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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Emmy Ödüllü Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz yıldızı Haluk Bilginer’i ne kadar tanıyorsunuz?

5 Haziran 1954 günü İzmir’de doğdu. Babası 
sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye 
Hanım’dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan 

Haluk Bilginer, İzmir Türk Kolejinde eğitim gördü. 
Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve 

Cahit Gürkan’ın öğrencisi oldu. Demokratik İzmir 
Gazetesi’nin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasın-
da ilk ödülünü aldı. Jürideki Tiyatro Müdürü Ragıp 

Haykır’ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosunda 
konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları 
Akademisinde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 yılları arasında İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda, oyun ve müzikallerde rol aldı.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy 
Ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki 

performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. 
Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası 

Emmy Ödülleri, New York’ta düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek 

oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya 
ve Brezilya’dan 4 isim aday gösterildi. Haluk 
Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde 
“En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Akademisinde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 yılları arasında İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda, oyun ve müzikallerde rol aldı.Akademisinde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 yılları arasında İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda, oyun ve müzikallerde rol aldı.

Yukarıdaki metinden hareketle Haluk Bilginer’le ilgili olarak hangisi çıkarılamaz?
A) Babasının mesleğinin izinde yürümüştür.
B) Yurt dışında da eğitim görüp kendini geliştirmiştir.
C) Emmy Ödül Töreni ABD’de yapılmıştır.
D) İzmir, Ankara ve Londra sanatçının tiyatro yaşamında çok önemli şehirlerdir.

2. Bilinç Akımı/Akışı Tekniği ve Özellikleri
Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır. Bu teknikle yazar; kahramanın 
hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını, bir bilinç yansıması eşliğinde ak-
tarır. Derin, soyut ifadelerden meydana gelir. Bilinç akışı tekniği, genellikle iç çözümleme ve iç 
konuşma tekniği ile karıştırılmaktadır. İç çözümleme anlatıcı-yazarın araya girerek kahramanın 
duygularını, düşüncelerini okura aktarmasıdır. İç konuşmada ise yazar aradan çekilir, aktarma 
görevini bırakır; okura roman kişisinin zihnini bir sinema gibi seyrettirir.
Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır?
A) Ahmet, bu sahne karşısında korkuyla ürperdi. Yıllardır üzerine çalıştıkları her şey berbat ol-

muştu. “İşte şimdi hapı yuttuk.” diye düşündü.
B) Dün gece uyku tutmadı beni. Hayallere daldım ve uzaklara gittim. İçimde öfke, kin ve hüznün 

yansımaları vardı. Yıllar öfkemi hiç geçirmedi. Çevremdeki herkes sanki üzerime geliyormuş 
gibime geliyordu. Sabahın ilk ışıkları odama vurunca kalktım ve kurşuni renklere karşı gelip 
işe gittim.

C) Sırtını kapıya dayayıp çevresine baktı Elif. Annesinin bıraktığı gibi duruyordu her şey: yatağın 
ayakucuna doğru atılmış yorgan, kırışık yatak çarşafı, terlikler, sandalye, süzgü, çay bardağı, 
kaşık, küçük bir tabakta beş altı şeker… 

D) Tuncay bugün yemek için dışarıyı tercih etti. Her zaman gittiği lokantanın yemekleri artık ona 
sıkıcı gelmişti. Yeni tatlar arıyordu. Yeni lezzetler tatmak istiyordu. Bunun için 30 km ileriye 
gitmeyi bile göze aldı.

3. Şarkıyı ilk duyduğumda beni ta üniversite yıllarıma döndüm.  Bu şarkı sessizliğin ortasında bir-
denbire ortaya çıktı. Karşımda masmavi bir deniz… Âdeta üniversitenin caddelerinde, kulağında 
kulaklıkla yürüyen o genç çocuk şimdi denizin üzerinde yürüyor. Kuşlar çıkıyor bir anda gökyü-
zünde sahneye…!
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını 
karşılamaz? 
A) Ansızın B) Belirmek C) İşitme D) Gelenek
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

4. ● Bir olay karşısında aldırış etmemek, durum ve davranışını hiç değiştirmemek

 ● Yalanı, dolanı, hilesi, kötü niteliği, kusuru ortaya çıkmak

 ● İstenilen işi yapmamak için birtakım bahaneler, sebepler ileri sürmek, güçlük çıkarmak, en-
geller göstermek.

