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• Bu kitapçıkta sözel bölüme ait örnek sorular bulunmaktadır.
• Türkçe

: 10 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

: 5 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

: 5 soru

• İngilizce

: 5 soru
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Türkçe Örnek Soruları

Levent, yeni aldığı akvaryumda farklı türde balıklar besleyecektir fakat balıkların birbirine zarar vermesinden endişe
etmektedir. Balıkları beslerken herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bir araştırma yapmış ve aşağıdaki tabloya ulaşmıştır.

Büyük kedi balığı

Çöpçü balığı

Gökkuşağı

Japon balığı

Vatoz

AKVARYUM UYUMLULUK TABLOSU

Beta

1.

Beta

D

D

E

D

H

E

Büyük kedi balığı

D

D

D

D

H

D

Çöpçü balığı

E

D

E

E

E

E

Gökkuşağı

D

D

E

E

H

E

Japon balığı

H

H

E

H

E

E

Vatoz

E

D

E

E

E

D

E: Zarar Vermez
H: Zarar Verir
D: Zarar Verme
İhtimali Vardır

Buna göre Levent’in aşağıdakilerin hangisinde verilen balıkları aynı akvaryumda beslemesi beklenir?
A) Beta - Gökkuşağı - Japon balığı
B) Büyük kedi balığı - Çöpçü balığı - Gökkuşağı
C) Çöpçü balığı - Japon balığı - Vatoz
D) Beta - Büyük kedi balığı - Vatoz
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2.

Cömertlik ve yardım etmede
Akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette
Güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede
Gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette
Ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte
Toprak gibi ol
Hoşgörürlükte
Deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlâna’nın bu metindeki öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Öfkeyle kalkan, zararla oturur.
B) Sana taşla vurana sen ekmekle dokun.
C) Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.
D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
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Aşağıdaki tablolarda yangın türleri ve bu yangın türlerinde kullanılabilecek söndürme maddeleri gösterilmiştir. Hangi
yangın türünde hangi söndürme maddelerinin kullanılabileceği “3” işareti ile belirtilmiştir.

SÖNDÜRME MADDELERİNİN
YANGIN TÜRLERİNE GÖRE
KULLANIM ŞEMASI

YANGIN TÜRLERİ
TÜRÜ

MADDESİ

YANGIN TÜRLERİ

ÖRNEK

A

Katı,
Esnemeyen
Maddeler

Odun, kömür, ot, dokuma, plastik...

B

Yanıcı Sıvılar,
Eriyen Katı
Maddeler

Petrol, yağ, mum, polar çözücüler,
solventler...

C

Yanıcı Gazlar

Metan, propan, bütan, hidrojen,
asetilen, doğal gaz, SPG/LPG...

D

Yanıcı Metaller
ve Alaşımlar

Alüminyum, magnezyum,
uranyum...

E

A, B, C ve D’deki
Maddelerin Elektrik
Gerilimi Altında
Bulunması

Motor, şalter, elektrik tesisatları...

SÖNDÜRME MADDELERİ

3.

A

B

C

D

E

Su

✓

–

–

–

–

Köpük

✓

✓

–

–

–

ABC Tozu

✓

✓

✓

–

–

BC Tozu

–

✓

✓

–

✓

CO2

–

✓

✓

–

–

Halon ve Alternatifleri

–

✓

✓

–

–

D Tozu

–

–

–

✓

–

Bu tablolardan hareketle aşağıdaki olayların hangisinde yangın söndürme konusunda hatalı davranıldığı söylenebilir?
A) Bir petrol istasyonunun elektrik tesisatında çıkan yangına ABC tozu ile müdahale edilmesi
B) Doğal gaz depolama alanında çıkan yangına müdahale edilirken BC tozunun kullanılması
C) Mobilya atölyesinde çıkan bir yangına müdahale edilirken köpük kullanılması
D) Uranyum işleme tesisinde çıkan yangına D tozuyla müdahale edilmesi
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4.

