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1. Orta	hâlli	 evlerde	aile	 fotoğrafları	 asılırdı.	Artık	 yaşlanmaya	 yüz	 tutmuş	çiftin	baş	başa	gülümseyen	
gençlik	fotoğrafları…	Ya	da	upuzun	kuyruklu	bir	gelinlik…	Koyu	renkli	elbiseli	damat…	Hayatlarının	en	
resmî	bakışlarıyla	yan	yanadırlar.	Bu	mutlu	günün	heyecanı	bir	zindelik	vermiştir	onlara.	Çok	yakın	ve	
çok	uzaktırlar	henüz.	Önemli	olan	objektifin	yakaladığı	ifadedir.
Bu metindeki bazı sözcüklerin özellikleri “▲,	★,	●,	■” simgeleriyle kendi ağızlarından aktarılmış-
tır. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

■	 	İlk	üç	harfim	sesteş	bir	sözcüktür,	sesteşimin	karşıt	anlamı	ise	“kuru”	sözcüğüdür.
●		Köküm	“yaşı	ilerlememiş	olan”	anlamına	gelip	“ihtiyar”	sözcüğünün	anlamca	karşıtıdır.
▲		Gerçek	anlamım	her	ne	kadar	“devletin	olan,	devlete	ait,	devletle	 ilgili”	olsa	da	mecaz	anlamımla	

karşınızdayım.
★		Sonumdaki	“-lik”	ekini	çıkardığınızda	“Bütün	gece	uyumamasına	karşın	sabahları	kendini	-	-	-	-	his-

sediyordu.”	cümlesindeki	boş	bırakılan	yere	gelebilirim.

1

2

3

4

ANAHTAR SÖZCÜK

32 41

▲

★

●

■

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR	SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi oluşur?

A)	 Ç RI A   B) Ç NE E 	 C)	 K NE E 		 D)	 Ç TE E
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2. 
%13 

%41

%27

%19

Kendini	haklı	çıkarmaya	çalışmak
Önemsiz	bir	olayı	büyütmek
Öğüt	dinlemeyerek	kendi	bildiği	gibi	davranmak
Anlatma	gücünün	elverdiği	ölçüde

Bu	 grafikte	 bazı	 deyimlerin	 anlamları	 ve	 bir	
sınıfta	bu	deyimleri	cümle	içinde	kullanan	öğ-
rencilerin	oranı	verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sini %27’lik dilime giren öğrencilerden biri 
kurmuş olabilir?

A)	Sizler	hep	böyle	zeytinyağı	gibi	üste	çıkma-
ya	alışmışsınız.

B)	Pireyi	deve	yaparak	hiç	kimsenin	huzurunu	
kaçırmaya	hakkın	yok.

C)	Herkes	 yanlış	 yaptığını	 söyledi	 ama	 sen	
burnunun	dikine	gittin.

D)	Dilimin	döndüğü	kadar	sizlerle	hayat	tecrü-
belerimi	paylaşırım.

3. Masallar,	yüz	yıllardır	insanlığın	ortak	belleğin-
den	süzülüp	günümüze	ulaşan	anlatılardır.	Bu	
anlatılar	belirli	bir	millete,	zümreye	ya	da	sını-
fa	değil;	tüm	dünyaya	seslenir.	Dostluk,	iyilik,	
sadakat,	ahlak	gibi	bütün	insanlığın	ortak	de-
ğerleri	etrafında	birleşir.
Bu parçada masalların hangi yönü anlatıl-
mak istenmiştir?

A)	Evrenselliği	 	 B)	Özgünlüğü
C)	Kalıcılığı	 	 D)	Çağdaşlığı

4. İçimden	hep	iyilik	geliyor
Yaşadığımız	dünyayı	seviyorum
Kin	tutmak	benim	harcım	değil
Çektiğim	bütün	sıkıntıları	unuttum
Parasız	pulsuzum	ne	çıkar
Gelecek	güzel	günlere	inanıyorum

Necati	Cumalı

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu şiirle an-
lamca ilişkilendirilemez?

A)	Daha	az	konuş,	daha	çok	dinle.
B)	Daha	az	somurt,	daha	çok	gül.
C)	Daha	az	kaygılan,	daha	çok	umutlan.
D)	Daha	az	nefret	et,	daha	çok	sev.

5. Son	 günlerde	 bilgisayar	 oyunlarının	 çocuk-
ların	 düşünme	 tarzlarına	 olumlu	 tesirinin	
olduğuna	dair	makaleler	 yazıldı.	Ama	bunlar	
birkaç	miligram	vitamin	ve	mineral	için	bir	kilo	
keçiboynuzu	 yemek	 hükmündedir.	 Olumsuz	
etkilerinin	 çokluğu	 göz	 önüne	 alındığında,	
evdeki	 bilgisayarın	 ne	 amaçla	 ve	 ne	 sıklıkta	
kullanılacağını	 kontrol	 etmemiz	 gerekir.	 Uz-
manlar,	 özellikle	 okul	 dönemlerinde	 ve	 hafta	
içinde	çocuğun	bilgisayardan	uzak	tutulması	
gerektiğini	 savunmaktadırlar.	 Ödev	 gibi	 zo-
runlu	 durumlar	 hariç,	 eğlence	 aracı	 olarak	
hafta	içinde	bilgisayarın	kullanılmamasını	tav-
siye	ediyorlar.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Amaca	ulaşabilmek	için	özveriyle	çalışmak
B)	Önemsiz	bir	işi	yapmak	için	çok	geniş	za-

man	ayırmak
C)	Gereksinimleri	vaktinden	önce	karşılamaya	

kalkmak
D)	Küçük	bir	 yarar	 uğruna	 çok	büyük	 zarara	

uğramak
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6. Aralarında	ilgi	kurulan	iki	varlık	ya	da	kavram-
dan	 nitelik	 yönünden	 zayıf	 olanı,	 özellikleri	
güçlü	olana	aktarıp	onunla	anlatma	sanatına	
benzetme	denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisin-
de benzetme yapılmamıştır?

A)	Geceler	kurşun	gibi	iner	üstüme	birden
	 Hayalin	çıkıp	gelir	uzaklardan	karşıma
B)	Sen	gidince	buralardan
	 Yaprağını	dökmüş	ağaca	döndüm
C)	Akşamlardan,	gecelerden,	senden	uzağım
	 Şiirlerim	rüzgârdır	uzak	dağlardan	esen
D)	Tohum	saç,	bitmezse	toprak	utansın
	 Hedefe	varmayan	mızrak	utansın

7. Dünya	Sağlık	Örgütü’nün	 2016	 yılı	 verilerine	
göre,	1975’ten	günümüze	gelinceye	dek	dün-
yadaki	 obez	 insan	 sayısı	 hemen	 hemen	 üç	
katına	çıkarak	950	milyona	ulaştı.
Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde veri-
lenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?

