayan 
sözcüklere "fiilimsi" denir. 

Buna göre, 

 I. Gök gürültüsünün hemen ardından yağmur 
yağmaya başlamış.

 II. İşlerin yolunda gitmesi için herkesin çalışmaya 
başlaması gerekiyor.

 III. Koşucuların fotoğrafını çekmek için başlangıç 
noktasına geldik.

cümlelerinin hangilerindeki altı çizili sözcükler 
fiilimsi değildir? 

A) Yalnız I.    B) Yalnız III. 

C) I ve II.  D) II ve III.
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26. Mustafa Kemal’in askerlik hayatında gösterdiği başarılar, kendisinin ve Türk milletinin geleceğini etkilemiştir. 
Öğrenim hayatını başarı ile tamamlayan Mustafa Kemal, 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Şam 5. Orduya 
atınmıştır. Burada yakın arkadaşlarıyla birlikte ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için “Vatan ve Hür-
riyet” adında gizli bir cemiyet kurmuştur. Bir süre daha Şam’da kalan Mustafa Kemal topçu stajını tamamlamış, 
kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesine yükselmiştir.

Bu metne göre Mustafa Kemal ile ilgili;

 I.  Askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunmuştur.

 II.  Vatansever ve teşkilatçı bir kişiliğe sahiptir.

 III.  İstanbul Hükümeti’nden habersiz bazı faaliyetlerde bulunmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Mozaik Yayınları

27. Balkan devletleri, Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için Osmanlı Devleti’ne karşı 
harekete geçmiştir. Rusya başta olmak üzere Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığına son 
vermek istiyordu. Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin gerekli müdahaleyi yapamaması, Balkan devlet-
lerini cesaretlendirmiştir. Bütün bu gelişmeler üzerine Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ittifak ya-
parak 1912 yılı Ekim ayında Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya geçmiş ve böylece I. Balkan Savaşı başlamıştır. 
Osmanlı Devleti; ordu içindeki çekişmeler, Balkanlarda silah ticaretinin serbest bırakılması, ordunun hazırlıksız 
olması gibi nedenlerle I. Balkan Savaşı’nda ağır bir yenilgi almıştır.

Bu metne göre;

 I. Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşı’nda bozguna uğramıştır.

 II. I. Balkan Savaşı’nın başlamasında Avrupalı devletlerin provokasyonları etkili olmuştur.

 III. Osmanlı ordusu içinde yaşanan çekişmeler savaşın kaybedilmesinde etkili olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Mozaik Yayınları

28. Siyasi ve ekonomik gelişimini çok geç tamamlayan İtalya yeni sömürgeler elde etmek için Osmanlı Devleti’nin 
Kuzey Afrika’da bulunan toprağı Trablusgarp'ı işgal etmiştir. Osmanlı Devleti Mısır’ın İngiliz işgalinde olmasından 
dolayı Trablusgarp’a yardım gönderememiştir. Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu genç subaylar, gö-
nüllü olarak bölgeye gitmiştir. Burada halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı büyük bir direniş başlatmıştır. Mustafa 
Kemal, Derne ve Tobruk bölgelerinde İtalyanlara karşı önemli başarılar kazanmıştır.

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Balkan Savaşları'nın başlamasıyla Osmanlı Devleti Trablusgarp'tan çekilmiştir.

B) Mustafa Kemal’in gönüllü olarak bölgeye gitmesi vatanseverliğini göstermektedir.

C) İtalya’nın bölgeyi işgal etmesinde ekonomik faktörler etkili olmuştur. 

D) Mustafa Kemal halkın da desteğiyle Trablusgarp’ta önemli başarılara imza atmıştır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

29. Sanayi İnkılâbı, İngiltere’de XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında başlamıştır. XIX. yüzyılda diğer Avru-
pa devletlerine yayılmıştır. Sanayinin gelişmesiyle 
fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. Sanayileşen ül-
keler ham maddeye ihtiyaç duymuşlar ve ürettikleri 
malları satabilecekleri yeni pazar arayışına girmiş-
lerdir. Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sa-
hip Osmanlı Devleti ise Sanayi İnkılâbı'nı gerçek-
leştiremediği için Avrupalı devletlerin hedefi hâline 
gelmiştir. Ayrıca Avrupalı devletlere verilen kapitü-
lasyonlar nedeniyle Osmanlı Devleti yeni bir pazar 
hâline gelmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında;

 I. Osmanlı Devleti Avrupa’da yaşanan gelişmeler-
den siyasi ve ekonomik olarak etkilenmiştir.

 II. Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlar Os-
manlı Devleti'nde sanayileşmeyi sağlamıştır.

