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1. 
İLK ÇAĞ’DA ANADOLU’DA KURULAN MEDENİYETLER

Anadolu’da 
kurulan

medeniyetler
insanlık tarihine
birçok katkıda
bulunmuştur.

Hititler

Hitit Güneşi Lidya Parası

Fibula Celsus Kütüphanesi

Frigler İyonlar

Lidyalılar

İç Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurul-
muştur. "Anal" adı verilen yıllıkları ile tarih yazı-
cılığını başlatmışlardır. Sümerlerden öğrendikleri 
çivi yazısı ile Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif 
yazısını kullanmışlardır. Hitit güneşi, Hitit uygarlı-
ğı ve sanatının simgesi sayılmaktadır.

Sakarya Irmağı çevresinde kurulmuştur. Maden 
işçiliğinde döneminin oldukça ilerisinde çalışma-
lar yapmışlardır. Friglerin yaptığı “fibula” denilen 
çengelli iğne, günümüzde kullanılan çengelli iğ-
nelerin ilk örneği sayılmaktadır.

Gediz ve Menderes Vadileri arasında yaşamış-
lardır. Doğu ile Batı arasında kalan Kral Yolu 
sayesinde ticarette gelişmişler ve parayı bul-
muşlardır. Paranın icadı ile takas usulünü sona 
erdirmişlerdir.

Ege Bölgesi'nde, deniz kıyısında yaşam sür-
müşlerdir. Demokratik yönetim anlayışları sa-
yesinde bilim, tıp, sanat gibi alanlarda ilerlemiş-
lerdir. Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve 
Efes Antik Tiyatrosu demokrasinin etkisiyle olu-
şan önemli eserlerdir.

 Bu diyagramdan hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

 A) Tarihteki ilk yazılı belgelere sahip olan Hititlerin aynı zamanda tarihteki ilk medeniyet olduğu söylenebilir.
 B) Frigler; bronz tabak, gümüş kemer gibi malzemeler yapıp kullanmış olabilirler.
 C) Lidyalıların icat ettikleri para değerli bir madenden yapılmış olabilir ve bu durum, bu uygarlığın yer altı 

kaynakları bakımından zengin olduğunu düşündürebilir.
 D) İyonlar, balıkçılıkta ileri gitmiş ve kurdukları büyük filolarla deniz ticareti yapmış olabilirler.
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2. Tıp, insan sağlığı ve hastalıkların nedenleri ile hastalıklardan korunma ve hastalıkları önleme yollarını incele-
yen bilimdir. İnsanın sağlığını korumaya yönelik çabaları, onun en doğal içgüdüleri içinde yer alır. Bu nedenle 
tıbbın başlangıcı insanlık tarihinin başlangıcına kadar iner. Tıpla ilgili bazı önemli gelişmeler şunlardır:

 • DNA’nın varlığı, penisilinden önce keşfedilmiştir.
 • Anesteziden önce ve sonra yapılan keşifler vardır.
 • Çiçek aşısı, anesteziden önce keşfedilmiştir.

 Bu bilgilere göre, verilen gelişmelerin tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1798 1847 1860 1928

A) Penisilin DNA Anestezi Çiçek aşısı

B) Anestezi Çiçek aşısı DNA Penisilin

C) Çiçek aşısı Anestezi Penisilin DNA

D) Çiçek aşısı Anestezi DNA Penisilin

3. Olay :  Dolmuş sırasına girmeyen insanların uyarılması
 Yer :  Dolmuş durağı
 Zaman :  Yaz, akşamüstü
 Kişiler :  Gül, Tuğba
 Anlatıcı :  III. kişi
 Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?
 A) Dolmuş durağı bugün de epey kalabalıktı. Tatile gitmemiş olan insanlar, sıcağın da vermiş olduğu bir 

rehavetle kendilerini evlerine götürecek dolmuşu bekliyorlardı. Art arda gelen dolmuşlar bile biriken ka-
labalığı eritemiyordu. Gül ile Tuğba; durakta sıraya girmiş, günlük işler hakkında konuşuyorlardı. Herkes 
bitkin ve herkes sıcaktan bunalmıştı.

 B) Yazın tüm sıcaklığını iyiden iyiye hissettirdiği bu zamanlar, insanlar için biraz zorlayıcı oluyordu. Hele ki 
iş çıkışı, kalabalığın yoğun olduğu saatlerde yorgun düşmüş insan kalabalığının arasında kalmak, nefes 
almayı bile zorlaştırıyordu. Tuğba ve Gül, duraktaki bu bıkkın kalabalığın içinde, mutlu ifadeleriyle diğer-
lerinden ayrılıyordu.

 C) Akşamüstü iş çıkışı, insanlar ellerindeki market poşetlerini sıkı sıkı kavramış, evlerine varabilmek için 
dolmuş kuyruğuna yönelmişlerdi. Kuyruk alabildiğine uzundu. İş yerinden arkadaşım Gül’le aynı semtte 
oturduğumuz için güzel bir yol arkadaşlığımız da vardı. Sırada hem sohbet ediyor hem de insanları göz-
lemliyorduk. Az ileride birkaç kendini bilmezin bekleyen onca insana rağmen gelen minübüse yöneldiğini 
fark ettik. Gül, olduğu yerden o kişileri sıraya girmeleri için uyardı. Neyse ki o kişiler de hatalarını fark 
etmiş olacaklar ki gelip sıraya girdiler.

