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Deneme

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kağıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait

değilse veya cevap kağıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlililerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kağıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kağıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
5. Bu sınavda doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının üçte biri

düşülecektir. (3 Yanlış 1 Doğruyu Götürecektir.)

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

TÜRKÇE
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Güçlü Avrupa’nın Doğuşu ve Osmanlı Devleti

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
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Kader ve Kaza inancı

Adventure

İslam’ın Temel Kaynakları

Teenlife

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
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Mozaik Yayınları

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik Testi kısmına işaretleyiniz.

DENEME – 1

TÜRKÇE

1. I. Galatasaray sağ köşeden korner kullanmaya hazırlanıyordu. Terim Anlam

II. Yaşanan bu son olaydan çok derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi. Gerçek Anlam
III. Okuyacağı romanın bu kadar kalın olması içten içe korkutmuştu genç çocuğu. Mecaz Anlam

IV. Sizin bu tatlı sohbetiniz beni her zaman memnun etmiştir Harun Efendi. Mecaz Anlam

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangilerinin anlam özelliği yanlıştır?

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

Mozaik Yayınları

2. 
Eski Türk edebiyatı yazarlarını birçoğunuz bil-
mezsiniz belki. Ama ben her öğrencinin mut-
laka araştırmasını, o dönemde yaşamış şairler 
hakkında bilgi sahibi olmasını çok isterim. Ne-
den mi? Çünkü altı yüz yıllık koca bir maziye 
mührünü vurabilen sanatçılardır onlar. O dö-
nemde yaşayan sanatçıların en büyük özel-
liklerinden biri de hangi sanat dalından ürün 
verirse versinler bunu oksijeni bol bir ortamda 
yapabiliyor olmalarıdır.

Bu metinde altı çizili söz grubuyla bahsedilen 
sanatçıların hangi özelliği vurgulanmak isten-
miştir?

A)  Sadece belirli konularda eserler vermeyi amaç-
lamaları

B)  Bütün sanatların temelini edebiyata dayandır-
maları

C)  Çok farklı ve zengin bir sanatsal kaynaktan 
beslenmeleri

D)  Yazılarında biçime önem vermekten çok, içeri-
ğe önem vermeleri

3. (I) Toplumsal sorunlara ilgisi olan kişilerin tercih 
ettiği kitaplar arasında yer alan “körlük”, ülkemizde 
çok satan kitaplar listesinde ilk onda yer alıyor. (II) 
Otomobiliyle ışıklarda bekleyen bir adamın aniden 
körleşmesi ve bu körlüğün bulaşıcı olduğunun fark 
edilmesiyle başlayan kitap, böyle bir hastalığın isim-
siz bir ülkede yarattığı olumsuzlukları anlatıyor. (III) 
1995 yılında yazılan ve Jose Saramago’ya 1998 yı-
lında Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran eser, 2008 
yılında sinemaya da aktarıldı. (IV) “Körlük”, bu gün-
lerde alternatif dünyaların pandemilerini okumak is-
teyenlerin keyif alacağı, hafızalardan silinmeyecek 
bir kitap olarak okunmayı hak ediyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabi-
lirlik açısından diğerlerinden farklıdır? 

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

TÜRKÇE
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TÜRKÇE

4. • Ahmet Bey, yetiştirdiği bitkiler üzerinde Z mar-
kalı kimyasal bir ilaç denemiştir. 

  • Bu ilaç sayesinde bitkilerin veriminde bir artış 
olduğunu gözlemlemiştir. 

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğ-
ru bir şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Bitkiler üzerinde çeşitli deneyler yapan Ahmet 
Bey, uyguladığı Z markalı ilaç sayesinde bitki-
lerin veriminin arttığını gözlemlemiştir.

B)  Z markalı kimyasal bir ilacı, yetiştirdiği bitkiler 
üzerinde deneyen Ahmet Bey; bu ilaç sayesin-
de bitkilerin veriminde bir artış olduğunu göz-
lemlemiştir. 

C)  Ahmet Bey, yetiştirdiği bitkilere Z markalı kim-
yasal bir ilaç deneyerek bitkiler sayesinde ila-
cın veriminde bir artış olduğunu gözlemlemiş-
tir.

D)  Yetiştirdiği bitkiler üzerinde kimyasal bir ilaç 
deneyen Ahmet Bey, bu ilaç sayesinde Z mar-
kalı bitkinin veriminde artış olduğunu gözlem-
lemiştir.

5. •  Toprağı işleyen ekmeği dişler.

  • Tek kanatla kuş uçmaz.

  • Görünen köy kılavuz istemez.

  • Kalıp kıyafetle adam, adam olmaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerindeki altı 
çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri 
değildir?

A) Sözün gücü ve etkisi

B) Emek veren, çalışan

C) Birlik olmak

D) Gerçekler

6. Ömer Seyfettin, Türk öykücülüğünün en usta isim-
lerinden biridir kuşkusuz. 19. yüzyılın başlarında 
kendini göstermeye başlayan yeni akımların, yeni 
düşüncelerin sanatsal köprü vazifesini üstlenmiştir. 
Ömer Seyfettin’in sanatta ortaya koyduğu yetene-
ği ve o dönemin şartları birbirini etkilemiştir. Türk 
öykücülüğünde yeni bir betimlemeye yol açmıştır 
adeta. Fakat Ömer Seyfettin, yaşamı boyunca baş-
ka sanatçılar gibi Batı öykücülüğünü taklit etmemiş 
- - - -.  Ortaya çıkan bu durum yaşadığı dönemin be-
ğenisini gözler önüne sererek kendini göstermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir?

A)  Batı öykücülüğüne yeni bir sanat anlayışı ka-
zandırmıştır.

B)  hiç farkında olmadan o da herkes gibi Batı sa-
natından etkilenmiştir.

C)  yazdığı öykülerde ünlü yazarlardan destek al-
mıştır.

