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3. 
9-10 yaş

Kendi 
beğenileri 

oluşur. 

Anlatımı ve dili 
kapsamlı kitaplar 

tercih edilir. 
Çocuğunuzun 

ilgisi, klasik 
masallar,    

macera ve gezi 
kitaplarına 
yoğunlaşır.

7-8 yaş

Okuma ve yazma 
alışkanlığı başlar. 

Çocuk edebiyatı- 
nın okunmaya 
başladığı bu 

dönemde çocu- 
ğunuz kısa 

öykülerden keyif 
alır. Olumlu 

özellikler taşıyan 
kahramanların 
olduğu kitaplar 

tercih edilir.

4-6 yaş

Hayal dünyası 
renklenir. 

Hayal gücünün 
gelişimine yardımcı 

olacak masal, 
resimli öykü gibi 

kitaplar tercih edilir. 
Çocuğunuz belleği 
güçlenmeye başlar, 

çabuk ezberler.

2-4 yaş

Sözcük 
dağarcığı 

gelişir. 

Bol resimli kitap 
tercih edilir.    

Sizi dinleyen 
çocuğunuzun 
resim ile kitap 

arasında 
bağlantı kura- 
bilmelidir. Bu 
çocuğunuz 

anlama bece- 
risini geliştirir.

1-2 yaş

Nesneleri 
öğrenmeye 

başlar. 

Basit konulu, 
resimli kitaplar 

tercih edilir. 
Resim, 

çocuğunuzun 
nesneleri 

öğrenmesini 
kolaylaştırır.

 Üç çocuk annesi Aysel Hanım, girdiği bir kitabevinden çocuklarının ihtiyacına ve yaşına göre kitap seçmek istemek-
tedir.

• En küçük çocuğu henüz 19 aylıktır ve şimdiden ona kitap sevgisi aşılamak istemektedir.

• Ortanca çocuğu 7 yaşındadır fakat son bir yıldır kendi kitaplarını seçmeye başlamıştır.

• En büyük çocuğu ise 17 yaşındadır ve daha çok serüven serilerinden hoşlanmaktadır.

 Aysel Hanım’ın çocukları için kitap seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

En Büyük Çocuk Ortanca Çocuk En Küçük Çocuk

A) Uygun kitap yoktur. Klasik masallar, macera Basit konulu resimli kitaplar

B) Uygun kitap yoktur. Kısa öyküler Basit konulu resimli kitaplar        

C) Hayal gücü için masal Bol resimli kitap Hayal gücü için masal

D) Bol resimli kitap Kısa öyküler Klasik kitaplar, macera

4.  (I) Tanzimat şiirinin sanat anlayışı divan edebiyatınınkinden farklıdır. (II) Bir kere farklı kültürlerden beslenen bu iki 
şiir anlayışı, insanı böyle düşünmeye itiyor. (III) Benzerlikleri de yok değil. (IV) İkisinin de dilinin öz Türkçeye uzak 
olması acı ama en büyük ortak nokta. (V) Elbette ki tüm şairleri kastetmiyorum.

  Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kendinden önceki yargının gerekçesi vardır?

 A) I                  B) II                       C) III                             D) IV
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DENEME-1
T. C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8.  

180

TÜRK DIfi POL‹T‹KASI

“Lozan Barıfl Antlaflması, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluflturan bu antlaflmanın
Osmanlı tarihinde efli yoktur. Milletimiz bununla hakkıyla övünebilir ve Türk milleti yüksek bir eseri olan bu antlaflmanın
kıymetini bilmesi gereken gençli¤ine bunu geçmiflte imzalanmıfl antlaflmalarla karflılafltırması gerekir.”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 722.)

Lozan Barıfl Antlaflması,
Türkiye ile ‹tilaf Devletleri
arasında eflit flartlara göre
yapılmıflt›r. Bu antlaflma,
Türkiye’nin uluslararası ilifl-
kilerinin temelini olufltur-
mufltur. Böylece Türkiye,
dünya devletleriyle yeni bir
siyasi ve hukuki düzen kur-
mufltur. Bu düzen, siyasi
yönüyle günümüzde de
devam etmektedir.

Lozan Antlaflmas› ile
Türkiye, yandaki haritada
görülen devletlerle komflu
olmufltur.

