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1. Bu soru kitapçığı 11 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.

2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI
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Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda mücadele 
ettiği cephelerin türünün verildiği yukarıdaki kavram 
haritasında K, L ve M yerine aşağıdaki cephelerin 
hangileri gelmelidir?

YS 2022
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Namık Kemal          Tevfik Fikret                Ziya GökalpA)  

Kemal Tahir            Attila İlhan         Mehmet Emin YurdakulB)  

Ziya Gökalp            Mehmet Akif Ersoy     Tevfik FikretC)  

Mehmet Tevfik     Halide Edip Adıvar     Namık Kemal D)  

Yukarıda Mustafa Kemal'in bahsettiği, duygu ve 
düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan aydınlar, 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I.   “Kalbimde vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi 
     duyguların yerleşmesinde yardımcı olmuştur.”

II.  “Ben inkılap ruhunu ondan aldım.”

III. “Vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin 
      babası odur.”

I II III

2)

Yukarıda Mustafa Kemal'in hayatında önemli role sahip 
şehirler tanımlanmıştır.

Seçenekler yukarıdaki tanımlamalar ile 
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

· 1905'te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden 
   mezun olan Mustafa Kemal'in, kurmaylık stajı için atandığı 
   şehirdir.
· Balkan Savaşları sonrası, Ataşemiliterliğine atandığı 
   şehirdir.
· Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusuyla, 31 Mart 
   Vakasını bastırmak için gittiği şehirdir.

ŞamA)  

İstanbulB)  

ManastırC)  

Sofya D)  

3) I. Dünya Savaşı’nda, aşağıdaki İttifak devletlerinden 
hangisi, diğerlerinden daha önce savaştan çekilmiştir?

AlmanyaA)  

BulgaristanB)  

AvusturyaC)  

Osmanlı DevletiD)  

OSMANLI DEVLETİ

TAARRUZ SAVUNMA MÜTTEFİKLERE
YARDIM

K L M

Kafkas                      Çanakkale             GaliçyaA)  

Hicaz-Yemen          Kafkas                     SuriyeB)  

Kanal                         Makedonya          IrakC)  

Çanakkale                Romanya                KanalD)  

K L M

5) Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde, kolordu 
komutanlarına gizli bir telgraf göndererek Anadolu'da 
yaşanan işgallerin;

· Mitingler yapılarak protesto edilmesini,
· İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümetine telgraflar 
   çekilerek protesto edilmesini,
· Hristiyan halka karşı düşmanca tavır alınmamasını, 
   

Amasya GenelgesiA)  

Balıkesir KongresiB)  

Havza GenelgesiC)  

Alaşehir KongresiD)  

6) Aşağıdakilerden hangisi, 23 Nisan 1920'de kurulan ilk 

Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden değildir?

Güçler birliği ilkesini benimsemiştir.A)  

Laiklik ilkesini benimsemiştir.B)  

Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.C)  

Ulusal Egemenlik ilkesini benimsemiş, Kurucu 
Meclistir.

D)  

istemiştir?
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10) Sevr Antlaşması'nın Türk Milletinin ekonomik 
bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması 
ile ortadan kaldırılmıştır.

A)    

B)  

C)  

D)  

Boğazlar Türkiye'nin başkanlığındaki “Uluslararası 
Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek.

Kapitülasyonlar kaldırılacak.

Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı 
olarak Türkiye'ye verecek.

Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı 
kabul edilecek.

11) Milli Mücadele Dönemi'nde meydana gelen olaylar 
birçok sanatçıya esin kaynağı olmuştur. Bu dönemi 
anlatan sayısız eser yazılmıştır. 

A)    

B)  

C)  

D)  

Halide Edip Adıvar – Türkün Ateşle İmtihanı

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı

Halil Dikmen – İstiklal Savaşı'nda Mermi Taşıyan 
                           Kadınlar

12)

Yukarıdaki paragrafta, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden 
hangisine değinilmemiştir?

7)

Ceride-i ResmiyeA)  

Tevhid-i EfkarB)  

Hukuk-u BeşerC)  

İrade-i MilliyeD)  

Atatürk İlke ve İnkılâplarının dayandığı temel esaslar, 
aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkılması, ulusumuzun tam bağımsız olarak 
yaşaması, ulusal egemenliğin esas alınmasıdır. Ayrıca 
vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve 
ülke bütünlüğünün korunmasıdır.