 D) Gül ile Tuğba, yazın bunaltıcı sıcağına rağmen hâllerinden hoşnut bir şekilde dolmuş durağına yöneldi-
ler. Akşamüstü iş çıkışı saatleri olduğu için durak oldukça kalabalıktı. Gelen dolmuşlara insanlar sıraya 
girmeksizin binmeye çalışıyordu. Bundan rahatsız olan Gül ile Tuğba, duraktaki yolculara böyle davran-
manın hiç hoş olmadığını ve bu durumun insanları daha fazla yorduğunu söyledi. Herkes evine gitmek 
istiyordu ama eve gitmenin yöntemi bu değildi, olmamalıydı. Bu görüşe hak veren yolcular da yavaş yavaş 
sıra oluşturmaya başlamıştı. En azından artık dolmuş kapısındaki itişmeler sona ermişti.
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4. 

KÜTÜPHANELERDEN
YARARLANAN KİŞİ
SAYISI (2017)

YILLARA GÖRE KÜTÜPHANELERDEKİ
KİTAP SAYILARI (MİLYON)

KAYITLI ÜYE SAYISI (2017)

MİLLî KÜTÜPHANE

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ - 3 MİLYON 814 BİN 500

MİLLî KÜTÜPHANELER - 26 BİN 478

HALK KÜTÜPHANELERİ - 2 MİLYON 201 BİN 39

629 BİN 905 2013
1,4
13,4
16,1

MİLLî KÜTÜPHANE

HALK KÜTÜPHANESİ

ÜNİVERSİTE

KÜTÜPHANELERİ

ÖRGÜN VE YAYGIN

EĞİTİM KÜTÜPHANESİ

31,3

1,5
14,4
17,1
27,9

1,3
15,3
18,1
32,3

1,3
15,2
18,8
27,4

1,4
16,4
20,0
26,7

2014

2015

2016

2017

HALK KÜTÜPHANELERİ

25 MİLYON
91 BİN 232

KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ, 2017
Türkiye genelinde 2017 yılı itibarıyla 1 millî kütüphane, 1146 halk kütüphanesi,

564 üniversite kütüphanesi ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi
olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane faaliyet gösteriyor.

 
 Bu görseldeki verilerden hareketle,
 • En fazla kaynağın hangi tip kütüphanelerde olduğunu belirlemek isteyen Dr. Ekrem Bey hem bu bilgiye 

ulaşmış hem de bu kaynaklardan yararlanma oranının 2013-2017 yılları arasında nasıl değiştiği konusun-
da bilgi edinmiştir. 

 •  Bir okulda öğretmen olarak çalışan Sibel Hanım, öğrencilerine, içinde bulunduğumuz yıldaki mevcut kü-
tüphane sayıları ile son 5 yılda kütüphanelere üye olan kişi sayısını araştırma ödevi vermiş ve öğrencileri 
bu görseldeki verilerden oldukça faydalanmıştır. 

 •  2017 yılında kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ile aynı yılda kütüphanelere kayıtlı üye sayısı arasın-
daki farkı araştıran Bülent Bey, bu görseldeki verilerden istediği bilgiye ulaşmıştır.

 •  Kütüphanelere kayıtlı kişilerin arasından en çok hangi kütüphaneye kaydolunduğunu araştıran Öğretim 
Görevlisi Gülizar Hanım, üniversite kütüphanelerine kaydolan üyelerin yine bu kütüphanelerden yararla-
nan kişilerden daha fazla olduğunu görmüştür.

 yargılarından kaç tanesi doğrudur?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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5. Ebeveynlik - - - - gibi değil. Ebeveynlik felsefele-
rinde, sağlık ve güvenlik konuları da dâhil olmak 
üzere uzun bir yol - - - -. Bugün çocuk yetiştirmek, 
eskisinden çok farklı. Fakat bu, ebeveynlerimizin 
bazı - - - - faydalanıp bunları pratikte uygulaya-
mayacağımız anlamına gelmez. Geleneksel ebe-
veynlik, tam da bu kuşağın ihtiyaç duyduğu şey 
olabilir.

 Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli-
dir?

 A) önceki – aştık – hatıralarından
 B) eskisi – kat ettik – tecrübelerinden 
 C) geçmişteki – koştuk – hatalarından
 D) tarihteki – ilerledik – bilgilerinden

6. (I) İngiltere’deki “çokgözlü esmer” adlı kelebek tü-
rüyle ilgili yapılan çalışmalarda bir hayli yol katedil-
di. (II) Araştırmacılar, bu kelebek türüyle ilgili pek 
çok yeni bilgi ortaya koydu. (III) Örneğin çokgözlü 
esmerlerin larvaları eskiden altınçiçeği yaprakla-
rıyla besleniyormuş. (IV) Ancak, hava sıcaklıkları 
artınca bütün yaz boyunca görülmeye başlayan 
turnagagası bitkisini de yemeye başlamışlar.  
(V) Turnagagası daha geniş alanlara yayılmış bir 
bitki olduğu için de kelebeklerin yaşam alanı kuze-
ye doğru genişlemiş ve sayıları artmış.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir?

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

7. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olay ve du-
rumları ifade eden sözler gerçek, günlük hayatta 
karşılaşılamayacağımız olay ve durumları ifade 
eden sözlere ise hayalî ifadeler denir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisin-
de hayalî ifadeler vardır?

 A) Kütüphaneden aldığım Uçakla Yolculuk adlı 
kitabı üç gün sonra geri vermem gerekiyor.

 B) Dünyada bir ilki gerçekleştirmenin sevinci ve 
heyecanıyla doluyken bile içinde bir sıkıntı var-
dı.

 C) Ben artık hiç kimsenin görmediği yeni yerler 
keşfedip gözlem yapmak istiyorum.

 D) Güneşin gülümseyip bulutların arkasına kaç-
tığı, yağmurun bulutlarda biriktiği o sabah çok 
mutlu uyanmıştım.

8. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.
 • Teşbih (benzetme), aralarında türlü yönlerden 

benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden zayıf olanı, 
nitelikçe üstün olana benzetme sanatıdır. 

 • Mübalağa (abartma); bir varlığı, olayı ya da dü-
şünceyi olduğundan küçük ya da büyük gös-
terme sanatıdır.

