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• Bu kitapçıkta toplam 25 soru bulunmaktadır.
• Türkçe

: 10 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

: 5 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

: 5 soru

• Yabancı Dil (İngilizce)

: 5 soru
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unus
Y Emre

Yunus Emre, tavır ve tutumlarına yön veren
bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: - - - Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle
çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır.
Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves
peşinde koşan nefistir yani insanın kendisidir.
Bu durumu şu dizelerde ortaya koymuştur: - - - -

2021 yılı UNESCO tarafından
tüm dünyada, her dönemin şairi
olarak yaşatılmakta olan sevgi
ve irfan adamı "Yunus Emre"nin
yılı ilan edildi.

Türkçe Örnek Soruları

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

2021 YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI
Türk şiirinin kurucularından ve millî
birliğin önemli tutkallarından biri olarak
gösterilen Yunus Emre, halkı Hakk'a
davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisidir.
Yunus Emre, Anadolu’nun her karışını
gezen ve yolu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına
da uğrayan bir Hak erenidir. Onun Anadolu’da
bir misyonu (görev) vardır. Bunu şu dörtlükte
anlatmıştır: - - - -

unus
Y Emre

Evrendeki tüm yaratılmışlar değerlidir.
Yunus Emre, tavır ve tutumlarına yön veren
bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: - - - Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle
çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır.
Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves
peşinde koşan nefistir yani insanın kendisidir.
Bu durumu şu dizelerde ortaya koymuştur: - - - -

2021 yılı; UNESCO tarafından
tüm dünyada, her dönemin şairi
olarak yaşatılmakta olan ve
şiirlerinde kullandığı duru Türkçe
ile dilimizin gelişimine büyük katkı
sağlayan sevgi ve irfan insanı
"Yunus Emre"nin yılı ilan edildi.

1. Bu parçadan Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ulusal bütünlüğün sağlanmasında birleştirici bir rol üstlenmiştir.
B) Allah aşkını ve doğru davranış kurallarını insanlara öğretmiştir.
C) Kişiliği ve şiirleri, yaşadığı çağın dışında da ilgi uyandırmıştır.
D) Şiirleriyle toplumsal dil bilincinin oluşmasını sağlamıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A)

Elif okuduk ötürü
Pazar eyledik götürü
Yaratılanı hoş gör
Yaradan’dan ötürü

B)

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize

C)

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir
Şol göz yumup açmış gibi

D)

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi (aşk) için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim

3

3. Polisiye romanların bir numaralı ismi olan yazar, tüm eserlerinde okurlarını benzer bir sırrın peşinde koşturuyor ve her
seferinde yanıltmayı başarıyor.
Bu cümlede sözü edilen yazarla ilgili,
I. Okurları, her eserinde beklenmedik bir durumla karşılaşır.
II. Polisiye roman alanında başarılıdır.
III. Yapıtlarının hepsinde bir gizem vardır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

4. Yüzde ısrar etme doksan da olur
İnsan dediğinde noksan da olur
Sakın büyüklenme elde neler var
Bir ben varım deme, yoksan da olur
Hatasız dost arayan, dosttan da olur
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dizelerde anlatılanlarla ilgili değildir?
A) Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
B) İnsan beşer (insanoğlu), kuldur şaşar.
C) Kanaat gibi devlet (mutluluk) olmaz.
D) El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu değirmen taşı sanır.