LaiklikA)  

CumhuriyetçilikB)  

DevletçilikC)  

MilliyetçilikD)  

YS 2022

TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 
KIBRIS TÜRK TARİHİ 

Mustafa Kemal, ülkenin durumunu ve yapılması 
gerekenleri halka anlatmada, halkın aynı gaye etrafında 
birleştirilmesinde, basından mutlaka faydalanmak 
gereklidir, düşüncesindeydi.

Bu amaçla Sivas Kongresi'nde alınan kararları halka 
duyurmak, içte ve dışta kamuoyu oluşturmak için 
Milli Mücadele'nin ilk yayın organı olan hangi gazetenin 
çıkmasında etkili olmuştur?

8)

Halkın yönetime katılımı sağlanmak istenmiştir.A)  

İtilaf Devletleriyle barış görüşmeleri hızlandırılmak 
istenmiştir.

B)  

Ülkenin askeri gücüne katkı sağlanmak istenmiştir.C)  

İstanbul hükümetinin halk üzerindeki etkisi kırılmak 
istenmiştir.

D)  

Kütahya – Eskişehir Muharebelerinden sonra ordunun 
ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye emirleri 
yayınlanmıştır. Türk halkı elindeki giyim eşyalarının, gıda 
maddelerinin ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekalif-i 
Milliye Komisyonlarına teslim etmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

9)

İtilaf Devletlerinin TBMM'ye ateşkes ve barış 
antlaşması teklifinde bulunması.

A)  

Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması.B)  

TBMM'nin Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 
Kars Antlaşması’nı imzalaması.

C)  

Mustafa Kemal Paşa'ya “Gazi” ünvanı ve “Mareşal”
rütbesi verilmesi.

D)  

Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 
uluslararası sonuçlarından biri değildir?

Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi 
bunun bir göstergesidir?

Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemi anlatan edebiyat 
eserlerinden biri değildir?
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I  ve  IIA)  

II  ve  IIIB)  

III  ve  IVC)  

II  ve  IVD)  

alanlardan hangilerinde kazanımlar elde ettiği 
savunulabilir?

I.    Siyasi

II.   Sosyal

III.  Dini

YS 2022

Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan 
erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği 
seçme, resmi nikah zorunluluğu, hakları tanınmıştır. 

Buna göre; Medeni Kanun ile kadınların;

IV.  Ekonomik

14)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi.A)  

Türk Tarih Kurumunun açılması.B)  

Millet Mekteplerinin açılması.C)  

Türk Harflerinin kabul edilmesi.D)  

Mustafa Kemal Atatürk:
“Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, 
aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir 
millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak 
olmaz mıydı?”

ifadesiyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin 
gerekliliğini belirtmiştir?

15)

Türk Dil Kurumunun kurulmasıA)  

Harf İnkılâbının yapılmasıB)  

Türk Tarih Kurumunun kurulmasıC)  

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıD)  

· Türk Milletinin köklerini araştırmak
· Türklerin Dünya medeniyetine katkılarını ortaya 
   çıkarmak
· Türk kültürünün bütünlük içerisinde incelenmesini 
   sağlamak

Yukarıda verilenlerin bilimsel yollarla araştırılması için 
Atatürk döneminde aşağıdaki çalışmalardan hangisi 
yapılmıştır?

16) 1963 yılında başlayan toplumlararası çatışmalara 
çözüm bulmak amacıyla, 1964'te Londra'da bir 
konferans düzenlenmiştir. Konferansta Kıbrıs Türklerini 
temsil eden, konferans sonrasında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda Kıbrıslı Türklerin sorunlarını anlatan 
konuşmasından dolayı, adaya gelmesi Rumlar tarafından 
engellenen, 1964 – 1967 yılları arasında adaya geri 
dönemeyen, Kıbrıs Türk lideri, aşağıdakilerden hangisidir? 