 • Teşhis (kişileştirme), insan dışındaki varlıklara ve 
kavramlara insan özelliği kazandırma sanatıdır.

 Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen 
sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

 A) Aşkınla tutuştum yandım
  Gör beni neyledi sevdan
 B) Aydınlığa koştum karanlık çıktı
  Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı
 C) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
  Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin
 D) Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu’ya
  Bir baştan bir başa selam götürür.

9. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Ken-
ti’nde yüzyıllar değil binyıllar öncesinden kalma pek 
çok tarihî kalıntı var. Efes Celcus Kütüphanesi de 
bunlardan biri. Celcus Kütüphanesi romalılar tara-
fından yapılmış en önemli kütüphanelerden biridir. 
135 yılında Celsus anısına oğlu tarafından yaptırı-
lan bu yapının zamanında 14 bin kitaba ev sahipliği 
yaptığı düşünülüyor. Mermerden yapılmış Celsus 
Kütüphanesi’nde kitap ruloları, duvarlara yapılan 
oyuklara yerleştiriliyordu. Tıpkı günümüzdeki kü-
tüphanelerde olduğu gibi bu kütüphanede de oku-
ma salonu bulunuyordu. Kütüphane görevlileri ise 
şairler, bilginler ya da dil bilimcilerden oluşuyordu.

 Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişik-
liklerden hangisiyle düzeltilebilir?

 A) “Selçuk ilçesinde” ifadesindeki “-de” ayrı yazıl-
malıdır.

 B) “dil bilimci” ifadesi bitişik yazılmalıdır.
 C) “romalılar” ifadesi büyük harfle başlatılmalıdır.
 D) “14 bin” ifadesi “14.000” şeklinde yazılmalıdır.

10. I. Arabanın lastiği patladığından işe geç kaldım.
 II.  Arkadaşlarından sıkıldığı için piknikten erken 

ayrılmış.
 III.  Kapalı alan korkusu yaşadığından sinemaya 

gidemiyor.
 IV. Tansiyonu normale dönsün diye tuzlu ayran 

içirdiler.
 Numaralanmış cümlelerden hangisi farklı bir 

anlam ilişkisiyle kurulmuştur?
 A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.
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11. 

Çok uzun vadede tüketildiğinde kanser olma riskini artırıyor.
Kalp krizine neden oluyor, kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor.
Kişilerin diyabet (şeker hastalığı) olma riskini artırıyor.
İçlerinde bulunan bazı maddeler özellikle çocukların boylarının uzamasını durduruyor ve geriletiyor.
İçlerinde bulunan 4 farklı yağ, gençlerde sivilce gibi cilt sorunlarına neden oluyor.
Kilo artışına sebep oluyor, zayıflamayı ve kilo kontrolünü zorlaştırıyor.
Ergenlik dönemine erken girilmesine yol açıyor.

Hazır gıdalar, en çok,
kanser riski taşıdığı için
eleştirilmektedir. 
İçlerindeki bazı katkı
maddelerinin, gıda 
boyalarının ve dayanıklığı
artıcı kimyasalların
kanserojen özellikte olduğu, 
özellikle çocuklar üzerinde 
daha da fazla olumsuz 
etkileri olduğu bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.

Hazır Gıdaların Zararları

Hazır Gıdaların 
Sağlığımıza
Etkileri

Hazır
gıdalar

önce beyni,
sonra kalbi

vuruyor.

HER YIL
2,3 MİLYON

İNSAN
HAZIR GIDA
YÜZÜNDEN
ÖLÜYOR.

 Bu görselden hareketle hazır gıdalarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
 A) Yılda 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmaktadır.
 B) İçinde bulunan baharat ve tatlandırıcılar kalp-damar hastalıklarına neden olmaktadır.
 C) Kısa sürede kanserojen madde yaydığından çok fazla eleştirilmektedir.
 D) Ergenliğe erken girilmesine yol açmakla birlikte bireylerde aşırı boy artışına sebep olmaktadır.
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12. Karşılaştırma cümleleri; en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen, birbirine benzeyen ya 
da karşıt yönleriyle zayıflık, üstünlük, eşitlik-denklik vs. belirterek kıyaslayan cümlelerdir.

 Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde karşılaştırma cümlesine yer verilmemiştir? 

 A) Gülümseyen insan, çevresi için sonsuz bir mutluluk kaynağıdır. Onların yüzüne baktıkça içi açılır sevdik-
lerinin. Onları görmek, gece yıldızları görüp onların bize göz kırpışlarına sevinmek gibidir. Sevilmek ve 
mutluluğu sonuna kadar yaşamak, gülümseyen yüzünü bizden esirgemeyenlerin hakkıdır. Bize sundukla-
rı gülücükleri onlarla paylaşırken çok mutlu oluruz, içimizi sevinç kaplar.

 B) İnsanın canı belki boş oturmaktan sıkılır fakat insan, tüm yaşamı boyunca çalıştığı hâlde tek bir faydalı 
eser yaratmamışsa yaşadığı sıkıntı herhâlde boş oturmuş birisinin sıkıntısından bin kere daha ağırdır. 
Eğer gündelik hayatımızda akşamüstü evimize yorgun argın döndüğümüz zaman biraz olsun gülebiliyor, 
neşelenebiliyorsak bu neşenin tohumlarını o günkü çalışmamızda faydalı bir iş gördüğümüze inanmamız-
da aramalıyız.

 C) Yeryüzünde insanların meydana getirdikleri en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirlerdir ve bir şehrin 
kim tarafından yapıldığı da belli değildir. Herkes onu kendi eseri sayar ve böyle saydığı için de en büyük 
sevgi ile şehrine, kasabasına ölünceye kadar bağlı kalır. Eski bir filozof, “Eğer şehirler bir kişi tarafından 
vücuda getirilmiş olsaydı daha güzel olacaktı.” demiş. Bu söz belki doğru ama şehirler bir kişinin eseri 
olsaydı insanlar şehirlerini bu kadar sevmez, onlara bu kadar bağlı olmazdı. 