5. Aşağıdakilerden hangisi “Kutup bölgelerinde hayatta kalmak için almamız gereken tedbirler nelerdir?” sorusunun
cevaplarından biri olamaz?
A) Vücudumuz, ısısını üretirken oldukça fazla enerji harcar. Bu enerjiyi tekrar toplamak için de beslenmeye ihtiyaç duyar.
Soğuk iklimlerin hâkim olduğu bölgelerde yaşayanlar enerjiye çok fazla ihtiyaç duydukları için et, balık gibi yağlı ve
çikolata gibi yüksek kalorili yiyecekleri tercih eder.
B) Buzla kaplı bir coğrafyanın zorlu koşullarında susuz kalmamak çok önemlidir. Böyle yerlerde içme suyu bulmak sorun
olabilir çünkü bu koşullarda su, kısa sürede donar. Karların eritilmesiyle su elde edilmesi buralarda sık kullanılan bir
yöntemdir.
C) Hipotermi; vücudumuzun soğuk hava, rüzgâr ve suya uzun süre maruz kalması sonucu ısı kaybetmesi nedeniyle
ortaya çıkan bir durumdur. Hava sıcaklığının -20 ila -30 °C arasında olduğu bölgelerde hipotermi görülebilir.
D) Soğuk iklimlerde vücut ısısını korumak ve kuru kalmayı sağlamak için doğru giyinmek önemlidir. Bu nedenle tek kat
giyinmek yerine kat kat giyinmek tercih edilmelidir. Böylece giysiler arasındaki hava ile ısı yalıtımı sağlanır.
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6. - - - - Ben bu konuda ne bulursam okurum: Şölen ve davetlerde neler yendiğini, sokak satıcılarını, tat ustalarını…
Yazılanlara bakılırsa ekmek, eski zamanlarda da başlıca yiyecekti. Yunanlılar arpa, Romalılar buğday ekmeğine rağbet
ederlerdi. Yunan ve Roma mutfağının baskın tatları ise bal, sirke, mayalanmış balık sosu ve bol miktarda baharattı.
Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Eski dönemlerin yeme içme alışkanlıklarının neler olduğuyla ilgili fikriniz var mı?
B) Yemek tarifleri üzerine yazılmış eski eserleri okumayı sever misiniz?
C) İnsanlık tarihinde mutfak kültürü en zengin medeniyet hangisiydi dersiniz?
D) Yunan ve Roma mutfağının Türk mutfağına benzeyen yönlerini merak ettiniz mi hiç?

7. Yayıncı: Bir seçme şiirler kitabı yayımladınız. Bu kitabı oluştururken gözettiğiniz ilke neydi?
Şair: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şiirleri seçmemi yayıncı olarak siz istediniz, beni oyuna getirmeye çalışmayın.
Şiirleri, belirlediğiniz sayfa sayısına göre seçtim. Aslında ben yaşayan bir şairin şiirlerinin böyle seçmelere maruz kalmasına karşıyım. Ha, madem istemediğim bir şeydi; neden bunu yaptım? Herhâlde kıramadım sizi.
Bu metinde şair altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Yaşayan bir şairin eserlerini yayımlamanın doğru olmadığını
B) Seçme şiirler kitabı yayımlama fikrinin kendisinden çıkmadığını
C) Şiirleri yayıncının belirlediği sayfa sayısına göre seçmenin yanlışlığını
D) Şiirleri arasından seçme yaparak bir kitap yayımlamaktan pişmanlık duyduğunu

8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-atıkların (elektronik atıkların) toplanması ve dönüştürülmesi için bazı kuruluşlara
sorumluluk vermiştir. Bu kuruluşlar, topladıkları e-atıkları geri dönüşüm tesislerine götürüyor ve işlemleri takip ediyor.
Pek çok okul, belediye ve alışveriş merkezine e-atık toplama kutuları yerleştirildi. Siz de e-atıklarınızı bu kutulara
bırakabilirsiniz. Bazen çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük aygıtlar da atık hâline gelebiliyor. Bu durumda belediyeler
ya da aygıtın yenisini aldığınız satıcılar, istediğiniz takdirde e-atıklarınızı evinizden alarak gereken yerlere ulaştırıyor.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) E-atıkların geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar yeterlidir.
B) E-atıkların toplanması, belediyelerin görev alanları içindedir.
C) Büyük e-atıkların evlerden alınması için ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerekmektedir.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-atıkların geri dönüşümü konusunda yetkilidir.
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9. Konuşurken, şarkı söylerken hatta ağzımızı açmadan mırıldanırken bile sesimizi kullanırız. Bazen bağırarak, bazen
fısıldayarak, bazen yumuşak, bazen sert tonlarda sesler çıkarabilmemiz için titreşim gereklidir. Titreşim, soluk borumuzun
üst kısmında bulunan ses tellerimizde oluşur. Bunu sağlayan da soluk verirken akciğerlerimizden çıkan havadır. Bu
havanın ses tellerimizi titreştirmesiyle oluşan ses dalgaları ağzımıza gelir. Ağzımızın içinde de özellikle dilimizin ve
dudaklarımızın farklı hareketleriyle değişime uğrar. Bu sayede değişik tonlarda sesler çıkarabiliriz.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Sesin oluşumunda ses tellerinin rolü var mıdır?
B) Sesin kişiye özgü oluşunun nedeni nedir?
C) Sesin oluşumu nasıl gerçekleşmektedir?
D) Ağızdan farklı seslerin çıkması nasıl olmaktadır?

