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1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1.

3.

I. Yayılıp etkisi altına almak
III. Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla
kaplamak
“Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi
biriyle kullanılmamıştır?
A) Düzelttiğim yaprakların içine pirinç koyup dolma sarıyorum.

MUBA YAYINLARI

II. Sarılıp tırmanmak

B) Akşamın karanlığı yavaş yavaş tüm şehri sardı.

D) Birkaç yıl bile geçmeden asma tüm çardağı
sardı.

B) Cümleden çok sözcüklere değer vermek

MUBA YAYINLARI

A) Sözcüklerin oluşum yollarını iyi bilmek

II. Aç ayı oynamaz.

Kendisinden iş beklenen kimseden
emeğinin karşılığı
esirgenirse o işten
sonuç alınamaz.

IV. Aç köpek fırın deler. Aç kimse ihtiyacını
gidermek için, gücünün yetmeyeceği
sanılan engellerle
bile çarpışır ve istediğini elde eder.

Konuşurken ve yazarken sözcüklerin anlam ve
çağrışımlarına dikkat ederim. Sözcüklere karşı
duyarlıyım. Çünkü ben sözcükleri tarih, coğrafya,
insan, anı, özlem, düş, gerçek, bellek, geçmiş vb.
her şey olarak görüyorum.
Bu cümlede geçen “sözcüklere karşı duyarlı olmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Anlam

III. Aç tavuk kendini Aç insan, önüne gebuğday ambarında len yiyeceğin kendisanır.
sine yetmeyeceğini
sanır, tok insansa
bir daha acıkmayacağını düşünür.

C) Kültür çöküşü yaygın bir hastalık gibi sarar toplumu.

2.

Atasözü

I. Aç aman bilmez, ço- Aç bir insan hiçbir
cuk zaman bilmez. mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen
elde etmek ister.

C) Sözcükleri yerinde ve dikkatli kullanmak
D) Sözcüklerin kazandığı terim anlamları bilmek
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V. Aç doymam, tok İnsanlar; yokluğuacıkmam sanır.
nu, yoksulluğunu
çektikleri şeyler için
olmayacak hayaller,
düşler kurar.

Bu tabloda numaralanmış atasözlerinin, açıklamalarıyla uyumlu olması için hangileri yer
değiştirmelidir?
A) I ve III.

B) II ve III.

C) III ve V.

D) IV ve V.

Diğer sayfaya geçiniz.
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4.

7.

Gerekçe, yargıda belirtilen işin veya durumun hangi amaç veya nedenle ortaya çıktığını belirten sebeptir.

A) Onun düşüncesizliği yüzünden ben zarar gördüm.

B) Bireysel gelişimi güçlendirici yapıtlar son dönemde arttı.
C) Atıkların dönüşümü konusundaki sorunun çözümü için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

MUBA YAYINLARI

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde
yargının gerekçesi belirtilmemiştir?

D) Ekonomik sıkıntıların artması kalabalık kentlerde insanı daha da değersizleştiriyor.

5.

Tanımlama bir varlığın
veya kavramın ne
olduğunu ve özelliklerini
belirtmektir.

Yazmak, anlam arayışının
zirvesine ulaşma
çabasıdır.

Kesin olmayan, olabilirlik
özelliği taşıyan görüşleri
anlatan cümleler olasılık
(ihtimal) cümleleridir.

Kısa ve devrik cümlelerle
yazması, yazarın
anlatımını etkiliyor.

Üslup, sanatçının dili
kullanma biçimi, anlatım
tarzıdır.

Bugün olmasa bile yarın
bir açıklama yapacaktır.

Bu açıklamalar ve örnek cümleler eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

Sanat adamı, sanatını sözleriyle birlikte eylemlerinde de göstermelidir çünkü ----.

Bu cümle, en uygun biçimde aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanabilir?
A) bugüne değil geleceğe seslendiğinin bilincindedir

A)

B)

C)

D)

B) toplumdan uzaklaşmanın doğru olmadığını bilen kişidir
C) şöhreti korumak dünyanın en zor işlerinden biridir

8.

D) tutarlılığıyla topluma örnek olan insandır

I. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
II. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin
sonuna konur.
III. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.
IV. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki
ifadenin sonuna konur.

Bu açıklamaya göre,
MUBA YAYINLARI

6.

