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

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

kodlayınız.
4. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Puanlama: Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri 

çıkarılarak hesaplanacaktır.
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TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Deneme

A

1. I. Üstünde sürekli olarak bulundurmak
II. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek
III. Sahip olmak, özellik olarak kendinde bulundurmak

“Taşımak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlardan herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Üzerimde çok fazla para taşımak huyum değildir.
B) Evin sorumluluğunu taşımak babaya düşer.
C) Çocuk, babanın huyunu taşırmış.
D) Arkadaşım Ali, okul çantasını güçlükle taşıyormuş.

2. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde sözü edilen bitkilerin ortak özelliğidir?

A) Yetiştikleri bölge ve alanlar
B) Ait oldukları bitki aileleri ve çiçek renkleri
C) Çiçek açtıkları zamanlar ve çiçek şekilleri
D) Otsu bitki olmaları ve çiçek açtıkları zamanlar

Akyıldız, kuşkonmazgiller ailesinden çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Dağlık alanlarda ve yamaçlarda yetişir. Ülkemizde Doğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç hemen her yerde görülür. 

İlkbaharda yıldız biçiminde beyaz çiçekler açar.

Bir yıllık otsu bir bitki olan gelincik, gelincikler ailesindendir. 

İncecik taç yapraklarının dip kısımları genellikle siyahtır. Bozkır-

larda, çayırlarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde yetişir. 

Ülkemizde İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde görülür. İlkbaharda kırmızı ya da turuncu çiçekler 

açar.
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3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014 yılında Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğinde “A” sınıfı 
yumurtalar için damgalama şartı getirdi. Bu kapsamda, yumurtaların işletme ve kümes numarası 
yumurta kabuğunda numaralanmaya başlandı. Yumurta yetiştiriciliği dört grup altında toplanırken 
yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanacak. Buna 
göre, “0” kodu organik yetiştiricilik, “1” kodu serbest yetiştiricilik, “2” kodu kümeste yetiştiricilik, “3” 
kodu da kafeste yetiştiricilik için verilecek. Örneğin, Ankara’da organik yumurta yetiştiriciliği yapan 
bir işletme için “0TR060000060000-01” damgası basılacak.

NEREDE, KİM TARAFINDAN VE NASIL ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLMAYAN
YUMURTALARI TÜKETMEYİNİZ!

İL TRAFİK
KODUÜLKE KODU

YETİŞTİRME METODU
KODU

YUMURTLAMA TARİHİ

KÜMES NUMARASI

0TR060000060000-01

YT:01/01/2018

Yetiştirme metodu kodu ile işletme ve kümes numarasının
okunaklı şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanması zorunludur.

Gün, ay, yıl olarak damgalanır,
Yumurtanın son tüketim tarihi,

yumurtlamadan itibaren 28 gündür.

Yetiştirme Metodu Kodları:
0 : Organik
1 : Serbest
2 : Kümeste
3 : Kafeste

ZORUNLU DEĞİL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kanatlı
işletmelerinde bulunan her bir
kümesteki sürülere verilen 1,2,3,... 
gibi sıra

İŞLETME NUMARASI
Kanatlı İşletmelerine Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe
Müdürlükleri tarafından verilen iki
haneli ülke kodu ve iki haneli il
trafik koduyla birlikte işletmeye 
özgü numaradır.

Bu bilgilere göre, İstanbul’da hem kafeste hem de organik yetiştiricilik yapan işletmeden 
alınan yumurtalar üzerinde aşağıdaki kodlardan hangisi basılıdır?  
(İstanbul’un trafik kodu 34’tür.)

Kafeste yetiştiricilik Organik yetiştiricilik
A) 1TR340000340000-01 1TR340000340000-01
B) 3TR340000340000-01 0TR340000340000-01
C) 3TR340000340000-01 3TR340000340000-01
D) 2TR340000340000-01 0TR340000340000-01
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4. Atasözleri; atalarımızın uzun denemelerine dayanan yargılarını, tecrübelerini kısaca özetleyen, ka-
lıplaşmış ve halka mal olmuş özlü sözlerdir. (I) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir.  
(II) Bazı atasözleri ise uzun gözlemlere dayanarak doğa olaylarının gündelik yaşam üzerindeki et-
kilerini anlatır. (III) Denemelere ve mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri de 
vardır. (IV) Bir de birtakım, töre ve gelenekleri bildiren atasözlerimiz de mevcuttur.
Bu metinde numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi ör-
nek olarak gösterilemez?

A) I. cümle: Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.
B) II. cümle: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
C) III. cümle: Bugünün işini yarına bırakma.
D) IV. cümle: Sakla samanı gelir zamanı.

5. Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Yunus Emre, Allah’ı yüceltmek ve ona duyulan sevgi 
dolu hisleri dile dökmek adına oluşturulan “ilahi” türünün en önemli temsilcisidir. O, “din” ile alakalı 
yapıtlar vermiştir. Şiirlerinde Allah aşkını ve insanlara duyduğu derin sevgiyi çokça işlemiştir.
Bu metindeki açıklamalara göre, aşağıdaki beyitlerden hangisi Yunus Emre’ye ait olamaz?

A) Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevla’m seni
 Seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevla’m seni

B) Allah diyelim daim, Allah görelim neyler
 Yolda duralım kaim, Allah görelim neyler

C) Cömert bir eldir doğa, hep verir kullan diye
 Miras kalsın yarına, yanlış kullanmak niye?

D) Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım
 Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz
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6. 

Her işaretin bir sözcüğü temsil ettiği bu görsel-
de dört dizeden oluşmuş bir şiir gizlenmiştir.
Buna göre, bu şiir aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur sen elimize
Eğer vuramazsam elimize
Ebesin ebe

B) Karga karga gak dedi
Şu dala bak dedi
Karga seni tutarım
Kanadını yolarım

C) İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır

D) Kardan adam kardan adam
Senden korkmaz benim babam
Süpürgen var süpürmezsin
Etrafını görmezsin

7. Öznel anlatım, kişisel görüşleri içerir. Nesnel 
anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtla-
nabilir yargılarla oluşturulur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki metinler-
den hangisinde öznel bir anlatıma başvu-
rulmuştur?

A) Fransız ve Ruslardan oluşan bir grup 
araştırmacı, 30.000 yıl öncesinden kalma 
bir virüs keşfetti. Araştırmacılar bu virüsü 
Sibirya’nın kuzeyindeki buzullardan, yüze-
yin 30 metre altından çıkardılar.

B) İtalyan besteci Antonio Vivaldi, “Dört Mev-
sim” adlı eserini 1700’lü yılların başında 
bir şiirden esinlenerek bestelemiş. Eser, 
dört keman konçertosundan oluşuyor. Bu 
konçertoların her birinde de üç bölüm var.

C) Anadolu sığla ağacı, dünyada yalnızca ül-
kemizde yaşayan bir ağaç türü. Muğla’nın 
ilçelerinden Fethiye, Köyceğiz, Milas ve 
Marmaris’te bu ağaçtan oluşan ormanlar 
var. Ancak bu ağacın yaşam alanı günü-
müzde daralmış durumda.

D) İsrail’de bir şirket çok küçük bir yazıcı 
üretti. Cepte bile kolaylıkla taşınabilecek 
kadar küçük olan bu ilginç yazıcı, gücünü 
şarj edilebilir bir pilden alıyor. Yazıcı ayrı-
ca akıllı telefon ve bilgisayarlara kolaylıkla 
bağlanabiliyor.
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8. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir:
• Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe vb.) büyük harfle başlar.
 Uyarı: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde vb. sözcükler küçük harfle 

başlar.
• Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci 

isimler büyük harfle başlar.
• Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.
Bu kurallara göre,

I. Eve gelirken biraz Antep fıstığı alır mısın?
II. Çanakkale boğazı sisten dolayı gemi trafiğine kapatılmış.
III. Asya’nın batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale’ye bağlıdır.
IV. Hafta sonu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı bekleniyor.

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

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

9. Güzel yazılmış bir yazıyı okumak, sönüp gitmiş bir varlığın fotoğrafına bakmak gibidir. Daha doğrusu, 
 I
donup kalmış, sessiz bir fotoğraf değil; konuşan, düşündüklerini anlatan canlı ve sesli bir sinema. 
 II III
Onun içindir ki, yazı birçok olmazlıkları olur yapmıştır.
 IV
Bu metinde numaralanmış virgüllerden (,) hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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10. İnsanlar, kendilerini ifade etmek için farklı farklı iletişim yolları kullanır. Yazı da düşüncenin kalem ve 
kâğıt kullanılarak ifade edilmesidir. İnsanın her şeyin güzelini yapma arzusu yazıyı da güzelleştirme-
sini sağlamıştır. Bu arzusunun sonucunda “kaligrafi” yani güzel yazı sanatı ortaya çıkmıştır. Kaligrafi 
sanatı, yazıya anlamlı ve ahenkli şekiller verme sanatıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kaligrafiye örnek olamaz?

A)    B) 

C)    D) 

GÜNAYDIN
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11. Atatürk Ortaokulu 8/B öğrencilerinden Elif, Duru, Zeynep, Tahsin ve Eymen’in Türkçe yazı-
lısından aldıkları puanlarla ilgili bilinenler şunlardır:
• Duru, Zeynep’ten yüksek puan almıştır.
• Tahsin’den yüksek puan alan bir kişi vardır.
• Zeynep, bu öğrencilerin birinden yüksek, diğerlerinden düşük puan almıştır.
• Duru’nun daha düşük puan aldığı iki kişiden biri Elif’tir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Zeynep, Eymen’den düşük puan almıştır.
B) En düşük puanı Eymen almıştır.
C) En yüksek puanı alan kişi Elif’tir.
D) Tahsin, Duru’dan yüksek puan almıştır.

12. Bazı sözcükler isim-fiil eki aldığı hâlde kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi 
olarak kabul edilmez. Örneğin, “Arabayı sürmeye başladı.” cümlesindeki “sürme” sözcüğü fiilimsidir. 
“Gözlerine sürme çekmiş.” cümlesindeki “sürme” ise isimdir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi eki aldığı hâlde, kalıplaşarak bir varlığı veya 
kavramı karşılayan sözcük yoktur?

A) Kurban etiyle yaptığımız kavurma çok güzel olmuştu.
B) Babama güzel bir çakmak hediye ettim.
C) Oğlumun bir gülüşü beni mutlu etmeye yetiyor.
D) Bu konudaki görüşlerini henüz bizimle paylaşmadılar?

