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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Salon yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya
cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları siyah kurşun kalemle yapınız.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

A

2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz

3. (I) Kitaplar, dergiler, makaleler kısaca kâğıt

cümleye “belli bir sıra gözetmeksizin” anlamı katmıştır?

üzerine düşmüş her sözcük anlaşılmak için
okuyucudan gayret bekler. (II) Yazar ne kadar açık anlatırsa anlatsın, okurun kültür ve
eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun
anlatılmak istenen anlaşılmayabilir veya farklı
anlaşılabilir. (III) Bunda yazarla okurun hayata bakış açılarının, bilgi ve birikimlerinin farklı
olmasının önemli bir etkisi vardır. (IV) Yazarla
okur bir araya gelip yazılanlar üzerinde tartışmadığı sürece bu durum sürüp gider.

A

(ÖDSGM)

A) Yaptığım işleri orada burada anlatıyor,
beni yere göğe sığdıramıyordu.
B) Romanın orasından burasından parçalar
okuyor, yorumlamamızı istiyordu.
C) Hayat bu zamana kadar beni oradan oraya
sürükleyip durdu.
D) Odanın orasında burasında kıyafetler
duruyordu.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, metnin anlaşılması için okura
düşen görevden bahsedilmiştir.
B) II. cümlede, yazılan bir metnin amacına
ulaşamayabileceği dile getirilmiştir.
C) III. cümlede, yazarların hayata okurlardan
daha geniş bir açıyla baktıkları vurgulanmıştır.
D) IV. cümlede okurun, yazarın anlattıklarını
doğru anlaması için gerekli koşul belirtilmiştir.

2. Yazar, eserinde günümüz dünyasının en

tartışmalı sorunlarından biri olan internetin
kullanımıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunarak toplumun bu konudaki bulanık düşüncelerini berraklaştırmıştır.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kuşkudan kurtarmak
B) Aydınlığa kavuşturmak
C) Tereddütleri gidermek
D) Yanlışlıkları düzeltmek
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

TÜRKÇE

4. (I) Şairlerin ilk şiir kitapları çok önemlidir.

6. Pelin: Melis, burası yüzlerce yıl önce

(II) Sanat hayatları boyunca yayımladıkları
şiir kitaplarının sayısı da önemlidir. (III) Çünkü
onlarda hem taptaze bir heves hem de uzun
sürmesi arzulanan bir yolculuğa dair işaretler
vardır. (IV) Şairlerin sanat hayatlarının başlangıcı olan kitaplar, zamanla açılıp serpilecek şiirlerinin şifresi gibidir. (V) Bir şairin şiir
anlayışını daha iyi belirlemek için de onun ilk
adımına bakmak gerekir.

yaşanan o şehir değil artık. Hâlâ o
şehirdeymiş gibi o zamanın koşullarını sürdürmeye çalışarak yaşaman
anlamsız. Bugünü anlaman, doğru
değerlendirmen için bundan kurtulmalısın.

Melis: Oturduğumuz mahalle geçmiş kokuyor, geçmişin izleri yanı başımızda.
Mesela mahallemizin adı Hancı
Değirmeni, derenin kenarındaki değirmenden alıyor adını. Yüz yıl önce
de buğday öğütülüyormuş, şimdi de...
Bu süreklilik gerçekten etkilemiyor mu
seni?

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
B) III

C) IV

D) V
(ÖDSGM)

A) II

farklı insan karakterleri geçiş yapar sahneden.
“- - - -” ilk çıkar sahneye. Hafif çiseleyen bir yaz
yağmurunda bile elleri ayaklarına dolaşır onların. Pireyi deve yaparlar bir anda. Yaz yağmuru
tufana dönüşürken kulakları tıkalı, gözleri kapalı
olanlar da vardır. Evlerinin penceresinden izlerler etrafı, “- - - -” diye adlandırılırlar. Sırılsıklam
ıslanma pahasına tufana göğüs gerenler de
olur. Sel götürmesin diye etrafı, binbir türlü yol
denerler. “- - - -” diye bilinir onlar. Bir de “- - - -”
vardır ki yağmurun tufana dönmesini bekleyip
kendi önerilerine uymayanları suçlamakla mutlu olurlar. Tufan olurken etrafta göremezsiniz
onları. Ne zaman ki tufan diner, tiyatro biter; o
zaman sahne alırlar.

A

5. “Hayat Yaz Yağmuru Gibi” adlı tiyatro oyununda

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş
bırakılan yerlerden herhangi birine
getirilemez?
A) Dünyayı ben mi kurtaracağımcılar
B) Ben demiştimciler
C) Eyvah bittikçiler
D) Sen yaparsıncılar
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Bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pelin insanın, içinde yaşadığı çağın şartlarına uygun yaşaması gerektiğini düşünmektedir.
B) Melis, Pelin’in geçmişi değersiz görmesine şaşırmaktadır.
C) Pelin, Melis’in bakış açısını değiştirmesi
gerektiğini dile getirmektedir.
D) Melis yaşadığı yeri, o yerin geçmişle olan
bağlarıyla değerlendirmektedir.

