
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. 
Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumduysa sınav 
görevlilerine bildiriniz.
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Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun kitapçığın tamamının veya bir kısmının Başka Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır.

Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

8.SINIF

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

4. Sınav sırasında çanta, cep telefon, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü 

elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz 

sayılacaktır.

5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilVirsiniz.

9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

12.  Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.

15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Puanlama : Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

• Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.

• Başlama zilini bekleyiniz.
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1. Dinlemelerin hepsi öğrenmek değildir, her konuşma 
da öğretmek değildir. Bir şeyler anlatırken karşımız-
dakinin dikkatini 10 saniyenin 3 saniyesinde tutabil-
diğimizi araştırmalar göstermektedir. Geriye kalan 7 
saniyeyi öğrenciler farklı düşünceler ve laf yağmu-
ruyla geçirmektedir.

Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faydalanılmayan gereksiz söz yığını

B) Konuyla ilgili kapasitenin üzerinde bilgi

C) Anlaşılmakta zorlanılan sözler

D) Düşünülmeden söylenmiş sözler

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “okuma”nın fay-
dalarından söz edilmemiştir?

A) Okumak, dışımızdaki dünyaların kapılarını ara-
lar bizlere.

B) Okumak, insanın kendini dış dünyaya kapama-
sıyla mümkündür.

C) Yalnızlık çeken insanların hayattaki en büyük 
dostu kitaplardır.

D) Toplumların dönüşümünde okumanın rolü çok 
büyüktür.

3. Hayat daima, senin ona verdiğini sana geri verir. Ha-
yat senin eylemlerinin aynasıdır. Sen daha fazla sevgi 
istersen ona daha fazla sevgi ver, daha fazla nezaket 
istersen ona daha fazla nezaket ver, daha fazla anla-
yış istersen daha fazla anlayış ver. Doğanın bu kuralı 
hayatımızın her cephesinde  söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu metindeki altı çizili 
sözcüklerden herhangi birinin yerine getirilemez?

A) geçerlidir

B) alanında

C) yansımasıdır

D) fedakârlık

4. Hiç kimse edebiyata sıfırdan başlamaz. (I) Herkesin 
örnek aldığı, kendisine üstat kabul ettiği sanatçılar 
vardır. (II) Kişi, onu sağabildiği kadar sağmak için 
örnek aldığı kişinin yolundan gitmelidir. (III) Sana-
tını da ancak bunlar üzerine inşa ederek edebiyatta 
kendine bir yer edinebilir. (IV) Edebiyatta savunulan 
yeni bir düşünce de yoktur. Savunulan düşünceler 
az çok daha önce dile getirilmiş, tartışma masasına 
meze olmuştur. Yeni sanatçılar ancak bu tartışmada 
taraf olabilirler. Zaten iddialarında da genelde örnek 
aldıkları kişinin şahitliğini destek olarak arkalarına 
alırlar.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de amaç - sonuç anlamı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Bu Testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının TÜRKÇE TESTİ için ayrılan kısmına 
işaretleyiniz.

TÜRKÇE
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5 - 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir insanda "azim” yoksa bence en baştan kaybetmiş demektir. Azim hedefe varmanın, başarmanın anahtarıdır. 
Bir işe azmeden ve ona dört elle sarılan kişi başarıya ulaşır. Atalarımız boşuna dememiş "Azmin elinden hiçbir şey 
kurtulmaz.” diye. Azimli olmak için en başta inanmak, sonra gayret, mücadele ve kararlılık gerekir. Azim; insanı 
hayata bağlar, yaşama sevincini artırır, canlı ve güçlü tutar. Azim, insanın amacı için zorlukları göze almasıdır. 
Azim, sabır göstermek ve sebat etmektir. Azimli insanlar, diğer insanlar gibi zorluklara kolay kolay boyun eğmezler. 
Amaçlarını gerçekleştirmek için her yolu denerler. Ne yapıp edip her türlü sıkıntılara göğüs gerip iyi bir mücadele 
örneği verir, azim ve gayret gösterirler. Disiplinli çalışıp emek verirler ve eninde sonunda başarıya da ulaşırlar. Ünlü 
yazarımız Yahya Kemal Beyatlı’nın da dediği gibi, "Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir." İnsanlar genellikle kısa 
zamanda zorluk çekmeden, yorulup bunalmadan kazanmak isterler. Hele hele ummadığı bir zorlukla karşılaşır ve 
yenilgiye uğrarsa hemen hayata küser, umutlarını yitirip mutsuz olurlar. Oysaki hedeflerimize ulaşmak bazen hiç 
de kolay olmaz. Bu nedenle de bir işe başlamadan evvel o işle ilgili detaylı araştırma yapmalı, düşünce süzgecin-
den defalarca geçirmeli ve düzgün bir planlama ile yola çıkılmalıdır. Çünkü bazen şartların elverişsizliği yüzünden 
çıktığımız yol, çıkmaz yol olabilir. Böyle zamanlarda insan hemen pes etmemeli; doğru ve çıkar yolu deneyerek,  
       I                        II                                                                                                                                            III                     IV

azmederek bulmalıdır. “Bir kimsede azim olmazsa bilgisi ölüdür, bilgiye yaşam veren azimdir." der Von Goethe. Bir 
işin birinci denemede yapılamamış, başarıya ulaşamamış olması hiçbir zaman yapılamayacağı anlamına gelmez. 
Unutmayın ki Fatih Sultan Mehmet, tarih boyunca 28 defa kuşatılmış ama alınamamış olan İstanbul'u 29. kuşat-
mada aldı. Önemli olan "azim, gayret, mücadele ve kararlılık"tır.

