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1. Kitapçık türünü ve oturum (sözel) çeşidini cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya 
 yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılmayacaktır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle 

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

kodlayınız.
4. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Puanlama: Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri 
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TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

2. Deneme

A

1. I. Öğretmenin verdiği ipi kesti, uçurtmanın iskeletini oluşturdu.
II. Ağacın kuruyan dallarını belediye ekipleri kesti.
III. Şiddetli rüzgâr aracımızın hızını iyiden iyiye kesti.

“Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Geçişi önlemek
B) Azaltmak, güçleştirmek
C) Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak
D) Dibinden ayırmak

2. Dilimizde hemen hemen her durum için bir atasözü bulunmaktadır. Örneğin, nasıl davranırsan aynı 
davranışı görürsün anlamında “----”, bir kişinin değerinin en iyi çevresindekilerce bilineceği anla-
mında “---”, kişinin karşılık beklediği işten istediğini alabilmesi için gereken harcamaları yapması 
anlamında ise “----” atasözleri kullanılır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri ge-
tirilmelidir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer. / Yuvarlanan taş yosun tutmaz. / Sakla samanı, gelir zamanı.
B) Ne ekersen onu biçersin. / Taş yerinde ağırdır. / Bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
C) Son pişmanlık fayda vermez. / Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. / Bakarsan 

bağ, bakmazsan dağ olur.
D) Besle kargayı, oysun gözünü. / Altın yere düşmekle pul olmaz. / Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
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3. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir 
yargılarla oluşturulur. 
Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde nesnel bir anlatıma başvu-
rulmuştur?

A) Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en önemli kültür mirasları arasında gösterilen 
Notre Dame Katedrali, restorasyon yapılan bölümde başlayıp 8,5 saat süren ve 500 itfaiyecinin 
müdahale ettiği büyük bir yangın sonucunda çok büyük hasara uğradı. Gotik mimarinin önemli 
örneklerinden olan ve Victor Hugo’nun 1831 tarihli “Notre Dame’ın Kamburu” eseriyle ismini 
ölümsüzleştiren katedral, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

B) Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında, anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle 
adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti. 1945’te İstan-
bul’da dünyaya gelen Gruda, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymaya başladı, Tevfik 
Bilge’nin tiyatrosunda profesyonelliğe adım attı. 

C) DNA molekülünün bir sabit disk gibi bilgisayarlarda kullanılabilmesini sağlayacak sistemi gelişti-
ren ekip, yapılan test ile “Hello” (Merhaba) kelimesini yapay DNA’ya işledi ve aynı şekilde işlenen 
bu bilgi dijital olarak komutla geri getirildi. Bu yöntemle dijital bitler moleküler veriye, moleküler 
veriler de dijital bitlere hiçbir insan eli değmeden kapalı bir sistem içerisinde dönüştürülebilecek.

D) Yüzüncü yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs 1919 tarihi geçmişte binlerce örneğine rastlanacak 
askerî zaferlerden veya yurt savunmalarından daha büyük anlamlar barındıran olaylar silsilesinin 
başlangıcıdır. Hızla çöküşe sürüklenirken halkının ihtiyaçlarını göz ardı eden bir devlet yapısın-
dan ulus bilinci üzerine inşa edilecek yeni bir devletin doğmasına uzanan bu süreçte tarihe not 
düşülen başlıca unsur “milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı”dır.

4. Benzetme, zayıf olan bir varlığın güçlü olan bir varlığa herhangi bir yönüyle benzetilmesidir. Bu 
sanat, anlatıma kuvvet katmak ya da anlatılan özelliğin daha fazla olduğunu belirtmek için kullanılır.
Buna göre,
(I) Ege’nin gizli hazinelerinden bir tanesi olan Bozburun, Marmaris’te yer almaktadır. (II) Bu şirin tatil 
beldesi bozulmamış doğası ve tertemiz havası ile doğaseverlerin uğrak noktalarındandır. (III) Siz 
de şehir karmaşasından uzaklaşmak istiyorsanız Bozburun’da bulunan Serçe Limanı, Bozukkale, 
Üç Taş, Akvaryum, Dirsekbükü vb. eşsiz koylara giderek maviye ve yeşile doyabilirsiniz. (IV) Ayrıca 
burada güne doğanın içinde başlayıp denize yakın bir mesafede konaklamak da mümkün.
metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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5. Eski Mısır medeniyeti, bıraktıkları eserler, kalıntılar, efsaneler ve hikâyeler nedeniyle dünyada en çok 
ilgi toplamayı başaran uygarlık olmuştur. Tabii bu eserleri ya da kalıntıları aydınlatmakta kullanılan 
Eski Mısır yazısı yani Mısır hiyeroglifleri de uzun süre boyunca çok sayıda bilim insanı ve macera-
perestin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi “Keops, Gize, Kefren, Sfenks” isimlerinden 
herhangi birinin Mısır alfabesine göre yazımı değildir?

A)

 
B)

C)

D)
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 6, 7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız, desem tabi bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz 
için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi 
istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla 
sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce 
bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da tatlı söz 
karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Zaten öyledir. 
Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, 
affeden insanlardır. 
Dünyaya ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru 
yapabileceğini ve bütün kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk 
karşısında gülümser bir yüz takınırız. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil; herkese affedici, kusura 
pek aldırmayan bir yüzle bakarlar. Bu dünya; öyle çatık kaşla dolaşmaya, kimsenin kalbini kırmaya 
değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer.