A

TÜRKÇE

8. İnsanları bir arada en iyi ne tutabilir? Korku mu?

7. Grafik: Ülke Dışına Çıkan Ziyaretçi Sayısı

Korku bir süre sonra insanları ikiyüzlülüğe
sürükler, çok geçmeden birbirine düşürür. Baskı
veya zorbalık mı? Baskı ve zorbalık olanca
sertliğiyle de ortaya çıksa gücü her yere, herkese erişemez. Diyelim ki erişti. Çok geçmeden
korku kaplar ortalığı, yalnızlığa götürür insanı.
Alışkanlıklar mı? Alışkanlıklar da zamanla yitirir
değerini, gerçek bir bağ oluşturmaz insanlar
arasında. Zayıflar, gevşer o bağlar. İnsanları bir
arada en iyi sevgi tutabilir kanımca. İnsanları
ürkütmeyen, zorlamayan; sevgidir ancak sarıp
sarmalayabilen.

Kişi Sayısı (bin)
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2008

İtalya

Ülkeler

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden
hangisine örnek olabilir?

2011

Bu grafik aşağıdaki haber metinlerinden
hangisini desteklemektedir?
A) Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri
göçtür. Her ne kadar Amerika, Fransa ve
İtalya gibi gelişmiş ülkelerde göç edenlerin sayısı az gibi görünse de bu sayı hep
artmıştır.
B) Son yıllarda bazı ülkeleri ziyaret eden
turist sayısı artmıştır. Bu anlamda 2006,
2008 ve 2011 yıllarında Amerika’ya gelen
ziyaretçi sayısı Gürcistan ve Fransa’nın
gerisinde kalmıştır.
C) İnternetin etkisiyle insanların değişik ülkeleri görme isteği yurt dışına çıkan ziyaretçi
sayılarını artırmıştır. Yıllara göre yurt
dışına çıkan ziyaretçi sayısında Gürcistan
başı çekerken onu Fransa, Amerika ve
İtalya takip etmiştir.
D) Amerika, Gürcistan, Fransa ve İtalya’nın
iş nedeniyle ülke dışına çıkan ziyaretçi
sayısı sürekli artmıştır. İtalya ekonomik
durgunluğa rağmen ülke dışına çıkan
ziyaretçi sayısında diğer ülkeleri geride
bırakmıştır.

(ÖDSGM)

2006

Fransa

A) Anı
B) Deneme
C) Makale
D) Köşe yazısı (Fıkra)

A

Amerika Gürcistan
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

TÜRKÇE

9. Atların çeşitli yürüyüş biçimleri vardır. Birçok at ırkı doğuştan gelen yetenekle tırıs, rahvan, adeta,

kenter ve dörtnal olarak adlandırılan biçimlerde yürüyebilir. Kenter yürüyüşünde atın ayak hareketlerinin aşamaları şunlardır:

1. aşama: Arka ayaklardan biri, örneğin sol arka ayak, yere basar ve atı öne doğru iter. Bu sırada
diğer üç ayak havadadır ve ileri doğru hamle yapar.
2. aşama: Sağ arka ve çaprazındaki ayak yere basar, bu sırada diğer ayaklar havadadır.
3. aşama: Ön sağ ayak yere değerken çaprazındaki ayak yere basmaktadır.
4. aşama: At kısa bir süreliğine de olsa havada asılı kalır. Bu sırada atın ayakları uzatılmış vaziyette
değil, bükülü vaziyettedir.
Bu hareketler aynı döngüyle devam eder.
Buna göre, aşağıdaki görsellerden hangisi “kenter yürüyüşü”nün numaralanmış aşamalarından herhangi birine ait olamaz?
A)

B)

sol

sağ

sağ

sol

sol

sağ

sol
sağ

Yer

Yer

C)

D)

sol

sağ

sağ
sol

sol
Yer

sağ
sağ

sol
Yer
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A

TÜRKÇE

10. I. Uzmanlar, Fransa’da Toulouse Müzesinde

11. “Hem kemankeş hem çilekeş” deyiminin

seksen yıldır sergilenen 17 bin yıllık deniz
kabuğunu yeniden incelediler.
II. İnceleme sonucunda deniz kabuğunun,
türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu
keşfettiler.
III. Deniz kabuğu 1931’de Pirenelerdeki bir
avcı-toplayıcı mağarasında bulunmuştu.

artık gündelik hayatın içindeki konuşmalarda
eskisi kadar kullanılmadığını fark ediyorum.
Bu deyim acılarla yaşayan ve sıkıntı çeken
insanlar için kullanılır. Atalarımız ok attıkları
yayın kavisli kısmına keman, yayı germeye
yarayan ipe de kiriş veya çile demişlerdir.
Dönemin askerlerinin ağzından “Çok çile
çektik vesselam! Biz ne çileler çektik.” sözleri duyulduğunda aslında “Kirişe asıldık.”
demek istedikleri ancak “çile” sözcüğünün
diğer anlamını da ima ettikleri anlaşılırmış.