5. Bu metnin türü, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Makale B) Söyleşi

C) Deneme D) Anı

6. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Koşul-sonuç cümlesine yer verilmiştir.

B) Alıntı yapmadan faydalanılmıştır.

C) Benzetmelere başvurulmuştur.

D) Diyaloglara yer verilmiştir.

7. Metindeki altı çizili söz gruplarından hangisi deyim 
değildir?

A) Dört elle sarılmak

B) Azimli olmak

C) Göze almak

D) Göğüs germek

8. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
farklı türde bir fiilimsidir?

A) I B) II C) III D) IV
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9. Müzikal-Ritmik Zekâ

Görsel-Uzamsal Zekâ

Bireysel-Öze Dönük Zekâ

Doğacı-Varoluşçu Zekâ

Sözel-Dilbilimsel Zekâ

Sosyal-Bireyler Arası Zekâ

Bedensel-Kinestetik Zekâ

Mantıksal-Matematiksel
Zekâ

Yukarıdaki görselde insanlardaki zekânın çeşitlerine yer verilmiştir.

“Her sene baharla birlikte ağaçların çiçek açıp meyve verdik-
ten sonra tekrar uykuya dalışlarını adım adım takip etmeyi 
seviyorum.”

“Her sene baharla birlikte ağaçların çiçek açıp 
meyve verdikten sonra tekrar uykuya dalışlarını 
adım adım takip etmeyi seviyorum.”

Betül

Nihat

Hülya

Kemal

“Her sene baharla birlikte ağaçların çiçek açıp
meyve verdikten sonra tekrar uykuya dalışlarını 
adım adım takip etmeyi seviyorum.”

“Sorunlar karşısında verdiğim kararlar, beni her zaman mutlu 
sona ulaştırmıştır.”

“Arkadaşlarımla vakit geçirmekten ve ailemle tatile çıkmak-
tan çok mutluyum.”

“Güzel ve etkili konuşmamdan gittiğim her okulda, okul 
temsilcisi olarak ben seçildim.” 

Yukarıda konuşmalarına yer verilen kişilerin konuşmalarını tabloya göre değerlendirdiğimizde aşağıda yapı-
lan eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?

A) Betül - Öze Dönük Zekâ   B) Nihat - Mantıksal Zekâ

C) Hülya - Sosyal Zekâ    D) Kemal - Sözel Zekâ
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10 - 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

(I) İzmir’den sonra Ege bölgesinin en büyük ikinci şehri olan Manisa, 1.367.905 kişilik nüfusa sahip olmasının ya-
nında  şehrin merkezi ve 17 ilçesiyle 13.269 kilometrekarelik bir alana yayılır. (II) Şifalı mesir macunu ve sultaniye 
üzümü ile meşhur olan Manisa, İzmir’e yakınlığının da sağladığı avantajla hızla gelişen şehirlerimiz arasındadır. 
(III) Her ne kadar şehir dağlarla çevrili olsada Gediz Ovası’nın bereketli topraklarının da etkisi ile tarımsal üretim 
sıralamasında ilk üç ilden biridir. Yıllardan beri devam eden dokumacılık, gıda, dericilik ve tarım konusunda faali-
yet gösteren Manisa’da bugün önemli gelir kaynağı sanayidir. Bölgedeki büyük fabrikaların oluşturduğu organize 
sanayi bölgesi, Manisa’nın göç almasını sağlayan en büyük nedenlerden biridir. (IV) Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında 40 dereceye kadar yükselen sıcaklık sebebiyle, Mesir Macunu Festivali ya da Cirit Festivali gibi etkin-
liklerin çoğu ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleştirilmektedir. Haliyle turistler de Manisa’yı gezmek için bu 
ayları tercih etmektedir. Verimli topraklarıyla tarih boyunca pek çok medeniyetin ilgisini çeken Manisa’da Hitit-
ler, Frigler, Yunanlar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlılar hâkim olmuştur. 
Lidya Bölgesi olarak bilinen alanın çoğunluğu Manisa’da olduğundan il sınırları içinde Sardes başta olmak üzere 
20’den fazla antik kent mevcuttur. Osmanlı Dönemi’nde şehirde yer alan Manisa Sancağı'nın, ileride ülkeyi yöne-
tecek padişahlara ülke yönetimini öğrenmelerini sağlaması, buranın hâlâ “Şehzadeler Şehri” olarak anılmasına 
vesiledir. Osmanlı İmparatorluğu için şehir, 1437 ile 1595 yılları arasında Saruhan Sancağı olarak şehzadelerin 
yetiştirildiği önemli bir sancaktır. Bu dönemlerde şehre çok sayıda cami, çeşme, imalathane yaptırılarak şehir; 
dönemin sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir merkezi hâline gelmiştir. Osmanlı'nın 16 şehzadesi burada sancak 
beyliği yapmıştır.

