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1. Bu soru kitapçığı 12 sayfadan oluşmaktadır.

2. Bu kitapçık;  25  Tarih,  25  İngilizce sorusu içermektedir. 

3. Cevap kâğıdının üzerinde adınız, soyadınız ve aday numaranız bilgisayar tarafından

4. Cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapınız.

5. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız ve üzerine gereksiz işaret koymayınız.

6. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru 

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

8. Sınav sonuçlarına  adresinden ulaşabilirsiniz. www.mebnet.net

yazılmış ve kodlanmıştır.

SORU KİTAPÇIĞI

İsim/Soy İsim:..................................................................                   

Aday No         :...................................................................                   

MİLLİ  EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI

YERLEŞTİRME SINAVI
19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ ve 20 TEMMUZ FEN LİSESİ 
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1)

1

I.  ve  II.A)  

II.  ve  III.B)  

I.  ve  III.C)  

II.  ve  IV.D)  

 YS 2021

YS 2021

Aşağıda Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ile ilgili bazı 

bilgiler verilmiştir: 

2)

İleri görüşlülükA)  

TeşkilatçılıkB)  

İnkılâpçılıkC)  

İyi KalplilikD)  

Mustafa Kemal ve bazı subay arkadaşları, halkı 

örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice 

Trablusgarp'a gittiler. Mustafa Kemal, Derne ve 

Tobruk'ta İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı.  

4) Büyük bir yıkımla sonuçlanan Balkan Savaşları 

sonrasında Osmanlı Devleti, daha önce çıkan

ayrılıkçı isyanlarla pek çok bölgesini kaybettiği

Balkan topraklarını, terk etmek zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonrasında 

bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devleti'nden 

ayrılan son Balkan devletidir?

I.  Mustafa Kemal, eğitimine mahalle mektebinde  
     başlamıştır.

II.  Mustafa Kemal, Sofya'da askeri eğitim almıştır.

 III. Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'nde 
         eğitim görmüştür.

 IV. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde 
        okurken, eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.

Bu bilgilerden hangileri yanlıştır?

Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik 

özelliklerinden hangisini doğrudan gösterir?

3) Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki altı yüz 

yıllık Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan 

topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası 

yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin 

kültürel ve dini hakları antlaşmalarla güvence altına 

alındı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Anadolu'daki Türk nüfusu azalmıştır.A)  

Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır.B)  

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki üstünlüğü sona 

ermiştir.

C)  

Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır.D)  

RomanyaA)  

BulgaristanB)  

ArnavutlukC)  

YunanistanD)  

5) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda İttifak blokunda 

yer almış ve İtilaf Devletlerine karşı mücadele etmiştir.

Buna göre, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 

aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya 

gelmiştir?

BulgaristanA)  

Avusturya – Macaristan İmparatorluğuB)  

AlmanyaC)  

FransaD)  

6)

Buna göre, Ezgi'nin aşağıdakilerden hangisi hakkında 

bilgi vereceği söylenebilir?

Havza GenelgesiA)  

Amasya GörüşmeleriB)  

Amasya GenelgesiC)  

Sivas KongresiD)  

Milli Mücadele Dönemi'nde, manda 

ve himayenin kesin olarak reddedildiği 

gelişme ile Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 

kuruluşu hakkında 

arkadaşlarıma bilgi vereceğim.

Ezgi
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7)

2

Yukarıda verilenlerden hangileri zararlı 

cemiyetlerdendir? 

YS 2021

 YS 2021

I.  Kürt Teali Cemiyeti

II.  Mavri Mira Cemiyeti

 III. Kilikyalılar Cemiyeti

I  ve  IIA)  

I  ve  IIIB)  

II  ve  IIIC)  

I,  II  ve  IIID)  

8)

Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I.  Sivas Kongresi

II.  Havza Genelgesi

 III. Erzurum Kongresi

II - IV - III - IA)  

II - III - I - IVB)  

III - I - IV - IIC)  

IV - II - III - ID)  

 IV. Amasya Genelgesi

9)

Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkartılması.A)  

İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması.B)  

Sevr Antlaşması'nın kabul edilmesi.C)  

Damat Ferit'in vatan haini ilan edilerek 

vatandaşlıktan çıkarılması.

