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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
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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
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir spor salonuna giden kişilerin yapmaları gereken egzersizler vücut tiplerine göre şu şekilde belirlenmiştir:

• A vücut tipine sahip olanlar; günlük kırkar dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yoğun, salı ve cuma 
günleri tempolu, çarşamba günü ise yavaş kardiyo (kalp ve damar egzersizi) çalışmaları yapmalıdır.

• B vücut tipine sahip olanlar; günlük yirmişer dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yavaş, salı ve cuma 
günleri yoğun, çarşamba günü ise tempolu kardiyo çalışmaları yapmalıdır.

• C vücut tipine sahip olanlar; günlük otuzar dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yoğun, salı ve cuma  
günleri yavaş, çarşamba günü ise tempolu kardiyo çalışmaları yapmalıdır.

Kardiyo Çeşitleri

Yavaş

Yürüyüş, bisiklet, 
aerobik

Tempolu
Yoğun

Koşu, yüzme, 
voleybol

Mekik, şınav, 
barfiks

 

1.  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen vücut tiplerinin beş günlük egzersiz grafiğidir?

A)

C)

B)

D)

10
20
30
40
50

A
Günler

Süre
(dk)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Yoğun

Yavaş
Tempolu

B C A B C A B C A B C A B C

10
20
30
40
50

A
Günler

Süre
(dk)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Yoğun

Yavaş
Tempolu

B C A B C A B C A B C A B C

10
20
30
40
50

A
Günler

Süre
(dk)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Yoğun

Yavaş
Tempolu

B C A B C A B C A B C A B C

10
20
30
40
50

A
Günler

Süre
(dk)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Yoğun

Yavaş
Tempolu

B C A B C A B C A B C A B C

 

2.  Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) A vücut tipine sahip kişiler salı, B vücut tipine sahip kişiler çarşamba günü koşu egzersizi yapabilir.
B) A ve C vücut tipine sahip kişiler haftanın aynı günleri mekik ve barfiks egzersizleri yapabilir.
C) B vücut tipine sahip kişiler perşembe günü yürüyüş ve aerobik yapabilir.
D) C vücut tipine sahip kişiler salı günü yüzebilir ve voleybol oynayabilir.

Türkçe Örnek Soruları
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3.  İnsan beyninin karar verme sürecine ilişkin çığır açıcı bilgiler; insana, kendi zihninin işleyişine ilişkin bir içgörü sağlayarak 
onu daha doğru kararlar verme yönünde eğitiyor.

Altı çizili ifadelerin bu cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Var olduğu bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma  /  Bir konudaki duyguları diğer bir kişiyle aynı olma
B) Bir alanda yeni bir yöntem başlatma  /  Kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği
C) Yeni bir şey ortaya koyma  /  Aynı düşüncede, aynı görüşte olma

D) Değişen koşullara uyabilmek için yeni metotlar kullanma  /  Kendine özgü bir nitelik taşıma

4.  Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz aylarda İstanbul Teknik Üniversitesiyle birlikte Burdur ilimizde 
bulunan Salda Gölü’nde bir saha çalışması yaptı. (I) Salda Gölü’nün önemi; yapısında mikropları ve organik maddeleri 
koruma özelliği olan karbonat minerali bulunan, yeryüzündeki tek göl olmasından kaynaklanıyor. (II) İşte bu özelliği 
nedeniyle yapılan çalışmanın ardından NASA, 30 Temmuz 2020’de “Perseverance” adlı bir uzay aracını Mars’a fırlattı.  
(III) Şubat 2021’de Mars’a inmesi öngörülen uzay aracı, Jezero kraterini inceleyecek; buradan kaya ve toprak örnekleri 
toplayacak. (IV) Salda Gölü’nün jeolojik yapısı ışığında yapılan bu çalışmalar sonucunda Mars’taki yaşam izlerinin 
aydınlanması umuluyor.

NASA’nın bu parçada sözü edilen araştırmasının asıl amacı numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?

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

5.  Üç doğa kâşifi, aşağıdaki bilgileri internette sürekli takip ettikleri forum (toplu tartışma) sitesinde yer alan bir başlık altın-
da paylaşmıştır.

• Ülkemizde de bulunan fener balıkları denizlerin derinliklerinde yaşıyor. Bu balıklar, avlanmak için sırtlarında 
bulunan uzun dikeni kullanıyor. Bu dikenin ucunda ışık üreten bakteriler bulunuyor. Fener balığı bu özel dikeni 
tıpkı bir olta gibi kullanarak çeşitli yönlere hareket ettirebiliyor. Dikenin ucundaki ışığı besin sanıp ona yaklaşan 
balıklarsa fener balığına av oluyor.

• Orkide peygamberdeveleri Güneydoğu Asya’da yaşıyor. Minik böceklerle beslenen orkide peygamberdevelerinin 
avlanmak için uyguladığı yöntem, kendilerini orkideye benzetmek. Bir dalın, yaprağın ya da çiçeğin üzerine konan 
peygamberdevesi normalden biraz farklı durunca tıpkı bir orkideye benziyor. Bu sayede onu orkide sanıp yaklaşan 
böcekleri kolayca avlıyor.