Atatürk’ün bu sözleriyle bahsetti¤i dıfl politikamız flu esaslardan oluflmaktadır:

Barıflçıdır: Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta Barıfl, Dünyada Barıfl” ilkesi çerçevesinde, devletler arası sorunların çözümünde
eflitli¤e dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmay› amaçlar.
Ba¤›ms›zd›r: Ülkemiz ba¤›ms›zl›¤›n› herfleyin üstünde tutarken, di¤er devletlerin d›fl politikalar›ndan ve yönetim sistemlerinden
etkilenmez.
Gerçekçidir: D›fl siyasette Türkiye dünyadaki siyasi ve ekonomik geliflmeleri gözönünde bulundurarak gerçeklefltirmeyi
amaçlad›¤› hedeflere yönelir.
Hukuka Ba¤lıdır: Devletler arasındaki meselelerin hukuki yollardan, diplomasi yoluyla ve eflitlik ilkesi ile çözümlenmesi,
Türkiye’nin benimsedi¤i bir yoldur.
Millî Güce Dayalıdır: Türkiye, ülke menfaatlerini ve kendi halk›n› dikkate alan, bilim ve teknolojiyi rehber kabul eden millî
bir d›fl politika takip eder.

6
. 

Ü
N

‹T
E

Lozan Barıfl Antlaflması, Türk tarihinde neden bir dönüm noktasıdır?
Mustafa Kemal Pafla, Lozan Barıfl Antlaflması’nı, hangi özelli¤i nedeniyle tarihteki di¤er antlaflmalarla
karflılafltırılmasını istemifl olabilir?

“Türkiye’nin siyasi ve co¤rafi durumu, dünyanın bafllıca geçitlerinden biri üzerinde, büyük
devletlerin arasında ve siyasi akımların içinde bulunmak itibar›yla özel bir de¤er ve önem taflımaktadır.
Biz bunu çok iyi sezmekteyiz. Böyle bir durumda olan memleketin ilk amacı, bir fırtınanın memlekete
temas etmesi ihtimaline karflı kendi varlı¤ını ve kendi millî iradesini bizzat koruyabilecek kudrette
olmasıdır.”

          (Aptülahat Akflin, Atatürk’ün Dıfl Politika ‹lkeleri ve Diplomasi, s.123.)

Lozan Bar›fl Antlaflmas›’n›n ard›ndan stratejik önemi artan Türkiye sa¤lam temellere dayalı bir dıfl politika
izlemeye bafllamıfltır. Bu yeni dönemde Atatürk’ün söz ve düflünceleri d›fl politikaya yön vermifltir. Bu politika,
her fleyden önce ülke sınırlarını korumaya dayalıdır. Türkiye, yeni toprak kazanma amacında olmamıfl, komflularıyla
barıflın korunması için çalıflmıfltır. Türkiye, uluslararası toplantılar ve ziyaretlerle dünya devletleri ile iyi iliflkiler
kurmufltur.

“Barıfl milletleri refah ve mutlulu¤a erifltiren en iyi yoldur.”
(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düflünceleri, s.446.)
“Dıfl siyasetimizde baflka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur.”
“Dıfl siyaset bir toplumun iç bünyesi ile sıkı flekilde ilgilidir. Çünkü iç bünyeye dayanmayan dıfl siyasetler daima mahkum
kalırlar.”
(‹hsan Pekel, Atatürk’ü Anlamak ve Anmak II, s. 238.)

Türkiye’nin stratejik önemini ‹smet ‹nönü flu flekilde açıklamıfltır:

121

   

         

           Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye ve komşuları
 

 Haritadan yola çıkılarak;

  I.  Hatay, Türkiye sınırları dışında kalmıştır.

 II. Türkiye, Boğazlar bölgesinde tam egemenlik 
sağlayamamıştır.

III. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nda amacına 
ulaşmıştır. 

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.    B) I ve III.

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

9.  Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış cihanda 
barış politikası doğrultusunda gerçekleştirilen;

• Milletler Cemiyeti'ne üye olunması,

• Balkan Antantı'nın imzalanması,

• Sadabat Paktı'nın imzalanması

 gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisi 
olduğu söylenebilir?

A)  Doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanması

B) Batı sınırının güvenliğinin sağlanması

C) Uluslararası barışa katkıda bulunması

D) İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı önlem alın-
mak istenmesi

10.  II. Dünya Savaşı sırasında savaşın Akdeniz'e, 
Balkanlar'a, Ortadoğu'ya yayılmasını önlemeye çalış-
tık. 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile İttifak, 1941 
yılında Almanya ile dostluk antlaşması imzaladık.
Taraflar arasında denge kurmaya çalıştık.