D)  tam aksine Türk öykücülüğünü canlandırmayı 
başarmıştır.

7. Sinemanın halkı yönlendirmede tiyatrodan daha 
etkili olduğunu düşünüyorlar. Ben bu görüşe katıl-
mıyorum. Bana göre tiyatro; kanlı canlı insanların 
var olduğu, gerçek hayata yakın bir ortam sağlıyor. 
Ama sinema öyle mi? Çoğu kurgu ve yapay insan-
ların yer aldığı gürültülü, koca bir ekrandan ibaret 
geliyor bana. Yapay olan şey bir insanı ne kadar 
yönlendirebilir ki? Üstelik aktörlerin çok da etkili bir 
oyunculuk sergilemesine gerek yok, nasılsa hatalar 
ışık ve ses oyunlarıyla düzeltilebiliyor.

Bu metinde aşağıdaki anlatım tekniklerinden 
hangisine başvurulmuştur?

A) Açıklama B) Tartışma

C) Öyküleme D) Betimleme
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TÜRKÇE

8. 
Picasso’nun ünlü “Guernica’’ tablosunu bilmeyen yoktur sanırım. Guernica, İspanya’da onlarca yıl süren iç 
savaşın acılarını yansıtan muazzam bir eserdir. Bir gün, Guernica’nın da yer aldığı sergiye İspanyol bir ge-
neral katılır. Tabloya hayran hayran bakarak, ünlü ressama dönüp sorar:

– Bu tabloyu gerçekten siz mi yaptınız?

Ünlü ressamın cevabı tokat gibi gelir:

– Hayır, siz yaptınız!

Bu metinde ünlü ressam, verdiği cevapla aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Sanatla sanatçı arasında sıkı bir bağ olduğu için ikisi de birbirinden ayrı düşünülemez.

B) Sanat, gerçek hayattaki olaylardan beslenir; sanat yapıtları da toplumsal sorunları yansıtır.

C) Bütün dönemlerin kendilerine özgü özellikleri vardır.

D) Her sanatçı, içinde yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını yansıtmak zorundadır.

Mozaik Yayınları

9. 
E kme k  A ğ a c ı

K o k a r  A ğ a c ı

Kalın gövdeli, büyük meyveli bir ağaçtır. Bu ağacın ana yurdu tam olarak 
bilinmemekle beraber Pasifik Adaları’nda ekmek ağacına sıkça rastlanır. 
Meyveleri ananasa benzer. Bol miktarda yağ ve nişasta içerir, bu yönüyle de 
çok besleyicidir. Yaprakları yenir ve ekmek yapmak için de kullanılır. Daha 
çok tropik bölgelerde yetişen ekmek ağacı, hemen hemen her mevsimde 
meyve verme özelliğine sahiptir. Her çevreye uyum sağlayabilen bu ağaca 
Çinliler “Cennet ağacı” ismini vermiştir. Çevre kirliliğine ve atıklara karşı 
doğayı temizleme özelliği de olan bu ağaç, hızlı büyüyen yapısı ile kısa 
zamanda metrelerce yüksekliğe ulaşabilmektedir.

Latince adı ile “ailanthus altissima” olan bitki; Anadolu’da azak eyeri, eğir otu adlarıy-
la da bilinir. Sedef otugillerden bir çeşit süs bitkisidir. 30 metreye kadar uzayabilir ve 
çiçekleri uzun salkım şeklindedir. Kokusu keskindir. Kötü kokulu olmasından dolayı 
“kokar ağaç” meyveleri sonbaharda dökülmeden önce kızarır. Çok hızlı büyümesin-
den dolayı bahçe düzenlemelerinde kullanılmaktadır. Son yıllarda bitkiye olan ilgi, 
kokusundan dolayı azalsa da sokak ağacı olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde özellikleri verilen ağaç türlerinin ortak özelliklerinden birisidir?

A) Aynı familyaya mensup olmaları

B) Bahçe süslemelerinde kullanılmaları

C) Çok hızlı büyümeleri

D) Yapraklarının yenilebilir olması
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10. İsveç’teki bir üniversitede araştırmacılar, 428 denekle çok ilginç veriler ortaya çıkartan bir çalışmaya imza attılar. 
Ulaşmak istedikleri bilgi, göz renklerinin insanların karakterlerini yansıtıp yansıtmadığı yönündeydi. O bilgiye 
ulaştılar. Göz renkleri gerçekten de insanların karakterleri hakkında bilgiler veriyor. 

Göz Renkleri Göz Rengine Göre Kişilik Özelilkleri

Koyu 
Kahverengi ve 
Siyaha Yakın 

Gözler

Doğuştan liderlik özelliklerine sahip ve çok keskin kararlar verebilen karakterler genelde 
bu göz rengine sahip oluyor. Göz bebeğindeki siyahın çok baskın olduğu bu gözlere sahip 
insanlar diğer kişiler tarafından daha makbul bulunuyor. Bu da lider olmalarını sağlıyor yani 
herkesin üstünde uzlaşmaya varabileceği kişiler koyu kahverengi rengi taşıyorlar. Aynı za-
manda bu göz rengini taşıyan insanlar odaklanma konusunda çok başarılı olduklarından 
genelde sporda başarılı oluyorlar. Herhangi bir müsabakada baştan sona disiplini elden 
bırakmayan bu insanların derinlerinde taşıdıkları dirayet onları özel yapıyor.

Mavi Gözler

Mavi göz rengine sahip insanların büyük bir manevi gücü bulunuyor, bunu hangi yönde 
kullandıklarına göre karakterleri oluşuyor. Mavi göz rengine sahip insanlar asla arada dere-
de kalan insanlar olmuyor. Egoist olmak, mavi göz rengine sahip kişilerde baskın olarak 
görülebiliyor. Mavi gözlü insanlar gelişime daha açık, daha modern ve kolay adapte olabilen 
insanlar olarak genelde diğer insanlardan ayrışıyorlar. Mavi gözlü insanların çoğunlukta 
olduğu toplumlar daha özgür topluluklar oluşturuyorlar.

