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4 K Â E

 1- Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr

 2- Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

 3- Herhangi bir sayıda olan şey, adet

 4- Cam, çini, toprak ve benzerlerinden yapılmış derince çanak

Aşağıdaki parçalardan hangisi bu bulmacaya ait değildir?
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TÜRKÇE

TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

8. SINIF
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2. 

II. Öfkelenmek

I. Kendisine değer verilmemek

III. Birini küçük bir çıkarla 
susturmakDEYİMLER

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda anlamları verilen deyimler sırasıyla kullanılmıştır?

I. II. III.

A)
Onun için aldığım arabaya 
dudak büktü.

Yaşadığı kazanın etkisiyle eli 
ayağı titriyordu.

Ağzına geldiği gibi konuşurdu.

B)
Yüzünü ekşitme öyle, fazla kal-
mayacağız onlarda.

Eve girdiğinde burnundan 
soluyordu.

Kendi hâlinde biriydi, ağzı var 
dili yok.

C)
Aldığım hediyelere her zaman 
burun kıvırırdı.

Bu olayı duyunca birden tepesi 
attı.

Kurumun çaycısının ağzında 
bakla ıslanmaz, ona dikkat et!

D)
O yayınevinin bu yıl esamesi 
okunmadı.

Maçtaki farklı skoru görünce 
kafası kızdı.

Seni engellemeye çalışırsa ağzı-
na bir kemik atıverirsin.
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3. Bazı sıfat-fiil ekleri, fiillere getirilen fiil çekim ekleriyle benzerlik gösterir. Örneğin “Eda, oyun oynayacak bir yer 
bulamadı.” cümlesinde oyna- fiiline gelen “-acak” eki kelimeyi sıfat-fiil yaparken “Eda, Aslı’yla satranç oynaya-
cak.” cümlesinde “-acak” eki alan kelime sıfat-fiil değil çekimli bir fiil olmuştur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? 

A) Alınacak başka bir şey bulamamış sanki. B) Sevilecek bir gönül buldun mu kaçırma.

C) Görülecek bir hesabın varsa ben buradayım. D) Unutulmayacak bu tatil dünya döndükçe.
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4. 
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Yandaki grafikte Ayşe’nin Matematik, Fen Bilimle-
ri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü 
derslerinden çözdüğü günlük soru miktarı göste-
rilmiştir. Aynı sınıfta okuyan Ali’nin söz konusu 
derslerden çözdüğü günlük soru miktarı ile ilgili 
bilinenlerse şunlardır:

• En çok soru çözdüğü ders Türkçedir. 

• Fen Bilimleri dersinden Ayşe’ye göre daha az 
soru çözmektedir.

• Ali’nin İngilizce ve Din Kültürü derslerinden çöz-
düğü toplam soru miktarı, Ayşe’nin aynı dersler-
den çözdüğü toplam soru miktarına eşittir.

        • Ali’nin Sosyal Bilgiler dersinden çözdüğü soru  
                 sayısı, Ayşe’nin Fen Bilimleri dersinden çözdüğü  
                 soru sayısının yarısından fazladır.

Bu bilgilere göre Ali’nin söz konusu derslerden çözdüğü günlük soru miktarını gösteren grafik aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) B)

C) D)
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5.            Tarantula, tarantulagiller familyasında sınıflandırılan ve yaklaşık olarak bin türü 
tanımlanmış, çeşitli büyüklüklerde ve tüylü örümceklere verilen genel isimdir.
Bu örümcekler zehirlidir fakat zehirleri normal bir insana büyük zarar verebilecek 
kadar değildir. Ülkemizde üç alt türü yaşamaktadır. Genel olarak nemli alanları 
seven bu örümcek türünün en belirgin özelliği özellikle bacaklarındaki tüylerdir.

Akdeniz münzevi örümceği Türkiye’de Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve 
Mardin’de kaydedilmiştir. Zehirlidir. Baş kısmı turuncu sırt ve bacakları altın sarısı-
dır. Kulübelerde, mahzenlerde ve atölyelerde yaşarlar. Isırıkları sonucu ciltte açık 
yaralar meydana gelir.

Kese örümceği olarak da bilinen bu tür Türkiye’de Marmara, İç Anadolu ve Karade-
niz bölgelerinde görülür. Karnının altında turuncu lekeler vardır, geri kalan yerleri 
simsiyahtır. Daha çok tarla ve bahçelerde yaprakların arasında, mahzenlerde, atöl-
yelerde, evlerin içinde ve çevresinde bulunurlar. Zehrini avlanmak ve düşmanla-
rından korunmak için kullanır.

Aşağıdaki görsellerden hangisi metinlerde sözü edilen örümceklerden herhangi birine ait değildir?
A) B)

C) D)
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6. Haber yazıları bir olayla ilgili bilgilerin yazılı metin hâline getirilmesidir. Haber yazıları tarafsız bir bakış açısıyla 
yazılır. 5N1K denilen "ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim" sorularına cevap vererek okuyucuları olay hak-
kında bilgilendirir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir haber yazısıdır? 

A) Manisa Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde perşembe günü İbrahim B. ve Ayhan K. isimli iki inşaat işçisi, çeşitli rahat-
sızlıklara iyi geldiği gerekçesiyle tatula bitkisi yedi. Kısa süre sonra zehirlenen işçiler kaldırıldıkları hastanede tedaviye 
alındı. Olayın ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsniye 
Kayalar ise vatandaşları uyardı.

