KİTAPÇIK TÜRÜ

B

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK OKUTMAN VE ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

13 ŞUBAT 2022

Adayın Adı ve Soyadı			

: ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No)

: ..................................................................

KONULAR

SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI

Türkçe

25

Sosyal Bilimler

25

Mesleki Bilgi

25

Genel Kültür

25

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

100

120

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı siyah kurşun kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zamir, sıfat,

4. Ağaçlar yeşermiş, çiçekler açmış, yemyeşil çi-

edat” bir arada yer almaktadır?

menler toprağı bir halı gibi kaplamıştı.

Bu cümlenin yapı bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisidir?

A) İlim öğrenip de onunla hareket etmeyen kimse, verimli toprakları sürüp de tohum ekmeyen
insana benzer.
B) Doğumla başlayan öğrenme, her dönem
önemli bir ihtiyaç olarak devam eder.
C) Matematik; birçok insana anlaşılması zor, can
sıkıcı, eğlenceli olmaktan uzak bir bilimmiş
gibi gelir.
D) Kimileri; alışılmış gözlemleri, alışılmadık kelimeler ve fikirler ışığında açıkladığını söyleyerek bilimi eleştirir.

zamir olan bir isim tamlaması vardır?

A) Kapının anahtarını masanın üstünde unutmuşum.
B) Onun düşünceleri toplumu her zaman aydınlatmıştır.
C) O günün sonunda mutlu bir şekilde eve dönmüştü.
D) Böyle bir duruşu ben bile gösteremedim.

A) Yaz mevsimini ülkemizde geçiren göçmen
kuşların çoğu, kış mevsimini de burada geçirirdi.
B) Kırlangıç, leylek ve guguk kuşu gibi göçmen
kuşlar her bahar sürüler hâlinde ülkemize
gelir.
C) Ağustos bütün sıcaklığıyla bastırmış; boğucu,
rutubetli bir hava tüm şehri bunaltmıştı.
D) Burası, doğal güzellikleri bakımından ülkemizin en tanınmış turizm merkezlerindendir.
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2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı

B

3. Proje, toplantı salonunda enine boyuna konuşulacak.

Bu cümle öge dizilişi bakımından aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?
A) Düğüne gideceği için kuaförde saatlerce süslendi.
B) Yürürken yanımdan geçen adamı daha önce
bir yerde görmüştüm.
C) Yemek büyük bir bahçede titizlikle hazırlandı.
D) Kendini iyi hissetmediği için toplantıdan ayrıldık.

5. Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy.

Bu dizelerde aşağıdaki “ek türlerinden” hangisi
yoktur?
A) Yönelme
C) İlgi

B) İyelik
D) Belirtme

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?

A) Bu yıl 2876 sayılı kanun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yeniden gözden geçiriliyor.
B) Fırat Nehri, Güneydoğu Anadolu’nun uçsuz
bucaksız topraklarına bereket taşıyor.
C) Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan
Kemal, Eylül 1914’te Ceyhan’da doğmuştur.
D) Eğitim almaları için Tanzimat Dönemi’nde pek
çok öğrenci yurt dışına gönderilmiştir.

7. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Amik Ova’mızın güzelliğini izlemek için her
akşam buraya gelirdik.
B) Çanakkale Boğazı’nın iki yakası da doğal
güzelliğiyle insanı büyülüyor.
C) Türkiye’mizin dört bir yanını gezme fırsatım
oldu.
D) Osmanlı Devleti’nin başkenti bir dönem Edirne
idi.
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8. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki söz sanatı

11. Yazarlar, günlük olayları hareket noktası alarak

ayraç içinde yanlış belirtilmiştir?

yazdıkları bu tür yazılarda herhangi bir konudaki
kendi görüş ve düşüncelerini yansıtır. Söz konusu
bu düşünceler, rahat ve içten bir üslupla metnin
akışı içinde geliştirilip bir sonuca bağlanır. Yazar
görüşlerini birtakım delillerle kanıtlamak zorunda
değildir. Bu tür yazıların ömrünü bir eleştirmen,
kelebeğin ömrüne benzetmektedir. Göz alıcılığı
ve zarifliği ile tanıdığımız kelebeğin ömrü ne
kadar kısa ise bu tür yazıların da ömrü o kadardır.
Fakat edebî amaçla yazılan türleri günlük olayları
ele alsalar bile üslupları bakımından kalıcıdırlar. En
büyük zorluğu günübirlik yazılmasından gelmektedir. Başka bir söyleyişle köşe yazarı gündemi
yakalamak zorundadır.

A) Bende hiç tükenmez bir hayat vardı,
Kırlara yayılan ilkbahar gibi.
(Benzetme)
B) Bir yağmur başlar ya inceden inceye
Bak o zaman topraklardaki sevince
(Kişileştirme)
C) Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine
(Hatırlatma)
D) Rüzgârlarda, seslerle, ışıklarla yarış var,
Önümüzde tek engel gök kubbeden bir duvar
(Abartma)

klasik Yunan trajedisinin yapı özelliklerini çağının anlayışına uygun bir şekilde kullandı. Özgün
bir yazar olarak oyunlarında çağdaş bir yorumla
günümüz toplumunun sorunlarını dile getirdi.
Eserleri arasında Deli Dumrul, Canlı Maymun
Lokantası, İnsan ve Devlet sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena
B) Haldun Taner
C) Turan Oflazoğlu
D) Güngör Dilmen

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
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9. Şiirsel bir dille kaleme aldığı eserlerinin çoğunda