D)  

Büyük Millet Meclisi, Ankara'da açıldıktan sonra 

meclise karşı, yurdun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar 

çıkmıştır. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi, 

ayaklanmaları bastırabilmek için bazı tedbirler 

almıştır.   

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'nin 

ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden biri 

değildir?

10)

Yukarıdaki şekilde “?” ile gösterilen yere, isimleri 

verilen Milli Mücadele kahramanlarının savaştığı 

cephenin adı yazılacaktır.                                          

Buna göre, “?” ile gösterilen yere aşağıdaki 

cephelerden hangisi yazılmalıdır?

Batı CephesiA)  

Doğu CephesiB)  

Kuzey CephesiC)  

Güney CephesiD)  

Ali Saip Sütçü İmam Şahin Bey

?

11) TBMM Hükümeti'nin Londra Konferansı'na 

katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden 

hangisi yoktur?                                        

Misak- ı Milli'yi dünya kamuoyuna duyurmak.A)  

Hukuki varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmek.B)  

İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapmak.C)  

Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak.D)  

Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması

Moskova Antlaşması

12)

TBMM, bu diplomatik başarılarını aşağıdaki askeri 

mücadelelerden hangisi sonrasında elde etmiştir?

I. İnönü SavaşıA)  

Eskişehir -  Kütahya SavaşıB)  

II. İnönü SavaşıC)  

Sakarya SavaşıD)  
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 YS 2021

YS 2021

14)

I. İnönüA)  

II. İnönüB)  

Büyük TaarruzC)  

SakaryaD)  

Mustafa Kemal askerlerine, “Hatt-ı müdafaa yoktur, 

sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. 

Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla 

ıslanmadıkça terk edilemez.” sözünü hangi savaşta 

söylemiştir?

Trakya savaşsız kurtarıldı.

Milli Mücadele'nin Türk zaferiyle sonuçlandığını 
gösteren ilk diplomatik belgedir.

13)

Yukarıda verilenler,  aşağıdaki gelişmelerden hangisi 

ile hayata geçirilmiştir?

Gümrü AntlaşmasıA)  

Mudanya Ateşkes AntlaşmasıB)  

Kars AntlaşmasıC)  

Moskova AntlaşmasıD)  

15)

Tam bağımsızlıkA)  

LaiklikB)  

Azınlık haklarıC)  

Ulusal egemenlikD)  

Yeni Türk Devleti, Lozan Barış görüşmelerine giderken 

kapitülasyonlar ve Ermeni sorunu iddiaları konusunda 

taviz vermemeyi benimsemiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, TBMM aşağıdaki ilkelerden 

hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

16)

I. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı yeni rejimlerden 

birisi de Faşizm olmuştur. Savaş öncesi İtilaf Devletleri 

tarafından Alman sömürgelerinden pay vaat edildiği 

halde, savaş sonrası hiçbir şey verilmemiştir. Ülkede 

toplumsal ve ekonomik sorunlar artmış, Mussolini 

başkanlığa getirilmiş ve Faşist diktatörlük başlamıştır. 

İspanyaA)  

İtalyaB)  

İsviçreC)  

İskoçyaD)  

ABDA)  

AlmanyaB)  

AvusturyaC)  

FransaD)  

I. Dünya Savaşı sırasında Avrupalı devletlere verdiği 

borç parayı savaş sonrası geri alamayan, halkında 

oluşan olumsuz havanın etkisiyle, Versay Antlaşması 

ve Milletler Cemiyeti Paktı'nı reddederek yalnızlık 

siyasetine dönen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

17)

Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Genel Sekreteri: Avukat Fadıl Korkut. 