10. İnsanın, içini dökmek istediği zamanlar olur. Bir dost, bu anlara erişilmez bir değer katar ancak bazı şeyler bir dosta bile
söylenmez ki! İşte böyle durumlarda insan -özellikle de içinin gizli kıvrımlarını görmeyi bilen usta bir yazarsa- masasının
başına geçip kalemi eline almadan edemez. Yazmak, insanın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasını gerektiren böyle
zamanlarda büyük bir kurtarıcıdır.
Bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Bir kişinin başından geçen olaylar, yer ve zaman belirtilerek aktarılmıştır.
B) Fikirler, kanıtlama amacı güdülmeden kişisel bir üslupla ifade edilmiştir.
C) Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar abartılarak anlatılmıştır.
D) Okuyucuyu bir konuda ikna etmek amacıyla yazılmıştır.
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
1. Aşağıda Atatürk’ün farklı zamanlarda kullandığı imzalar gösterilmiştir.

(Başkumandan M K)

1921

1928

1934

Bu imzalardan hareketle,
I. Yeni Türk Harfleri’nin kabulü,
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü,
III. Ayrıcalık ifade eden lakapların kaldırılması
inkılaplarından hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

2. Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, doktor, kısacası herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir vatandaşın
hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.
Atatürk’ün bu sözünden hareketle yeni Türk devletinin ekonomik kalkınma politikası ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Yabancı yatırımları özendirdiği
B) Yerli sermayeyi ön plana çıkardığı
C) Toplumun tüm kesimlerini kucakladığı
D) Toprağa dayalı bir sistemi benimsediği

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince yabancı okullarda uyulması gereken kuralları içeren 26 Eylül 1925 tarihli genelgede şu
hükümler yer almıştır:
• Yabancı okullarda mabetler dışındaki mekânlarda bulunan dinî semboller kaldırılacaktır.
• Türkçe, Türk tarih ve coğrafyası ile yurt bilgisi derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulması
zorunluluğu getirilecektir.
Buna göre yabancı okullarla ilgili,
I. Laik eğitim anlayışı doğrultusunda hareket edilmiştir.
II. Türk millî kültürünün korunması amaçlanmıştır.
III. Devlet denetimi artırılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

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

4. Osmanlı Devleti’nde gerek devlet yönetiminde gerek sosyal hayatın düzenlenmesinde şeri ve örfi hukuk kuralları geçerli
olmuştu. Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise devletin millî egemenlik temelinde ve millî bir yönetim anlayışı ile
yapılandırılması yeni bir hukuk sistemini gerektirmişti. Batılılaşmak için şeri ve örfi hukuk yerine aklı ve bilimsel düşünceyi
esas alan çağdaş hukuk kurallarının benimsenmesi hedeflenmişti. Gelişmiş dünya milletleri arasında yer almak için
Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk sisteminde önemli yenilikler yapılmıştı.
Bu bilgilere göre hukuk sisteminde yapılan yeniliklerde;
I. laiklik,
II. inkılapçılık,
III. devletçilik,
IV. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