6. Bu metinde altı çizili söz öbeği ile anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yorgunluk veya bıkkınlık duyarak onu is-
temez duruma gelmek

B) Sevinci azalmak, kederlenmek
C) Zevki kaçmak, şevki kalmamak
D) Bir şeyi yapmak için büyük bir istek duy-

mak, coşmak

7. Bu metne göre dünyaya yeni gelen bir 
kişiye gülümseyen yüzle yaklaşmamızın 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın kalp kırmaya değer bir yer ol-
maması

B) Yaptığı hataların hoşgörü ile karşılanabi-
leceğini önceden kabul etmemiz

C) Hayatı olduğu gibi kabul etmemiz
D) Gülümsemeyi alışkanlık hâline getirmemiz

8. Bu metinden aşağıdaki yargılardan han-
gisi çıkarılamaz?

A) Yüzü gülen insanlarla arkadaşlık edenler 
daha güzel zaman geçirir.

B) Güler yüzlü kişiler diğer insanların kusur-
larını bağışlayabilir.

C) Konuşurken karşı tarafın surat ifadesi 
sohbetin tadını etkiler.

D) İnsanı, diğer canlılardan ayıran en temel 
özelliklerinden biri gülmektir.

9. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Sohbet 
B) Anı
C) Deneme  
D) Makale
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 10-11. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız.

10. Bu görsele göre, suçluların kameralardaki görüntülerini inceleyip kimlik belirlemek ve uçak 
bileti almak için ilgili firmadan rezervasyon yapmak sırasıyla yapay zekânın hangi alanlarıyla 
ilgilidir?

A) Bilgisayar Vizyonu (Makine Gözler) - Bot (Zeki Ajan)
B) Makine Öğrenimi (Bilgisayar Okulu) - Bilgisayar Vizyonu (Makine Gözler)
C) Algoritma (Bilgisayardaki Yapılacaklar Listesi) – Doğal Dil İşleme (Bilgisayarlaştırılmış Kulaklar)
D) Bot (Zeki Ajan) – Makine Öğrenimi (Bilgisayar okulu) 

11. Bir kitap yazmayı düşünen görme engelli Derya Hanım kabartma harflerle kitap yazmanın zor ola-
cağını bildiği için yapay zekâ çalışmalarından faydalanmayı düşünmektedir. 
Verilen görsele göre, Derya Hanım yazacağı bu kitap için yapay zekânın hangi alanından 
yararlanabilir?

A) Bot (Zeki Ajan)
B) Algoritma (Bilgisayardaki Yapılacaklar Listesi)
C) Doğal Dil İşleme (Bilgisayarlaştırılmış Kulaklar)
D) Makine Öğrenimi (Bilgisayar Okulu)

YAPAY ZEKÂ

Microsoft’tan Yapay Zekâ Rehberi!

Zeki Bilgisayar
Bir makinenin resmi ve 

kelimeleri tanıyıp, öğrenip 
akıl yürütmesi ve benzer 

şekillerde karar verebilmesini 
sağlayan özellik.

DOĞAL DİL İŞLEME (NLP)
Bilgisayarlaştırılmış Kulaklar
Yapay zekâ bilgisayarının insan 
dilini anlayıp yorumlamasını 
sağlayan özellik.

MAKİNE ÖĞRENİMİ
Bilgisayar Okulu
Bilgisayarın bir görevi otomatik 
olarak öğrenmesini ve tecrübe-
ye göre yeteneklerini geliştir-
mesini sağlayan yapay zekâ 
uygulaması.

BOT
Zeki Ajan
Günlük hayatta yemek rezer-
vasyonu yapmak veya takvimi-
nizde bir öge oluşturmak gibi 
sizin yapacağınız işleri otomati-
ze eden yazılım.

BİLGİSAYAR VİZYONU
Makine Gözler

Bilgisayarların, tıpkı bir insan gibi 
herhangi bir resmi algılayarak 

analiz etmesini sağlayan yapay 
zekâ uygulaması.

ALGORİTMA
Bilgisayardaki Yapılacaklar Listesi

Bir problemi çözmek veya bir işi 
tamamlamak için gereken detaylı 
yönergeler. Programlamadan bir 
bilgisayarın bir işi tamamlayabil-

mesi için algoritmalar yazılır.
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12. Bildirdikleri eylemin hangi hedefe ve amaca 
yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümle-
ler amaç-sonuç cümleleridir. Bu cümlelerin 
yüklemleri “Hangi amaçla?” sorusuna cevap 
verir.
Buna göre,

I. Kızının nişan masraflarını karşılayabil-
mek için borç almış.

II. Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmaktan 
vazgeçmiş.

III. Emre Öğretmen, fiilimsileri daha iyi an-
latabilmek için önceden hazırlık yapmış.

IV. Gereğinden fazla uyursa eklem ağrıları 
yaşayabilirmiş.

cümlelerinin hangilerinde amaç-sonuç 
ilişkisi vardır?