 Bu bilgilere göre, II. Dünya Savaşı'nda Türkiye ile 
ilgili olarak;

  I.  Savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği-
ne,

 II. Savaşın dışında kalmaya çalıştığına,

III. Savaşın geniş alana yayılmaması için çalışma-
larda bulunduğuna

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

C) II ve III.   D) I, II ve III.
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1. Hz. Allah’ın (c.c.) ezelden ebede kadar olacak bütün 
olayları önceden bilmesi ve takdir etmesidir.  Hz. 
Allah (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi ilahi 
programı ile planlamaktadır. 

  Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı vardır?

A)  Cüz’i irade nedir?

B)  Külli irade nedir?

C)  Kader nedir?

D)  Kaza nedir?

2. Bir işten netice almak için önce gerekli koşulları 
yerine getirmek gerekir. Yoksa o işte başarılı olmak 
neredeyse imkânsızdır. Bazı insanlar başarılı bir 
sonuç almak için çaba sarf etmeden beklerler. İşin 
sonunda istediğini elde edemeyince öncesinde 
yapması gereken sorumluluğu unutup başkalarını 
suçlarlar. İslam dini bu sebeple tedbirsiz takdirin 
olamayacağını ifade etmektedir.

  Bu metinde Müslümanların hangi yanlış tutumu 
eleştirilmektedir?

A)  İnsanlara iyi davranmadan başarı aradığı 

B) İbadetlerden zevk alamadığı

C) Tevekkül için sorumluluğunu yerine getirmeği

D) Rızkı Allah’tan istemedikleri

3. Zekât ibadeti, zengin Müslümanların yardıma muh-
taç kişilere mallarından belli oranda vermesidir. 
Bazı hayvanlardan belli bir miktara sahip olan zen-
gin kişiler de ihtiyaç sahiplerine bir kısmını verir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekâtı veri-
len hayvanlardan biri değildir?

A)     B) 

C)     D) 

4. "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmet-
mez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim 
Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah 
da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman'ın 
bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamette 
sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünya-
da, bir Müslüman'ın (ayıbını) örterse Allah da kıya-
met günü onun (ayıbını) örter." (Sahih-i Müslim)

 Bu hadise göre Müslüman aşağıdaki hangi dav-
ranış ile ilişkilendirilemez?

A)  Müslüman başkalarının ihtiyaçlarını giderir

B)  Dünyada yardım ederse ahirette karşılığını 
göreceğini düşünür

C)  Müslüman kardeşine eziyet etmez, düşmanına 
muhtaç bırakmaz

D)  Birinin bir hatası varsa onu açığa çıkarıp herke-
sin bilmesini ister

 AÇIKLAMA

1.   Bu testte 10 soru vardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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 AÇIKLAMA

1.   Bu testte 10 soru vardır.

İNGİLİZCE

1. William: Brian, Sarah is very upset nowadays.

 -------------- a surprise party for her?

 Brian: What a fantastic idea! -------------------- 
Organize a BBQ party for her. She will be very 
happy for sure.

 Which one below completes the dialogue 
correctly?

A)  Shall we / Would you like

B)  Why don’t we / What about

C)  Let’s / How about

D)  What about / Let’s

2.    I. trendy  a. getting attention

     II. impressive b. proud and successful

   III. snob  c. silly, foolish  

  IV. ridiculous d. fashionable, popular

 Which one of the matching above is correct? 

A) I - a    B) IV - b

C) II - d    D) III - a

3.  Kıvanç is an attractive boy but 
he always looks down on 
people. He doesn’t like the 
people around him. He isn’t 
friendly and sensitive. In fact, 
-------------------.

A) he is thoughtful 

B) he is a real snob

C) he is outgoing

D) he is real buddy

4.   The students in the school going to see a movie 
tomorrow. They draw a graph and show their movie 
preferences.

 
10

8

6

4

2

0
Comedy Action Romance

Favorite Type of Movie

Drama

 More than five students love -----------------. 

A)  Drama

B)  Comedy

C)  Romance

D)  Action
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4. |a|, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçel sayı 
ve n bir tam sayı olmak üzere a . 10n gösterimi bilim-
sel gösterimdir. 

 Okuyan 7'ler kitap okuma etkinliği ile her okuldan 7 
öğrencinin her biri 7 ayda toplam 7 kitap okuyor.   