13. Çocukken, elektrik kesildiğinde küçük odanın pencerelerini açar, ay ışığında sohbet ederdik annem, 
babam, kardeşim ve ben. Ne hoş olurdu… Şimdi öyle değil. Küçük oğlum, elinde tablet oyun oynuyor. 
Kızım bilgisayar başında, sosyal medya haberlerini takip ediyor. “Yanıma gelin.” diyorum, gelen yok. 
Yanlarına gidiyorum, mühim (!) işlerden başlarını kaldırmıyorlar. “Ne olacak bu çocukların hâli?” diye 
düşünmeden edemiyorum.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kişinin sahip olduğu duygulardan biri 
değildir? 

A) Şaşırma
B) Yakınma
C) Özlem
D) Kaygı
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14. ABD’li ve Çinli bilim insanları tarafından ya-
pılan bir araştırmaya göre Latince adı Synt-
richia Caninervis olan bir çöl yosunu türü, su 
gereksinimini karşılamak için köklerini değil 
de yapraklarının uç kısmında bulunan saç 
benzeri yapıları kullanıyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sö-
zü edilen çöl yosunu ile ilgili kesin olarak 
çıkarılabilecek bir yargı değildir? 

A) Araştırmalar sonucunda hakkında bilgiye 
ulaşıldığı

B) Sadece suyla beslendiği
C) Yapraklara sahip olduğu
D) Su gereksinimini diğer bitkilerden farklı bir 

şekilde karşıladığı

15. Okuma olayı uzun bir yolculuktur. Beşikte 
başlar, mezarda biter. Okulla biten okuma-
lar ise yarıda kalmıştır. Okuma, iğneyle ku-
yu kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister. Bir 
arayıştır; hakikati, doğruyu, güzeli arayış. Her 
arayış, içinde bulma heyecanını barındırır. 
Bulursunuz, ikinci, üçüncü… Arayışlar başlar.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

A) Okuma için en uygun zaman dilimi hangi 
dilimdir?

B) Yeni arayışlar için kitap mı okumalıyız?
C) Okuma ne demektir?
D) Okuma nasıl olmalıdır?

16. • Olay yazısından alınmıştır.
• III. kişili anlatım söz konusudur.
• Yer ve zaman unsuru belirgindir.
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu özellik-
lerin hepsini barındırır?

A) Akşam olmuş, Sabri Bey eve gelmişti. 
Bahçe kapısından içeri girdiğinde Mü-
zeyyen Hanım, ağzında mandal, bahçe-
de çamaşır asıyordu. İçeri girip ceketini 
asana kadar çocuklar terlik ve pijamalarını 
hazırlamıştı bile.

B) Dünyanın en hızlı kara hayvanı olan ve 
saatte 110 kilometre hızla koşabilen çita-
lardan esinlenilerek “Cheetan” adlı bir ro-
bot geliştirildi. 45 kilometre hızla koşabilen 
robot, şimdiye kadar üretilen robotların en 
hızlısı.

C) Uçmuşlar, uçmuşlar varmışlar yeryüzüne. 
Küçük oğlunun yokluğuna üzülen, üzül-
dükçe de hastalanan padişah onları gö-
rünce çok sevinmiş. Delikanlının ve kızın 
çiçeklerden yaptıklarını içen padişah kısa 
sürede iyi olmuş.

D) Bugün hayatımın en acı, en dertli günü ol-
du. Sabahleyin öğrencilerim bana fena bir 
haber getirdiler. Dün gece Munise, bir ha-
ta yapmış, ablası üstüne yürümüş. Çocuk 
da odanın penceresinden kendini karların 
üzerine bırakmış. Neyse ki karlar yumu-
şak olduğundan ona bir şey olmamış.
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17. 

Bu görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kasım 2017 ile Mart 2019 yılları arasında üretilen zeytin miktarına
B) Üç ülkeye ne kadar zeytin ihraç edildiğine ve bu ihracattan ne kadar gelir elde edildiğine
C) Zeytin ihracatının ülke ekonomisine olan katkısına
D) Türkiye’nin dünya zeytin üretimindeki sıralamasına

Sofralık zeytinin dörtte biri
Almanya’ya ihraç edildi
Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatı Ekim 2018 - Mart 2019
döneminde geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 
14 artarak 80,8 milyon dolar oldu.

TÜRKİYE’NİN
ZEYTİNYAĞI
İHRACATI

TÜRKİYE’NİN
SOFRALIK ZEYTİN
İHRACATI

MİKTAR
(TON)

DEĞER
(DOLAR)

(Ekim 2017 - Mart 2018)

(Ekim 2017 - Mart 2018)

Kasım 2017 - Mart 2018

MİKTAR (TON)
42 BİN 257

DEĞER (DOLAR)
172 MİLYON
894 BİN

Kasım 2018 - Mart 2019

MİKTAR (TON)
30 BİN 315

DEĞER (DOLAR)
85 MİLYON
532 BİN

35 BİN 462
(Ekim 2018 - Mart 2019)

(Ekim 2018 - Mart 2019)

ALMANYA
21 MİLYON

516 BİN

IRAK
12 MİLYON

956 BİN

ROMANYA
11 MİLYON

479 BİN

Zeytinyağı
ihracatındaki
düşüşe rağmen
sofralık zeytin
ihracatı arttı.

51 BİN 884 70,9
MİLYON

80,8
MİLYON
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18. • Olimpiyat oyunları, yaz ve kış sporları için ayrı ayrı düzenlenen uluslararası etkinliklerdir.
• Bu etkinliklerin her ikisi de dört yılda bir gerçekleştirilir.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yaz ve kış sporları için ayrı ayrı düzenlenen olimpiyat oyunları dört yılda bir gerçekleştirilen 
uluslararası etkinliklerdir.

