
2. Masailerle ilgili aşağıdakilerden hangisine deği-

nilmemiştir?

A)	 Hangi	ülkelerde	yaşadıklarına

B)	 İnanç	sistemlerine

C)	 Giyim	tarzlarına

D)	 Evlilik	törenlerine

1. Masailerle ilgili;

	 I.	 Kesin	nüfusları	bilinmemektedir.

	 II.	 Ataerkil	bir	toplum	yapısına	sahiptiler.

	 III.	 Yazılı	kuralları	yoktur.

	 IV.	 İki	Tanrılı	dinleri	vardır.

	 V.	 Çocuklarını	kendi	evlerinde	eğitirler.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

3. Masailerin ölülerini  toprağa gömmeme nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 İnsanın	topraktan	daha	kutsal	olduğu	inancı

B)	 Cesedin	toprağa	zarar	vereceği	inancı

C)	 Yakıp	küllerini	bir	kap	içinde	saklamaları

D)	 Gömülürse	sonsuza	kadar	yok	olacağı	inancı

4. Metindeki altı çizili cümle ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

A)	 Hem	isim	hem	de	fiil	yüklem	olarak	kullanılmıştır.

B)	 Olumlu	cümledir.

C)	 Fiilimsi	vardır.	

D)	 Yapısına	göre	sıralı	cümledir.
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Masailer	ya	da	Maasailer	Tanzanya	ve	Kenya	sınırları	içinde	bulunan	‘Masai	Mara’	bölgesinde	yarı	göçebe	bir	hayat	sü-
ren	yerli	halka	verilen	isimdir.	Nilo-Saharan	dil	ailesine	dâhil	olan	Maa	dilini	konuşurlar.	Tanzanya	ve	Kenya’da	yaşayan	
Masailerin	toplam	nüfusunun	yaklaşık	900.000	olduğu	tahmin	edilmektedir.	Her	iki	ülkede	de	uzak	köylerde	yaşamala-
rı	ve	yarı	göçebe	olmaları	nedeniyle	nüfusları	hakkında	net	bir	tahmin	yapmak	güçtür.

Masai	toplumunda	ataerkillik	egemendir;	önemli	kararlar	genelde	yaşlı	erkekler	tarafından	alınır.	Toplumsal	yaşantıyı	
genel	olarak	sözlü	yasalar	belirler.	Resmi	bir	cezalandırma	sistemi	yoktur;	genelde	anlaşmazlıklar	büyükbaş	hayvan	ve-
rilerek	çözülür.	Bunun	dışında	‘amitu’	denilen	barış	yapma	veya	‘arop’	denilen	özür	dileme	gibi	sorun	çözme	yöntem-
leri	de	bulunur.	

Masailerin	dini	tek	tanrılıdır;	tanrılarına	Engai	adı	verilir.	Engai	çift	doğası	olan	tek	bir	tanrıdır:	Engai	Narok	(Siyah	Tanrı)	yar-
dımseverdir,	Engai	Nanyokie	(Kırmızı	Tanrı)	ise	cezalandırıcıdır.	“Tanrı	Dağı”,	Ol	Doinyo	Lengai,	Tanzanya’nın	kuzeyinde	
yer	alır.	Masai	dinsel	sistemi	içinde	“laibon”	adı	verilen	kişiler	vardır;	bu	kişilerin	şamanistik	tedavi,	fal	bakma	ve	kehanet	
dışında	savaşlarda	başarı	ve	bol	yağış	sağlama	gibi	görevleri	vardır.	Laibon’un	saygınlığı	sosyal	konumundan	çok,	kişisel	
becerisinden	kaynaklanır.	Masaileri	çoğunluğu	Hristiyanlığa	geçmiştir,	ayrıca	Müslümanlığı	seçenler	de	bulunmaktadır.

Yüksek	bebek	ölüm	oranı	nedeniyle,	Masailerde	bebek	3	aylık	oluncaya	kadar	tam	olarak	tanınmaz.	Bir	Masainin	yaşa-
mının	sona	ermesinde	ise	somut	bir	tören	uygulanmaz.	Cesedin	toprağa	zarar	vereceği	inancından	dolayı,	toprağa	ver-
me	işlemi	sadece	büyük	şefler	için	yapılır.	Genellikle	ceset	dışarıda	leşçillere	terk	edilir.

Masailerin	köylerine	“kraal”	adı	verilir	ve	Maa	dilini	konuşurlar.	Genelde	ince,	uzun	yapılı	insanlardır.	Daha	çok	kırmızı	renk-
li	giysiler	giyerler.	Yakıt	olarak	tezek	kullanırlar.	Hayvan	derisi	ve	kuru	otlardan	yapılmış	yataklarda	uyurlar.	Bazen	küçük	
hayvanları	soğuk	veya	yabani	hayvanlardan	korumak	için	kulübelerine	alırlar.	Bu	hayvanlara	verdikleri	önemi	gösterir.