A) Hatıra
C) Fıkra

B) Günlük
D) Deneme

12. Bu dönem eserleri üslup bakımından incelemeye

değerdir. Bir kere, halka seslenmek isteyen bu
sanatçıların hepsinde sadelik eğilimi vardır. Halk
diline gitmek isterler. Ancak gerek kelime hazineleri gerek o zamanki okuyucuların dil anlayışı bu
niyetlerine engel olur. Dileklerinin tam tersine, ne
Arap ve Acem tamlamalarından kurtulabilmişlerdir
ne de yabancı kelimelerden. Esirlik, Batı hayranlığı
ve görmeden evlenmenin fenalıkları gibi temalar
bu dönemin eserlerinde görülmektedir.
Buna göre, aşağıdaki eserlerden hangisi bu
dönemde kaleme alınmıştır?
A) Cezmi
B) Hac Yolunda
C) Ateşten Gömlek
D) Ayaşlı ve Kiracıları

13. • Rü’yâ gibi bir yazdı, yarattın hevesinle

10. O evde yaşananlar yıllar boyunca, akşamın en

Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan,
Hâlâ, doludur bahçeler en tatlı sesinle
Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan,

önce bu eve girdiğini, güneşin ise hiç uğramadığını, yapılan türlü savaşımlara karşın farelerin
bitmediğini, öte yandan bu evi sevmeyi, günü geldiğinde kapalı kapılarının, indirilmiş perdelerinin
güvenlik getirdiğini, açık kapısının ardından sızan
ışığın ardında iyi şeyler olduğunu düşünmeyi
öğrendik. Büyüdük o evde. Herkes kapıyı açıyor
ve yeni koşulların ortasına atılıyordu. Zorunlu bir
şeydi bu.

• Alıp içinde sesler uçuşan bu akşamdan

Hâfızamı bir deniz kıyısına çeken yol,
Aydınlık rüyaların peşine düşen gondol
Mavi bir denizde yüzer gibi yanan şamdan

Bu iki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden
hangisi kullanılmıştır?
A) Özetleme
C) Bilinç akışı

B

A) Redife yer verilmiştir.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) Sarmal uyak düzeni vardır.
D) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

B) Diyalog
D) Montaj
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14. Kendine güvenen bir konuşmacı konu üzerindeki

17. (I) Konusu İstanbul halkı olan öykülerinde top-

bilgisini, düşüncelerini - - - - olarak seslendirir.
Böyle bir konuşmacının, dinleyicileri - - - - için
çaba harcaması gerekmez. Zira herkes tarafından anlaşılan bir konuşma, dinleyenler üzerinde
olumlu bir etki bırakacaktır. Bu durumda konuşmacı da dinleyicilerden alacağı - - - - sayesinde
konuşmasını kesintisiz bir biçimde sürdürebilecektir.

lumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin
sorunları ile ilgilenmiştir. (II) Gözlemlediği toplumun alt sınıflarını oluşturan balıkçılar, hamallar ve
işçiler gibi iş gruplarındaki bireylerin sorunlarını
en derininden hisseden yazar, kendi hissettikleri
ile onların iç dünyasını harmanlayarak şiirsel
bir dille öykülerine aktarmıştır. (III) Sait Faik’in
hikâyelerinin pek çoğu, okuyucu üzerinde yaşanmış olaylar etkisi bırakır. (IV) Nitekim Sait Faik’le
ilgili anılarını yazanların bazıları, hikâyelerindeki
birtakım olay, yer ve kişilerin bizzat yazarın başından geçmiş gerçeklere dayandıklarını belirtmişlerdir.

Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak
için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
sözlerden hangileri getirilmelidir?
A) örtük - etkilemek - öneriler
B) açık - ikna etmek - olumlu izlenimler
C) duru - inandırmak - ilginç fikirler
D) yalın - rahatlatmak - yorumlar

•
•

göründüğüne bakmayın, bir kalem geçin, yarın
yazısını elinize aldığınızda sizi hayal kırıklığına
uğratacaktır.
Benim öteden beri gözüme çarpan bu noktaya
şimdi parmak basacağım.
Sokağın biraz ilerisindeki evin mavi kapısına
gözleri çivilenmişti, etrafta olan bitenin farkında
değildi.

Altı çizili bu sözlerden herhangi biri aşağıdaki
anlamlardan hangisi ile eşleştirilemez?
A) Aynı noktaya sürekli olarak bakmak
B) Bir konu üzerine dikkati, ilgiyi çekmek
C) Boş vermek, bir an için göz ardı etmek
D) Başka hiçbir şeyle uğraşamaz duruma gelmek

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
hem içerik hem de üslupla ilgilidir?
A) I
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15. • Bu yazının usta bir kalemin elinden çıkmış gibi

B

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir
anlatım yoktur?