Numaralanmış cümlelerin anlamca doğru
bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖDSGM)

Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tartışmacı bir anlatım vardır.
B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) Tanımlamaya başvurulmuştur.
D) Gözlemden yararlanılmıştır.

A

A) Fransa’da seksen yıldır sergilendiği
Toulouse Müzesi uzmanları tarafından yeniden incelenen ve bu inceleme sonucunda türünün en eski üflemeli çalgısı olduğu
keşfedilen 17 bin yıllık deniz kabuğu
1931’de Pirenelerdeki bir avcı-toplayıcı
mağarasında bulunmuştu.
B) 1931’de Pirenelerdeki bir avcı-toplayıcı
mağarasında bulunan, türünün en eski üflemeli çalgısı olan ve Fransa’da Toulouse
Müzesinde seksen yıldır sergilenen deniz
kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar
deniz kabuğunun 17 bin yıllık olduğunu
keşfetti.
C) Fransa’da seksen yıldır Toulouse Müzesinde sergilenen ve 1931’de Pirenelerdeki
bir avcı-toplayıcı mağarasında bulunan
deniz kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar, deniz kabuğunun 17 bin yıllık ve
türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu
keşfettiler.
D) 1931’de Pirenelerdeki bir avcı-toplayıcı mağarasında bulunan ve Fransa’da Toulouse
Müzesinde seksen yıldır sergilenen 17 bin
yıllık deniz kabuğunu yeniden inceleyen
uzmanlar, bu inceleme sonucunda deniz
kabuğunun, türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler.
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

TÜRKÇE

12. Gazeteci : Polisiye roman türünde oldukça

13. Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim koylar

başarılısınız. - - - -?

Yazar

içinde en güzel olanıydı.

: Hikâyeme uygun polisiye olayları
kendim kurguluyorum. Teknik
ayrıntılar için adli tıp raporlarından
ve gazete haberlerinden yararlanıyorum. Bazen polis kaynaklarına geçmiş olayları da inceliyorum.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu
cümleye en yakındır?
A) Bu yaz tatilinde gezdiğim Kekova kadar
güzel bir koy yok.
B) Bu yaz tatilinde gezdiğim koylardan hiçbiri, Kekova kadar güzel değildi.
C) Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim tek
güzel koydu.
D) Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim en
güzel koylardan biriydi.

: Hiç kimsenin, yazarken kendini
kısıtlamasından yana değilim.
Ama benim için vicdanım, yazarlığımdan önce geliyor. Çünkü ben
aynı zamanda bir babayım, torun
sahibiyim ve arkadaşlarım var.
Ben, suçluyu özendirici olmaktan
uzak duruyorum.

Bu konuşmada boş bırakılan yerlere
düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) • Romanlarınızı kurgularken yaşanmış
olaylara ve gerçek kaynaklara başvuruyor musunuz
• Eserlerinizde karakterlerin psikolojisini
iyi yansıttığınız biliniyor. Bu başarıyı
neye borçlusunuz

A

Yazar

(ÖDSGM)

Gazeteci : - - - -?

B) • Polisiye roman yazarken teknik ayrıntılar ne kadar önemlidir
• Gençler bazen suçluların dünyasından
etkilenip onlara özenebiliyor. Bu durum,
yazarken sizi kısıtlıyor mu
C) • Romanlarınızı yazarken nasıl bir yöntem izliyorsunuz
• Polisiye romanlarda çoğu zaman suçlular kahramanlaştırılıyor. Siz de romanlarınızda kahraman suçlular yaratıyor
musunuz
D) • Polisiye roman yazarları için konu ve
kaynak bulmak zor mudur
• Sanatçıların, eserlerini yazarken yakın
çevresindeki kişi ve olaylardan etkilendikleri biliniyor. Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz

14. I. Misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları,
annesi de evi süpürdü.
II. İlk gençlik yıllarında okunan kitaplar unutulmaz bu yüzden hep saklarız.
III. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak
bugünlere gelindi.
IV. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin,
peynir biraz da yumurta haşladım.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde
aynı tür anlatım bozukluğu vardır?
A) I ve II
C) II ve III
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B) I ve IV
D) III ve IV

A

TÜRKÇE

15. Dört kişilik bir arkadaş grubu tabloda verilen roman ve şiir kitaplarını belli bir sırayla dönüşümlü
olarak okumuştur. Bununla ilgili bilinenler şunlardır:

•
•
•
•

Roman ve şiir kitaplarının dönüşüm sırası farklıdır.
Kişiler ayda bir tane roman, bir tane de şiir kitabı okumuştur.
Bir kişi okuduğu romanı her seferinde aynı arkadaşına vermiştir.
Bir kişi okuduğu şiir kitabını her seferinde aynı arkadaşına vermiştir.
Kişilerin yaptıkları aylık kitap okuma etkinlik çizelgesinin ilk iki ayı şu şekildedir:
Birinci Ay
Roman