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?

A) İpe un sermek    B) Al takke ver külâh

C) Foyası meydana çıkmak   D) İstifini bozmamak

5. Dün akşam pazardan aldığım balıklar hemen yendi.

Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yüklemi sözcük grubundan oluşmaktadır.

B) Öznesi sözcük grubundan oluşmaktadır.

C) Ögelerin sıralanışı belirtisiz nesne, zarf tümleci, yüklem şeklindedir.

D) Cümlede “hemen” sözcüğü dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır.

6.  

Osmangazi Mahallesi 616/7 Sokak No: 2 Osman 
Çınar Ortaokulu bahçesi ve civarını tüm İzmir halkı 
hep birlikte temizliyoruz.

Bu afişi inceleyen bir İzmirli, sözü edilen projeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine 
ulaşamaz? 

A) Nerede yapılacağına

B) Ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine

C) Kimlerle yapılacağına 

D) Nerede buluşulacağına
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

6 ve 7. soruları metne göre yanıtlayınız. 

5 yaş
ve altı

6-11
yaş

12-15
yaş

16-18
yaş

19-24
yaş

25-29
yaş

30-34
yaş

35-39
yaş

40-44
yaş

45-49
yaş

50 yaş
ve üstü

BİSİKLET, ÇOCUK VE GENÇ AKTİVİTESİ

%5

%65
%75

%45

%25

%12
%8

%5 %3 %1 %0,5

TOPLUMUN

‘Sİ%
BİSİKLETE
BİNİYOR.

TOPLUMUN

%
BİSİKLETEBİSİKLETE

TOPLUMUN

%
BİSİKLETE

“Günlük hayatta bisiklet kullanmak mümkün”

Bisikletli Kadın İnisiyatifi’nin gönüllüsü Seçil Öznur Yakan, Sarı Bisiklet Projesi’nin kendilerini ce-
saretlendirdiğini ve bisiklet kullanmayı “mümkün kılmak” adına çok önemli olduğunu belirtti. Gün-
delik hayatta bisiklet kullanan kadınların oranı sadece binde altı. Diğer taraftan, bisiklet sürmeyi 
bilmeyen kadınlar bunu yaşlarına da uygun bulmuyor. Biz, her yaştan kadını gündelik hayatta 
bisiklet sürmeye teşvik edeceğiz ve bunun mümkün olduğunu göstereceğiz.

“Bisiklete binmeyi bilmeyenlerde obezite oranı, bilenlere göre daha yüksek”

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de obezitenin arttığı gözlemleniyor. Toplum, 
bundan rahatsızlık da duyuyor fakat yeterince aktivite yapmıyor. Oysa bisiklet, aktivite için önemli 
bir çözüm. Aktif Yaşam Derneğinin “Bisiklet Algısı” araştırmasına göre bisiklet kullanmayı bilen-
lerde fazla kilolu ya da obez olanların kişi oranı %37 iken, bisiklet kullanmayı bilmeyenlerde bu 
oran %60’ı buluyor.

7. Tablodan hareketle,

 1. Yaş ilerledikçe bisiklete binme oranı azalıyor.

 2. Toplumun yarısından fazlası bisiklet kullanıyor.

 3. Bisikletin en fazla bisiklet kullanıldığı dönem gençlik dönemidir.

 4. Bisiklete en az binilen dönem yaşlılık dönemidir.

 5. 35-39 yaş aralığında bisiklete binenlerin oranları 5 yaş ve altıyla aynıdır.