• Yaşayan kaya adı verilen ve Doğu Afrika’da görülen bir balık türü, avını kendine çekebilmek için ölü taklidi yapıyor. 
Bu balık, kendini dibe bırakıyor ve avı tuzağa düşene kadar bu biçimde bekliyor. Ölü olduğunu sanan küçük 
balıklar ona yaklaşınca da saldırıya geçiyor ve onları yakalıyor.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen forum sitesindeki başlık olmaya en uygundur?

A) Tropik Suların Garip Sakinleri
B) Saklanmayı Seven Hayvanlar
C) Şaşırtıcı Avlanma Yöntemleri
D) Hayvanlar Kendini Nasıl Savunur?
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6.        •  Seslenme bildiren bir söz kullanılmıştır.

• Koşula bağlı bir durum vardır.

• Karşıtlıktan yararlanılmıştır.

• Abartma yapılmıştır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu özelliklerin tümüne yer verilmiştir?

A) Suları yakacak bir damla olsan 
Umman cûşa gelir (coşar), taşar yiğidim  
Bu soylu yol tuzaklarla doludur  
Kimi koşar, kimi düşer yiğidim

B) Nadanlara (kötülere) kulak asma  
Gariplere sakın küsme 
İnsanlıktan ümit kesme 
Yüreğinle yürü dostum

C) İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sadık yârim kara topraktır

D) Konuşmak bize mahsus  
Olsa da bir güzel süs 
Ya hayır de yahut sus 
Dili incitme gönül

7.  (I) Bakteri, virüs, mantar, parazit gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların tehdidi altında olduğumuz bir dünyada 
yaşıyoruz. (II) İnsanoğlu bütün bu tehditlere karşı koyabilecek çok güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptir. 
(III) Bu sistemin ilk aşaması olan doğuştan bağışıklık, istilacı mikroorganizmaların saldırılarını engellemeye yardımcı 
olan yengi tepkisini başlatıyor yani savunmaya geçiyor. (IV) Bağışıklığın bu aşaması, antikorlar ve yeni hücreler üreterek 
enfeksiyonlu hücreleri yok ediyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Eğer mikroorganizmalar bu aşamayı geçerse sistemin 
diğer evresi olan kazanılmış bağışıklık devreye giriyor.” cümlesi getirilebilir?

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

8.  Geçen gün gazete okurken “Salgın sönümleme aşamasında.” cümlesi dikkatimi çekti. Burada “sönümleme” sözcüğüyle 
salgının azaldığı anlatılmaya çalışılıyordu. Bir terim olarak fizik alanında kullanılan “sönümleme” sözcüğünün tıp 
alanında da kullanılıyor olması beni çok sevindirdi. Dilciler “sönümleme” sözcüğünü, dilimize başka bir dilden geçen 
“itfa” sözcüğünün karşılığı olarak önermişti. “İtfa” ile kökteş olan “itfaiye” sözcüğü bugün dilde yaşıyor ama “itfa” sözcüğü 
kullanılmıyor artık. Şimdi dilcilere ve tabiplere düşen, “sönümleme” terimini tıpkı “bulaş” terimi gibi sık sık kullanıp 
sözcüğün kalıcılığını sağlamaktır.

Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dildeki sözcüklerin doğru kullanımı konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya çalışmak
B) Dile yabancı dillerden geçen terimlerin Türkçelerinin kullanılması için farkındalık oluşturmak
C) Dilimizdeki tüm yabancı kelimelerin ayıklanıp yerlerine Türkçelerinin kullanılmasını sağlamak
D) Tıpla ilgili yabancı terimlerin Türkçe karşılığını kullanmanın, anlaşılırlık sağladığına dikkat çekmek
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9.  Bir teknoloji festivaline A, B, C, D ve E takımları; elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç 
boyutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, diğerleri iki kategoride katılmıştır. 
Bu yarışmaya katılan takımlar ile ilgili bilinenler şunlardır:

• E takımının yarıştığı kategoriler, C ve D takımlarınınkinden farklıdır.

• A ve E takımları üç boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmıştır.

• C takımıyla aynı kategoride yarışmayan B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojileridir.

• D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır.

Bu bilgilerden hareketle,

I. B takımının yarıştığı kategorilerden biri elektrikli araçlardır. 

II. C takımı, insansız hava araçları kategorisinde yarışmıştır.

III. D takımı, iletişim teknolojileri kategorisinde yarışmıştır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

10.  Gerçekleştirilmeye başlandığı 2018’den bu yana ziyaretçi rekorları kıran ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji 
festivali olan TEKNOFEST; TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının yürütücülüğünde, 
Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle eylülün 24’ü ila 27’si arasında 
Gaziantep’de düzenlendi. Yüz binlerce genç mucidi bir araya getiren TEKNOFEST’te, TÜBİTAK bu yıl da birbirinden 
heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerle festivaldeki yerini aldı.

Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
B) Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz ancak gelenekleşmiş olanlarda kullanılır.
C) Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır.

D) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
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2.  B

3.  A
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5.  C

1.  B
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3.  D
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2.  A

3.  C

4.  D
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1.  

634 3# * *9 6 35

1 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

* #0

Yukarıda verilen telefon, arızalı olduğu için bir tuşa basıldığında o tuştan bir sonrakine basılmış gibi algılıyor. Ancak 
Ayşe, bu durumu bilmediğinden aramak istediği numaranın tuşlarına basmış ve ekranda “# 634 3* 9 * 6 35” numarası 
çıkmıştır.

Ekranda çıkan numaradan hareketle Ayşe’nin aramak istediği numara için basması gereken tuşlar aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) * 412 187 85 13 B) * 412 187 84 13 C) * 410 187 85 13 D) * 410 187 84 13

2.  Yaşam şeklimiz, vaktimizi değerlendirme biçimimiz ve yaşadığımız kentler gittikçe değişiyor. Bilgisayar, internet, 
akıllı telefon gibi teknolojik ögeler yaşamımızı yeniden şekillendirdi. Sağlıkla ilgili yeni gelişmelere imza atmak    
              I 
(etkisini kalıcı duruma getirmek) konusunda bizi harekete geçiren (bir işin yapılmasına sebep olmak, kımıldatmak,   
            II 
canlandırmak), bu yenilikler oldu. Böyle araçlar yapılabiliyorsa mucize ilaçlar üretilebilmesinin de artık eli kulağında   
                     III 
(çok yakın bir zamanda olması beklenen) olmalı. Peki, sizce insanoğlu bu muhteşem yenilikler sayesinde hastalıkların 
hakkından gelebilecek (zor bir işi başarı ile sona erdirmek) mi? 
               IV

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

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

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

536 senesi, dünyada kış mevsiminin sona ermediği yıl olarak tarihe geçmiştir. O yıl gerçekleşen bazı volkanik patlamalardan 
sonra açığa çıkan kül bulutları atmosferi kaplamış, bazı bölgelerde yaz mevsiminde kar yağmıştır. Hava sıcaklıklarındaki 
düşüş nedeniyle o dönemde buğdaylar yetişmemiş, pek çok bölgede kıtlık yaşanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu 
nüfusunun neredeyse yarıya düşmesine neden olan veba salgınının bu kıtlıkla ilişkili olabileceği düşünülüyor. O dönemde 
olağan dışı olayların görüldüğüyle ilgili farklı bulgular da var. 1990’lı yıllarda ağaç halkalarına dayanılarak yapılan 
araştırmalar 536-550 yıllarının dünyanın birçok yerinde normalden çok daha soğuk geçtiğini göstermekte; Grönland ve 
Antarktika’dan alınan buz örnekleri, iki büyük volkanik patlamaya işaret etmektedir. Ayrıca Procopius adlı bir tarihçinin 
eserinde bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yer almaktadır.

3.  Bu metinde sözü edilen volkanik patlamalarla ilgili,

I. İnsanların ekonomik durumunu etkilemiştir.

II. Küresel ölçekte iklim değişikliğine neden olmuştur.

III. Bazı doğal afetlerin sonucunda oluşmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

4.  Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
B) Örneklerle anlatım zenginleştirilmiştir.
C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
D) Bir olasılıktan söz edilmiştir.

5.  İnternette yayımlanan yazılarda kullanılan başlıkların özgün olması çok önemlidir. Bu başlıklar okurun ilgisini çekecek 
şekilde oluşturulmalıdır. Aşağıda ilgi çekici başlık oluşturmayla ilgili bazı ipuçları yer almaktadır.

• Okuru yönlendiren emir cümleleri kullanılmalıdır. 

• Saygı duyulan kişilerden söz eden başlıklar tercih edilmelidir. 

• Kişisel bir deneyim anlatılarak hem merak uyandırılmalı hem de okurun empati kurması sağlanmalıdır.

• İki durumun karşılaştırılmasıyla oluşturulan başlıklar kullanılarak okuyucunun ilgisi çekilmelidir.

Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metinde verilen ipuçlarından herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) Bir Haftalık Orman Kampında Öğrendiklerim 
B) Kahve mi, Çay mı: Ezelî Rakiplerin Sağlığımıza Etkisi 
C) Koruyucu Kalkanımız: Dünya’nın Manyetik Alanı
D) Başarılı Olmak İstiyorsanız Önce Bunları Yapın
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6.  Gazeteci:

— (I) - - - -

Müzisyen:

—  Bizi biz yapan ve besleyen bir coğrafyanın müzik tarzlarını kullanarak geçmişi taklit etmeden kucaklamak ve 
tamamen özgün eserler oluşturmak… En baştan beri peşinde olduğumuz şey buydu. Yaptıklarımız bizi tatmin etmedi 
tabii ki. İnsanın, ürettikçe yenisini yapası geliyor. Ama artık kendimize daha çok güveniyoruz ve daha sade eserler 
üretebiliyoruz.

