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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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1.  

“Mavi Gezegen”in Okyanusları Tehdit Altında
Birleşmiş Milletler (BM),
2009 itibarıyla 8 Haziran'ı
“Dünya Okyanuslar Günü”
ilan etti.

Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir
şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nün bu yılki
teması “Sürdürülebilir Okyanus İçin Yenilik” olarak belirlendi.

3 milyar insan, ekonomik
açıdan denizlerdeki biyolojik
çeşitlliliğe bağımlı.

Okyanuslar
dünyanın %71’ini

kaplıyor.

Sanayi Devrimi’nden
bu yana zehirli atık-
lardan dolayı okya-
nus asitlenmesin-
de %26 artış 
kaydedildi.

Okyanuslar aşırı av-
lanma, iklim değişikliği, 
plastik ve petrol kirliliği
gibi tehlikelerle karşı
karşıya.

Bu infografikten (bilgilendirici görsel) aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Okyanusların, dünyanın büyük bir bölümünü kapladığına
B) Okyanuslarda insan kaynaklı kirlenmelerin önüne geçildiğine
C) BM’nin Dünya Okyanuslar Günü’nü ilan etme amacına
D) Okyanusların bazı insanlar için geçim kaynağı olduğuna

2.        •  Kişileştirme (teşhis), insana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatıdır.

•  Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, düşünce ve durumları aralarında bir ilgi kurarak dile getirme sanatıdır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuştur?

A) İçerim köz, dışarım kar
Savruluyor son umutlar

B) Sade dosta değil düşman iline
İnsanlık, adalet saçtık da geldik

C) Sesimde bulursun suskunluğumu
Yalnızlık içimde çığlık çığlık susuyor

D) Yolların bayram telaşı da ne
Günleri mi şaşırdın yoksa bugün arife mi

Türkçe Örnek Soruları
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3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Şöyle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi, karşısındakini dikkatle dinliyor? Kaç kişi, isteklerini içinden geldiği gibi ifade edebi-
liyor? Dil, işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gürültüsü, cep telefonunun zırıltısı, hayatın telaşı sahici bir 
konuşmayı imkânsız hâle getiriyor. Oysa insan, hikâyeler anlatmak isteyen bir varlık. Anlattığı hikâyelerin yankılarını 
duymak isteyen, varoluşunu başkasının yüzünde seyretmek isteyen bir canlı. Can, dilde hayat buluyor ve dil, varlığın 
evine dönüşüyor.

3.  Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sohbet havasında yazılmıştır.
B) Eleştirilen durum, gerekçesiyle verilmiştir.
C) Pişmanlık dile getirilmiştir.
D) Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir.

4.  Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kurtuluş Savaşı’nın başladığı haberinin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyordu.
B) İnsanla dünya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor.
C) Kayalıkların arasındaki bu alanda, en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tınıya dönüşüyordu.
D) Eleştirmenler, genç yazarın son eserini değerlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler.

5.  30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A, özel bir uzay 
taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur?

A) Yeni haberleşme uydumuz, özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü. 
Türksat 5A’nın, Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020’de uzaya fırlatılması planlanıyor. 
Türksat 5A, yeni haberleşme uydumuzdur.

B) Yeni haberleşme uydumuz, Türksat 5A’dır. 
Türksat 5A, özel bir uzay taşımacılığı şirketi tarafından Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü. 
Yeni haberleşme uydumuzun 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.

C) Türksat 5A, 30 Kasım 2020’de özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürülecek. 
Yeni haberleşme uydumuzun uzaya fırlatılması planlanıyor. 
Yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A uzaya fırlatılırken Falcon 9 roketi kullanılacak.

D) Yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A, Florida’da bulunuyor. 
Türksat 5A, özel bir uzay taşımacılığı şirketinin fırlatma merkezine götürüldü.  
Türksat 5A’nın 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.
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6.  Emre ile Kerem “kelime bulma oyunu” oynamaktadır. Emre aklından, beş farklı harften oluşan bir kelime tutar, Kerem 
de bu kelimeyi bulmaya çalışır. Kerem, tahminlerini söylemiş ama doğru kelimeyi bulamamıştır. Kerem’in tahminlerine 
Emre’nin verdiği cevaplar şu şekildedir:

Kerem'in Tahminleri Emre'nin Verdiği Cevaplar

Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var ama
biri doğru, diğeri yanlış yerde.
Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var
ve ikisi de doğru yerde.
Tuttuğum kelimenin bir harfi bu kelimede de var
ve doğru yerde.
Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var
ve ikisi de doğru yerde.