A) Geleneksel sanatlarımızın genç nesiller aracılığıyla yaşatılması için pek çok etkinlik düzenlenmektedir.
B) Sanat, kimi zaman hayal dünyasına açılan
bir kapı, kimi zaman duygu ve düşüncelerin
dışavurumudur.
C) Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma o
ülkenin uygarlık aynasıdır.
D) Klasik şiirimizdeki pek çok gazel ve kaside
daha sonraki dönemlerde sanatçılar tarafından
bestelenmiştir.
4

B) II

C) III

D) IV

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kişinin

yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma
ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma
yeteneği” anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bireyler hangi yaşta olursa olsun mesleki
eğitim alabilir, hobi edinebilir, hayatlarını daha
keyifli ve konforlu hâle getirecek beceriler
kazanabilir.
B) Edebî metinlerin kişisel gelişim kitaplarından
en önemli farkı, okuyucu üzerinde zihinsel
veya duygusal herhangi bir hedefinin bulunmamasıdır.
C) Kişi, geçmişin şimdiki zamanı besleyen geleneklere sahip modellerle donanmış olduğu
düşüncesini ciddiye alırsa tarih onun için bir
değer taşır.
D) Hızlı hareket etmek, zamana sahip olduğuna
dair bir yanılgı içinde olan kentli insan karakterlerinin sorunlarla mücadele etmek için
sıklıkla başvurduğu tipik bir yöntemdir.
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19. Bir solukta okuduğunuz küçücük kitapların bazıla-

21. Halil İnalcık, ne mürebbiyelerle büyüdü ne İstan-

rı; ne kadar kolay yazılmış gözükse de bu, kolay
yazıldığından değil, yazarının ustalığındandır.
Yazar sarp bir dağın zirvesine ulaşmak için her
yolu yoklayan bir dağcıya benzer. Bazı yerlerde
çıkmaza girerek tırmanmayı bırakmayı düşündüğünde hayal gücüyle geçitler oluşturarak yoluna
devam eder. Bazı yerlerde yorgunluğunu bir
düzlükte attığını, bazı yerlerde daha önce tırmanılmamış göz korkutucu yüzeylerde yürüdüğünü
görürsünüz. Zirveye yaklaştıkça yorgunluğu da
artmıştır. Ama zirveye ulaşıp kendi bayrağını
diktiğinde yorgunluk yerini mutluluğa bırakır.
Okuyucu kitabı okuduğunda fark eder küçücük bir
kitabın bir dağa tırmanma ritüeli olduğunu…

bul’daki yabancı okullara gitti ne de doktora düzeyinde Paris’te, Londra’da okudu. Onun gördüğü
eğitim dünyası Anadolu’ydu ve o, Anadolu’da
Halil İnalcık olmuştu. Devlet bursuyla Sivas ve
Balıkesir’de öğretmen okuluna girdi. Balıkesir’de
Abdülbaki Gölpınarlı, Halil İnalcık’ın dehasını
fark etti ve onunla ilgilendi. Halil İnalcık’ın hayali
mühendis olmaktı ancak yeni kurulan Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesinde eğitimine başladı. Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesinde okurken lisan öğrenmenin önemini fark etti. Henüz yirmi yaşındayken
ileri düzeyde Almanca konuşuyordu. Bir yandan
da Fransızca, Farsça öğrendi. Kadere bakın ki
mecburen girdiği fakülteden dünyanın en büyük
tarihçilerinden biri olarak çıktı.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

20. Kalp genellikle içinde yaşattıklarımız tarafından

kırılır. Ama kıranı sevmekten öyle kolay vazgeçemezsiniz. Sizi kıranlara kıyamaz, onu tutup
kalbinizden söküp atamazsınız. Pare pare olmuş
kalbinizi onu telef edenlerin eline bırakıverirsiniz.
Belki de sizi kıranlardan azıcık da olsa uzaklaşmanız gerekir. Bilirsiniz başka türlü dense de
başını alıp gitmek sevdaya dâhildir. Ne kadar
uzun yol katetseniz de yol alamadığınızı tecrübe
edersiniz. Doğrusu, bu âlemde yapılan tekmil
yolculuk da böyledir. Gitmek denen şey, esasen
dönmekten ibarettir. İnsan, ruhuna şifa bulmak
için ömrünü yollarda eritse de, eninde sonunda
dönüp yarasına yani adresine geri gelir.

Bu parçada “Halil İnalcık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
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A) Yazarlar başarılı olabilmek için tüm imkânlara
başvurur.
B) Yazarlar yenilikleri denemede cesur davranırlar.
C) Yazarların kitapları yaşantılarından izler taşır.
D) Yazarlar yaratıcılıklarıyla engelleri aşmayı
başarırlar.

B

A) Yükseköğreniminin bir kısmını yurt dışında
yapmıştır.
B) Uluslararası düzeyde ünlü bir tarihçi olmayı
başarmıştır.
C) Hak ettiği değer, Türkiye’de çok sonraları
anlaşılmıştır.
D) Yabancı dil bilmeden tarih yazılamayacağını
savunmuştur.

22. Düşünceleriyle, duygularıyla, büyük insanlar

onun her zaman kılavuzu, arkadaşı, dert ortağı
olmuştur. Bazen onlarla beraber düşünür, bazen
onlardan ayrı düşünür, her sese kulak verir, her
düşünceye saygı duyar. Onlarla diyalog içindedir,
sabırla dinler, titizce araştırır ve sonra kendisi
çıkar sahneye: Onun gür, onun kendinden emin,
onun yalın, onun kâh bilimsel kâh şiirsel üslubu
sürükler, götürür sizi bir yerlere. Sataşan, tenkit
eden, tedirgin eden ama düşünmeye davet eden,
hakikati aramaya çağıran, önerilerini getiren veya
sizi öneri getirme sorumluluğuyla baş başa bırakıveren bir yazı tarzı vardır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişin hayal kırıklıklarını unutmak gerekir.
B) İnsanlar uzaklaşmak istediklerinden kopamazlar.
C) Hayat her zaman insanları özledikleri yere geri
getirir.
D) Yaşanan üzüntü ve hayal kırıklıkları insanı
olgunlaştırır.