Ek olan “-de” kendinden önceki sözcüğe bitişik,
bağlaç olan “de” kendinden önceki sözcükten ayrı
yazılır.
I. Sınavda başarılı olmamda çözdüğüm sorularında katkısı oldu.
II. Öğretmenlerimizin konu anlatım tarzının da
çokça faydasını gördüm.
III. Televizyonda izlediğim belgeseller de bu konuyla ilgili ayrıntılar vardı.
IV. Sözünü ettiğiniz kişi, sinema tarihi üzerine makaleler de yazdı.

Numaralanmış açıklamalardan hangisi “Hayatın ilginç olduğunu bana düşündüren şuydu: Ağlarken ve gülerken yüzümüzde beliren çizgiler
aynıdır.” cümlesindeki iki noktanın kullanılma
gerekçesidir?

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yoktur?
A) I ve II.

B) I ve III.

A) I.

C) II ve III.

D) II ve IV.

B) II.

C) III.

D) IV.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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9.

11.

Zarf-fiiller cümlede durum veya zaman bildirir.
Yükleme sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı, durum anlamı verirken “Ne zaman?” sorusunun cevabı zaman anlamı verir.
I. Öğrenci yurduna yerleşir yerleşmez bize haber verdi.
II. Babasının sözünü dinlemeyerek büyük bir hata
yaptı.
III. Yaşlı adam çekine çekine gençlere birkaç soru
sordu.

MUBA YAYINLARI

Bu açıklamaya göre,

IV. Bir hafta boyunca hiç durmadan bahçede çalıştı.
V. Sen gideli bu çocuğun yüzü gülmek bilmedi.
cümlelerindeki zarf-fiiller aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?
Zaman

Durum

A)

I ve V

II, III ve IV

B)

I, II ve V

III ve IV

C)

II, III ve V

I ve IV

D)

III ve IV

I, II ve V

I. cümlede birden çok fiilimsi vardır.
II. cümlede sıfat-fiil ve isim-fiil vardır.

A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

MUBA YAYINLARI

Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki fiilimsilerle ilgili,

(I) Akıllı kentleri oluşturmak her ne kadar yöneticilerin sorumluluğu gibi görünse de bu sistemleri
kullanacaklar ve onlardan yararlanacaklar orada
yaşayanlardır. (II) Akıllı kentin yaşayanları da bilinçli olmalıdır. (III) Sistemleri kullanabilecek teknolojik bilgiye sahip olmanın yanı sıra yeni fikirler
üretip kentleriyle ilgili verilen kararlara katkıda bulunabilmelidirler. (IV) Akıllı güvenlik sistemi, bulunulan yerdeki kablosuz internet ve kullanılan
cihazlar sayesinde gerektiğinde kişinin yerini tespit edebilir. (V) Anlık gözlem de yapabilen bu sistemler, herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında
ya da deprem, yangın gibi durumlarda acil müdahale yapılmasını sağlar.
metni ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

10. (I) Bir şeye karar vermek başlangıçtan başka bir
şey değildir. (II) İnsan, kararından sonra aklına
hiç gelmeyen bir yöne doğru da olsa yol almaya başlar. (III) Başta akıl ve düşünce önem taşırken yol boyunca duygu ve coşkular önem kazanır.
(IV) İnsan başta karar verince ortada da duygularını iyi yönetip iyi bir sonuca kolayca ulaşır.

Bu görselle ilgili,

III. cümlede birden çok zarf-fiil vardır.
IV. cümlede aynı türde iki fiilimsi vardır.
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A)

ve

B)

ve

C)

ve

D)

ve
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Diğer sayfaya geçiniz.
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13. (I) Arı sütü de tıpkı bal mumu gibi işçi arıların salgı

Dinlenme sırasında
Günde ortalama 20 bin
dakikada 10 ila 12 sosoluk alırız.
luk alırız.

MUBA YAYINLARI

12.

C) III.

D) IV.

50
45
40
35
30
% 25
20
15

Sağlıklı bir yetişkin,
Her bir akciğerimizde
dinlenme sırasında akyaklaşık 300 milyon
ciğer kapasitesinin 8
alveol bulunur.
ila 12’de birini kullanır.

10
5
0

0-14 yaş 15-24 yaş 25-39 yaş 40-54 yaş 55-70 yaş

Erkekler

MUBA YAYINLARI

Bu görsel ve metinden hareketle,

IV. Bebekler doğduktan kısa bir süre sonra soluk
alıp vermeye başlar.

B) II.

OBEZİTE

Derin bir soluk almak,
Yeni doğan bir bebek
ağrımızı ve stresimizi
uykuda değilken dahafifletmeye ve vücukikada 40 ila 60 soluk
dumuzu rahatlatmaya
alır.
yardımcı olur.