Yeşil Gözler

Etrafındakileri yönetme konusunda liderlik vasfı olmamasına rağmen insanları perde ar-
kasından yönlendirmede tam bir usta olan yeşil gözlü kişiler, dikkat edilmesi gereken ka- 
rakterler. İpleri bir şekilde elinde tutmayı başaran yeşil gözlü insanlar, Dr. Hamadi Kallel'in 
tespitlerine göre gizemli ve öz güveni yerinde insanlar. Yaratıcı olan ve sinirlerini kolay 
kontrol edebilen yeşil gözlüler, kriz yönetimleri için biçilmiş kaftan.

Ela Gözler

Ülkemizdeki en yaygın göz renklerinden biri olan ela gözler çok özel bir karakterin aynası 
aslında. Üstünüzdeki renge ve ışığa göre yeşilden kahverengiye doğru büyük bir renk 
cümbüşü sunan ela gözlere sahip insanlar, kendine has özelliklere sahip oluyorlar. Genel 
olarak doğal yaşayan ve özgürlükçü insanlar olan ela gözlüler, dengeli olsalar da gizemli 
yönleriyle de dikkat çekiyorlar.

Yusuf Bey, çevresi tarafından girişkenlik ve liderlik özelliklerine sahip olmadığı bilinir.  Aslında durum hiç de öyle 
değildir. Çoğu zaman, yaşanan bir olayda insanlara çok güzel liderlik yapar ama bunu hiç yansıtmaz. Özellikle 
büyük bir öz güvene sahip olan Yusuf Bey, öfkesini kontrol edebilen biridir. Bazı durumlarda gizemli olduklarını 
fark edebilirsiniz ama bunu fazla yansıtmazlar.

Tabloda verilen kişilik özellikleri dikkate alındığında Yusuf Bey’in göz renginin aşağıdakilerden hangisi 
olması beklenir?
A) Yeşil göz B) Ela göz C) Mavi göz D) Koyu kahverengi göz
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11.    

ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

18 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında Basın, Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. 

Not: Yarışma Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans
Salonunda jüri huzurunda yapılacaktır. 
Katılımın fazla olması durumunda ön eleme 14 Mart 2019 
Perşembe günü Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda jüri 
huzurunda yapılacaktır.  

BİR DESTAN ANLATILMAYI BEKLİYOR

MART  2019
PAZARTESİ

SAAT
14.00 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

AHMET MUHİP DIRANAS UYGULAMA OTELİ

KONFERANS SALONU

YER

Şiir Okuma Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilerimize

TİYATRO OYUNU 

ÇANAKKALE’DE BİR ALİ

1.ye
YARIM
ALTIN 2.ye

ÇEYREK
ALTIN 3.ye

ÇEYREK
ALTIN

18
                        Bu görselden hareketle yarışma ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Hangi kurum tarafından düzenleneceğine

B) Yarışmanın yapılacağı yere ve tarihe 

C) Jüri üyelerinin kim olduğuna

D) Dereceye girecek öğrencilere verilecek ödüllere
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12. El Cezeri, bundan 800 yıl önce Şırnak’ın Cizre il-
çesinde doğmuş ve Anadolu topraklarında yaşa-
mıştır. Su ve mekanik parçalarla çalışan makineler 
icat etmiş, bu makineleri de sıklıkla kullanmıştır. 
Cezeri’nin icatları saymakla tükenmez: robotlar, su 
ile çalışan makineler, kan toplama kapları, otomatik 
oyuncaklar, su çıkarma makineleri ve nice buluş-
lar…

Bu metinde aşağıda yer alan virgülün kullanım 
özelliklerinden hangisinin örneği yoktur?

A)  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve 
sözcük gruplarının arasına konur.

B)  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

C)  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş 
olan özneyi belirtmek için konur.

D)  Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 
ayırmak için ara cümlelerin başına ve sonuna 
konur.

13. Kadın, çocuğun hiç konuşmadığını akıl etti. Niçin 
konuşmadığını düşündü. Madem ki hiç konuşma-
     I
mıştı, bu işte bir sorun var demekti. Birden kane-

peye koştu. Küçücük dizlerini karnına doğru çeke-
        II
rek uykuya dalmıştı. Masanın üstündeki dosyalara 

baktı iğrenerek. Dindirilmez bir pişmanlık dol-

durdu içini. Uyandırmaktan korka korka küçük 
           III
alnına bir öpücük kondurdu. Çocuk, sanki bir ipucu 

bekliyormuşçasına aralanan gözleriyle mırıldandı; 

“İşin bitince beni sever misin anne?” dedi. Kadın, se-

vilmek için randevu alan çocuğuna bakarak sabaha 
   IV
kadar ağladı.

Bu metinde geçen altı çizili cümlelerin hangisin-
de yazım yanlışı vardır?

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

14. Aysun, Berna, Ceylin, Demet, Ayşe ve Eda adlı ar-
kadaşlar perşembe, cuma ve cumartesi; öğlen ve 
akşam olmak üzere iki zaman diliminde İngilizce 
kursuna gitmişlerdir. Bu kişilerin kursa gitme za-
manlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

  • Kursa herkes farklı bir zaman diliminde gitmiştir.

  • Berna ve Ceylin, kursa aynı gün gitmiştir.

  • Kursa giden ilk kişi Demet’tir.

  • Aysun ve Eda, kursa aynı gün gitmiştir.

  • Aysun, kursa öğlen gitmiştir.

  • Berna, kursa Eda’dan bir gün önce gitmiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-
likle yanlıştır?

A)  Eda, kursa cumartesi günü akşam gitmiştir.