Masailer	kulübelerini	yaparken	küçük	dal	parçaları,	çalıları,	sığır	dışkılarını	ve	sığır	idrarını	güneşte	kurutup	harç	elde	eder-
ler.	Dışkı	olduğu	halde	bu	harç	kokmaz.	Masai	çocukları	açık	havada	eğitim	alır.	Okula	kitapsız	ve	formasız	giderler.

1 - 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

1 - 20. sorular Türkçe testine aittir.
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28. Ülkemizde 1982 yılında kabul edilen anayasanın dev-

lete yüklediği sorumluluklardan bazıları şunlardır:

 I. İşsizliği önlemek için gerekli tedbirleri almak

 II. Vatandaşları sosyal güvenceye kavuşturmak

 III. Çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret 

elde etmeleri için gerekli çalışmaları yapmak

 IV. Sanat eserlerini ve sanatçıyı korumak

	 Buna	göre,	Türkiye’nin	hangi	devlet	anlayışına	sa-

hip	olduğu	söylenebilir?

A) Sosyal devlet  B) Hukuk devleti

C) Laik devlet  D) Demokratik devlet

27. 

Atatürk	İnkılapları Dayandığı	Esaslar

I. Medeni Kanun’un kabul 
edilmesi

Toplumsal eşitlik

II. Türk Tarih Kurumunun 
kurulması

Milli kültürün gelişti-
rilmesi

III. Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu’nun kabul edilmesi

Egemenliğin millete 
ait olması

IV. Saltanatın kaldırılması Milli birlik ve bera-
berlik

 Esra yukarıdaki tabloda bazı Atatürk inkılapları ile da-

yandığı esasları eşleştirmiştir. Öğretmeni esaslardan 

ikisinin karıştığını ve düzeltilmesini istemiştir.

	 Esra’nın	hatayı	düzeltmesi	için	hangi	esasları	yer	

değiştirmesi	gerekir?

A) I ve II        B) II ve III

C) I ve IV        D) III ve IV

29. Lozan Barış Antlaşması’na göre Boğazların iki yaka-

sında 15 kilometrelik alan silahsızlandırıldı. 1930’lu 

yıllara gelindiğinde Almanya, İtalya ve Japonya’nın 

yayılmacı politikaları ve silahlanma yarışı boğazda bir 

tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye, Boğazlar konu-

sunun yeniden görüşülmesi için Milletler Cemiyeti’ne 

başvurdu.

	 Bu	durum,	Atatürk’ün	dış	politikada	belirlediği,

 I. Barışçılık

 II. Bağımsızlık

 III. Milli güce dayanma

 IV. Hukuka bağlılık

	 ilkelerinden	hangilerinin	uygulandığını	göstermek-

tedir?

A) Yalnız I        B) II ve III

C) III ve IV        D) I ve IV

30. Tükiye’nin	23	Şubat	1945	tarihinde	Almanya	ve	Ja-
ponya’ya	karşı	savaş	ilan	etmesinin	nedeni	aşa-

ğıdakilerden	hangisidir?

A) Kaybettiği yerleri geri almak

B) Birleşmiş Milletlere kurucu üye olmak

C) NATO’ya katılmak

D) SSCB’nin tehditlerine karşı önlem almak

26. 

 

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarını karşılayan topluluğu izleyen bir 
İngiliz subayı izlenimlerini şöyle anlatmıştır. “Kar-
şılamaya gelen halkın kiminin başında fes, kimi-
sinde kalpak, kimisinde sarık... Kiminin sırtında 
aba, kiminde cepken, kiminde ceket, kiminde ye-
lek... Kiminin bacağında şalvar, kiminde pantolon, 
kiminde uzun beyaz kilot... Kiminin ayağında ça-
rık, kiminde yemeni, kiminde iskarpin, kiminde fo-
tin... Demek ki bunlar henüz bir ulus değil.”

	 Bu	bilgilere	göre	kılık	kıyafette	inkılap	yapılması-

nın	nedeni	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Birlik ve beraberliği sağlamak

B) Batılı ülkelerle ticareti artırmak

C) Demokrasinin gelişmesini sağlamak

D) Laik düzene geçişi kolaylaştırmak
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36. “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat 

ona sizin takvanız (Allah karşı gelmekten sakınma-

nız) ulaşır...”
(Hac suresi, 37. ayet)

	 Verilen	ayette	vurgulanan	düşünce	aşağıdakiler-

den hangisidir?

D

A) Kurban etinin paylaşılması gerektiği

B) Kurban ibadetinin tarihsel önemi

C) Kurban ibadetinin toplumsal faydaları

D) Kurban ibadetinin Allah rızası için yapılması ge-

rektiği

37. 

 

Nûman bin Beşîr (r.a) şöyle anlatır: Babam beni 

Hz. Muhammed’e (sav.) götürdü ve: “Ben, sahip 

olduğum bir köleyi bu oğluma verdim.” dedi. Bu-

nun üzerine Hz. Muhammed (sav.): 

– “Buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi?” 

diye sordu. Babam:

– “Hayır, vermedim.” dedi. Hz. Muhammed (sav.):

 – “O hâlde yaptığın hibeden (bağıştan) dön!” bu-

yurdu.

