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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait 
değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine 
bildiriniz.

Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamayı kurşun kalemle yapınız.
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aşağıda koronavirüs riskine karşı uygulamamız gereken 14 kural verilmiştir.

Murat, koronavirüs riskine karşı alınması gereken 14 kuraldan bazılarını şu şekilde uygulamıştır:

Murat, ellerini su ve sabun ile en az 25 ya da 30 saniye boyunca yıkamıştır. Hapşıran komşula-
rına en az 5 adım uzaklıkta durmuştur. Öksürürken mendil kullanmamıştır. Kimseyle tokalaşma-
maktadır. Elleriyle gözlerine asla dokunmamıştır. Almanya ziyaretini ertelemiştir. Yurt dışından 
gelen annesini iki hafta evde tutmuştur. Havalandırmayı sürekli açık tutmuştur. Kıyafetlerini 60 
derecede yıkamıştır. Evdeki her yeri deterjanla temizlemiştir. Bir an hapşırdığı için maske takmış-
tır. Havlularını kimseyle paylaşmamıştır. Günde en az 3 litre su içmiştir. Öksürdüğü için de hemen 
hastaneyi arayıp bilgi almıştır. 

Verilen bilgilere göre Murat kaç numaralı önlemi uygulamada bir hata yapmıştır? 

A) 1 B) 3 C) 6 D) 11
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

2. Roman yazmak istediklerini söyleyen birçok kişi bize bunu nasıl yapacağını soruyor. Fakat bir-
çoğunda roman yazmak için yeterlilik olmasına rağmen en büyük eksikleri öz güven. Bir roman 
yazmak için kendilerini yetersiz görmelerinin veya ilk adımı atamamalarının altında bu neden ya-
tıyor. Eğer yeterince kitap okuduysanız, yazmaya ayıracak zamanınız varsa yapmanız gereken 
bir defter ve kalem alıp kafanızdakileri aklınıza geldiği gibi, yazmaya başlamak. ---- başarmak 
üzeresiniz demektir!

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir? 

A) Daha sonra da iyi ki bir hikâye kitabı yazıyorum, diyorsanız

B) Kitabınızın kapağını tasarladıysanız 

C) Edebiyatın şiirsiz olamayacağını düşünüyorsanız 

D) Sözcükler kafanızdan kâğıda doğru akmaya başladıysa

3. Aşağıdaki karikatürlerden hangisi diğerlerinden farklı bir söz sanatıyla ilgilidir?

A) B)

C) D)

Vay be Evren kafese 
benziyor.

Evren sonsuz sayıda
yıldız ve galaksilerden 

oluşmaktadır…

Neden boynun 
eğri

Ne? Eğri mi benim 
boynum?! ühühü!

Nasıl yani? Bilmiyo 
muydun?

Abi naaptın yaa? Biz yıllarca 
söylemedik üzülür diye. Hadiii!

Kurda sormuşlar ensen 
neden kalın diye…

Kendi işim kendim 
yaparım demiş…

Deliriyorum galiba!..

Tavuk mu
yumurtadan çıkar,

yumurta mı
tavuktan?

Ben çıkmadım, 
çıkmıycam da!

Sorumun cevabı 
bu diildi…

Yumurtla-
mıycam

da!
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

4. 

Bu görseli en iyi ifade eden metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Unutulmamalıdır ki her çocuk, gelişimi için özel bir yol haritasına sahiptir ve her çocuğun ken-
dine özgü yol haritasının ortaya çıkarılmasında yine anne babalar ve öğretmenler en önemli 
belirleyicidir.

B) Başarı: Çok sık gülmek, çocukların sevgisini ve akıllı insanların saygısını kazanmak, içtenlik-
le yapılan eleştirilerin kıymetini anlamak, kötü alışkanlıkların yoldan çıkarma deneyimlerine 
dayanabilmek, güzeli anlamak, başkalarında en iyiyi bulmak, daha iyi bir dünyayı geride bı-
rakabilmek hatta bir tek kişi bile olsa birilerinin siz yaşadığınız için daha rahat nefes aldığını 
öğrenmektir.

C) Günlük hayattaki en önemli şey zekâdır. Kişinin kendisi ile ilgili bilgisinin olması ya da yaşamı 
ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına işaret eden zekâdır. Öze dönük zekâsı güçlü olan 
birey, kendi coşkularının sınırlarını anlayabilen, kendi davranışlarını yönetirken bunlara daya-
nabilen, güvenebilen kişidir.

D) Her birey farklıdır. Herkesin kendine göre farklı bir dünyası vardır. Sanatçılar da böyledir. Bir 
doğa resmi istersiniz. Herkesin hayal dünyası farklı bir kapıya açılır ve herkes size bambaşka 
bir doğa çizer. Sanat işte burada ortaya çıkar asıl. Farklı olmak, özgün olmak, bireysel ol-
mak…
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

5. 
Dün gece Kadir Gecesi’ydi. Biz de elektrikler kesilince kandil yaktık ve oturduk başına, soh-
bet ettik. Bir an komşum kandili düşürdü. Allah’tan sağlam çıktı ve kırılmadı. Babam da ağaç-
ları sulama işlemi için dışarı çıkmıştı. Babaannemin nasihat veren güzel öykülerini dinledik.

Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları “■, ★, ●, ▲” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metin-
de bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Zarar görmemiş, bozulmamış

Öğüt

ANAHTAR SÖZCÜK

Sulamak işi

İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan 
kaptan oluşmuş aydınlatma aracı

1

3

4

2

1 2 3 4

Numaralanmış kutularda yer alan harfleri “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirdiğimiz-
de aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur?