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 4 ve 5 D) 3 ve 5 

8. Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Günlük hayatta bisiklet kullanan kadın oranı çok düşüktür.
B) Bisiklet kullanmak kilo vermek için önemli oranda destek sağlar.
C) Gündelik hayatta bisiklet kullanan kadınların oranı %6 gibi düşük bir orandır.
D) Bisiklet kullanmayı bilmeyen kadınlar, bisikleti yaşlarına uygun bulmuyorlar.
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

9. Bayram günleri şöyle bir yanılgı vardır: Her çaldığımız kapı bize harçlık verecek. Böyle düşünmemeliyiz 
çocuklar. Pozitif enerjinizle çalın kapıları ve memnun kalın ziyaretlerden.

Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları ■, ★, ●, ▲ simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinde bularak 
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Maddede var olan ve ısı, 
ışık biçiminde ortaya 
çıkan güç ve manevi güç

Yanılma durumu

ANAHTAR SÖZCÜK

Herhangi bir olaydan veya 
durumdan ötürü sevinç 
duyan, kıvançlı, mutlu

Millî veya dinî bakımdan 
önemi olan ve kutlanan 
gün veya günler

1

1 2 3 4 5

2

4

3

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

1 2 3 4

1

A)

B)

C)

D)

J A M A

1 2 3 4M A J A

1 2 3 4M A Ş A

1 2 3 4J A V A

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tüm fiilimsi türlerine de yer verilmiştir?
A) Kahvaltıda kaymak yemeye dalınca diğer yediklerimi unutuyorum.
B) Görüşlerine kimse değer vermez gibi görünse de herkes önemsiyor.
C) Buraya gelme, o taraftan geçerek sınıfa ulaşırsın.
D) Sürekli tavuk yemekten bıkıp döner yemeye karar verdim.

11.  

Fiillerden türeyen ve eylem anlamlarını 
kaybetmeden cümlede sıfat görevinde 
kullanılan sözcüklere sıfat fiil denir.

Sıfat filler, fiillere getiren “-an, -ası, -mez, 
-ar, -dik, -ecek, -miş” ekleriyle yapılırlar.

SIFAT FİİLLER

Yukarıda verilen görsele göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil vardır?
A) Çocuklar gelecek de bir gün gelecek.
B) Bakan, LGS tarihini 7 Haziran olarak açıkladı.
C) İçecek almak için bu kadar sıra beklenir mi?
D) Soruyu çözenler yiyecek alıp teneffüse çıkabilir.



6

TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

12. Sınıf Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

İlkokul
1. Sınıf

09.00 Türkçe-1 Hayat Bilgisi-1 Türkçe-1 Hayat Bilgisi-1 Türkçe-1

ETKİNLİK KUŞAĞI
09.30 Matematik-1 Matematik-1 Matematik-1 (T) Türkçe-1 (T) Hayat Bilgisi-1 (T)

ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul
2. Sınıf

10.00 Türkçe-2 Hayat Bilgisi-2 Türkçe-2 Hayat Bilgisi-2 İngilizce-2

ETKİNLİK KUŞAĞI
10.30 Matematik-2 Matematik-2 Matematik-2 (T) Türkçe-2 (T) Hayat Bilgisi-2 (T)

ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul
3. Sınıf

11.00 Türkçe-3 Hayat Bilgisi-3 Türkçe-3 Hayat Bilgisi-3 İngilizce-3

ETKİNLİK KUŞAĞI
11.30 Matematik-3 Fen Bilimleri-3 Matematik-3 Fen Bilimleri-3 İngilizce-3

ETKİNLİK KUŞAĞI

İlkokul
4. Sınıf

12.00 Türkçe-4 Sosyal Bilgiler-4 Türkçe-4 İngilizce-4 Sosyal Bilgiler-4

ETKİNLİK KUŞAĞI

12.30 Matematik-4 Fen Bilimleri-4 Matematik-4 Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi-4 Fen Bilimleri-4

ETKİNLİK KUŞAĞI
İlkokullarda 
Yetiştirme 
Programı

13.00 İYEP Türkçe İYEP Matematik İYEP Türkçe İYEP Matematik İYEP Türkçe

TEKRAR 13.30 - 17.30

TEKRAR 17.30 - 21.30

Covid-19 nedeniyle okullar kapanınca MEB EBA TV üzerinden uzaktan eğitim programı yayınladı. 