B) "Türkiye'nin en büyük sirki Bergama'da. Bu hafta sonu cumartesi sadece tek bir gösteriyle Bergama'dayız. Biletler tüken-
meden yerinizi ayırtın. Bu gösterinin tekrarı yok. 23 Aralık Cumartesi günü Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak 
sirkimize hepinizi bekliyoruz." diye bir arabanın üzerine kondurulmuş megafonla bas bas bağıran sesi oğlumun duyma-
ması için pencereyi kapatmaya gidiyorum. "Baba, sirk ne demek?" sözüyle geç kaldığımı anladım.

C) Kasabamız her geçen gün nüfus kaybediyor. İş imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle zaten uzun yıllardır ilçeye göç veri-
yorduk, bir de tarım ürünlerinin istenen ekonomik değere ulaşmaması hepten belimizi büktü. Bu gidişle bizim oğlanlar 
da bıyıkları terlemeye başlar başlamaz şehir lafı edecekler. Ne yapmalı da yanımızdan ayrılmalarını engellemeli. İnsan 
sebep ne olursa olsun göz ağrılarından ayrılmak istemiyor.

D) Son günlerde nereye dönsem ıspanak… Temel Reis'le hayatıma girdiğini anımsadığım bu bitki, gazetelerde, televizyon-
larda başköşede. Her haber bülteni ıspanakla başlıyor, ıspanakla son buluyor. Uzmanlar, zehirlenmenin ıspanaktan kay-
naklanmadığını söylüyor ama yıllarca tarladaki ürünlere her türlü kimyasalın kullanıldığını bile bile bu ürünleri tüketen 
halkım bu sefer ıspanaktan uzak durmayı tercih etti. Güler misin, ağlar mısın?
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7. 

Malzemeler
  1 su bardağı un
  4 - 5 adet bıçak sırtı doğranmış orta boy mantar
  50 gr sucuk
  Yarım paket kuru maya
  2 yemek kaşığı zeytinyağı 
  1 adet orta boy domates  

 rendesi
  1 tatlı kaşığı domates     

 salçası
  1 çay kaşığı tuz
  1 tatlı kaşığı şeker
  1 su bardağı ılık su 

BOL MALZEMELİ PİZZA

KENDİ PİZZANIZI KENDİNİZ YAPIN
Adım Adım Ev Yapımı Pizza Tarifi

Elde Ettiğin Hamuru 
Mayalanmaya Bırakmayı 

Unutma!
Elde ettiğimiz hamurun üze-
rini örterek mayalanmaya 
bırakıyoruz. 1 saat sonunda 
açtığımız hamuru tepsiye alı-
yoruz. 

Hadi Pişirelim! 
Şimdi pişirme vakti.
Hazırladığımız pizza hamu-
runu 200°C fırında 25 - 30 
dakika kadar pişiriyoruz. 

Pizza Hamurunu Hazırlayalım
Önceden hazırladığımız derin bir kaba un, maya, 
tuz ve şeker koyuyoruz. Malzemeyi 1 su barda-
ğı ılık suyu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz. 
Ardından zeytinyağı da ilave ederek yoğurmaya 
devam ediyoruz. 

Pizza Hamuruna 
Malzemeleri Ekleyelim

Rendelenmiş domatese salça 
ve fesleğeni ilave edip karıştı-
rıyoruz. Hamuru kenardan bir 
parmak boşluk kalacak şekil-
de tepsiye yayıyoruz. Ardın-
dan kaşar peynirini sosun 
üzerine seriyoruz. Son olarak 
mantar ve sucukları da pizza-
ya ekliyoruz. 

Afiyet Olsun!
Bu sürenin sonunda pizza-
nın üzerine bir miktar daha 
kaşar ekleyip 5 dakika daha 
pişiriyoruz. Pizza yenmeye 
hazır hâle geldi. Afiyet olsun!

1

3

5

2

4

6

 I. Pizza sabit bir ısıda pişirilmiştir.

 II. Kaşarın tamamı, pizza fırından çıkarıldıktan sonra eklenmiştir.

 III. Elde edilen pizza hamuruna iki su bardağı un ve yarım su bardağı maya ilave edilmiştir.

 IV.  Pizza hamuru yoğrulduktan sonra mayalanması için bekletilmiştir.  

Görselde yer alan pizza tarifiyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I – III B) I – IV C) II – III D) II – IV
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8. I. çocuklarına yeterince II.  çocuk için en önemli besinin III. olduğunu bilerek

IV. anne ve babalar  V. sevgi ve sevecenlik  VI. ilgi ve sevgi göstermelidirler

Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
sondan ikinci olur? 

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



9

9. Şiir, en kötü çevirilerde bile büsbütün yitmeyen şeydir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişmektedir?

A) Şiir, iyi bir çevirmenin elinde içerdiği duyguların hiçbirini kaybetmez.

B) Şiir, en kötü çevirilere bile dayanacak güçtedir.

C) Şiir, çevrildiği zaman kaybolan şeydir.  

D) Şiir, başka dillere çevrilmekle değerini yitirmez.
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10. İsim-fiiller, cümlede isim görevinde kullanıldıkları için isim çekim eklerini alır. Örneğin “Kitap okumayı çok seve-
rim.” cümlesinde “okuma” isim-fiildir ve belirtme hal eki almıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim çekim eki almış bir isim-fiil kullanılmıştır?

A) Annemin yaptığı dolmanın tadını başka hiçbir yemekte bulamam.

B) Üzülmek de bizi geliştiren duygulardan biridir.

C) Maalesef elimizde beklemekten başka bir çare yok.

