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1.  Ünlü bir yazar arkadaşıma rastladım Kadıköy İskelesi’nde. “Ne var, ne yok; yine hikâye yazıyor musun?” dedim. O, yaz-
mayı bırakmadığını kendine has üslubuyla şöyle ifade etti: “Hayır, yaşıyorum.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu metindeki altı çizili ifadeyle anlatılmak isteneni karşılamaktadır?

A) İnsanları ve çevreyi herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele alırım bütün anlatılarımda. 
B) Hikâyelerimde kendimi hikâye kahramanlarının yerine koyuyorum; onlarla birlikte oturup kalkıyor, nefes alıyorum. 
C) Balık tutmak, hikâye yazmak, insan tanımak ve Beyoğlu’nda bir aşağı bir yukarı dolaşmaktır benim için yaşamak.
D) Yaşamaktan zevk alan insanlara, martılara, kuşlara, böceklere, ağaçlara ve çiçeklere ayna tutuyorum öykülerimde.

2.  İlk kez karşılaştığımız insanların bazılarına çok kısa sürede güvenirken kimilerini - - - - buluruz. Bir araştırma, bu farklı 
tepkilerde insanların - - - - etkili olduğunu ortaya çıkarmış. Araştırma kapsamında katılımcılara hem gerçek hem de 
bilgisayarda çizilmiş yüzler gösterilmiş ve bu sırada katılımcıların sinirsel tepkileri incelenmiş. İncelemeler sırasında, 
elmacık kemikleri belirgin ve geniş çeneli insanları gören katılımcıların beyinlerinde olumlu tepkiler oluştuğu görülmüş. 
Dolayısıyla bu yüz özelliklerine sahip insanların daha güvenilir bulunduğu sonucuna varılmış.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) tekinsiz - yüz hatlarının
B) samimiyetsiz - konuşmalarının
C) tehlikeli - jest ve mimiklerinin
D) güvenilmez - davranışlarının

3.  Aşağıdakilerden hangisi “İnsan neden okur?” sorusunun cevabıdır?
A) Okur; mümkünse gerçek yazarları, öğretilerin kurucularını, kâşifleri, herhangi bir bilim veya sanat alanında kabul 

görmüş kimseleri okumalıdır. 
B) Bireyler eskiden bir sorunun cevabını ararken ansiklopedik kaynakları okur ve oralarda buldukları cevabın doğru 

olduğunu düşünürlerdi. Ancak günümüzde arama motorları onlara sayısız cevap sunabilmektedir. Bu cevaplardan 
hangisinin doğru olduğunu araştırmaksa bireye aittir.

C) Okuma sürenizi sınırlamaya dikkat edin ve okumak için belirlediğiniz vakti, bütün zamanların ve ülkelerin önemli 
yazarlarının eserlerine ayırın. 

D) Bazen bir dizeye yahut bir cümleye tesadüf edersiniz ve şöyle dersiniz: “İşte bu, tam da benim yaşadığım ama adını 
koyamadığım o duyguyu anlatıyor.” Yalnızlığınız bir anlığına uçup gider. Başka insanlarla aranızda bir yakınlık ku-
rarsınız. Çoğalır ve iyileşirsiniz.

Türkçe Örnek Soruları
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4.  Tereddüt, olumsuza yakın kararsızlık hâlidir. Kabulden çok, redde yakındır. Zamana yayılan her irade; kabulün düşmanı, 
reddin dostudur.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen tereddüt hâline örnek olabilir?

A) Vitrindeki o gösterişli elbiseyi alıp almama konusunda bir an duraksadı. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık… 
Asla yanlış bir şey yapmak istemiyordu.

B) Eğitimini nerede sürdüreceğiyle ilgili düşüncesi netleşmişti artık. Doğru veya yanlış, bir an önce karara varmak onu 
rahatlatmıştı.