Bu parçada sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üslubu sayesinde okurlarını etkisi altına almaktadır.
B) Farklı bakış açılarına her zaman açık biridir.
C) Eleştirel anlatım tarzı, okura bir mesuliyet
yüklemektedir.   
D) Beğenilerek okunması, seçtiği konulardan
kaynaklanmaktadır.
5
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23. Anılar, tekdüze yaşanmışlıklar, yani unutmak

25. Gözyaşı, gözyaşı bezlerinden salgılanan, çok

istemediklerimiz, yani olanaklı olduğu ölçüde bir
daha, bir daha yaşamayı istediklerimiz, isteyeceklerimiz, yani kendimizi hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz her defasında karşımıza çıkan o şirin
düşlerde seyredeceklerimiz, içimizi ferahlatan,
yüzümüzü gülümseten... Anılar, geriye çağırabildiklerimiz… Yanımıza alabildiklerimiz… Kaybetmediklerimiz, bir türlü kaybedemediklerimiz…
Elimizde değil ki, kendimizi her özleyişimizde
başkalarının sesini duymak isteriz ama hep bir
başkasının sesini.

büyük oranda sudan oluşan bir sıvıdır. Bilim
insanları, “duygusal gözyaşları” adını verdikleri bu
gözyaşı türünün vücutta salgılanan hormonların
etkisiyle oluştuğunu düşünüyor. Bilim insanlarına
göre, ağladığımızda ortaya çıkan bu gözyaşı sayesinde, vücutta biriken bazı kimyasal maddeler
vücuttan atılmaktadır. Bu da bizi hem fiziksel hem
de duygusal olarak rahatlatır. Bilim insanları ayrıca gözyaşlarının üzüntümüzü veya sevincimizi
başkalarına belli etmemizi sağladığını, destek ve
dostluk sinyali göndermemize yaradığını düşünmektedirler.

Bu parçada “anılar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden
hangisi kullanılmıştır?

A) İnsanın ayrılmaz bir parçası olduklarına
B) İyi hissettirdiklerine
C) Anımsanabildiklerine
D) Hayatımıza yön verdiklerine

rekli olduğuna inananlar, kısa süreli bir şöhret
yaşasalar da edebiyat tarihinde her zaman çok
sesli bir unutuşun örneği olacaklardır. (II)  Daha
fazla bağıranlara kulakların çevrildiği bir dünyada
sessizliğini yüzyıl ötesine duyurabilmek ancak
böyle asil bir ruhun harcı olabilir. (III) Şiirimizin
tevazu abidesi olan Mehmet Akif için söylenen
“Hep sessizce yaşadı ama yine de herkes onu
duydu.” sözüyle anlatılmak istenen tam da budur.
(IV) Oysa kalbin derinliklerinde yer edip sürekli
hatırlanmanın yolu sessizce söylemekten geçer.

A) Betimleyici
C) Tartışmacı
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24. (I) Tanınmak ve bilinmek için bağırmanın ge-

B

B) Açıklayıcı
D) Öyküleyici

26. Endemik bir bitki olan “sığla ağacı”nın

Türkiye’de görüldüğü yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Göller Yöresi
B) Köyceğiz Gölü çevresi
C) Safranbolu çevresi
D) Kelkit Çayı Vadisi

27. Türkiye’nin pamuk üretiminde ilk sırada yer
alan ili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adana
C) Diyarbakır

B) Adıyaman
D) Şanlıurfa

Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak
için numaralanmış cümlelerden hangileri yer
değiştirmelidir?
A) I ve II
C) II ve IV

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de doğal gaz

B) I ve III
D) III ve IV

ile elektrik üreten termik santrallerden biri
değildir?
A) Hamitabat (Kırklareli)
B) Ambarlı (İstanbul)
C) Soma (Manisa)
D) Ovaakça (Bursa)
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29. Kelebekler Vadisi Kanyonu hangi ilimizin

32. • Açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça da-

sınırları içinde yer almaktadır?

A) Muğla
C) Mersin

•

B) Antalya
D) Isparta

•

(YHGP) kapsamı gösterilmiştir.

A) Genel Kurul
B) Büyük Daire
C) Komiteler
D) Tek hâkim

Km

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu proje
kapsamında yer alan illerdendir?
A) Kırıkkale
C) Çankırı

B) Ordu
D) Tokat
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K

200

yanaktan yoksun başvuruları elemekle görevli
yargısal formasyondur.
Mahkemenin yönetici kadrosunun seçilmesi ve
mahkeme iç tüzüğünün kabul edilmesi görevleri
arasında yer alır.
Mahkeme başkanı, başkan yardımcıları, daire
başkanları, kendisine başvurulan devletin
hâkimi ve usul kuralları uyarınca belirlenen
diğer hâkimler olmak üzere on yedi hâkimden
oluşur.

Bu bilgilerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
aşağıdaki organları eşleştirildiğinde hangisi dışta
kalır?

30. Haritada Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin

0

B

33. • Hilafetin kaldırılması
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu
• Milletvekilliği ve askerliğin aynı kişide birleşmeyeceğine dair yasa

Yukarıdaki üç uygulama hangi anayasa döneminde gerçekleştirilmiştir?
A) 1876
C) 1924

B) 1921
D) 1961

34. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne aşağıdaki tarihlerin hangisinde katılmıştır?