M A K İA) B)

C) D)M A S A

M A L İ

A L A M



6

TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

6. Öznel Yargılı Cümleler: Anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. Bu tür 
yargılar, “bence, bana göre” anlamı taşır.

Nesnel Yargılı Cümleler: Öznenin, yani söz söyleyen kişinin düşünce ve duygularına değil, 
nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen yargılardır.

Buna göre aşağıdaki film afişlerinden hangisi öznel unsurları barındırmaz?

A)  B) 

C)  D) 
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

7. Ülkemizde özellikle yetenekli genç oyuncuları erkenden “sen olmuşsun” havasına sokmamızın 
yanlış olduğunu düşünüyorum. Oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun sonuçta öğrenmesi ge-
reken çok şey var ama ülkemizde biz bu kısmı çabuk atlıyoruz ve oyuncuyu havaya sokuyoruz. 
Oyuncuların yaşının daha genç olduğunu ve olgun davranamayacağı gerçeğini atlıyoruz. Her 
insanın karakteri farklıdır. Böyle oyuncuları gördüğümüzde daha soğukkanlı olmalıyız ve bu ço-
cukları ne olursa olsun en iyi şekilde eğitmeye devam etmeliyiz. Tabii bu işte en büyük sorumlu-
luk antrenörlere düşüyor. Antrenörler oyuncusunun karakterine göre davranmalı ve halk tabiriyle 
şımartmadan en iyi şekilde eğitip üst seviyelere taşımaya çalışmalıdır. 

Soru: Genç, yetenekli bir futbolcuyu iyi yerlere getirebilmek için ne yapmamız gerekir? 

Bu soruya parçadan hareketle aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmelidir?

A) Futbolcuyu hemen büyük kulüplere servis etmeliyiz. 

B) Medyanın dikkatini çekip oyuncuyu parlatmalıyız. 

C) Futbolcuyu iyi bir antrenörle buluşturup onu şımartmadan, kişiliğine göre eğitmeliyiz. 

D) Futbolcuyu ailesinden uzaklaştırıp yatılı olarak kulübe almalıyız.

8. Fiil kök veya gövdelerine -an /-en, -ası /-esi, -maz /-mez gibi belirli eklerin getirilmesiyle sıfat-fiil 
oluşturulur. Sıfat-fiiller tıpkı sıfatlar gibi isimleri niteleme görevi üstlenir. 

Bu açıklamaya göre, 
Yemyeşil Tire’me geldim. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Tire’mde geçireceğim. Ailemi özlemişim. Ar-

kadaşlarımı, dostlarımı özlemişim. Sokağa çıkma yasağı vardı. Eve gelir gelmez ilk işim odama 
 I

gitmek oldu. Yapılacak çok işim vardı. Güneşe bakan bir odam vardı. Ramazan ayı olduğu için 
 II III

davulcular geçerdi. Mani okumayan bir davulcu düşünebiliyor musunuz?
  IV

metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiil değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

9.  

Kitap   Künyesi

Ligon, M. Carpenter, K. Brown, W. & Milsop, A. (1983). 
Computers in the world of business communications. 

Hartford, CT: Capital Press.

Yazar(ların) adı Yıl

Kitabın
başlığı Yayınevi Basıldığı yer

Yukarıda örnek bir kitap künyesi verilmiştir. Ve kitap künyelerinde yer alması gereken bilgiler 
farklı renklerle belirtilmiştir. 

Levent Öğretmen de öğrencilerinden okudukları kitapların künyelerini yazmalarını istemiştir. 

Öğrencilerin yazdıkları künyeler şu şekildedir:

Kağan: Yaşar Kemal, Bir Bulut Kaynıyor, İstanbul, Kuşçu Yayınevi

Ata: Yalçın Umut, 2004, Kuş, Güven Yayıncılık

Nilüfer: Sait Faik Abasıyanık, 2008, Son Kuşlar, İstanbul 

Can: Orhan Pamuk, 2001, Ankara, Derinsu Yayınları

Verilen bilgilere göre öğrencilerin künyelerinde eksik bıraktıkları yerlerin renkleri aşağıda-
kilerden hangisinde verilmiştir? 

A) 
Kağan

Ata

Nilüfer

Can

 B) 
Kağan

Ata

Nilüfer

Can

 C) 
Kağan

Ata

Nilüfer

Can

 D) 
Kağan

Ata

Nilüfer

Can
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

10. Öğrencilerimiz yurt dışına ilk çıktıklarında kültür şoku olarak bilinen ve uzunluğu kişiden kişiye 
değişen bir süreç yaşarlar. Gittiğiniz ülkedeki insanların davranış biçimleri, yemek alışkanlıkları, 
temizlik anlayışları, trafik, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri, iletişim tarzları gibi şeylerin yabancı 
gelmesi sizi bazen karamsar yapar ve biraz da hayal kırıklığına uğratabilir. Bu durum genellikle 
geçicidir ve yurt dışı deneyimi her yönüyle kişisel gelişiminize katkı sağlayacaktır. Farklı kültürleri 
tanımak ise işin aslında en eğlenceli kısımlarından bir tanesi hâline gelecektir. Bu bağlamda 
kültürler arası farkların incelendiği boyutları bilmek bu konudaki gözlem yetkinliğinizi artıracaktır.

Buna göre, 

 I. Yurt dışında öğrenci arkadaşlarınızı bir partiye davet ettiğinizde, Fransız veya Orta Doğu 
kültürüne sahip bir kişi bir bahane uydurarak gelemeyeceğini belirtirken bir İskandinav size 
direkt olarak partinize gelmek istemediğini söyleyecektir. Sakın bu kişinin size değer verme-
diğini veya kaba birisi olduğunu düşünmeyin zira bu tamamen kültürel bir durumdur.