İkinci Ay

Şiir Kitabı

Roman

Şiir Kitabı

Gizem

Çalıkuşu

Sevgilerde

Küçük Ağa

Çoban Çeşmesi

Ozan

Küçük Ağa

Çoban Çeşmesi

Sinekli Bakkal

Körfez

Emrah

Sinekli Bakkal

Otuz Beş Yaş

Devlet Ana

Sevgilerde

Selda

Devlet Ana

Körfez

Çalıkuşu

Otuz Beş Yaş

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde kişinin üçüncü ayda okuduğu kitap doğru verilmiştir?
A) Emrah - “Küçük Ağa” romanı
C) Selda - “Sevgilerde” şiir kitabı

B) Gizem - “Otuz Beş Yaş” şiir kitabı
D) Ozan - “Çalıkuşu” romanı

16. Aşağıdaki tabloda Ege ve Marmara bölgelerimizde yer alan bazı illerimizdeki “İyi Tarım Uygulamaları” ile ilgili veriler bulunmaktadır.
Bölge

İller

Üretici Sayısı

Afyonkarahisar
Ege
Bölgesi

Ürün Miktarı (ton)

57

9.516

85 bin

Aydın

427

43.534

93 bin

Denizli

300

32.060

45 bin

İzmir

452

66.372

251 bin

1.236

151.482

474 bin

Bursa

109

68.547

143 bin

Çanakkale

132

46.351

55 bin

Edirne

159

96.483

77 bin

3

164

9 bin

403

211.545

284 bin

Toplam

Marmara
Bölgesi

Üretim Alanı (dönüm)

İstanbul
Toplam

Bu tablodan,
I. Marmara Bölgesi’nde, Ege Bölgesi’ne göre üretici başına düşen üretim alanı daha büyüktür.
II. Marmara Bölgesi’ndeki illerde üretim alanı ne kadar büyükse ürün miktarı o kadar fazladır.
III. Ege Bölgesi’nde dönüm başına düşen ürün miktarı, Marmara Bölgesi’nden daha fazladır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III
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D) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.

A

TÜRKÇE

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

19.

yanlışı vardır?

Bilgi
Yer tamlayıcısı cümlede yönelme (yaklaşma), bulunma (kalma), uzaklaşma (ayrılma) bildirerek yüklemi tamamlar.

A) Balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla
dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yerde
değil.
B) Türkiye’de çevrenin korunması amacıyla
11 Ağustos 1983 tarihinde Çevre Kanunu
yürürlüğe girmiştir.
C) Yörede namı bilinen Çelikli Pehlivan,
altmış beş yaşında olmasına rağmen çok
dinç görünüyordu.
D) Radyodaki ses mi beni etkiledi bilmiyorum, belki de batmakta olan akşam
güneşi...

(I) Tropikal kuşaktaki okyanuslarda yılda
ortalama 80 tropik fırtına meydana gelir.
(II) Koşullara göre, bu şiddetli fırtınalar
kasırgalara dönüşebilir. (III) Kasırgaların hızı
saatte 119 km’yi aşabilir. (IV) Bu nedenle,
Afrika’nın batı kıyılarında oluşan tropik bir
fırtına Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarına
ulaşabilir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

A

(ÖDSGM)

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde yer tamlayıcısı yoktur?

18. “Ahmet yorgun olduğu için bugün erkenden

20. Akşamüstü şehir her zamankinden gürültü-

uyudu.” cümlesinde “uyudu” fiilini gerçekleştiren özne (Ahmet) bellidir. Bu yüzden
fiil, öznesine göre etken; nesne almayan bir
fiil olduğu için de nesnesine göre geçişsiz
çatılıdır.

lüydü ( ) araç kornaları ( ) seyyar satıcı bağırışları sarmıştı şehri ( ) Gençler meydanda
hep bir ağızdan bağırıyorlar ( ) Uğurlar ola ( )
Bu metinde yay ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde
etken, geçişsiz bir fiil vardır?

A) (;) (,) (...) (“) (”)
B) (;) (,) (.) (:) (!)
C) (:) (;) (...) (“) (”)
D) (:) (;) (.) (:) (!)

A) Kimi insanlar sadece davranışlarıyla kimi
insanlar da konuşmalarıyla değerlendirilir.
B) Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden yol almanın mümkün
olduğunu.
C) Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya
geçmek için nehrin durmasını beklemeye
benzetilir.
D) En yükseğe erişmek için en aşağıdan
başlayın.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
TESTİNE GEÇİNİZ.
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A

2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan-

2. Bina henüz tamamlanmamıştı. Çatıyı döşe-

larda da savaş çıktı. Bu durum karşısında
Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını
sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi
Antlaşması ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.

meye kiremit yetmemişti. Ankaralılar kendi
çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak
çatıyı kapattılar. Bu manzara çok anlamlıydı. Meclis’te mebusların oturacağı sıra bile
yoktu. Ankara Muallim Mektebinden sıralar
getirildi. O tarihte Ankara’da elektrik de
yoktu. Kahvehanelerin birinden alınan petrol
lambası asılarak aydınlatma meselesi halledildi. Sokağa bakan ilk oda, başkanlık odası
yapıldı. Daha sonra meşhur hattat Hulûsi
Efendi’nin yazdığı “Hâkimiyet milletindir.”
tabelası kürsünün arkasına asıldı.