Gazeteci:

— (II) - - - -

Müzisyen:

—  Canlı ve aracısız kayıt, heyecan vericiydi. Risk alarak doğaçlama ögesini el üstünde tuttuk ve başardığımızı 
düşünüyorum. Onun sihrini, kaydı özellikle de plaktan dinlediğinizde hissedebiliyorsunuz.

Bu konuşmada numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (I)  Anadolu ezgilerinden yola çıkarak geldiğiniz noktayla ilgili neler söylemek istersiniz?
 (II) Albümünüzü hazırlıksız ve içinizden geldiği gibi oluşturmanızın sonucu sizce nasıl oldu?
B) (I)  Eserlerinizi oluştururken kültürel ögelerden yararlanıyor musunuz?
 (II) Yeni albümünüzdeki şarkılara karar verirken nelere dikkat ettiniz?
C) (I)  Yerli unsurları, eserlerinize her seferinde özgün bir şekilde yansıtmayı nasıl başarıyorsunuz?
 (II) Eserlerinizi hiç deneme yapmadan müzikseverlere aktarmak sizi zorlamıyor mu?
D) (I)  Geçmişten bugüne sanatınızı icra ederken ödün vermediğiniz belli bir ölçütünüz var mı? 
 (II) Dinleyicileri müziğin büyülü dünyasında dolaştırma kararını aldıktan sonra neler yaşadınız?

7.  Matematikteki “büyüktür (>)” işareti bugün sosyal medyada duygu ve düşüncelerini aktarmak isteyenler tarafından iki 
nesne, kişi vb. arasında karşılaştırma yapılırken yaygın olarak kullanılmakta; “>” işaretiyle beğeni, istek, destek, tercih 
anlamı ifade edilmektedir. Örneğin “Fatma’yı değil Ayşe’yi destekliyoruz, beğeniyoruz, tercih ediyoruz…” cümlesi yerine 
“Ayşe>Fatma” ifadesi kullanılıyor. Böylece “>” işareti “destekliyorum, beğeniyorum, tercih ediyorum...” anlamlarını 
karşılıyor. Sonuç olarak matematikte “büyüktür” anlamına gelen işaret, anlam genişlemesine uğrayarak sosyal medyada 
bambaşka anlamlarda kullanılıyor.

Bu parçada “>” işaretiyle ilgili,

I. Sosyal medyada sıklıkla kullanıldığına

II. Matematikteki kullanımının azaldığına

III. Farklı anlamlar ifade ettiğine

yargılarından hangilerine değinilmiştir?

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



6

8.       I. Penguenlerin kökeninin Antarktika’ya dayandığı düşünülüyordu.

II. Ta ki California Üniversitesindeki bilim insanları bir araştırmada, penguenlerin aslında ilk olarak Avustralya ve 
Yeni Zelanda’da görüldüğünü bulana kadar.

III. Genetik bilgilerin incelenmesi sonucunda penguenlerin bundan yaklaşık 22 milyon yıl önce Avustralya ve Yeni

 Zelanda’da yaşadığı tespit edilmiş.

IV. Bu araştırmada bilim insanları 18 farklı penguen türünden aldıkları kan ve doku örneklerini inceleyerek penguen-
lerin genetik bilgilerine ulaşmış.

Bu paragrafın anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer 
değiştirmelidir?

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

9.  
Saçların beyazlaması, yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment 
(boyar madde), saç kökündeki hücrelerden gelir. Bu hücreler önemli miktarda melanin (saça renk veren madde) üretil- 
mesi için genetik olarak kodlanmıştır. Ancak saç köklerindeki melanin üretim kapasitesi zamanla azalır. Bunun nedeni,  
saç köklerinde biriken “hidrojen peroksit” adlı kimyasal maddedir. Normalde her insanın saç köklerinde az da olsa 
hidrojen peroksit üretilir fakat vücut, bu maddeyi hemen su ve oksijene çevirir. Yaş ilerledikçe vücudun bu becerisi 
azalır ve hidrojen peroksit saç köklerinde birikerek melanin yapımını önler.

Saç boyaları genelde %3-6 oranında hidrojen peroksit içerir. Başka bir deyişle bir kez saç boyamak için gerekli olan 
50 g saç boyası, ortalama 1,5 g hidrojen peroksit içerir. 1,5 g çok büyütülecek bir miktar gibi görünmese de vücut 
açısından önemli bir orandır. Bu boyalar kullanıldığı takdirde saçlarda bir miktar hidrojen peroksit birikmiş olur.

Bu metinlere göre, boya kullanılan saçlarda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Saçlardaki melanin miktarı dengelenir.
B) Saç kökündeki hücrelerin sayısı azalır.
C) Saçlar daha çabuk beyazlaşır.
D) Saçlar yıpranmaya başlar.

10.  Türkiye’nin ilk millî sondaj (su, maden, petrol vb. araştırmalar için toprağın derinliklerine sonda atmak) gemisi olan 
Fatih, 2017’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan bakımın ardından 29 Ekim 2018’de Alanya’da 
arama çalışmalarına başladı. İkinci aramasını Doğu Akdeniz’de gerçekleştiren Fatih, 29 Mayıs 2020’de Karadeniz’deki 
ilk millî sondajını gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanından uğurlandı. 21 Ağustos 2020’de Zonguldak açıklarında 
320 milyar m3lük bir doğal gaz kaynağı tespit ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur?

A) Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon vb. sözler harfle 
yazılabilir. 

B) Üs işaretli kısaltmalara gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılmaz ve üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır.
C) Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
D) Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.
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1.  
Malzemesi, desenleri, üretim ve kullanım şekliyle kendine has özellikler taşıyan Anadolu kilimleri; sanatsal ve duy-
gusal mesajları ile toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri 
vardır. Anadolu insanı, kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde “koç 
boynuzu motifi” bereketi, kahramanlığı ve gücü; “kuş” bilgeliği, zeki ve çevik düşünceyi; “hayat ağacı” ölümden sonraki 
hayatı; “su yolu” bedensel ve ruhsal yenilenmeyi; “göz” fikrî konulardaki algının yüksekliğini temsil eder. Aşağıda bu 
motiflerin görselleri verilmiştir.

Koç boynuzu Su yolu Kuş Göz Hayat ağacı

Bu metne göre,

    Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı
    Gören düşmanların tedbiri şaştı
    Kelle koltukta üç gün savaştı
    Cennet-i âlâya göçtü Genç Osman

dizelerini oluşturan şair, Genç Osman’ı şiirle değil de kilimle anlatsaydı kiliminde aşağıdakilerin hangisinde 
verilen motifleri kullanması beklenirdi?

A) B)

C) D)

 

2.  Bir günü daha eskitip anılarımızın arasına gönderdik. Solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Onu da kurutup 
özenle koyduk bir kitabın arasına.

Bu parçada “solmuş bir gül yaprağı” sözüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

A) Anılar B) Gün C) Kitap D) Geçmiş

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

Diyelim için çekti bir sabah vakti

Erkenceden denize gireyim, dedin 

Kulaç attıkça sen 

Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan 

Ege Denizi bu, efendi deniz 

Seslenmiyor 

3.  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Biri diğerine bağlı olarak değişen bir durumdan bahsedilmiştir.
B) İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler yüklenmiştir.
C) Varsayım anlamı taşıyan bir cümleye yer verilmiştir.
D) Hitap bildiren bir sözcük kullanılmıştır.

4.  Bu dizelerdeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kurdun kuşun tadını çıkardığı şu havayı ben de doya doya soludum.
B) Yufkaları görünce canım şöyle çıtır çıtır bir ıspanaklı börek istedi.
C) Bugün, bir haftadır beklettiği işlerin tümünü bitirmeyi planlıyordu.
D) İdris Bey’in köye ihtişamla girdiğini gören herkes çok heyecanlandı.

5.  Gezegenimizde kendi kulvarında birinci olan yerleri hiç merak ettiniz mi? İşte, karşınızda gezegenimizin rekortmen 
yerlerinden bazıları:

Bu cümlelerle başlayan bir metinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?

A) Uydu ölçümleri, dünyanın en sıcak yerinin 70 °C’yi aşan sıcaklığıyla Lut Çölü olduğunu ortaya koydu. İran’ın güney-
doğusundaki bu çöl öylesine sıcaktır ki bilim insanları, önceleri burada canlıların yaşamasının olanaksız olduğunu 
düşünmüştü. Ancak akıllara sığmayan bu sıcaklığa rağmen çeşitli sürüngen ve örümcekler burada hayatta kalabiliyor. 

B) Angel Şelalesi, 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun gökdelenini bile geride bırakır. Şelaleden akan su, 
havanın sıcak ve kuru olduğu dönemlerde tabana ulaşamadan buharlaşmaktadır. 18 Kasım 1933’te ABD’li bir pilot 
tarafından keşfedilen ve dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi, aynı zamanda Venezuela’nın en ünlü 
turistik yerlerinden biridir. 

C) Dünyanın en ilginç mağaralarından biri olan ve Lübnan’ın 18 km kuzeyindeki bir vadide bulunan Jeita Grotto Mağarası; 
ilginç kaya şekilleri ile ziyaretçilerini büyülüyor. İki kısımdan oluşan mağaranın alt kısmı 1836 yılında Reverend William 
Thompson tarafından, üst kısmı ise 1958 yılında Lübnanlı mağara bilimciler tarafından keşfedilmiştir.

D) Dünyanın en büyük adası olan Grönland, aslında üç ayrı adadan oluşur ve bu adalar kalın bir buz örtüsüyle birbirine 
bağlıdır. Kalınlığı yer yer 3 kilometreye varan bu buz örtüsü, altındaki karaya öylesine baskı yapar ki üç ada da deniz 
seviyesinin 300 metre altında kalır. Dünyada Antarktika dışında buz örtüsü görülen tek yer Grönland’dır.
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6.  Aşağıdaki grafikte yaz kampına giden Ahmet, Beyza, Cenk ve Derya adlı kişilerin 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı 
süreler verilmiştir.