A)	•		Dünya	Sağlık	Örgütü’nün	2016	yılı	verileri		
dünyadaki	obez	 insan	sayısının	950	mil-
yona	ulaştığını	gösteriyor.

	 •		Bu	 verilere	 göre	 1975’ten	 günümüze	
kadar	dünyadaki	obez	 insan	sayısı	nere-
deyse	üç	kat	arttı.

B)	•		Dünya	 Sağlık	 Örgütü’nün	 2016	 yılında	
yayımlanan	verileri	dünyadaki	obez	insan	
sayısının	950	milyonu	bulduğunu	gösteri-
yor.

	 •		Bu	veriler	1975’ten	günümüze	kadar	dün-
yadaki	 obez	 insan	 sayısının	 tam	 üç	 kat	
arttığını	işaret	ediyor.

C)	•		2016	 yılı	 verilerinden	 hareketle	 Dünya	
Sağlık	Örgütü	dünyadaki	obez	 insan	sa-
yısının	950	milyonu	aştığını	duyurdu.

	 •		Bu	veriler	göre	1975’ten	günümüze	kadar		
dünyadaki	 obez	 insan	 sayısı	 üç	 kattan	
fazla	artmış.

D)	•		Dünya	Sağlık	Örgütünün	2016	yılı	istatis-
tiklerine	göre	dünyadaki	obez	insan	sayısı	
üç	kat	arttı.

	 •		1975’ten	 günümüze	 kadar	 devam	 eden	
istatistiklere	 göre	 dünyadaki	 obez	 insan	
sayısı	950	milyon.

8. (I)	Mars’ta	manyetik	alanın	çok	az	olmasından	
dolayı,	 gezegene	 giden	 insanlar	 yüksek	mik-
tarda	radyasyonla	karşılaşacaklar.	(II)	Dünya’ya	
göre	çok	düşük	olan	yer	çekimi	insanların	ke-
mik	 ve	 kaslarını	 olumsuz	 etkileyecek.	 (III)	 Bu	
olumsuzluğu	 en	 aza	 indirmek	 içinse	 insan-
ların	 düzenli	 egzersiz	 yapmaları	 gerekecek.	 
(IV)	Ayrıca	düşük	yer	çekimi	nedeniyle	 insan-
ların	görme	yeteneklerinde	de	ciddi	bir	 kayıp	
yaşanabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

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

9. Kahraman	bakış	açısında	olaylar,	hikâye	kah-
ramanlarından	birinin	ağzıyla	anlatılır.	Olayları	
yaşayan	 kahraman,	 olaylar	 karşısındaki	 izle-
nim	ve	tutumunu	kendi	bakış	açısıyla	yansıtır.	
Bu	bakış	açısında	anlatıcı	birinci	kişidir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi 
kahraman bakış açısıyla yazılmıştır?

A)	Yağmur	altında	sabaha	kadar	yol	yürümüş-
lerdi.	 Şimdi	 ıslak	 sırtlarından	 usul	 usul	 bir	
buğu	kalkıyordu.	Epeydir	 yolun	ortasında,	
konuşmadan,	 durup	 düşünüyorlardı.	 Bel-
den	aşağıları	çamur	içinde	kalmıştı.

B)	Uzatılan	kırışık	kâğıt	paraları,	ak	saçlı	dük-
kân	 sahibi	 aldı.	 Ak	 saçlı	 dükkân	 sahibi,	
bereketine	yüzde	yüz	inandığı	sabah	siftahı-
nı	özenle	kasasına	koyarken	o	da	günlerdir	
özlemini	çektiği	kitabına	kavuşuyordu.

C)	Küçük	 Hasan	 her	 gün	 okula	 gidiyor,	 bir-
kaç	 öğretmeni	 ile	 birlikte	 ders	 işlemeye	
çalışıyordu.	 Öğretmenlerin	 tek	 düşüncesi	
cepheye	giden	öğrencilerdi.	Onların	boş	sı-
ralarına	hüzünle	bakıyorlardı.

D)	Babamla	 birlikte,	 yardıma	 ihtiyaç	 duyan	
bir	 çocuğun	 yararına	 düzenlenen	 konsere	
gitmiştik.	Ön	sıralara	oturduk.	 İçimde	 ina-
nılmaz	bir	huzur	vardı.
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10. Eğlendirici	medya	ürünleri	doğru	seçildiğinde	
ve	kullanıldığında	 insanların	hem	zamanlarını	
hoşça	 geçirmelerini	 hem	 de	 birçok	 konuda	
bilgi	edinerek	kendilerini	geliştirmelerini	sağ-
layabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü 
edilen duruma örnek olabilir?

A)	Mert,	 lise	 son	 sınıfta	 aklını	 bir	 bilgisayar	
oyununa	 taktı.	 Öyle	 ki	 sadece	 kendisi	 de	
oynamıyor,	birkaç	arkadaş	bir	araya	geliyor,	
sabah	 akşam	 bu	 oyunu	 oynuyorlardı.	 Bu	
durumun	 hem	 sağlığına	 zarar	 vereceğini	
hem	de	okul	başarısını	olumsuz	etkileyece-
ğini	 söyleyenlere	 de	 kulak	 asmıyordu.	 Bir	
süre	sonra	Mert’in	gözleri	ağrımaya,	sınav	
notları	düşük	gelmeye	başladı.

B)	Oğlum	günün	birinde	“Uygarlıklar”	diye	bir	
oyun	keşfetti	 ve	 içinde	kayboldu.	Oyunda	
tarihteki	yerleşik	uygarlıkları	yeniden	kurup	
batırıyordu.	 O	 arada	 İngilizcesini	 geliştir-
mekle	 kalmadı,	 aklını	 Orta	 Çağ	 tarihine	
taktı.	 Ama	 ne	 takış.	 Öyle	 bir	 terminoloji	
kazandı	 ki	 üniversiteyi	 bitirip	 akademide	
kalmaya	karar	verdi	ve	 iyi	bir	okulda	Orta	
Çağ	tarihi	doktorası	yaptı.

C)	Babam,	 televizyon	 koltuğu,	 kumanda	 ve	
elbette	televizyon	çok	mutlu	bir	aile	oldular.	
Her	akşam	saatlerce	zaman	geçirirler.	Öyle	
belgesel	 falan	 da	 değil	 hani;	 varsa	 yoksa	
maç,	maç	yorumları,	maç	özetleri...	Biz	de	
ara	da	bir	misafir	olarak	onlara	konuk	olu-
ruz.