 D) Benlik algısı, kişiyi öz eleştiri noktasına götürür. "İdeal ben" ise kişinin olmak istediği benlik algısıdır. Öz 
eleştiri yapamayan kişi, idealindeki benliği ile gerçekteki benlik algısı arasındaki en küçük farkı bile bile-
mez ve “ideal ben”ini gerçekteki benliği ile karıştırır. Bu da onun yanlış kararlara ve yanlış ilişkilere götürür. 

13. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, doğruluğu veya yanlışlığı 
kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel anlatıma başvurulmuştur?

 A) Arama motorlarında, arama kutusuna yazdığımız sözcüklerin geçtiği sayfalar bir liste hâlinde karşımıza 
gelir. Arama motorları bu listelemeyi yapmak için bazı yazılımlar kullanır. Kullanılan yazılımlar farklı oldu-
ğu için karşımıza çıkan listedeki sayfaların sıralaması da farklı olur.

 B) Dünya ile aynı anda vizyona giren animasyonseverlerin favori filmi “Buz Devri 3 - Dinazorların Şafağı”nı 
ilk günde altmış bin 862 kişi izledi. Buz Devri, ilk serisiyle herkesi hayran bırakan tüm özelliklere daha 
fazla komedi, aksiyon ve görsel anlatım eklemiş. Film alt yazılı, dublajlı ve 3D alternatifleriyle 262 salon-
da Türk seyircisiyle buluştu. Filmin Türkçe dublajlarında Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Altan Erkekli ve 
Yekta Kopan gibi eşsiz tiyatro ve sinema sanatçıları görev aldılar. 

 C) Mozart’ın 1791’de son operası olarak bestelediği “Sihirli Flüt” operası, İstanbul Devlet Opera ve Bale-
si dramaturglarından Defne Arıkan tarafından çocuklara göre uyarlandı. Orkestra şefliğini Murat Cem 
Orhan’ın üstlendiği operayı Caner Akın sahneye koydu. Bu çalışmada emeği geçenler, “Sihirli Flüt - Ta-
mino’nun Rüyası” adlı bu çocuk operasında, sevgiyi paylaşarak her insanı değiştirebilmenin mümkün 
olduğunu ve sevgiyle yaşamanın aydınlık yarınlara açılan bir kapı olduğunu vurguluyor.

 D) Bitki köklerinin farklı koşullar altında nasıl davrandığını araştıran Japonya’daki Tohoku Üniversitesinden 
bir grup araştırmacı, 2010 yılında uzaya salatalık tohumları göndermişti. Yapılan araştırma sonucunda 
yer çekiminin etkisinin neredeyse sıfır olduğu istasyonda yetişen bu salatalıklardan çıkan köklerin aşağı 
doğru uzamadığı, yalnızca suya yöneldiği gözlemlenmiş.
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14. Kızılay Mahallesi’nden Anıtkabir’e gitmek isteyen Gamze, internetten yol tarifi aldığında aşağıdaki rota ve 
bilgilerle karşılaşmıştır:

 

Konumunuz

SEÇENEKLER

Anıtkabir, Yüceltepe, 
Akdeniz Cad. No.: 31.

Telefonunuza yol tarifi gönderin

Anadolu Blv ve Ankara
Blv üzerinden

Keşfedin: Anıtkabir

Restoranlar Oteller Benzin 
İstasyonları

Park
Alanları

Daha Fazla

15 dk.
14,4 km

Anadolu Blv üzerinden 17 dk.
16,3 km

Ankara Blv Gazi 
Blv üzerinden

18 dk.
12,5 km

Ankara

Gençlik Parkı

Güvenpark

Kuğulu Park

Ulus
Atatürk Heykeli

ANKAmall

Anıtkabir

Dögol Caddesi

M
ev

la
na

 B
ul

va
rı

Beştepe Caddesi

Dumlupınar Bulvarı

Söğütözü Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

 Buna göre Gamze ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A) Otomobille Anadolu ve Ankara Bulvarları üzerinden giderse yolu 18 dakika, tek bulvar üzerinden giderse 
15 dakika sürecektir.

 B) Verilen rotaya göre giderse Ankamall yakınlarından geçecek ancak Güvenpark’a varmadan hedefine 
ulaşmış olacaktır.

 C) Yüceltepe’ye vardığında Dögol Caddesi’ne uzak, Beştepe Caddesi'ne daha yakın bir konumda olacaktır. 
 D) Dumlupınar Bulvarı üzerinden giderse Gençlik Parkı ve Ulus Atatürk Heykeli’nin olduğu sokaktan geçe-

cektir.

15. Merdivenler; çoğu zaman bizi bir kattan diğerine ulaştırır, bazen de bir sokaktan diğerine çıkarır. İstanbul’da
I

 

birçok merdivenli sokak var. Galata’da bulunan, Bankalar Caddesi ile Banker Sokağı’nı bağlayan Kamondo 
Merdivenleri de bunlardan birisi. Bu merdivenlerin mimarı bilinmiyor ama bu merdivenler hem konumu hem 
de şekli ile yıllar boyunca görenlerin ilgisini çekmiş. Bu merdivenleri çıkarken sadece yükseklik değişmiyor,

II
 

inerken ya da çıkarken her basamakta farklı bir şehirde yürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Peki, bu merdiven-
ler neye benziyor!

III
 Bazen bir kum saatine,

IV
 bazen bir yılana, bazen DNA’mızın şekline, bazen de bir çiçeğin 

yaprağına...