B) Dört yıl boyunca yapılan olimpiyat oyunları hem yaz hem de kış sporlarından oluşur ve ulusla-
rarası niteliktedir.

C) Yaz ve kış sporları olarak düzenlenen olimpiyat oyunları sadece dört yılda bir gerçekleştirilir.
D) Olimpiyat oyunları hem yaz hem de kış sporlarından oluşan ve dört yılda bir gerçekleştirilen 

etkinliklerdir.

19. Ardı ardına sıralanmış ağaçsız dağların ortasında tıpkı çöldeki bir vaha gibi yemyeşil bir köydü bu-
rası. Biraz aşağısında şırıl şırıl bir dere akan bu köyün insanları, evlerinin etrafını çeşit çeşit meyve 
ağaçlarıyla süslemişti. Köyde birkaç kavak ağacı vardı ki gördüğüm en uzun ağaçlardı bunlar.
Bu metinde bazı kavramlar birbirlerine benzetilerek anlam derinliği sağlanmıştır.
Buna göre, metinde birbirlerine benzetilen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? 

Benzeyen Benzetilen
A) Köy Vaha
B) Dağlar Çöl
C) Vaha Dere
D) İnsan Ağaç

20. 1853-1890 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, ressam 
olmaya 27 yaşında karar vermiş. O yaşa kadar da pek çok farklı işte çalışmış. Ancak hiçbir iş onu 
resim yapmak kadar mutlu etmemiş. Van Gogh, Avrupa’da farklı kentlerde yaşamış ve 37 yaşında 
ölene kadar resim yapmayı sürdürmüş. Yaşamı boyunca 2000’den fazla eser ortaya koyan ressamın 
eserlerinin değeri ölümünden sonra anlaşılmış.
Bu metinden Vincent Van Gogh ile ilgili;

I. ressam olma fikrini başka işler yaptıktan sonra benimsediği,
II. ressamlıktan başka uğraşlarının da olduğu,
III. en başarılı olduğu iş dalının ressamlık olduğu,
IV. eserlerinin günümüzde değer kazanmaya devam ettiği

yargılarından hangilerine değinilmiştir?

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

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

1. Deneme

A

1. Avrupa devletlerinin 15. ve 16. yüzyılda ger-
çekleştirdiği Coğrafi Keşifler sonucu Osmanlı 
Devleti’nin kontrolündeki İpek ve Baharat Yol-
ları önemini yitirmiş, ticaret Akdeniz limanla-
rından Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlara 
kaymıştır. 19. yüzyılın başlarında Avrupa’da 
gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avru-
pa devletleri ürettikleri ürünlere pazar bulmak 
amacıyla geri kalmış ülkeleri sömürmeye 
başladılar. Bu durumdan Osmanlı Devleti’de 
nasibini aldı. Kapitülasyonlar sayesinde Os-
manlı Devleti’ne kolayca girdiler. Halk ucuz 
ithal edilen mallara yönelince yerli esnaf zor 
durumda kaldı. 1789 yılında Fransa’da başla-
yan ihtilalle birlikte çok uluslu bir yapıda olan 
Osmanlı Devleti olumsuz etkilendi. Birçok 
bölgede azınlıklar bağımsızlık mücadelesine 
başladılar.
Bu bilgiler dikkate alındığında Osmanlı 
Devleti için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Avrupa’daki ekonomik gelişmeler Osmanlı 
Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.

B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi Os-
manlı Devleti’nin gelirlerinin azalmasına 
neden olmuştur.

C) Fransız İhtilali’yle başlayan milliyetçi dalga 
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını hız-
landırmıştır.

D) Osmanlı Devleti kapitülasyonları kendi le-
hine kullanarak Avrupa devletleri ile olan 
sorunlarını çözmüştür.

2. Fransız İhtilali’nin sonuçları da Osmanlı Dev-
leti üzerinde etkili oldu. İhtilalle birlikte hürri-
yet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler 
dünyaya yayıldı. Özellikle de milliyetçilik fikri 
çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. 
Fransızlar milliyetçilik akımını “Her millete bir 
devlet” sloganıyla dış politikada bir araç ola-
rak kullandılar. Bu fikrin en fazla etkilendiği 
devletlerden biri Osmanlı Devleti oldu. Milli-
yetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar, Avrupalı 
devletlerin kışkırtmasıyla isyan etmeye baş-
ladılar. Balkanlarda başlayan isyanlar sonu-
cunda birçok yeni devlet kuruldu.
Bu metinden hareketle Fransız İhtilali’nin 
Osmanlı Devleti’ne etkileri arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ayrılıkçı isyan hareketlerinin yaşanması
B) Toprak ve nüfus kaybının yaşanması
C) Osmanlı yönetiminde köklü değişmelerin 

yaşanması
D) Uluslararası alanda devletin itibar kaybet-

mesi
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3. Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engelle-
mek için ortaya atılan fikir akımları aşağı-
da verilmiştir.
İslamcılık : Müslüman milletleri Osmanlı 

halifesi etrafında birleştirmeyi 
amaçlamıştır.

Osmanlıcılık : Bu düşüncenin temelinde dil,  
din ve ırk ayrımı yapılmaksızın 
gayrimüslimleri devlete bağlı 
tutma amacı taşımaktadır.