B)  Berna, kursa cuma günü öğlen gitmiştir.

C)  Ceylin, kursa Berna’dan önce gitmiştir.

D)  Ayşe, kursa cuma günü akşam gitmiştir.
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TÜRKÇE

15. Ben bir yazar olarak bugüne kadar yazdığım bütün yazılarda gerçekleri anlatmaya çalıştım. Yazılarımı kaleme 
almadan önce araştırmalar yaptım, birçok anketten yararlandım, birçok bilimsel veriden faydalandım. Bu yazıları 
kaleme alırken de her zaman okuyucularımı bilgilendirme amacını ön planda tuttum. Bütün yönelimlerim ve ça-
lışmalarım bilimselliğe dair yazılarda hayat buldu. 

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yazara ait olabilir?

A)  Eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğine elbette ben de katılıyorum. Fakat benim derdim eğitimin verilip 
verilmemesi değil. Benim anlatmak istediğim önemli nokta, çocukların oyun ihtiyaçlarının da karşılanması 
gerektiğidir. Bence bu konunun biraz daha üzerinde durulmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Yoksa gele-
cek nesillere haksızlık etmiş olacağız. 

B)  Türk Dil Kurumunun 1998 yılına ait bir çalışması bulunmaktadır. Yapılan araştırmaya göre, hazırlanmış TDK 
sözlüğünde toplamda 98 bin civarında kelime yer almaktadır. Bu kelimelerden yaklaşık 46 bin kadarının 
Türkçe olduğu tespit edilmiş durumdadır. 1920’li yıllara baktığımızda basın ve yayın organlarında kullanılan 
sözcüklerin %70’ini yabancı sözcüklerin oluşturduğunu görmek mümkündür.

C)  Kültür; öğrenilen, saklanılan ve eğitimle eski kuşaklardan yeni kuşaklara aktarılan şeylerdir. Fakat bizim 
toplumumuzda kültürün sadece örf ve adet olduğunu savunan insanlar var. Ben buna hiçbir zaman katıl-
madım. Çünkü kültür bu kadar az ve dar kavramlar arasına sıkıştırılmamalıdır. Bana göre insanların gezme 
anlayışları, yemekleri, eğlence biçimleri, gelenek ve görenekleri daha sayamadığımız nice durum kültürün 
bir parçasını oluşturur.

D)  Yaz aylarına özenle hazırlanan insanlar var çevremde. Benim anlam veremediğim nokta şu: İnsanlar yazın 
sağlıklı görünüp diğer mevsimlerde sağlıksız mı olmalı? Bu çabalar bana hep bu soruyu hatırlatır. Belki ben 
farklı düşünüyorum ama farklı düşünmek benim ruhumda var ve ben buna engel olamıyorum. Fakat bildiğim 
tek bir gerçek var ki o da insanların sağlıklarına dört mevsimde de önem vermeleri gerektiğidir.

Mozaik Yayınları

16. Arılar, dünyanın en çalışkan hayvanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Toplamda 5 göze ve 6 bacağa sahip 
olan bal arıları, 2 çift de kanada sahiptir. Küçük kanatlarına rağmen büyük bir vücuda sahiptirler. Vücutlarını 
taşımaları için kanatlarını dakikada tam 11.400 kere çırparlar. Bir grup arının yarım kilo bal için 2 milyon çiçeği 
gezmesi gerekmektedir. Bu da oldukça zahmetli bir iştir fakat onlar için bunun bir önemi yoktur. Bir arı, hayatı 
boyunca sadece bir çay kaşığının yarısı kadar bal üretmektedir. Dünyanın en zeki insanları arasında bulunan 
Albert Einstein’ın sözüne göre, eğer arılar yok olursa çiçekler döllenmez; döllenme olmazsa çiçekler ve bitkiler 
olmaz. Bitki ve çiçekler olmazsa insanlar ve hayvanlar da var olamaz. Dünyada bilinen ilk arı fosili yaklaşık 100 
milyon yıl önce bulunmuşken insan fosili ise sadece 300 bin yıl öncesine aittir. Bu da dünyada insanoğlu yokken 
bile arıların var olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu metinde “arılar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  Arıların insanlardan önce de yaşadıklarına

B)  Arıların sadece yaz aylarında çalıştığına

C)  Küçük kanatlarına göre büyük vücutlarının olduğuna

D)  Dünyanın en çalışkan hayvanlarından biri olduğuna



SÖ
ZE

L 
BÖ

LÜ
M

10

M
oz

ai
k

Ya
yı

nl
ar

ı

Mozaik YayınlarıDENEME – 1

TÜRKÇE

17.  
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2019 Yılı Bölgeler Bazında Buğday Üretimi ve Ekim Alanı
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2019 Yılı Bölgeler Bazında Buğday Üretimi (Bin Ton)

Bölge adı
Ekmeklik Buğday Makarnalık Buğday

Miktar % Miktar %

Marmara 2.861 18 0.5 0.01

Karadeniz 1.708 11 86 3

İç Anadolu 5.245 33 1.216 39

Ege 1.136 7 452 14

Akdeniz 1.645 10 340 11

Güneydoğu Anadolu 2.198 14 1.023 32

Doğu Anadolu 1.058 7 33 1

Toplam 15.850 100 3.150 100

Bu grafiklere göre buğday ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Ekim alanı ve üretimi en yüksek bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.

B)  Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki ekim alanları hemen hemen aynı olmasına rağmen üretim farklılık göstermek-
tedir.

C)  Ekmeklik buğday üretiminde İç Anadolu ve Marmara Bölgesi’nin toplam payı %50’den azdır.

D)  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen buğdayın yarısından fazlası ekmeklik buğday olarak üretilmekte-
dir.
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18.   

Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bebeklerde ve çocuklarda oyun ihtiyacının karşılanması oldukça önemlidir. Akranlarıyla oyun oynamak is-
temeleri oldukça beklenen bir durumdur. Fakat oyun oynarken özellikle 9-18 ay arası bebeklik döneminde 
bebeklerin birbirine zarar verebileceği gözden kaçırılmaması gereken bir durumdur.

B)  Bebeklerin iletişim kurmaları yetişkinlerinkinden çok farklıdır. Onların olan bitenden haberi olmadığını dü-
şünür yetişkinler. Aslında bu yapılan yanlışların en başında gelmektedir. Bebekler etraflarında yaşananlara 
herhangi bir tepki vermeseler bile her şeyi inceden inceye bilinçaltına kaydederler. 

C)  Bebekler, özellikle çevresindeki her şeyi keşfetmeye çalışır. Defalarca kez düşse bile bu durum onu yıldır-
mayacak keşfetmenin tadını olabildiğince çıkarmaya çalışacaktır. Aklınıza gelmeyecek yerlere tırmanmaya 
çalışacak ve her nesneyi kendi dünyasında keşfetmeye çalışacaktır. Bunun olumsuz bir durum olduğunu 
sakın düşünmeyin.

D)  Anne ve babalar bebekleri ile mutlaka konuşmalıdır. Günümüzde bu sıkça karşılaşılan bir durum değildir. 
Çoğu ebeveyn kendi rahatlarını ön planda tuttukları için bebeğini bir televizyon karşısına oturtup saatlerce 
onu o odada tutmanın doğruluğuna inanmaktadır. Bunun zararlarını ileride çok net bir şekilde göreceklerdir. 

Mozaik Yayınları

19. Ben yıllarını tiyatroya adamış bir insanım. İnsanlara doğruyu, güzeli, iyiyi öğretmek istediğimden bu yola baş 
koydum. Hedeflerime ulaşırsam bir köşeye oturup sessiz sedasız genç yetenekleri izleyeceğim. Yaklaşık kırk altı 
yılım sahnenin tozunu yutmakla geçti. Yeri geldi aç kaldım, uykusuz kaldım fakat hiçbir zaman bu eşsiz sanat 
eserinden vazgeçmeyi düşünmedim. İnsanın her zaman bir amacının olması gerektiğini ve bu amaç uğruna 
birçok fedakârlık yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Aksini düşünmek bizi hedefimizden uzaklaştıracaktır.

Bu metinde,
 I. Neden – sonuç cümlesine yer verilmiştir.  

 II. Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.

 III. Amaç – sonuç cümlesine yer verilmiştir.

 IV. Koşul cümlesine yer verilmiştir.

numaralı ifadelerden hangisi doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.           
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20. Bazı el hareketleri konuşma engeli olan insanların kendilerini ifade etmeleri için kullanılmaktadır. Özellikle de-
ğişen ve gelişen dünyada el hareketlerinin öneminin farkına daha fazla varılmış ve buna yönelik birçok yeni 
çalışma yapılmıştır. Öğrencilerine farkındalık kazandırmak isteyen müzik öğretmeni, Âşık Veysel’in “Uzun İnce 
Bir Yoldayım’’ türküsünü öğrencilerine el hareketleriyle okutmak istemiştir. 

Türkünün notaları bölümler şeklinde aşağıda verilmiştir.

Do

Do

Sol

Re La

Mi

Fa

Si

1.Bölüm: Do  Re  Re  Do  Si  La  

2. Bölüm: Mi  Re  Mi  Do  Re  Do 

3. Bölüm: Sol  Mi  Re  Mi  Mi  Mi 

4. Bölüm: Re  Do  Si  La  Re  Do 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkünün bölümlerinden birine ait olamaz?

A)

B)

C)

D)

        Türkçe Testi Bitti 

       T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testine Geçiniz.
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1. Bu testte10 soru vardır.

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

1. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin olumsuz etkile-
rini en aza indirmek amacıyla bir takım çalışmalar 
yapmıştır. Bu çalışmalar şunlardır:

  • Tanzimat Fermanı’nın ilanı,

  • Islahat Fermanı’nın ilanı,

  • I. Meşrutiyetin ilanı,

  • Kanuni Esasi’nin kabulü 

Bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisinin 
amaçlandığı söylenemez?

A)  Azınlıkların bağımsız devlet kurmasını hızlan-
dırmak

B)  Demokratikleşmeyi sağlamak

C) Hukukun üstünlüğünü sağlamak

D) Halkın mecliste temsil edilmesini sağlamak

2. Mustafa Kemal; 

  • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesi-
nin açılışında şöyle seslenmiştir: “Arkadaşlar, 
bu gece burada sizi toplamaktaki amacım şu-
dur: Memleketin yaşadığı tehlikeleri anları size 
söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz 
anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli 
görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefi-
mizdir.”

  • Balkan Savaşları’nda Selanik kaybedilince 
üzüntüsünü şöyle dile getirmiştir: “Nasıl yapabil-
diniz bunu? O güzelim Selanik’i düşmana nasıl 
teslim edebildiniz?”

Bu konuşmalarına göre Mustafa Kemal’in aşa-
ğıdaki kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşıla-
bilir?

A) Vatanseverlik – Açık sözlülük

B) Kararlılık – Liderlik

C) İleri görüşlülük – Açık sözlülük

D) Vatanseverlik – İnkılapçılık

3. Gerçekleştirilen inkılâpları ve rejimi benimsemeyen 
gruplar Mustafa Kemal’i ortadan kaldırarak inkılap-
lara son vereceklerini düşünüyorlardı. Bu nedenle 
Mustafa Kemal Paşa’nın Balıkesir’den İzmir’e ge-
lişini beklemeye başladılar. 4 Haziran 1926 tari-
hinde suikast ekibi içinde yer alan motorcu Giritli 
Şevki’nin İzmir valisi Kâzım Bey’e yaptığı ihbar ile 
suikast planı deşifre oldu ve suikastın planlayıcıları 
ile tetikçileri birer birer yakalandı. Kamuoyunun bü-
yük tepkisini çeken suikast girişimi, basında geniş 
yer buldu ve günlerce tartışıldı.