Yazar, yaygın bir fikri değiştirmek amacıyla yazdığı bu yazıda, savunduğu düşünceyi başkasının görüşüyle desteklemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen yazıdan alınmış olabilir?
A) Birçok sanatçı, sanat eserlerinin hiçbir düşünceyi yaymadığını söyler. Böyle bir şey mümkün değildir. Her eser,
ister istemez bir insanın, bir toplumun düşüncelerini bildirir. Hatta sadece güzellik kaygısıyla yazılmış olanlar bile
bir dünya görüşünden haber verir. Böyle olmasaydı Benite “Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan
şahitlerdir.” der miydi hiç?
B) Bir yazarın, dilini geliştirmesi neye bağlıdır? Bu sorunun cevabı gayet basit: Halkla göbek bağını kesmemesine... Çünkü
dili doğuran, besleyip geliştiren, halktır. Şair ve yazarlar ise halkın sesidir. Ne güzel diyor Dağlarca: “Şair ve yazarlar
çağlarının, ülkelerinin ön duyarlılıklarıdır. Bir karanlığı, bir acıyı ilk onlar dile getirir.” Bu gerçek, yeryüzündeki bütün
şair ve yazarlar için geçerlidir.
C) Dostluğun temelinde sevgi vardır. Dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her şey gerçektir ve içten gelir. Bu
yüzden dostluk, ihtiyaçlar ve çıkarlar gözetilerek doğmaz. Dostluğun doğuşunda, ruhların sevgiyle birbirine bağlanması vardır. Aristo’nun da dediği gibi dostluk, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
D) Bir sanatçının eser ortaya koyması; toplum içinde onu isteyen, ondan anlayan; onun güzelliğini, çirkinliğini, iyiliğini ve
kötülüğünü seçebilecek kimseler bulunduğuna inandığını gösterir. Bu nedenle sanat adamının, eseri ile ilgili eleştiri
yazılmasını istememesine aldanmayın. Onun istemediği şey, ortaya koyduğu eserin beğenilmemesidir.
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5.

Araştırmalara göre kar taneleri dört gruba ayrılır. Altı kenarlı düz bir levhaya benzeyen levha kar taneleri, donma nokI
tasının hemen altında; sütun benzeri bir yapısı olan sütun kar taneleri çok düşük sıcaklıkta oluşur. Uzun, ince iğneler
II
şeklinde görünen ve orta seviyedeki nemlilikte oluşan iğnemsi kar taneleri, sıkıştırılabilen yapısından dolayı kayak için
III
mükemmel bir zemin oluşturur. Yüksek nemin etkisiyle oluşan ve karmaşık bir yapısı olan dendrit kar tanelerinde
IV
buhar, nemden dolayı çok hızlı yoğunlaştığı için buz kristalleri dallanmış bir yapıya bürünür.
Bu metinde numaralanmış kar tanesi türlerinin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I

II

III

A)

B)

C)

D)
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IV

6.

Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün bir camı açtığını
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu
Bu dizelerin anlamlı ve kurallı cümleler hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan, bir gün yağmur kokan bir sabaha karşı söylenmemiş aşkın güzelliğiyle bir camı açtığını, duran bir bulutu, bir
kuş uçtuğunu, kâğıtlarda yarım bırakılmış şiiri hatırlar.
B) İnsan, bir gün yağmur kokan bir sabaha karşı duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, kâğıtlarda söylenmemiş aşkın güzelliğiyle yarım bırakılmış şiiri hatırlar.
C) Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir, aşkın güzelliğiyle söylenmemiştir. İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı bir gün bir
camı açtığını, duran bir bulutu seyrettiğini, bir kuş uçtuğunu hatırlar.
D) Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir, söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. İnsan bir gün, yağmur kokan bir sabaha karşı bir
camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu hatırlar.

8

7.

Çamaşırcı bir kadının kızı, okumak için benden kitap isteyince hoşuna gider diye düşünerek ona Orhan Kemal’in “Çamaşırcının Kızı” adlı öykü kitabını verdim. Ertesi sabah yanıma gelip kitabı bana uzatınca “Ne o, hemen getirdin kitabı,
beğenmedin mi yoksa?” dedim. Kız, gözlerimin içine bakarak “- - - -” dedi ve ekledi: “Ben okuduğum her kitapta yeni bir
dünyayla tanışmak istiyorum.”
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Önce yazarını tanımalıyım.
B) Ben bunları biliyorum zaten.
C) Bana sıkıntılarımı hatırlatıyor.
D) O kadar akıcıydı ki bir çırpıda bitirdim.
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8.