Bu bilgilerden,

A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

Bu metinden, açılış hazırlıklarının anlatıldığı TBMM ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) İmkânsızlıklar içinde açıldığına
B) Millet egemenliğini savunduğuna
C) Güçler birliği ilkesini benimsediğine
D) Ankara halkı tarafından desteklendiğine

A

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

(ÖDSGM)

I. Uşi Antlaşması’nın imzalanmasında
Balkanlarda çıkan savaş etkili olmuştur.
II. Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’da toprak
kaybetmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ile Balkanlardaki
Türk hâkimiyeti sona ermiştir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

3. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun

5. “Şüphesiz, fikirlerin, inanışların başka başka

Çanakkale Zaferi’ni elde etmesiyle müttefiklerinden yardım alamayan Rusya’da
Bolşevik İhtilali çıktı. Bu ihtilalin ardından
Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Osmanlı
Devleti, doğuda 1877-1878 Savaşı’yla kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u Rusya’dan
geri aldı. Ayrıca Almanların doğu cephesi
zaferle kapandı.

olmasından şikâyet etmemek lazımdır.
Çünkü, bütün fikirler ve inanışlar bir noktada
birleştiği takdirde bu, hareketsizlik belirtisidir; ölüm işaretidir. Böyle bir hâl elbette arzu
edilmez...”
Atatürk, bu sözleriyle aşağıdakilerden
hangisine vurgu yapmıştır?

4. • İtalyanlar, Yunanların II. İnönü Sava-

•

A

A) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya
Savaşı’ndan en kazançlı çıkan devlet
olmuştur.
B) İtilaf Devletleri savaştıkları diğer cephelerden çekilmek zorunda kalmışlardır.
C) Türkiye’nin doğu sınırı, Çanakkale Zaferi
sonucunda kesinleşmiştir.
D) Çanakkale Muharebeleri’nin uluslararası
sonuçları olmuştur.

(ÖDSGM)

Bu bilgilerden aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?

şı’ndaki yenilgileri üzerine Anadolu’da
işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başladılar.
Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda Türk ordusunun yenilmesiyle İtalya, Anadolu’dan
askerlerini çekmeyi durdurdu. Fransa da
TBMM ile yaptığı ikili barış görüşmelerine
ara verdi.

Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nde
yaşanan bu gelişmelere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda Kuvâ-yı
Millîye birlikleri savaşmıştır.
B) Savaşların sonuçları, işgal güçlerinin politikalarını etkilemiştir.
C) Diplomatik alandaki başarıların askerî
sonuçları olmuştur.
D) II. İnönü Savaşı’nda yenilen Yunanlar
mücadeleden vazgeçmiştir.
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A) Egemenliğin milletin kendisine ait olmasına
B) Bütün vatandaşların kanun önünde eşit
sayılmasına
C) Farklı düşünce ve inançlara karşı hoşgörülü olunmasına
D) Ortak bir gaye etrafında birlik ve beraberliğin sağlanmasına

A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

6. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın ortaya çıkardığı bazı durum ve sonuçlar olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen durumun ortaya çıkardığı sonuç yanlıştır?
DURUM

SONUÇ

A)

Millî Mücadele’nin askerî aşaması sona ermiştir.

Barış görüşmelerinin önü açılmıştır.

B)

TBMM Hükûmeti İstanbul’da etkin olmuştur.

Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.

C) İngiltere’nin desteklediği Yunanların Anadolu’daki
başarısızlığı kesinleşmiştir.

İngiltere’de Loyd George (Loyd Corç)
Hükûmeti, istifa etmek zorunda kalmıştır.

D) Yunan ordusu Doğu Trakya’yı boşalttıktan sonra
bu bölgeyi Türk yönetimine teslim etmeyi kabul
etmiştir.

TBMM Hükûmeti’nin hâkimiyet alanı
genişlemiştir.

7. Atatürk Dönemi’nde Türk kadınının yönetime katılması için çeşitli çalışmalar yapıldı. İlk olarak

kadınlara 3 Nisan 1930 tarihinde belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Daha sonra 1933’te
kadınların muhtarlık seçimlerine katılmaları sağlandı. Son olarak 1934’te anayasada yapılan bir
değişiklikle Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Bu gelişmelerle Türk kadınını aşağıdaki alanların hangisinde daha etkin hâle getirmek amaçlanmıştır?

A) Siyaset

B) Eğitim

C) Kültür
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D) Ekonomi

Diğer sayfaya geçiniz.