Saat Yüzme
Tenis

Kişiler
1
2
3
4
5
6

7

Ahmet Beyza Cenk Derya

Bu kişilerin 2. gün yüzme ve tenis için ayırdığı sürelerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Ahmet’in 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler yer değiştirmiştir.

• Cenk’in yüzme ve tenise ayırdığı süreler, Ahmet’in 1. günündekilerle aynıdır.

• Derya, Beyza’nın; Beyza da Derya’nın 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreyi ayırmıştır.

Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi 2. güne ait olabilir?

A)

C)

B)

D)

Saat Yüzme
Tenis

Kişiler
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Ahmet Beyza Cenk Derya Ahmet Beyza Cenk Derya

Ahmet Beyza Cenk DeryaAhmet Beyza Cenk Derya

Saat Yüzme
Tenis

Kişiler

Saat Yüzme
Tenis

Kişiler

Saat Yüzme
Tenis

Kişiler

7.  Yazar; zamanının çoğunu araştırmalar yaparak, düşünerek, fikir üreterek, bu fikirleri söyleşilerde topluma anlatarak 
geçirmişti. Küreselleşmeden göçe ve teknolojiye pek çok başlık altında, gençleri ve eğitimi genellemelere başvurmaksızın 
anlayıp anlatmaya çalışırken, değişen toplumsal yaşamın ancak buralara bakılarak kavranabileceğini hatırlatıyordu. 
Yaşadığı süre içinde el atmadığı mesele kalmamıştı. Nesli hızla tükenen bilgelerden olan ve bilgisini konuştururken çağını 
yorumlayan yazar, ömrünün son günlerinde bile, bir öğrenciyle arasındaki tek farkın yaşı olduğunu söyleyebiliyordu. 
Öğretirken öğrenen, öğrenirken öğreten yazar bu yolda sosyologluğunu hem kullandı hem de geliştirdi.

Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

A) Sabırlı B) Çok yönlü C) Alçak gönüllü D) Paylaşımcı
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8.  1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Armağan, görme yetisi olmadığı ve hiçbir sanat eğitimi almadığı hâlde 
boyut ve perspektifi (eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü) kullanarak resim çizebiliyor. Sanatçı, çocukluğundan 
beri vazgeçemediği bu sanat dalında kendisini öyle geliştirmiş ki nesneleri âdeta dokunarak görüyor. Bu özelliğinden 
dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesinde incelenmiştir. Resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenen 
ünlü ressam belgesellere de konu olmuştur.

Dünyanın en ünlü bestecisi ve piyanisti olarak kabul edilen Beethoven, Almanya’nın Bonn şehrinde fakir bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Para kazanmak için küçük yaşta piyano çalmaya başladı. 1792 yılında Viyana’ya giden 
ve burada klasik müziğin ünlü ismi Joseph Haydn ile çalışma imkânı bulan Beethoven, Haydn’ın da yardımıyla mü-
ziğe olan yeteneğini keşfetti. 1801 yılında duyma kaybı yaşamaya başlayan ünlü besteci, duyma yetisini yıllar içinde 
kaybetse de müzik sevgisini hiç kaybetmedi. Hatta en ünlü eserlerinden biri olan 9. Senfoni’yi bestelerken duyma 
yetisini tamamen kaybetmişti.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Engelleri aşarak büyük başarılara imza atmış olmaları
B) Uluslararası bir üne sahip olmaları
C) Bilimsel araştırmalara konu edilmeleri
D) Yaptıkları işe tutkuyla bağlı olmaları

9.  Van Kalesi ve çevresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescillendi. Van Çevre 
ve Şehircilik Müdürü, Ocak 2011’den bu yana Bakanlık bünyesinde on dört kişiden oluşan uzman bir ekiple tabiat 
varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu parçada büyük harflerin yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralların hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
B) Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş lar.
C) Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.
D) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

10.  İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu işleviyle kullanılmıştır?

A) Sonu gelmeyen çevrim içi toplantılarla geçen, kasvetli ve zor bir yılı geride bıraktık; bazıları bu yılı “gelmiş geçmiş en 
sıkıntılı yıl” olarak adlandırıyor.

B) Kişisel hayatı anlatan metinlerde daha çok açıklayıcı, tartışmacı anlatım; sanatsal metinlerde ise öyküleyici, betimleyici 
anlatım kullanılmaktadır.