Bir sanat alanında başarılı olmuş insanlar, bu alanda adını duyurmak isteyen kişilere bazen doğrudan destek verir, bazen
de ilham kaynağı olur.
Bu cümlede anlatılan durumu,
I.

Paulo Coelho’nun anne ve babası, onun umut vadeden bir mesleğe yönelmesini istiyordu. Ancak o, yazar olmayı
düşlüyordu ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen yazmaya devam etti. Coelho’nun “Simyacı” isimli romanı dünya
genelinde kırk milyondan fazla satıldı. Kitapları altmıştan fazla dile çevrildi. Mükemmel bir avukat da olabilirdi ancak
o, dünyaca ünlü bir yazar oldu.

II. Minnesota’da doğan Bob Dylan, müzisyenlikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için New York’a gitti. Orada pek çok
sanatçıyla tanıştı. Bunlar arasında, onu hayal bile edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi Woody Guthrie oldu.
Onun ses kaydını duyduğu anı “Zihnimde bir şimşek çakmış gibiydi.” diyerek ifade eden Dylan, yıllardır aradığını o
kayıtta bulmuştu.
III. Ressam olma hayaliyle büyüyen Mahişeker Hanım, bulduğu her kâğıda resim çizerek kendini bu alanda yetiştirmiştir. Resim tutkusu, ilkokul öğretmeninin etkisiyle küçük yaşlarda başlayan bu sanat âşığı teyzemiz “Köy yerinde
ressam mı olurmuş?” sözlerine inat, resim yapmayı hiç bırakmadığını söylüyor.
metinlerinden hangileri örneklendirmektedir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

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

9.

Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada, kısaltmaların farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:
•

Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır.

•

Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır.

•

Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olabilir?
A) AA (Anadolu Ajansı)
B) m (Metre)
C) TR (Türkiye)
D) Apt. (Apartman, Apartmanı)
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10.

•

Topkapı Sarayı’nda bulunan bakır pişirme kapları oldukça büyüktür.

•

Şüphe dolu gözlerle “Dostum, ne’n var; her şey yolunda mı?” diye sordu.

•

III. Selim, İsmail Dede Efendi’nin bestelerini severek dinlemiştir.

Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
B) Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak için kullanılır.
C) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
D) Seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
1.

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul
gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan
Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve
Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan
bir penceresi konumundaydı.
Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Planlı ve çalışkan olması
B) Sabırlı ve disiplinli olması
C) İyi bir asker ve yönetici olması
D) Zengin bir düşünce yapısına sahip olması
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2.

Misakımillî’de alınan,
● İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
● Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
● Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
kararlarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kapitülasyonlara karşı çıkıldığına
B) Halkın kararına saygı duyulduğuna
C) Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapıldığına
D) Türk yurdunun sınırlarının çizildiğine
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3.

“Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin, milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu
kanaatindeyim. Onun için bir millî eğitim programından söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaradılışımıza hiç de
uymayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelen etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü millî dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir.”
Mustafa Kemal’in 1921’de Maarif Kongresi’nde yaptığı bu konuşmadan,
I.

Geri kalışın nedeni olarak eğitim programlarını göstermiştir.

II. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit edilmesine karşı çıkmıştır.
III. Gelişmenin ancak millî kültüre uygun bir eğitim programıyla mümkün olabileceğini düşünmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

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

4.

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk
subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir…”
Mustafa Kemal’in, Büyük Taarruz’un önemini ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Büyük Taarruz başarıyla neticelendirilmiştir.
B) Yunanlılara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir.
C) Harekât planı hazırlanırken her detay gözden geçirilmiştir.
D) Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermiştir.
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5.

Lozan Barış Antlaşması’na göre Ege adalarından Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye’ye; Limni, Semadirek,
Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adaları ise Yunanistan’a bırakılacaktı. Fakat Türkiye antlaşmaya Yunanistan’ın bu adalarda deniz üssü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir.
Türkiye bu maddeyi antlaşmaya ekleterek,
I.