Türkçülük : Osmanlı Devleti içerisinde 
yaşayan Türker ile yakın coğ-
rafyada yaşayan Türkleri bir 
arada bulundurma düşüncesi 
vardır.

Batıcılık : Bu fikri savunanlar Avrupa’daki 
gelişmelerin örnek alınarak dev-
letin gelişmesini ve modernleş-
mesini amaçlamışlardır.

Verilen bilgilere göre,
I. Halifenin dini gücünden yararlanmak 

istendiği
II. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik 

fikrinden etkilenmemek için Osmanlıcı-
lık fikrinin benimsendiği

III. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin 
modernleşmesi için gayret gösterdiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Türkler-
le beraber farklı milletler yaşıyordu. Farklı 
milletlerin bir arada yaşadığı şehirlerden biri 
de Selanik’ti. Burası önemli bir liman şehri 
olmasının yanında demir yolu ile de Belgrat, 
Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere 
bağlanmaktaydı. Bu kentte Rum, Bulgar, 
Sırp, Türk, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktay-
dı. Şehirde farklı ırkların bir arada yaşaması 
dil, inanç, gelenek ve göreneklerde farklılığı 
beraberinde getiriyordu. Avrupa’da çıkarılan 
gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler Selanik 
üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu.
Verilen bu bilgilere göre Selanik ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şehir çok uluslu bir yapıya sahiptir.
B) Konumu ve sosyo-kültürel yapısından do-

layı Avrupa’daki gelişmeler burada çabuk 
duyulmaktadır.

C) Şehirde çok kültürlü bir yapı olması birlik 
ve beraberliği artırmıştır.

D) Şehirde farklı ırklara mensup insanların 
yaşaması milliyetçilik akımından daha 
fazla etkilenmesine neden olmuştur.
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5. 
Mustafa Kemal, okul çağına geldiği za-
man önce annesinin ısrarı nedeni ile dinî 
ağırlıklı eğitimin verildiği mahalle mek-
tebine gider. Daha sonra babası Mus-
tafa Kemal’i bu okuldan alıp çağdaş ve 
yeni öğretim metotlarının uygulandığı, 
iyi bir eğitim verilen Şemsi Efendi oku-
luna verir. Bu okulda günün şartlarına 
göre kaliteli eğitim alır. Mustafa Kemal 
bu okuldayken babası ölür. Bu yüzden 
öğrenim hayatı yarım kalır. Annesi ile 
birlikte köyde dayısının yanına gider ve 
bir süre burada kalır. Ancak Mustafa 
Kemal, öğrenim hayatına devam etmek 
ister. Bunun üzerine annesi tarafından 
Selanik’teki teyzesinin yanına gönderilir. 
Öğrenim hayatına kaldığı yerden devam 
eder.

Bu metindeki bilgiler aşağıdakilerden 
hangisine kanıt oluşturmaz?

A) Mustafa Kemal’in anne ve babasının onun 
eğitimine büyük önem verdiği

B) Osmanlı Devleti’nde eğitim birliğinin ol-
duğu

C) Mustafa Kemal’in eğitim hayatının belirli 
dönem kesintiye uğradığı

D) Mustafa Kemal’in eğitimi ile ilgili ailede 
fikir ayrılığının olduğu

6. 

Mustafa Kemal’in askerî okula girmek için 
yaptığı mücadele onun aşağıdaki yönle-
rinden hangisini ön plana çıkarmıştır?

A) İleri görüşlülüğü B) Kararlılığı
C) Birleştiriciliği D) Vatanseverliğini

7. • Sıra arkadaşı Ömer Naci sayesinde hi-
tabete ve edebiyata ilgi duymuştur.

• Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sa-
yesinde Türk kültürüne ve tarihine ilgi 
duymuştur.

• Batı medeniyetinin örnek alınmasını sa-
vunan Tevfik Fikret’in eserlerini okumuş 
ondan etkilenmiştir.

• Türkçülüğü öne çıkaran Mehmet Emin 
Yurdakul, Vatan ve Hürriyet şairi Namık 
Kemal’in eserlerini okumuştur.

Buna göre,
I. Mustafa Kemal’deki tarih bilinci Manas-

tır Askerî İdadisinde başlamıştır.
II. Tevfik Fikret sayesinde Batı medeniye-

tini tanımış ve bu düşünce Cumhuriyet 
sonrası kendine yol göstermiştir.

III. Millî duygularını geliştiren yazarlar sa-
yesinde vatan ve milliyetçilik düşüncesi 
gelişmiştir.

yapılan yorumlardan hangilerine ulaşıla-
bilir?
A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken Ma-
hallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu 
Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul) de-
vam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. 
Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye 
hevesleniyordum. Sonra sokaklarda su-
baylar görüyordum. Subay olmak için 
önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini 
anlıyordum. O sırada annem Selanik’e 
gelmişti. Askerî rüştiyeye girmek istedi-
ğimi ona söyledim. Annem asker olmamı 
istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdir-
meden rüştiyeye giderek sınava girdim.”
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8. 
Atatürk’e göre Osmanlı Devleti’nin sa-
vaşa girmesi büyük bir hata idi. Almanya 
mutlaka yenilecek, Osmanlı Devleti’ni de 
peşinden sürükleyecektir. Mustafa Ke-
mal, birçok kez sorumluları bir an önce 
savaştan çekilmek için uyarır. Dikka-
te alınmaz. Bu arada yabancı bir güce 
bağlılığın ne kadar onur kırıcı olduğunu 
da görür. Türk ordusunu komuta eden 
Almanları hazmedemez. Akılcı bir çö-
züm yolu arar. Bu arada Ziya Gökalp’in 
görüşlerini büyük ölçüde beğenir. Artık 
düşüncesinin ana çerçevesi ortaya çık-
maktadır.