 Bu metindeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
 A) I. B) II. C) III. D) IV.
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16. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uy-
gun kavram yazılmak istenmektedir.

 

Edebiyat

Şair Ahenk
1

Eğlence

Fıkra Nasrettin
Hoca

2

Film

Belge Hayvan
3

 Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1 2 3
A) Şiir Gülmece Belgesel
B) Gülmece Şiir Gülmece
C) Gülmece Belgesel Şiir
D) Şiir Belgesel Gülmece

17. Karikatürlerde sosyal, kişisel vb. birçok mesaj vardır.
 Buna göre aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden farklı bir mesaj içermektedir?

 

A) B)

C) D)
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18. (I) Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi kaynaklarımız değişikliğe uğramıştır. (II) Önceden kitap, 
ansiklopedi, dergi gibi kaynaklardan faydalanırken şimdilerde bilgileri genel ağ adreslerinden alıyoruz.  (III) 
Genel ağ bağlantılı akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar yardımıyla sanal ortamda istediğimiz bilgiye 
ulaşabiliyoruz. (IV) Günümüzde sanal ortamın kullanımı neredeyse kaçınılmaz bir hâle gelmiştir. (V) Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2016’da yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 
sonuçlarına göre ülkemizde genel ağ kullanımı oldukça yaygındır. 

 Bu metin iki paragrafa bölünmek istendiğinde ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
 A) II. B) III. C) IV. D) V.

19. Müzik eserlerini seslendirmek üzere bir araya gelmiş olan ve çeşitli müzik aletleri çalan müzisyenlerden 
oluşan topluluğa orkestra denir. Orkestralar çeşitli büyüklüklerde olabilir yani farklı sayıda müzisyenden olu-
şabilir. Senfoni orkestraları klasik müzik çalan en büyük orkestralardır. Bu orkestralar genellikle yüz kadar 
müzisyenden oluşur. Senfoni orkestralarında müzisyenleri yöneten bir orkestra şefi bulunur. Orkestra şefi, 
müziğin ne kadar hızlı çalınacağını, ne zaman yumuşak, ne zaman canlı çalınması gerektiğini el ve kol ha-
reketleriyle müzisyenlere anlatır. Bunu yaparken genellikle baton adı verilen ince bir çubuk kullanır. Orkestra 
şefi, tüm müzisyenlerin onu rahatça görebileceği bir yer olan sahnenin önünde yüksek bir yerde durur. Bir 
senfoni orkestrasında müzisyenlerin oturma düzeni, çaldıkları müzik aletine göre belirlenir. Orkestra şefinin 
solunda kemanlar, karşısında viyolalar, sağında da viyolenseller ve kontrbaslar yer alır. Bu yaylı müzik aletle-
rinin arkasında flüt, klarnet gibi üflemeli çalgılar; onların arkasında trompet, trombon, korna gibi müzik aletleri 
bulunur. Orkestranın en arkasında ise davul, timpani, üçgen, zil gibi vurmalı müzik aletleri yer alır.

 Bu metinden senfoni orkestralarıyla ilgili,
 I. Klasik müzik çalmaktadırlar.

 II. En az yüz müzisyenden oluşmaktadır.

 III. Bir orkestra şefi tarafından yönetilmektedir.

 IV. Filarmoni orkestrasıyla benzer türde eserler çalar.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) I ve II.  B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

20. Her zaman yeşil olan dev yapılı sekoya ağacının ana vatanı Kuzey Amerika’dır. Kendi başlarına var olan 
bu ağaçların dallarında biriken yaprak, güz gelince dökülür. Dökülen yapraklar tabii gübre olarak toprağa 
dönüşür. Bu büyük ağaçlar çok sayıda bitki ve canlının yaşam alanıdır. Sekoya ağaçları; amfibi adında hem 
suda hem karada yaşayabilen hayvanlara, cırcır böceği, solucan, örümcek vb. böceklere ev sahipliği yapar. 
En az altı yarasa türünü de gövdesinde ve dallarında barındırır. Yalnızca yer üstünde eşsiz bir ekosistem 
oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda yüzlerce metre uzağındaki bir bölgenin her santimetresinde de etkinli-
ğini sürdürür. Sekoya ağaçları dünyanın yaşayan en büyük canlılarındandır. Boyu hemen hemen 110 m’den 
büyüktür. Çapları on iki metreyi aşan sekoya ağaçlarından bir tanesiyle 50 tane altı odalı ev inşa edilebilir. Bu 
ağaçların dış kabuğu mazı tozu ile kokulandırıldığından böceklerin istilasına uğramaz. Süngerimsi ve lifli ya-
pıları sayesinde ise asbestliymiş gibi yangından korunur. Bu ağaç, adını, Cherokee kabilesi için yazı sistemi 
geliştiren Kızılderili bir savaşçının adından alır. 

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
 A) Maddi değerlerinin yüksek olduğuna  B) Sekoya ağacının isminin nereden geldiğine
 C) Sekoya ağacının ana vatanına   D) Sekoya ağaçlarının boyuna
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1. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler

 

Taarruz (Saldırı) Cepheleri

OSMANLI DEVLETİ

A K D E N İ Z

EG
E D

EN
İZİ

ADRİYATİK DENİZİ

H
AZAR

 D
EN

İZ İ

BASRA KÖRFEZ İ

K
I Z I L  D

E
N

İ Z

K A R A  D E N İ Z

KANAL
CEPHESİ

SURİYE
CEPHESİ

GALİÇYA CEPHESİ

ÇANAKKALE
CEPHESİ

IRAK CEPHESİ

HİCAZ-YEMEN CEPHESİ

KAFKAS
CEPHESİ

ROMANYA
 C

EPHESİ

MAKEDONYA CEPHESİ

Savunma Cepheleri

0 150 300 450 600 km

Müttefiklere Yardım Cepheleri
Osmanlı Devleti Sınırları

 Haritadan yola çıkılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
 I. Birçok cephede mücadele etmiştir.
 II. Savaştığı tüm cepheler kendi sınırları içinde yer 

almaktadır.
 III. Birinci Dünya Savaşı'nın geniş alanlara yayıl-

masına neden olmuştur.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II.
 C) I ve III. D) I, II ve III.

2. Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan geliş-
melerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı 
ile devletler, bir yandan "ham madde" ve "pazar" 
arayışına yönelirken diğer yandan "sömürgecilik" 
yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan 
devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem 
sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. 
Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme 
de Fransız İhtilali idi. İhtilalle birlikte ortaya çıkan 
milliyetçilik akımı, çok uluslu devletlerin içerisin-
deki azınlıkların isyan etmelerine neden oldu. Bu 
isyanlardan en fazla Osmanlı Devleti ile Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu etkilendi.

 Paragrafta verilen bilgilerden hareketle;
 I. Birinci Dünya Savaşı'na yol açan birçok faktör 

vardır.
 II. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip ol-

duğu için Fransız İhtilali'nden etkilenmiştir.
 III. Sanayi İnkılabı, Osmanlı ekonomisinin çökme-

sine yol açmıştır.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

3. Mustafa Kemal, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan 
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yapılan 
işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemiştir.

 Mustafa Kemal’in silahlı direnişten önce böyle 
bir yol izlemesinin temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Düzenli ordunun kurulması için zaman kazan-
mak

 B) Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasına zemin 
hazırlamak

 C) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirmek
 D) İşgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak

4. “İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devle-
ti, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında 
savaşa girmelidir. İtilaf Devletleri’ne nispetle eko-
nomik üstünlüğe sahip Almanya, savaştan zaferle 
çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedebileceği ihti-
malini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya, sa-
vaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda 
kaybettiği toprakları geri alacaktır.”

 (Kâzım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden 
Girdik? S. 75 - 76)

 Metindeki anlatımdan yola çıkılarak; 
 l. İttihat ve Terakki liderleri Almanya’nın Birinci 

Dünya Savaşı’nı kazanacağına inanmışlardır.
 ll. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları alabil-

mesi, Almaya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı ka-
zanmasına bağlanmıştır.

 lll. Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda Osman-
lı’nın jeopolitik konumundan yararlanmıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız l. B) l ve ll.
 C) ll ve lll. D) l, ll ve lll.

5. Erzurum Kongresi’nde;
 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçala-

namaz.
 • Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, 

millet topyekûn kendisini savunacak ve direne-
cektir.

 • Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kıl-
mak esastır.

 kararları alınmıştır.
 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz?
 A) İşgallere karşı birlik ve beraberlik çağrısı yapıl-

mıştır.
 B) Vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır.
 C) İstanbul Hükûmeti ile iş birliği yapılması ön gö-

rülmüştür. 
 D) Millet egemenliğine dayalı yönetim anlayışın-

dan söz edilmiştir.
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6. Mustafa Kemal Millî Mücadele’nin hazırlık döne-
minde Havza Genelgesi ile işgallerin tüm yurtta 
protesto edilmesini istemiştir.

 Mustafa Kemal bu tutumuyla aşağıdakilerden 
hangisini amaçlamış olamaz?

 A) İşgallere karşı kamuoyu oluşturmayı
 B) Millî bilinci oluşturmayı
 C) Millî Mücadele yolunda halkın desteğini almayı
 D) Bölgesel kurtuluşu sağlamayı

7. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda Trab-
lusgarp'ı savunabilmek için bazı subayları gizlice 
bölgeye gönderdi. Aralarında Mustafa Kemal'in de 
bulunduğu bu subaylar kılık değiştirerek Trablus-
garp'a gittiler. Mustafa Kemal önce Mısır'ın İsken-
deriye şehrine, oradan da "Mustafa Şerif" takma 
adıyla bir gazeteci olarak Trablusgarp'a geçti. 
Mustafa Kemal burada yerli halkı örgütleyerek 
İtalyanlara karşı direnişe geçirdi.

 Paragrafta verilen bilgilerden hareketle Musta-
fa Kemal ile ilgili;

 I. Teşkilatçı kişiliği ön plana çıkmıştır.
 II. Vatanseverlik duygusuyla hareket etmiştir.
 III. Ülkenin sınırlarını genişletmek istemiştir.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

8. “Manastır Askerî İdadisinde (lise) Fransızcada 
geri idim. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor sa-
dece bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar 
çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm 
aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel 
sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla 
Fransızca öğrendim. Edebiyata fazla ilgim yoktu. 
Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak 
kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini 
beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme 
gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o za-
man öğrendim...”

 Mustafa Kemal
 Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;
 I. Yabancı dil eğitimine önem verdiği,
 II. Hitabet sanatına önem verdiği,
 III. Eğitim hayatında zorluklar yaşadığı
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

9. Er zu rum Kon gre si’nde tar tı şı lan ve ilk de fa red de di-
len “man da ve hi ma ye” fik ri Si vas Kon g re si’nde tek-
rar gün de me gel miş ve sert tar tış ma la rın ar dın dan 
ulu sal ba ğım sız lık il ke si ne ters dü şen bu fi kir bir da-
ha gün de me gel me mek şar tıy la red de dil miş tir.

 Man da ve hi ma ye fi k ri nin ke sin ola rak red de dil
me si ön ce lik le aşa ğı da ki amaç lar dan han gi si ni 
ger çek leş tir me ye yö ne lik tir?