Partinin ana hedefi: İngiliz sömürgecilerine ve 

                                     Rumların Enosis düşüncesine 

                                     karşı adadaki Türk varlığını 

                                     korumak, Türk toplumunun 

                                     ekonomik sosyal ve kültürel 

                                     kalkınması için çalışmak.

Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK)A)  

Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi (KMTHP)B)  

Kıbrıs Milli Türk Birliği (KMTB)C)  

Kıbrıs Türk Birliği (İstiklal) Partisi D)  

18)

Yukarıda anlatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?

II. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin oluşturduğu 
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan 
birliğin adıdır.

II. Dünya Savaşı  sırasında Kıbrıs'ta faaliyet 
gösteren maden şirketidir.

19)

Yukarıda verilenler , aşağıdaki terimlerle 

eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

CMCA)  

KatırcılarB)  

MülteciC)  

Kıbrıs AlayıD)  

II. Dünya Savaşı'nda Kıbrıslı askerlere verilen 
genel isimdir.

Kıbrıslı Türklerin, tüzüğü ve programı olan, ilk siyasal 

partisidir.



TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 
KIBRIS TÜRK TARİHİ 

20)

4YS 2021

 YS 2021

NATOA)  

Bağlantısızlar Birliği B)  

Avrupa BirliğiC)  

Birleşmiş MilletlerD)  

21)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin, EOKA'nın 

saldırılarına karşı durmak için, TMT öncesi kurdukları 

direniş örgütlerinden biri değildir?

VolkanA)  

KurtuluşB)  

9 Eylül CephesiC)  

Kara ÇeteD)  

23) Aşağıdakilerden hangisi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 

kuruluşu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda 

imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmalarını imzalayan 

temsilcilerden biri değildir?                                        

Rauf Raif DenktaşA)  

Adnan MenderesB)  

Başpiskopos MakariosC)  

KaramanlisD)  

II. Dünya Savaşı sonrası 24 Ekim 1945 tarihinde, 

dünya barışını ve güvenliğini korumak, uluslararası 

iş birliğini sağlamak için kurulan, Milletler 

Cemiyeti'nin devamı olarak görülen kuruluş, 

aşağıdakilerden hangisidir?

EOKA'nın Kıbrıslı Türklere  silahlı saldırılarını artırması 

üzerine, Kıbrıslı Türkler kendilerini silahla savunmaya 

yöneldiler.

22)

Yukarıda sözü edilen garantör devletler 

aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

ABD – İngiltere – FransaA)  

Rusya – İngiltere – YunanistanB)  

İngiltere – Türkiye – YunanistanC)  

ABD – Rusya – Türkiye D)  

Garanti Antlaşması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal 

düzenini ve devamını garanti altına almaktadır. 

Antlaşmayı imzalayan taraflar, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 

toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, güvenliğini ve 

anayasasını tanır ve garanti ederler.” 

24) Aşağıdakilerden hangisi, Kıbrıs'ın idaresinin İngiliz 

egemenliğinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçişini 

kolaylaştırmak için oluşturulan komitelerden biri 

değildir?                                        

Anayasayı Hazırlayacak KomiteA)  

Bağlantısız KomiteB)  

Geçici Komite C)  

Ortak Komite (Beşli Konsey)D)  

25)

Yukarıda 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili verilen 

ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?                             

1A)  

2B)  

3C)  

4D)  

TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK
İLE 

KIBRIS TÜRK TARİHİ 
TESTİ BİTMİŞTİR

Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti fikrini ilk kez ortaya 

atan devlet SSCB'dir.

Garanti Antlaşması'na göre İngiliz Hükümeti'ne 

Kıbrıs'ta iki askeri üs bölgesi verilmiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kamu çalışanlarının 

% 70'i Rum, % 30'u Türk toplumundan olacaktır.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına 

tek aday olarak  Dr. Fazıl Küçük gösterilmiştir.

