
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-KIBRIS TÜRK TARİHİ
İNGİLİZCE

SORU KİTAPÇIĞI

GENEL AÇIKLAMA

1. 11  sayfadanTest soru kitapçığı oluşmaktadır.

2. 75
dakikalık
Bu test 25 Tarih ve 25 İngilizce sorusu içermektedir. Bunları cevaplandırmanız için sizlere

süre verilecektir.

ÖRNEK SORU: hangi tarihte ilan edilmiştir?“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”

A) B) 15 Kasım 1983     C) D) 2012 Kasım 1983 17 Kasım 1983 Kasım 1983

Bu sorunun doğru cevabı “15 Kasım 1983” tür. Doğru olan bu cevap B seçeneğidir. Onun için B
seçeneğindeki dairenin içi karalanmıştır. Hepinize başarılar dileriz.

A B C D

İsim/Soy İsim:                                                                                     Aday No:.................................................................. ...............................

MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI

YERLEŞTİRME SINAVI
24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ

BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ VE 20 TEMMUZ FEN LİSESİ

4. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru yanıt olup
diğerleri yanlıştır.

5.

.

Cevap kağıdında her sorunun karşısında bulunan şıklardan doğru yanıt olan dairenin içini koyu siyah
ve yumuşak bir kurşun kalemle iyice karalayınız.

Yanlış karalamalarınızı düzeltirken iz bırakmayacak şekilde dairenin içini yumuşak
bir silgiyle iyice siliniz.

Kurşun kalem dışında başka çeşit kalem
kullanmayınız

6. Soru kitapçığı üzerindeki boş yerleri işlem yapmak için kullanabilirsiniz.

7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız ve üzerine gereksiz işaret koymayınız.

8. Bilmediğiniz soruların üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa
yapmadıklarınızı yeniden gözden geçirirsiniz.

SALON BAŞKANI SINAVINIZ BAŞLAMIŞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Şimdi aşağıdaki örnek sorunun nasıl cevaplandırılacağını beraberce inceleyelim.

3. Size dağıtılan cevap kağıdının üzerinde adınız, soyadınız ve aday numaranız bilgisayar tarafından
yazılmış ve kodlanmıştır.





1

1)

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangisine

aittir?

savaşlardan

2)

4)

Trablusgarb SavaşıA)

5) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı

diğerlerinden farklıdır?

Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisinin

gerçekleşmesinde etkili olmuştur?

Balkan SavaşıB)

Çanakkale SavaşıC)

Kütahya - Eskişehir SavaşıD)

Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde, ''

emrini

aşağıdaki savaşlardan hangisinde vermiştir?

Ben size

taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz

ölünceye kadar geçecek zaman içinde , yerimize

başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.’'

A)

ArıburnuB)

ConkbayırC)

KireçtepeD)

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı bitiren

antlaşmalardan biri değildir?

3)

Versay AntlaşmasıA)

Nöyyi   AntlaşmasıB)

Triyanon  AntlaşmasıC)

Paris AntlaşmasıD)

TBMM’nin açılmasındaA)

Misak-ı Milli’nin ilan edilmesindeB)

Düzenli ordunun kurulmasındaC)

Tekalif-i Milliye emirlerinin yayımlanmasındaD)

Kürt Teali CemiyetiA)

Hürriyet ve İtilaf FırkasıB)

İngiliz Muhipler CemiyetiC)

İzmir Müdafaa-ı Hukuk-ı Osmaniye CemiyetiD)

6) Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan

sonra Anadolu'da bulunan komutanlara ve sivil yetkililere

telgraflar çekerek askerlerin terhis edilmemesini ve

silahlarını teslim etmemelerini istemiştir. Buna göre,

Mustafa Kemal bu davranışları ile aşağıdakilerden

hangisine karşı bir tepki ortaya koymuştur?

Mondros Ateşkes AntlaşmasınaA)

Lozan AntlaşmasınaB)

Sevr AntlaşmasınaC)

Londra AntlaşmasınaD)

Anafartalar

şta teşkilatçılık, ateş altındaki

birlikleri idare etme, otorite kurma ve yokluklar içinde

savaşı sürdürme konularında kendini geliştirme imkanı

bulmuştur.

- Mustafa Kemal bu sava

- Mustafa Kemal'in komutan olarak ilk askeri başarısıdır. Kuvayi Milliye birliklerinin,

*

*

*

Askeri eğitimden yoksun olmaları

Silah ve cephane yönünden yetersizliği

Askeri disiplinden uzak olmaları

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, milli ve bölünmez

Türk vatanının bütünlüğü, milletin tam bağımsızlığı

konusunda aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?

Takriri SükunA)

Misakı MilliB)

C)

Misakı İktisadiD)

7)
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Türk Kurtuluş Savaşı'nın aşağıdakilerden

hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu

savunulabilir?