 III. Osmanlı Devleti sanayileşme konusunda Avru-
pa’nın gerisinde kalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

30. Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın başlarındaki siya-
si, ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili bilgilerden 
bazıları şunlardır.

  • Milliyetçilik akımı etkisi ve Avrupalı devletle-
rin kışkırtmasıyla devlet içerisindeki Bulgarlar, 
Rumlar, Arnavutlar ve Makedonlar devletten ay-
rılmak için isyan etmişlerdir.

  • Sanayi İnkılâbı ve kapitülasyonların etkisine 
bağlı olarak ekonomik alanda sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Bu sorunlara bağlı olarak ülke Avrupa 
devletlerinin ham madde ve pazar kaynağı hâ-
line gelmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Osmanlı Devleti içinde yaşanan ayrılıkçı hare-
ketleri Avrupa devletleri desteklemiştir.

B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye 
girmiştir.

C) Osmanlı Devleti ekonomide bağımsızlığını bü-
yük ölçüde kaybetmiştir. 

D) Sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla Osmanlı 
Devleti ıshatlara başlamıştır. 

31. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanı iken anı def-
terindeki kayıtlara göre, 49 günde okuduğu ilk üç 
kitap, vatan ve özgürlük kavramlarını yeni kuşakla-
ra aşılamış Namık Kemal, Osmanlıcılık yerine Türk-
lüğü dile getiren ulusal şair Mehmet Emin Yurdakul 
ve insanlığı yükseltmeyi ile yenileşmeyi hedefleyen 
Tevfik Fikret’e aittir.

Buna göre okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’e;

 I. Bağımsızlık duygusunun artması,

 II. Milliyetçilik fikrinin gelişmesi,

 III. Çağdaşlaşmayı amaç edinmesi,

 IV. Askerlik becerisinin artması

gibi kazanımlardan hangilerini sağlamıştır?

A) I, II ve III B) I, II ve IV

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

     

32. Osmanlıcılık fikir akımı, Osmanlı Devleti’nin dağıl-
masını önlemek amacıyla devletin sınırları içinde 
yaşayanları hangi din veya milletten olursa olsun 
kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaç-
lar. Osmanlıcılık fikri devleti yıkılmaktan kurtarmak 
için haklar bakımından herkesin eşit olması gerek-
tiğini savunur. Ayrıca meşrutiyet yönetimine geçil-
mesini başta Balkan milletleri olmak üzere halkın 
tamamını yönetime katıp Osmanlı vatandaşı olma 
bilincini yerleştirmeyi amaçlamıştır. Osmanlıcılık 
düşüncesi, çeşitli milletlerin Osmanlı Devleti'nden 
ayrılmasıyla başarısız olmuştur. Bu düşünce, Bal-
kan Savaşları sonunda önemini kaybetmişse de 
Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar varlığını sür-
dürmüştür.

Bu açıklamaya göre Osmanlıcılık fikriyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Farklı milletleri kaynaştırarak yeni üst kimlik 
oluşturmayı amaçlamıştır.

B) Devletin dağılmaması için herkesin ülke yöneti-
mine katılmasını hedeflemiştir.

C) Azınlıkların kendi devletlerini kurmasıyla yerini 
Türkçülük akımına bırakmıştır.

D) Bu fikri savunanlar vatanseverlik duygusuyla ha-
reket etmişlerdir.
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33. Mustafa’nın doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selânik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki gelişmiş şehirlerinden 
biriydi. İşlek bir limana sahip olmasının yanı sıra Avrupa’yla olan demir yolu bağlantısı, şehirde ticari ve ekono-
mik hayatı canlandırmıştı. Selânik, Osmanlı Devleti'nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Türkler, Rum, Sırp, 
Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dini kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Ancak 
milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlıklarını isteyen uluslar XIX. yüzyılda Balkanlarda ayaklanmışlardır. Os-
manlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuz şartlar aydınların duruma çare bulabilmek için farklı düşünce akım-
ları ortaya atmalarına neden olmuştur.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti azınlık isyanlarını önlemek için farklı fikirler uygulamaya çalışmıştır.

B) Milliyetçilik akımı etkisiyle kaybedilen yerlerdeki Türkler Anadolu’ya göç etmiştir.

C) Selanik farklı milletlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehirdir.

D) Selanik’te ulaşımın gelişmesi şehrin ekonomisini olumlu etkilemiştir.