III. Yetişkin bir birey akciğerlerini tam kapasite kullanır.

A) I.

obezite durumunu göstermektedir.

litre hava soluruz.

II. Bebeklerle yetişkinlerin soluk alıp verme sayısı farklıdır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Ancak içeriğinde protein, şeker, yağ ve
mineraller de bulunur.” cümlesi getirilebilir?

14. Aşağıdaki tablo yaş gruplarında cinsiyete göre

Bir bebek doğdukSağ akciğerimiz, sol tan yaklaşık 10 saniye
akciğerimize göre sonra ilk soluğunu alır.
daha büyüktür.
Günde yaklaşık 11 bin

I. Derin nefes almak yetişkinleri yorar.

bezlerinden salgılanır. (II) Beyazımsı renktedir ve
karmaşık bir kimyasal yapıya sahiptir. (III) Taze arı
sütünün yaklaşık üçte ikisi sudur. (IV) Kraliçe arı
uzun süre, yumurtadan henüz çıkmış işçi arılarsa
birkaç gün boyunca arı sütüyle beslenir.

Kadınlar

Bu grafiğe göre,
I. Erkeklerin obezite oranında devamlı bir yükselme görülmektedir.
II. 15-24 yaş arası kadınların obezite yüzdesi erkeklerden düşüktür.
III. 25-39 yaş arası kadınların erkeklere göre obezite yüzdesi fazladır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

IV. 55-70 yaş arası erkeklerin obezite yüzdesi kadınlardan fazladır.

A) I ve II.

B) I ve III.

yargılarından hangileri doğrudur?

C) II ve III.

D) II ve IV.

6

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) III ve IV.
Diğer sayfaya geçiniz.
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15. Gençlerin Salgın Öncesi ve Salgın Sonrası Yaklaşımları Araştırması
COVID-19 salgını esnasında dünya genelindeki gençlerin ne gibi bir düşünce yapısına sahip olduğu ve kriz
döneminde davranışlarında ne gibi değişiklikler olduğu konusunda 13 ülkeden bilgi toplanmıştır.

MUBA YAYINLARI

Zihinsel Sağlık: Salgın hastalık öncesinde anket katılımcılarının yarıya yakını, kendini her zaman ya da
çoğu zaman stres altında hissettiğini belirtmişti. Fakat salgın hastalığın en yoğun yaşandığı dönemde yapılan ikinci ankette, genç kuşağın kaygı seviyesinde düşüş olduğu görülmüştür.
Ekonomik Durum: Bu konuda gençlerin dörtte üçü sıklıkla kısa ya da uzun vadedeki para durumları ile ilgili
kaygı duyuyor. Salgın hastalık öncesi ile salgın hastalık sürecinde değişen bir şey yok.
Çevre: Salgın hastalık öncesinde, anket katılımcılarının yarıdan fazlası, iklim değişikliğinin verdiği zararları
onarmak için çok geç kalındığını düşünüyordu. Sonraki araştırma ise çevresel iyileşmelerin verdiği umutla
bu oranın 20 puan düştüğünü gösterdi.
İşe Bağlılık: Salgın hastalık öncesinde, en az beş yıl daha mevcut işvereni için çalışmaya devam etmek isteyen genç sayısı, çalışanların yarısından fazlaydı ve salgın sürecinde bu oran yükseldi.
Bu bilgilerden hareketle salgın öncesi ve sonrasını gösteren grafikler aşağıdakilerin hangisi olabilir?
A)
100

100

B)

Salgın Sonrası

100

Salgın Öncesi

100

80

80

80

80

60

60

60

60

40

40

40

40

20

20

20

20

0

0

0

0

100

Salgın Sonrası

Zihinsel Sağlık

Zihinsel Sağlık

Zihinsel Sağlık

Zihinsel Sağlık

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

Çevre

Çevre

Çevre

Çevre

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık

Salgın Öncesi

Salgın Sonrası

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

MUBA YAYINLARI

C)

Salgın Öncesi

D)

100

Salgın Öncesi

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Salgın Sonrası

Zihinsel Sağlık

Zihinsel Sağlık

Zihinsel Sağlık

Zihinsel Sağlık

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum

Çevre

Çevre

Çevre

Çevre

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık

İşe Bağlılık
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Diğer sayfaya geçiniz.
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İNTERNETİN DÖNÜM NOKTALARI

MUBA YAYINLARI

1969: ARPANET adıyla ilk internet ağı, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından kullanıma açıldı.

1971: Tarihteki ilk elektronik posta Amerikalı Ray
Tomlinson tarafından gönderildi.