 A) Ulu sun ba ğım sız lı ğını ko şul suz ola rak ger çek-
leş tir mek

 B) Dış güçlere gözdağı vermek
 C) Öz gür dü şün ce or ta mı oluş tur mak
 D) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirmek

10. İslamcılık: Kimi Osmanlı aydınları Müslüman mil-
letler arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalıştılar. 
İslamcılık adı verilen bu düşünce ile Müslüman 
milletleri Osmanlı Halifesi etrafında birleştirmek 
amaçlanıyordu. Mehmet Âkif ve Padişah II. Abdül-
hamit tarafından da desteklenen İslamcılık düşün-
cesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap li-
derlerinin Osmanlı Devleti’ne isyan etmesi sonucu 
geçerliliğini kaybetti.

 Türkçülük: Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik 
fikri, bir yandan azınlık isyanlarına diğer yandan 
da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fik-
rinin doğmasına zemin hazırladı. Bu fikri savunan 
aydınlar, Türk toplulukları arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin 
(Yurdakul), Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan 
bu fikir, azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlendi. 
Türkçülük fikri, Millî Mücadele’nin kazanılmasında 
da etkili oldu.

 Yukarıda fikir akımları ile ilgili verilen bilgiler-
den yola çıkılarak;

 I. Fikir akımları ile Osmanlı Devleti bulunduğu 
zor durumdan kurtarılmak istenmiştir.

 II. Türkçülük fikrinin ortaya çıkmasında Fransız 
İhtilali etkili olmuştur.

 III. İslamcılık fikri Osmanlı Devleti’nde demokrasi 
düşüncesinin yerleşmesine katkı sağlamıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II.
 C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. Kaza ve kader konusuyla ilişkilendirilen kavram-
lardan biri de tevekküldür. Bu konuda bilgi eksikliği 
bulunan insanlar tevekkülü hiçbir sorumluluk üst-
lenmeden yalnızca el açıp Allah’a dua etmek ola-
rak algılar. Bu nedenle sürekli hayal kırıklığı yaşar.

 Buna göre tevekkül ile ilgili ortaya konulacak 
doğru yargı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 A) Tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Al-
lah’a bırakmaktır. 

 B) Pasif bir teslimiyet ile bireysel yükümlülükleri 
Allah’a havale etmektir.

 C) Şahsi başarıları için Allah’a şükredip, başarı-
sızlıklarının sorumluluğunu üstlenmemektir.

 D) Allah’ın kudretine boyun eğip rüzgârın önün-
deki yaprak misali kendisini gelişmelerin seyri-
ne bırakmaktır.

2. • Toprağa ekilen fasulye tohumundan fasulye, ka-
yısı çekirdeğinden kayısı yetişmesi

 • Devenin sıcak iklimin var olduğu çöl ortamında 
vücudunda su depolayarak yaşamını devam et-
tirmesi

 • İnsandaki kalıtsal özelliklerin DNA molekülleri 
sayesinde nesilden nesile aktarılması

 Bu örneklerde Allah’ın evrene koyduğu yasala-
rın hangisinden söz edilmektedir?

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

3. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve 
rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra 
harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan ala-
mayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalk-
mayın...”

 (Bakara suresi, 267. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

 A) Tevazu   B) Hoşgörü
 C) İnfak   D) Adalet

4. İslam dini kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve daya-
nışma dinidir. İnsanların paylaşma ve yardımlaş-
maya önem vererek birlikte kardeşçe yaşamaları-
nı ister.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçadaki gö-
rüşle anlamca ilişkilendirilemez?

 A) “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yeme-
ğini yoksula, yetime ve esire yedirirler...”

 (İnsan suresi, 8. ayet)
 B) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Al-

lah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanla-
rı affederler...”

 (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
 C) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 

dayan...”
 (Furkan suresi, 58. ayet)
 D) “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harca-

madıkça iyiye erişemezsiniz.”
 (Âl-i İmran suresi, 92. ayet)

5. “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima di-
ridir (hayydır), bütün varlığın iradesini yürüten 
(kayyum) dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni ol-
madan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, 
kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hep-
sini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka 
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz 
kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözet-
mek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük 
olan yalnızca odur.” 

 (Bakara suresi, 255. ayet)
 Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinil-

memiştir?
 A) Allah’ın sonsuz kudret sahibi olduğuna
 B) Her canlının mutlaka ölümü tadacağına
 C) Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına
 D) Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah’a 

ait olduğuna
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6. Talip amcam Kars’ta hem tarımla uğraşıyor hem 
de çiftçilik yapıyor. Bu işten oldukça iyi kazanç 
elde ediyor. Kazandığı paralarla da tasarruf ama-
cıyla altın alıyor. Zekât verme zamanı geldiğinde 
hangi mallardan ne oranda zekât vermesi gerekti-
ğini babama sordu. Babam da zekâtın hangi mal-
lardan hangi oranda verileceğini Talip amcama 
anlattı. 

 Bu çocuğun babası kendi kardeşine hangi ko-
nuda yanlış bilgi vermiştir?

 A) Küçükbaş hayvanlardan 40 ile 120 arasında 
ise 1 koyun zekât verilir.

 B) Toprak ürünlerinden sulama, gübreleme gibi 
masraflar yoksa 10'da 1 oranında zekât verilir.

 C) Altından 40'ta 1 oranında zekât verilir.
 D) Büyükbaş hayvanların 30'dan 100'e kadar 1 

adet sığır zekât verilir.

7. Kaza ve kader kavramları Allah’ın ezeli ilmi ve kud-
retinin bir yansımasıdır. Kur’an-ı Kerim’de evrende-
ki düzenin bu kavramlarla ilişkili olduğuna değinilir. 
Bununla birlikte her iki kavram da kendine has özel-
likler taşır ve birbirinden farklı tanımlanır.

 Buna göre kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisi yanlıştır?

 A) Yüce Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar ol-
muş ve olacak şeylerin zamanını, yerini, özel-
liğini önceden bilip takdir etmesi kaderdir.