D) Bu karışımı her türlü ahşap malzemede gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 
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11. Virgülün işlevlerinden biri de yüklemden uzak düşmüş özneyi cümlenin diğer ögelerinden ayırmaktır. Örneğin 
‘’Cevdet Bey, her sabah erken kalkıp spor yapmayı alışkanlık haline getirmiştir.’’ cümlesinde özne konumunda 
olan ‘’Cevdet Bey’’ virgül ile diğer ögelerden ayrılmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül özneyi diğer ögelerden ayırmak için kullanıl-
mıştır? 

A) Sevgili çocuklar, yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı olsun.

B) Değerli öğrenciler, bugünden itibaren herkes bir ders saati okuma çalışması yapacak. 

C) Gençler, müdürün söylediği sözler kulağınıza küpe olsun. 

D) Çocuklar, geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynar. 
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12.  • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

 • Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra 
nokta konur.

 • Tarihlerde ay adları yazıyla yazıldığında ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) 20.09.2018’de ilk kez vizyona giren film, izlenme rekorları kırmıştı.

B) Bizim okulda dersler 07:45’te başlar, 13:30’da sona erer.

C) Gösteriyi seyretmek için önce 1.,2.,3. ve 4. sınıflar salona girecek.

D) Atatürk, 19. Mayıs. 1919’da Samsun’a ayak basmıştır.  
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13. 		 Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. 

	 “-an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş” sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler 
bitişik yazılır.

	 “-a, -e, -ı, -i, -u, -ü” zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan 
kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır.

		 Her iki kelimesi de “-dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü)” görülen geçmiş zaman veya -r /-ar /-er geniş zaman 
eklerini almış ve kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Bu kurallara göre, 

 I. Seni beklerken koltuğun tepesinde uyuyakalmışım, ne zaman geldin sen?

 II. Barış sever insanlardan oluşan bu ülkede tam bir huzur ortamı var.

 III. Yap bozun parçalarını kaybedince annesi çok kızdı.

 IV. İşi oldubittiye getirme, ben aceleyi sevmem!

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV
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14. İstanbul’un iki yakasında 21 farklı mekânda 18 gün süren 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkiye’den 12, yurt 
dışından 13 olmak üzere 25 tiyatro, dans ve performans topluluğunun toplam 56 gösterisine olduğu kadar 
festivalin ücretsiz olarak düzenlenen yan etkinlik programına da yoğun ilgi vardı. 

Bu festivalle ilgili aşağıdakilerin hangisi kesin olarak söylenir? 

A) Bir yerde birden fazla gösteri yapılmıştır.

B) Ülkemizdeki en kapsamlı tiyatro festivalidir.

C) Yurt dışından gelen tiyatro, dans ve performans topluluklarının toplam gösteri sayısı daha fazladır.

D) Festivaldeki gösteriler ücretsizdir. 
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15. Alexander Graham Bell telefonun mucidi olarak ün kazanmayı başardı ama aslında o, ticari olarak kullanılan ilk 
telefonu icat etmiş olan kişidir.  Alexander Graham Bell’den önce, Johann Philipp , Antonio Meucci ve başkaları 
işlevsel telefonlar yapmışlardır. 

Bu cümlelerden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

A) Telefonun icadı uzun yıllar sürmüştür.

B) Sadece Johann Philipp ve Antonio Meucci işlevsel telefonlar yapmışlardır.

C) İşlevsel telefonların mucidi Alexander Graham Bell’dir.

D) Telefon Graham Bell’den önce ticari amaç dışında kullanılmıştır. 
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16.  I. Tüm kanser türlerinin ortaya çıkmasındaki en temel etken sıkıntılı ve stresli hayat tarzına sahip olmaktır. İş 
dünyasında yoğun tempoda çalışan bireylerin kanser olma oranı azımsanmayacak kadar çoktur.

 II. Önemli bir toplantıya ya da sınava girecek olan kişiler bu önemli olay yaklaştığında ishal, halsizlik belirtileri 
gösterebilir. Bu gibi durumların oluşmasındaki temel etkenler kaygı ve strestir.

 III. Öfkeli ve stresli bireylerin vücutlarında kırmızı benekler, boynunda ve yüzünde kızarma belirtileri görül-
mektedir. Bu insanların kalp krizi geçirme riski diğer bireylere göre daha fazladır.

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfke bireyi yıpratan temel etkenlerdendir.  

B) Rahatsızlıkların ve hastalıkların temel sebebi stres yaşamaktır.

C) Kaygı yüksekliği ile hastalıklar arasında bir bağlantı yoktur.

D) Mükemmeliyetçi olan bireyler daha çok stres yapmaktadır.



17

17. İskoçya’da bilim insanları genetiği ile oynanmış tavukların ilaç yumurtlamasını sağladı. Bu gelişme ecza dün-
yasında büyük  ………… . Çünkü tavuklar ile elde edilebilen ilaç üretimi 10 ile 100 kat daha ucuz. Bu yönteme 
neden ihtiyaç duyulduğunu  uzmanlar şöyle açıklıyor: Çoğu  hastalık vücudun,  ihtiyacı olan kimyasalı veya 
proteini ……………. üretememesiyle ortaya çıkıyor.  Bu hastalıklar, eksik proteini içeren ilaçlarla tedavi edili-
yor. Ancak imalatları …………….  . Bunun için genetiği değiştirilmiş tavuklar üretildi.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) ses getirdi - takviye gıdalarla- her yerde yapılmıyor

B) yankı uyandırdı- doğal yöntemlerle - pahalı oluyor

C) beklenti oluşturdu - dıştan müdahale olmadan- çok ucuz oluyor 

D) hayal kırıklığı yarattı- eksik olarak- maddi olarak imkansız
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18. 