10. Bu metindeki altı çizili cümlede yer alan fiilimsilerin çeşitlerine göre sayıları, aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

İsim fiil Sıfat fiil Zarf fiil

A) 3 1 2

B) 2 3 1

C) 3 2 1

D) 2 3 2

11. Bu metinden Manisa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ekonomik yapısını oluşturan sektörlere

B) Tarihî ve turistik özelliklerine

C) Kültürel özelliklerine

D) Ulaşım imkânlarına

12. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

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



5

ATÜRKÇE Kitapçık 

w
w

w
.b

as
ka

.c
om

.tr

Diğer sayfaya geçiniz.☞

DENEME 
ZAMANI

1

13. İlkokulun ilk haftasında başladık eğik ve düz çizgiler çizmeye. Ne de güzel çiziyordum çizgileri, tam da öğretme-
nimin istediği gibi. Bu çizgiler harfleri öğrenmenin ilk basamağıydı. Ama neden üç beş tane değil de iki sayfa? Bir 
bildiği varmış sevgili öğretmenimin. Elim öyle alışmıştı ki harflerin çoğu eğik ve düz çizgilerden oluşuyordu. Ve ben 
bu sayede harfleri ne de güzel yazabiliyordum! Ortaokul ve lise yılları derken artık sadece okulda öğrendiklerimle 
kalıyordum ama nedense üç beş gün sonra aklımda sadece birkaç bilgi kırıntısından başka hiçbir şey kalmıyordu. 
Şimdi ise bana kimse bir daha oku, bir daha yaz demiyor. Kendimle baş başayım ve üç beş okumadan sonra artık 
zihnime kök salıyordu okuduklarım. 

Bu metnin başına getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrarın Kalıcı Öğrenmedeki Rolü

B) Öğrencinin Yetişmesinde Öğretmenin Etkisi

C) Öğrenmede Kullanılabilecek Yöntemler

D) Alışkanlıklar ve Kalıcı Öğrenme

14. Yönetmen Mustafa Sezer’in çektiği son film, “Çocukluk Hayalleri”. (I) Yönetmen, çocukluğunda hayal edip de 
ulaşamadığı hayallerini izleyici ile paylaşmak üzere bu filmi yapmış. (II) Özellikle 8-15 yaş grubundaki çocuklara 
seslenen film aslında hepimizin hayallerini, ümitlerini ve arzularını dillendiriyor. (III) Yaşınız kaç olursa olsun filmi 
biraz olsun çocuk gözüyle izlerseniz eminim filmden alacağınız tat, çok daha farklı olabilecektir. (IV) Ayrıca filmde 
kullanılan dil, yöresel söyleyiş özellikleri gösterdiği için filmin insanı biraz da gülümseten bir havası var.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin anlamsal özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yan-
lıştır?

A) I. Amaç-sonuç cümlesi

B) II. Neden-sonuç cümlesi

C) III. Koşul-sonuç cümlesi

D) IV. Neden-sonuç cümlesi
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15. Aile ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi, bireylerin tutum ve davranışlarıyla yakından ilgilidir. Canımızdan çok 
sevdiğimizi düşünürüz kardeşimizi veya ağabeyimizi, her türlü zorluğa katlanırız onlar uğruna. Fakat yaş iler-
ledikçe aile bireyleri arasında hoş sohbetler ve birliktelikler azalır ya da tamamen yok olur. Nedeni nedir diye 
düşündüğümüzde cevap veremeyiz çoğu zaman. Kendi kuruntularımızı kendi içimizde büyütmüşüzdür belki de. 
Öne sürdüğümüz bahanelerimiz acaba gerçekte var mıydı ya da bizim düşündüğümüz kadar büyük müydü? Neden 
zamanında yılanın başını ezmedik de bizi sarıp sarmalamasına ve bizi boğacak hâle gelmesine izin verdik? Çünkü 
düşüncelerimizi açık açık anlatmadık. Sevgimizi ve rahatsızlığımızın nedenini anlatmadık. Konuşamıyoruz, konuş-
masını bilmiyoruz. Kafasını gözünü yarıyoruz cümlelerin ya da iki lafı bir araya getiremiyoruz.

Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların zaman geçtikçe birbirlerinden uzaklaşmaya başlaması normaldir.

B) Kuruntular, zaman geçtikçe nefrete dönüşen bir hâl almaya başlar.

C) Aile içi iletişimin azalması, olumlu ya da olumsuz düşüncelerimizi gerektiği gibi ifade edemememizdendir.