D)	Ablam	bu	sıralar	bir	 yarışma	programı	 ta-
kip	ediyor.	Yarışmada	sunucu,	 içinde	para	
miktarlarının	yazılı	olduğu	farklı	renklerdeki	
zarfları	yarışmacılara	uzatıyor.	Yarışmacılar-
dan	her	biri	bir	zarf	seçiyor.	En	şanslı	olanlar	
şansına	göre	para	ödülü	kazanıyor.	Zarflar	
açılınca	ablam	en	az	yarışmacılar	kadar	he-
yecanlanıyor.

11. Hayatın	-	-	-	-	barındırmanın	yanı	sıra	-	-	-	-	de	
unutulmamış	kitapta.	Bir	şarkıya	ritim	tutarken	
yakalıyoruz	içimizdeki	çocuğun	ellerini.	Ya	da	
bir	oyunun	zorlu	bölümlerini	aşmaya	çalışıyo-
ruz	 birlikte.	 Bir	 bisikletin	 pedallarına	 asılıyor,	
pantolonumuzu	 kirletince	 annemizden	 azar	
işitiyoruz	 kim	 bilir?	 Bir	 kedi	 tırmalıyor	 yüzü-
müzü,	uyuduğumuz	tatlı	uykudan	uyandırıyor	
bizi.	Veya	bir	 fotoğrafa	gülümsüyor,	günbatı-
mını	hayran	hayran	seyrediyoruz.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir?

A)	bütün	zorluklarını	-	dertleri
B)	gizli	yanlarını	-	anlam	ve	önemi
C)	sıradan	gerçekliğini	-	çocuksu	yönleri
D)	acımasız	gerçekliğini	-	çaresizliğimiz

12. Haber	(bildirme)	kipleri,	fiillerin	ne	zaman	ger-
çekleştiğini	 ortaya	 koyar.	 Dilek	 (tasarlama)	
kipleri	 ise	 fiillere	 farklı	 anlam	özellikleri	 (şart,	
gereklilik,	emir,	istek)	kazandırır.
Bu açıklamaya göre,

Sana	gitme demeyeceğim

Üşüyorsun	ceketimi	al

dizelerindeki numaralanmış fiillerden 
hangileri dilek (tasarlama) kipi ile çekim-
lenmiştir?

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

I II

III IV
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13. Ek	olan	 “-ki”	 kendinden	önceki	 sözcüğe	bi-
tişik	 yazılırken,	 bağlaç	 olan	 “ki”	 kendinden	
önceki	sözcükten	ayrı	yazılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde ayrı yazılması gereken “ki” bitişik 
yazılmıştır?

A)	Mutfak	 masasındaki	 çiçekleri	 senin	 için	
topladım.

B)	Sizin	elmalar	kızarmış,	bizimki	hâlâ	yemye-
şil.

C)	Demekki	anlamadılar	benim	yardım	etmek	
istediğimi.

D)	Gökyüzündeki	kara	bulutlar	yağmuru	işaret	
ediyor.

14. •	 Birbiri	ardınca	sıralanan	eş	görevli	sözcük-
lerin	ve	sözcük	gruplarının	arasına	konur.

•	 Art	arda	gelen,	birbiri	ile	bağlantılı	cümleleri	
ayırmak	için	konur.

•	 Uzun	cümlelerde	yüklemden	uzak	düşmüş	
özneyi	belirtmek	için	kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül 
(,) yukarıda verilen işlevlerinin dışında kul-
lanılmıştır?

A)	Bilim,	 insanın	 merak	 duygusuyla	 insanlık	
tarihi	 boyunca	biriktirdiği	 uygarlığının	 yapı	
taşıdır.

B)	Tamam,	şimdi	herkes	bavullarını	alıp	tek	sı-
ra	hâlinde	odasına	çıksın.

C)	Mars’ın	yüzeyinde	kayaçlarla	kaplı	düzlük-
ler,	 hafif	 meyilli	 tepeler	 ve	 kurumuş	 nehir	
yatakları	bulunur.

D)	Bilgisayar	tek	başlarına	bir	problemi	çöze-
mez,	 bunun	 için	 bir	 programa	 gereksinim	
duyar.

15. 
Özellikle	 sahil	 kesimlerin-
deki	 martıların	 insanların	
yiyeceklerini	 alıp	 kaçtığını	
biliriz.	Burada	benim	şöyle	
bir	 iddiam	 var:	 İnsanlarla	
göz	teması	kuran	martılar	yiyeceklere	güç-
lükle	yaklaşıyor.	Yani	insanlarla	göz	teması	
kurmadıkları	 zaman	 martıların	 yiyecekleri	
alıp	kaçma	olasılıkları	daha	yüksek.

Buna göre yapılacak bir araştırmada aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisinin gözlenmesi 
bu parçada ortaya atılan iddiayı kanıtlar?

A)	Kıyıda	simit	yiyecek	olan	iki	grup	insan	be-
lirlenir.	 Birinci	 gruptakilerden	 kendilerine	
yaklaşan	 martılarla	 göz	 teması	 kurması,	
diğer	gruptan	ise	gözlerini	martılardan	ka-
çırması	istenir.	Göz	teması	kuran	insanların	
ellerindeki	simitler	kısa	sürede	martılar	 ta-
rafından	 kapılırken	 göz	 teması	 kurmayan	
insanların	simitleri	ellerinde	kalır.	Martıların	
kendileri	ile	göz	teması	kurmayan	insanlar-
dan	çekindiği	anlaşılır.

B)	Sahil	kenarında	martılara	simit	parçacıkla-
rı	atacak	güler	yüzlü	ve	asık	suratlı	 iki	kişi	
belirlenir.	 Bu	 kişiler	 aynı	 anda	 simit	 par-
çacıklarını	 denize	 doğru	 atar.	 Güler	 yüzlü	
adamın	 attığı	 parçacıklar	 martılar	 tarafın-
dan	havada	kapılırken,	asık	suratlı	adamın	
attıkları	 denize	 düşer.	Güler	 yüzlü	 adamın	
attığı	 simit	 parçacıklarına	 daha	 çok	 martı	
gelir.

C)	Su	 yüzeyinde	 balıkların	 bol	 olduğu	 bir	 kı-
yıda	 martılar	 birkaç	 kişi	 tarafından	 izlenir.	
Daha	 sonra	 aynı	martıları	 izlemesi	 için	 kı-
yıya	 kalabalık	 bir	 grup	 yanaşır.	 Grubun	
kalabalıklaştığını	gören	martılar,	izlendikleri	
kanısına	varınca	daha	az	sayıda	balık	avla-
maya	başlar.