Muson iklimi: Hindis-
tan, Çin, Kore gibi ülke-
lerde görülür. Yaz mevsi-
mi boyunca sürekli yağış 
görülür. Orada yaşayan 
insanlar iklime uygun 
şekilde giyinirler.

Çöl İklimi: Yıllık sıcaklık 
ortalaması 40°C civa-
rındadır. Yağış, hemen 
hemen görülmez. 
Burada yaşayan insan-
lar, güneşin kavurucu 
sıcaklığından korunmak 
için genellikle açık renk 
elbiseler giyerler.

Tundra İklimi: İskandinavya Yarımadası’yla, Kanada’nın kuzeyinde, Sibir-
ya’da ve Grönland Adası’nın kıyı kesimlerinde görülür. Yılın büyük bölümün-
de sıcaklık sıfır derecenin altındadır. Yağış olarak sürekli kar yağışı görülür. Bu 
iklim bölgesinde yaşayan insanlar soğuk havalar için gerekli tedbirleri alırlar.

Yukarıdaki Dünya haritasında bazı iklimler, özellikleri ve bu iklimin insan üzerindeki etkisinden söz edilmiştir. 
Bu bilgilere göre gösterilen yerlerde yaşayan insanların giydiği kıyafetler göz önüne alındığında; 

Aşağıdaki görsellerde giyilen kıyafetlerden hangisi yukarıda verilen iklimlerden birine uygun olmaz?

A)  B)    C)    D) 
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19.      

2016 Rio Olimpiyat oyunlarına katılan Türkiye; halter, güreş, tekvando, atletizm (100 metre koşu, 200 metre 
engelli koşu) sporlarında bireysel dalda yarışmış ve toplamda 12 madalya kazanmıştır. Oyunlarda birinci olan-
lara altın, ikinci olanlara gümüş, üçüncü olanlara da bronz madalya verilmiştir. Türkiye’nin kazandığı madalya-
larla ilgili bilinenler şunlardır:

 - Güreş ve halterde üçer; tekvando, 100 metre koşu ve 200 metre engelli koşu da ise ikişer madalya kazanıl-
mıştır.

 - 12 madalyanın 4’ü altın, 5’i gümüş, 3’ü ise bronzdur.

 - Atletizmde altın madalya kazanılmamıştır.

 - Tüm spor dallarında en az bir gümüş madalya kazanılmıştır.

 - Güreş ve tekvandoda bronz madalya kazanılmamıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) 100 metre koşu ve 200 metre engelli koşuda sporcular aynı madalyalardan almıştır.

B) Halterde madalya kazanan sporculardan biri birinci, biri ikinci, biri de üçüncü olmuştur.

C) Altın madalya en çok güreş dalında kazanılmıştır.

D) Tekvandoda sporcular birinci ve üçüncü olmuştur.
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20. Sinan Bey çok titiz bir insandır. Neredeyse 20 senedir hiç değiştirmediği, değiştirmeyi aklının ucundan bile 
geçirmediği alışkanlıkları vardır. Akşam haberlerini bu yüzden hiç kaçırmaz. Aslında kaçırmadığı, kaçırmak iste-
mediği haberler biter bitmez başlayan hava durumudur. Ertesi gün ne giyeceğine hava durumuna göre karar 
verir ve gece yatana kadar bu şekilde kalır. Hava açıksa o da açık renk pantolon giyer. Kapalıysa koyu renk… 
Titizdir dedin ama bu da titizlik mi, demeyin. Daha bitmedi. Giyeceği gömlekteki ölçüsü yukarıda anlattıkları-
mın tam tersidir. Bitti mi, bitmedi. Size saydıklarım Sinan Bey’in giyeceklerinin hafta içi olanları. Hafta sonu ne 
mi giyiyor? Şimdiye kadar saydıklarımın tam tersini. Hah, işte hava durumu başlıyor. Sinan Bey pürdikkat spikeri 
dinliyor:

 – İyi akşamlar efendim. Bugün 22 Ekim Cuma. Öncelikle hepiniz bunaldınız biliyorum ama hemen müjdeyi 
vereyim.  Yarın bahardan kalma pırıl pırıl bir gün yaşanacak tüm Türkiye’de, bu bir haftanın aksine.

Yukarıda verilenlere göre Sinan Bey’in hava durumunu izlerken üzerinde bulunan kıyafetler aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir? 

Pantolon rengi açık Pantolon rengi koyu Gömlek rengi açık Gömlek rengi koyu

A)

B)

C)

D) 
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1. 

Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp 
buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler. Böylece Sanayi İnkılabı 
doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalar, insan 
gücünün yerini makine gücü aldı. Sanayisini yeni tekniklerle 
güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet 
edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı 
Devleti yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi 
bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar 
nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zaman-
la Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı.

Yukarıdaki metinde Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerinde özellikle hangi alandaki etkisinden 
bahsedilmiştir?

A) Dini B) Sosyal C) İktisadi D) Askeri

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

8. SINIF
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2. 
Osmanlıyı Kurtarmak İçin Ortaya Atılan Fikir Akımları 

 

1. Kavram  

Osmanlı 
vatandaşlığı 

2. Kavram  

? 

3. Kavram  

? 

4. Kavram  

? ? 