1972: İnternete bağlanan kullanıcılarının kimliklerinin tanımlanması amacıyla ilk elektronik posta adresleri oluşturuldu.
1991: World Wide Web’in (www) ortaya çıkmasıyla
internete erişim çok kolaylaştı. Dünyayı saran ağ anlamındaki World Wide Web, internet üzerinde bilgi
aramayı kolaylaştıran bir alt ağdır.
1994: İnternette kolayca gezmeyi sağlayan ilk ticari internet tarayıcısı Netscape Navigator satışa sunuldu.

MUBA YAYINLARI

16.

1999: Kablosuz internet bağlantısı 1999’da ortaya
çıktı. Bu bağlantı türüne İngilizce Wireless Fidelity
(Kablosuz Uygunluk) sözünün kısaltması olan wi-fi
adı verildi.

2002: Sadece 47 milyon olan internet kullanıcı sayısı 2002 yılına gelindiğinde wi-fi kullanımının etkisiyle
500 milyona yükseldi.

Bu görsele ve bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) E-posta gönderimi, e-posta adreslerinin bulunmasından hemen sonra gerçekleştirilmiştir.
B) İnternet, yeni gelişmeler kaydederek ve yeni alanlar kazanarak ilerlemiştir.
C) Wi-fi kullanımı sonrasında internet, yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır.
D) İnternet üzerinde kolayca bilgi aramayı ve gezinmeyi internet tarayıcıları sağlamıştır.

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. Tabloda cinsiyet ve eğitim durumuna göre iş gücüne katılım oranları verilmiştir.
Türkiye Geneli

İlköğretim
Lise

Üniversite

Erkek

16,9

46,5

30,0

71,6

20,4

18,5

Lise

35,0

Üniversite

84,2

70,0

6,1

39,6

31,0

29,4

70,6

12,2

86,1

Kır

Erkek
53,7

68,1

39,9

70,2

84,0

71,7

86,0

9,6

48,3

28,0

46,8

34,6

74,3

37,1

79,1

20,6

75,3

72,2

Kadın

2013

47,6

27,3

Erkek

2004

71,6

70,3

Bir okul bitirmeyen

İlköğretim

Kadın

MUBA YAYINLARI

Bir okul bitirmeyen

Kadın

Kent

72,4

34,7

69,1

41,2

86,1

70,1

76,8

76,5

73,3

86,0

Bu tablodan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) 2013’te kentte iş gücüne katılım oranı 2004’e göre bütün eğitim seviyelerinde artmıştır.
B) Türkiye genelinde 2013’te 2004’e göre ilköğretim mezunu erkeklerin iş gücüne katılım oranı artmıştır.
C) 2004’te kırda erkeklerin iş gücüne katılım oranı kadınlardan yüksektir.
D) Üniversite mezunu kadın ve erkeklerin iş bulma imkânı daha yüksektir.

18. Ahmet, Burcu, Can, Deniz, Ebru ve Ferda bahçelerine,
I.

II.

III.

Begonya
Lale

dikecektir.
Bu durumla ilgili ayrıca şu bilgiler verilmiştir:

Lavanta

MUBA YAYINLARI

Begonya

•

Üç kişi begonya, iki kişi lale ve bir kişi lavanta dikecektir.

•

Ahmet ve Burcu aynı tür çiçek dikecektir.

•

Deniz ve Ferda farklı türde çiçek dikecektir.

•

Can begonya dikecektir.

•

Ebru begonya dikmeyecektir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki tabloda verilen kişi ve dikeceği çiçek eşleştirmesi kesinlikle yanlıştır?
A) Deniz - Lale

B) Ferda - Begonya

C) Ebru - Lale
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D) Ahmet - Begonya

Diğer sayfaya geçiniz.
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19. Görgü, bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarıdır. Konuşma, giyinme, yeme

MUBA YAYINLARI

içme yöntemleri; iş yerlerinde, bayramlarda ve düğünlerde nasıl davranılacağı görgü kurallarıyla ilgilidir. Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur, hukuken suç sayılmaz ancak toplum genel görgü kurallarına
uymayanları cahil, bencil, kaba, saygısız gibi sıfatlarla tanımlar ve kınar. Toplumun kişilere bu noktada yaptırım gücü ön plana çıkar. Toplum, genel görgü kurallarına uyan kişileri terbiyeli, saygılı, nazik kişiler olarak
nitelendirir. Görgü kuralları, değişik uluslarda farklılık gösterebildiği gibi bir ülkenin ayrı ayrı bölgelerinde de
farklılıklar olabilir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi bir görgü kuralı değildir?
A) Arabayla giderken yaya geçidinde yayalara yol vermek
B) Bir iş görüşmesine giderken şort ve tişört giymemek