D)	Yere	bir	paket	patates	kızartması	konularak	
martılar	 gözlemlenir.	 Ardından	 insanlarla	
göz	 teması	 kuran	 ve	 kurmayan	 martıların	
patatese	yaklaşma	süreleri	hesaplanır.	Göz	
teması	 kurulan	 martıların	 patatese	 yak-
laşmaktan	 kaçındığı	 görülür.	 Göz	 teması	
kurulan	martıların	patatesi	almak	için	hamle	
yapmakta	 tereddüt	 ettikleri,	 uzun	bir	 süre	
patatese	 yaklaşmadıkları	 görülür.	 Göz	 te-
ması	 kurulmayan	 martıların	 ise	 patatesi	
hemen	alıp	kaçtıkları	gözlemlenir.
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16.  Gazeteci:
— (I) - - - -
Koleksiyoncu:
—	Çocuklarımıza	 bırakacağımız	 en	 güzel	mi-
ras	 bu	 olacak.	 Çocuklarımız	 miras	 olarak	
bırakacağımız	arabalara	binmeyecekler,	ev-
lerde	oturmayacaklar	çünkü	onlar	farklı	bir	
kuşaktan	geliyorlar.	Bugün	için	baktığınızda	
hangi	çocuğun	yaşam	tarzı	baba	ve	annele-
riyle	uyuşuyor?	Para	olarak	bıraktığımız	her	
şey	 ise	harcanıp	gitme	veya	farklı	alanlara	
yatırılma	riskine	sahip.	Oysa	sanat	eserleri	
çocuklarımız	büyürken	onların	birer	parçası	
oluyor.

Gazeteci:
— (II) - - - -
Koleksiyoncu:
—	Hem	 korkutucu,	 hem	 zevkli.	 Yıllarca	 bi-
riktirdiği	 eserleri	 başkalarının	 beğenisine	
sunmak	gerçekten	heyecan	verici	bir	şey-
dir.	Ancak	bir	risk	barındırıyor.	Başkalarının	
beğenmemesi	 ve	 eleştirmesi.	 Haklı	 veya	
haksız,	 kafanızda	 kurduğunuz	 şatoları	 yı-
kabilirler.	Gerçek	bir	sınavdan	geçmek	gibi.	
Hayranlık	uyandırmak	veya	yerden	yere	vu-
rulmak.

Bu konuşmada boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir?

A)		(I)	Sanat	eseri	almaya	nasıl	başladınız?
	 (II)		Koleksiyonlarınızı	 sergilemeyi	 hiç	 dü-

şündünüz	mü?
B)	(I)		Niçin	 koleksiyonunuzu	 sergilemeyi	 dü-

şünmüyorsunuz?
	 (II)		Geniş	bir	koleksiyona	sahip	olmak	nasıl	

bir	duygudur?
C)	(I)		Neden	sanat	eseri	satın	alıyorsunuz?
	 (II)		Koleksiyonunuzu	sergilemek	fikri	size	ne	

hissettiriyor?
D)	(I)		Çocuklarınıza	ne	tür	miras	bırakmak	ar-

zusundasınız?
	 (II)		Koleksiyonunuza	yapılan	eleştiriler	hak-

kında	ne	düşünüyorsunuz?

17. Bütün	sevgiler,	araya	hasret	girmediği	zaman	
coşkunluğunu	 kaybeder.	 Sevgileri	 ayrılıklar	
güçlendirir.	 Leyla	 ile	 Mecnun’un,	 Ferhat	 ile	
Şirin’in	hikâyesini	bilirsiniz.	Bu	hikâyeler	aslın-
da	bir	ayrılığın,	sürüp	giden	bir	hasretin,	her	
şeye	rağmen	bir	türlü	buluşamamanın,	yalnız	
kalmanın	 hikâyesidir.	 Eğer	 Leyla	 ile	Mecnun	
hemen	 kavuşsalardı,	 Ferhat	 ile	Şirin	 hiç	 ayrı	
düşmeselerdi	 maceraları	 kimsenin	 dikkatini	
çekmezdi.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu par-
çanın ana düşüncesi ile çelişir?

A)	Gözden	ırak	olan	gönülden	de	ırak	olur.
B)	Gönül,	bir	sırça	(cam)	saraydır;	kırılırsa	ya-

pılmaz.
C)	Gönül,	ferman	dinlemez.
D)	Gönül	kimi	severse	güzel	odur.

18. 3-4	 yaşlarındaki	 çocukları	 bilirsiniz.	Her	 şeyi	
başkalarından	 bekler.	 Yedirilmeli,	 içirilmeli,	
giydirilmeli,	 yatırılmalı,	 kaldırılmalıdır.	 Bugün	
arada	bir	“Ah,	tekrar	çocuk	olabilsem!”	diyerek	
içimizi	çekiyorsak	çocukluğu	pek	sevdiğimiz-
den	 değildir.	 Hatta	 bazılarımız	 tarafından	 o	
devre	tatsız	sayılabilir.	Fakat	o	devrenin	öyle	
bir	tatlı	tarafı	vardır	ki	onu	ömrümüz	boyunca	
unutamayız.	Ekmek	elden	su	gölden	yaşadı-
ğımız,	 el	 üstünde	 tutulduğumuz	 bu	 dönemi	
şüphesiz	daima	hasretle	hatırlayacağız.
Bu metinde “Ah,	 tekrar	 çocuk	 olabilsem!” 
denmesinin nedeni çocukluk döneminin 
hangi özelliğiyle ilgilidir?

A)	Bireyin	 kişilik	 yapısının,	 tavır,	 alışkanlık	 ve	
değer	yargılarının	biçimlenmesi

B)	Üzüntülerin,	 kaygıların,	 korkuların	 oyunla	
dile	getirilmesi

C)	Özgürce	hayal	 kurulabilmesi	 ve	 hayal	 gü-
cünün	sınırlarının	olmaması

D)	Sorumluluklardan	uzak	bir	yaşam	sürülme-
si	ve	yoğun	ilgi	görülmesi
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19. •	 Hangi	yöne	kaç	otomobil,	minibüs,	otobüs,		

kamyon	gittiği	ile	ilgili	istatistikî	veriler	çıka-
rılır.

•	 Trafik	 sinyalizasyon	 sistemi	 kurulması	 dü-
şünülen	 yerlerde	 trafiğin	 yoğun	 olduğu	
zamanlarda	taşıtlar	sayılır.

•	 Böylece	kavşaktaki	trafik	lambalarının	hangi	
yöne	ne	süreyle	yanacağını	kontrol	edilir.

•	 Belirlenen	 kavşağa,	 kavşak	 kontrol	 cihazı	
yerleştirilir.

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıra-
landığında “Elde	 edilen	 verilere	 göre	 trafik	
lambası	 koyulacak	 kavşaklar	 belirlenir	 ve	
yaya	geçitleri	hazırlanır.” cümlesi baştan ka-
çıncı sırada yer alır?

A)	2.	 B)	3.	 C)	4.	 D)	5.