öncelikle8)

Saltanat yönetimine son vermekA)

İnkılapları gerçekleştirmekB)

Ulusal  tam bağımsızlığı gerçekleştirmekC)

Ulusal egemenliği gerçekleştirmekD)

TBMM ordularının Doğu Cephesi’nde kazandığı ilk

askeri başarı sonucunda aşağıdaki antlaşmalardan

hangisi imzalanmıştır?

9)

Gümrü AntlaşmasıA)

Kars AntlaşmasıB)

C)

Ankara AntlaşmasıD)

Yukarıda Milli Mücadele döneminde önemli

fedakarlıklar gösteren kahramanlar  verilmiştir.

Bu kahramanlar, Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephede

yoğun olarak mücadele etmişlerdir?

10)

Doğu CephesiA)

Batı CephesiB)

C)

Güney CephesiD)

11)

Eğitim harcamalarınaA)

B)

Tarımın geliştirilmesineC)

D)

12)

Şeyh Sait AyaklanmasıA)

Menemen OlayıB)

İzmir SuikastiC)

Anzavur AyaklanmasıD)

Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayata geçişin

ilk aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile

sona ermiştir?

denemesi

13) Medeni Kanunun kabulü ile kadınlarla erkekler

arasında,

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

II IIIveC)

I IIveD)

Ülkenin tanınmasına

*

*

*

Şahin Bey

Ali Saip Bey

Tayyar Rahmiye Hanım

* Sütçü İmam

Mustafa Kemal, Kütahya – Eskişehir Savaşları’ndan

sonra Tekalifi Milliye Emirleri’ni yayımlamıştır. Bu

emirlerle sağlanan gelirler, aşağıdakilerden

hangisine yönelik olarak kullanılmıştır?

Ordunun ihtiyaçlarına

*

*

*

Boşanmada eşitlik

Mirasta eşitlik

Meslek seçiminde eşitlik

* Mahkemelerde tanıklık konusunda eşitlik

sağlanmıştır. Buna göre,

Sosyal alanda kadın – erkek eşitliği sağlanmıştır.

Aile hukukunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kadınlara siyasal haklar tanınmıştır.

I.

II.

III.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün

özelliklerinden biri ?değildir

14)

Akla, bilime ve çağın gereklerine uygun olmasıA)

Milli egemenliği benimsemesiB)

Egemenliğin yöneticiler arasında paylaştırılmasıC)

Evrensel ve barışçı nitelikler taşımasıD)
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15) Türk dilinin, tarihinin ve kültürünün araştırılması için

yapılan çalışmalar, Atatürk ilkelerinden hangisinin

bir sonucudur?

MilliyetçilikA)

CumhuriyetçilikB)

DevletçilikC)

LaiklikD)

16)

Rusya'nın Kıbrıs'a yakınlaşmasınaA)

Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ın mülkiyetini

kaybetmesine

B)

Kıbrıs'ın geçici olarak İngiltere'ye

devredilmesine

C)

I. Dünya SavaşınaD)

17)

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımlanan

görevleri yürüten kişilerden biri ?değildir

Ali Rıza VuruşkanA)

Mehmet ZekaB)

Sir Garnet WolseleyC)

Besim PaşaD)

18)

Kıbrıs Milli Türk BirliğiA)

Kıbrıs Adası Türk Azınlığı KurumuB)

Kıbrıs Milli Türk Halk PartisiC)

Kıbrıs Türk Birliği İstiklal PartisiD)

19)

A)

B)

Genel Komite BaşkanlığıC)

Geçici Türk Yönetimi BaşkanlığıD)

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi

Dr. Fazıl Küçük, aşağıdaki siyasi görevlerden

hangisinde bulunmamıştır?

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavinliği

KKTC Cumhurbaşkanlığı

1877-1878
Osmanlı - Rus

Savaşı

3 Mart 1878
Ayastefanos
Antlaşması

4 Haziran 1878
Antlaşması

13 Haziran 1878
Berlin Konferansı

ve Antlaşması

1 Temmuz 1878 Ek

Antlaşması

Aşağıdaki tarih şeridinde verilen

ve öncelikli olarak hangisine neden

olmuştur?

savaş, konferans

antlaşmalar

*

*

*

ıbrıs'ın son Osmanlı valisi

İngiltere'nin Kıbrıs'a gönderdiği ilk yüksek komiser

ürk Mukavemet Teşkilatı'nın askeri

örgütlenmesinde görevli albay

K

T

k

Necati Özkan tarafından kurulmuştur. Özkan,

endisini Türkiye'de bulunan CHP'nin Kıbrıs

temsilcisi olarak gördüğünden parti ambleminde

altı ok kullanmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen Kıbrıslı Türklerin kurduğu

parti aşağıdakilerden hangisidir?