C) Yürüyen merdivenlerde soldan inen veya çıkanları engellememek için sağda beklemek
D) Arkadaşlarınızla yemek yerken herkes sofraya oturmadan yemeğe başlamamak

20. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 9 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye’nin

de olduğu ondan fazla ülkede toplam 180 aşı çalışması devam ediyor. Türkiye’den Boğaziçi, Ege, Ankara,
Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk ve Erciyes üniversiteleriyle Acıbadem ve Bezmialem vakıf üniversiteleri
aşı geliştirme yarışına dâhil olan kurumlardan. Bu aşıların bir kısmı DNA bazlı, bir kısmı da öldürülmüş ya
da zayıflatılmış virüs kullanılarak yürütülüyor.
Ön klinik
araştırma

Faz I

Klinik araştırma
Faz II

Faz III

Onay

Ege Üniversitesi
DNA bazlı aşı
Selçuk Üniversitesi
İnaktif aşı
Erciyes Üniversitesi
İnaktif aşı
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Zayıflatılmış aşı
Ankara Üniversitesi
Adenovirüs aşı
Erciyes Üniversitesi
Adeno5 aşı

Boğaziçi Üniversitesi
Peptid aşı
Selçuk Üniversitesi
mRNA aşı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
VLP
ODTÜ
VLP

MUBA YAYINLARI

9 Eylül Üniversitesi
Rekombinant Protein aşı

Bu metin ve tablodan hareketle Türkiye’deki aşı çalışmaları hakkında,
I. Vakıf üniversiteleri öncülüğünde başlatılıp yaygınlaşması sağlanmıştır.

II. Tamamı klinik araştırma aşamasına geçmiştir.

III. Aşı geliştirme çalışmaları farklı yöntemlerle yürütülmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

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

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. T.C. İNKILAP TARİHİ VE
Diğer
sayfaya geçiniz.
ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE
GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

2.

MUBA YAYINLARI

Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat
ettiler ve dokuma fabrikaları kurdular. Böylece Sanayi İnkılabı doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine
gücü aldı. Makineler sayesinde üretim hızla arttı.
Artan üretimle beraber ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları
ham maddeyi henüz sanayileşememiş ülkelerden
karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelere pazarladılar.

Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği Coğrafi Keşifler sonucu ticaret gemileri Akdeniz’den ayrılıp Atlas Okyanusu’na doğru kaydı. Bunun sonucuda
Osmanlı Devleti’nin kontrolündeki İpek ve Baharat Yolları önemini, Akdeniz ticareti de canlılığını
yitirdi.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin azalmasına yol açtığı savunulabilir?
A) Gümrük gelirlerinin

Bu metne göre Sanayi İnkılabı’nın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı vurgulanmıştır?

B) Tarım vergilerinin
C) Savaş ganimetlerinin
D) Hazine giderlerinin

A) Milliyetçilik
B) Sömürgecilik
C) Ulusal egemenlik
D) Ulusal bağımsızlık

MUBA YAYINLARI

1.
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Jön Türkler’e göre azınlıkların isyan etmesinin
temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa
hazırlanmalı, meclis açılmalı bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu
meclisle birlikte yönetmeliydi.
Buna göre Jön Türkler’in aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri savunulamaz?
A) Meşrutiyet rejimine geçmek

5.

Mustafa Kemal “Vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir.” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in hangi alanda Ziya
Gökalp’ten etkilendiği savunulabilir?

MUBA YAYINLARI

3.

A) İnkılapçılık

B) Batıcılık

C) Türkçülük

D) Askerlik

B) Osmanlıcılık fikrini uygulamak
C) Azınlık isyanlarını önlemek
D) Ulus devlet kavramını yerleştirmek

Genç Mustafa’nın okumaya karşı büyük bir ilgisi
vardı. Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur
ve onların fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenarlarına notlar alır, kimi zaman kendi fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa
Kemal yabancı düşünce adamlarının eserlerinden
istifade edebilmek için Fransızca öğrenmişti.
Bu metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik
özelliği vurgulanmıştır?
A) Askerî deha
B) Lider

6.

Mustafa Kemal, 1910 yılında orduyu temsilen Picardie’de (Pikardi) yapılacak askerî manevraları
izlemesi amacıyla Fransa’ya gönderildi.
Buna göre Fransa’da geçirdiği günlerin Mustafa Kemal’e hangi alanda katkı sağladığı savunulabilir?