	 Hz.	Muhammed’in	(sav.)	bu	tutumu	onun	hangi	ör-

nek	özelliği	ile	yakından	ilişkilidir?

C

A) Doğayı ve çevreyi koruması

B) Sabırlı cesaretli olması

C) Hakkı gözetmesi

D) İlme ve öğrenmeye değer vermesi

39. Hz.	Muhammed’in	(sav.)	cesaretli	olması	ve	müş-
riklerle	cesaretle	mücadele	etmesi	konusunda	bir	

sunum	hazırlayan	Duygu’nun	sunumda	aşağıda-

ki	ayetlerden	hangisini	kullanması	daha	uygun-

dur?

A

A) “...O peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, 

Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan 

kimselerdir…” 
(Ahzab suresi, 39. ayet)

B) “Peygamberlerden azim sahibi olanların sabretti-

ği gibi sen de sabret…” 
(Ahkaf suresi, 35. ayet)

C) “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en gü-

zel bir şekilde önle…” 
(Fussilet suresi, 34. ayet)

D) “Hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, 

eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. 

Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım 

çok şiddetlidir.” 
(İbrahim suresi, 7. ayet)

38. I. Alışveriş yaparken sıraya uymamak

 II. Eksik ölçüp tartmak

 III. Başkalarıyla alay etmek

 IV. Okul araç gereçlerine zarar vermek

	 Numaralandırılarak	verilen	ifadeler	aşağıdakiler-

den	hangisine	örnektir?

B

A) Toplumsal yasalar

B) Kul hakkı ihlalleri

C) Bazı evrensel değerler

D) Taassubun zararları

40. 13 yaşındaki Esra akşam yemeğinden önce ellerini 

yıkadı ve annesinin sofrayı hazırlamasına yardımcı ol-

du. Birlikte yaşadıkları dedesinin sofraya gelmesini 

bekledi. Yemeğin ardından kendi tabağını mutfağa 

taşıyıp tekrar ellerini yıkadı. Dedesine gözlüğünü ver-

dikten sonra o gazetesini okurken bir müddet karde-

şiyle dedesini rahatsız etmeden oyun oynadı. Birlik-

te eğlenceli vakit geçirdiler.

	 Verilen	olayda	Esra’nın	davranışları	İslam’ın	ve	di-

ğer	dinlerin	önem	verdiği	evrensel	değerlerden	

hangisine	örnek	oluşturmaz?

C

A) Temizlik

B) İyilik ve yardımseverlik

C) Başkalarının inançlarına hoşgörülü olmak

D) Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek
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48 - 50. soruları aşağıda verilen metne göre  
cevaplayınız.

46. 

 

I’m a chef and I cook many 

dishes in a day. I like adding 

garlic and onion to my dishes. 

But after peeling them we all 

have a bad smell on our hands. 

Washing the hands is not a 

solution. I can help you on this 

problem. Before washing your hands touch your 

stainless steel sink for 30 seconds. It will remove 

the smell.

 What is the secret of chef for the bad smell?

D

A) Wash garlic and onions before peeling them.

B) Add garlic and onions to your every dish.

C) Cooking many dishes in a day.

D) Touch your sink for 30 seconds before washing 

your hands.

48. Cappadocia ................................... .

B

A) doesn’t have any historic places

B) has underground cities, valleys and museums to 

visit

C) has many modern hotels to stay

D) has no religious place to visit

49. Which extreme sports can tourists do in  

Cappadocia?

A
A) Hot air balloon  B) Horse riding

C) Trekking  D) Scuba diving

50. Which one is WRONG about the text?

D

A) Göreme Fairy Chimneys is an example of  

historical heritage.

B) You can taste pottery Kebab in Cappadocia.

C) Hot air ballooning is the best option for recreation.

D) There is no souvenirs to buy for your family.

47. 

 Which one is WRONG about the pictures?

C

A) She is done with the laundry.

B) She mopped the floors.

C) Her clothes are ready to wear.

D) She needs to do the shopping to cook dinner.

Å

Å

ç

ç

Cappadocia is located in the Central Anatolian region of 
Turkey. Cappadocia meaning is “the land of beautiful 
horses.” Cappadocia is famous for Göreme Fairy 
Chimneys. Its natural rock formations and unique 
historical heritage made it wonderful. There are 
underground cities, valleys and open air museums to 
visit. In Göreme open air museum there are more than 
30 rock churches and chapels. The best thing you can 
do is hot air ballooning. Aside from that you can try horse 
riding and trekking. When you are hungry you can taste 
the pottery Kebab. It has lamb, beef, chicken or vegetables 
flavors. It is served with rice. There are cave hotels to 
stay. When you stay there you can experience the old 
style life. Finally, you can visit the pottery and ceramics 
shops to buy some gifts for your family and friends.
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