Çağdaşlık -  Yenilik Ümmet birliği Türk milliyetçiliği 

  Yukarıdaki kutucuklarda boş bırakılan bölümlere yazılması gereken fikir akımları hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

1. Kavram 2. Kavram 3. Kavram 4. Kavram

A) Osmanlıcılık Türkçülük Batıcılık İslamcılık

B) Batıcılık Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük

C) Türkçülük İslamcılık Batıcılık Osmanlıcılık

D) Osmanlıcılık Batıcılık İslamcılık Türkçülük
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3.    

I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 

1 

2 

3 

5 
4 

6 

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler

Yukarıdaki haritaya bakıldığında; 

 I. Osmanlı Devleti'nin askeri mücadelesi sınırları dışına taşmıştır. 

 II. Osmanlı Devleti birden çok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. 

 III. Osmanlı Devleti sadece topraklarını savunmak için değil egemenlik sahasını genişletmek için de mücadele 
etmiştir. 

 IV. Osmanlı Devleti savaşa birlikte girdiği devletlere yardım edebilmek için de cepheler açmıştır.

yargılarının hangilerine ulaşılabilir?

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

C) II, III ve IV   D) I, II, III ve IV
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4.   Erzurum Kongresi: Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

  Havza Genelgesi: Anadolu’da yaşanan işgaller mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûme-
tine telgraflar çekilerek protesto edilmelidir.

  Sivas Kongresi: Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 

  Amasya Genelgesi: Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, 
millî bir kurul oluşturulmalıdır.

Milli Mücadele döneminde kabul edilen bu maddelere bakılarak hangi seçenekteki yargıya ulaşılması 
mümkün değildir?

A) Mevcut yönetim anlayışında değişikliğe gidileceğine işaret edilmiştir.

B) Milli Mücadele'nin tek elden yönetilebilmesi için önemli bir adım atılmıştır.

C) Yapılan işgallere karşı yurt çapında tepki gösterilmesi ve milli bir şuurun oluşturulması hedeflenmiştir.

D) Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının gerekliliği ortaya koyulmuştur. 
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5. 

Mondros Mütarekesi'ne Tepkiler

Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile ken-
dini kayıtsız, şartsız düşmanlara teslim 
etmeye onay vermiştir. Yalnız onay ver-
mekle kalmamış, düşmanların memle-
keti istilası için onlara yardım etmeyi de 
vaat etmiştir. Bu mütareke olduğu gibi 
uygulandığı takdirde, memleketin baş-
tan sona kadar işgal ve istila edileceği 
şüphesizdir. 
                                               (İsmet (İnönü) Bey)

İmzaladığımız mütareke sonucunda dev-
letimizin bağımsızlığı, saltanatımızın huku-
ki bütünlüğü korunmuştur. Bu mütare-
ke, galip ile mağlup arasında yapılan bir 
mütareke değil, belki savaş durumundan 
çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında 
yapılabilecek bir savaşmaya son vermek 
niteliğindedir. 
                   (Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey)

Yukarıdaki açıklamalara bakılarak;

 I. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır.

 II. İsmet Bey, ateşkes hükümlerinden ve İstanbul Hükümeti’nin bu hükümleri kabul etmesinden duyduğu 
rahatsızlığı dile getirmiştir. 

 III. İstanbul Hükümeti adına konuşan Rauf Bey Mondros Mütarekesi'ni bir başarı ve savaşa son veren bir girişim 
olarak görmüştür. 

 IV. Her iki görüşte de Mondros Mütarekesi'nin maddelerindeki belirsizliğin tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabile-
ceği ifade edilmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılması mümkün olur?

A) I, II ve III B) I, II ve IV  C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 
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6. Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Anadolu’da uygulanan işgallere karşı Türk hal-
kı teşkilatlanarak bir millî direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma 
ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvayı millîye 
denir. Kuvayı millîye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devlet-
lere ya da azınlıklara karşı vatanı savunan silahlı gruplardı. Birlikler; dağda gezen 
zeybekler ve köylü halktan oluşuyordu. Kurulan birliklere eski subaylar ve efeler 
komuta ediyordu. Bulundukları bölgeleri savunmak için kurulan bu birliklerde 
her yaştan ve meslekten insan bulunmaktaydı.

Yukarıdaki metinden hareketle Kuvayı millîye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuvayı millîye hareketi, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusunun yansımasıdır. 

B) Türk milletinin vatanseverlik duygusunun eseri olarak ortaya çıkmıştır.

C) Büyük çoğunluğunu emir komuta zinciri bulunan resmi görevli askerler oluşturmaktadır.

D) Örgütlenmeleri yerel düzeyde gerçekleşmiştir. 
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7. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Fransız Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Franklin Bouillon’la bir-
likte İnebolu’dan Ankara’ya gelmektedir.

“Yollarda köylüler erkek, kadın hatta bazısı çocuklarıyla beraber kağnı arabalarıyla cephane taşıyorlardı. Fransız 
milletvekili ve subayı, arabalarından bunları seyrediyorlardı. 

Arabamızı durdurarak biraz bunları seyrettik… Mösyö Franklin:

 – Rica ederim, artık boş konuşmaları bırakalım, ciddi konuşmaya başlayalım. Evvela size şunu haber vereyim. 
Siz bu savaşta mutlaka başarılı olacaksınız, dedi.

 – Neden? dedim.

 – Her ne zaman bir millet böyle genci, ihtiyarı, çoluğu çocuğu ile bir işe sarılırsa onu mutlaka başarır. Geçtiğim 
yerlerde gördüklerim bunu anlatıyor, dedi.” 

                  (Zeki Sarıhan, s. 247.)

Parçaya göre; Franklin Bouillon, Türk milletinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan 
inancı fark etmiştir?