20) 1 Ağustos 1958 tarihinde,

Türkiye ile olan bağları güçlendirmek

Türk halkını Enosis'e karşı örgütlemek

*

*

* Uzun süreli direniş için halkın desteğini almak

Yukarıda kuruluş tarihi ve amaçları verilen yapı

aşağıdakilerden hangisidir?

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)A)

VolkanB)

KaraçeteC)

9 Eylül CephesiD)

* Rum saldırıları karşısında Kıbrıs Türk halkını
korumak

KKTC YS 2017
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24)

KKTC YS 2017

21)

22)

Zürih KonferansıA)

Londra KonferansıB)

Berlin KonferansıC)

Paris KonferansıD)

23) 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarına göre,

Aylin ÖrekA)

Emin ÇizenelB)

C)

İsmet Vehit GüneyD)

Adnan MenderesA)

B)

Turan GüneşC)

Fatin Rüştü ZorluD)

Yukarıda sözü edilen ve Kıbrıs Türkleri açısından

büyük önem taşıyan bu bölge aşağıdakilerden

hangisidir?

25)

KarpazA)

DillirgaB)

LimasolC)

MesaryaD)

TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK
İLE

KIBRIS TÜRK TARİHİ TESTİ
BİTMİŞTİR
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Süleyman Demirel

Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere'nin 1940 ve 1950’li

yıllarda çözüm bulmak için sunduğu

önerilerinden biri

Kıbrıs sorununa

değildir?

Radcliffe AnayasasıA)

Lord Winster Özerklik TeklifiB)

Mac Millan PlanıC)

Sir Malcolm Stevenson PlanıD)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes

Kıbrıs ile ilgili olarak hangi konferansa katılmak

üzere giderken, iniş esnasında uçağı düştüğü ve

yaralandığı için görüşmelere katılamamıştır?

“Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı ve

Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından birlikte

seçilecek, tarafsız bir desen ve renkte kendine

özgü bayrağı olacaktır.”

Bu maddeye göre Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını çizen

Kıbrıslı Türk sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

I. Barış Harekatı sonrasında yapılan Cenevre

görüşmelerinin, ikinci aşamasının başarısızlıkla

sonuçlanması üzerine şifreli

mesajını gönderen dönemin Türkiye Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

“Ayşe tatile çıkabilir”

* Kıbrıs'ın kuzeybatısında yer alan Erenköy,

Yeşilırmak,  Pirgo,  Mansura ve diğer dağ

köylerinin bulunduğu bölgedir.

* Türkiye ile sağlanan deniz ulaşımı nedeniyle,

mücadele yıllarında silah ve malzeme sevkiyatının

yoğun olarak yapıldığı yerdir.

Feridun Işıman
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Questions 1-5

Read the text carefully and choose the correct answer.

1

PART 1

KKTC YS 2017

ENGLISH

5

The Coliseum

However, the people living in Rome today have a big problem. The Coliseum is very old, very
damaged and it is in the middle of a busy traffic route. The air pollution caused by the traffic is
destroying . People should close the roads around it to the traffic in order to protect this old
building, but that would create enormous problems when driving from one part of Rome to
the other. The people say that the government shouldn't allow cars anywhere near it but design
special public transport to take people around it.

it

Another problem is the damage caused by so many visitors. In fact, some people think the
government should close the Coliseum to the public, and open it only for very special reasons, like
making films, holding concerts, or church festivals. The problem why the government can’t close
it to the public is that, the huge number of tourists visit it and bring a lot of money into the city.
The Coliseum is an extremely important part of Roman culture, so everyone wants to go there
and they don't even have to pay a lot to see it! But the number of people who visit it cause

damage to the building. The government is planning to allow only a certain number of

people to visit the Coliseum each year.

serious

10

KKTC YS 2017

The Coliseum is one of the most famous monuments in Rome. It's a giant ancient theatre

in the shape of a circle, called an . It is right in the middle of Rome and the traffic

goes round it at high speed all the time. It was built over 2,000 years ago and it had the capacity

of 50,000 spectators. People would go there to see gladiators fighting or other kinds of

entertainment such as animal displays and plays. It was one of the greatest places of ancient

Rome.

amphitheatre

1) Which one is about the Coliseum?NOT TRUE

A)

B)

C)

D)

It's a circular amphitheatre.

It could hold 2000 people in it.

Visitors who visit it cause damage.

It isn't in good condition anymore.

15
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The people of Rome may stop air pollution in the city by ______________.3)

Why is the Coliseum important to the city?

A)

B)

C)

D)

It has animal displays.

It's in the middle of Rome with traffic around it.

It's a big tourist attraction.

It costs a lot of money to see it.