D) Hayat meşgalesi, aile içi iletişimin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

16. Az okuyan bir toplum olduğumuz, en çok satan kitapların bile ülkemizde birkaç bin adet basıldığı sık sık tek-
rarlanıyor. Gerçekten şu veya bu sebeple okumayı sevmiyoruz. Hatta yakın zamanlara kadar çok revaçta olan 
sohbetlerimiz bile yerini televizyona bırakmış durumda. Artık küçük-büyük, kadın-erkek, cahil-okumuş farkı 
olmaksızın toplumumuz, televizyon kanalları arasında gezinti yapmayı tercih ediyor. Fakat bu tercihte de fazla 
isabetli davranmadığımız, bizim arzularımıza göre şekillenmesi gereken televizyon programlarından anlaşılıyor.

Bu metindeki altı çizili sıfat-fiillerin hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) okuyan B) gereken  C) revaçta olan  D) okumuş
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1

17. (I) Evet, kent artık benim çok iyi tanıdığım, aynı sokaklarını göre göre baktığım bir yer oldu. (II) Bu yüzden ar-
tık kentin yapılarına, sokaklarının düzenine pek fazla bakmaksızın yapıyordum günlük sporumu. (III) Evin arka 
bölümünde yer alan hastane binalarının arasından geçen yoldan ormana çıkıyorum. (IV) Sabah sabah ormanda 
koşmak, derin derin nefes almaya çalışmak başka hiçbir şeye değişilmez.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türden fiilimsilere yer verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

18. Mısır’da kadınlar( ) Kutsal Nil’e inmişler( ) nehrin suyunda çocuklarını yıkıyorlar( ) Çocuklar, ördek gibi suya girip 
çıkıyorlar( )

Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilme-
lidir?

A) (,) (,) (.) (!) B) (;) (;) (,) (.) C) (,) (;) (.) (.) D) (,) (:) (,) (…)
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19. İlkokula yeni başlayan öğrencilerden Ayşe, Betül, Ceyda, Deniz, Eren, Figen ve Gamze adlı öğrenciler A, B, C, D 
sınıflarına kaydolmuşlardır. 

Öğrencilerin kayıt durumları ile ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Her sınıfa en az bir öğrenci kaydolmuştur.

 • Ayşe, Betül ve Figen birbirlerinden farklı sınıflara kaydolmuşlardır.

 • İki öğrenci C sınıfına, üç kişi D sınıfına kaydolmuştur.

 • Deniz’le Eren’in beraber kaydoldukları sınıfa başka öğrenci kaydolmamıştır.

 • Figen D sınıfına kaydolmuştur.

Aşağıdaki öğrencilerden hangileri D sınıfına kaydolmuştur?

A) Betül ve Ceyda

B) Gamze ve Ayşe

C) Ayşe ve Betül

D) Ceyda ve Gamze

20. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gitmeseniz de zihninizden silip atamayacağınız şehir-
ler vardır. Bu şehirlerin başında bence "serhat şehri" Kars gelmektedir. İster atlayın Doğu Ekspresi’ne isterseniz 
otobüsle gidin. İster günübirlik gezin Kars’ı isterseniz bir hafta veya bir ay kalın. Kars, dimağınızda silinmez izler 
bırakacaktır, doyamayacaksınız Kars’a. Soğuk havası içinize işlese de sizi hasta etmez çünkü havasında mikrop 
barındırmaz Kars. Bu soğuk iklimle özdeşleşse de bu şehir; balı, kaşarı ve kazı ile damak lezzetine yeni alternatif-
ler sunar. Kars, her ne kadar kışın verdiği izlenimle sert bir görüntü sunsa da insanındaki inceliği ve naifliği hiçbir 
yerde bulamazsınız.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kars, tarihî ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir şehirdir.

B) Soğuk bir iklime sahip olan Kars'ta yöreye has lezzetler vardır.

C) Kars’ı gezenlerin hafızalarında mutlaka Kars’la ilgili bir şeyler kalacaktır.

D) Kars’a ulaşımda değişik alternatifler bulmak mümkündür.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Batılı Devletler, Kırım Savaşı sırasında Osmanlı 
devletine yaptıkları yardımlar nedeniyle, Osmanlı 
topraklarında yaşayan azınlıklara haklar verilme-
sini istemiştir. Devletin yıkılışı engellemek, toprak 
bütünlüğünü korumak  için bu istekler kabul edilmiş  
ve Sultan Abdülmecid döneminde Islahat Fermanı 
imzalanmıştır. Bu fermanla yeni kurumların oluştu-
rulması kararlaştırılmış ve azınlıkların hak ve özgür-
lükleri artırılmıştır.

Paragrafa göre;

I. Azınlıklara verilen haklar islamcılık akımının 
çıkmasına neden olmuştur

II. Batılı Devletler Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 
karışmıştır

III. Osmanlı Devleti’nin borçları ertelenmiştir

IV. Azınlıklar verilen haklardan memnun olmayıp 
ayaklanmıştır

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

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

2. Manastır Askeri İdadisinde Fransızcada geri idim. 
Öğretmenim benimle çok ilgilenmiyor sadece bana 
uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme 
gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. İki, üç ay 
gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına gittim. Böylece 
okuldakilerden daha fazla Fransızca  öğrenmiş oldum.

Anıya göre Mustafa Kemal’in özellikleri  hakkında 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Azimlidir.

B) Çalışkandır.

C) Öngörülüdür.