A) Ulusal egemenliğin   B) Bölgesel kurtuluşun

C) Milli bağımsızlığın   D) Manda ve himayenin
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8. 

I. Dünya Savaşı'nda açılan Kafkasya 
Cephesi'nde Rusya ve Osmanlı impara-
torlukları arasındaki çatışmalar Ermeni-
ler tarafından bir fırsat olarak görülmüş, 
“gönüllü birlik” denilen Ermeni çeteler 
bu dönemde Rus ordusu içinde görev 
yapmışlardır. Ermeniler bu dönemde 
Anadolu’nun doğusunda görev yapmış; 
bölgede suikast, cinayet ve soygunlar 
ile Türk halkına karşı ciddi bir silahlı teh-
dit oluşturmuştur.

Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi'n-
de sadece Fransızlara karşı değil, aynı 
zamanda Ermenilere karşı da sava-
şılmıştır. Fransızlar bu yörelere hem 
kendileri yerleştiler hem de Mısır ve 
Suriye’den getirttikleri Ermenileri yer-
leştirdiler. Fransızların ordularına alarak 
silahlandırdıkları bu Ermeniler intikam 
duygularının etkisi ile Türk halkına kar-
şıya saldırıya geçmişlerdir.

................................?...............................

Durum - 1

Sonuç

Durum - 2

Bu bilgilere bakıldığında “?” ile gösterilen bölüme; 

 I. Ermeniler, değişik zamanlarda ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde gerçekleştirilen işgallerin içinde yer 
almışlardır. 

 II. Ermeniler I. Dünya Savaşı sırasında, Anadolu halkının huzur, asayiş ve güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. 

 III. Ermeniler, İtilaf Devletleri ile siyasi, hukuki, askeri ve ekonomik alanlarda iş birliği yapmışlardır. 

 IV. Kurtuluş Savaşı dönemi yıllarında Güney Cephesi'nde yaşanan savaşlarda Türkler birden fazla düşman ile 
mücadele etmiştir.

çıkarımlarından hangileri yazılabilir?

A) II ve III B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV
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9. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi sonrasında İstanbul’un işgal edilmiş, Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. 
Mustafa Kemal, ulusal egemenliği hâkim kılmak, vatanın bütünlüğünü koruyarak tam bağımsızlığı sağlamak 
için harekete geçti. Kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda şunları ifade etti:

  •  Temsil Heyeti Anadolu’daki tek yetkili makamdır.

  •  Yeniden seçim yapılması gerekmektedir.

 •  Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip meclis toplanacaktır.

 •  Dağıtılan Mebusan Meclisindeki milletvekilleri açılacak yeni meclise katılabileceklerdir.

Mustafa Kemal, dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisi'nde yer 
vererek hangi kavrama olan bağlılığını ve saygısını göstermiştir?

A) Ulusal bağımsızlık  B) Uluslararası eşitlik  C) Ulusal irade  D) Milli değerler
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10. Kurtuluş Savaşı’nda 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz’la Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtulmasın-
dan sonra sıra Boğazlar ve Doğu Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. Mustafa Kemal bu konu hakkında şunla-
rı söylemiştir: “Biz Rumeli’de millî sınırlarımıza dek Doğu Trakya’yı baştan başa almadıkça savaştan vazgeçe-
mezdik.” Bu dönemde yukarıda bahsedilen bölgeler İngilizlerin işgalindeydi. Türk ordusunun yönünü kuzeye 
çevirerek Çanakkale’ye yönelmesi üzerine İngilizlerle savaş ihtimali belirdi. Fransa ve İtalya’nın İngiltere Hükû-
meti’ni yalnız bırakması ve Rusya’nın savaş devam ederse Türklerin yanında yer alacağını ilan etmesi üzerine 
İngiltere, TBMM Hükûmeti’ne ateşkes teklifinde bulundu.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mustafa Kemal Doğu Trakya için kararlı bir tutum sergilemiştir.

B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır.

C) TBMM'nin kararlı tutumu İngiltere'nin savaş yanlısı politikasını değiştirmeye yetmemiştir. 

D) Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne desteğini belirtmiştir.
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1.            

Din; Allah’ın (c.c.) peygamberler 
aracılığıyla insanlara gönderdi-
ği, akıl sahiplerini dünya ve ahiret 
mutluluğuna ulaştırmayı amaçlayan 
ilahi kurallar bütünüdür. 

Bu tanımdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberlere ilahi görevlerini veren Allah’tır (c.c.).

B) Dinin kaynağı Allah’tır (c.c.).

C) Dinin hedefi tüm insanlar değildir.

D) Aklı olmayanın dini de yoktur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

8. SINIF
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2. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve daya-
lıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. 
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde 
ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- 
kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. 
Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

(Bakara Suresi - 255 . Ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Ayette Allah’ın (c.c.) âlim sıfatı geçmektedir.

B) Bu ayet Bakara suresinin son ayetidir.

C) Ayet tevhit inancına vurgu yapmaktadır.

D) Ayet Allah’ın (c.c.) özelliklerini anlatmaktadır.
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3. “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kaleler içinde olsanız bile...”  

(Nisâ suresi, 78. ayet.) 

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi ecel-ömür konusunda söylenemez?

A) Ecel Allah’ın (c.c.) takdirindedir. 

B) Allah (c.c.) bâkidir. 

C) Her insan ölümü tadacaktır. 