Mozaik Yayınları

34. “Yakınımızda Binbaşı Kadri Bey isminde bir kişi oturuyordu. Oğlu Ahmet Bey askerî ortaokula devam ediyor ve 
okul giysisi giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giysi giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar 
görüyordum. Bu aşamaya ulaşmak için izlenmesi gereken yolun askerî ortaokula girmek olduğunu anlamıştım. 
O sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî ortaokula girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten çekiniyordu. 
Asker olmama zorla engel olmaya çalışıyordu. Kabul sınavı zamanı ona sezdirmeden kendi kendime askerî or-
taokula giderek sınav verdim. Böylece anneme karşı oldubitti olmuş oldu.”

Anlattığı anıya göre Mustafa Kemal’le ilgili;

 I. Askeri ortaokulu seçmesinde çevresi etkili olmuştur.

 II. Hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele etmiştir.

 III. Alacağı kararlarda annesinin görüşlerine uymuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Mozaik Yayınları

35. Mustafa Kemal Atatürk, olaylara ve geleceğe ait görüşleri ile her alanda etkili düşünceleri olan büyük bir fikir 
adamıdır. Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişiminde yetiştiği aile ortamı, eğitim hayatı, askerî ve siyasi görev-
leri, yerli ve yabancı aydınlar ile okuduğu kitaplar etkili olmuştur. Ayrıca içinde bulunduğu dönemdeki olaylar da 
büyük rol oynamıştır. Atatürk, Osmanlı Devleti’nin parçalanma ve çöküş sürecini yaşadığı bir dönemde dünyaya 
gelmiştir. Onun doğup büyüdüğü günlerde Osmanlı Devleti ve dünya iki büyük gelişmenin etkisi altındadır. Bun-
lardan biri Sanayi İnkılâbı diğeri ise Fransız İhtilali’dir.

Bu metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kişiliğinin oluşmasında, bölgesel ve uluslararası gelişmeler etkili olmuştur.

B) Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde farklı alanlarda görevler yapmıştır.

C) Döneminde yaşanan olay ve kişiler fikir hayatını etkilemiştir.

D) İleri görüşlülüğü sayesinde büyük askerî başarılara imza atmıştır.
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36. 

Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de 
aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur.

Sadi Şirazi

Bu söz  aşağıdaki ayetlerden hangisi ile  aynı 
doğrultudadır?

A) “Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış 
göğe andolsun.”

(Zariyat suresi, 7. ayet) 

B) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)
dir.” (Rahman suresi, 5. ayet)

C) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan 
O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmekte-
dir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)

D) “Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki rızkı Allah’a 
ait olmasın.” (Hud suresi, 6. ayet)

37. Tevekkül: Allah’a (c.c.) dayanmak, güvenmek ve 
O’na sığınmaktır.

Bu tanım cümlesi  aşağıdaki atasözlerinden han-
gisiyle ilişkilendirilebilir?

A) El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Körle yatan şaşı kalkarmış. 

D) Tedbir kuldan, takdir Allah’tan.

38. Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. 

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 

Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 

Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. 

Yahya Kemal Beyatlı 

Şairin “Sessiz Gemi” şiirinden alınan bu mısra-
larda bahsettiği, kader aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile ilgilidir?

A) Sağlık B) Başarı

C) Ölüm D) Tevekkül

39. Evrende tüm canlılar Allah’ın (c.c.) eseri olarak ya-
ratılmıştır. Yüce Allah insana akıl nimeti ve irade 
vermiştir. Böylelikle insan doğruyu ve yanlışı ayırt 
etme imkanına kavuşmuştur.

Buna göre bu bilgiyi aşağıdaki ayetlerden han-
gisi desteklemektedir?

A) “O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır.”

(Secde suresi, 7. ayet)

B) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik.     
 İster şükredici olsun, ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

C) “Allah kendisinden başka ilah bulunmayan- 
 dır.” (Neml suresi, 26. ayet)

D) “Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir.”

(Maide suresi, 1. ayet)

40. Bir gün Hz. Süleyman (a.s.) bir karıncaya yıllık yiye-
ceği buğdayın miktarını sorar. Karınca da:

“Bir buğday tanesi yerim” diye cevap verir.

Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek iste-
yen Süleyman Peygamber (a.s.) karıncayı bir şi-
şeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak 
hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Ondan sonra da 
bir yıl bekler. Müddeti dolunca şişeyi açtığında bir 
de bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını ye-
miş, yarısını da bırakmış. Karıncaya buğday tane-
sini tamamen neden yemediğini sorar. Karıncanın 
verdiği cevap şöyledir;

 “Daha önce benim yiyeceğimi Allah (c.c.) verirdi. 
Ben de O’na güvenerek bir buğday tanesini tam 
olarak yerdim. Çünkü O beni asla unutmaz ve ihmal 
etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca güvene-
medim. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını 
yiyerek, diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım.”