Buna göre İzmir Suikastı ile ilgili;

 I. Cumhuriyeti benimsemeyen kişiler tarafından 
düzenlendiği,

 II. Halkın rejimin ve yeniliklerin yanında yer aldığı,

 III. Suikastı planlayanların cezalandırıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III                       

C) II ve III D) I, II ve III
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4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anado-
lu’nun bir kasabasında Esnaf Mehmet Efendi ile 
kalfası arasında şöyle bir diyalog yaşanır:

Esnaf Mehmet Efendi: Ah evladım, topraklarımız 
aç kurtların eline düştü. Bizi yutmak için en zayıf 
anımızı kolluyorlar. Eski ihtişamlı zamanlarımızdan 
nasıl bu hâle düştük? Devletimizin merkezi işgal 
altında. Yöneticilerimizi baskı altına almışlar. Hoş, 
zaten onlarında düşmanla uzlaşmacı, anlaşmacı 
tavırları beni düşündürmüyor değil.

Kalfa: Ya ne yapmalı bu durumda ustam?

Esnaf Mehmet Efendi: Bu vatan kolay kazanılma-
dı. Anadolu halkı olarak bize büyük görevler düşü-
yor. Halkımız top tüfek ne varsa sırtlanıp kanının 
son damlasına kadar vatanı savunmaya hazır. 
Edirneli Edirne’yi, Trabzonlu Trabzon’u, Erzurumlu 
Erzurum’u korumak için dağlara çıktı bile.

Kalfa: Mustafa Kemal adında bir komutan varmış, 
duydun mu? Hani şu, Anafartalar kahramanı.

Esnaf Mehmet Efendi: Duymaz mıyım… Vatanı 
kurtarmak için çok kararlı olduğunu söylüyorlar. 
Düşmana boyun eğmeyecekmiş. Çanakkale’de 
düşmana geçit vermedi. Anadolu halkı Mustafa Ke-
mal’i öncü kabul ediyor, sonsuz güven duyuyor.

Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) İstanbul Hükümet’i vatanın işgali karşısında 
çaresiz kalmıştır.

B) Mustafa Kemal, Çanakkale’deki başarılarıyla 
halkın gözünde bir lider olmuştur.

C) Millet, millî iradeyi sağlamak amacıyla birleş-
miştir.

D) Halk, işgaller karşısında Kuvayımillîye ruhuyla 
kenetlenmiştir.

5. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi’nde alınan bazı 
kararlar aşağıda verilmiştir.

  • Havza Genelgesi’nde; işgallerin protesto edil-
mesi ve yurdun dört bir tarafında mitingler yapıl-
ması istenmiştir.

  • Amasya Genelgesi’nde; “Milletin bağımsızlığını 
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Mille-
tin haklarını dünyaya duyuracak ve milleti temsil 
edecek her türlü etki ve denetimden uzak millî 
bir kurul oluşturulmalıdır.

  • Sivas Kongresi’nde; Manda ve himaye redde-
dilmiştir.

  • Erzurum Kongresi’nde; Millî sınırlar içinde vatan 
bir bütündür parçalanamaz.

 Alınan bu kararlarla;

 I. Halkın işgallerden haberdar olması,

 II. Tam bağımsızlığın sağlanması,

 III. Savaş döneminde alınacak kararlara halkın da 
dahil edilmesi,

 IV. Milletin haklarını koruyacak bir heyetin oluştu-
rulması,

 V. İstanbul Hükümeti’yle ortak hareket edilmesi,

 VI. Vatanı koruma bilincinin uyanması

ifadelerinden hangilerinin amaçlandığı söylene-
bilir?

A) I, II ve VI B) I, II, III ve V            

C) II, III, IV ve V D) I, II, III, IV ve VI
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6. Aşağıda Misakımillî Kararları’ndan bazıları verilmiştir.

I. Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrar halk oylamasına 
başvurulabilir.

II. Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edil-
erek sağlanacaktır. 

III. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

IV. Batı Trakya’nın durumunun değerlendirilmesinde halkoyuna başvurulmalıdır.

         

Verilen Misakımillî Kararları’ndan hangileri “halkın iradesi” ile ilgilidir?

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

Mozaik Yayınları

7.                        

Sevr Barış Antlaşması’nı gösteren haritaya göre;

 I.  Anadolu’nun farklı devletler tarafından işgal edildiği,

 II.  İstanbul’un Osmanlı Devleti’nde kaldığı,

 III.  Türk milletinin mücadele azmini güçlendirdiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II          B) Yalnız III  C) I ve II               D) I, II ve III       
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8. Aşağıda Mustafa Kemal’in Kütahya-Eskişehir Sa-
vaşı sonrası düşünceleri verilmiştir.

“Yunan ordusu Ankara eteklerine kadar gelmişti. 
Neredeyse 50 kilometre kalmıştı. O günlerde mec-
liste panik ve gerginlik üst düzeydeydi. Ümitsizliğe 
kapılan çoktu. “Ordu nereye gidiyor, millet nereye 
götürülüyor?” diye ortalığı inletiyorlardı. Anlaşılan 
bazıları mücadelemizin uzun soluklu bir mücadele 
olduğunu unutuyordu. Bu mücadelede geri adımlar 
hatta yenilgiler de olacaktı. Sonuçta yokluklar için-
deydik, dünya savaşını kazanan dünyanın en bü-
yük devletleriyle mücadele ediyorduk.”