4)

What does in line 9 refer to in the passage?“it”

A)

B)

C)

D)

the traffic

the problem

the route

the Coliseum

5)

ENGLISH

What did the people use the Coliseum for in the past?

A)

B)

C)

D)

Fights and plays

Making films

Holding concerts

Church festivals

2)

A)

B)

C)

D)

closing the Coliseum to the public

providing special public transport

opening the Coliseum for special reasons

limiting the number of visitors

KKTC YS 2017

KKTC YS 2017
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PART 2

Questions 6-11

Read the text and choose the correct answer (A, B, C or D) for each gap.

A) anything

A) the greatest0)

7)

8)

9)

10)

11)

A) architect

A) since

A) will go

A) him

6) A) has won

ENGLISH

KKTC YS 2017

B) something

B) greater

B) civil servant

B) for

B) goes

B) his

B) won

C) nothing

C) greatest

C) journalist

C) then

C) is going to go

C) he

C) wins

D) everything

D) great

D) receptionist

D) yet

D) went

D) he’s

D) is winning

KKTC YS 2017

BORN TO RUN

The Ethiopian runner Haile Gebreselassie, the ''Emperor'', is probably _____________ athlete of

all time. He ___________ two Olympic and seven World titles so far. He has also broken world

records and sixty one Ethiopian national records ranging from 800 metres to the marathon.

A/ An __________ from a newspaper called Sunday Times interviewed Haile at his home and

wrote an article about him.

Haile grew up in a very poor family, but he is a multi-millionaire now. However, he isn't

comfortable with being a rich man in a poor country. He wants to help and make a better future

for his people. Therefore, Haile has decided that he _____________ into politics. As he drives

through the city, everybody waves at ____________ and calls out his name. Everybody in his

country loves him.

(0)

(6)

(7)

Haile's routine hasn't changed _____________ he became an athlete. Every morning he gets up

at 5:45 and runs for two hours. He takes a nap after  lunch and then goes out running again. So,

this shows that he does ______________ in the same order.

(8)

(9)

(10)

(11)
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PART 3

Questions 12-25

Read the following questions and choose the correct answer.

12)

ENGLISH

When I exercise, I wear my tracksuit and ____________.

A)

B)

C)

D)

trainers

jumper

trousers

scarf

13) It was ______________ film I've ever watched.

A)

B)

C)

D)

bad

worse than

the worst

as bad as

14) There's nothing good on TV tonight _________ let's go to the cinema.

A)

B)

C)

D)

however

so

but

because

15) While the children ________________ in the sea yesterday, they ________________ a big shark.

A)

B)

C)

D)

will swim / see

swim / are seeing

swam / were seeing

were  swimming / saw

KKTC YS 2017

16) The nearest supermarket is ______ the left,______________ the chemist's and the florist.

A)

B)

C)

D)

on / on

in / next to

on / between

in / in

KKTC YS 2017
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ENGLISH

17) When we got __________ the bus in London, we asked someone the way to our hotel.

A)

B)

C)

D)

up

off

for

by

18) Put on your glasses if you don't want to have ___________.

A)

B)

C)

D)

a stomach ache

a backache

sore eyes

a cold

19) The frog in our garden usually eats ___________ flies, but last week we saw it eating

____________ small snake.

A)

B)

C)

D)

a / a

- / a

some / some

some / -

20) Forest fires can start when a/an ___________ hits a tree.

A)

B)

C)

D)

snow storm

flood

lightning

avalanche

21) I ___________ for my pen. Have you seen it?

A)

B)

C)

D)

will look

looking

look

am looking

KKTC YS 2017
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ENGLISH

22) Joyce:

Liam:

___________ you ever ____________ to Europe?

Yes. I __________ to Scotland when I was on a business trip.

A)

B)

C)

D)

Did- go / go

Have- been / went

Did- visit / go

Have- gone / have been

23) Samantha

Mary:

: Why did you take the sugar out of the cupboard?

It's my husband's birthday tomorrow. I ________ a cake for him.

A)

B)

C)

D)

bake

baked

am going to bake

was baking

24)

A)

B)

C)

D)

Your doctor may give you this medicine.

You have to bring your medicine with you.

You must ask your doctor for some medicine.

Your doctor  should  know about this medicine.

Please tell your doctor

this .
if you are taking

medicine

What does Tom’s mum say in her note?

THIS IS THE END OF THE ENGLISH TEST

A)

B)

C)

D)

Mum will take Tom's sports bag to school for him.

Tom should phone Paul after the match tomorrow.

Tom should get his basketball things ready this evening.

Mum will wash Tom's basketball clothes for him tomorrow.

25)

KKTC YS 2017
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What does the note say?

Paul phoned you-there'sa basketball match afterschool tomorrow. Puteverything in your sportsbag before you go to bed.I've already washed yourclothes.

Mum

Tom,