5. İzmir İktisat Kongresi’nde, İktisat Bakanı Mahmut Esad Bozkurt “Yeni Türkiye’nin iktisadı, bugün dünyada uygulanan
ekonomik sistem ve politikalardan hiçbirinin benzeri olamaz. Ülkemiz, iktisadi anlam ve ihtiyacına ve iktisat tarihimizin
ruhuna uygun, başlı başına bir iktisat politikası izlemek zorunluluğundadır. Yeni Türkiye karma bir ekonomik sistemi takip
etmelidir. İktisadi girişimleri kısmen devlet ve kısmen kişiler, üzerlerine almalıdırlar.” demiştir.
Buna göre,
I. Türkiye’nin koşullarına uygun bir ekonomik politika takip edilecektir.
II. Devlet iktisadi alanda görev ve sorumluluk yüklenecektir.
III. Tüm ekonomik girişimler devlet eliyle gerçekleştirilecektir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

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

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
1. Verilen panoda Hz. Muhammed’in (sav.) bazı tutum ve davranışları anlatılmıştır.

Sahabe çocuklarından
Ebu Umeyr, serçesini
kaybettiğinde onu
ziyaret ederek
teselli etmiştir.

Mallarını çocuklarından
sadece birine bırakmak
isteyen kişiyi uyarmış
ve mal paylaşımı
konusunda ayrımcılık
yapmamasını
tavsiye etmiştir.
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Bu tutum ve davranışlarda aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) İstişare etmek

B) Değer vermek

C) Adaletli olmak

D) Cesaretli olmak

2. Hz. Muhammed (sav.); güvenilir bir insan, eş, baba, arkadaş ve dosttur. Etrafındaki herkese güven veren, özü sözü
bir, sadık insandır. Ayrıca o, güvenilir olmayı kendisini örnek alan bütün müminlerin ayrılmaz vasfı olarak nitelemiştir.
“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” hadisi,
iman ile güvenilirlik arasında doğrudan bağ kurması bakımından dikkat çekicidir. Bu açıdan mümin, sahip olduğu güveni
davranışlarına ve çevresine yansıtmakla mükelleftir. Onun Allah’a ve resulüne imanı, insanlara sağladığı emniyete
dönüşmeli; yüreğindeki güven hissi, toplumda güvenilirliğin teminatı olmalıdır.
Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Mümin, söylem ve eylem bütünlüğü olan kişidir.
B) Hz. Muhammed (sav.) toplumun rol modeli konumundadır.
C) Güven toplumunun oluşmasında Müslümanların sorumlulukları vardır.
D) Toplumsal sorunların çözümünde uzlaşmacı bir tavır takınmak gerekir.
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3.
“Bana şunlar hakkında söz verin,
ben de size cenneti müjdeleyeyim:
Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin.
Söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutun.
Size emanet edilen şeyi koruyun. ”
Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözünde yer alan ilkelere;
I. Hudeybiye Antlaşması sonrasında Müslümanların aleyhine bir durum olmasına rağmen antlaşmaya uyması
II. Hicret’ten önce insanların, koruması için ona verdiği eşyaları Hz. Ali aracılığıyla sahiplerine geri vermesi
III. Bedir Savaşı öncesinde ordunun konumlandırılacağı yeri, arkadaşlarının fikirleri doğrultusunda belirlemesi
tutum ve davranışlarından hangileri örnek oluşturur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. Ben öğrencilerime hep şunu söyledim: “Diğerleri hayal kurarken sen hazırlan. Diğerleri uyurken sen koş. Diğerleri ertelerken
sen başla. Diğerleri pişman olurken sen ders al. Diğerleri vazgeçerken sen azmet. Farklılık oluşturmanın temelinde bunlar
vardır.”
Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Şükür
B) Emek
C) Ömür
D) Tevekkül

5. Bir tüccar, ürünlerini Mekke’de sattı ancak sattığı kişiden parasını alamadı. Borcunu inkâr eden kişi, Mekke’nin ileri
gelenlerinden olduğu için tüccarın bu mağduriyeti kabileler tarafından önemsenmedi. Ertesi gün, insanların Kâbe’nin
etrafında toplandıkları sırada tüccar bir konuşma yaparak uğradığı haksızlıktan dolayı Mekkelileri kendisine yardım
etmeye çağırdı. Bunun üzerine Hz. Muhammed’in (sav.) de dâhil olduğu bir grup, haksızlığa uğrayan her kim olursa olsun
hakkı teslim edilinceye kadar onunla birlikte hareket etmeye yemin etti. Bu grup, borcunu inkâr eden kişiden ürünlerin
bedelini alıp tüccara verdi.
Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) gösterdiği davranış aşağıdakilerden hangisinin korunması ile ilgilidir?
A) Dinin