D) Kararlıdır.

3. Mustafa Kemal Harp Okulundayken 1877-78 Osman-
lı-Rus Savaşı sonuçlanmıştı. Osmanlının yenilmesine 
çok üzülen arkadaşlarına Namık Kemal’in;

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini

Yokmuş kurtaracak bahtı kara maderini

dizelerini okudu. Mustafa Kemal yıllar sonra 1919 
yılı 24 Aralığında Kırşehir’de kendisini dinleyen ka-
labalığa bu dizeleri değiştirerek okur:

Vatanın bağrına düşman dayasa hançerini

Elbet bulunur kurtaracak bahtı kara maderini

Bilgiye göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Şiire olan ilgisini her ortamda dile getirdi. 

B) Okul günlerinden itibaren ülke sorunlarıyla ilgi-
lendi.

C) Dönemin aydınlarına ait kitapları okudu.

D) Okul günlerinden itibaren ülkeyi kurtarmayı dü-
şündü.

4. Osmanlı Devleti Avrupa’da başlayan sanayileşmeyi 
takip edememiş ve çağın gerisinde kalmıştı. Kapi-
tülasyonlar nedeniyle de Avrupa’nın pazarı hâline 
gelmiş ve ekonomisi iflas etmişti. Duyunu Umumiye

Teşkilatını kuran Avrupalılar, Osmanlı’nın vergileri-
ne el koymuştur. Bu nedenle Mustafa Kemal milli bir 
ekonominin oluşturulması gerekliliğine inanmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal’den;

I. Kapitülasyonları kaldırması,

II. Millî ekonomi politikasını kabul etmesi,

III. Harf inkılabını gerçekleştirmesi,

IV. Fabrikaların işletmesini yabancılara vermesi

çalışmalarından hangilerini uygulaması beklene-
bilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

Bu Testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKKitapçık 

DENEME 
ZAMANI

1

5. ….İstedik ki “Osmanlılık” düşüncesi içinde her ırk kendi millî birliğini unutsun. Lakin Osmanlılığa sadece biz inan-
dık. Sadece biz “Ben ben değilim!” diye kendimizi avutup giderken, onlar hep “Biz Biz!” diyordu…Bizdeki milliyet 
ateşi bizden başkalarına değil, başkalarından bize geçti. Biz milliyeti Makedonya dağlarında, Priştine tepelerinde, 
Arap çöllerinde öğrendik.”

İsmail Habip

Buna göre;

I. Osmanlıcılık akımı başarılı olmamıştır.

II. Balkan milletleri milliyetçilik fikrini benimsemiştir.

III. Türkçülük akımı başarılı olmamıştır.

IV. Azınlıklar, Türklerin milliyetçi olmasına neden olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV

6. Bir devlet düşünün ki ordudaki talimli askerleri terhis edilmiş, seferberlik tamamlanmadan savaş başlatılmış ve 
savunmadan dahi yoksun ordusunun taarruz yapması beklenmiş olsun. Ayrıca soğuk ve yağışlı hava şartları geri 
çekilmeyi dahi engellemiş, top ve ağır malzemelerin çoğu düşmana terk edilmiş olsun. Hatta öyle ki erzak, cephane 
ve levazım konusunda askere lojistik destek sağlanmamış üstüne de kolera salgını eklenmiş olsun. Aynı zamanda 
orduda azalan subay sayısına bir de askerlerin arasında alaylı mektepli çekişmesi eklensin.

Zeynep Güngördü-Dünya Bülteni

Buna göre I. Balkan Savaşı yenilgisi için,

I. Ordunun savaşa hazır olmaması,

II. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanamaması,

III. Askeri okul mezunları ile alaylı askerlerin anlaşamaması,

IV. Ordunun salgın hastalıklarla mücadele etmesi

nedenlerinden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
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7. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olur. Atamasının yapılmasını beklerken tutukla-
nır. Padişaha suikast ve gizli cemiyet kurma iddiaları ile sorgulanır. Bir süre hapis yatar ve suçsuz olduğu ispatlanır. 
“Memlekete  kolay dönemeyecekleri bir bölgeye gönderilmeleri kararıyla Şam’a sürgün edilir. Mustafa Kemal 
burada “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurar. Her gittiği yerde cemiyete üye kazandırmaya çalışır. Ancak bölge 
aydınlarının düzenlerini bozmak istemediklerini anlar. Amacına ulaşmak için Selanik’e dönmenin yollarını arar.

Buna göre Mustafa Kemal hakkında, 

I. Vatansever bir subaydır.

II. Özgürlük için mücadele verir.

III. Cesur bir subaydır.

IV. Örgütçü bir subaydır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

8. "İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletlerine göre 
ekonomik üstünlüğü olan Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de 
son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır.”

Bilgiye göre Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme amacı için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
labilir?

A) İttihat ve Terakki, Almanya hayranı olduğu için savaşa girmiştir.

B) İttihat ve Terakki İngiltere’nin  savaşta  yenileceğini düşünmüştür.

C) İttihat ve Terakki  devleti eski sınırlarına ulaştırmak istemiştir.