50 üyeli Temsilciler Meclisindeki  üyelerin  15'i 

Kıbrıslı Türk olacaktır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre 10 üyeden 
oluşan bakanlar kurulunun 5 üyesi Kıbrıslı Türk 
olacaktır.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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       Our planet's weather is a topic that is becoming more and more 

popular nowadays.  This is because many places in our world are 

becoming hotter and, in fact, many scientists say that 2020 was the 

hottest year in history. More and more ice is melting at the north 

and south poles of our planet, and with less ice there are fewer and 

fewer polar bears.  We have to stop or slow down these changes 

before our world becomes a much more difficult place to live in. 

Unfortunately, this is easier to say than actually do it. 

Let's face it, the weather on our planet is just very difficult to 

understand and even more difficult to control.  Here is a very 

interesting example of our world's strange weather: one Roman 

man called 'Pliny the Elder' wrote about frogs raining from the sky 

almost two thousand years ago.  Can this possibly be true?  Yes, it 

can!  Furthermore, not only can frogs 'rain', but also some small fish. This can sometimes 

happen when there are storms. Animals like small frogs and fish aren't very heavy. As a result, 

strong winds can pick and carry them from oceans and lakes over clouds into the land where 

they fall down.  It is possible for just a few frogs to rain down.

 In 2005, people in Serbia, a European country, walked outside their homes after a storm and 

they discovered thousands of frogs trying to get back to water. An online newspaper called The 

Huffington Post tells that there are many more places in the world where this has happened.  If 

you are interested to see what 'raining frogs' looks like, you can do a quick YouTube search for 

the 1999 movie Magnolia (starring Tom Cruise).  It shows thousands of frogs falling down on a 

small town in the United States.

Questions 1-5

Read the text carefully and choose the correct answer. 

PART 1

      Strange Weather: Raining Frogs! 

6
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  1) The text is about _________________________ .
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hot weatherA)  

the weather in 2020B)  

our world getting warmer C)  

frogs and fishD)  

  2) Why is there less ice at the north and south poles?

There are fewer polar bears.A)  

It is not easy to stop.B)  

The weather is changing.C)  

One Roman man killed all the bears. D)  

  3) It is necessary to _________________________.

change our planetA)  

stop temperatures from going upB)  

control rainC)  

search YouTube for informationD)  

  4) Which sentence is TRUE according to the passage?

Pliny the Elder wrote about frogs falling from the sky in 2000.A)  

It is impossible to find information on strange weather in YouTube. B)  

The Huffington Post is a popular news programme.C)  

The temperature on our planet was the highest in 2020. D)  

  5) What does the word "them" refer to?

frogs and fish A)  

oceans and lakes B)  

strong windsC)  

clouds D)  



PART 2

Questions 6-11

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

                     

A) can't

A) was                         0)

  7)

8)

9)

10)

11)

A) gymnastics               

A) team                      

 A) fast

 A) with                    

  6) A) do                  

                     

 

B) wasn't

B) were                      

B) run                   

B) competition

 B) hard

 B) up

B) does                      

                     

C) isn't

C) did                

C) gym              

C) training

 C) easily

 C) in                  

C) doing                    

                     

 

D) don't have to

D) are       

D) swimming             

D) meeting

 D) quickly

 D) at

D) did              

     Jenny and Jeremy ____________ born in Manchester but grew up in London. They are now 

sixteen years old and although they are twins, they have two different personalities. For 

example, Jenny is an active person and she enjoys ____________ exercises. She always wakes 

up early and finishes her first exercise routine before school. After school, she goes 

____________ every day. Last month, she was in the finals of a national ____________. She is 

definitely one of the best athletes in her age group. On the other hand, Jeremy doesn't like 

sports and he is interested in computer games. He ____________ play football in real life. He 

actually hates going to matches or watching them on TV but he trains ____________ for FIFA 21 

on his computer, which Jenny finds very difficult to understand. So, in short, I can say that Jenny 

is good ____________ real life sports but Jeremy is a good online player.