Buna göre; 

 I. Savaş sonrası mecliste tartışmalar yaşanmıştır.

 II. Kütahya-Eskişehir Savaşı kaybedilmiştir.

 III. Yunanlar büyük devletler tarafından desteklen-
miştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II                   

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

9. • “Efendiler, milletimizin başına giymekte olduğu 
cahillik, gaflet, taassup, yenilik ve medeniyet 
düşmanlığının belirgin işareti gibi görünen fesi 
atarak onun yerine dünyaca başlık olarak kulla-
nılan şapkayı giymek ve böylece Türk milletinin 
medeni toplumlardan zihniyet bakımından da 
hiçbir ayrılığı bulunmadığını göstermek kaçınıl-
maz oluyordu.”

  • “Efendiler ve ey Türk milleti biliniz ki, Türkiye 
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, men-
suplar memleketi olamaz. En doğru ve gerçek 
tarikat (yol), medeniyet tarikatıdır.”

  • “Sosyal ve ekonomik hayatımız, medeni millet-
lerin eriştiği derecede düzenlenmelidir.”

  • “Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez, 
ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanın-
malıdır.”

Atatürk’ün bu sözleriyle ilgili olan inkılâplar eş-
leştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?

A) Kılık Kıyafet Kanunu                                   

B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C) Soyadı Kanunu                                        

D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

10. İzmir İktisat Kongresi’nde oybirliği ile alınan karar-
lardan birisi de Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan 
ve köylünün ödemekte zorluk çektiği Aşar Vergisi’ni 
kaldırmaktı. Mustafa Kemal’in “…Memleketin ba-
şında çok uzun süredir musallat duran bu durumun 
sonlandırılması cidden memnuniyet ve şükranla 
karşılanacak bir durumdur.” sözü doğrultusunda 
çiftçi üzerindeki ağır yük kaldırıldı.   

Bu metinde aşağıdaki hangi alanda yapılan ça-
lışma hakkında bilgi verilmiştir?

A) Sanayi B) Tarım                   

C) Ticaret D) Ulaşım

     T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Bitti 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.
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Mozaik Yayınları DENEME – 1

1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi kısmına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

1. “İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekil-
medikçe bir tarafa hareket etmeyecektir: Ömrünü 
nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede ve 
nasıl tükettiğinden, malını nerede kazandığından, 
malını nereye harcadığından ve  bildikleriyle amel 
edip etmediğinden.” 

(Hadis-i şerif)

Bu Hadis-i şerif incelendiğinde aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır.

B) İnsanın kaderi kendi çabasına bağlıdır.

C) İnsan kaderine razı gelen bir varlıktır.

D) İnsanın yaptıklarının karşılık bulacağı bildiril-
miştir. 

2. “İnsan ölünce, şu üç ameli dışında bütün amellerin 
sevabı kesilir: Sadaka-i cariye, kendisinden istifade 
edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat.”

(Hadis-i şerif)

Bu Hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi 
sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilebilir?

A) Borçlunun borcunu ödemesi

B) Yolda görülen dilenciye para verilmesi

C) Yolda kalmış kimseye yardım edilmesi

D) Maddi durumu yerinde olan kimsenin cami 
yaptırması

3. Üç balık güzel ve şirin bir beldedeki küçük bir göl-
de tatlı tatlı oynaşıyor ve şakalaşıyorlardı. Birden 
uzaktan bir balıkçı teknesinin motor sesi duyuldu. 
Birinci balık arkadaşlarından kısa bir vedalaşmanın 
ardından hemen gölün derinliklerine dalarak tehlike 
bölgesinden hızla uzaklaştı. İkinci balık ise; “benim 
kaderim bir insanın midesine gıda olmaksa eninde 
sonunda mukadder olan son gelip çatacaktır. Beni 
yaratan belki de beni korur ve kurtulurum, kaderden 
kaçılır mı hiç?” diyerek göl sularının serinliğinin ta-
dını çıkarmaya ve gününü gün etmeye devam edi-
yordu. Derken beklenen oldu ve balıkçının sert ağ-
larına takıldı. Kızgın bir mangalda köz kebabı veya 
tavada kızartma olacakken birden kendini son bir 
çırpınışla gölün sularına atarak balıkçının ağından 
kurtuldu. Üçüncü balık ise balıkçının motor sesini 
duyar duymaz hiç kıpırdamadan, istifini bozmadan, 
gölün serin sularında yüzmeye devam etti ve so-
nunda usta balıkçının ağlarına takılarak yem oldu.

Buna göre,

 l. Birinci balık

 ll. İkinci balık

 lll. Üçüncü balık

balıklardan hangileri kader ve kaza bağlamında 
doğru olanı yapmıştır?

A) Yalnız l B) l ve ll

C) ll ve lll D) l, ll ve lll
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Mozaik YayınlarıDENEME – 1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

4. “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. 
İnsanların eşyalarını mallarını ve haklarını eksilt-
meyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık 
çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bı-
raktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben 
sizin başınızda bekçi değilim.” 

(Hûd suresi, 85-86. ayet)

Bu ayete göre kavmini bu şekilde uyaran Pey-
gamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Şuayb (a.s.)

B) Hz. İbrahim (a.s.)

C) Hz. Yusuf (a.s.)

D) Hz. Süleyman (a.s.)

5. Ramazan ayında insanlar arasında farklı bir coşku 
yaşanır. Ramazanın gelişi tüm Müslüman alemini 
adeta sevince boğar, bu hâl sokaklardan başlayıp 
ülkenin geneline yayılır. Camiler mahyalarla süsle-
nir, gönüller iman coşkusuyla şenlenir. Ramazan 
rahmet ve bereket ayı olmasının yanı sıra aynı za-
manda yardımlaşma ayıdır. Yine böyle bir zaman-
da teravih namazı çıkışı iki arkadaş olan Mücahit 
ve Mustafa sohbet ederlerken laf arasında Müca-
hit, yardıma muhtaç bir aile olduğundan bahseder. 
Bunun üzerine Mustafa, “hiç olmazsa bizde elimiz-
den geldiğince bu ailenin Ramazan ayı için erzak 
giderlerini karşılayalım” diyerek arkadaşına böyle 
bir teklifte bulunur. Bu duruma çok sevinen Mücahit 
hemen gerekeni yapmak için işe koyulur.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) İslam, dünya ve ahirette mutlu olmayı hedefler.