D) İttihat ve Terakki mecbur kaldığı için Almanya ile müttefik olmuştur.
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DENEME 
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9. “Osmanlı Devleti zorunlu yer değişikliği (tehcir) kararı vermeden bir ay önce Ermeni çeteler sivil halka karşı 
saldırılarda bulunmuşlardır. Bu durum karşısında devlet bölgenin güvenliği için tehcir politikası izlemek zorunda 
kalmıştır. Bu da şunu gösterir ki Van’daki çete faaliyetleri devletin işlediği tehcir politikası sonucu değildir. Aksine 
çete faaliyetlerinin sonucunda bu politika oluşmuştur.”

Paragrafa göre;

I. Osmanlı Devleti Ermenileri tehcir etmiştir.

II. Ermeniler çetelerin çıkarttıkları isyanlar nedeniyle tehcire tutulmuşlardır.

III. Ermeniler Osmanlı Devleti’ne isyan etmiştir.

IV. Osmanlı Devleti’nin kararı, Ermeni isyanı ile ilgili değildir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

10. 
Sevgili izleyiciler, Ruslar Boğazları ele geçirmeyi 
ve sıcak denizlere inmeyi planlıyordu. Rusların 
Slavları birleştirme politikası  Avusturya-Macaris-
tan İmparatorluğu’nun çıkarlarını olumsuz etkile-
mişti. Slavlarla Germenler arasında çatışma 
çıkmaya başlamıştı. Fransa sanayisi için önemli bir 
ham madde kaynağı olan kömür ve demir madenleri 
bölgesi olan Alsas-Loren’i Almanlardan geri almak 
istiyordu.

Spikerin sunumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Spiker I. Dünya Savaşı hakkında bir program yapmıştır.

B) Spiker I. Dünya Savaşı’nın özel nedenlerini anlatmıştır.

C) Spiker programında Rusya’yı haklı bulmuştu.

D) Spiker Fransa’nın savaşa katılış nedenini belirtmiştir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. (I) Bir kartal, avcıların bir ormanda büyük ağlarla oluşturdukları tuzağa yakalanıvermiş. Ne kadar uğraştıysa 
da tuzaktan kurtulamamış. Aradan bir süre geçmiş. Geçen zaman içinde kartalın tuzaktan kurtulma çabası 
onun gücünü tüketmiş. (II) Tam bu sırada oradan geçen bir çiftçi, kartalın hem bu bitkin hâline hem de güzelli-
ğine dayanamamış ve onu kurtarıp azat etmiş. (III) Kartal tekrar özgürlüğüne kanat çırpmış. Çiftçi de yoluna 
devam etmiş, bir duvarın dibine oturup biraz soluklanmak istemiş. Kartal gökyüzünde süzülürken kendini kur-
taran çiftçinin oturduğu duvarın, üzerine yıkılmak üzere olduğunu fark etmiş. Hemen hızla savrulup çiftçinin 
başındaki külahı kapıvermiş. Çiftçi neye uğradığını şaşırmış. Külahını geri almak için kartalın peşinden koşma-
ya başlamış. Kartal bir süre sonra külahı yere bırakmış. Çiftçi külahını alıp tekrar oturduğu duvar dibine doğru 
yöneldiği sırada ne görsün: Koca duvar büyük bir gürültüyle yıkılmış. Çiftçi kartala yaptığı iyiliğe karşılık, 
kartalın da kendi hayatını kurtardığını anlamış.

Bu masalla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı cümle kazaya örnektir.

B) Son cümlede evrensel ahlak kurallarına değinilmiştir.

C) Masalda kadere yönelik bir ifade bulunmamaktadır.

D) III numaralı cümle biyolojik yasalarla ilgilidir.

2. Denizin insana ürkütücü gelen yüzlerinden birisi olarak bilinir ahtapotlar. Sekiz kolu ve üç kalbiyle canlılar 
dünyasında eşine rastlanmayan bir türdür. Ahtapotun üç kocaman kalbi annelik duygusu ile doludur. Yumurta-
larını denizin yüzlerce metre altındaki kayaların arasında diğer deniz canlılarından korumak üzere güvenli bir 
oyuğa bırakır. Bir seferde 1000’e kadar ulaşabilen ahtapot yumurtaları üzüm tanelerine benzer ve bir üzüm sal-
kımı gibi yapışkan bir salgı ile birbirlerine tutturulmuştur. Altı ay gibi uzun bir süre kuluçkada yatan ahtapot, bu 
süre boyunca yumurtalarını bir an için olsun yalnız bırakmaz ve bu yüzden yuvadan ayrılmamak için hiçbir şey 
yemez. Eğer yavrular henüz yumurtalardan çıkmadan açlığı dayanamayacağı seviyeye gelmişse, kendi kolla-
rından bir kaç tanesini yer. Nihayet belirlenen süre dolduğunda, yumurtalardan yavrular çıkmaya başlarlar. 
Bütün yavrular doğduğunda, anne ahtapotun görevi de sona erer ve son nefesini verir. Her ne kadar insanlara 
ürkütücü görünse de merhamet dolu üç kalbiyle hiç görmeyeceği yavruları için kendi canını feda eder. 