C) Günümüz şiirleri; soyut, gerçeküstü, bilinçaltını yansıtmaya dönük yazıldığı için anlaşılması zor olarak nitelendiriliyor.
D) Hepimizi gelecekte doğayla iç içe bir yaşam bekliyor; doğa, insanları yeşile ve maviye yani kendisine çağırıyor.
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1.  C

2.  B

3.  D

4.  A

5.  A

1.  A

2.  C

3.  D

4.  C

5.  B

1.  B

2.  C

3.  D

4.  C

5.  A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  D

2.  B

3.  D

4.  B

5.  C

6.  B

7.  A

8.  C

9.  A

10.  C

CEVAP ANAHTARI



(SÖZEL BÖLÜM)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına  

İlişkin Merkezî Sınava Yönelik
Nisan Ayı Örnek Soruları

• 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 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

unus
EmreY

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

2021 YUNUS EMRE YILI

     Yunus Emre, Anadolu’nun her karışını
     gezen ve yolu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına
     da uğrayan bir Hak erenidir. Onun Anadolu’da
     bir misyonu (görev) vardır. Bunu şu dörtlükte
     anlatmaktadır: - - - -

     Evrendeki tüm yaratılmışlar değerlidir.
     Yunus Emre, tavır ve tutumlarına yön veren
     bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: - - - -

     Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle
     çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır.
     Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves
     peşinde koşan nefistir yani insanın kendisidir.
     Bu durumu şu dizelerde ortaya koymuştur: - - - -

     Türk şiirinin kurucularından ve millî
     birliğin önemli tutkallarından biri olarak
     gösterilen Yunus Emre, halkı Hakk'a
     davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisidir. 

unus
EmreY

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

2021 YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI

     Yunus Emre, Anadolu’nun her karışını
     gezen ve yolu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına
     da uğrayan bir Hak erenidir. Onun Anadolu’da
     bir misyonu (görev) vardır. Bunu şu dörtlükte
     anlatmıştır: - - - -

     Evrendeki tüm yaratılmışlar değerlidir.
     Yunus Emre, tavır ve tutumlarına yön veren
     bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: - - - -

     Yunus'un düşmanı nefrettir. Kimseyle
     çatışmamaya, kavga etmemeye kararlıdır.
     Mücadele edilecek bir şey varsa o da heves
     peşinde koşan nefistir yani insanın kendisidir.
     Bu durumu şu dizelerde ortaya koymuştur: - - - -

     Türk şiirinin kurucularından ve millî
     birliğin önemli tutkallarından biri olarak
     gösterilen Yunus Emre, halkı Hakk'a
     davet eden bir ahlak ve sevgi eğiticisidir. 

1.  Bu parçadan Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ulusal bütünlüğün sağlanmasında birleştirici bir rol üstlenmiştir.
B) Allah aşkını ve doğru davranış kurallarını insanlara öğretmiştir.
C) Kişiliği ve şiirleri, yaşadığı çağın dışında da ilgi uyandırmıştır.
D) Şiirleriyle toplumsal dil bilincinin oluşmasını sağlamıştır.

2.  Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

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

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

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

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

Türkçe Örnek Soruları
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3.  Polisiye romanların bir numaralı ismi olan yazar, tüm eserlerinde okurlarını benzer bir sırrın peşinde koşturuyor ve her 
seferinde yanıltmayı başarıyor.

Bu cümlede sözü edilen yazarla ilgili,

I. Okurları, her eserinde beklenmedik bir durumla karşılaşır.

II. Polisiye roman alanında başarılıdır.

III. Yapıtlarının hepsinde bir gizem vardır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

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

4.  Yüzde ısrar etme doksan da olur
İnsan dediğinde noksan da olur
Sakın büyüklenme elde neler var
Bir ben varım deme, yoksan da olur

Hatasız dost arayan, dosttan da olur

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dizelerde anlatılanlarla ilgili değildir?

A) Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
B) İnsan beşer (insanoğlu), kuldur şaşar.
C) Kanaat gibi devlet (mutluluk) olmaz.

D) El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu değirmen taşı sanır. 

5.  Aşağıdakilerden hangisi “Kutup bölgelerinde hayatta kalmak için almamız gereken tedbirler nelerdir?” sorusunun 
cevaplarından biri olamaz?

A) Vücudumuz, ısısını üretirken oldukça fazla enerji harcar. Bu enerjiyi tekrar toplamak için de beslenmeye ihtiyaç duyar. 
Soğuk iklimlerin hâkim olduğu bölgelerde yaşayanlar enerjiye çok fazla ihtiyaç duydukları için et, balık gibi yağlı ve 
çikolata gibi yüksek kalorili yiyecekleri tercih eder. 

B) Buzla kaplı bir coğrafyanın zorlu koşullarında susuz kalmamak çok önemlidir. Böyle yerlerde içme suyu bulmak sorun 
olabilir çünkü bu koşullarda su, kısa sürede donar. Karların eritilmesiyle su elde edilmesi buralarda sık kullanılan bir 
yöntemdir.

C) Hipotermi; vücudumuzun soğuk hava, rüzgâr ve suya uzun süre maruz kalması sonucu ısı kaybetmesi nedeniyle 
ortaya çıkan bir durumdur. Hava sıcaklığının -20 ila -30 °C arasında olduğu bölgelerde hipotermi görülebilir.