(0)

(6)

(7) (8)

(9)

(10)

(11)
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PART 3

Questions 12-25

Read the following questions and choose the correct answer.

12) Look at the text message. 

What does it say?

9
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Greta has Maths notes.A)  

Greta is asking for help.B)  

Fiona has notes from Thursday's Maths lesson.C)  

Fiona doesn't know where her notes are.D)  

Did you write down 
what we have to do 
before Thursday's 
Maths lesson? I think 
I lost my notes!
Greta

Fiona
help!!

13) What does the sign say?

You don't have to pay when you order.A)  

They bring your food to your table.B)  

Customers can't order at the bar.C)  

You have to order your food after you choose a number.D)  

No table service!
Please choose a table number 

before ordering your food 
at the bar.

Pay your food when you order. 



15) Tourist: Excuse me, I am lost and I don't know how to get ___________ the city centre.

Police officer:  No problem! You need to walk ___________ this road and take that bus.

10

14) Waiter: Are you ready to order, sir?

Customer: Yes, I would like to have pasta with ___________ cheese but 

                    I don' t want ___________ tomato sauce, just a little. 

ENGLISH
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Waiter: Coming right up!

- / a lotA)  

some / muchB)  

much / manyC)  

some / anyD)  

up / down A)  

into / alongB)  

across / around C)  

towards / pastD)  

16) Librarian: Could you please write your date of birth in words?

Charles  : It's _____________________________.

fourteen of April nineteen- seventeenA)  

fourteenth of May nineteen-seventy sevenB)  

fourteenth of April nineteen-seventy seven  C)  

fourteen of May nineteen-seventeenD)  

17) Can you go to the baker's after you visit the butcher's? We are out of __________.

breadA)  

chickenB)  

fruit  C)  

dessertD)  

Charles
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18) I loved the character in my new book. The girl is very _____________ and cheerful. 

She always helps people and they admire her.

friendly A)  

calmB)  

coolC)  

shy D)  

19) Matt: What makes an athlete a top sports star? What do you think?

Joshua: They say practice makes perfect. Of course, you need ___________ but if you don't train hard, 

               you can never be the ___________.

talent / best A)  

luck / goodB)  

ability / well C)  

competition / betterD)  

20) I usually prefer local shops as they are ___________ the shopping centres. ___________ shops are 

always in the big centres.

cheaper / ExpensiveA)  

the cheapest / The most expensive B)  

cheap / Expensive than C)  

cheaper than / The most expensiveD)  

21) We can have lunch at the school cafeteria but it isn't usually very ___________. So, 

I take a ___________ lunch from home.

delicious / doneA)  

healthy / packedB)  

quick / fastC)  

good / boxD)  



23) Mandy: Who is your favourite sports person?

Angela: I really ___________ Serena Williams. That's because she ___________ in a really poor 

              neighbourhood but she tried really hard to become a tennis star.
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22) For this steak ___________, you need half a ___________ of beef, 50 gr of butter and only two spoons 

of garlic and soy sauce. 

ENGLISH
 YS 2021

YS 2021

dish / pieceA)  

dinner / kilometreB)  

meal / litreC)  

recipe / kilogramD)  

like / worked A)  

enjoy / was bornB)  

admire / grew upC)  

respect / got oldD)  

24) Tom: Mum! Can I go out with my friends tonight?

Mum: _____________.

Oh, I am sorry I can'tA)  

Yes, I can but not tonightB)  

That's fantasticC)  

Of courseD)  

25) Ted: How much is this t-shirt?

Shop assistant: It's $115.

Ted: ____________________

Shop assistant: Yes, sir.

Did you say dollars?A)  

I don't believe it!B)  

Would you like to buy it?   C)  

Can I repeat that?D)  

THIS IS THE END OF THE ENGLISH TEST 
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