Turah Feyzioğlu/Atatürkçülük

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’nin izlediği yanlış dış po-
litikayı önceden görmüştür.

B) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
girmesini istememektedir.

C) Fikri yapısının oluşmasında Ziya Gökalp’in 
önemli bir yeri vardır.

D) Osmanlı yöneticileriyle iş birliğine girerek 
savaştan daha az zararla çıkmayı sağla-
mıştır.

9. Osmanlı Devleti, Trablusgarp topraklarında 
Mustafa Kemal gibi bir kısım gönüllü subay-
ların gayretleriyle İtalyanlara karşı mücadele 
ederken Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan 
ve Karadağ’dan oluşan Balkan devletleri Os-
manlı Devleti’ne savaş açmıştır. Bu durum 
karşısında Osmanlı Devleti burada bulunan 
subayları geri çağırmış, İtalya ile antlaşma 
yapmak zorunda kalmıştır. 1912 yılında im-
zalanan Uşi Antlaşması’yla Trablusgarp İtal-
yanlara bırakılmış, olası bir Yunan işgaline 
karşı Ege’de bulunan On İki Ada geçici olarak 
İtalya’ya verilmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Balkan devletlerinin saldırısının Osmanlı 
Devleti’ni zor durumda bıraktığına

B) Trablusgarp’ın kaybedilmesiyle Osmanlı 
Devleti’nin Afrika’da toprağının kalmadığına

C) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ile bağlantı-
sının koptuğuna

D) Osmanlı’dan ayrılan devletlerin birleşerek 
Osmanlıya saldırdığına

10. Mustafa Kemal, Şam’da yakın arkadaşlarıyla 
gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 
Mustafa Kemal bu cemiyetin Selanik şube-
sinin açılışı öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı 
toplantıda şunları söyledi. “Ben Suriye’de bir 
cemiyet kurdum. Buraya da bu cemiyetin te-
melini kurmaya geldim. Şimdilik gizli fedakâr-
lık bekliyorum. Bu talihsiz memlekete karşı 
önemli görevlerimiz vardır… Eskimiş olan 
çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, 
özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağı-
rıyorum.” demiştir.
Verilen bu bilgilere göre,

I. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin yö-
netim anlayışını doğru bulmamaktadır.

II. Ülkede bazı şeylerin değişmesi için mü-
cadele etmektedir.

III. Osmanlı yönetimi Mustafa Kemal’in si-
yasi faaliyetlerine destek vermektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 
TESTİ BİTTİ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Evrende bulunan yıldızlar ve gezegenler ken-
di yörüngelerinde hareket etmektedirler. Uzay 
boşluğunda hareket eden bu cisimleri n dönüş 
hızları, çekim güçleri ve yörüngelerinin has-
sas bir ölçü üzerine kurulu olduğu, en ufak bir 
kusur bulunmadığı görülmektedir. Eğer çekim 
güçleri veya dönüş hızları şu ankinden farklı 
olsa birbirlerine çarparlar ve denge bozulur. 
Bu hassas denge sayesinde gök cisimleri bir-
birine çarpmadan yörüngelerinde dönmekte 
ve yeryüzünde yaşayan bizler de korkmadan 
hayatımızı sürdürmekteyiz.
Bu görüş aşağıdaki ayetlerden hangisinin 
açıklaması olabilir?

A) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, 
ister şükredici olsun ister nankör” 

(İnsan suresi, 3. ayet)

B) “Allah her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim 
ve düzen vermiştir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

C) “…Kim Allah’tan (ın yasaklarını) sakınırsa 
(Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu 
ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a 
dayanırsa Allah, ona yeter…” 

(Talâk suresi, 2-3. ayetler)

D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bak-
mazlar mı?...”

(Fâtır suresi, 44. ayet)

2. Allah evrendeki düzenin sürekliğinin olması 
için çeşitli yasalar koymuştur. Bu yasalar sa-
yesinde evrendeki bütün âlemler varlıklarını 
sürdürmektedirler. Yasalar evrendeki varlık-
ların özellikleri ile ilgilidir. Örneğin canlıların 
varlıklarını sürdürebilmeleri için beslenme-
ye ihtiyaçları vardır. Canlılar da beslenirken 
tüket tikleri besinlerini yiyebilmeleri için o 
besinleri çiğneyip sindirecek özelliklere sa-
hip olmaları gerekir. Mesela et ile beslenen 
hayvanların çene yapıları, ot ile beslenen 
hayvanlardan farklıdır.
Bu parçada aşağıdaki evrensel yasalar-
dan hangisi anlatılmaktadır?