Uzaktan eğitime katılan Onur, Aylin, Çınar, Beşer ile bilinenler şunlardır. 

 ● Onur, 4. Sınıfa gidiyor. Sadece pazartesi günleri 12.30, Çarşamba günleri 12.00’de derslere 
girebilmektedir.

 ● Aylin, 2. Sınıfa gitmektedir. Salı günleri 10.00’da, Cuma günleri 10.30’da derslere girebilmek-
tedir.

 ● Çınar, 1. Sınıfa gitmektedir. Pazartesi 09.30’da, Perşembe 09.00’da derslere girebilmektedir.

 ● Beşer, 3. Sınıfa gitmektedir. Çarşamba günleri 11.30’da, pazartesi günleri 11.00’de derslere 
girebilmektedir. 

Verilen bilgilere göre bu kişilerin EBA TV üzerinden takip ettikleri dersler hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir? 

A) Onur Matematik, 
Türkçe

Aylin Matematik, 
Türkçe

Çınar Matematik, 
Hayat Bilgisi

Beşer Türkçe,
Hayat Bilgisi

 B) Onur Matematik, 
Türkçe

Aylin Türkçe,
Hayat Bilgisi

Çınar Matematik, 
Hayat Bilgisi

Beşer İngilizce
Fen Bilimleri

 C) Onur Matematik, 
Türkçe

Aylin Türkçe,
Hayat Bilgisi

Çınar Matematik, 
Hayat Bilgisi

Beşer Matematik, 
Türkçe

 D) Onur Matematik, 
Türkçe

Aylin Türkçe,
Hayat Bilgisi

Çınar Matematik, 
Türkçe

Beşer Matematik, 
Hayat Bilgisi



7

TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

13.  
Gökhan Öğretmen’im, merhaba

manavdan

Yukarıdaki Whatsapp yazışmasında öğrencisine yardımcı olmak isteyen Gökhan 
Öğretmen’in numaralanmış yazışmalara doğru- yanlış olarak verdiği cevaplar aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 1 Doğru

2 Yanlış

3 Doğru

4 Doğru

 B) 1 Doğru

2 Doğru

3 Yanlış

4 Doğru

  C) 1 Doğru

2 Yanlış

3 Yanlış

4 Doğru

 D) 1 Doğru

2 Yanlış

3 Doğru

4 Yanlış

14. Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan, ülkemizin turistik açıdan önemli şehirlerinden bir tanesidir. 
Yaklaşık nüfusu 1,8 milyon civarındadır. Antalya 630 km kıyı şeridiyle Türkiye’nin en önemli tu-
rizm merkezlerinden biridir. İki ova üzerine kurulu şehrin merkezi, Akdeniz sahili boyunca uzanan 
ova üzerinde bulunur.
Bu parçaya,
Antalya, denizi ve her mevsim tatil yapmaya uygun iklimi ile en gözde tatil yerlerinden birisidir. 
Gezilecek birçok tarihi yapı ve bölge Antalya’yı kültür turizminin de merkezlerinden biri haline 
getiriyor. Alanya Kalesi, Belek koyları bunlardan birkaçı. Bize göre hem deniz ve güneşe doymak 
hem eğlence dolu vakit geçirmek hem de kültürel aktivitelerle dolu bir tatil geçirmek isterseniz 
Antalya tam da aradığınız bölge!
Metni eklendiğinde parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karşılaştırma yapılmıştır. 
B) Anlatılanlar benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır.
C) Anlatıma öznel bir boyut kazandırılmıştır. 
D) Ortaya konan düşünce örneklenmiştir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

15. Sanat tarihi içinde var olan sanat akımlarının ortaya çıkışında yönetim şekilleri, sosyal ge-
lişmeler, bilimsel ilerlemeler vs. birçok öge rol oynamıştır. Bu akımlar kendilerinden önceki 
akıma bir tepkidir. Realizmden önceki sanatlarda konular, şekiller seçilir; en gösterişli şekilde 
yansıtılırdı. İşte doğayı olduğu gibi vermek, gerçekçi olarak canlandırmak için realizm ortaya 
çıktı. Realizm akımında her şey somuttur. Soyutluğa yer verilmez.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen akımı destekler? 