 II. İlginç gelebilir sizlere ancak Türkiye’de etek giyen erkek göremeyiz. Ancak İskoçya’ya gitti-
ğimde sokakta dolaşan bir sürü etek giymiş erkekle karşılaştım.

 III. Türkiye’de bir duruma ya da olaya hayır demek istersek başımızı sağa sola sallarız, evet 
demek istersek de yukarıdan aşağı doğru sallarız. Ancak, Avrupa’da bu olayı sadece el işa-
retleri ve parmak işaretleriyle hallediyorlar.

numaralanmış metinlerden hangileri söz konusu parçayla ilgilidir?

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

11. I. Başkasının

 II. Düşmanıdır 

 III. Cahil

 IV. Nasıl

 V. Kendisinin

 VI. Dostu olsun

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir atasözü oluşturduğumuzda doğru sırala-
ma nasıl olur? 

A) I – II – III – IV – V – VI    B) I – III – II – IV – VI – V 

C) III – V – II – IV – I – VI    D) III – V – IV – VI – I – II 
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

12. Aşağıdaki grafikte 2013-2014-2015-2016 yıllarında Türkiye’de üniversite mezunu olanların işe 
girdiği sektörlerin dağılımı verilmiştir.

2013
%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

2014 2015 2016

Birincil Sektör ve Kamu Hizmetleri

Ticari ve Diğer Hizmetler

İmalat

İnşaat

Dağıtım ve Nakliye

Pazar Dışı Hizmetler

Bu grafikten hareketle,

 I. Tüm yıllarda en çok imalat sektöründe işe girmişlerdir. 

 II. Tüm yıllarda işe girme oranın en düşük olduğu sektör hep aynıdır.

 III. Birincil sektör ve kamu hizmetleri hep inşaat sektöründen fazladır.

 IV. Ticari ve diğer hizmetler hep pazar dışı hizmetlerin gerisindedir.

 V. 2016’da imalat sektöründe işe girenlerin oranı pazar dışı hizmetlerde işe girenlerin oranının 
6 katından daha fazladır. 

bilgilerinden hangileri söylenemez? 

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

Diğer sayfaya geçiniz.

13. 
DOLAYLI TÜMLEÇ

 Yardımcı eleman
 Ekibin yapacağı eylemlerin yerini ve yönü-

nü belirler.
 -de, -den, -e eklerini alır.
 Yer Tamlayıcısı olarak da bilinir.

 Nereye
 Nerede
 Nereden

 Kime
 Kimde
 Kimden

 Neye
 Neyde
 Neyden

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur? 

A) Bayramı kutlamak için Çeşme’ye gittiler. 

B) Kendine yeni bir ev bakıyor.  

C) Zil çaldığında ileri gitti Ata’nın babası Refik abi.

D) Tren İzmir’den Ankara’ya çok hızlı gitti. 
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

14. 

Gıda israfı sorunu son zamanlarda tüm dünya genelinde önlenmesi ve çözüme ulaştırılması için 
çaba harcanan açlık, iklim değişikliği gibi diğer güncel sorunların arasına girmiştir. Her yıl 500 bin 
tondan fazla ekmeğin çöpe atıldığı ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının sürdürdüğü israf ile ilgili 
kampanyalar etkisini göstermeye başladı.

Bu açıklamaya göre,

 I. Ekmek üretimi, tüketime göre planlanırsa israf da önlenmiş olur. 

 II. Alınan ekmekler artarsa hemen çöpe atılmamalı, saklanmalı. 

 III. Fazla ekmekler denize atılmalı ve oradaki balıklar yemeli. 

fikirlerinden hangileri görselde sözü edilen ekmek israfı soruna yönelik bir çözüm olabilir? 

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

Diğer sayfaya geçiniz.

15. Ünlü Yapımcı Acun Ilıcalı’yı Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Ilıcalı’nın spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi 
hakkında kitap basılmış, belgeseller çekilmiş ve programlar yapılmıştır.

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969; 
Edirne / Türkiye), Türk televizyoncu, 
girişimci, uluslararası yapımcı ve iş 
insanıdır. Ilıcalı, televizyon kanalları 
TV8 ve TV8,5’un sahibi, ABD, Meksi-
ka, Romanya, Macaristan, Brezilya, 
Kolombiya ve Yunanistan dahil dün-
yadaki pek çok ülkede prodüksiyon 
şirketleri bulunan, dünyanın önde 
gelen televizyon kanallarına pro-
düksiyonlar yapan ve çalıştığı ka-
nallara yayın stratejileri geliştiren 
Acun Medya Grubu’nun kurucusu 
ve yönetim kurulunun başkanıdır.

Bugüne kadar birçok farklı kategori-
de 1000’den fazla ödüle layık görül-
müş ve yapılan anketler sonucunda 
son 15 yıldır defalarca Türkiye’nin 

en güvenilir ilk üç ismi arasında yer 
almıştır. 2018 yılında medya sektö-
rünün dünyadaki en prestijli dergisi 
Variety’in seçtiği medya ve eğlence 
sektöründe dünyanın en etkili 500 iş 

insanı arasına girmiştir.

Verilen bilgilerden hareketle Acun Ilıcalı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Acun’la ilgili otobiyografik kitaplar basılmıştır. 

B) Bugüne kadar aldığı ödüller 100’den fazladır. 

C) Dünyada pek çok ülkede prodüksiyon yapmıştır.

D) Son 15 yıldır birçok kez ülkemizin en güvenilir ilk üç kişisinden birisidir.

16. Fiil kökünden türediği ve olumsuzu, fiiller gibi “-ma /-meˮ eki ile yapılabildiği hâlde kip eki alama-
yan sözcüklere “fiilimsiˮ denir.