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

3. Allah’ın, toplumun bir arada sağlıklı bir şe-
kilde yaşayabilmesi için koymuş olduğu ku-
rallara toplumsal yasalar denir. Bu yasalar 
toplumdan topluma farklılık göstermez. Ör-
neğin tüm toplumlarda insan haklarına saygı 
göstermek, insanlar arasında ayrım yapma-
mak, paylaşmak ve yardımlaşmak önemlidir. 
Toplumsal yasaların bozulması dünyadaki 
diğer toplumları da etkiler. Mesela bir ülkede 
savaş çıkınca halk göç etmek zorunda kalır 
ve göç ettiği ülkenin toplumsal düzenini de 
etkiler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi top-
lumsal yasanın özelliklerinden değildir?

A) Evrensel özellik taşır.   
B) Toplumsal ilişkileri düzenler.
C) Toplumların birbirleriyle olan ilişkileri üze-

rinde etkisi vardır.
D) Canlıların yapısı, beslenmesi, gelişmesi 

ve çoğalmasıyla ilgili yasalardır.

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

1. Deneme

A
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4. Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, 
yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası 
ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın koyduğu bu 
yasalar evrenseldir. Fiziksel yasaları bilmek-
le teknolojik gelişmeler arasında sıkı bir ilişki 
vardır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizik-
sel yasa-teknoloji ilişkisine örnektir?

A) Güneş ışınlarının bazılarının zararının 
bilinmesi, zararından korunmak için göl-
gede çalışılması

B) Su döngüsünün bilinmesi, kuraklıklarda 
su kaynaklarının daha özenli kullanılması

C) Suyun kaldırma kuvvetinin bilinmesi, bü-
yük gemiler yaparak tonlarca yükün bir 
seferde taşınması

D) Ateşin yakıcı olduğunun bilinmesi, ateşten 
uzak durulması

5. Canlılar çeşitli yönleriyle benzer özellik gös-
terirler. Mesela; beslenirler, çoğalırlar, hare-
ket ederler ve bunun gibi birçok benzerlikleri 
vardır. Ancak Allah, insanı diğer canlılardan 
daha farklı özelliklere sahip yaratmış ve bu 
özelliklerinden dolayı da yaptıklarından so-
rumlu tutmuştur. 
Buna göre insanlar;

I. Konuşabilmeleri
II. Akıllı olmaları
III. Özgür iradeye sahip olmaları

hangi özelliklerinden dolayı sorumlu tu-
tulmuşlardır?

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

6. Evreni gözlemlediğimizde evrenin mükemmel 
bir uyum içinde yaratılmış olduğunu görürüz. 
Bu uyum ve düzeni mükemmel biçimde ya-
ratan Allah, evreni belli düzen ve ölçüye göre 
yarattığını Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetiyle 
bizlere bildirmiştir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
buna örnek olarak gösterilemez? 

A) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim 
edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm 
size ulaşacaktır...” 

(Nisâ suresi, 78. ayet)

B) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) 
o koydu. Sakın dengeyi bozmayın”

(Rahmân suresi, 6-8. ayetler)

C) “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) 
göre yarattık.” 

(Kamer suresi, 49. ayet)

D) “Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yara-
tan odur. Her biri bir yörüngede hareket 
etmektedir.”

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)
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7. 

Bu ayetlerden;
I. Evrende her şeyin belli bir düzen içinde 

olduğu
II. İnsan dışındaki varlıkların da kendi lisa-

nıhâlleriyle Allah’a secde ettikleri
III. Evrendeki düzenin Allah tarafından ko-

nulduğu
hangilerine ulaşılır?

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

8. Kader, Allah’ın her şeyi önceden bilmesi ve 
her şeyi buna göre programlamasıdır. Yani 
neyin, ne zaman, nerede olacağını belli bir 
ölçü, düzen ve plan içerisinde yaratmasıdır. 
Kaza ise kaderin gerçekleşmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kade-
re örnektir?

A) Yüz puan almak için çalışan bir öğrencinin 
istediği puanını alamaması

B) Cisimlerin kütleleriyle orantılı olarak bir 
birlerine çekim kuvveti uygulaması

C) Merdivenlerden düşen bir öğrencinin her 
hangi bir zarar görmemesi

D) Annesinden dışarı çıkmak için izin alan 
çocuğun söz verdiği saatte eve gelmesi

9. I. Ocağın üzerine konulan suyun belli bir 
sıcaklığa ulaştığında kaynamaya başla-
ması

II. Aşırı süratle giden bir araçla kaza ya-
pılırsa hem can hem de mal kaybına 
neden olunacağının bilinmesi

III. Nitelikli bir okul kazanmak için planlı ve 
programlı çalışılması gerektiğinin bilin-
mesi

Numaralanmış ifadeler “kader-kaza” açı-
sından bakıldığında hangileri kaza olarak 
değerlendirilir?

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

10. Kader ve kazaya iman; (I) Allah’ın ilminin son-
suz olduğunu, (II) her şeyi kuşatan bir iradesi 
bulunduğunu ve (III) O’nun kudretinin bütün 
varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. 
Bu yönüyle kader ve kazaya iman, Allah’a 
iman etmenin doğal neticesidir ve İslam’ın 
inanç esaslarındandır.
Parçada numaralanmış ifadeler ile aşağı-
da verilen Allah’ın isim ve sıfatları eşleş-
tirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Rahîm
B) İlim
C) Kudret
D) İrade

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİ BİTTİ.

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.

“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket 
etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) 
secde ederler.  Göğü Allah yükseltti ve 
mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın.”

(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)
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1. You are having a barbecue party this 
Saturday. You see some of your friends in 
front of the shopping mall and invite them. 
Here are their responses:

Why not? What time
and where is it?