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

13. I. Yontma Taş Devri’ne dayanıyor olsa da 
II. araç olarak karşımıza çıkmaktadır
III. tekerleğin icadı her ne kadar 
IV. bisiklet çok daha genç bir 

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturacak şekilde sıralandığında 
hangisi baştan üçüncü olur? 

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

14. (I) Günümüzde bilgisayar ve ekran başında 
geçirilen zamanın ve yüksek kalorili gıda 
tüketiminin artması, buna karşılık çocuğun 
hareket etme imkânının azalması obeziteyi 
tetikleyen önemli faktörlerdir. (II) Ev dışında 
yenen ve “fast food” olarak adlandırılan ha-
zır gıda pazarı da tüm dünyada artmakta ve 
bu gıdaların en büyük alıcı kitlesini çocuklar 
oluşturmaktadır. (III) Tüketimi artırmayı hedef-
leyen, ticaretten daha fazla pay elde etmek 
için yapılan reklam ve promosyonlar da en 
çok çocukları etkiliyor. (IV)  
Bu metinde anlam akışını sağlamak ama-
cıyla numaralanmış yerlerin hangisine “Bu 
nedenle ekranlarda çocuklara yönelik zararlı 
gıdaların tanıtım ve reklamına izin verilmeme-
li; yiyecek, içecek reklamlarının süresi kadar 
sağlıklı beslenme eğitimi veren programların 
yer alması sağlanmalıdır. ” cümlesinin geti-
rilmesi uygundur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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15. Grafik: 2019 Yılı Ülkelere Göre Zeytin İhracat Grafiği

• Portekiz’in 2019’da sıralamasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
• 2019’da İtalya, İspanya’yı geçerek son sıradan kendini kurtarmıştır.
• Yunanistan 2019’da liderliği başka ülkeye bırakmıştır.
• Tunus 2019’da Yunanistan’ı geçerek bir üst sıraya yükselmiştir. 

Bu bilgilere göre, 2018 yılına ait “Ülkelere Göre Zeytin İhracatı”nı gösteren grafik aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
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16. 

Aynı yurt ve odada kalan üniversite öğrencileri Ahmet, Timuçin, Emre, Fırat ve Gökhan’ın dolapları 
yan yanadır. Bu dolapların kime ait olduğu ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Ahmet ve Timuçin’in dolapları yan yanadır.
• Emre ve Timuçin’in dolapları arasında iki dolap vardır.
• Fırat’ın dolabı, Ahmet’ten hemen öncedir.
• Ahmet ve Gökhan’ın dolapları arasında bir dolap vardır.

Buna göre, ilk dolabın Emre’ye ait olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) Dördüncü dolap Fırat’a aittir.
B) Timuçin’in dolabı, Emre’nin dolabından hemen öncedir.
C) Gökhan’ın dolabı sonuncu sıradadır.
D) Timuçin’in dolabı, Gökhan’ın dolabından sonradır.

17. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle, bildirmiyorsa küçük harfle başlar.
Bu açıklamaya göre,

I. 2000 yılından beri İstanbul’da yaşayan şair, önümüzdeki nisan ayında büyük bir konferans 
verecek.

II. En büyük isteği 2022 yılının haziran ayında mezun olup bir an önce iş hayatına atılmaktı.
III. Türkiye-Fransa futbol müsabakası 14 Ekim 2019 pazartesi günü yapıldı.

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.

1 2 3 4 5
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18. Aşağıda kısa çizginin bazı işlevleri verilmiştir:
• Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına 

ve sonuna konur.
• Sözcükler arasında “-den…-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır.
• Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

Buna göre kısa çizgi (-) aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır?

A) Annem brokolinin -vitamin deposu sebzenin- her çeşit yemeğini yapardı.
B) Var- ve gül- eylemleri cümle içinde farklı anlamlarda kullanılabilir.
C) Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığının -2’ye kadar düşmesi bekleniyor.
D) 2015-2018 yıllarında Ankara’da, 2018-2019’da ise İzmir’de yaşamış.

19. Fiilimsiler, fiilden türeyen ancak fiilin tüm özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler fiiller 
gibi olumsuz yapılabilir fakat bir fiil gibi çekimlenemez. Örneğin, “sev-” fiili “sevmişim” şeklinde 
çekimlenebilir ancak “sevince” sözcüğü aynı şekilde çekimlenemez.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Nasrettin Hoca fıkraları anlatmayı ne zamandır ihmal ediyordum.
B) Hayatı boyunca garip ve yetim çocuklara yardım ederdi.
C) Kitabı okudukça yazarın vatan sevgisinin ne denli büyük olduğunu anladım.
D) Kardeşi ve annesiyle saat üçü beş geçe kütüphanenin önünde buluşacaklardı.

20. Bir cümlede özne tarafından yapılan işi, eylemi veya durumu bildiren sözcük veya sözcük gruplarına 
yüklem adı verilir. Yüklemler tek bir sözcükten oluşacağı gibi birden fazla sözcükten de oluşabilir. 
Örneğin “Televizyonun sesini iyice açmış.” cümlesinde “açmış” sözcüğü yüklem olurken “Kendisine 
destek verenlere teşekkür etti.” cümlesinde “teşekkür etti”  sözcük grubu cümlenin yüklemi olmuştur. 
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüklem” yanlış gösterilmiştir?