20.  Fiillerde Zaman

-	-	-	- -	-	-	- -	-	-	-

Önce Şimdi

Her zaman

Sonra

-	-	-	-

I. Yaz	aylarında	kahvaltıyı	evimizin	arka	bah-
çesinde	yaparız.	

II. Yazlığın	balkonunda	oturup	acı	kahvemizi	
yudumluyoruz.

III. Yolcular	iki	saat	boyunca	uçağın	hazırlan-
masını	bekledi.

IV. Her	 öğretmenimiz	 okul	 kütüphanesine	
üçer	kitap	bağışlayacak.

Yukarıdaki	 etkinlikte	 boş	 bırakılan	 kutucuk-
ların	 içerisine	 zaman	 bakımından	 uygun	
cümleler	yazılacaktır.
Bu kutucuklar ve numaralanmış cümleler 
eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdaki-
lerden hangisi olur?

III

II

IV

I

A) III

I

IV

II

C)IV

II

III

I

B) III

IV

II

I

D)

TÜRKÇE
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1. “Balkanlardaki	Osmanlı	 fetihlerinin	neden	bu	

kadar	kolay	olduğunu	açıklamak	zor	değildir.	
Her	şeyden	önce	Osmanlı	fetihlerinin	başladı-
ğı	dönemlerde	Balkanlarda	bir	yığın	bağımsız	
kral,	 despot	 ve	 bey	 birbirleriyle	 çatışma	 hâ-
lindeydi.	Buna	karşılık	yalnız	Osmanlılar	tutarlı	
bir	politika	izliyorlardı.	Güçlü	bir	devlet	olabil-
mek	için	gerekli	askerî	güç	ve	merkezî	yetki	de	
yalnız	onlarda	vardı.	Avrupa’nın	ilk	devamlı	or-
dusu	yeniçeriler	de	onlara	büyük	bir	üstünlük	
sağlıyordu.	 Osmanlıların	 Balkanlardaki	 fetih- 
lerini	 kolaylaştıran	nedenlerden	bir	diğeri	 ise	
Balkan	ülkelerindeki	toprak	düzeni	idi.	Bu	ül- 
kelerde	 beyler,üzerindeki	 köylülerle	 birlikte	
devletten	aldıkları	toprakları	yaşamları	boyun-
ca	kendi	mülkleri	gibi	kullanıyorlardı.	Vergileri	
keyfî	olarak	arttırabiliyor	ve	köylülere	istedik-
leri	angaryaları	yükleyebiliyorlardı.	Osmanlılar	
ise	yönetimleri	altındaki	insanlara	son	derece	
adil	davranıyorlardı.”
Ünlü Tarihçi Halil İnalcık’ın bu ifadelerine 
göre Osmanlılar ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A)	Askeri	sistem	açısından	çevresindeki	dev-
letlere	göre	daha	güçlü	olduğu

B)	Adaletli	politikalar	yürüttüğü
C)	Balkanlarda	yaşayan	yerli	halkın	baskı	yo-

luyla	İslamlaşmasını	sağladığı
D)	Güçlü	bir	devlet	sistemine	sahip	olmaların-

dan	dolayı	Balkanlarda	ilerlediği

2. •	 Eğer	bu	sınavdan	da	düşük	not	alırsan	cep	
telefonunu	artık	kullanamazsın.

•	 Beni	sinirlendirme,	gel	buraya.	Geç	otur,	se-
sini	çıkarma.

•	 Sen	bunları	kafana	takma.	Her	şey	olacağı-
na	varır.	Hafta	sonu	geliyor	musun?

İnsanlar arasındaki iletişime engel olan bu 
örnek cümleler aşağıda verilen iletişim ha- 
talarıyla eşleştirilirse hangisi dışarıda ka-
lır?

A)	Emir	verme	 B)	Tehdit	etme
C)	Eleştirme	 D)	Konuyu	saptırma

3. Osmanlı	 Devleti’nin	 fetih	 hareketlerinde	 as-
kerî	 teşkilat	 önemli	 rol	 oynamıştır.	 Osman	
Gazi,	Söğüt’e	yerleştiğinde	ilk	fetihleri	gönüllü	
askerler	 ile	 yapmıştır.	Orhan	Bey	zamanında	
ise	 yaya	 ve	 müsellem	 adıyla	 ilk	 düzenli	 or-
du	 kurulmuştur.	 Ancak	 fetihlerin	 devamlılığı	
ve	 toprakların	 güvenliği	 için	daha	çok	 aske- 
re	 ihtiyaç	 duyulmuş	 ve	 bu	 nedenle	 yaya	 ve	
müsellem	ordusundan	farklı	bir	sisteme	geçil- 
mesi	 zorunluluğu	 doğmuştur.	 I.	 Murat	 dev- 
şirme	sistemine	geçişi	başlatarak	Osmanlı	or-
du	sisteminin	gelişimini	sağlamıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin askerlik 
sistemini yenilemek zorunda kalmasında 
aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

A)	Sınırların	genişlemesi	
B)	Bilimin	ilerlemesi
C)	Yönetim	şeklinin	değişmesi	
D)	Askeri	harcamaların	azalması

4. Osmanlı	padişahı	Yıldırım	Bayezid;
•	 Bütün	beylikleri	ele	geçirerek	Anadolu	Türk	
birliğini	sağladı.

•	 1396	 Niğbolu	 Savaşı’yla	 Bulgar	 Krallığı’nı	
ele	geçirdi.	Bu	savaşta	elde	ettiği	ganimet-
lerle	Ulu	Cami’yi	inşa	etti.

•	 İstanbul’u	iki	kez	kuşattı.
•	 Anadolu	Hisarı’nı	yaptırdı.
•	 Timur	ile	1402	yılında	yaptığı	Ankara	Sava-
şı’nı	kaybetti	ve	esir	düştü.	Böylece	Osmanlı	
Devleti’nde	Yıldırım	Bayezid’in	oğulları	ara-
sında	 taht	 kavgalarının	 yaşandığı	 ve	11	 yıl	
süren	Fetret	Devri	başladı.

Buna göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Dini	 ve	 askeri	 yapıların	 inşa	 edilmesine	
önem	verildiği

B)	Bulgar	Krallığı’nın	alınmasıyla	tüm	Balkan-
lara	hakim	olunduğu

C)	Askeri	 alanda	 yaşanan	 yenilgilerin	 siyasi	
bunalıma	neden	olduğu

D)	Ankara	 Savaşı’nın	 olumsuz	 sonuçlar	 do-
ğurduğu

SOSYAL BİLGİLER
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5.              