Rauf Raif DenktaşA)  

Dr. Fazıl KüçükB)  

Dr. Niyazi ManyeraC)  

Osman ÖrekD)  

17) · Enosis'e ve muhtariyete karşı çıkmak; 
· Evkafın ve Müftü seçiminin Türk toplumuna 
   devredilmesini sağlamak;
· Türkiye'de hukuk eğitimi alan Kıbrıslı Türk avukatlara 
   adada çalışma izni verilmesini sağlamak;
· Adada medeni bir aile hukukunun uygulanmasını 
   gerçekleştirmek.

Yukarıda hedefleri verilen Dr. Fazıl Küçük ve bir grup 
arkadaşı tarafından kurulan parti aşağıdakilerden 
hangisidir?

Kıbrıs Milli Türk Birliği (KMTB)A)  

Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi  (KMTHP)B)  

Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK)C)  

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu (KTKF)D)  

18) İngiltere,  II. Dünya Savaşı sırasında başta Yunanistan'dan 
olmak üzere çeşitli ülkelerden Kıbrıs'a mülteciler getirip 
yerleştirmiştir. Adaya getirilen bu mülteciler, çeşitli salgın 
hastalıkları da beraberinde getirdiği için, adanın farklı 
bölgelerine dağılmadan önce, aşağıdaki bölgelerin 
hangilerinde karantina altına alınmışlardır?

Gemikonağı – LefkeA)  

Lefkara – BafB)  

Paralimni – LefkeC)  

Limasol – LaptaD)  
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23) 1960  Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarına göre;
iki toplum için ayrı ayrı kurulacak olan; din, eğitim, 
kültür, öğretim ve vergilendirme gibi konularda hak 
sahibi olan meclis aşağıdakilerden hangisidir? 

24) Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki anayasal 
haklarını ortadan kaldırmak düşüncesiyle, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne giderek, İsmet İnönü hükümeti ile 

A)    

B)  

C)  

D)  

Makarios

Klerides

Grivas

Sampson

25)

19)

Garnet Joseph WolseleyA)  

Malcolm StevensonB)  

Sir Hugh FootC)  

Mac MillanD)  

Geçitkale ve Boğaziçi olayları sonrasında, Haziran 
1968'de Kıbrıs sorununa diplomatik yollarla barışçı 
bir çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri U. Thant'ın girişimleriyle uluslararası 
görüşmeler ilk olarak nerede başlamıştır?

LondraA)  

CenevreB)  

BeyrutC)  

LozanD)  

TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 
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İngiltere adına 1957 – 1960 yılları arasında Kıbrıs'ta 
görev yapan son sömürge valisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

gibi önerilerini görüşen devlet adamı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

YS 2022

20)

SerdarlıA)  

MehmetçikB)  

LefkeC)  

DeğirmenlikD)  

Fiili kuruluş  tarihi 1 Ağustos 1958 olan Türk Mukavemet  
Teşkilatı'nın (TMT) örgütlenmesinde en başta Bayraktarlık 
bulunmaktaydı. Bayraktarlığın altında çeşitli bölgelerde 
kurulan sancaktarlıklar faaliyet göstermekteydi.

Aşağıdakilerden hangisi TMT'nin sancaktarlık 
bölgelerinden biri değildir?

21)

Garanti AntlaşmasıA)  

Londra AntlaşmasıB)  

Zürih AntlaşmasıC)  

Askeri İttifak AntlaşmasıD)  

· Kıbrıs Cumhuriyeti'nde üçlü karargâh kurulacaktır. 
   Karargâha, Türkiye 650, Yunanistan 950 kişilik birlikle 
   katılacaktır.
· İngiliz Hükümeti Kıbrıs'ta iki bölgede Ağrotur ve 
   Dikelya'da tam egemenliğini koruyacağını ilan etmiştir.

Yukarıdaki maddeler hangi antlaşmanın imzalanmasıyla 
kabul edilmiştir?