A) Kendisine yapılan düşük maaşlı iş teklifini kabul etmiş.
B) Aldığı yüksek notlardan sonra göze girmeyi başardı.
C) Saygı ve sevgiydi bu yuvanın senelerce ayakta kalmasını sağlayan.
D) Beni en çok üzen şey yakın arkadaşım Merve’nin beni aramamasıydı.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

2. Deneme

A

1. XIX. yüzyılda Avrupa devletlerinden yüksek 
faizle borç alınarak giderler karşılanmaya 
çalışıldı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alı-
nan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet, 
otuz yıl borçlarının faizini dahi ödeyemez hâle 
gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı dev-
letler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya 
gelerek Duyun-u Umumiye adında uluslara-
rası bir teşkilat kurdular (1881). Osmanlı gelir 
kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu 
teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletler 
arasında paylaştırıyordu.
Osmanlı Devleti’nin son dönemiyle ilgili 
verilen bilgilere göre,

I. Devlet ekonomik bağımsızlığını kaybet-
meye başlamıştır.

II. Ekonomik sıkıntılar siyasi bağımsızlığı 
da olumsuz etkilemiştir.

III. Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’ni 
ekonomik yönden kalkındırmak için 
mücadele etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

2. Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına ka-
dar yaşadığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin çok 
uluslu yapısında çok farklı ırk ve dine mensup 
insanların yaşadığı bir şehirdi. Bir liman şehri 
olan Selanik, Avrupa ile Osmanlıyı birbirine 
bağlayan demir yoluna sahipti. Şehrin bu 
özelliği Avrupa’da meydana gelen yeniliklerin 
ve gelişmelerin takip edilmesini sağlıyordu. 
Selanik’in kültürel hayatına hareketlilik katan 
bu özellik, Osmanlının son döneminde devleti 
zor durumda bırakıyordu. Avrupa’da başlayıp 
tüm dünyayı etkileyen Fransız İhtilali ile or-
taya çıkan Milliyetçilik düşüncesi, farklı etnik 
grupların bir arada yaşadığı bölge üzerinde 
yıkıcı etkilere neden oldu.
Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Avrupalı devletlerin Selanik’i almak için 
özel gayret gösterdiği

B) Osmanlı Devleti’nin Selanik’in yapısından 
dolayı farklı bir yönetim anlayışı benimse-
diği

C) Selanik’in etnik ve kültürel yapısından do-
layı çatışmaların yaşandığı

D) Osmanlı Devleti’ndeki tüm ayrılıkçı ayak-
lanmaların Selanik’te planlandığı
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3. Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Bulgaris-
tan’ın başkenti Sofya’ya askerî ateşe olarak 
atanmıştır. Mustafa Kemal görevinden arta 
kalan zamanlarda bu ülkenin sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayatını gözlemlemeye çalış-
mıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nden ayrılarak 
bağımsızlığını kazanan Bulgaristan’ın kısa 
bir sürede bu kadar hızlı nasıl geliştiğini an-
lamaya çalışmıştır. Bu incelemeler sırasında 
devleti yönetenlerin gerçekçi ve uygulanabilir 
politikalar geliştirdiğini görmüştür. Bölgede 
yaşayan Türklerle de yakın diyalog kurarak 
onların çalışmaları hakkında bilgi sahibi ol-
muştur.
Buna göre, Sofya’daki görevi Mustafa 
Kemal’e,

I. Balkan uluslarının Osmanlı ve Türkler 
hakkında düşüncelerini öğrendiğini

II. Ülkenin kalkınması için uygulanabilir 
hedeflerin belirlenmesi gerektiğini

III. Orada uygulanan modelin yeni kuracağı 
devlette de uygulanabileceğini

verilenlerden hangilerini kazandırmıştır?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III. 

4. 

I. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve Fransa yö-
neticilerinin konuşmaları yukarıda verilmiştir.
Bu konuşmalara göre aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yapılabilir?

A) Fransa ve Almanya’nın Osmanlı Devleti 
üzerinde farklı hedefleri vardır.

B) Almanya ve Fransa Osmanlı Devleti’ne 
karşı dostane politika takip etmişlerdir.

C) Almanya, Osmanlı Devleti’nin kalkınması 
için çalışmıştır.

D) Fransa, Osmanlı Devleti’nde demokratik 
yapının oluşması için mücadele etmiştir.

“Osmanlı Devleti, tarih boyunca bize top-
raklarında ticari, siyasi, dinî ve sosyal 
haklar tanıdı. Ülkemizde çıkan Fransız 
İhtilali, Osmanlıyı da etkiledi. Avrupa’da 
sınırlar yeniden çizilmeye başladı. İngil-
tere’den sonra bizim de Osmanlı Devleti 
üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı.”

Fransız Raymond Poincare

“1871’de güçlü bir birlik oluşturduk. İngil-
tere ve Fransa’nın ulaşamadığı zengin 
topraklara yayılmalıyız. Balkan ülkele-
ri ve Osmanlı Devleti’ni kullanarak Orta 
Doğu’da etkinlik sağlayabiliriz. Osmanlı 
ülkesinde yatırımlar yaparak ekonomik 
yönden nüfuzumuzu sağlarken bir yönden 
de buraya askerî uzmanlar göndererek 
Osmanlı ile dostane ilişkiler kuruyoruz. 
Osmanlı Devleti ile daha da yakınlaşma-
mızı sağlayan Bağdat Demir Yolu Projesi 
İngiltere ve Fransa’yı rahatsız ediyor.”