Buna göre,

 1. Yağmurda biriken sular kaldırımlarda yürüyenlere sıçradı.  

 2. Dondurma bu mevsimin vazgeçilmezidir.  

 3. Çakmak almak için dolmuşa binip o kadar uzaklara gitti.

cümlelerinin hangilerinde fiilimsi yoktur? 

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

17. Mors, iletişimin nokta ve kısa çizgi kullanılarak sağlandığı, soldan sağa okunan bir alfabedir. 
Aşağıda Türkçedeki rakamların Mors alfabesindeki karşılıkları verilmiştir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Mors Alfabesiyle Rakamlar

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “1920, 1923, 1938, 1881”  herhangi birinin Mors alfabe-
sine göre yazımı değildir?

A)

B)

C)

D)
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

18. ●  Yazar karşısında biriyle sohbet edermiş gibi yazmıştır.

●  Kişisel düşüncelere yer verilmiştir. 

●  Metinde deyim, atasözü ve özdeyişlerden yararlanmıştır.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklere yer verilmiştir? 

A) Ay’a gideceğiz, yıldızlarda bizim gibi kişiler varsa onlarla tanışacağız, konuşacağız da ne ola-
cak? Bunu sormak doğru değildir: İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını düşünmeden bilmek 
ister. Ay’a gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak, başımıza büyük dertler de açabilir; olsun, 
bilgi uğrunda rahatımızı, mutluluğumuzu esirgeyecek miyiz?

B) Sohbet kelimesi eski dilde “dostluk, yarenlik” anlamında kullanılmıştır. Divan geleneğinde 
sohbete önem verilmiş, iyi konuşan, iyi anlatımda bulunan insanlar “sohbet, muhabbet ehli” 
olarak adlandırılmıştır. Sohbet yazıları nesnelliği yönü ile makale yazılarına benzer. Sohbet 
türünün ayırt edici en önemli özelliği konuşma havasında yazılmasıdır. Sohbet yazılarında 
güncel olaylardan bahsedilir.

C) “Şiir nedir”? diye soruyorsunuz. Edebiyat yapmayı, büyük söz etmeyi sevenler için şiir ne 
değildir ki! Şiir bir çığlıktır, bir ilan-ı aşktır, sallanan bir yumruktur, bir umuttur, bir kurtuluştur 
vb… Kuşkusuz, bunların hepsi şiirde olabilir, fakat bunlar nesirde de olan şeylerdir. Sevdiği-
nin gözüne girmektir şiir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgememektir şiir. Ulu Önder’imizin de 
dediği gibi “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Sanata ve 
şiire daha önem verdiğimiz günlere diyorum.

D) Yeni yetişen arkadaşlara, Yahya Kemal, Nâzım Hikmet, Ahmet Muhip, Orhan Veli, Melih Cev-
det, Oktay Rifat, Cahit Külebi gibi işlerinin ehli olan şairleri örnek gösterebilirim, ama örneğin 
ikinci bir Muhip veya ikinci bir Melih olmak için değil, kendi kişiliklerini bulmak için; çünkü ad-
larını gelecek yüzyıllara ancak kişilikleriyle ulaştırabilirler.

19.  

●  Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. 

●   Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını gös-
termek veya ifadeye güç katmak için konur.

●  Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan sözcük ve bölümlerin yerine konur. 

Üç nokta (…) aşağıdaki cümlelerden hangisinde yukarıda verilen görevlerinden başka bir 
görevde kullanılmıştır?

A) Uzaktan bana seslendi. Levent Hoca… Levent Hoca, diye.

B) Sana uğurlar … Ayrılıyor yolumuz.

C) … derken bir anda babası geldi. 

D) Bostanlı sahilde koşuyorum, öyle güzel bir hava var ki…
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

20.  

Levent, arkadaşından sayıların yazımıyla ilgili yardım istemiştir.

Arkadaşının Levent’e verdiği cevapları evet ve hayır şeklinde maddelersek doğru eşleştir-
me nasıl olmalıdır?

A) 
1 evet

2 evet

3 evet

4 hayır

 B) 
1 evet

2 hayır

3 evet

4 hayır

 C) 
1 evet

2 evet

3 hayır

4 hayır

 D) 
1 hayır

2 evet

3 evet

4 hayır

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

1. 

ALINAN KARARLAR

Manda ve himaye kabul olunamaz.

Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.

Millî sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve dire-
necektir.
Aynı gaye ile millî vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

Sivas Kongresi için;

 I. Millî iradenin önemsendiği,
 II. Emperyalist güçlerin başarısızlığa uğratıldığı,
 III. Ülke bütünlüğü ve bağımsızlık anlayışının önemsendiği,
 IV. Millî Mücadele’nin tek bir merkezden yönetilmesinin amaçlandığı

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlat-
ları, hep aynı cevherin damarlarıdır.

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? 

A) Millî irade B) Teşkilatçılık  C) Millî birlik ve beraberlik D) Millî bağımsızlık
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

3. 

İstiklal Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp 
Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara’ya 
uzanan, Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu’ya 

deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla 
cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 340 

km’lik yoldur.

Savaş boyunca İnebolu açıklarına gemilerle 
gelen cephane ve silahlar kayıklarla İnebo-

lu’ya taşınmış, Kastamonu kadınları 
tarafından zor şartlarda cepheye taşınmıştır.