İstanbul
Amasra
(1459)

Kili	(1484)

Akkirman	(1484)

Sinop	(1460)

Kırım	(1477)

Trabzon	(1461)

Osmanlı	Devleti

Osmanlı	Devleti Diğer	Devletler

Yukarıda	verilen	harita	1459-1484	yılları	arasında	Osmanlı	Devleti’nin	Karadeniz	kıyısında	yaptığı	fetih-
leri	göstermektedir.
Haritaya göre bu fetihlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A)	Anadolu	Türk	siyasi	birliğini	sağlamaya
B)	Halifeliğin	ele	geçirilmesine
C)	İpek	Yolu’nun	kontrol	edilmesine
D)	İran’ın	doğudaki	egemenliğine	son	verilmesine

6. Osman	 Bey’in	 Kayı	 boyunun	 başına	 geçtiği	 
yıllarda	 Bizans’ın	 Anadolu	 toprakları	 üze- 
rindeki	 kontrolü	 büyük	 ölçüde	 ortadan	 kalk- 
mıştı.	 Bu	 nedenle	 Bizans	 tekfurları,	 bulun-
dukları	 bölgelerde	 bağımsız	 birer	 hükümdar	
gibi	davranıyorlardı.	Osman	Bey,	Anadolu’da-
ki	 Bizans	 merkezî	 otoritesinin	 zayıflığından	
ve	Bizans	halkının	hoşnutsuzluğundan	yarar-
lanarak	 topraklarını	 batıya	 doğru	 genişletme	
siyaseti	izlemeye	karar	verdi.	Bu	amaçla	çev-
resindeki	Bizans	şehirlerine	akınlar	yapmaya	
başladı.
Osman Bey’in bu politikası aşağıdakiler-
den hangisine öncelik verildiğini kanıtlar?

A)	Anadolu	beyliklerinin	ele	geçirilmesine
B)	İstanbul’un	fethedilmesine
C)	Denizlerde	egemenlik	kurmaya
D)	Gaza	ve	cihat	politikasına

7. •	 “Dil	 iletişimin	 ana	 unsurlarından	 bir	 tane-
sidir.	 Dili	 doğru	 telaffuz	 etmek	 ve	 dikkatli	
kullanmak	oldukça	önemlidir.”

•	 “Kılık	kıyafet	doğrudan	iletişimi	etkileyen	bir	
unsurdur.	Kıyafet	öncelikle	psikolojiyi	yansı-
tan	bir	unsurdur.	Yani	üzerinizdeki	kıyafetler	
her	zaman	bir	mesaj	taşır.”

•	 “Etkili	 iletişim	 esasında	 insan	 vücudu	 da	
iletişime	 geçer.	 Bu	 süreçte	 jestlere	 ve	mi-
miklere	özel	önem	vermek	gerekir.”

İletişim uzmanlarının yaptıkları bu tavsi-
yelerde etkili iletişimde dikkat edilmesi 
gereken noktalardan hangisi vurgulanma-
mıştır?

A)	Fiziki	görünüm
B)	Ben	dili
C)	Türkçeyi	doğru	kullanma
D)	Beden	dili

7.	Sınıf	Kurumsal	Deneme	Sınavı	-	2
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8.         

Yukarıda	verilen	görsel	Küresel	Dijital	Rapora	göre	2019	yılı	itibariyle	Türkiye’nin	dijital	dünyadaki	ko-
numunu	göstermektedir.
Bu verilere göre ülkemizle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?

A)	Sosyal	medya	kullanımı	dünya	ortalamalarının	çok	üstündedir.
B)	Kadın	nüfus	içinde	sosyal	medya	kullanımı	daha	yaygındır.
C)	İnternet	kullanımında	bir	önceki	yıla	göre	artış	görülmektedir.
D)	İnternet	ve	sosyal	medya	kullanımı	oldukça	yaygın	durumdadır.

9. Orhan	Gazi,	Bursa’nın	fethinden	sonra	şehrin	
önemli	isimlerinden	Saroz’a,	kaleyi	teslim	et-
meye	ne	sebeple	karar	verdiğini	sorduğunda;
Saroz;	“Bunun	için	pek	çok	sebep	var:
Birincisi	 sizin	 devletiniz	 büyüdü	 ve	 güçlendi	
ama	bizim	devletimiz	bahtsızlaştı.	
İkincisi,	 Baban	 (Osman	Gazi)	 köylerimizi	 ele	
geçirdiğinde	 köylülerimiz	 size	 itaat	 ettiler	 ve	
bizden	 yüz	 çevirdiler,	 bizi	 anmadılar.	 Niçin	
ansınlar,	 sayenizde	 rahata	 kavuştular.	 Onları	
görüp	biz	de	o	rahatlığa	heves	ettik.”	diye	ce-
vap	vermiştir.
Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A)	Fethedilen	topraklardaki	insanların	Osman-
lı’ya	bağlı	olduğu	

B)	Osmanlıların	askeri	önlemleri	artırmaya	ön-
celik	verdiği	

C)	Osmanlı	Devleti’nin	Bizans’ın	siyasi	varlığı-
na	son	verdiği

D)	Orhan	 Gazi’nin	 babası	 Osman	 Gazi’den	
farklı	bir	politika	izlediği

10. Türkiye	 Gazeteciler	 Cemiyeti,	 Gazetecinin	
Hak	 ve	 Sorumluluk	 Bildirgesi	 adlı	 bir	 belge	
yayımlamıştır.	Bu	belgenin	 “Özel	Hayat”	bö-
lümünde	özel	hayatın	gizliliği	ilkesinin	geçerli	
olamayacağı	 durumların	 araştırma	 ve	 yayın	
türleri	sıralanmıştır.	Bunlar;
•	 Büyük	bir	suç	yahut	yolsuzlukla	ilgili	araştır-
ma	ve	yayınlar,

•	 Toplumu	olumsuz	etkileyici	bir	tutumla	ilgili	
araştırma	ve	yayınlar,

•	 Toplumun	 güvenliğinin	 veya	 sağlığının	 ko-
runmasıyla	ilgili	yayınlar,

•	 İlgili	kişinin	sözleri	yahut	davranışları	sonu-
cu	 halkın	 yanıltılmasının	 önlenmesiyle	 ilgili	
yayınlardır.

Bu belgeye göre özel hayatın gizliliği ilke-
siyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi yapılabilir?

A)	Bazı	kısıtlamalar	içerdiği
B)	Sınırsız	olarak	kullanılabileceği
C)	Anayasa	ile	korunduğu	
D)	Her	toplumda	farklı	uygulandığı

SOSYAL BİLGİLER
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1.            

“Kitap	ortaya	konmuştur.	Suçluların	onda	ya-
zılı	 olanlardan	korkmuş	olduklarını	 görürsün.	
Vay	hâlimize	derler,	bu	nasıl	kitapmış.	Küçük	
büyük	 hiçbir	 şey	 bırakmaksızın	 hepsini	 sa-
yıp	dökmüş.	Böylece	yaptıklarını	karşılarında	
bulmuşlardır.	Senin	Rabb’in	hiç	kimseye	zul-
metmez.”

(Kehf	suresi,	49.	ayet)
Bu ayette, hangi meleğin göreviyle ilgili bil-
gi verilmektedir?