Almanya - II. Wilhelm
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5. Mustafa Kemal’in Çanakkale Zaferi’nden 
sonra Edirne’ye gelişi sırasında yaşananlar 
anlatılmaktadır.
“Edirne’de beklemediği bir coşkuyla karşılan-
dı. Halk Çanakkale’de yaptıklarını duymuş 
genç yaşlı demeden onu karşılamak için 
yollara dökülmüştü. Yenilgiler içinde sürekli 
acı çeken, daha birkaç yıl önce işgal görüp 
Balkan felaketini yaşayan Edirneliler, onuruna 
düşkün bir ulusun insanları olarak, dünyanın 
en büyük gücünü dize getiren Selanikli ko-
mutanı bağrına basıyordu. Savaş alanları dı-
şında, komutan olarak halkla ilk karşılaşması 
içten ve duygulu bir ortam içinde olmuştu.”
Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’e 
gösterilen bu sevgi gösterisi ile ilgili;

I. halkın kazanılan zafer sonrasında gele-
cek adına umutlarının arttığı,

II. halkın Mustafa Kemal’i padişahın yerine 
yönetimde görmek istediği,

III. Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği başarı 
ile halkın onu tanımaya başladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III. D) II ve III. 

6. Rusya’nın 1917 yılında meydana gelen Bol-
şevik İhtilali sonucu savaştan çekilmesiyle 
Kafkas Cephesi’ndeki savaşlar sona erdi. 
Bu gelişmenin ardından Rusya, İttifak Dev-
letleri ve Osmanlı Devleti ile Brest Litowski 
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. 
Bu antlaşmaya göre Rusya, 1878 Berlin Ant-
laşması ile Osmanlı Devleti’nden aldığı Kars, 
Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri 
verdi. Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Kaf-
kas Cephesi kapanmış oldu.
Rusya’nın savaştan çekilmesi Osmanlı 
Devleti’ne aşağıdaki alanlardan hangisin-
de fayda sağlamamıştır?

A) Siyasi B) Askerî
C) Ekonomik D) Kültürel

7. Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre,
• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit ede-

cek bir durumun ortaya çıkması hâlinde 
bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip 
olacaktır.

• Hükûmet haberleşmesi dışında telsiz, 
telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devlet-
lerine geçecektir.

• Sınırların korunması ve iç güvenliğin 
sağlanması için gerekli askerin dışında 
Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün 
savaş gemilerine taşıt, araç, gereç, silah 
ve cephanelere el konulacaktır.

Verilen bu antlaşma maddelerine göre 
aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı 
söylenemez? 

A) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakarak 
işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

B) Osmanlı topraklarının işgaline hukuki ze-
min hazırlamak amaçlanmıştır.

C) İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek 
direnişe geçmesini engellemek amaçlan-
mıştır.

D) Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak çare-
siz bırakmak amaçlanmıştır.
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8. 

İzmir’in işgali üzerine İstanbul’da yapılan 
Sultan Ahmet Mitingi ile ilgili gazete haberi 
verilmiştir.
Verilen habere göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Anadolu insanı İzmir’in Yunanlar tarafın-
dan işgalini kabul etmemiştir.

B) İnsanlar işgali protesto etmek için işlerini 
bırakmışlardır.

C) İşgale karşı İstanbul’da gönüllülerden 
oluşan birlikler oluşturularak İzmir’e gön-
derilmiştir.

D) Halk mitingte sakin bir şekilde tepkisini 
dile getirmiştir.

9. Milli varlığa düşman cemiyetlerden,
• Mavri Mira Cemiyeti: Bizans İmparatorlu-

ğu’nu yeniden canlandırıp Büyük Yuna-
nistan’ı kurmayı amaçlamıştır. İstanbul’da 
Rumlar tarafından kurulmuştur.

• Pontus Rum Cemiyeti: Trabzon ve çevre-
sinde Rum desteği kurarak tarihî Pontus 
Rum devletini canlandırmayı amaçlamıştır.

• Hınçak ve Taşnak Cemiyeti: Doğu Ana-
dolu ve Çukurova’da bir Ermeni devleti 
kurmayı amaçlamıştır.

Buna göre, bu cemiyetlerin ortak amaçları 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Bulundukları bölgelerde demokratik bir 
yapı oluşturmaya çalışmışlardır.

B) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü 
bozmaya çalışmışlardır.

C) Anadolu’da başlayan Kuvayımilliye hare-
keti ile ortak hareket etmişlerdir.

D) Faaliyette bulundukları bölgelerde halkın 
büyük çoğunluğunun desteğini almışlardır.

10. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes 
Antlaşması’ndan kısa bir süre önce Yıldırım 
Orduları grup komutanı olmuştu. Antlaşma 
gereği ordularını dağıtıp 13 Kasım 1918’de 
İstanbul’a döndü. Aynı gün İtilaf Devletleri 
de İstanbul’a gelmişti. Boğaz’da karşıdan 
karşıya geçerken Boğaz’a demirlenmiş İtilaf 
Devletleri donanmasını görünce yaverine 
“Geldikleri gibi giderler!” arkadaşı Rafet Fe-
rit’e ise “Hata ettim, İstanbul’a gelmemeliy-
dim. Ne yapıp edip Anadolu’ya dönmenin 
çaresini bulmalı.” demiştir.
Verilen bilgilere göre,

I. Mustafa Kemal işgalin uzun sürmeyece-
ğini düşünmektedir.

II. İşgalin sona ermesi için Anadolu’da bir 
hareket başlatılmasına inanmaktadır.

III. İşgali sonlandırmak için padişahla bera-
ber hareket etmeyi düşünmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III. 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 
TESTİ BİTTİ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİNE GEÇİNİZ.

Bugün İstanbul sakinleri hak 
istemek için toplandı. Saat ikiden 
beri Sultan Ahmet şimdiye kadar 
görülmemiş bir manzara arz 
eylemektedir. Şehrimizin bütün 
Müslüman halkı, akın akın Sultan 
Ahmet’e gelmektedir. Sancağımızın 
siyaha bürünerek hazin hazin 
dalgalanması bugünün heyecanlı 
bir derdi olmuştur. Bütün Müslüman 
dükkânları kapanmış ve her sınıf 
halk hak istemek için büyük bir 
istekle İstanbul’un bu tarihî meyda-
nında toplanmıştır. Toplanma büyük 
bir düzen içinde geçmektedir.

�(Tercüman-ı Hakikat, 24 Mayıs 1919)

Sultan Ahmet’te Bugünkü 
Halk Toplantısı
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1. “O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme 
zamanı, Güneş ve Ay’ı (vakitlerin tayini için) 
birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, Aziz olan 
(ve her şeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.” 
 (En’am suresi, 96. ayet) 
Bu ayetten çıkarılacak en kapsamlı sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan aklını kullanarak evrendeki düzeni 
kavrayabilir.

B) Vakitlerin belirlenmesinde Ay ve Güneş-
ten yararlanılmaktadır.

C) Her şeye hükmeden Allah evreni yaratıp 
onu belli bir düzene koymuştur.

D) Neyin doğru neyin yanlış olduğunu Allah 
bilir.

2. Canlıların doğması, gelişmesi ve beslenme-
si gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında 
değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve 
insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara 
bağlamıştır.
Buna göre; 

I. Balıkların suda solunum yapabilmek için 
solungaçlı yaratılmış olmaları

II. Havadan serbest bırakılan cisimlerin 
yere düşmeleri

III. Yılan, kertenkele gibi hayvanların kış 
uykusuna yatmaları

hangileri biyolojik yasayla ilgilidir?

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

3. Allah insanların ve diğer canlıların en rahat 
bir şekilde yaşaması, temel ihtiyaçlarını kar-
şılaması, gökten ve yerden gelebilecek teh-
likelerden korunması için dünyayı en güzel 
şekilde yaratmıştır. Canlılar, yeryüzündeki 
tehlikelere karşı kendilerini bir şekilde koru-
yabilirken gökyüzünden gelecek tehlikelere 
karşı acizdir. Bu nedenle Allah, dünyayı ve 
dünyadaki varlıkları korumak için atmosferi 
yaratmıştır. Bununla ilgili bilgileri de pey-
gamberler aracılığı ile insanlara bildirerek bu 
konuyu düşünüp Allah’ın büyüklüğünü anla-
masını istemiştir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu açıkla-
maya uygun bir örnektir?

A) “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye 
göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde 
tutuyoruz...” 

 (Mü’minûn suresi, 18. ayet)
B) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. 

Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete 
hayat veririz...” 

 (Zuhruf suresi, 11. ayet)
C) “Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yara-

tan odur. Her biri bir yörüngede hareket 
etmektedir.” 

 (Enbiyâ suresi, 33. ayet)
D) “Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yap-

tık. Onlar ise oradaki (Allah’ın varlığını 
gösteren) delillerden yüz çevirmekteler.” 

 (Enbiyâ suresi, 32. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

2. Deneme

A
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4. I. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 
571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. 

II. 25 yaşında Hz. Hatice ile Mekke’de ev-
lendi. 

III. 40 yaşına geldiğinde Nur Dağı’ndaki 
Hira Mağarası’ndayken ilk vahyi alarak 
peygamber oldu. 

IV. 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret 
ederek ilk İslam Devleti’nin temellerini 
attı.

Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili verilen bil-
gilerin hangileri peygamberimizin iradesi 
ile yaptığı davranışlardandır?

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

5. 

Nasrettin Hoca elma ağacının dalına çıkıp 
dalı kesmeye başlar. Oradan geçen bir adam 
“Hey hoca ne yapıyorsun düşeceksin.” der. 
Nasrettin Hoca duymazlıktan gelir. Bir dakika 
sonra dal kopar ve Nasrettin Hoca yere dü-
şer. Nasrettin Hoca adama “Hey! bekle sen 
benim ne zaman düşeceğimi bildin ne zaman 
öleceğimi de bilirsin.” der.
Bu hikayede Nasrettin Hoca aşağıdaki 
evrensel yasalardan hangisine aykırı dav-
ranmıştır?