B) İslam, dayanışma ve yardımlaşmaya önem verir.

C) İslam, savaşı cihat anlayışıyla yorumlar.

D) İslam, inanç ve ibadet ilkeleri üzerine kurul-
muştur.    

6. İslam dininin temel gayesi; can, mal, akıl, din ve ne-
sil güvenliğini sağlamaktır. İslam bu hakları kutsal 
kabul eder ve bu haklara yapılacak her türlü müda-
haleyi yasaklar. Bu haklar içerisinde en önemlisi de 
şüphesiz  ‘can’ güvenliğidir. Can güvenliği olmazsa 
diğer hakların da hiçbir önemi kalmaz. Bu nedenle 
İslam dini,  haksız yere bir cana kıymayı tüm insan-
lığın ölümü olarak nitelendirir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle ilişki-
lendirilebilir?

A) “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Pey-
gamberine indirdiği kitaba ve daha önce indir-
diği kitaba iman edin...”

(Nisâ suresi, 136. ayet) 

B) “( Ey Muhammed!) Eğer Rabbin dileseydi yer-
yüzündekilerin hepsi elbette iman ederdi. O 
hâlde sen, inanmaları için insanları zorlayacak 
mısın?” 

(Yûnus suresi, 99. ayet) 

C) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik 
apaçık bir şekilde ayrılmıştır.”

(Bakara suresi, 256. ayet) 

D) “... Hakkı olmadan boş yere bir cana kıyan 
kimse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. 
Başkasının yaşamasına imkan veren kimse de 
bütün insanlara hayat vermiş gibidir.”

 (Mâide suresi, 32. ayet)
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Mozaik Yayınları DENEME – 1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

7. 

Bu görsel Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özel-
liği ile ilişkilendirilebilir?

A) Merhametli ve affedici bir kimse olmasıyla

B) Hakkı gözetmedeki hassasiyetiyle

C) Cesur, kararlı ve azimli bir yapıya sahip olma-
sıyla

D) Doğru ve güvenilir bir kişiliğe sahip olmasıyla

8. I. Bedir Savaşı’ndan sonra alınan esirlere ne ya-
pılması gerektiği konusunda sahabesine danış-
mıştır.

 ll. Bedir Savaşı sırasında karargâhın nereye kurul-
ması gerektiği, su kuyularını ne yapacaklarına 
dair sorularda sahabesine danışarak en doğru 
sonuca ulaşmıştır.

 III. Uhud Savaşı’na çıkmadan önce bir rüya görme-
sine rağmen ashabıyla yaptığı danışma sonu-
cuna uyarak savaş taktiği belirlemiştir.

Numaralanmış bu bilgilerin hangilerinde               
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye önem ver-
diğine vurgu yapılmıştır?

A) l ve ll B) l ve lll

C) ll ve lll D) l, ll ve lll

9. Her dinin kendine ait temel kaynakları bulunur. Din-
ler bu temel kaynaklardan beslenir ve bu temel kay-
naklardan hareketle kanun ve kurallarını, inanç ve 
ibadet esaslarını ve ahlak kurallarını belirler.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde İslam 
dininin temel kaynaklarına vurgu yapılmıştır?

A) “Allah size, emanetleri mutlaka ehline verme-
nizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emrediyor...”

(Nisâ suresi, 58. ayet)

B) “... Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. 
Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez...”

(En’am suresi, 164. ayet)

C) “Biz insana anne babasına iyi davranmayı em-
rettik...”

(Ahkâf suresi,15. ayet)

D) “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarı-
lırsanız, yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kita-
bı ve Peygamberin sünneti.”

 (Hadis-i şerif)

10. Kur’an-ı Kerim’de günlük yaşamla ilgili bazı ayetler 
bulunmaktadır. Bu ayetlerde borç alıp vermek, alış-
veriş yapmak, evlenmek, boşanmak, miras, suçlar 
ve cezalar gibi gündelik yaşamla ilgili bir takım hü-
kümler yer almaktadır.

Bu metinde Kur’an-ı Kerim’in ana konularından 
hangisi anlatılmıştır?

A) Sosyal hayatın düzenlenmesi

B) İbadetlerin nasıl yapılacağı

C) Geçmişten bir öğüt olarak kıssalar

D) İman ve inanç esasları

                Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti 

İngilizce Testine Geçiniz.
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1. Read the paragraph below and answer the question.

Canoeing is a popular recreational activity or adventure sport among adrenalin seekers. You need fast 
flowing water in mountainous regions, so it isn’t possible in all geographical areas. If you are fond of 
canoeing, you may travel for long distances. It can be a dangerous sport if you don’t obey the rules and 
take safety precautions. You need paddles to keep it on the right direction and not fall into the water. 
Also you should wear your helmet and life jacket to prevent a serious injury

What is the text about?

A) Friendship. B) Extreme sports.

C) School activities. D) Geographical areas.

Mozaik Yayınları

2. Read the dialogue below and answer the question.

Brad: Where were you last weekend?

Henry: We went to Edinburg with my parents.

Brad: How was the weather when you were there?

Henry: - - - - .

Choose the best option to complete the dialogue.

A) It was a great trip

B) It was cloudy and windy

C) We stayed there for two days

D) My parents visited a museum

3. Read the conversation below and answer the
question.

Do you share chores at home? 

What are you responsible for? 

Sure. I am a responsible 
person.

- - - -.

Choose the best option to complete the dialogue.
A) I am in charge of laundry

B) I hate doing housework

C) My mom does all chores

D) Dad never helps us at home

1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının İngilizce Testi kısmına işaretleyiniz.

İNGİLİZCE