MUBA YAYINLARI

4.

A) Diplomatik

B) Askerî

C) Liderlik

D) Vatanseverlik

C) Kendini geliştiren
D) Vatansever
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8.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Trablusgarp ile kültürel bağlantının sürdürülmek istendiğine
B) Meşrutiyet taraftarlarına karşı taviz verdiğine

MUBA YAYINLARI

Uşi Antlaşması ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı
ancak Trablusgarp halkının dinî yönden Osmanlı
halifesine bağlı kalması kabul edildi. Ayrıca İtalya’nın işgal ettiği Rodos ve On İki Ada Balkan Savaşı sonuna kadar İtalya’da bırakıldı.

Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan,
Rusya’nın da kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’ni
Balkanlardan atmak için harekete geçti. Subaylar
arasında yaşanan ittihatçılık ve itilafçılık rekabeti
Osmanlı Devleti’nin bütün cephelerde tam bir bozgun yaşanmasına yol açtı. Ulaşım ve ikmal hatları
da aralarında iletişim sorunu olan subaylar yüzünden sağlanamamıştı.
Buna göre Balkan Savaşı’ndaki mağlubiyetin
sebebi olarak aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?

C) Kuzey Afrika’da toprağının kalmadığına

A) Hükûmetin diplomatik yetersizliği

D) Balkan Savaşı’nda adaları koruyamayacağını
düşündüğüne

B) Orduda siyasi rekabetin yaşanması
C) Halkın orduya desteğinin azalması
D) Ulusal egemenlik isteyenlerin propagandaları

9.

Rusya, izlediği Panslavizm politikası ile Balkanlarda yaşayan Slav kökenli ulusları kendi hakimiyeti
altında birleştirmeyi amaçlamıştır.
Buna göre Panslavizm politikası;

MUBA YAYINLARI

7.
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I. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu,
II. İtalya,
III. Osmanlı
devletlerinden hangilerini olumsuz etkiler?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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NO

RV

EÇ
İSVE

Ç

10.

R

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

İSPANYA

YA
AL
İT

A.B.D

U

S

Y

A

POLONYA

UKRAYNA
AVUSTURYA MACARİSTAN
ROMANYA

MUBA YAYINLARI

İRLANDA

OSMANLI
DEVLETİ

AVRUPA, 1914
İtilaf Devletleri
İttifak Devletleri
Tarafsız Devletler

JAPONYA

Verilen haritaya göre İtilaf ve İttifak Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İngiltere - Fransa ve Rusya İtilaf bloğunu oluşturmuştur.
B) Almanya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu İttifak bloğunu oluşturmuştur.
C) İspanya, Norveç ve İsveç tarafsız devletlerdir.

MUBA YAYINLARI

D) ABD ve Japonya İttifak Devletleri saflarına katılmıştır.

14
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

İnsan, kendi iradesi ve seçimi
dışında başına gelen durumlardan sorumlu değildir.

İnsana verilen sınırlı özgürlük ve tercih etme kabiliyetine
cüz-i irade denir.

Doğru

2.

Yanlış

✔
MUBA YAYINLARI

1.

✔

Ahlakımız, mesleğimiz, arkadaşlarımız külli irade kapsamındadır.
İnsan kaderi bahane ederek
sorumluluklarından kaçamaz.

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.
Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler)
belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi
olur. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”
(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler)

✔

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

✔

A) Evrende mükemmel bir düzen vardır.

“Doğru/Yanlış” etkinliğini tablodaki gibi tamamlayan bir öğrenci için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

B) Evrendeki düzen Allah’ın (c.c.) eseridir.
C) Evrende fiziksel yasalar mevcuttur.
D) Allah’ın (c.c.) varlığının en önemli delili evrendeki düzendir.

A) Sorumluluk alanlarının farkındadır.
B) Cüz-i irade tanımını doğru bilmektedir.
C) Külli irade kapsamını bilmektedir.
D) Doğru kader anlayışına sahiptir.

MUBA YAYINLARI

3.

•

Güneş’in çevresinde Dünya’nın  belirli bir yörüngesinin bulunması

•

Dünya’nın 23 derece 27 dakikalık eğimi sonucunda 21 Haziranda yaz mevsiminin başlaması

•

Suyun kaldırma kuvveti sayesinde gemilerin su
üzerinde yüzmesi

•

Canlıların bulundukları ortama uygun özelliklere sahip olması

Yukarıdaki ifadeler sırasıyla “kader ve kaza”
kavramlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Kaza, Kaza, Kader, Kader
B) Kader, Kaza, Kaza, Kader
C) Kaza, Kader, Kader, Kaza
D) Kader, Kaza, Kader, Kaza
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5.