  

            

 Bu etkinlik 6000 okulda uygulanırsa etkinlik kap-
samında toplam okunan kitap sayısının bilimsel 
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4,2 . 105  B) 4,9 . 106 
 C) 1,47 . 105  D) 2,94 . 105

5. Bir olayın olma olasılığı = İstenen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                21 22 23 24 25 26 27 28 29 30CM

 30 cm' lik bir cetvel 0 ile 30 arasında iki farklı nokta-
dan kırılıyor. 

                    
0 1 2 3 4 5 7 k 23 24 25 26 27 28 29 30CM

	 k	bir	tam	sayı	olmak	üzere	kırılan	cetvelin	bir	bölümü	
yukarıdaki	gibidir.	

 Buna göre, k sayısının asal sayı olma olasılığı 
kaçtır?

A)  5
22

 B)  3
11

 C)  7
22

 D)  4
11

6.   

  

 

 x + 1

2x – 1

 Bir tiyatro salonunda (2x – 1) tane sıra ve her sırada   
(x + 1) tane koltuk vardır. Bu tiyatroya gelen seyirciler 
yerleştikten sonra (x + 3) tane koltuk boş kalıyor.

 Buna göre, tiyatroya gelen seyirci sayısını göste-
ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x2 – 4   B) 2x2 + 2
 C) 2x2 + x – 2  D) 2x2 – x – 4

7.            

     

120 cm 90 cm

 Semih, çalıştığı işyerinin duvarına yukarıda gösteri-
len üç kapaklı ve iki kapaklı dolaplardan alacaktır. 
Semih'in dolapları yerleştireceği duvarın uzunluğu 30 
metredir.

 Dolaplar arasında boşluk bırakmadan 30 metrelik 
duvarı tamamen kapatacak şekilde yerleşim yapıla-
caktır.

 Buna göre, Semih iki kapaklı dolaplardan en fazla 
kaç tane alabilir?

A) 30       B) 31            C) 32             D) 33

MATEMATİK
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4. 

 

Alçak Basınç Alanı Yüksek Basınç Alanı

Yükselen hava içindeki
nem bulut oluşturur.

Soğuyan hava alçalır
ve yoğunluğu artar.

Yüksek basınç oluşur.

  Atmosfer, ağırlığından dolayı Yerküre yüzeyinde 

basınç uygular. Dünya üzerinde farklı noktalarda 

farklı basınçlar oluşabilir. Sıcaklığın artmasıyla gazlar 

genleşerek yükselir. Bu bölgelerde  Soğuyan hava 

büzüşerek yoğunluğu artar ve alçak bölgelerde de   

 Yukarıdaki metnin doğru tamamlanabilmesi için  

  ve    yerine hangi ifadeler gelmelidir?

                             
      _________________      _________________  

 A) Alçak Basınç Alanı Yüksek Basınç Alanı

  oluşur.  oluşur.   

 B) Yüksek Basınç Alanı Alçak Basınç Alanı olu-

  oluşur.  şur.   

 C) Alçak Basınç Alanı Yağış görülebilir.

  oluşur.

 D) Sıcaklık düşüktür. Sıcaklık yüksektir.

5.  

 

 DNA; yapısında adenin (A), guanin (G), sitozin (C), 
timin (T) organik bazları, deoksiriboz şekeri ve fosfat 
bulunduran yapı birimi nükleotitler olan organik bir 
moleküldür. DNA molekülü çift sarmal bir yapıya 
sahiptir.

 "Bir DNA molekülünde adenin sayısı timin sayısına, 
guanin sayısı sitozin sayısına eşittir." bilgisini veren 
Fen Bilimleri öğretmeni tahtaya aşağıdaki bilgiyi yaz-
mıştır.

   

Bir DNA molekülünde bulunan timin ve

sitozin bazlarının sayıları sırasıyla 100

ve 150’ dir.

 

 Bu bilgilerden hareketle; bu DNA molekülü ile ilgi-
li hangi öğrencinin yaptığı yorum doğrudur?

Bu DNA zincirinde timin sayısı kadar

guanin sayısı bulunur.

Doğa

Bu DNA molekülünde şeker sayısı sitozin

sayısı kadardır.

Yağız

Bu DNA molekülündeki şeker sayısı timin ve 

sitozin sayıları toplamının iki katı kadardır.

Deniz

Bu DNA molekülünde fosfat sayısı adenin

ve guanin sayıları toplamı kadardır.

Toygar

A)

B)

C)

D)

FEN BİLİMLERİ