107 km’lik bölümü ilimiz sınırları içerisinde 
kalan İstiklal Yolu’nun önemini vurgulamak ve 

genç kuşaklarda tarih bilinci oluşturmak 
amacıyla 2009 yılından itibaren ekim ayı 

içerisinde İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) İstiklal Yolu’nun farklı şehirlerden geçtiği

B) Tarihi anıların günümüzde canlı tutulmak istendiği

C) Türk kadınlarının vatanın kurtarılmasında fedakârlık gösterdiği

D) İstiklal Yolu’nun Millî Mücadele’nin kazanılmasında en önemli güzergâh olduğu

4. Millî Mücadele Dönemi’nde Kars, Ardahan ve Sarıkamış; Rusların silahlandırdığı Ermeniler ta-
rafından işgal edilmiştir. Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa yönetimindeki Türk ordusu 
Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Türk ordusunun zaferi üzerine barış isteyen Ermenistan ile 
Gümrü Barış Antlaşması yapılmıştır.

Buna göre Doğu Cephesi ile ilgili; 

 I. Rusların azınlıklar ile iş birliği yaptığına,

 II. Kuvayımilliye birliklerinin işgallere son verdiğine,

 III. Askerî başarıların beraberinde siyasi başarıları da getirdiğine

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

5. 

Yukarıdaki haritada Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya donanmasının harekâtı, Avrupa ve Os-
manlı Devleti’nin sınırları gösterilmiştir.

Sadece bu bilgilere bakılarak;

 I. Osmanlı Devleti’nin Balkanların tamamına hâkim olduğuna,
 II. Mısır, Cezayir ve Tunus’un İngiliz sömürgesi altında bulunduğuna,
 III. İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinde deniz kuvvetlerinin etkili olduğuna,
 IV. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’la kara bağlantısının bulunmadığına

gibi durumlardan hangilerine ulaşılabilir?

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

6. 
TANZİMAT FERMANI ISLAHAT FERMANI I. MEŞRUTİYET 

*  Bu ferman ile din, dil, ırk 
farkı gözetmeksizin bütün 
Osmanlı vatandaşlarının 
kanunlar önünde eşit oldu-
ğu; can ve mal güvenliği ile 
namus dokunulmazlığının 
devlet güvencesinde olduğu 
vurgulandı. 

*  Mahkeme kararı olmadan 
kimsenin cezalandırılma-
yacağı belirtilirken askerlik 
erkekler için zorunlu hâle ge-
tirildi.

*  Gayrimüslimlere, din ve vic-
dan özgürlüğü sağlanacak, 
onlara ait kilise, okul, patrik-
hane ve hastane gibi binalar 
tamir edilecek.

*  Mahkemeler açık yapılacak 
ve kanunlar herkese eşit 
uygulanacak, karakol ve ha-
pishaneler ıslah edilecek.

*  Resmî yazışmalarda, gayri-
müslimleri küçük düşürücü söz 
ve deyimler kullanılamayacak.

*  Avrupa’dan dönen Jön Türk-
ler (Genç Osmanlılar), meş-
rutiyet adı verilen yönetim bi-
çiminin Osmanlı Devleti’nde 
de uygulanmasını istediler. 
Meşrutiyet ilan edilirse dev-
letin dağılması önlenebilirdi. 

*  Bu düşünce çerçevesinde 
meşrutiyet ilan edilecek, 
anayasa yürürlüğe girecek 
ve Osmanlı Mebusan Mec-
lisi kurulacaktı. 

Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarındaki siyasi olayları gösteren gelişmelere göre;

 I. Atılan adımlar ile milliyetçi isyanları önlenmiştir.
 II. Azınlıkların devlete bağlılıkları artırılmak istenmiştir.
 III. 20. yüzyıl başlarında demokrasinin gelişmesine yönelik adımlar atılmıştır.
 IV. Tanzimat Fermanı ile birlikte ayrışmış bir toplum yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
 V. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte halk sınırlı da olsa yönetime katılma imkânı bulmuştur.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve IV D) III ve V
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

7. 

Osmanlı Devleti bu cepheyi açarak daha önce kaybettiği 
Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak istiyordu. 

Ayrıca Osmanlı ve Almanya, İngiltere’nin Hindistan ile 
bağlantısını kesmek ve Rusya’yı Bakü petrollerinden 
uzak tutmak istiyordu.

Bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın 
hastalıklar Türk askerlerinin büyük bir çoğunluğunun 
yaşamını kaybetmesine neden oldu. Böylece Rusya 
üzerine girişilen ve bir hafta süren “Sarıkamış Harekâtı” 
başarısızlıkla sonuçlandı.

KAFKAS CEPHESİ

Enver
Paşa

Verilen bilgilere bakılarak Kafkas Cephesi ile ilgili;

 I. Osmanlı Devleti’nin taarruz girişiminde bulunduğuna, 

 II. Osmanlı Devleti ile Almanya’nın çıkarlarının bir olduğuna,

 III. Savaşın kaybedilmesinde yalnızca ağır hava koşullarının etkili olduğuna,

 IV. Enver Paşa komutasında, kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istendiğine

yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 

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

8. 

Kuvvetler ayrımı esasını ortaya 
atmıştır. Yasama, yürütme ve 
yargıyı birbirinden ayırmanın 

önemini vurgulamıştır.

Modern demokrasi anlayışına 
temel oluşturan toplumsal 
sözleşme öğretisiyle ün 

kazanmıştır.

Montesquieu

Voltaire
Din ve ifade özgürlüklerinin 

yanı sıra insan hakları 
konusundaki düşünceleri ve 

felsefi makaleleri ile 
ünlenmiştir.

J.J. Rousseau

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen Voltaire, J.J. Rousseau ve 
Montesquieu’ya yukarıda yer verilmiştir.

Bu kişilerin Mustafa Kemal’de aşağıdaki düşüncelerden hangisinin gelişmesine katkı sağ-
ladığı savunulabilir?

A) Millî irade ve demokrasi B) Milliyetçilik C) Akıl ve bilim D) Vatan ve millet sevgisi
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

9.  

Yalnızca I. Dünya Savaşı’nın başında blokları gösteren haritaya bakıldığında aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti başlangıçta tarafsız kalmıştır.