Ege Adalarını silahsızlandırmayı

II. Diplomatik ilişkileri geliştirmeyi
III. Sınırlarını güvence altına almayı
amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

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

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları

1.

Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz.
Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip
karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına
B) Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna
C) Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine
D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına
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2.

Yalnızca Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyiliğe
sadaka denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez?
A) Hastaları ziyaret etmek
B) Otobüste yaşlılara yer vermek
C) İşçilerin maaşını vaktinde ödemek
D) Sokak hayvanlarına yiyecek vermek
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3.

“Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.”
(Duhâ suresi, 9-11. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) İhtiyaç sahiplerinin onuru korunmalıdır.
B) Güçsüzlere haksızlık etmekten kaçınılmalıdır.
C) Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür edilmelidir.
D) Yardımlaşmaya, en yakın akrabadan başlanmalıdır.
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4.

Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında vermiştir.
Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır?
A) Zekât verdiği malın cinsinde
B) Zekât verdiği oranda
C) Zekât verdiği kişide
D) Nisap miktarında
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5.

I.
II.
III.
IV.

Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması
Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması
İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi
Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?
A) II ve III.

B) III ve IV.

C) I, II ve III.

D) I, II, III ve IV.
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İngilizce Örnek Soruları

Complete the sentence according to the text below.

Mark Twain

Nikola Tesla

Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? I’m sure you do!
Mark Twain (1835-1910) wrote many books and Nikola Tesla (1856-1943)
was a famous scientist. They met in New York in 1880s. They spent
a lot of time together and they shared a lot of ideas. When they were
in different countries, they wrote letters to each other to keep in touch.
Tesla loved Twain’s books and Twain respected Tesla’s scientific work.
Tesla invited Twain to his lab for a special day when he conducted
an important experiment.

1.

We can understand from the text that Mark Twain and Nikola Tesla - - - -.
A) had the same jobs
B) were good friends
C) usually argued
D) rarely met
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Answer the question according to the telephone screen and the text below.

Help

?

Networks
Sounds
Date and time
Passwords

2.

Frank has a new telephone. He wants to join the Internet.
Which icon should Frank click?
A)

B)

C)
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D)

Complete the sentences in questions 3 − 4 according to the text below.

A Safari Tour in Africa
A safari tour is an amazing experience
that you will never forget. You will see the wild
animals you have seen on TV in their natural
environment. If you want to enjoy the safari,
you should be careful. First, you should prefer
appropriate clothes. Your clothes will protect you both
from the heat and mosquitos. Then, you should
always listen to the tour guides.
They will always help you. Also,
you should never leave the
car or go near the
animals. Don’t forget that
animals look amazing,
but they are wild. Finally,
don’t forget that you are
tourists, so you
shouldn’t disturb
the animals while
you take
photos.

3.

If you want to have a safe and amusing safari tour, you should - - - -.
A) wear comfortable clothes
B) be close to the animals
C) not stay in the tour car
D) not take any photos

4.

- - - - will help you during the safari.
A) Heat
B) Mosquitos
C) Tour guides
D) Wild animals
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Answer the question according to Martin’s talk below.

5.

Extreme sports are popular all over the world.
People enjoy the adventure and fun. I am one
of them. I like extreme sports because they are
exciting. I tried paragliding before and I enjoyed it.
Then, I tried water extreme sports such as diving,
kayaking and rafting. They are all exciting, but
I enjoy exploring the fish and sea animals the most.
I think it is more amusing than all other sports.
I also take photos of different kinds of fish.

Martin

What is Martin’s favorite extreme sport?
A) Paragliding
B) Kayaking
C) Rafting
D) Diving

26

CEVAP ANAHTARI
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKÇE
1. C

1. D

2. D

2. B

3. A

3. D
4. B

4. A

5. C

5. B
6. D
7. B
8. B
9. D
10. C

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

İNGİLİZCE

1. A

1. B

2. C

2. A

3. D

3. A

4. B

4. C

5. C

5. D
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