D) Bazı varlıklar ölümsüzdür.
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4. Unicef’in yayımladığı raporlara göre beslenme ve sağlık nedeniyle beş yaşın altındaki çocuk ölüm oranlarının 
en fazla ve en az olduğu ülkeler: (Dünya Çocuklarının Durumu (Unicef 2005), s. 104-105.)

Bebek ölüm oranı (binde): 

Mozambik……297

Afganistan........296

Danimarka……... 7  

Finlandiya……… 7

  Bazı  Kuzey Avrupa ülkeleri ile Güney Asya ülkelerinde ölüm yaşı ortalamaları ise şu şekildedir: ( Unicef Sta-
tes of World Population, (Unicef-2005), s. 42-49. )

Ölüm yaş ortalaması

İsviçre………. 78

Norveç………. 77

Bangladeş…… 43

Hindistan……. 50

Verilen istatistikler göstermektedir ki insan ömrünün süresinin eğitim, sağlık, beslenme ve insan hakları gibi 
etkenlerle ilişkisi vardır. Bu etkenler sünnetullah içinde değerlendirilmelidir. İnsan, ölümlere neden olan has-
talıklar ve sorunlar karşısında “Kaderim böyleymiş.” diyerek önlem almıyorsa, yaşam süresi olumsuz yönde 
etkilenebilmektedir. 

Verilen istatistikler ve açıklamaya göre ülkelerin vatandaşlarının yaşam süreleri ile ilgili verilerinin 
farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangi olabilir?

A) İnsanların biyolojik ve sosyal yasalara uygun yaşayıp yaşamamaları.

B) Kader anlayışının ülkelere göre farklılık göstermesi.

C) Bazı ülkelerin gelir düzeyinin diğer ülkelerden az olması.

D) Ülkelerin bulundukları coğrafi yapı ve iklim şartları.
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5. “Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın...” 

   (Bakara suresi, 264. Ayet)

“Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu 
sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter...”    

    (Bakara suresi, 271. Ayet)

Öğretmenin zekât konusu ile ilgili olarak tahtaya yazmış olduğu yukarıdaki iki ayetin de ortak vurgusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç sahibinin yapılan yardımdan dolayı incitilmemesi.

B) Zekât ibadetinin kişinin günahlarının temizlenmesine vesile olması.

C) Yöntemi yanlış olan bazı yardımların kişiye sevap kazandırmaması.

D) Zekât ibadetinin gizli yapılmasının şart olmadığı, açıktan da verilebileceği.
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6. Dinin amaçlarından biri de bazı hakların korunmasıdır. İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar; can, 
nesil, akıl, mal ve din emniyeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilebilir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi neslin korunması ile ilgilidir?

A) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de 
O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…”

              (Rûm suresi, 21. ayet)

B) “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten 
büyük bir günahtır.”  

                                                                                          (İsrâ suresi, 31. ayet)

C) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin…”

             (Nisâ suresi, 29. ayet)

D) “… O halde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.”  

       (Zümer suresi, 2.ayet)
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7.                
“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler 
ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi 
ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa 
düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm 
vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendi-
lerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda 
ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık 
yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzeri-
ne Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların 
hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. 
Allah, dilediğini doğru yola iletir.” 

(Bakara suresi, 213. ayet.)

Verilen ayeti dinin kaynağı açısından incelersek aşağıdakilerden hangisi İslam dini için kaynak olarak 
gösterilemez?

A) Allah

B) İlahi kitap

C) Toplumun ileri gelenleri

D) Peygamber
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8.    

"Musa: 'Hayır, Rabbim benimle beraber-
dir, bana elbette yol gösterecektir.' dedi. 
Bunun üzerine Biz Musa ya: 'Değneğin-
le denize vur!' diye vahyettik. Hemen 
deniz ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir 
dağ gibiydi. İşte oraya geridekileri de 
yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulu-
nanların hepsini kurtardık." 

(Şuara suresi,62-65.ayetler.)

Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.) Hz. Musa’ya yardım etmiştir.

B) Hz. Musa Allah’a (c.c.) tevekkül etmektedir.

C) Hz. Musa’nın mucizesi Kur’an’da zikredilmektedir. 

D) Hz. Musa’nın en büyük yardımcısı kardeşi Hz. Harun peygamberdir.
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9. İnfak mal ile yapılan ibadetleri kapsar.

Aşağıdakilerden hangisi infak kapsamında değerlendirilemez?

A) Zekât vermek.

B) Sadaka-i cariye yapmak.

C) Üzgün bir arkadaşımıza destek olmak.

D) Fıtır sadakası vermek.
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10.        
Maûn Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü 
yalanlayanı!

2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedir-
meyi özendirmeyen kimsedir.

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Türkçe meali verilen Maûn Suresi’nde  aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?   

A) İbadetlerde Allah (c.c.) rızası esas olmalıdır.

B) Zekât vermek, İslam’ın farz ibadetlerindendir.

C) Ahiret gününe inanmayan birisinde yardımlaşma ve paylaşma konusunda eksiklikler ve yanlışlıklar görülebilir. 

D) Namaz, dünya menfaatleri gözetilerek kılınmamalıdır.
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1. Answer the question according to the dialogues below.

 I. Mandy :  Are you doing anything in the afternoon?

  Stella :  No, I don’t have a plan.

  Mandy :  How about going to the café near the park and chit-chatting? 

  Stella :  ______________ . I can’t wait for a nice cup of coffee. 

 II. Paul :  Would you like to have a sandwich?

  Kate :  No, thanks. I’m stuffed.

  Paul :  How about some fruit juice?

  Kate :  Yes, please. _________________ .