C) Acele işe şeytan karışır, sözünün doğruluğuna hiçbir zaman itimat etmeyip yapılacak olanı hemen yapıverirdi.
D) Toplantıya yetişebilmesi için çok hızlı hareket etmesi ve vakit geçirmeden yola çıkması gerektiğini biliyordu.

5.  Doğaya beğenisini katan insan, onu sanata dönüştürür. Sanatçı, doğaya yeni bir bakış getiren insandır. Eserini ortaya 
koyduktan sonra artık iki dünyayla yüz yüzedir: gördüğü dünya ve gösterdiği dünya. Picasso “Resim senin benden 
istediğin değil, benim sana verdiğimdir.” derken de bu duruma vurgu yapmıştır.

Bu parçada Picasso, sanatçıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Yorumlamaz, var olanı ortaya koyar.
B) Doğayı kopyalamaz, sezdirir.
C) Beklentileri değil, kendi duygu dünyasını yansıtır.
D) Bireyden ziyade toplumun taleplerini önceler.

6.  Kulakları sağır eden bir sessizliğin içinde bulut bulut parçalanmış gökyüzünü seyrediyorum. Bulutlar mı üstüme koşuyor 
yoksa ben mi bulutların gölgesindeyim, kestirmek mümkün değil. Güneş, saklambaç oynarcasına arada bir ortaya çıkıyor.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Anlamak, farkına varmak” anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır.
B) Karşıt durumlar bir arada verilmiştir.
C) İnsan dışındaki bir varlığa insana ait bir özellik yüklenmiştir.
D) Biri diğerine bağlı olarak değişen iki durumdan söz edilmiştir.
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7.  Bazı meyve fidanlarının aşağıdaki kurallara göre dikilmesi gerekmektedir:

• Elma, armut ve ayva yukarıdan aşağıya aynı hizada olacaktır.

• Kayısı, kiraz ve erik birbirine çapraz olacaktır.

• Ceviz, badem ve fındık bahçenin köşelerinde olacaktır. 

Fidanların bahçeye şu şekilde dikildiği görülmüştür.

ceviz

elma

kayısı

armut

erik

fındık

kiraz

ayva badem

Buna göre fidanların kurallara uygun dikilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) Ceviz ile elma, fındık ile badem fidanının yerleri değiştirilmedir.
B) Kiraz ile erik, elma ile fındık fidanının yerleri değiştirilmelidir.
C) Elma ile erik, kayısı ile armut fidanının yerleri değiştirilmelidir.
D) Kayısı ile badem, erik ile elma fidanının yerleri değiştirilmelidir.

8.       I. Kavurucu sıcaklıktaki çöllerde su içmeden yüzlerce kilometre yol katedebilen develer, hörgüçlerinde su değil yağ 
depolar. Uzun yolculuklar sırasında bu yağ dokusu kullanıldıkça bir miktar su açığa çıksa da develer susuzlukla 
mücadelede güçlerini vücutlarının diğer uyum becerilerinden alır.

II. Diğer canlılarda yağ, vücudun farklı yerlerine yayılarak depolanırken develerde yağın tek bir bölgede toplanması 
onların daha az terlemelerini sağlar. Gündüz aldıkları ısının bir kısmını gece serinliğinde kaybetmeleri de su 
tasarrufuna katkıda bulunur. On dakika gibi kısa bir sürede yüz litreden fazla su içebilen develer bu suyu mideleri- 
nin üst kısmında bekleterek gerektiğinde dolaşıma azar azar dâhil eder.