 B) Her şey Allah’ın ilmi, dilemesi ve takdiri ile ger-
çekleşmektedir.

 C) Havaya atılan bir cismin yere düşmesi kazadır.
 D) Her canlıya ölüm takdir edilmesi kazadır.

8. (I) Hz. Musa’nın (a.s.) davetini kabul etmeyen Fi-
ravun onu zindana atmakla tehdit etti. Yüce Allah 
Hz. Musa’yı (a.s.) birtakım mucizelerle destekledi. 
(II) Hz. Musa’nın (a.s.) asası kocaman bir yılan 
oldu. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri ka-
maştıran bir nur gibi parlayıverdi. (III) Bu mucize-
ler karşısında şaşkına dönen Firavun derhal tövbe 
ederek iman etti. (IV) Hz. Musa (a.s.) daha sonra 
kavmini toplayarak Filistin’e gitti.

 Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden han-
gisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I  B) II  C) III  D) IV

9. İnsanı ve insanın içinde yaşadığı dünyayı koru-
yabilmek ancak yardımlaşmayla mümkündür. Bu 
nedenle Müslüman, yakın çevresinden başlamak 
üzere tüm yeryüzünden sorumludur. İslam dini 
insana ve topluma faydalı olan hususlarda yar-
dımlaşmayı emrederken zararlı ve kötü olan iş-
ler üzerinde yardımlaşmayı yasaklamıştır. “…(Ey 
müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın…” ayetiyle 
Yüce Allah bu gerçeğe işaret etmiştir.

 Bu paragrafta Müslümanların aşağıdaki özel-
liklerden hangisini taşıması gerektiği vurgu-
lanmıştır?

 A) İlme önem verme 
 B) Duyarlı olma
 C) Şükretme  
 D) Cesur ve kararlı olma

10. Maddi durumları iyi olan Metehanlar, daha önce 
hiç ilgilenmedikleri çiftçilik işine girmeye karar ver-
diler ve köylerinde bir de çiftlik kurdular. Verimli 
bir toprak üzerine kurulu çiftlikleri aynı zamanda 
düzenli yağış alan bir bölgede yer alıyordu. Bu ne-
denle gübreleme ve sulama masrafına da girmedi-
ler. Bir yıl sonra çiftliklerinden 100 ton buğday, 80 
ton nohut, 60 ton mercimek ve 40 ton mısır kaldır-
dılar. 

 Bu ürünlerden;

 • Buğday için 10 ton,

 • Nohut için 8 ton,

 • Mercimek için 6 ton,

 • Mısır için 2,5 ton 

 zekât olarak ihtiyaç sahiplerine vermişlerdir.

 Metehanlar, hangi ürünün zekât oranını yanlış 
hesaplamıştır?

 A) Buğday B) Nohut 
 C) Mercimek D) Mısır
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1. 
Would you like some 
pizza?

 Who refuses the offer?
 A) B)

C) D)

It smells delicious,
thanks.

Yummy. It’s my
favourite.

Thanks, but it’s
too fatty. It looks tasty.

2. 20 students in 8-A got invitations for the following 
movies. The table shows their responses.

Accept Refuse

18 2

13 7

5 15

1 19

 Which of the following is CORRECT according 
to the table?

 A) All students prefer romances to comedy films.
 B) Sci-fi movies are more popular than western 

films.
 C) Seven students want to see a funny film.
 D) Romances are unbearable for five of the 

students.

3. I. How often do you go camping?

 II. Do you like camping?

 III. Once or twice a month.

 IV. Sure. It’s really relaxing.

 What’s the CORRECT order of the dialogue?
A) II - I - IV - III B) I - II - IV - III

C) I - IV - II - III D) II - IV - I - III

4. 

Dear Susan,
 Thanks a lot for your invitation, 
but I can’t attend the reunion on 12th 
June. I’m going abroad then. I’m 
sure you’ll have fun.
 Cheers
 David

 Which question IS NOT answered in the email?
A) Who is the invitee?

B) When will David join them?

C) What’s David’s excuse?

D) What’s the invitation for?

5. It’s easy to make cookies. First, mix the egg and 
butter and then add the flour. After that knead it 
until you get a soft dought. Next, roll it into balls. 
Bake it at 180oC in preheated oven.

 Which of the following is the third step of the 
process?
A)  B) 

C)  D) 
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6. Martin is my close friend. We
like the same music and sports. 
I love spending time with him. I 
trust him because he keeps my 
secrets.

Ted

 Which of the following is FALSE about Ted and 
Martin?
A) They get on well with each other.

B) Ted counts on Martin.

C) They have nothing in common.

D) Martin is a reliable boy.

7  10: For theese questions, choose the best  
option to fill in the blanks.

7. Selin : What kind of music do you like listening to?

 Mary : Hip-hop and rap.

 Selin : Really? I think they’re too loud. - - - -.

A) They’re really fantastic

B) l can’t stand them

C) l always listen to hip-hop and rap

D) They’re my favourite

8. Elif : - - - -?
 Mom : First, pre - heat the oven at 180°C. Then, 

put the sugar and eggs in a bowl and mix 
them.

 Elif : Just a moment, please. l’m writing.

A) How can I make a cake

B) What’s in a cake

C) What’s your favourite food

D) How often do you make a cake

9. Carol : I have two tickets for the concert. Would 
you like to go with me?

 Nancy : - - - - - - - - - - ?
 Carol : Rock.

 Nancy : Great. It’s my favourite.

A) When does it start

B) Where is the concert hall

C) How much is a ticket

D) What type of music is it

10. Chris : - - - - - - - - - - ?
 Leo : Nothing much. Why?

 Chris : Shall we have a BBQ party?

 Leo : Sounds great.

 A)  What are you doing at the weekend
 B)  Where are you having the BBQ party
 C)  When can we throw a party
 D)  How many people are attending the party
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