 III. Norman :  Are you busy at half past twelve on Friday?

  Hannah :  No, not at all. Why?

  Norman :  Shall we go to the theatre?

   Hannah :  I’m so sorry, but, that's not a good idea. _________________.

Which option is NOT suitable for one of the gaps above?

A) I’ll pick you up at 12:30

B) I’m not interested in plays

C) That sounds awesome

D) It’s my favourite

İNGİLİZCE

TÜRKİYE GENELİ 2. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

8. SINIF
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2.   

                Jessica

I think Internet is great to communicate with people in the world. It’s also very functional to get information. I 
use my PC to connect to the Internet. I spend about two to three hours online every day. I like posting videos 
and photos on Facebook. I also enjoy reading e-books and newspapers on the Internet. I have one hundred 
online friends. I never accept friend requests from strangers. I have a brother called Steve. He’s online for over 
six hours a day. I’m very worried about him. He should spend less hours on the Internet.

 I. How often does Jessica go online?

 II. What does Steve do on the Internet?

 III. Who follows an Internet safety rule?  

 IV. Who is addicted to the Internet?

 V. How does Steve connect to the Internet?

 VI. Who is interested in social media?

Which questions are answered in the text?

A) I / III / IV / VI B) II / IV / V / VI C) I / IV / V / VI D) II / III / V / VI
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3.     

Rose

Stella

I have a best friend called Stella. She is very honest. We always count on each other. We share the same hobbies 
and interests. Both of us love going to the cinema and seeing science fiction movies. We don’t like thrillers. 
Stella and I enjoy having a picnic and going for a walk when the weather is nice. Both of us are interested in 
rock music. We are going to a rock concert tomorrow. I can’t wait for it. 

Which of the following sentences is CORRECT according to the text?

A) Rose and Stella are interested in thrillers.

B) Rose doesn’t get on well with her best friend. 

C) Rose and Stella like some outdoor activities.  

D) Rose never trusts Stella because she tells lies.
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4. The chart below shows the results of a survey on some teenagers' favourite types of music in a town in England. 

Folk

Classical

Rock

Rap

Pop

5%

12%

18%

25%

40%

Which sentence is CORRECT according to the results?

A) Classical music is more popular than rock music.

B) Most teenagers listen to folk music.

C) Over twenty percent of them listen to rock music.

D) Pop is the most popular type of music among them.
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5. Katrina :  There is a great western movie at  Cine Land. I don’t want to miss it. Would you like to join me?

Christopher :  I’m so sorry, but I’m not interested in movies. I prefer plays to movies.

Katrina :  Oh, really? I’m so sorry, I didn’t know that. 

Which picture shows Christopher’s preference in the dialogue?

A)  B)  

C)  D) 
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6.       

Patrick :  Hello, Julia. Patrick speaking.

Julia :  Hi, Patrick! What’s up?

Patrick :  I’m fine, thanks. Look! I’ve got two tickets for the big basketball match. Would you like to join me?

Julia :  I’m sorry, but I can’t hear you well. Can you repeat?

Patrick :  Julia? Julia? Can you hear me?

Julia :  Hang up the phone, Patrick. I’ll try to call you back. 

Julia can’t hear Patrick well because ____________.

Which option completes the sentence according to the telephone conversation?

A) he hangs up the phone

B) it’s a bad line

C) it’s an important phone call

D) the line is engaged
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7. 

A

 I have an Instagram account.  
I think it is a great platform to 
share videos and posts. 

 I’m a subscriber to a science 
blog. I generally read useful 
articles there.

I prefer studying on the 
Internet. I click on Google and 
find the best websites for my 
school assignments. 

I surf on the Internet for 
recipes and health cures. I 
also like reading e-books and 
watching my favourite series. 

Maggie 

Gabriel

Hannah

Veronica

Who is talking about a social networking site?

A) Maggie B) Gabriel C) Hannah D) Veronica
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8. 

Meatballs £15 Toast £9

Pizza £12Chicken Sandwich £11

5 min 15 min

8 min10 min

Shirley is at the cinema. She wants to eat something before the movie starts. The movie will start in twenty 
minutes. Shirley has got 22 pounds. The cinema ticket is 12 pounds. 

Keeping in mind, how much money and time she has, what should she choose?

A) Chicken sandwich B) Pizza C) Toast D) Meatballs
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9.           

Emily : Blue Sky Airlines! ______________?

William : Hello, I’d like to reserve a flight ticket from Rome to Paris, please.

Emily : Sure. ________________?

William : On the 6th of November.

Emily : Would you like a single or return ticket?

William : Single, please.

Emily : Could I take your full name?

William : William Reeds. 

Emily : Business or economy class?

William : Economy, please.

Emily : _______________?

William : 20th August 1998. 

Which of the following questions DOES NOT Emily ask William?

A) When would you like to travel

B) How may I help you

C) What is your date of birth

D) Can you confirm your reservation 
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10. Waitress : Hello! May I take your order?

Steven : Yes, please. I’d like to start with lentil soup.

Waitress : Sure. What would you like for your main course?

Steven : What have you got?

Waitress : Well, we have got grilled chicken, pasta, fish and  
    meatballs. 

Steven : I’d like to have grilled chicken, please. 

Waitress : Would you like any salad?

Steven : Carrot salad will be great.

Waitress : Okay. Would you like any dessert?

Steven : A piece of apple pie, please.

Which of the following is CORRECT according to the dialogue?

A) Steven is a vegetarian. 

B) Steven wants to have a sour drink.

C) Steven has a sweet tooth.

D) Steven wants a piece of apple pie because he is stuffed.