31. 1982 Anayasası’nda, Alman hukukçu Jellinek’in

sınıflaması benimsenerek temel hak ve ödevler
“Kişinin Hakları ve Ödevleri”, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ve “Siyasî Haklar ve
Ödevler” olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır.

A) 10 Aralık 1948
C) 4 Kasım 1950

Verilen bu sınıflamaya göre, aşağıdaki hak
ve ödevlerden hangisi diğerlerinden farklı bir
bölüme aittir?

B) 8 Ağustos 1949
D) 3 Eylül 1953

35. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız devletler

tarafından egemenliklerini koruma koşuluyla
ortak çıkarlarını korumak için bir antlaşma ile
kurulan ve üyelerine diledikleri zaman topluluktan çıkma hakkını tanıyan devlet biçimidir?

A) Dilekçe hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Toprak mülkiyeti

A) Kişisel birlik
C) Federasyon
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B) Gerçek birlik
D) Konfederasyon
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36. Mustafa Kemal, harp okulu ve harp akademisi

42. Türkiye Selçuklu Devleti başkentinin İznik’ten

öğrenimini aşağıdaki şehirlerin hangisinde
görmüştür?
A) Selanik
C) İstanbul

B

Konya’ya taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

B) Manastır
D) Ankara

A) I. Haçlı Seferi
B) Baba İshak İsyanı
C) Taht kavgaları
D) Kösedağ Savaşı

37. Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki

antlaşmalardan hangisi Bulgaristan ile imzalanmıştır?
A) Versay
C) Triyanon

43. Bizans’a karşı Miryokefalon Savaşı’nı kaza-

B) Sen Jermen
D) Nöyyi

nan Türkiye Selçuklu Sultanı aşağıdakilerden
hangisidir?

gisi tarafından düzenlenmiştir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

39. Millî Mücadele Dönemi’nde İtalyanlar,

Anadolu’da işgal ettikleri topraklardan tamamen hangi savaş sonucunda çekilmişlerdir?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
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38. Pozantı Kongresi aşağıdaki cemiyetlerin han-

A) Süleyman Şah
B) I. Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D) Gıyaseddin Keyhüsrev

44. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ndeki gelişmelerden biri değildir?
A) Mohaç Muharebesi
B) Kıbrıs’ın Fethi
C) I. Viyana Kuşatması
D) Amasya Antlaşması

45. Osmanlı Devleti, Avrupa devletler hukukun-

dan yararlanma hakkını aşağıdakilerden hangisi ile elde etmiştir?

40. Aşağıdakilerden hangisi denizcilik alanıyla

A) Bükreş Antlaşması (1811)
B) Londra Antlaşması (1840)
C) Paris Antlaşması (1856)
D) Berlin Antlaşması (1878)

ilgilidir?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu
B) Kabotaj Kanunu
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

46. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde

ülke meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı
yer için kullanılan isimlerden biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan

Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biri
değildir?
A) Hunlar
C) Avarlar

A) Kurultay
C) Kengeş

B) Macarlar
D) Uygurlar
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B) Divan
D) Toy
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47. Abbasi halifelerinin hâkimiyet sembolü olarak

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

Türk hükümdarlarına gönderdikleri elbiseye
verilen ad hangisidir?
A) Tıraz
C) Menşur

B

“Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek”
fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini
gerektirir?

B) Hilat
D) Çetr

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

48. Sahn-ı Seman Medresesi hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

49. Osmanlı Devleti’ndeki Şûra-yı Devlet, gü-

nümüz kurumlarından hangisinin temelini
oluşturmuştur?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) Yargıtay
D) Danıştay

53. 2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası
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A) Fatih Sultan Mehmet
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) Çelebi Mehmet

Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas
ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt
Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre, yurtdışına gönderilen
personelin verilecek raporlarda gösterilecek
lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten
itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin kaç günü geçmesi hâlinde
ilgililerin yurtdışı görevleri sona erdirilir?
A) 30

B) 45

C) 60

D) 90

50. • Şeker Ahmet Paşa
• Osman Hamdi Bey
54. 2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası

Yukarıdaki sanatçılar hangi sanat dalında
çalışma yapmışlardır?
A) Müzik
C) Resim

Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve
Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri
ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine
İlişkin Karar’ın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yetkilidir?

B) Hat
D) Mimari

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı

51. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

aşağıdakilerden hangisi genel haklardan biri
değildir?
A) Güvenlik
B) Mal bildirimi
C) Kovuşturma ve yargılama
D) İsnat ve iftiralara karşı koruma
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55. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numa-

57. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,

ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre,
aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkilerinden biri değildir?

“örgün eğitim” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki
çocukları kapsar.
B) Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî
eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak, çocukların Türkçe’yi doğru ve
güzel konuşmalarını sağlamaktır.
C) Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve
hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
D) İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul
olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması
zorunludur.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bakanlığın görev alanına giren konularda
Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve
tüzel kişilere rehberlik etmek
B) Bakanlığın görev alanına giren konularda
faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları,
gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara,
faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek
C) Kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynî
hak devri ile Bakanlığa yapılacak taşınmaz
bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata
yönelik değerlendirmeleri, teknik - ekonomik
etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek
D) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim,
değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri
aracılığıyla yürütmek

B

58. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,
ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava
koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim
faaliyetinin en az kaç haftadan fazla süreyle
yapılamaması hâlinde uygulanacak telafi
programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak
eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Millî
Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri
kısaltılabilir?
A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Dört

59. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre, “dip-

lomatik pasaportlar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

56. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre,
“İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının
giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek” görev ve yetkisi
Millî Eğitim Bakanlığı’nın hangi hizmet birimine aittir?

A) Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme
tabi değildir.
B) Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile
yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti
Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir.
C) Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev
veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya
seyahatlerinin mahiyetine göre, iki seyahate
mahsus olmak üzere veya azami üç sene için,
daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak
üzere verilir.
D) Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri
devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin
pasaportlarının refakat hanesine kayıt edilmesi
mümkündür.

A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
B) İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü
C) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
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60. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre, umuma

63. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğre-

mahsus münferit pasaportlar kanunda yazılı
istisnalar saklı kalmak ve altı aydan az olmamak kaydıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenecek sürelerde geçerli olmak
üzere düzenlenir?

tim stratejisinin benimsendiği öğretim sürecinin özelliği değildir?
A) Konu ile ilgili ilk örnekler öğretmen tarafından
verilir.
B) Süreçte hakim olan düşünme biçimi tümdengelimdir.
C) Sürecin sonunda ilke ve genellemelere öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşması sağlanır.
D) Öğrencilere bilişsel alanın üst düzey hedeflerini kazandırmada etkilidir.

A) İçişleri Bakanlığı
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı

64. Aşağıdakilerden hangisi Gardner’ın Çoklu

Buna göre, öğretim etkinliğinin yetersiz
kalması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin dikkate alınmamasından kaynaklanmış
olabilir?
A) Öğrenciye görelik
B) Somuttan soyuta
C) Kolaydan zora
D) Ekonomiklik
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61. Bir lise öğretmeni, öğrencilerin iletişim becerile-

rini geliştirmek ve etkili iletişimin önemine dikkat
çekmek amacıyla öğrencilerine bir çizgi film
izletmiştir. Ancak çizgi film, öğrencilerin ilgisini
çekmemiş ve sıkılmalarına neden olmuştur. Bu
nedenle öğretim etkinliği hedeflenen kazanımlara
ulaşmada yetersiz kalmıştır.

B

Zekâ Kuramı’nın temel ilkelerine uygun bir
ifade değildir?
A) Bireyler tüm zekâ alanlarına ilişkin yeteneğe
sahiptir ancak bazı alanlar daha baskındır.
B) Zekâ alanlarının yeterliğine ilişkin kesin ölçütler bulmak güçtür ve zekânın belirleyicileri
çeşitlidir.
C) Bireylerin zekâ profili gelişebilir ve değişebilir.
D) Zekâ alanları arasında etkileşim yoktur, zekâ
alanları birbirinden bağımsız çalışır.

65. Hakan, bırakın tek başına tatile çıkmayı tek başına

62. Katıldığım bazı hizmetiçi eğitim çalışmalarında

yemek bile yemez. Onun için yemek yemek; fiziksel bir ihtiyacı gidermek değil, sevdikleriyle sohbet
ederek keyifli vakit geçirmektir. O yüzden onunla
ne zaman yemek yesem sohbete kapılırım ve
yemeğim buz gibi olur. Ama bir yandan da vaktin
nasıl geçtiğini anlamam.

eğitmenlerin; teknik terimlere boğulmuş, anlaşılması güç bir dil kullandıklarını gördüm. Aslında
kolayca anlaşılabilecek bir konuyu öğrenmeyi
imkansız hâle getiriyorlar. Bazen bir konuyu çok
iyi bilmek yetmiyor. O konuyu karşıdakinin anlayabileceği düzeye indirgeyebilmek, anlaşılır bir dil
seçebilmek daha önemli hâle geliyor.
Bu parçada aşağıdaki öğretim ilkelerinden
hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Çoklu Zekâ Kuramı’na göre, bu paragrafta
Hakan’ın hangi zekâ alanına yönelik özellikleri
vurgulanmaktadır?

A) Güncellik
C) Açıklık

A) Sosyal
C) Doğacı

B) Yakından uzağa
D) Bütünlük
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D) Bedensel
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66. Bir öğretmen, bireylerin zaman yönetiminde

69. Öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisini

geliştirmek isteyen bir öğretmenin bu amacına
yönelik olarak öğrencilerine aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltmesi daha uygundur?

yaşadığı sorunlara yönelik olarak öğrencilerinden
bir plan dahilinde araştırma yapmalarını istemiştir.
Öğrenciler belli bir süre araştırma yapmışlar ve
bu konuya yönelik çözüm önerilerini içeren bir
rapor hazırlamışlardır. Daha sonra hazırlanan
raporlar sınıf ortamında paylaşılmış ve etkinlik
sonlandırılmıştır.

A) Çevre kirliliğine neden olan fosil yakıtlar nelerdir?
B) Trafik kurallarının, trafik kazalarını önlemedeki
yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
C) İş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık
kazandırmak amacıyla eğitim faaliyeti yapan
kuruluşlar hangileridir?
D) Aşırı hızlı artan nüfusa karşı özel politikalar
yürüten kaç tane ülke vardır?