A) Rönesans, İtalya’da başlayıp daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Fakat her ülkede bazı 
farklılıklar gösterir. Rönesans resminde konular dinseldir ve mitolojiden alınmıştır. Günlük ko-
nulara çoğunlukla yer verilmez.

B) “Maniyerizm” terimi bazen “zarif stil” olarak tanımlanır. Bunun sebebi, Maniyerizm’in gerçekçi 
resmediş yerine yapıtı üzerine vurgu yapmasıdır. Bu şekilde, bir resmin gerçek yaşama uy-
gunluğu artık önemli değildi. Bunun yerine, sanatçılar ilginç bir kompozisyon yaratmakla ve 
bir duyguyu ifade etmekle daha çok ilgileniyorlardı.

C) 19. yüzyılın ilk sanat akımıdır. Esin kaynağı kişinin kendisidir. Duygular, düşler resmin oluşmasın-
da etkilidir. Resimde tarihsel konuların, folklorik ögelerin yer aldığı görülür. Klasik ağırbaşlılığın 
yerini tutkular ve hareket alır. Desen önemini kaybeder, renk ön plana çıkar.

D) Rönesans ve reformdan sonra sanatçılar hayal dünyasından sıyrılıp dünyada olup bitene 
yöneldiler. Artık sanat yaşamın aynası haline geldi ve sanatçılar da insanlara yaşamın tüm 
gerçekliklerini sundular. Şatafat yerine doğallık ön plana çıktı.

16. Gençler; sürekli konferanslar vereyim, anekdotlar anlatayım, önemli kararlar arifesinde onlara 
tavsiyelerde bulunayım istiyor. Eh, kapı kapı gezecek değilim (gülüyor). İşte Yenal’la oturduk bu 
kitabı hazırladık. Ama sadece gençler için değil, herkese yönelik bir şeyler söylemeye gayret 
ettik. Öğrenmek, olan bitene dikkat etmek ve yöntemli yaşamak gerekir.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?
A) Bu defa bir tarih kitabı değil, insanların hayatlarını en iyi nasıl değerlendirebileceğini konu 

alan bir kitap hazırlamışsınız. Nereden çıktı bu fikir?
B) Bunca zaman hep kişisel gelişim kitapları yazdınız. Neden bu kez tarih kitabı yazdınız? 
C) Kitaplarınızı yazarken sadece belli bir kitleye yönelik olarak mı yazmayı planlıyorsunuz? 
D) Kitap yazarken gençler mi daha önemli sizin için yoksa yaşlılar mı?

17. Herkesin sus pus olduğu durumda ----
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “de”nin yazımı yanlış olur?
A) ben de bir şey diyemem.
B) yapılacak çok fazla bir hamle kalmıyor.
C) beklemekten başka çaremiz yok.
D) diğer durumlar gibi oldu aynı.
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TÜRKÇE

Diğer sayfaya geçiniz.

18. Bir futbolcunun her mevkide oynaması mümkün değildir. ----

Bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) Çünkü futbol yaşamına defans olarak başlayan bir futbolcu eğitimini de o yönde almıştır. Bu 
oyuncu nasıl forvet oynasın?

B) Kaleciden orta saha oynamasını beklemek biraz maceraperestlik değil midir? 

C) Altyapıdan beri forvet oynayan bir oyuncuyu kaleye geçirirseniz maçı kaybetmişsiniz demektir. 

D) Ancak takımda golcü kalmayınca ve tüm golcüler sakatlanınca defans oyuncusu fevkalade 
forvet olabilir.