22)

Franklin  D. RooseveltA)  

Lyndon B. JohnsonB)  

Harry S.  TrumanC)  

John F. KennedyD)  

Yazdığı bir mektupla, Türkiye'yi olabilecek bir Sovyetler 
Birliği saldırısı karşısında yalnız bırakmakla tehdit eden, 
Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri bir müdahalede bulunmasını 
engellemiş olan, dönemin ABD Başkanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)    

B)  

C)  

D)  

Kurucu Meclis

Cemaat Meclisi

Temsilciler Meclisi

Cumhuriyet Meclisi

· Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının 
   veto haklarının kaldırılması,
· Belediyelerin karma duruma getirilmesi,
· Emniyet kuvvetlerinin polis ve jandarma diye iki 
   ayrı güce ayrılma durumuna son verilmesi

TC İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK
İLE 

KIBRIS TÜRK TARİHİ 
TESTİ BİTMİŞTİR
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            Hi, I'm Orhan from Cyprus. School ends in June here and we have long holidays in July and 

August. I always enjoy summer because I can relax and forget about school. I don't have to get up early  

and I can see my friends any time I want.

  I usually spend my holidays with my parents. Normally, we enjoy travelling to different 

countries but the pandemic made that impossible for the last two years. We also like to go on short trips 

to different local areas. Cyprus has lovely beaches and fantastic old buildings so lots of tourists fly here 

from around the world for their summer holidays. There is just one problem- the weather! It's very hot 

in the summer and the temperature can sometimes reach 40º C. As a result, you feel very hot and if you 

are in your middle-ages or older, summer months may not be the best time to plan your journey. It's a 

better idea to visit Cyprus in winter.  It seldom gets very cold and the island is at its greenest. So, this is 

when my family and I prefer to travel inside the country.

	   Three summers ago, we were on holiday in Brazil. We stayed in a nice hotel near a beach, 

called Hotel Portobello Resort. It was a bit expensive, but we had a great time. There were lots of  usual 

activities for teenagers and parents such as swimming and football but my best memory of the holiday 

was playing a kind of sport called footvolley. Not many people have heard of it but, in fact, footvolley is 

very popular in Brazil. You play it on the beach. It looks like volleyball but you play with a football. There 

is a net and you have to pass the ball over it but you cannot touch the ball with your hands! It was really 

difficult but great fun at the same time. 

	    Another thing I loved about our trip to Brazil was the food. There were many different kinds of 

Brazilian dishes and we also tried a special drink called “caipirinha”. It is a sweet drink usually served 

with a meal called Brazilian Barbecue Meat. On the last night of our stay, we drank a large glass of it, but 

it was terrible. There was a lot of sugar in it. 	

   We all had fun in Brazil but sadly we missed the very famous Rio carnival. It's in February or 

March but you know we have school then and can't travel. When the pandemic is over, I want to see 

Italy next but I'd like to go back to Brazil one day to see the parades and the samba dancers in the streets 

of Rio.

Questions 1-5

Read the text carefully and choose the correct answer. 

PART 1
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What did Orhan like the most about his trip to Brazil?  3)

Which is FALSE according to the text? 
 

A)   Orhan thinks colder months are better for travelling in Cyprus.
B)   He and his family were in Brazil in 2019.
C)   Footvolley is a popular sport all over the world.
D)   He is planning to go to Brazil again in the future.

  4)

What does the word “it” in paragraph 3 refer to?

A)   The beach
B)   Football
C)   Volleyball
D)   The net

  5)

In winter, _____________________________.

A)   many tourists visit Cyprus
B)   Orhan and his family travel to other countries
C)   the temperature can be very cold
D)   Cyprus looks very green

 2)

A)   The hotel
B)   Playing footvolley
C)   The festival in Rio
D)   Caipirinha

  1) Orhan and his family like _______________________.

A)  going to the beach
B)   seeing old buildings
C)   visiting different places in Cyprus
D)   drinking “caipirinha” in Brazil
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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) won    

A) in                         0)

  7)

8)

9)

10)

11)

A) joined 

A) lived             

 A) easy   

 A) going to        

  6) A) play                 

                     

 

B) became 

B) on                  

B) decided                      

B) visited  

 B) easier  

 B) will           

B) played                      

                     

C) had 

C) at                

C) wanted                          

C) moved      

 C) easiest  

 C) are                       

C) playing                   

                     

 

D) were

D)      

D) enjoyed              

D) left    

 D) easily

 D) can

D) plays           

     Bryant was born ___________ August 23 in 1978 in Pennsylvania in the USA. His parents named him 

after the Japanese city of Kobe. His father was also a famous NBA player. When Kobe was six, the family 

moved to Italy so Kobe could ___________in the professional Italian League. He enjoyed life in Italy and 

learned the language. He also __________ playing football and AC Milan was his favourite team. Kobe 

always said; “If I weren't a basketball player, I would become a footballer.”