A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8. Mustafa Kemal, çok yakın arkadaşı olan Fet-

9. Atatürk “Nasıl ayrı gibi duran parmaklar

hi Bey’den yeni bir parti kurmasını istediği
zaman ona: “Meclis’te bir muhalefet yok ki
ben memleketin durumunu anlayayım. Sen
bu görevi yapacaksın.” demiştir.

kazmayı, küreği, kalemi beraberce tutuyor
ve gerektiğinde tek bir yumruk oluyorsa
bir milletin fertleri de milletin kalkınması ve
savunulması uğrunda el ele vermeyi bilmelidirler.” sözüyle ilke ve inkılaplarının
dayandığı temel esaslardan hangisine
vurgu yapmıştır?

Mustafa Kemal, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

(ÖDSGM)

A) Millî egemenlik
B) Millî tarih bilinci
C) Bağımsızlık ve özgürlük
D) Millî birlik ve beraberlik

A

A) Yabancı devletlerin siyasi yapıya müdahale ettiğine
B) Bazı milletvekillerinin Meclis’te muhalif
grup oluşturduklarına
C) Meclis’te farklı görüşleri temsil edecek bir
partiye ihtiyaç olduğuna
D) Millî birlik ve beraberlik için yeni bir
hükûmetin kurulması gerekliliğine
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A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

10. Tabloda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile bu ilkelere ait örnekler verilmiştir.
Türk Dış Politikasının
Temel İlkeleri

Örnekler

I.

Mütekabiliyet (Karşılıklılık)

Misakımillî’de “Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile
kabul edilecektir.” kararı alındı.

II.

Millî menfaatleri esas alma

Türkiye, doğu sınırlarını güvenlik altına almak için Sadabat Paktı’nı imzalamıştır.

III.

Barışçılık

Türkiye, I. Dünya Savaşı sonrasında dünyada huzur ve
güvenliğin sağlanması için kurulan Milletler Cemiyetine
18 Temmuz 1932’de üye oldu.

IV.

Tam bağımsızlık

Türk Boğazları, 1936 yılına kadar uluslararası bir komisyon tarafından yönetildi.

Tablodaki numaralanmış eşleştirmelerde yer alan örneklerden hangisi ilişkili olduğu temel
ilkeye ters düşmektedir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Sahabeden Ebu’l-Yeser, kendisine borcu

2. İbn-i Sina, öğrenciliğinin bir döneminde

A) Hz. Muhammed (sav), sözleri ve davranışlarıyla insanlara örnek oluşturur.
B) İslam, kazancın emek sarf edilerek sağlanmasını öğütler.
C) İslam, borcun kayıt altına alınmasını ister.
D) Hz. Muhammed (sav) yardımların gizli
yapılmasını tavsiye eder.

A

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?

matematiğin üstesinden gelemeyeceğini
düşünür. Ancak yaşadığı bir olay, bu konudaki fikrinin değişmesine yol açar. Bir gün
kuyudan su çekerken kovanın bağlı olduğu
ipin, kuyunun ağzındaki taşın üzerinde derin
bir iz bıraktığını görür. Bunun üzerine kendi
kendine: “İp bile üstünden gide gele taşı
aşındırıyorsa ben neden matematiğin üstesinden gelemeyeyim ki?” diye düşünür. Bu
tecrübe, onun kendine olan güvenini artırır
ve onu matematiğe daha çok yöneltir.

(ÖDSGM)

olan kişiden borcunu talep eder. Bu kişi çok
zor durumda olduğunu, bundan dolayı da
borcunu ödeyemeyeceğini ifade eder. Karşısındakinin durumunu anlayan Ebu’l-Yeser,
Hz. Muhammed’in (sav): “Bir kimse sıkıntı
içinde olan borçluya süre verir veya borcunu
bağışlarsa Allah, kıyamet gününde o kişiyi
kendi gölgesinde gölgelendirir.” dediğini
hatırlar. Bunun üzerine de borçlu kişiye
imkân bulduğunda borcunu ödeyebileceğini,
bulamadığında ise kendisine hakkını helal
edeceğini söyler.
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Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsan, seçiminin ve eylemlerinin sonuçlarından sorumludur.
B) Fizik kanunları, yeni keşiflere öncülük
eder.
C) Başarının yolu, sürekli ve azimli çalışmaktan geçer.
D) Her insan, ilgi ve yeteneğine göre kendini
geliştirir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

3. Mantıksal temeli bulunmayan, gerçekliği zayıf

5. “…Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edi-

inanış ve uygulamalar olarak bilinen hurafelere hemen her toplumda rastlamak mümkündür. Bu türden inanışların temel nedeni bilgi
eksikliğidir. Ayrıca karşılaşılan sorunların akla
uygun usullerle çözülmesi yerine bir takım
hayalî yollara başvurulması hurafeler için
uygun bir ortam hazırlamaktadır.

linceye kadar yiyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün…” (Bakara suresi, 187.
ayet) ayeti indirildikten sonra yeni Müslüman
olmuş bir sahabe eline biri siyah, diğeri beyaz
iki ip alır. Bunları birbirinden ayırt edebileceği
zaman gelince oruca başlar. Daha sonra bu
durumu Hz. Muhammed’e (sav) anlattığında
o, tebessüm ederek ayette kastedilenin gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı olduğunu
açıklar.