Bu parçaya uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Evrendeki düzene bir örnek: Anne Ahtapot

B) Ahtapotların ömrü ne kadardır?

C) Denizin ürkütücü yüzü

D) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Bu Testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
TESTİ için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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3. Ahmet, Betül, Cihan ve Derya adlı öğrenciler kaderin ilişkili olduğu kavramları irdelemektedirler. Tevekkül, sağlık 
ve hastalık, başarı ve başarısızlık ve rızık kavramları üzerinde düşüncelerini ifade eden öğrencilerin ifadeleri ile 
ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Ahmet, “Allah her şeye belirli bir ömür belirlemiştir.” ifadesini kullanmıştır.

 • Derya, “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir.” ayetiyle örneğini açıklamıştır.

 • Betül tevekkülü açıklamıştır.

 • Cihan, arkadaşlarından farklı bir kavramı tercih etmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cihan arkadaşlarına başarı/başarısızlık kavramlarını anlatmıştır.

B) Erkek öğrencilerden birisi kelime anlamı “güvenmek, dayanmak, teslim olmak” olan kavramı açıklamıştır.

C) Ahmet belirtilen kavramların dışında bir kavramdan bahsetmiştir.

D) Derya’nın anlattığı kavrama “…Müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.” ayeti de örnek olarak gösterilebilir.

4. Kader, insanın sorumlu olmasıyla yakından ilgilidir. Sorumlu olmak ise insanın akıl sahibi olmasını gerektirir. Akıl, 
hiçbir varlıkta olmayan, insanın tercih etme imkânını sağlayan bir olgu olarak, dünyada doğru biçimde kullanıl-
dığında insanın ahirette de huzurlu olmasını sağlamaktadır.

Bu parçadaki altı çizili bölümle aşağıdaki ayetlerden hangisi ilişkilendirilemez?

A) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt 
alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrâhim suresi, 52. ayet)

B) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır...” (Nisâ 
suresi, 78. ayet)

C) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…” (Fussilet suresi 
, 46. ayet)

D) “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. ayet)
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5. Sümeyye Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonasına damga vurdu. İrlanda'da düzenlenen şampiyonada, 
kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyayı boynuna taktı. Nisan’da Brezilya’da düzenlenen sırtüstü yarışlarda 
45,92’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Boyacı, İrlanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda bu derecesini daha da 
geliştirdi ve 45 saniye 21 ile Türkiye adına kürsünün birinci basamağına çıktı. Balıklardan esinlenerek yüzmeye 
başlayan 15 yaşındaki Sümeyye, sporda olduğu kadar sanatta da dikkat çekiyor. O'nun bu azminin arkasında, 
yıllara dayanan olağanüstü bir çaba yatıyor. 5 Şubat 2003'de Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık 
bir şekilde hayata geldi. İlkokul eğitimini aldığı özel okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4 buçuk yaşında 
ayağıyla resim yapmaya başlayan Boyacı, Alexander Pushkin’in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için 
de bir resim yaptı. Boyacı'nın sulu boya eserleri 2009'da Moskova’da sergilendi. 

Millî yüzücü Sümeyye Boyacı ile ilgili olarak yapılan bu haber kaderle ilgili kavramlardan hangisiyle ilişki-
lidir?

A) Ecel  B) Rızık  C) Başarı  D) Tevekkül 

6. • “Gökleri yedi kat yaratan o’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak 
bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet.) 

 • “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koydu-
ğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu, sakın dengeyi bozmayın.” 

(Rahmân suresi, 5 - 8. ayetler.) 

Bu ayetlerden çıkarılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrendeki her şey bir ölçü ve düzene göre yaratılmıştır. 

B) Yüce Allah evrendeki olup biten her şeyden haberdardır.

C) Güneş, Ay ve yıldızların belirli bir yörüngesi vardır. 

D) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
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7. “Allah buyurdu: Ey Musa! Sana verdiğim Peygamber-
likle ve kelamımla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. 
Sana verdiğime sıkı sarıl ve şükredenlerden ol! Ve 
onun için o levhalarda her şeyden yazdık, nasihat ve 
hükümlerin ayrıntılarına ait her şeyi (belirttik). Haydi 
bunlara sıkı sarıl, kavmine de emret, onlar da en gü-
zeline sarılsınlar. Size yakında o fasıkların yurdunu 
göstereceğim. Musa’nın arkasından kavmi, tutmuş 
süs takılarından böğüren bir buzağı heykeli edinmiş-
lerdir. O buzağının kendilerine bir söz söylemediğini 
ve bir yol göstermediğini görmemişler miydi? Fakat 
yine de onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular.” 

(Araf suresi, 144. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) İsrailoğulları zalim olmuştur.

B) Hz. Musa isyan etmiştir.

C) İsrailoğulları puta tapmıştır.

D) Hz. Musa tebliğde bulunmuştur.