     In 1991, the Bryant family ___________ back to the USA. When he finished high school, he didn't 

want to go to university and went directly into NBA. He was only 17 years old. A short time later, he 

transferred to Los Angeles Lakers and he stayed there for the next 20 years!

     In these twenty years, his team ___________ the NBA champion five times. In 2008, Kobe was 

chosen the Most Valuable Player and he played NBA All-Star games 18 times! He was also on the 

2008 and 2012 Olympic team for the USA and won gold medals each time. From 2013 to 2015 he 

got a few injuries. They weren't ___________ to recover, so he had to stop playing.

     He was a basketball legend and millions of basketball fans admired him for his skills so when he 

died in a helicopter accident two years ago, the whole world was in a shock and great sadness. His 

teammates, opponents and fans __________ always remember him.

(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) I need to sleep early because I had a very ___________ day today. I had lots of things to do and many 

places to go.

A)   tired
B)   lucky
C)   busy
D)   stressed

13) I am baking a cake today. I need ___________ eggs and just ____________ butter. 

I don't need ____________ sugar. It's going to be a fit cake.

A)   some / much / a lot of
B)   a few / a / any
C)   some / a little / much
D)   a lot of / much / a

14) Ashley: What kind of sports do you like?

Matthew: I ______horse-riding and I _____ yoga but I mostly  ________ table tennis.

A)   go / play / do
B)   do / go / play
C)   play / do / go
D)   go / do / play

15) My brother is interested _______ becoming a children's books writer one day. He is, in fact, 

a very ________ story writer.

A)   in / creative 
B)   at / well
C)   for / good 
D)   of / creatively

16) At the library in our school, students___________ be a member to get books but 

they _____________ pay anything because it's free.

A)   have to / don't have to
B)   don't have to / have to 
C)   has to / have to      
D)   doesn't have to / don't have to
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17) When I go to London, I like walking ___________ the city and _____________ the river Thames. 

The city is amazing.

A)   towards / into 
B)   around / along   
C)   across / through        
D)   into / up
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18) Sarah: Who __________ you meet last night?

Max: I _________ with my cousin, William. We went out for dinner. 

A)   were / was  
B)   did / was       
C)   were / did             
D)   did / did

19) It snows _________ in the mountains in winter.

A)   much  
B)   very         
C)   many             
D)   a lot

20) La Tomatina, where people throw tomatoes at each other, is a very unusual Spanish _______. 

It usually takes place at the end of summer and this year it _________ on the last Wednesday of August.

A)   invitation / will happen
B)   celebration/ happen   
C)   tradition / is going to happen            
D)   festival / happening

21) Oh look! The chemist is ________ the left, ________ the music shop.

A)   on / in 
B)   in / between 
C)   on / next to         
D)   in / near



23)

Look at the following two text messages. What do they say?

A)   Rob never beats Gary at tennis. 
B)   Gary thinks he will win at tennis.
C)   Gary doesn't want to play tennis with Rob.
D)   Rob isn't at work. 

THIS IS THE END OF THE ENGLISH TEST 
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24)

A)   Julie borrowed a blue top from Heather.
B)   Julie wore a blue top at the weekend.
C)   Heather bought a blue top from Julie.
D)   Heather doesn't want the blue top back.

Julie,
When are you going to bring 
back my blue top? I need it for 
the weekend!!
Heather. 

25)

A)   Pensioners can get a cheaper ticket to see the exhibition.
B)   Pensioners aren't allowed in the exhibition.
C)   There is a special exhibition for the pensioners on Sunday.
D)   The museum is open only on Sunday. 

RADIO HISTORY MUSEUM
 

What does the sign say?
thThe radio in the 20  century

Open every day except Sunday
Discount available for pensioners

22)

A)   tired
B)   lazy
C)   busy
D)   worried 

Amy: She is normally a very nice person but these days it's a bit hard to be around Shelly. 

Chloe: I think she's a lot of work and feels __________ about the exams coming.
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