B) Canın

C) Malın
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D) Aklın

Yabancı Dil (İngilizce) Örnek Soruları

Read the text and answer the question.
1. Alice wants to take her family to a restaurant for dinner. She wants to find a quiet and cheap place. Now, she is searching
on the Internet and reading other people’s comments about some of the restaurants in her town:
Star Restaurant

JS
Joe S.

New Restaurant

Every Friday, we come here to listen
to pop music. The band's music is crazy,
and you can dance here after dinner.

Moon Restaurant

BR
Brad R.

EH
Ellie H.

The menu of the restaurant is very rich.
The steaks here are the best, but
the bill is too high.

Sun Restaurant

A lot of people visit this place every day
because it is famous for its desserts.
You should definitely try them.

HP

Sun restaurant has a beautiful garden,
and the restaurant is comfortable and
calm. The prices are not expensive.

Hannah P.

According to the information above, which of the following restaurants should Alice choose?
A) Star Restaurant

B) New Restaurant

C) Moon Restaurant

D) Sun Restaurant

Read the phone conversation about the brochure and answer the question.
2.

ONLINE COMPUTER
CLASSES
Every day
except Saturday and Sunday
At 7 pm

Cla�re : I saw a brochure about computer classes on the Internet,
and I am planning to join one of them. Would you also like to try it?
Glor�a : That sounds nice. Can I learn the day of the class?
Cla�re : - - - -.
Glor�a : How much should we pay for the class?
Cla�re : There is no information about it.
Glor�a : Well, I'll make my decision after I learn it.

Contact 4567899797
maggie@computer.house

Keeping in mind the brochure, which of the following completes the conversation above?
A) We can attend it at the weekend if you like
B) There are only morning classes every day
C) It is in the evening on weekdays
D) You can join it at any time of day
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Read the text and answer the question.
3. Thirty-six students answered a survey about their use of the Internet. Here are the results:
The number of students

Why they use the Internet

12

to translate texts

10

to find different recipes

8

to order food from a restaurant

6

to solve puzzles

According to the information above, which of the following is CORRECT?
A) Eight students use the Internet to learn something in a foreign language.
B) The least popular use of the Internet is playing educational games.
C) Most of the students use the Internet to buy something to eat.
D) Half of the students learn how to cook something using the Internet.

Read the text, check the brochure, and complete the sentence.
4. Tom is planning to do something different on his off day. He would rather do indoor than outdoor activities. One of his
friends offers him to look at the brochure of Sports Club.


     
DAY 1
Kayaking
Rafting

DAY 2
Trekking
Diving

DAY 3
Swimming
Bowling

DAY 4
Canoeing
Skydiving

According to the information above, Tom should join the events on the - - - - day.
A) 1st

B) 2nd

C) 3rd

12

D) 4th

Read the text and answer the question.
5. Mr. Black asked 100 students about their holiday preferences. Here are the results:
• More than half of the students prefer a holiday by the seaside.
• The number of students that are interested in wildlife is the least one.
• Visiting historic sites is as popular as ice-climbing.
According to the results of the survey, which of the following is CORRECT?
A)

B)

C)

D)

10%

15%

10%
20%

10%
15%

60%

15%

30%

65%

55%

45%

20%

%

10

15%

5%

Beach holiday

Safari holiday
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Winter holiday

Cultural holiday

CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1. D

1. A

2. C

2. C

3. D

3. D

4. A

4. C

5. C

5. B

6. A
7. B
8. A
9. B
10. B

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

1. A

1. D

2. D

2. C

3. B

3. B

4. B

4. C

5. C

5. A
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