Bu hikayede anlatılmak istenen mesaj aşağıda-
ki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Ölüm B) Ecel
C) Rızık D) Emek

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ



17

K
A

M
P

 -
 1

M
oz

ai
k

Ya
yı
nl
ar
ı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Mozaik Yayınları Mozaik Kamp Sömestir

41. (a) Allah’ın (c.c.) her şeyi belli bir ölçü, düzen ve 
uyum içerisinde programlamasına kaza denir.

(b) Allah (c.c.) tarafından takdir edilen olayların za-
manı geldiğinde gerçekleşmesine kader denir.

(c) Ömür, Allah’ın (c.c.) tüm canlılar için belirlemiş 
olduğu yaşam süresidir.

Bu ifadelerle ilgili;

 I. (a) ve (b) yanlış, (c) doğrudur.

 II. (a) yanlış, (b) ve (c) doğrudur.

 III. (a) ve (b) doğru, (c) yanlıştır.

verilen değerlendirmelerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

42. Zehra Öğretmen insanın iradesi ve kader kazanı-
mı  ile ilgili aşağıdaki  tabloda öğrencilerine (D) ve 
(Y) etkinliği vermiştir. Öğrencilerinden doğru olan 
ifadelerin sonuna (D) yanlış olan ifadelerin sonuna 
(Y) yazmalarını istemiştir. Öğrenciler bu etkinlikte 
doğru cevap verdikleri her ifade için 25 puan ala-
caklar, yanlış cevap verdiklerinde ise puan alama-
yacaklardır.

Aşağıdaki bilgiler  8. sınıf  öğrencisi Emirhan’a aittir. 

Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız iradesine 
külli irade denir.

D

İnsanda var olan sınırlı iradeye cüz-i irade 
denir.

Y

Akıllı ve özgür irade sahibi insan yaptığı 
her şeyden sorumludur.

D

İrade insanın en az iki seçenekten birini 
tercih etme gücüdür.

Y

Buna göre Emirhan  bu etkinlikten kaç puan al-
mıştır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100

43. Gökyüzü; mavi bir kubbe gibi yeryüzünü çevreleyen 
sonsuz boşluktur. Açık havalarda gök, açık mavi 
renktedir. Kapalı havalarda bu güzel renk kaybolur, 
gökyüzü kararır. Çok defa güneşin batışı sırasında 
da gökyüzü kızıl bir renge boyanır.

Göğe devamlı mavi rengini veren de, zaman za-
man kırmızı bir görünüş almasına sebep olan da 
atmosferdir. Bilindiği gibi, atmosfer azot, hidrojen, 
oksit gibi gazlardan oluşmuştur. Güneş ışığı bu 
gazların arasından geçerken dağılır. Bu dağılma 
ışınların rengine göre değişir. Kısa dalgalı ışınlar 
da en çok dağılanlardır. Atmosfere en çok dağılanı 
mavi, en az dağılan da kırmızı ışınlardır. Mavi ışın-
ların çok dağılmasından dolayı biz gökyüzünü bu 
renkte görürüz.

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişki-
lendirilebilir?

A) "Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış 
göğe andolsun."

(Zariyat suresi, 7. ayet)

B) "Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım 
dileyin. Gerçekten Allah  sabredenlerle beraber-
dir."

(Bakara suresi, 153. ayet)

C) "Kitabını (amel defteri) oku! Bugün sana hesap 
sorucu olarak kendi nefsin yeter."

(İkra suresi, 14. ayet)

D) "Allah iman edip iyi ameller işleyenleri bağışla-
yacağını ve kendilerine büyük mükafat verece-
ğini vadetmiştir."

 (Maide suresi, 9. ayet)
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44. I. “Onun varlığının delillerinden biri de denizde 

dağlar gibi yüzen gemilerdir.”

(Şura suresi, 32. ayet)

 Il. “Ey insanlar! Doğrusu sizi bir erkekle bir dişiden 

yarattık.”

(Hucurat suresi, 13. ayet)

 Ill. “Bir millet kendi tutum ve davranışlarını değiş-

tirmedikçe Allah da onların durumunu değiştir-

mez.”