B) İtalya taraf değiştirerek İtilaf Bloğu’na geçmiştir.

C) Savaş daha çok Avrupa topraklarında yaşanmıştır.

D) İngiltere ve Rusya Almanya’nın karşısında yer almıştır.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

10. 

Yalnızca verilen bilgilere bakılarak Çanakkale Savaşı ile ilgili;

I.    Savaşın Osmanlı Devleti lehine sonuçlandığına,

II.   İngiltere ve Fransa’nın asker sayısının daha çok olduğuna,

III.  Osmanlı Devleti’nin Almanya ile müttefik konumunda olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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1.  
“Bir gün Hz. Peygamber’e gelen bir adam ihtiyacı olduğunu söyleyerek ondan yardım istedi. Sevgili 
Peygamber’imiz, “Belki yiyecek bir şeyler vardır.” düşüncesiyle evine haber gönderdi. Fakat evinde 
ikram edecek bir şey olmadığını öğrenince bu Müslüman için ashabından yardım istedi ve “Bu 
şahsı bu gece kim misafir ederse Allah ona rahmet etsin.” dedi. Sevgili Peygamber’imizin bu duası-
na mescitte bulunanların tamamı nail olmak isterdi ancak sahabelerin çoğunun maddî durumu iyi 
değildi. Medineli Müslümanlardan Ebu Talha isimli bir sahabe ayağa kalkarak zor durumda kalan 
bu şahsı ağırlayabileceğini söyledi ve onu evine götürdü. Evde yalnızca çocuklara yetecek kadar 
yiyecek olduğunu öğrenen sahabe konuğunu en iyi şekilde ağırlayabilmek için hanımına, çocukları 
uyutup yiyecekleri misafire getirmesini tembihledi. Hanımı da eşinin isteği doğrultusunda çocukları 
uyutarak evdeki bir parça yemeği misafir için hazırlayıp sofraya koydu. Ev sahipleri adamla birlikte 
sofraya oturduktan sonra, evin hanımı düzeltir gibi yaparak kandili söndürdü. Böylece misafir 
karanlıkta, yemek yiyormuş gibi davranan ev sahiplerinin aslında yemediklerini fark etmeden 
karnını doyurdu. Zira sofrada yalnızca bir kişiye yetecek kadar yemek vardı. Sofradan kalkan çift, 
o geceyi çocuklarıyla birlikte aç geçirdiler. Fakat gönülleri huzurla doluydu. Çünkü, Peygamber’imi-
zin misafirini büyük bir hassasiyetle ağırlamış ve böylece onun duasına mazhar olmuşlardı. Ertesi 
sabah sevgili Peygamber’imiz bu asil davranışı sergileyen sahabeyi görünce, “Allah bu gece sizin 
misafirinize karşı davranışınızdan çok hoşnut oldu.” dedi. (Müslim, Eşribe, 173; Buhârî, 
Menâkıbü’l-ensâr,10.)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen düşünceyle ilgili değildir?

A) “…Onlar kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. 
Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr suresi, 9. ayet.) 

B) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Ve onlara 
şöyle derler: “Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür 
bekliyoruz.”(İnsân suresi, 8-9. ayetler.)

C) Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenler-
dir. Allah, iyilik edenleri sever.( Âl-i İmrân suresi 134. ayet)

D) “O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayır-
manın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden 
kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin...”( Bakara suresi, 185. ayet)

2. Son yıllarda artan orman yangınları ağaçlara, bitki örtüsüne ve ormanda yaşayan birçok can-
lıya ciddi zararlar vermektedir. Büyük orman yangınlarıyla ilgili yapılan birçok araştırma, iklim 
değişikliğinin ve artan sıcaklıkların etkisine dikkat çekerek yangın ve iklim arasındaki ilişkiyi ele 
almıştır. Araştırmalar, iklim değişikliğiyle birlikte artan atmosferik kararsızlık, sıcaklığın yüksel-
mesi, kuraklığın artması, sürekli olan sıcaklık dalgaları gibi meteorolojik ve iklimsel koşulların 
yangınların sayısında ciddi artışlara neden olduğunu göstermiştir. Ancak yangının başlaması için 
iklim koşulları yeterli değildir.

Bu metin evrendeki;

 I. Fiziksel, 

 II. Biyolojik, 

 III. Toplumsal 

yasalardan hangisine örnek oluşturur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3. “İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve bera-
berinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere 
kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap 
verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman 
edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru 
yola iletir.”(Bakara suresi, 213. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Dinin ana konuları     B) Dinin kaynağı

C) İslam’ın ahlaka verdiği önem   D) Dinin ibadetle ilişkisi

4. Nisap sözlükte sınır, işaret, asıl, kaynak an-
lamlarına gelir. Dinimizde nisap kelimesi, 
zekâtın farz olması için gereken zenginlik öl-
çüsünü ifade eder. Bu ölçü, kişinin temel ihti-
yaçları dışında kalan zekât verilebilecek mal-
larının belli bir miktara ulaşmasıdır. Kur’an-ı 
Kerim’de dinen zengin sayılan Müslümanla-
rın zekât vermeleri emredilmiş, Peygamberi-

miz tarafından zekât olarak verilecek malların nisap miktarları tespit edilmiştir. Peygamber 
Efendimiz’in yaşadığı dönemde para olarak gümüş ve altın kullanılıyor, hayvanlardan deve, sığır 
ve koyun; tahıl olarak arpa, buğday, darı, hurma ve üzüm yetiştiriliyordu. Bu nedenle nisap mik-
tarı bu mallar çerçevesinde belirlenmiştir.