A) Fiziksel
B) Kimyasal 
C) Biyolojik
D) Toplumsal 

6. “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan 
yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz 
(hepinize erişir)...”
 (Enfâl suresi, 25. ayet)
Bu ayet, aşağıdaki yasalardan hangisi ile 
ilgilidir?

A) Fiziksel 
B) Kimyasal 
C) Toplumsal 
D) Biyolojik 

7. Kelebek yumurtasından çıkan tırtıl bahar ay-
larının tadını çıkarıp, bolca yaprak ile beslenir. 
Ancak tırtıl yaşamının sonuna gelmeden ön-
ce kendi etrafında bir koza örer ve bir pupaya 
dönüşür. Kozanın içindeki rengârenk kanatlar 
belirmesiyle kelebeğe dönüşüm başlar ve so-
nunda dönüşüm gerçekleşir. Dişi kelebeğin 
yumurtlamasıyla başlayan süreç yavru kele-
beğin kozasından çıkışıyla son bulur. Dün-
yaya gözlerini açan yavru kelebek çiçekten 
çiçeğe uçarak karnını doyuracak ve hayatını 
devam ettirmeye çalışacaktır. Kelebekler ge-
nel olarak 1,5-3 ay kadar yaşarlar ve diğer 
canlılar gibi onlar da bu dünyadan göçerler.
Bu parçada kader ile ilgili kavramlardan 
hangisine değinilmemiştir?

A) Ömür
B) Ölüm
C) Rızık
D) Tevekkül
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8. İnsan, Allah’ın evrene koyduğu yasaları göze-
terek çalışır, çabalar, sebeplere sarılır ve rız-
kını kazanmak için tercihlerde bulunur. Allah 
da onun bu tercihine, çabasına göre rızkını 
yaratır. Fakat bu durum, “Kaderimde ne varsa 
o olur, nasıl olsa rızkı veren Allah’tır.” deyip 
insanı çalışmamaya, tembelliğe götürme-
melidir. İnsana düşen; geçimini sağlamak ve 
rızkını elde etmek için gerekli çalışmaları yap-
mak, sonra da sonucu Allah’tan beklemektir.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi 
doğru olmayan bir kader anlayışıdır?

A) İyi bir okul kazanmak için planlı çalışmak
B) Ailesinin rızkını çıkarmak için meslek 

edinmek
C) Kaderde ne varsa o olacağından hayatı 

eğlenerek geçirmek
D) Hastalıktan kurtulmak için önce tedavi 

olup sonra Allah’tan şifa istemek

9. Ayet el-Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. 
İçinde “kürsi” sözcüğü geçtiği için bu isimle 
anılır. Ayet, Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarını ve 
gücünü anlatır. Yüce Allah Ayet el-Kürside 
İslam inancına ait hususları bizlere özet bir 
şekilde bildirmiştir. 
Buna göre Ayet el-Kürsi’nin anlamı dikka-
te alındığında aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah’ın birliği vurgulanarak İslam’ın en 
temel ilkesi olan tevhit üzerinde duruldu-
ğuna

B) Kâinattaki bütün olayların O’nun ilmi, ira-
desi ve kudretiyle gerçekleştiğine 

C) Allah’ın bütün kâinatın sahibi olduğu, bü-
tün işlerin ancak O’nun izniyle gerçekleş-
tiğine 

D) İnsanları tevhide davet etmeleri için, Yüce 
Allah’ın peygamberler gönderdiğine

10. Mısır hükümdarı, Hz. İbrahim’in soyundan 
gelen İsrailoğullarına iyi davranmıyor, onlara 
türlü türlü işkenceler yapıyor ve onları köle 
gibi çalıştırıyordu. Mısır Firavunu bir rüya 
görmüştü. Kâhinlerin yorumuna göre İsrailo-
ğullarından doğacak bir çocuk onun tahtını 
elinden alacaktı. Firavun bu rüya sebebiyle 
İsrailoğullarının yeni doğan bütün erkek ço-
cuklarının öldürülmesini emretti. İşte böyle bir 
zamanda Hz. Musa, Mısır’da dünyaya geldi. 
Yeni doğan Musa’yı Yüce Allah bir lütuf olarak 
elbette kurtaracak ve onun emniyetini sağla-
yacaktı. Yüce Allah, Hz. Musa’nın annesine 
onu emzirmesini, başına bir şey gelmesinden 
endişe ettiğinde de onu nehre bırakmasını, 
korkup kaygılanmamasını ilham etti. Hz. 
Musa’nın annesi de çocuğunu emzirdi ve bir 
sandığa koyarak Nil nehrine bıraktı. Ablasına 
da onu izlemesini söyledi. Nehir de Musa’yı 
Firavunun sarayına götürdü. 
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Hz. Musa’nın annesinin de bir peygamber 
olduğu

B) Firavunun, makamı uğruna küçücük ço-
cukları bile katlettiği

C) Allah’ın izni olmadan hiç kimsenin birine 
zarar veremeyeceği 

D) Hz. Musa’nın, Hz. İbrahim’in soyundan 
geldiği

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİ BİTTİ.

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. 
GROUP

Tina
Clark and I will go camping in 
Fethiye on Saturday afternoon. 
Why don’t you join us?

Dave
Why not? Who else is coming?