(Ra'd suresi, 11. ayet)

 IV. “Güneşi ışıklı, Ay’ı parlak kılan, yılların sayısı-

nı ve hesabı bilmeniz için ona (Ay’a) birtakım 

menziller takdir eden O’dur. Allah bunları ancak 

bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O 

bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır.”

(Yunus suresi, 5. ayet)

Bu ayetlerden hangileri Allah’ın (c.c.) evrene 
koymuş olduğu yasalardan biri olan fiziksel ya-
salarla ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız l B) I ve lll 

C) I ve lV D) Il ve lV

45. 
“Güneş de bir delildir onlara, akar gider yö-
rüngesinde... O aziz ve alîmin (o üstün kudret 
sahibinin ve her şeyi bilenin), yaratması böyle 
olur işte! Ay için de birtakım safhalar, duraklar 
tayin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma 
salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle 
gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gün-
düzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden 
her biri, birer yörüngede akar, durur...”

 (Yasin suresi, 36-40. ayetler)

Bu ayette;

 I. Fiziksel,

 II. Biyolojik,

 III. Toplumsal

evrensel yasalarından hangilerine vurgu yapıl-
dığı söylenebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız ll 

C) I ve ll D) Il ve lll
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46. Read the conversation below and answer the 
question.

 

Waiter : Hello! - - - -?

Tom : Yes, please. We would like to have 
tomato soup first.

Waiter : OK. - - - -?

Tom : I’d like chicken wings with salad.

Lucy : And I want green salad with cheese.

Waiter : Sure. - - - -?

Tom : Yes, I’d like orange juice.

Lucy : I’d like mineral water.

Waiter : All right. Your order will be ready in a 
few minutes.

Tom&Lucy : Thank you.

Which of the following questions DOES the 
waiter NOT ask Tom and Lucy?

A) Would you like anything to drink

B) Would you like to have a dessert

C) May I take your order

D) What else would you like

47. Read the paragraph below and answer the              
question.

 

My name is Buse. I’m a secondary school 
student. I have a lot of friends at school 
but Aylin is my best friend. We share a lot 
of things and our secrets. We always 
support each other. She is reliable and 
helpful. We have a lot of things in 
common. We are always honest with each 
other. I get on well with her and I love my 
friend.

Which one IS NOT correct according to the text?

A) Buse and Aylin are close friends.  
B) They always back up each other.
C) They never lie to each other.   

D) They never do the same things.

48. Read the invitation and answer the question.

Dear Ceren,
We are organizing a surprise 

birthday party for  my 
cousin Derin on Thursday 
evening 23rd April. It is 

at the Nostalji Cafe .
We will be very happy if 

you join the party.
Hope to see you there!

Love,
Mert

Which of the following question DOES NOT 
have an answer in the invitation above?

A)  Who is the sender?
B) Where is the event?
C) What is the event?
D) What time is the event?

İNGİLİZCE
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49. Read the conversation below and answer the 
question.

Would you like to come to 
my birthday party on 
Sunday?

It sounds awesome. Who 
else will be at the party?

Of course. Where’s it?

A birthday party? I can’t 

miss it.

I’d love to, but I must  finish 
my homework on the 
weekend.

Mary

Brad

Mike

Sally

Kim

Who DOESN’T accept the invitation?

A) Brad  B) Sally     C) Kim D) Mike

50. Martin : Hi! Susan. Are you busy this afternoon?

 Susan :  - - - -. Why?

 Martin : I’m going to the city library to look for some 
information about mammals. It’s for our 
science project. Would you like to come 
with me?

 Susan : Sure. I’d like to come.

Which of the following DOES NOT complete the 
conversation?

A) I must tidy up my room

B) Not at all

C) No, I’m not busy

D) I have nothing to do

51. Read the speeches below and answer the           
question.

He never changes his mind.
According to me, he is 
 – – – –.

Ali

Bülent

What do you think about the 
new student in our class?

You’re right. But he doesn’t 
like sharing his belongings. I 
think he is  – – – –.

He always tries to back me 
up. He is – – – –.

Hale

Mustafa

I think we need more time to 
make a comment on him.

Ali

Which of the following words IS NOT suitable 
for  the blanks in the dialogue above? 

A) tactful B) supportive                 

C) stingy D) stubborn  

52. 
“Walking with a friend in the dark is better 
than walking alone in the light.”

HELEN KELLER

Which sentence below has  the close meaning 
of Helen KELLER’s wise saying?

A) I like walking on sunny days.

B) I feel scared when it is dark.

C) People need people because they support   each 
other.

D) It’s very important to walk in the light with your 
friends.