A)	Kiramen	Kâtibin
B)	Münker	Nekir
C)	İsrafil
D)	Hafaza	melekeleri

2. “Yoksa	 kötülük	 işleyenler,	 kendilerini,	 inanıp	
salih	amel	işleyenler	gibi	kılacağımızı;	hayatla-
rının	ve	ölümlerinin	bir	olacağını	mı	sanıyorlar?	
Ne	 kötü	 hüküm	 veriyorlar!	 Allah,	 gökleri	 ve	
yeri,	yerli	yerince	yaratmıştır.	Böylece	herkes	
kazancına	göre	karşılık	görür.	Onlara	haksızlık	
edilmez.”

(Câsiye	suresi,	21	ve	22.	ayetler)
Bu ayette, aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A)	Kötülük	yapanların	ahirette	karşılığını	göre-
ceklerine

B)	Allah’ın	(	c.c.)	 iyilik	yapanlarla,	kötülük	ya-
panları	bir	tutmayacağına

C)	Allah’ın	(c.c.)	adaletinde	sapma	olmayaca-
ğına

D)	Allah’ın	(c.c.)	günah	işleyenleri	affedeceği-
ne

3. 

Bismillâhirrahmânirrahîm
I. Kul	eûzü	bi	Rabbi’n-nâs.
II. İlâhi’n-nâs.
III. Meliki’n-nâs.
IV. Min	şerri’l	vesvâsi’l-hannâs.
V. Ellezî	yüvesvisü	fî	sudûri’n-nâs.

VI. Mine’l-cinneti	ve’n-nâs.
Yiğit,	Nas	 suresini	 dedesine	ezbere	okurken	
okunuş	sıralamasında	yanlışlık	yapmıştır.
Numaralandırılan hangi ayetlerin yerle-
ri değiştirilirse Yiğit sureyi doğru okumuş 
olur?

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

4. “Ey	 Kitap	 ehli!	 Dininizde	 taşkınlık	 etmeyin.	
Allah	hakkında	ancak	gerçeği	söyleyin.	Mer-
yem	 oğlu	 İsa	 Mesih,	 Allah’ın	 peygamberi,	
Meryem’e	 ulaştırdığı	 kelimesi	 ve	 kendinden	
bir	ruhtur.	Allah’a	ve	peygamberlerine	inanın,	
‘üçtür’	demeyin,	vazgeçin,	bu	hayrınızadır.	Al-
lah	ancak	bir	 tek	Tanrı’dır,	 çocuğu	olmaktan	
münezzehtir,	göklerde	olanlar	da	yerde	olan-
lar	da	O’nundur.	Vekil	olarak	Allah	yeter.”

(Nisâ	suresi,	171.	ayet)
Bu ayetten hareketle;
I. Hz.	İsa	bir	peygamberdir.
II. Hz.	İsa,	anne	babası	olan	normal	bir	insan-

dır.
III. Hz.	İsa,	Allah’ın	(c.c.)	çocuğu	değil,	ruhun-

dan	olan	bir	insandır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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5. “(O	 gün)	 sûra	 üflenecek,	 ardından	 Allah’ın	
diledikleri	dışında	göklerde	ve	yerde	bulunan-
ların	hepsi	düşüp	ölecek;	sonra	sûra	yeniden	
üflenecek	ve	onlar	birden	ayağa	kalkmış,	et-
rafa	bakıyor	olacaklar.”

(Zümer	suresi,	68.	ayet)
Bu ayet, aşağıdaki kavramlardan hangile-
riyle ilişkilendirilebilir?

A)	Kıyamet	ve	Ba’s	 B)	Mahşer	ve	Mizan
C)	Haşir	ve	Hesap	 D)	Mizan	ve	Ba’s

6. 
“Kötü	söz	söylemeden	ve	günah	işlemeden	
hacceden	 kimse,	 annesinden	 doğduğu	
günkü	(gibi	günahsız)	hâle	döner.”

Bu hadiste vurgulanan husus, aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Hac	 ibadetini	 yapanlar	 günahsız	 insanlar-
dır.

B)	Hac	 ibadeti	 günahlardan	arınmaya	vesile-
dir.

C)	Hacca	gidenler	asla	günah	işlemezler.
D)	Manevi	kirlerden	arınmayanların	haccı	ka-

bul	olmaz.

7. “Ben,	 dünyada	 bir	 ağacın	 altında	 gölgelen-
dikten	sonra	yola	koyulup	orayı	terk	eden	bir	
yolcu	gibiyim.”

(Hadis-i	şerif)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bu ha-
diste verilen mesajla aynı anlamdadır?

A)	“Dünya	bir	gemi,	akıl	yelkeni,	fikir	dümeni,	
kolla	kendini,	göreyim	seni.”

B)	“Dünyada	tasasız	baş,	bostan	korkuluğun-
da	bulunur.”

C)	“Dünya	ölümlü,	gün	akşamlı.”
D)	“Dünya	dört	kulplu	bir	kazan,	bir	kulpundan	

tut	da	kazan.”

8. “Şeytan	da	melek	de	 insanoğluna	sokularak	
onun	 kalbine	 birtakım	 şeyler	 atarlar.	 Şey-
tanın	 işi	 kötülüğe	 çağırmak,	 sonu	 fena	 ve	
zararlı	olan	şeylere	teşvik	etmek	ve	hakkı	ya-
lanlamak,	haktan	uzaklaştırmaktır.	Meleğin	işi	
hayra,	iyiliğe	çağırmak	ve	kötülükten	uzaklaş-
tırmaktır.”
Bu hadisten hareketle, aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A)	Şeytan	hiçbir	zaman	insanı,	iyiliğe	yönlen-
dirmez.

B)	Melek,	her	zaman	insanın	iyiliğini	ister.
C)	Şeytan,	 insanı	 Allah’ın	 (c.c.)	 emirlerinden	

alıkoyar.
D)	Bilinenin	aksine,	şeytan	da	aslında	bir	me-

lektir.

9. “…	Gitmeye	gücü	yetenin	o	evi	ziyaret	etme-
si,	Allah’ın	insanlar	üzerinde	bir	hakkıdır.	…”

(Âl-i	İmrân	suresi,	97.	ayet)
Bu ayette dikkat çekilen ibadet, aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Namaz	 B)	Oruç
C)	Hac	 D)	Zekât

10. I.	 Mahşerde	 insanlara,	 ömrünü	 nerede	 tü-
kettiği,	 gençliğini	 nasıl	 geçirdiği,	 malını	
nereden	 kazandığı,	 nereye	 harcadığı	 ve	
bildiklerini	uygulayıp	uygulamadığı	sorula-
caktır.

II. İnsanlar	amel	defterlerini	ellerine	alıp	yap-
tıklarını	en	ince	detayına	kadar	gördükten	
sonra	Allah	(c.c.)	bütün	insanları	cennetine	
gönderir.