II numaralı metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. metinde ifade edilen konuyla çelişen bir durumdan söz edilmiştir.
B) I. metinde anlatılanların sebep olduğu olumsuzluklardan bahsedilmiştir. 
C) I. metinde sözü edilen durumu açıklamak için örnekleme yapılmıştır.
D) I. metinde bahsedilen durumun başka canlılara etkisi açıklanmıştır.
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9.  Akıllı telefonlar, her geçen gün gelişerek hayatımızı kolaylaştırsa da bazı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu 
sorunların en önemli sebebi ise akıllı telefonların yaydığı radyasyon. Her telefonun yaydığı radyasyon değeri (SAR 
değeri) birbirinden farklı olmakla birlikte cep telefonu ile geçirilen süre, telefon görüşmelerinde kulaklık kullanılması ve 
telefonun sinyal gücünün seviyesi gibi değişkenler de radyasyona maruz kalma düzeyini etkiliyor.

Bu metne göre,

I. SAR değeri düşük telefonlar tercih edilmelidir.

II. Telefon kullanılırken boyun ve bel duruşuna dikkat edilmelidir.

III. Telefon, kullanılmadığı zamanlarda vücuttan uzak tutulmalıdır.

önerilerinden hangileri sözü edilen tehlikeye yönelik bir çözüm olabilir?

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

10.         

1. Kaplumbağa 2. Kaplumbağa 3. Kaplumbağa

Yukarıda üç farklı kaplumbağanın üstten görünüşü verilmiştir. Bu kaplumbağaların üzerindeki benek sayısı arttıkça hız-
ları azalmakta, yaşları artmaktadır. Benekler azaldıkça dalış yetenekleri de artmaktadır.

Bu kaplumbağalarla ilgili,

I. Dalış yeteneği en düşük olan, birinci kaplumbağadır.

II. En hızlı hareket edebilen, ikinci kaplumbağadır.

III. En yaşlı kaplumbağa, üçüncü kaplumbağadır.

IV. Dalış yeteneği en fazla olan, en genç kaplumbağadır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV
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1.  Atatürk Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını hoşgörü ile karşılıyor, Batılı ülkelerin parlamentolarını örnek 
gösteriyor ve çok partili rejimin gerekliliğini anlatıyordu. Bu konuda “Biz meclisimizde tek parti ile baskıcı bir yönetim 
izlenimi vermekteyiz. Bize bakan Batılılar, bu memleketteki idare tarzı için tek parti egemenliğidir derler. Bizim meclisimizde 
de iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz.” demekteydi.

Buna göre Atatürk’ün çok partili sisteme geçişi desteklemesi, 

I. İnkılapların yapılmasını kolaylaştırma 

II. Meclisin denetim gücüne etkinlik kazandırma

III. Uluslararası alanda Türk demokrasisinin saygınlığını artırma,

amaçlarından hangileri ile ilgilidir? 

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

2.  Atatürk, Ali Fethi Bey’e “Meclis’te bir muhalefet yok ki ben memleketin durumunu anlayayım. Sen bu görevi yapacaksın.” 
demiştir.

Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?

A) Millî egemenliğin
B) Yargı bağımsızlığının 
C) Sivil toplum kuruluşlarının
D) Çoğulcu yönetim anlayışının

3.  Atatürk, Nutuk’ta Halk Fırkası programı ile ilgili; şunları söylemiştir:

“Hâkimiyet milletindir. TBMM dışında hiçbir makam, ulusun geleceğinde söz sahibi olamaz. Hukukta, idarede, eğitimde ve 
iktisatta millî hâkimiyet esaslarına göre hareket edilecektir. Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez. Kanunlar yeniden 
düzenlenecek, aşar usulü değiştirilecek, millî bankaların sermayesi artırılacak, demiryolları inşa edilecek, öğretimin birleş-
tirilmesi derhâl gerçekleştirilecek, memleketin imarına çalışılacaktır.” 

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkenin bayındır hâle getirilmesi amaçlanmıştır.
B) Gücünü halktan alan bir yönetim şekli benimsenmiştir.
C) Hükûmet sisteminde değişikliğe gidilebileceği vurgulanmıştır. 
D) Farklı alanlarda yeni uygulamalara geçileceği ifade edilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
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4.  