Buna göre;

 I. Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler: 1/40

 II. Sığır ve manda: 1/30

 III. Deve: Her beş deve için bir deve

 IV. Toprak ürünleri: 1/10 veya 1/20

hangi malların nisap miktarları doğru değildir?

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

5. Helal yollardan elde edilen mülkiyeti korumak, emeğe saygının bir ifadesi olarak yorumlanmıştır. 
İnsanın kazandığı malı onun izni olmadan almak ve kullanmak büyük günahlardan sayılmış ve ya-
saklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mal-
larınızı aranızda haksızlıkla yemeyin...”  (Nisâ suresi, 29. ayet) buyurmaktadır. Ayrıca insanların 
emeklerinin karşılığını vermek emredilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “İnsanların mallarını ve haklarını 
eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” (Şuarâ suresi, 183. ayet)

Bu metin İslam’ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisinin kapsamında 
değerlendirilir?

A) Canın korunması B) Dinin korunması C) Malın korunması D) Neslin korunması
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6. Cuma hutbesinde Emrullah Kurak Hoca şu ifadelere yer verdi;

Muhterem Müslümanlar! En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından 
biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah’ın yardımı ve insanların gayretli araştırma-
ları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de 
inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resûl-i Ekrem’in buyurduğu gibi “Allah, indirdiği her 
hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir.” bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak 
için tedbiri elden bırakmamaktır.

Değerli Müminler! Sağlık, Rabb’imizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete 
sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah’ın yardımıyla 
huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Elbette Rabb’imizin 
bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her hâliyle mutedil ve 
dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, 
aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir.

Bu hutbeden kaderle ilgili;

 I. Başarı ve başarısızlık,

 II. Tevekkül,

 III. Hastalık ve sağlık

kavramlardan hangilerine ulaşılamaz?

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

7. İnfak kültürü Peygamber Efendimiz’le (s.a.v.) başlayarak farklı dönemlerde farklı toplumlarda 
çeşitlenerek devam etmiştir. Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma kültürünü en iyi temsil 
eden vakıflardır. Bu vakıflar sayesinde imarethaneler, şifahaneler, medreseler ve misafirhaneler 
gibi kurumlarla topluma fayda sağlanmıştır. Vakıfların günümüzde de toplumsal dengenin ve bü-
tünleşmenin sağlanmasında büyük katkıları vardır. İnfak yol, su, hastane, kütüphane, okul, cami 
gibi hayırlı hizmetleri içine alan çok geniş kapsamlı bir ibadettir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi infak kültürüne örnek verilemez?

A)  B)  C)  D) 
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8. 

Genellikle insanlar bir dine inandıklarını, dolayısıyla doğru yolda olduklarını, sonuçta mutlu olacak-
larını, kendi dinlerine inanmayanların ise yanlış yolda olduklarını, dolayısıyla bedbaht olacaklarını 
söylerler. Nitekim Hz. Peygamber zamanındaki Yahudiler, Hristiyanlar hatta putperest Araplar bile 
böyle olduklarını iddia ediyorlardı. Yüce Allah bu surede asıl dini yalan sayıp inkâr edenleri tarif 
ederek bunların kimler olduklarını ortaya koymuştur. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda 
bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakan, yoksullara kendisi yardım etmediği gibi başkalarını da 
buna teşvik etmeyen kimselerdir. Kuşkusuz bu özellikler birer örnektir; dini yahut ahiret sorgusu ve 
yargısını inkâr edenlerin başka özellikleri de bulunmakla birlikte burada Hz. Peygamber dönemindeki 
inkârcıların toplumsal ahlâkla ilgili en belirleyici ve yıkıcı tutumlarına iki örnek zikredilmiştir.  Bu 
ayetler, bir taraftan bu tür davranışlar sergileyenleri kınarken diğer taraftan da gerçek dindarları yetim 
ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmeye özendirmekte; ihtiyaç sahiplerine yardım 
konusunda başkalarını teşvik etmenin, hatta bunun için hayır kurumları oluşturarak sosyal yardımı 
daha verimli, düzenli ve sürekli hâle getirmenin gereğini vurgulamaktadır.

Bu açıklama aşağıdaki surelerden hangisine yöneliktir?

A) Mâûn suresi B) Asr suresi C) Kureyş suresi  D) Ayete’l Kürsi 

9. (I) Rize’nin Hemşin ilçesinde doğdum. (II) Esmer, uzun boylu ve yeşil gözlüyüm. (III) Hukuk fakül-
tesini bitirdim. (IV) Şu anda avukatlık yapıyorum.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri cüzi irade kapsamındadır?

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

10. Bazı insanlar, başlarına gelen birtakım işlerden iyi ve olumlu olanlarına sevinirler. Elde edilen 
sonuç, sırf kendi çalışmalarının ve başarılarının neticesi imiş gibi onunla gururlanırlar. Buna kar-
şılık aynı insanlar; başına gelen ve arzu etmediği bir biçimde sonuçlanan işlerden ise; şikayetçi 
olurlar. Bazen suçu veya sorumluluğu başkalarının üzerine atarlar, bazen de alın yazılarının veya 
kaderlerinin kötülüğüne(!) yorumlayarak, feleğe(?!) kahrederler. Bu gibi işlerden neden sorumlu 
tutulduklarını anlayamazlar veya anlamak istemezler. Sonuçta alın yazılarına/kaderlerine lanet 
ederler. Bu düşünce ve inanca sahip olanlar, duygularını şarkılarla, türkülerle dışa yansıtarak, 
teselli bulmaya ve avunmaya çalışırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanan düşünceyle ilgili değildir?
A) Yazıklar olsun, yazıklar olsun, 
 Kaderin böylesine yazıklar olsun!..
B) Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme.
 Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme 
C) Kader, kahpe kader, ağlarını ördün mü? 
 Yârdan yok hiç haber, yâr kaldın mı, öldün mü?!..
D) Lanet olsun sana ey zalim felek, 
 Beni değirmende taşa döndürdün... 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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Read the text and answer the question. 