Mary
That sounds great. What time are 
you going to go?

Jane
It’s a great chance to relax, but I 
can’t.

Belma
Sounds awesome. Shall  
I bring anything?

Frank
I’d love to, but I’m visiting my 
grandparents on that day.

According to the messages above, 
which of the following is CORRECT?

A) Mary, Frank and Belma accept the 
invitation.

B) Clark asks for more information about 
the event.

C) Frank refuses the offer because he has 
another plan.

D) Jane gives an excuse for not attending 
the activity.

2. James : I’m fond of eating salty and spicy 
food. What about you?

Owen : I love the taste of spicy dishes. My 
favourite one is spicy steak.

Harry : I’m interested in sour and fresh 
things such as lemon and mint.

Taylor : I like eating desserts such as 
cookies and ice cream.

Rascal : I’m keen on salty meals. Grilled 
chicken is my favourite.

Who has a sweet tooth according to the 
conversation?

A) Harry B) Owen
C) Taylor D) Rascal

İNGİLİZCE
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

2. Deneme

A
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3. Vincent is a 18 year-old national sportsman. 
Here is the list of his Saturday activities:

Which of the following is FALSE 
according to the table above?

A) Vincent reads the news online for two 
hours.

B) Vincent goes to bed after he watches TV.
C) Vincent has breakfast before he goes to 

archery training.
D) Vincent goes to the theatre at half past 

three in the afternoon.

4. Carmen : What shall I cook for breakfast, 
Miranda?

Miranda : How about an omelette?

Carmen : Sounds delicious. - - - -?

Miranda : Two eggs, salt and oil.

Carmen : We have all of them, but I don’t 
know how to cook it. - - - -?

Miranda : Sure. First, pour some oil into 
the pan.

Carmen : - - - -?

Miranda : Then crack two eggs in it and 
sprinkle some salt. Finally, serve 
it hot.

Which of the following questions DOES 
NOT Carmen ask Miranda?

A) What are the ingredients of it
B) How long do you cook it
C) What is the next step
D) Can you tell me the process 

Time Activity
07:30 get up
08:00 have breakfast
09:30 go to archery training
12:30 have a shower
13:00 have lunch
14:00 read a book
15:30 watch a film
18:00 read the news online
20:00 have dinner
20:30 watch TV
22:00 sleep
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5. 

- - - -.

OK. See you there.

That’s OK. What 
time are we going to 
meet?

Hey, Stephan. There 
is a new sci-fi movie 
at the cinema. Would 
you like to watch it 
with me on Sunday 
evening?

What about Monday 
evening then?

Let’s meet at 8 
o’clock in front of the 
cinema.

Which of the following DOES NOT 
complete the conversation?
A) I’d love to, but I’m visiting my 

grandparents at the weekend
B) You know I’m not interested in sci-fi 

movies, so I can’t make it
C) Well, I like this kind of films very much. 

However, I’m busy then
D) I don’t want to miss it, but I have another 

plan for Sunday

6. 

Darren 

I think my best friend is Sandra. 
We get on well with each other. I 
can always trust her because she 
never tells lies. I share my secrets 
with her and she never shares 
them with other people. She 
backs me up when I need her.

Which of the following is TRUE 
according to the information?

A) Sandra tells the truth and helps Darren.
B) Darren never counts on Sandra because 

she tells lies.
C) Sandra always shares Darren’s secrets 

with other people.
D) Darren has a bad relationship with Sandra.



22 8. SINIF

2. DenemeİNGİLİZCE
A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

ANK-0802-2020  www.ankarayayincilik.com.tr

7. Fiona asked her friends’ opinion about classical music. Here are their answers:

To me, classical music is 
terrific. I don’t like other 
types of music.

I’m really fond of classical 
music. In my opinion, it is 
impressive and amazing.

Gabriel

Simon Linda

Paul

I think classical music is 
trendy. I never miss classical 
music concerts.

To be honest, classical music 
is ridiculous. I can’t stand 
listening to it.

According to the information above, who finds classical music unbearable?

A) Simon
B) Linda
C) Gabriel
D) Paul

8. Here are some pictures of Roger’s favourite daily activities:

Which of the following DOES NOT match with one of the pictures above?

A) Finally, I take out my dog for a walk.
B) I get up early in the mornings and push-up ten times.
C) Next, I do crunches twenty times.
D) Then I squat thirty times.
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9. Mr. Marley did some research about book preferences of the 8th grade students in his school. He 
interviewed 100 students. Here are the results:

According to the results, which of the following is NOT CORRECT?

A) The number of the students preferring detective books is more than those preferring gothic 
books.

B) More than half of the students prefer reading fantasy, detective and gothic books.
C) Realistic books are less popular than fantasy books among the students.
D) Travel books are the most popular genre among the students.

10. 
Camping is a lifestyle for me. I often go camping with my mates from school. 
I highly recommend you try this relaxing and amazing experience. You 
need to take your pocketknife, torch, rope and tent with you before you go 
camping. You may also need a sleeping bag. We are going to go camping 
next Friday. If you want to join us, please text me until 20 November.

Which of the following equipment is NOT given in the text?

A) B) C) D)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Book Genres Number of Teens

Biographical 6

Travel 50

Detective 10

Realistic 3

Gothic 8

Fantasy 23