Bu metinden hurafelerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

(ÖDSGM)

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine
ulaşılamaz?
A) Oruç ibadetinin belirli bir zamanı vardır.
B) Hz. Muhammed’in (sav) açıklaması ayetin
anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
C) Ayette mecazi bir anlatıma yer verilmiştir.
D) Hz. Muhammed (sav) ibadetlerde aşırılıktan kaçınılmasını öğütlemiştir.

A

A) Tek bir grup veya millete özgü değildir.
B) Sözlü kültür aracılığıyla aktarılır.
C) Araştırma ve sorgulama ile engellenebilir.
D) Ortaya çıkmasında farklı etkenler söz
konusudur.

4. Zekât, hayatın pek çok alanını ilgilendiren bir

6. Din, insanın kendisini aşarak özünü arama-

ibadettir; insanlar arasında yardımlaşma ve
dayanışmayı geliştirir, farklı kesimler arasındaki eşitsizlikleri azaltır. Böylece zekât, barış
ve huzurun tesisine katkıda bulunur.

sını ve o öze ulaşmak için çabalamasını ister. Dinin ilke ve yönlendirmeleri kişinin hem
bireysel farkındalığını artırır hem de sosyal
sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı
olur. Bu bakımdan din, insanın, hayatını anlamlandırmasına ve çevresiyle güzel ilişkiler
kurmasına katkıda bulunur.

Bu metinden zekâtla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir.
B) Miktarı, kişinin zenginlik ölçüsüne göre
değişir.
C) Kimlere verileceği ayetlerle belirlenmiştir.
D) Malı temizler ve bereketlendirir.

Bu metinde din ile ilgili asıl anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her toplumda varlık gösteren bir olgudur.
B) İnsana bir takım sorumluluklar yükler.
C) Duygu ve davranış yönünden insanı
geliştirir.
D) Yardımlaşmayı ve toplum bilincini güçlendirir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7. “Allah’tan başka ilah yoktur. O, sonsuz hayat

8. “Kim, güzel bir işe öncülük eder, öncülük etti-

sahibidir; her şeyi koruyup gözetendir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni
olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını
bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında, insanlar
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine
alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez. O yücedir, büyüktür.”

ği bu iş de kendisinden sonra sürdürülürse
o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların
sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de
kötü bir davranışı başlatır ve bu iş kendisinden sonra devam ettirilirse onu yapanlar gibi
günah alır. Onların günahlarından da bir şey
eksilmez.”
Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

(Bakara suresi, 255. ayet)
I. Allah, yeryüzünün sorumluluğunu insana yüklemiştir.
II. Allah, iradesi ile evreni kuşatmıştır.
III. Allah, yarattıklarını himaye etmektedir.
IV. Allah, her varlığı bir amaç doğrultusunda yaratmıştır.

(ÖDSGM)

Bu ayetten,

yargılarından hangileri çıkarılabilir?
B) II ve III
D) III ve IV
A

A) I ve II
C) I ve IV
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A) Kişinin davranışlarının sonuçları hayatıyla
sınırlı değildir.
B) Her davranışın Allah katında bir karşılığı
vardır.
C) İyilik ve kötülük, başladığı dönemle sınırlı
kalmaz.
D) Yapılan iyilikler, günahların bağışlanmasına vesile olur.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

9. Din, toplumların barış ve huzur içinde yaşa-

10. Araştırmalara göre doğal afetlerin neden-

malarını temin etmek üzere çeşitli ilke ve düzenlemeler getirmiştir. Bu doğrultuda adaletli
davranma, yardımlaşma, dayanışma, akraba
ve komşularla iyi ilişkiler içinde olma gibi
tavsiyelerde bulunmuştur.

lerinden biri de insan kaynaklı ihmallerdir.
Doksanlı yıllarda Bangladeş’te yaşanan
ve ülkenin büyük bir kısmını sular altında
bırakan yıkıcı seller bunun örneklerindendir.
Yağmur sularının akıp gitmesini sağlayan
kanalizasyon sisteminin plastik poşetlerle
tıkanmasının bu olaya sebep olduğu anlaşılmıştır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanlar arası ilişkiler
B) Temel hak ve özgürlükler
C) Dünya ve ahiret dengesi
D) İnanç ve ibadet ilişkisi

(ÖDSGM)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde
anlatılanlarla ilişkilendirilemez?
A) “Başınıza gelen herhangi bir musibet,
kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”
(Şûrâ suresi, 30. ayet)
B) “Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)

A

C) “Elbette göklerin ve yerin yaratılması,
insanların yaratılmasından daha büyük bir
şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Mü’min suresi, 57. ayet)
D) “İnsanların kendi yaptıklarından dolayı
karada ve denizde düzen bozuldu…”
(Rûm suresi, 41. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Sally’s friends are talking about Sally.

3.