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki öğretim
yöntem veya tekniklerinden hangisine daha
uygundur?

hayvanlarla ilgili sorular yöneltmiştir. Öğretmen
bu sorulara doğru yanıt verenlere “Aferin, iyi çalışmışsınız!” derken yetersiz yanıt verenlere çeşitli
resimler göstererek doğru yanıta ulaşmalarına
yardımcı olmuştur. Yanlış yanıt veren öğrencilere
ise “Biraz daha düşünmelisin, beklediğim yanıt
tam da bu değildi.” demiştir.
Tam öğrenme modeline göre, paragrafta aşağıdaki değişkenlerden hangisine yönelik bir
örnek yer almamaktadır?
A) Pekiştirme
C) İpucu

B) Dönüt
D) Tutum
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A) Mikro öğretim
B) Proje tabanlı öğrenme
C) Gösterip - yaptırma
D) Beyin fırtınası

67. Bir biyoloji öğretmeni, öğrencilerine bitkiler ve

B

70. Günümüzde askerî eğitimler bile sanal ortamda

yapılabiliyor. Öğrenciler gözlerine taktıkları dijital
araçlar ve ellerindeki ekipmanlar ile kurulan sanal
platformda çeşitli askerî eğitimler alabiliyor. Bu
sayede askerî personel ihtiyacı daha hızlı giderilirken, çeşitli kaza ve kayıpların önüne geçiliyor.
Bu parçadaki askerî eğitim uygulamaları
aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden
hangisine örnektir?
A) Benzetim
C) Örnek olay

B) Rol oynama
D) Mikro öğretim

71. Okulumuzda üst sınıflarda öğrenim gören öğ-

68. Yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine göre

rencilerin çok önemli bir sorumluluğu vardır. Alt
sınıflardan bir öğrenci seçip bir yıl boyunca ona
derslerinde yardımcı olmakla görevlendirilirler.
Üst sınıftaki öğrenci yeri gelir konu anlatır yeri
gelir arkadaşına ödevlerinde yardımcı olur. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin önemli bir kısmı
bu şekilde giderilmektedir.

düzenlenmiş bir öğretim sürecinde; öğrencilerinin öğrenme eksikliklerini gidermek ve
anlaşılması güç konularda onlara rehberlik
etmek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden
hangisini yapması daha uygundur?
A) Öğrencilerin yanıtlamaktan kaçındığı soruların
yanıtını kendisinin vermesi
B) Derse katılan öğrencilerine iyi not, katılmayanlara düşük not vermesi
C) Öğrencilerin zorlanmaya başladığı konularda
ipuçları vererek onları yönlendirmesi
D) Öğrenme eksikliklerini gidermek için bolca
ödev vermesi

Bu parçaya göre, bu okulda kullanılan öğretim
yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlişkilendirme (Sinektik)
B) Programlı öğretim
C) Düşün eşleş paylaş
D) Tutor destekli öğretim
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72. Altı Şapkalı Düşünme tekniği kullanılarak “ya-

B

75. Bazen düşünüyorum da ne çok hata yapmışım.

pay zekâ ve teknoloji” konusunun ele alındığı
öğretme - öğrenme ortamında sarı şapkanın
görüşünü yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Hatalarından pişmanlık duymaz mı insan? Ben
duymuyorum. Çünkü her hatamı bir defa yapmışımdır. Her biri bedava bir hayat dersi bana. Her
defasında bir adım öteye attım kendimi, değiştim,
öğrendim, geliştim.

A) Birçok ülke bu alanlarda yatırım programları
uygulamaya koymuştur.
B) Bu alandaki hızlı gelişmeler insan hayatında
konforu arttırmış ve birçok sektörde iyileşme
sağlamıştır.
C) Yeni ürünlerin çok sık piyasaya sürülmesi
insanların gereksiz harcamalar yapmasına ve
ihtiyacı olmayan ürünler satın almasına sebep
olmuştur.
D) İnsan yapımı hiçbir şey; sevmenin, güvenin,
samimiyetin verdiği hissi veremez.

Bu parçada aşağıdaki üst düzey düşünme becerilerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Yansıtıcı
C) Empatik

B) Yaratıcı
D) Analitik

76. Leonardo da Vinci’ye ait “Mona Lisa” tablosu

73. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı

öğrenme modeline göre yürütülen öğretim
sürecinin özelliği değildir?
A) Seçilen problem durum gerçek yaşamla ilişkilidir.
B) Problem, akıl yürütmeye imkân verir.
C) Öğretmen belli bir çözüm yöntemine vurgu
yapar.
D) Kalabalık sınıflarda uygulanmasında zorluklar
yaşanabilir.
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aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunan bir
müzede sergilenmektedir?
A) Roma
C) Paris

B) Londra
D) Madrid

77. Aşağıdakilerden hangisi tüm ülkeler arasında en fazla nüfusa sahip ilk 10 ülkeden biri
değildir?
A) Nijerya
C) Endonezya

B) Brezilya
D) İran

78. Aşağıdakilerden hangisi Almanya Başbakanı’nın
(Hükümet Başkanının) sahip olduğu bir unvandır?

74. Bir öğretmen, öğrencilerinin kendilerinden emin

oldukları konular hakkında çeşitli sorular sorarak
bilgileri hakkında şüphelenmelerini sağlamıştır.
Yine sorular yardımıyla gerçeklere ulaşmalarını
sağlamış ve öğrencilere bildiklerinin eksik ve
tutarsız olduğunu farkettirmiştir.

A) Arşidük
C) Kont

Bu parçaya göre, bu öğretmenin kullandığı
öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Şansölye
D) Düşes

79. www.turkiye.gov.tr üzerinden hizmet veren

“e-Devlet Kapısı”nın kurulması ve yönetilmesi
görevi aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisi
tarafından yürütülmektedir?