Pontus Rum Cemiyeti Karadeniz Bölgesi’nde Samsun merkez olmak üzere bir Pontus 
Rum Devleti kurmayı amaçlamaktaydı. Bu doğrultuda kurdukları çetelerle Türk köylerini 
basarak Türklerin göç etmeleri için çalışıyor ve Yunanistan’dan getirdikleri göçmenleri 
bölgeye yerleştiriyorlardı.

Cemiyetin bu çalışmaları Wilson İlkeleri’nin,

I. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak.

II. Osmanlı Devleti’nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak, Türk olmayan millet-
lere ise kendi kendini yönetme hakkı verilecek.

III. Denizlerin karasuları dışında kalan bölümleri, savaşta ve barışta herkesin özgür ve serbest kullanımına açık olacak.

maddelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? 

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

5.   

Yasama Yürütme Yargı

1921 Anayasası Büyük Millet Meclisi
Büyük Millet Meclisi 

Hükûmeti
Büyük Millet Meclisi

1924 Anayasası
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi

Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve 

Bakanlar Kurulu

Bağımsız 
Mahkemeler

Tabloya göre 1921 ve 1924 Anayasaları,

I. Hükûmet sistemi

II. Kanunları yapan kurum

III. Yönetim gücünü oluşturan birimler

özellikleri yönünden hangilerinde farklılık göstermektedir? 

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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1.  “Ekolojik Ayak İzi” insanoğlunun doğal kaynakları tüketme seviyesinin boyutlarının farkına varılmasına yönelik geliştirilen bir 
hesaplama yöntemidir. Bu ölçüt, son 40 yılda doğal kaynak talebinin iki katına çıktığını göstermektedir.

Aşağıdaki hadis ve ayetlerin hangisinde sözü edilen durumun azaltılması ile ilgili bir bilgi yer almaz?

A) “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.” (Hadis)
B) “Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.” (Cuma suresi, 10. ayet)
C) “Yiyin, için; fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet)
D) “Göğü o yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7 ve 8. ayetler)

2.  Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği özenle yapmak da lazım.

Bu sözdeki altı çizili ifade ile aşağıdaki ayetlerin hangisi ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyi olanlarından hayra harcayın. Kendinizin 
göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri yardım olarak vermeye kalkışmayın.” (Bakara suresi, 267. ayet)

B) “Sadakaları açık olarak verirseniz ne iyi; fakat yoksullara gizleyip verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu 
sebeple sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlar. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Bakara suresi, 271. ayet)

C) “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 
Rabb’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. ayet)

D) “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, 
fakirler ve yolda kalmışlar içindir.’ Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” (Bakara suresi, 215. ayet)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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3.  Hz. Muhammed’in (sav.) bazı tutum ve davranışları aşağıda numaralanmıştır.

I. Hayvanlara eziyet etmemeyi ve onlara karşı iyi davranmayı tavsiye etmiştir.

II. “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem.” demiştir.

III. Biriyle konuştuğunda onun yüzüne bakmış, karşısındaki yüzünü başka tarafa çevirmedikçe kendisi de çevirmemiştir.

IV. Kendisine düşmanlık edip yurdundan çıkaranlar için “Allah’ım! Kavmimi bağışla; çünkü onlar bilmiyor.” diye dua etmiştir.

Buna göre “Hz. Muhammed (sav.) ve Merhamet” konulu bir kompozisyon yazmak istendiğinde, onun bu tutum ve 
davranışlarından hangileri örnek olarak kullanılabilir?

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

4.  “Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler 
konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi.” (Bakara suresi, 213. ayet) 

Bu ayete göre İslam dini ile ilgili, 

I. Kişiyi seçimlerinde serbest bırakmıştır. 

II. Toplumsal hayatı düzenleyen ilkeler koymuştur. 

III. İnsanlara doğru yolu bildirmek için gönderilmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

5.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinde “güzel ahlak”a değinilmektedir?