8. Ders çalışmadığı için sınıf tekrarı yapmak zorunda 
kalan Ekinsu, “Ben Allah’a devamlı dua ettim, O’ndan 
yardım istedim. Fakat sınıfı geçemedim.” deyince 
arkadaşı, “Peki ders çalıştın mı?” diye sordu. Ekinsu 
cevapsız kaldı.

Ekinsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tevekkülü pasif bir bekleyiş sanmaktadır. 

B) Rızkın Allah’tan olduğunu anlamamıştır.

C) Arkadaşlarıyla ilişkileri iyi değildir.

D) Batıl inançları bulunmaktadır.

9. • Kalbimizin çalışması

 • Kulağımızın işitmesi

 • Dokunduğumuz şeyleri hissetmemiz

Verilen özellikler aşağıdaki yasalardan hangisi ile 
ilişkilidir?

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Biyolojik yasalar

D) Psikolojik yasalar

10. I. Biyolojik yasalar, evrendeki diğer yasalarla tam 
bir uyum ve bütünlük içindedir. 

II. Biyolojik yasalar sadece insanlar için geçerlidir. 

III. Biyolojik yasalar süreklidir ve değişmez. 

IV. İnsanın yaşamı biyolojik yasaların sınırları için-
de sürmektedir. 

Biyolojik yasalar ile ilgili verilen bilgilerden han-
gisi doğru değildir? 

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

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. 
Mark’s classmates

He gives lots of 
gifts to us and shares 

with us.
If he decides to do

something, he makes
a plan to do it and does not

(doesn’t) let anything to
stop him.

He usually tells bad
words and behaves badly

to us.

He doesn’t often want to
study or make an effort.

He usually likes having a rest.

Jack
Tom

Sally

Nancy

According to the information above, who thinks Mark is a determined friend?

A) Nancy B) Sally C) Jack D) Tom

2. Lisa and Steve are married. At the weekends, Lisa prefers hanging out with her friends but Steve can't stand it, he 
likes watching movie at home. 

Which of the following activities is Lisa's preference at the weekend?

A) B)

C)
D)

Bu Testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının İNGİLİZCE TESTİ için ayrılan kısmına 
işaretleyiniz.

İNGİLİZCE
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3. 

There are some sentences 
about a good friend’s
personality.

– not to tell lie
– keep secret
– give encouragement
– behave kindly
– share problems with friends

A good friend should .....

A) support friends when they are in trouble.

B) tell their secrets to others.

C) talk their secrets to others.

D) tell a lie if it's necessary.

4. The table below shows the results of study about free time activities of 8O teens in Turkey.

Free time activities Number of teens

Watching soap operas 10

Hanging out with friends 15

Helping their parents 5

Tidying their room 5

Playing computer games 20

Surfing the net 25

According to the results, which of the following is CORRECT?

A) Tidying room is very popular among teens in Turkey.

B) Half of the teens like helping their parents in their free time.

C) Almost half of the teens spend their time hanging out with friends.

D) Most of the teens prefer spending their time playing computer games and surfing the net.
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5. 

Why not? - - - - ?

I am going to see a basketall tournament at our
school tomorrow. Would you like to join me?

Nick

Andy

Nick

Andy

OK. See you there.

At 2 p.m. I am going to wait in front of Jack’s cafe
to go together. OK?

A) Who will go to the tournament with Nick

B) What are you going to do tomorrow

C) What time shall we meet

D) Where are you going to go

6. 

One of your friends is inviting you to her slumber 
party. You are going to eat pizza and then watch 
DVD with popcorn. She believes that you will have a 
great time all together but you are busy on that day. 
Because some of your relatives are going to visit you. 
You refuse the invitation and say the reason.

What do you say?

A) Cool, I'd love to.

B) That would be great.

C) Sounds great, but my uncles are coming over.

D) I'd love to but I can't
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Answer the questions 7-8 according to the mail 
below.

Dear Lucy,
I am organizing a meeting for my childhood 
friends. I am very happy and excited because 
all my childhood friends will be together again 
like old days.Hope you can come. 
   Love Clara.
“Don’t forget! Friendship is very important. 
True friends support each other all the time 
and we are always together.”
“Saturday”, June 20
From 2 p.m to 10 p.m

7. Clara is going to give a party because ........

A) she likes parties

B) childhood friends will come together like old days

C) she hopes they will have some problems together

D) her childhood friends want to organize a party.

8. According to the mail, true friends ..........

A) always back up each other

B) can meet at the parties

C) always smile and have a great time together

D) sometimes tell lies to each other
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9. 

I have a great sci - fi DVD. How about watching 
it together?

If you are OK, we can watch tonight.

- - - - I’m really into sci–fi. When will we watch?

Sam

Nick

Sam

A) I'd love to watch it, but I don't feel well.

B) I'd love to, but I have to stay at the office tonight.

C) Thanks for your invitation, but I can't come.

D) I have a plan but I can't refuse this offer.

10. Hello, I’m Diana. I'm very friendly and I have a lot of friends. We often spend time together. On weekdays, we go for 
a walk in the mornings. We sometimes go out at nights. At the weekends, we go shopping, have a barbecue party 
and do a lot of activities, but I like chit - chatting together most.

Which one is Diana's favourite activity?

A) B)

C) D)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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