Öğretmen, öğrencilerden tabloda verilen ayetleri
ilgili oldukları evrensel yasalarla eşleştirmelerini
istemiştir.
Fiziksel
yasalar

Biyolojik
yasalar

Toplumsal
yasalar

(Şûrâ suresi, 32. ayet)
“Ve öyle bir fitneden
sakının ki içinizden
yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz…”

Allah (c.c.) insana diğer varlıklarda olmayan akıl ve
irade nimetlerini vermiştir. İnsan bu özelliklerinden
dolayı sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle insan aklını ve iradesini doğru kullanmalıdır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metinle
ilgili değildir?

MUBA YAYINLARI

“Denizde dağlar gibi
yüzen gemiler, O’nun
varlığının delillerindendir.”

A) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster
şükredici olsun ister nankör.”
(İnsân suresi, 3. ayet)
B) “İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları
boşa giden kimselerdir…”
(Âl-i İmrân suresi, 22. ayet)
C) “… Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükse kendi zararınadır…”

(Enfâl suresi, 25. ayet)
“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”

(Bakara suresi, 286. ayet)
D) “… Yapmakta olduklarınızdan mutlaka sorguya
çekileceksiniz.”

(Rahmân suresi, 5.
ayet)

(Nahl suresi, 93. ayet)

“Allah sizi topraktan,
sonra nutfeden yaratmış, sonra da sizi
çiftler hâlinde var etmiştir…”
(Fâtır suresi, 11. ayet)

Bu tablonun doğru işaretlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

C)

✔
D)

✔

✔

✔
✔
✔

6.

MUBA YAYINLARI

4.

“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi
iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr,
başkasının günah yükünü üslenmez…”
(İsrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

✔

A) İnsan irade sahibi bir varlıktır.

✔

C) İnsan günahkârlardan uzak durmalıdır.

B) İnsan eylemlerinde özgürdür.

✔

D) İnsan yaptıklarından sorumludur.
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Ferit

Akrabalarımız
Salih

Doğum yerimiz
Melih

Cinsiyetimiz
Hilal

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci
yanlış cevap vermiştir?
A) Ferit

B) Salih

C) Melih

D) Hilal

MUBA YAYINLARI

Mesleğimiz

8.

9.

Öğretmen: İnsanın sorumlu olmadığı alanlara örnek verebilir misiniz?

Yüce Allah’ın (c.c.) canlılara faydalanmaları için
verdiği her türlü nimete rızık adı verilir. Emek ise
bir şeyi elde etmek için gösterilen çabaya verilen
isimdir.
Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi
emek konusuyla ilgili değildir?
A) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
B) Toprağı işleyen ekmeği dişler.
C) Tarlada başı pişenin sofrada aşı pişer.
D) Takdirle yazılan tedbirle bozulmaz.

I. Akacak kan damarda durmaz.
II. Tedbir kuldan takdir Allah’tan (c.c.).
III. Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar.
IV. Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a
(c.c.) ısmarla.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru
bir tevekkül anlayışını yansıtır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

MUBA YAYINLARI

7.
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10.

İnsanın üzerine
düşen görevleri
yaptıktan sonra
Allah’a (c.c.)
güvenmesidir.
MUBA YAYINLARI

Canlıların
doğumundan
ölümüne kadar
geçen süredir.

Ecel

Rızık

Tevekkül

Ömür

Allah’ın (c.c.)
canlılara dünyada
faydalanmaları için
verdiği nimetlerin
toplamıdır.

Bir canlının
dünya hayatının
sona erdiği andır.

Yukarıda verilen şekildeki kavramların ve anlamlarının doğru biçimde eşleşmesi için şeklin ortasındaki çarkın ok yönünde kaç çeyrek tur döndürülmesi gerekir?
B) 2

C) 3

D) 4

MUBA YAYINLARI

A) 1
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1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1.

Look at the poster and answer the question.

MUBA YAYINLARI

ADVENTURE

10-15
AUGUST

FOR
TEENAGERS
BETWEEN
14-18

$ 350 perperson

PS: for more information contact Matt Green
matt green@advcamp.com
please inform us in advance before until August 2 or call +90 555 444 89 56

Which of the following does NOT have an answer in the poster?
B) Which equipment should we bring?

C) Who can attend the camp?

D) What’s the deadline for joining the event?

Read the invitation and answer the question.