1

2

3

4

Ş  E  H  İ  R

B  E  K  Ç  İ

D  A  V  U  L

M  E  V  Z  U

Buna göre Emre’nin aklından tuttuğu kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) MEVKİ B) MESAİ C) SELVİ D) SEVGİ

7.  - - - - Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Benjamin Bloom ve ekibi de 1985 yılında yaptıkları çalışmada bir konuda çok 
başarılı olan kişilerin bu seviyeye nasıl geldiklerini belirlemeye çalıştı. Araştırmada; aralarında piyanistlerin, olimpik 
yüzücülerin ve matematikçilerin olduğu, dünya çapında başarı kazanmış yüzlerce kişi ile görüşmeler yapıldı. Araştırmanın 
başında bu kişilerin, sözü edilen alanlarda doğuştan yetenekli olduğu varsayılmıştı. Ancak araştırma sonuçları; bu 
kişilerin, çevreleri (anne, baba, öğretmen...) tarafından teşvik edildikleri ve onlardan destek gördükleri için, ilgilendikleri 
alanlarda başarılı olduklarını göstermiştir.

Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilim insanları deneyimin niceliğinin önemli olduğunu belirtse de araştırmalar, niteliğinin daha değerli olduğunu gös-
teriyor.

B) Bazı araştırmacılar bir kişinin başarılı olması için farklı alanlarda yetenekli olması gerektiğini öne sürmüştür.
C) Önceleri bir alanda başarılı olmak için o alanda doğuştan yetenekli olmanın yeterli olduğu düşünülürdü.
D) Bir konuda uzmanlaşmak için deneyimin en az yetenek kadar önemli olduğu uzun zamandır biliniyor.

8.  Bilinçaltının bazı özellikleri şunlardır:

• Olumsuzluk kavramını anlayamaz.

• Ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alır.

• Zaman kavramı yoktur; dün, bugün, yarın arasındaki farkı bilmez.

Aşağıdaki metinlerden hangisi bilinçaltının bu özelliklerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) Bilinçaltı, dışarıdan gelen tüm tehditlere yanıt vererek sistemi canlı tutmaya çalışır. Ancak bu canlı tutma işlevini bu-
luttan nem kapacak şekilde yerine getirerek tehlikeleri gereğinden fazla abartır. 

B) Bilinçaltı, geçmişte yaşadığımız bir olayın çoktan bittiğinin farkına varmaz. Çünkü insanın başından geçen olumsuz 
olaylar bilinçaltında hemen çözülmez, her hatırlandığında şu anda yaşanıyormuş gibi algılanır. 

C) Bilinçaltı her şeyi fiziksel olarak görür. Örneğin işimiz, okulumuz, tuttuğumuz takım, yaklaşan bir sınav gibi soyut 
durumları anlayamaz. O sadece somut durumlarla ilgilenir. Soyut tehditlere çok ilgisiz cevaplar verebilir.

D) Bilinçaltı, negatif durumları anlamlandıramıyor; aklımıza gelen her şeyi “istediğimiz bir durum” olarak algılıyor. 
Kısacası neye odaklanırsak bize onu yaşatıyor.
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9.        •  Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar ancak özel ada dâhil olmayan gazete, 
dergi, heykel vb. sözler büyük harfle başlamaz.

• Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır.

• Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında “ve, ile,  
ya, veya, yahut, ki, da, de” sözleriyle “mı, mi, mu, mü” soru eki küçük harfle yazılır. 

• Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş lar.

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, yayınlarını yıl sonuna kadar ücretsiz olarak uzaktan erişime açıyor.
B) Altın Köşk’te çeşitli saraylardan seçilen en güzel süslemelere yer verilmiş, Köşk’ün dış cephesinde kızılağaç kulla-

nılmıştır.
C) Dün öğle saatlerinde yapılan toplantıda Müdür’ümüz önümüzdeki yıl yapılacak kurslarla ilgili planlarını anlattı.
D) Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” Tablosu Avusturya’nın başkenti Viyana’da açık artırmayla satıldı.

10.  Küçük Prens, bana aniden,

— Çalıları koyunların yediği doğru mu, diye sordu.

— Evet, bu doğru, dedim.

Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.
B) Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konur.
C) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.
D) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil diren “peki, yok, elbette” gibi kelimelerden sonra 

konur.
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1.  B

2.  B

3.  C

4.  D

5.  A

1.  D

2.  A

3.  C

4.  D

5.  A

1.  C

2.  D

3.  A

4.  B

5.  D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  B

2.  C

3.  C

4.  A

5.  A

6.  D

7.  C

8.  C

9.  D

10.  A

CEVAP ANAHTARI