A) Sempozyum
B) Köşelenme
C) Kartopu
D) Sokratik tartışma

A) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Başkanlığı
B) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
D) T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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80. Mars Keşif Programı kapsamında NASA ta-

86. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Tenis

rafından 17 Temmuz 2020’de fırlatılan ve
21 Şubat 2021’de Mars’a ulaşan keşif aracı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Canaveral
C) SpaceX

Federasyonu tarafından “Grand Slam” kapsamında düzenlenen dört büyük tenis turnuvasından biri değildir?

B) Perseverance
D) Jet Propulsion

A) Avustralya Açık
B) Wimbledon
C) Fransa Açık
D) İspanya Açık

81. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait ve içerisinde tem-

87. Türk Millî Takım formasını hem basketbol hem

silciliklerin bulunduğu Türkevi binası Amerika
Birleşik Devletleri’nin hangi şehrindedir?

futbol alanında giyen ilk ve tek sporcu aşağıdakilerden hangisidir?

B) New York
D) Los Angeles

A) Lefter Küçükandonyadis
B) Mustafa Denizli
C) Can Bartu
D) Cemil Turan
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A) Washington
C) Chicago

82. Dünya Çocuk Edebiyatı’nın başyapıtlarından

biri olan “Pinokyo” eseri hangi ülke edebiyatından doğmuştur?
A) İtalya
C) Avusturya

B) Fransa
D) İspanya

83. Antoine de Saint - Exupéry, Küçük Prens kitabını hangi yakınının bir zamanki çocukluğuna
adamıştır?
A) Kardeşinin
C) Arkadaşının

B) Annesinin
D) Eşinin

84. The Beatles rock müzik grubunun 1980 yılında
New York’ta uğradığı saldırı sonucu hayatını
kaybeden üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

88. Orhun Yazıtları (Bengü Taşlar) hangi hayvan
şeklindeki kaideler üzerine yerleştirilmiştir?
A) Kaplumbağa
C) At

B) Kurt
D) Kartal

89. Aşağıdakilerden hangisi Looney Tunes çizgi
film dizisinin karakterlerinden biri değildir?
A) Wile E. Coyete ve the Road Runner
B) Tom ve Jerry
C) Bugs Bunny
D) Tazmanya Canavarı

90. Öğretmenler Günü, 24 Kasım tarihindeki hangi
önemli olay esas alınarak her yıl bu tarihte
kutlanır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Resmi Gazete’de
yayımlanması
B) Maarif Vekaletinin Kurulması
C) İlk öğretmen okulunun (Darülmuallimin) kurulması
D) Atatürk’e resmi olarak Başöğretmen unvanının
verilmesi

A) Freddie Mercury
B) John Lennon
C) Paul McCartney
D) George Harrison

85. Amerikalı boksör Muhammed Ali aşağıdaki

91. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bayrağında

savaşlardan hangisine katılmayı reddetmesi
ve savaş karşıtı söylemleri sebebiyle lisansı
ve pasaportu elinden alınmış, ringlerden men
edilmiştir?
A) Vietnam
C) Kore

B

“hilal” bulunmaz?
A) Özbekistan
C) Azerbaycan

B) Körfez
D) Pasifik
14

B) Türkmenistan
D) Kırgızistan
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92. Azerbaycan’ın 2020 yılında Dağlık Karabağ

97. Hollywood bölgesi aşağıdaki ülkelerden han-

Zaferi sürecinde Azerbaycan - Ermenistan
arasında imzalanan ateşkes antlaşmasına
aşağıdaki ülkelerden hangisi arabuluculuk
yapmıştır?

A) Rusya
C) Çin

B

gisinin sinema endüstrisiyle özdeşleşmiştir?
A) İngiltere
B) Kanada
C) Avustralya
D) Amerika Birleşik Devletleri

B) Amerika
D) Türkiye

98. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye

en fazla sayıda madalyayı hangi branşta kazanmıştır?

93. Kemal Sunal’ın “Çöpçüler Kralı” filminde

canlandırdığı karakterin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Bayram
D) Şakir

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Şaban
C) Apti

A) Okçuluk
C) Karate

94. Uzaya çıkan ilk insan olarak uzay çağını

başlattığı kabul edilen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Neil Armstrong
B) Buzz Aldrin
C) Aleksey Leonov
D) Yuri Gagarin

95. İnsanlar tarafından inşa edilen bazı yapılar bu-

lunduğu şehrin simgelerinden biri hâline gelebilmektedir. Örneğin; Kız Kulesi, İstanbul’un önemli
simgelerinden biridir.
Buna göre, aşağıda verilen şehir ve bu şehre
ait simge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Paris - Zafer Takı
B) Londra - Golden Gate Köprüsü
C) Berlin - Brandenburg Kapısı
D) Barselona - La Sagrada Familia Bazilikası

B) Boks
D) Güreş

99. Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye’nin diğer

ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, Türk dilini,
kültürünü ve sanatını tanıtmak” amaçlarıyla 2007
yılında kurulmuş yurtdışı yapılanmalarına
sahip kurum/kuruluştur?
A) Türkiye Maarif Vakfı
B) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
C) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
D) Yunus Emre Enstitüsü

100. Aşağıdakilerden hangisi TRT tarafından 2020
yılından itibaren kullanılan slogandır?
A) Özü sözü insan
B) Güçlü yarınlar
C) Dünyada öncü
D) Zengin bir medeniyet

96. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan

Machu Picchu antik şehri aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?
A) Çin
C) Peru

B) Hindistan
D) Meksika

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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