FAMILY
REUNION

D
FOO
IC
S
MU E
C
N
DA

The JORDAN FAMILY will celebrate our barbecue
meeting this year on Sunday, October 25, 2021 at 3:30 p.m.

MUBA YAYINLARI

2.

A) How long is the camp?			

Lafayette Park, 21 Main Street

PS: Please inform in advance by October 15th to Deborah
Smith via email deborahs@xmail.com
or call (925) 455 99 36
* $ 20 per person
(Please bring a dish to share!)

Which of the following is CORRECT according to the invitation card above?
A) The invitees will bring some food to serve their relatives
B) Deborah Smith works at the Lafayette Park
C) The Smith family is going to celebrate Deborah’s birthday then
D) The party will be on 15th October
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4.

Read the conversation and answer the
question.

Researchers asked 100 boys and girls about the
book genres that they enjoy. The results of the
research are below.
MUBA YAYINLARI

How about a
slumber party
on Sunday?

- - - -. I have a new
DVD movie. We can
watch
it and eat popcorn.
Who else will be at the
party?

Read the information and answer the question.

BOYS

GIRLS

35
30
25
20
15
10
5
0

Detective

Fantasy

Travel

Science
fiction

Biography

According to the results, which of the following
is CORRECT?

Which of the following completes the
conversation?

A) Biographies and fantasies are boys’ favourite
books

A) It sounds awesome

B) Girls enjoy reading travel books much

B) Not at all

C) Half of the girls love reading fantasy books

C) Never mind

D) Both the girls and the boys prefer science
fiction books

D) Not a good idea

MUBA YAYINLARI

3.
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6.

Read the speech bubbles and answer the
question.

Mike wants to have a beverage at the cafe.
Which picture shows his preference?

Sounds good. We can meet at
the cafe near the cinema.
NICK

MUBA YAYINLARI

How about going to the cinema
on Sunday evening?
BEN

Read the information and answer the question.

Sure, why not? I am not busy
then.

A)

B)

Chicken Soup

C)

Apple Pie

D)

MEG
That would be great. Can I also
invite cousin to join?

Lasagna

PETER

Lemonade

I don't want to miss the chance
of being with you, but I have
another plan with parents.
JILL

Who refuses Ben’s invitation by giving a
reason?
A) Nick

B) Meg

C) Peter

D) Jill

MUBA YAYINLARI

5.
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7.

Read the conversation and answer the question.

Gary

- - - -?

- - - -?

MUBA YAYINLARI

Rose

- - - -?

A typical day in my
life starts at about 7
a.m.
My father drives me
to school every
morning.

At 6.30 p.m.

- - - -?

I feed the chickens
and my pet dog.

Which question does NOT Rose ask Gary?
A) What do you do when you arrive home
B) How do you go to school in the mornings
C) How many chickens do you have

8.
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D) What time do you get up

Read the sentences and choose the ODD one.

Hi, I am Özge. (I) Having good friends is important for me. (II) To me, a close friend must be tactful and
caring. (III) He or she must also be jealous and arrogant. (IV) We must have a lot of things in common and
share our secrets with each other.
A) I

B) II

C) III
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D) IV

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. Read the information and answer the question.

What would you like to
have for a main course?

- - - -.

When we go camping, we help each
other and pitch our tents. Then, one of
us burns a camp fire and we eat
marshmallows around the fire and
then, we sing songs.
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Read the conversation and answer the
question.

Which picture shows the first thing that they
do at the campsite?
Which option CANNOT be the answer of the
waitress’ question?

A)

B)

C)

D)

A) Mixed kebap is always my favourite
B) I prefer eating meatballs
C) I’d like to have steak, please
D) Today’s soup is my choice
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9.
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TEST BİTTİ.
Diğer sayfaya geçiniz.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI
MUTLAKA OKUYUNUZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Cevap kağıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kağıdı
kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kağıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
Cevap kağıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
Cevaplarınızı, cevap kağıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan
kodlayınız.
Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa
bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
Sınav puanınızın hesaplanmasında 3 yanlış 1 doğru cevabınızı götürecektir. Alt testler bu şekilde
hesaplanarak net puanlarının toplamı toplam net puanınızı verecektir.
Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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 halinde
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevap kağıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
İlk 15 dakika dışarı çıkılmayacaktır.
Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sonrasında iptal edilen sorular cevap anahtarlarında “X” şeklinde görünecektir.
Sınav sonrasında herhangi bir soruda birden fazla doğru cevap olması halinde öğrencilerin vermiş olduğu
tüm cevaplar doğru olarak kabul edilir ve sınav karnesinde bu soruların cevapları “H” şeklinde gösterilir.
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