Christina : S
 he is the best student in our
class. Her exam results are
always good.
Helen
: We have similar interests and
we like spending time together.
Sue
: We get on well and share our
secrets with each other.
Amanda : She is very good at Physics
and Chemistry.
Which two people talk about their own
friendship with Sally?
(ÖDSGM)
A

A) Christina and Sue
B) Christina and Amanda
C) Helen and Amanda
D) Helen and Sue

An amazing day!

 
 Comment...

Post

Your friend Jack went hang-gliding in Fethiye
and shared the photo above.
You posted a comment to say that you
really liked the photo. What was your
comment?

2. You work at the call center of a company.

You are talking to a customer on the phone.
He has a problem with the device that he
bought.

A) I think this is one of your greatest photos.
B) I have seen lots of similar photos.
C) You look scared in this photo.
D) You have shared this photo many times!

According to the information above, what
should you say to the customer to learn
more about his problem?
A) We will call you back when we solve your
problem.
B) Please call us if you have a problem
again.
C) Please give me some details about the
problem.
D) We’ll solve your problem as soon as
possible.
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A

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

4. Jane wants to buy a concert ticket for Susan for her birthday. She reads Susan’s comments on
different bands in her blog.

susanblog.com/bands
Susan’s Comments
World of Rock

Rap Park

My best friend said nice things
about this band but I don’t
think I will listen to them again.

I have listened to them many
times and I think they are great.

Jazz Boys

Pop Time

Their music is not very good. They
should improve themselves.

The concert was boring. Their
music is unbearable.

According to the information above, which of the following bands’ concert ticket is Jane
going to buy for Susan?
A) World of Rock

B) Rap Park

C) Jazz Boys

D) Pop Time

5. Below, you see a conversation between a teacher and her students.
Teacher : - - - -?
Ted

: I think it is the best music ever.

Betty

: I can’t say that I like it.

Lily

: It makes me feel happy.

Joe

: I can’t stand it, it is unbearable.

Which of the following CANNOT be the teacher’s question?
A) What is your favorite type of music
B) What is your opinion about rock music
C) What do you think about jazz music
D) What can you say about pop music

21

Diğer sayfaya geçiniz.

A

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

6. Every year thousands of people from all over

8. Tina is having a birthday party tomorrow.

the world come to Rome, Italy to attend the
Pizza Vita Festival. This is one of the biggest
food festivals in the world. In the festival, you
can eat many different types of pizza, make
your own pizza, enjoy folk music and buy
local souvenirs. If you love pizza, don’t miss
this festival.

She invites her friends, but four of them
have excuses and they can’t go to the party.
Andy

Thanks, but my
cousins who are
doctors are
visiting us.

Which of the following information is
NOT in the text above?

Jessy

(ÖDSGM)

A) the place of the festival
B) the name of the festival
C) the type of the festival
D) the date of the festival

Thanks for your
invitation, but I am going
to the hospital to visit my
grandfather who is ill.

A

Terry

I’m sorry but I am ill.
I have an
appointment
with my doctor.

Amy

7. Laura has some guests for dinner but she

will arrive home late after the guests. So,
she asks her husband Matt to prepare the
dinner before the guests arrive.

I’m afraid, I can’t
come. I’m going to the
hospital to conduct a
survey for my project.

According to the information above,
which chore is Matt going to do before
the guests arrive?

According to the responses above, who
has an excuse about his/her own health?

A) vacuum the floor
B) cook some meals
C) do the laundry
D) clean the windows

A) Andy		
C) Terry
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B) Jessy
D) Amy

A
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9. John did research on important inventors and their lives. Then, he filled in the table below.
Inventor

invented

died in

train in 1804

1833

telephone in 1876

1922

Guglielmo Marconi

radio in 1896

1937

Philo  Farnsworth

TV in 1927

1971

computer in 1938

1995

Richard  Trevithick
Graham Bell

Konrad Zuse

According to John’s table, which of the following was NOT possible?
A) Graham Bell went to different places by train.
B) Guglielmo Marconi played games on his computer.
C) Philo Farnsworth listened to music on the radio.
D) Konrad Zuse talked to his friends on the phone.

10. Jenny and Amelia are students in Istanbul. They want to go to a cooking course together. Jenny

can attend the course on weekdays. Amelia is busy only on Fridays. Jenny has ¨ 500 and Amelia
can’t pay more than ¨ 400.
According to the information above, which of the following courses should Jenny and Amelia
choose?
A)

C)

B)

Make Delicious

Come and Cook

Course days:

Course days:

Monday and Wednesday

Tuesday and Wednesday

Price: ¨ 400

Price: ¨ 500
D)

Vegetable World

Cook WeII

Course days:

Course days:

Saturday and Sunday

Tuesday and Friday

Price: ¨ 350

Price: ¨ 300

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kâğıdınızı siyah kurşun kalemle imzalayınız.
4. 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 kullanmanız ve
kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan siyah kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Puanlama: Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza
cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Salon görevlisi sınav özetini tahtaya yazacaktır.)

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