Sally

Rascal

I’d like to, but I am visiting
my cousin that day.

I can’t miss the chance.
Shall I bring anything?

Barry

Kate

Sounds great. I’m fond
of barbecue parties. 

According to the information above, who 
makes an excuse?

A) Sally
B)  Kate
C)  Barry
D)  Rascal

2. Frank : - - - -?

Dave : No, not at all. Why?

Frank : We’re having a bowling 
tournament with Gary and Tom. 
It’s going to be at the bowling alley 
on Red Street. - - - -?

Dave : It sounds awesome. What time 
shall we meet?

Frank : - - - -?

Dave : That’s OK. See you then.

Frank : See you. Bye.

Which of the following questions DOES 
NOT Frank ask Dave?

A) What about five o’clock
B)  Would you like to join us
C)  How about some fruit juice
D)  Are you busy tomorrow afternoon

3. Sue : Would you like to eat some fish?

Tim : No, thanks. - - - -.

Sue : What about some lemonade then?

Tim : Yeah, that would be great.

Which of the following DOES NOT 
complete the conversation?

A)  I’m full
B)  I’d love some
C)  I’m stuffed
D)  I don’t like fish

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

1. Deneme

A
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4. 

Who is an honest person according to 
the information above?

A) Jack
B) Kevin
C) Pearl
D) Martha

5. Pam : I’m having a party on Sunday. All 
of my classmates will be there and 
we will have lots of fun. Do you 
want to come over?

Tony : Sorry, but I can’t. I have to finish 
my project.

Mary : I’d love to, but I’m going to see a 
new play at the theatre that day.

Owen : That would be great, but I’m going 
to go to a concert on Sunday.

Ruth : You know I really love parties, but 
I’m going to attend a book fair at 
the weekend.

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

A) B)

C) D)

Hi, my name is Emma. I have got some
close friends. They are like my brothers
and sisters. Their names are Pearl, 
Martha, Kevin and Jack. Pearl is my 
best friend. She always helps me. She 
will be there for me if I call on her. 
Martha always tells the truth, so I count 
on her. Kevin is a laid-back boy. He 
never minds other people. Jack is a cool
boy. He attracts many teenagers’ 
attention. However, he sometimes tells 
lies. So, I can’t always trust him.
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6. Rachel : Do you like reading books, Cathy?

Cathy : Sure. I’m crazy about them.

Rachel : What type of books do you enjoy 
reading?

Cathy : I’m keen on reading biographical 
books. What about you?

Rachel : Well, I prefer travel books. They’re 
my favourite.

Cathy : Why do you like them?

Rachel : Because I’m interested in learning 
about new places.

Which one DOES NOT have an answer in 
the conversation?

A)  How often does Cathy read biographical 
books?

B)  Why is Rachel fond of reading travel 
books?

C)  What’s Rachel’s favourite book genre?
D)  Who likes biographical books?

7. Clark : I think Susan is a true friend.

Taylor : Why do you think so?

Clark : Because she always backs me 
up. She never tells lies. Also, she 
never shares my secrets with 
other people. I trust her. What 
about you?

Taylor : Well, I count on her, but we don’t 
share the same interests. So, we 
don’t spend much time together.

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

A) Clark and Susan sometimes argue with 
each other.

B)  Taylor thinks Susan never tells the truth.
C)  Susan supports Clark all the time.
D)  Taylor doesn’t trust Susan.

8. William : There is a rock concert on Friday 
evening and I have two tickets for 
it. Let’s go and listen to the rock 
band together.

Michael : Sorry, but I never listen to rock. 
- - - -.

William : Really? What kind of music do 
you like?

Michael : I enjoy listening to pop. It’s my 
favourite.

Which of the following DOES NOT 
complete the conversation?

A)  I can’t stand it
B)  I think it’s terrific
C)  To me, it’s unbearable
D)  To be honest, I find it ridiculous
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9. Henry : Hey, Jason. Are you doing 
anything this evening?

Jason : Oh, no. I don’t have any plans.

Henry : Great! There is a football match 
on TV this evening. - - - -

Jason : That sounds awesome. What time 
is it?

Henry : - - - - Why don’t you come  
at 7? We can have dinner before 
watching the match.

Jason : Sure. Shall I bring anything?

Henry : - - - -

Jason : That’s OK. See you at seven 
o’clock then.

Which of the following DOES NOT 
complete the conversation?

A)  Shall we watch it together?
B)  No, not at all. Why?
C)  Well, you can bring some beverages.
D)  It’s at eight o’clock.

10. 

Which of the following is NOT CORRECT 
according to the e-mail?

A)  Linda is the sender of the e-mail.
B)  Mike will attend the event.
C)  Jason accepts the offer.
D)  Betsy is the invitee.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Dear Betsy,
There is a new action movie at the 
cinema on Sunday. Mike and I are 
going to see it together. Why don’t you 
join us? If you want, you can come 
with your brother, Jason. Hope you can 
come.
Cheers,
Linda



1. B
2. D
3. B
4. D
5. C
6. B
7. D
8. C
9. D

10. B

11. A
12. C
13. A
14. B
15. C
16. A
17. D
18. A
19. A
20. C

TÜRKÇE
1. D
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. C

10. B

İNKILAP
1. B
2. C
3. D
4. C
5. C
6. A
7. D
8. B
9. A

10. A

DİN K.
1. D
2. C
3. B
4. D
5. A
6. A
7. C
8. B
9. B

10. C
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