A) “Rabb’in, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer 
onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara ʻöf!’ bile deme, onları azarlama, onlara 
tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet) 

B) “Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir; fakat o, 
kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” (Yûsuf 
suresi, 111. ayet)

C) “Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah’ın dışında bir başka yaratıcı 
var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?” (Fâtır suresi, 3. ayet) 

D) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz 
kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)
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Read the brochure and answer the question.

1.   
Suggest�ons for a healthy l�fe dur�ng COVID-19

#COVID19 #CORONAVIRUS
www.emro.who.int/nutrition

World Health
Organ�zat�on

► Eat fresh and homemade foods and
    drink enough water every day.

► Prefer white meat to red meat.

► Do not use too much salt and sugar. ► Stop eating out.

Who does NOT follow one of the suggestions offered by World Health Organization? 

A)  Oliver : I usually make a salad at home and bring it to work for my lunch.
B)  Emily : I like every kind of dessert, but I eat less sweet and salty foods these days.
C)  Daniel : I try to eat grilled fish two times a week as it is healthier than red meat.
D)  Isabella : I always prefer going to restaurants because I dislike cooking.

Read the text and answer the question.

2.  Chloe and her friends are talking about how they spent time on different websites yesterday.

Chloe : I watched movies and studied Italian.

Ruby : I searched for tips about different recipes.

Lucy : I learned about the latest events in the world.

According to the information above, which of the following is NOT one of the websites they visited? 

A) www.film-choices.com
B) www.extreme-sports.com
C) www. easy-cooking.com
D) www. news-around.com

Yabancı Dil (İngilizce) Örnek Soruları
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Read the text, look at the visual, and complete the statement.

3.  A university club is organizing a five-day extreme sports camp for students. The club prepares a form to find out students’ 
preferences for the activities. Here is the form:

Please tick the activities you want to join.

Wednesday
Skydiving

Surfing

Thursday
Mountain biking

Hang-gliding

Friday
Bungee jumping

Rock climbing

Saturday
Paragliding

Canoeing

Sunday
Scuba diving

Kayaking

According to the form, students can try - - - - . 

A) an air sport on each day except Sunday
B) water sports on Thursday and Friday
C) only team sports on Wednesday
D) indoor sports at the weekend

Read the text, check the website, and answer the question.

4.  Mary is a sixteen-year-old girl, and she loves trying extreme sea sports. She also likes visiting ancient places, but she 
doesn’t find wildlife interesting. She has $750 and wants to buy a tour for herself.

www.dimpletours.com

Dimpletours

A nature tour A historic tour A safari tour A boat tour

Home  Destinations  Travel Styles  Help

Walking on
different coasts
Age: 15+
$800

Best of Egypt
Age: 5+
$700

Discover Kenya
Age: 14+
$500

Island Hopper
Learn to surf
Age: 18+
$600

According to the information above, which of the following tours can Mary choose? 

A) A nature tour B) A historic tour C) A safari tour D) A boat tour
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Read the text, look at the table, and answer the question.

5.  Tom, David, Alice, and Mary are brothers and sisters who have different responsibilities at home on different days. Here 
is some information about their chores:

● Tom has to prepare the meal.
● David must wash the clothes.
● Alice is responsible for outdoor chores.
● Mary is in charge of cleaning the floors.

DAYS  CHORES

Monday  Doing the shopping
Thursday Cooking
Friday   Doing the laundry
Sunday  Vacuuming

According to the information above, who has a chore at the weekend? 

A) Tom B) David C) Alice D) Mary
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1.  B

2.  D

3.  B

4.  C

5.  A

1.  C

2.  D

3.  C

4.  A

5.  B

1.  D

2.  B

3.  A

4.  B

5.  D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  B

2.  A

3.  D

4.  A

5.  C

6.  D

7.  D

8.  C

9.  B

10.  B

CEVAP ANAHTARI