III. Ahiretteki	 zorlu	 hesaptan	 sonra	 herkesin	
amelleri	mizan	denilen	 ilahi	 adalet	 terazi-
sinde	tartılır.	

IV. El,	 ayak,	 göz	 gibi	 organlarımız	 ve	 yer-
yüzünde	 bulunan	 tüm	 canlı	 ve	 cansız	
varlıklar	bile	 insanın	cennete	gidememesi	
için	Allah’a	(c.c.)	yalvarırlar.

Numaralandırılarak verilen bilgilerden han-
gilerinde yanlışlık yapılmıştır?

A)	I	ve	II.	 B)	I	ve	III.
C)	II	ve	IV.	 D)	III	ve	IV.
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1. 
I	always	do	yoga	
before	I	go	to	
bed.	My	sister	
rarely	joins	me.

I	sometimes	go	
camping	with	
my	friends.	I	like	
walking	in	nature.

Nina

Molly

Peter

Jason

I	always	go	jogging	
before	I	have	
breakfast.	I	want	to	
be	healthy	and	fit.

I	don’t	like	team	
sports.	I	prefer	
going	skiing	and	
climbing.	

Amy’s 
Friends

According to the information above, who 
loves trekking?

A)	Jason		 B)	Nina
C)	Peter	 D)	Molly

2. Helen	is	of	medium	height	and	thin	with	short	
curly	 hair	 and	 blue	 eyes.	 She	 usually	 gets	
on	well	with	her	friends.	She	never	tells	 lies.	
She	likes	helping	people	and	sharing.	So,	her	
friends	 like	 her	 very	much.	But,	 sometimes,	
it’s	very	difficult	to	change	her	mind.
Helen has a good relationship with her 
friends because she - - - -.

A)	is	honest	and	generous
B)	never	changes	her	mind
C)	has	short	curly	hair	and	blue	eyes
D)	is	stubborn	and	punctual

3. Read the text, look at the visual and answer 
the question.

Lucy	is	a	professional	
tennis	player.	She	
needs	-	-	-	-	and	a	
net	to	play	tennis.	
She	trains	hard	
because	she	wants	to	
achieve	great	-	-	-	-.

Tina	does	-	-	-	-	 .	
She	 needs	 -	 -	 -	 -	
and	 arrows	 for	 it.	
She	 goes	 training	
two	days	a	week.	
She	wants	 to	win	
a	lot	of	medals.

Which of the following is odd? 

A)	a	racket	 B)	archery
C)	a	bow	 D)	injuries

4. 

Tim

I	think	Maria	is	very	
selfish.

Because	-	-	-	-.

Why	do	you	think	
so?

Sue

Which of the following completes the 
conversation? 

A)	she	doesn’t	get	worried	easily
B)	she	never	cares	other	people
C)	we	have	some	hobbies	in	common
D)	she	understands	and	learns	everything	

easily
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5. Look at Johnson’s family and answer the question.

Philip
Age:	12
Height:	1.30	cm
Weight:	35	kg

Susan
Age:	36
Height:	1.74	cm
Weight:	60

Jason
Age:	40
Height:	1.82	cm
Weight:	75	kg

Laura
Age:	10
Height:	1.23	cm
Weight:	28	kg

Philip Susan Jason Laura

Which of the following is CORRECT? 

A)	Susan	is	older	than	Jason	and	Laura.	 	 B)	Philip	is	fatter	and	taller	than	Jason.
C)	Jason	is	shorter	than	Laura	and	Susan.	 	 D)	Laura	is	younger	and	shorter	than	Philip.

6. Mike	 loves	 doing	 sports.	 He	 likes	 playing	
basketball	and	volleyball,	but	he	likes	cycling	
most.	When	 he	 gets	 home	 from	 school,	 he	
always	 rides	 his	 bike	 in	 the	 park	 near	 his	
house.	 Also,	 he	 likes	 going	 skate	 boarding	
with	his	friends	at	the	weekends.
Which of the following is Mike’s favourite 
sport?

A)

C)

B)

D)

7. Look at the graphic, read the information 
and answer the question.

0
5

15 
10

20

30
25

35

1 32 4 5

Number of students 1.	Swimming
2.	Soccer
3.	Basketball
4.	Skiing
5.	Tennis

Which of the following is CORRECT 
according to the graphic?
A)	More	students	prefer	swimming	to	

basketball.
B)	Students	like	soccer	most.
C)	Team	sports	are	more	popular	than	

individual	sports.
D)	Skiing	is	less	popular	than	tennis.
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8. Our	reporter	interviewed	Bill	Smith,	a	successful	basketball	player,	in	our	school	team.

Bill	SmithReporter

Sure.

I	 was	 born	 in	 Manchester.	
Then,	we	moved	to	London.

Because	 my	 father	 had	 a	
better	job	in	London.	

I	was	six.	 I	 started	 to	play	
basketball	 when	 I	 started	
school.

Hi,	Bill.	I’d	like	to	ask	
you	some	questions.

-	-	-	-?

-	-	-	-?

-	-	-	-	when	you	started	
to	play	basketball?

Which of the following DID NOT the reporter ask Bill Smith?

A)	When	did	you	go	to	London	 	 	 B)	Why	did	you	move	there
C)	How	old	were	you	 	 	 	 	 D)	Where	were	you	born

Read the text and answer the questions 9 and 10.

Hello.	My	name	is	Lisa.	Saturday	is	my	favourite	day.	I	always	get	
up	early	and	take	exercise	in	the	morning.	Then,	I	have	breakfast	
with	my	parents.	After	breakfast,	I	meet	with	my	friends	and	we	
spend	 the	day	 together.	We	are	 interested	 in	doing	sports.	We	
are	in	the	basketball	team	of	our	school.	We	always	go	basketball	
training	 after	 school	 and	 on	 Saturdays.	 We	 train	 hard.	 In	 the	
afternoon,	we	go	out	to	have	lunch	together.	We	often	eat	grilled	
chicken	or	fish	and	steamed	vegetables.	We	never	eat	junk	food.	
When	I	come	back	home,	I	spend	time	with	my	family.	I	don’t	stay	
up	late	because	I	feel	very	tired	at	the	end	of	the	day.

9. According to the passage, Lisa - - - - .

A)	often	spends	the	day	with	her	parents	on	
Saturdays

B)	always	goes	on	a	healthy	diet
C)	never	goes	to	bed	early
D)	usually	goes	running	in	the	mornings

10. Which of the following IS NOT correct 
according to the text?

A)	Lisa	and	her	friends	like	doing	sports.
B)	Lisa	 takes	exercise	when	she	gets	up	on	

Saturdays.
C)	Lisa	plays	basketball	with	her	friends	after	

school.
D)	Lisa	 and	 her	 parents	 have	 dinner	 out	 on	

Saturdays.
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