The teacher asked 50 students about their habits of Internet usage. Every student gives only one 
answer. Here are the results;

 ● More than half of the students use the Internet for watching movies and series. 
 ● The number of students who use the Internet to read e-books is more than the number of the 

students who use the Net to read newspapers. 
 ● Doing online shopping is as common as playing online games. 

1. According to the results, which of the following comment is WRONG?

A) 30 students are into watching online movies and series. 
B) Reading e- books is more popular than reading newspapers among students. 
C) Most of the students like playing online games. 
D) Number of the students who do online shopping is equal to the number of students who play 

online games. 

2. Alex is planning to organize a tennis tournament on Saturday. He invited his friends. Here are 
their responses;

Harry : I cannot miss the chance to beat you. 
Dan : That is a great offer but I must stay at home to take care of my little sister. 
Frank : Perfect! I have nothing else to do.
Rick : I’d like to be with you but I don’t know how to play tennis. 

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

A) Rick is a fan of playing tennis. 
B) Harry can’t join the tournament because of his illness. 
C) Dan accepts the invitation because he likes playing tennis.
D) Frank is available on Saturday. 

Look at the chart and answer the question. 

The chart shows food preferences of Alice and the way she likes cooking them. 

Boil Fry Grill Steam 
Chicken ✔

Fish ✔ ✔

Steak ✔

Potatoes ✔

3. Which of the following shows the food Alice likes eating? 

A)  B)  C)  D) 



28

İNGİLİZCE

Diğer sayfaya geçiniz.

Read the conversation and answer the question. 

Clara : Hey, Clara speaking. 

George : Hello, Clara. This is George. How is it going? 

Clara : Everything is fine. What about you?

George : Fine, thanks. I am planning to go to the shopping mall to buy a present for Linda. You 
know it’s her birthday this weekend. ----?

Clara : Sounds great. -----?

George : ----?

Clara : Can you tell me the time we should meet?

George : I think 5 p.m. is fine. 

Clara : Ok. We can meet in front of the shopping mall. 

George : See you then.

4. Which of the following DOES NOT complete the conversation above?

A) Sorry, can you please repeat it  B) What do you want to buy 

C) Would you like to join me   D) What time are we going to meet

Read the text and answer the question. 

We know some safety rules for using social media. Here are some;

 ● Don’t accept meeting with your online friends in person.

 ● Use safe websites.  

 ● Don’t give your personal information. 

 ● Don’t share everything online. 

Ted : I use social media but I am always careful about what to share. 

Ed : I share some posts on Instagram or Facebook but only my friends can see them. 

Christina :  I share everything on my Facebook account and everyone can see my birthday, the 
place I live. 

Dan : I  know that the Internet is not safe to surf so I have an anti-virus programme on my 
computer and it warns me about spams.  

5. Who DOES NOT follow the safety rules while using social media?

A) Ted  B) Ed  C) Christina  D) Dan 
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Read the Frank’s plans and conversation. Answer the questions 6-7. 

Thursday Friday Saturday Sunday

(4 p.m. – 6 p.m.) (12 p.m. – 3 p.m.) (9 a.m. – 11 a.m.) (2 p.m. – 4 p.m.)

Going to the Karate 
course

Meeting with his old 
school friends

Attending basketball 
tournament

Visiting his 
grandparents.

Blair :  We are going to play table tennis with Linda and Jason on Saturday. Would you like to 
come?

Frank : What time are you going to meet?

Blair : At 10 a.m. 

Frank : ----. 

6. Which of the following completes the conversation above?

A) Sounds great but I have a match I should join B) I’d love to but I have an English course

C) Why not? I have nothing else to do  D) Sorry but I need to be with my relatives 

7. Which of the following is NOT correct for Frank?

A) Frank likes sports activities. 

B) Frank still spends time with his old friends. 

C) Frank has plan to be with his family on Sunday. 

D) Frank enjoys doing some extreme sports. 

Read the text and answer the question. 

Lisa thinks that friendship is very important for everyone. She thinks friends should be;

 ● Caring 

 ● Helpful 

 ● Generous 

 ● Honest 

 ● Fair 

And she also thinks that a friend with bad personality should never be someone you spend time 
with. 

8. According to the information above, which of the following CANNOT be Lisa’s sentence?

A) A friend should always tell the truth.   B) A friend never thinks of others. 

C) A friend always shares what he/she has .  D) A friend always backs you up. 
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Read the text and answer the question. 

100 people are asked about why they usually phone to call centers. Here are their answers; 

 ● 25 of them called to learn about their bills. 

 ● 15 of them called to book flight tickets. 

 ● 10 of them called to ask for a service. 

 ● The rest of them called to report problems with delivery. 

9. Which of the following shows the results of the research? 

A)

C)

B)

D)

%50

%25

%15

%10 %10 %15

%35%40

%50

%20

%10

%20
%19

%15

%25

%41

Report problems
with delivery

Learn about the bills Book flight ticketsAsk for a service

Read the text and answer the question. 

Four friends went to a café to eat something. They all ordered what they like and here are some 
information about them;

 ● Matilda likes eating milky desserts. 

 ● Ted prefers eating only white meat. 

 ● Gail never eats meat. 

 ● Jason enjoys spicy food. 

10. According to the information above, which of the following is CORRECT?

A) Matilda ordered baklawa. 

B) Ted chose steak with mashed potato. 

C) Gail wanted to eat pasta with mushroom sauce. 

D) Jason had potato chips.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