D) Soğuk iklimlerde vücut ısısını korumak ve kuru kalmayı sağlamak için doğru giyinmek önemlidir. Bu nedenle tek kat 
giyinmek yerine kat kat giyinmek tercih edilmelidir. Böylece giysiler arasındaki hava ile ısı yalıtımı sağlanır.
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6.  - - - - Ben bu konuda ne bulursam okurum: Şölen ve davetlerde neler yendiğini, sokak satıcılarını, tat ustalarını… 
Yazılanlara bakılırsa ekmek, eski zamanlarda da başlıca yiyecekti. Yunanlılar arpa, Romalılar buğday ekmeğine rağbet 
ederlerdi. Yunan ve Roma mutfağının baskın tatları ise bal, sirke, mayalanmış balık sosu ve bol miktarda baharattı.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eski dönemlerin yeme içme alışkanlıklarının neler olduğuyla ilgili fikriniz var mı? 
B) Yemek tarifleri üzerine yazılmış eski eserleri okumayı sever misiniz?
C) İnsanlık tarihinde mutfak kültürü en zengin medeniyet hangisiydi dersiniz?
D) Yunan ve Roma mutfağının Türk mutfağına benzeyen yönlerini merak ettiniz mi hiç?

7.  Yayıncı: Bir seçme şiirler kitabı yayımladınız. Bu kitabı oluştururken gözettiğiniz ilke neydi?

Şair: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şiirleri seçmemi yayıncı olarak siz istediniz, beni oyuna getirmeye çalışmayın.
Şiirleri, belirlediğiniz sayfa sayısına göre seçtim. Aslında ben yaşayan bir şairin şiirlerinin böyle seçmelere maruz kalma-
sına karşıyım. Ha, madem istemediğim bir şeydi; neden bunu yaptım? Herhâlde kıramadım sizi.

Bu metinde şair altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Yaşayan bir şairin eserlerini yayımlamanın doğru olmadığını
B) Seçme şiirler kitabı yayımlama fikrinin kendisinden çıkmadığını
C) Şiirleri yayıncının belirlediği sayfa sayısına göre seçmenin yanlışlığını
D) Şiirleri arasından seçme yaparak bir kitap yayımlamaktan pişmanlık duyduğunu

8.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e-atıkların (elektronik atıkların) toplanması ve dönüştürülmesi için bazı kuruluşlara 
sorumluluk vermiştir. Bu kuruluşlar, topladıkları e-atıkları geri dönüşüm tesislerine götürüyor ve işlemleri takip ediyor. 
Pek çok okul, belediye ve alışveriş merkezine e-atık toplama kutuları yerleştirildi. Siz de e-atıklarınızı bu kutulara 
bırakabilirsiniz. Bazen çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük aygıtlar da atık hâline gelebiliyor. Bu durumda belediyeler 
ya da aygıtın yenisini aldığınız satıcılar, istediğiniz takdirde e-atıklarınızı evinizden alarak gereken yerlere ulaştırıyor.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) E-atıkların geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar yeterlidir.
B) E-atıkların toplanması, belediyelerin görev alanları içindedir.
C) Büyük e-atıkların evlerden alınması için ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerekmektedir.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-atıkların geri dönüşümü konusunda yetkilidir.
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9.  Konuşurken, şarkı söylerken hatta ağzımızı açmadan mırıldanırken bile sesimizi kullanırız. Bazen bağırarak, bazen 
fısıldayarak, bazen yumuşak, bazen sert tonlarda sesler çıkarabilmemiz için titreşim gereklidir. Titreşim, soluk borumuzun 
üst kısmında bulunan ses tellerimizde oluşur. Bunu sağlayan da soluk verirken akciğerlerimizden çıkan havadır. Bu 
havanın ses tellerimizi titreştirmesiyle oluşan ses dalgaları ağzımıza gelir. Ağzımızın içinde de özellikle dilimizin ve 
dudaklarımızın farklı hareketleriyle değişime uğrar. Bu sayede değişik tonlarda sesler çıkarabiliriz.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Sesin oluşumunda ses tellerinin rolü var mıdır?
B) Sesin kişiye özgü oluşunun nedeni nedir?
C) Sesin oluşumu nasıl gerçekleşmektedir?
D) Ağızdan farklı seslerin çıkması nasıl olmaktadır?

10.  İnsanın, içini dökmek istediği zamanlar olur. Bir dost, bu anlara erişilmez bir değer katar ancak bazı şeyler bir dosta bile 
söylenmez ki! İşte böyle durumlarda insan -özellikle de içinin gizli kıvrımlarını görmeyi bilen usta bir yazarsa- masasının 
başına geçip kalemi eline almadan edemez. Yazmak, insanın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasını gerektiren böyle 
zamanlarda büyük bir kurtarıcıdır.

Bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Bir kişinin başından geçen olaylar, yer ve zaman belirtilerek aktarılmıştır.
B) Fikirler, kanıtlama amacı güdülmeden kişisel bir üslupla ifade edilmiştir.
C) Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar abartılarak anlatılmıştır. 
D) Okuyucuyu bir konuda ikna etmek amacıyla yazılmıştır.
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1. A

2. D

3. B

4. B

5. C

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

1. A

2. C

3. D

4. C

5. B

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1. D

2. C

3. D

4. A

5. C

6. A

7. B

8. A

9. B

10. B

CEVAP ANAHTARI
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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.  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