19. Balık türleri ve bunların günlük avlama limitleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BALIK AVLAMA LİMİTLERİ

Türler Latince adı Boyut Limiti (en az) Günlük Limit (en fazla)

Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm 3 adet

Gökkuşağı alabalığı O. mykiss 30 cm 10 adet

Sazan C. carpio 40 cm 5 adet

Kadife Tinca tinca 26 cm 10 adet

Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet

Tatlısu levreği P fluviatilis 18 cm kg

Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm kg

Balıkçılıkla uğraşan Ali, Bülent, Cemil, Deniz ve Emre ile ilgili şunlar bilinmektedir: 

 ● Ali, boy limiti 30 cm’den fazla olan ve günlük limiti 10 adet olan balık türünden avlamıştır. 

 ● Bülent, boy limiti 20 cm’den az olan  ve kg cinsinden avlanan balıktan avlamıştır.

 ● Cemil ve Deniz boy limiti ve günlük limiti aynı olan balıklardan avlamıştır.

 ● Emre kg cinsinden avlanan ve Bülent’in avlamadığı balığı avlamıştır.

Buna göre avlanmayan balık türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal alabalık - Sazan    B) Sudak - Sazan

C) Gökkuşağı alabalığı - Doğal alabalık  D) Kadife - Doğal alabalık

20. (I) Öğrenme, insanda kalıcı izli davranış değişikliğidir. (II) Ancak öğrenmek için çaba göstermek la-
zım. (III) Öğrenmenin kalıcı olmasını istiyorsak uzun süre öğrendiklerimizi tekrar etmeliyiz. (IV) Oku-
mayı ve yazmayı öğrenen öğrencinin sıklıkla tekrar yapması öğrenmeyi kalıcı hâle getirmiş olur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

C) III. cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur.

D) IV. cümlede örneklemeden faydalanılmıştır.

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

Diğer sayfaya geçiniz.

1. 

Doğu Anadolu’da işgale uğrayan 
yerlerden halk daha güvenli gördüğü 

başka kentlere göç etmeye başlamıştır. 
Göçün yaşatmış olduğu karmaşa da 

sosyal hayatı olumsuz etkiledi. 
Eşkıyalık faaliyetleri sebebiyle ülkede 

asayiş ortadan kalkmıştır. Balkan 
Savaşları sonrasında kaybedilen 
topraklarda büyük kitleler hâlinde 

Türkler bırakıldı. Bu topraklarda kalan 
Türkler, gördükleri baskılar karşısında 

Anadolu’ya göç etti.

Osmanlı Devleti bir tarım devleti 
olmakla beraber şeker, un gibi gündelik 
yaşamda son derece önemli olan tarım 

ürünlerini ithal eder durumdaydı.

Artan şehirleşmeyle beraber altyapı, 
su, tramvay, hava gazı hizmetlerinin 

sağlanması çalışmaları önem kazandı.

XIX. yüzyılda posta teşkilatının 
kurulması, telgrafın yaygınlaşması 

ve gazetelerin çıkartılmasıyla 
haberleşmede önemli gelişmeler 
sağlandı. Yaşanan bu gelişmeler 

şehirlerin önemini artırdı.

XIX. yüzyılda ulaşım ağının 
gelişmesiyle şehirlerin sayısı arttı.

Yalnızca yukarıda verilen görselden yola çıkılarak XX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde daha 
çok hangi alanda sorun yaşandığı söylenebilir?

A) Siyasi B) Ekonomik C) Kültürel D) Sosyal

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalamasından kısa bir süre sonra Anadolu’nun bazı bölgele-
rinde “Milli Varlığa Karşı” cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazıları kurulma amaçları ile 
birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Wilson Prensipleri Cemiyeti İngiliz Muhipleri Cemiyeti

ABD mandasını savunan bu cemiyetin mer-
kezi İstanbul’da bulunuyordu. ABD gibi güç-
lü bir devletin himayesine girilir ise Osmanlı 
Devleti’nin kurtulacağı düşüncesi bu cemi-
yet üyeleri tarafından savunulmakta idi.

Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin koruması 
altında varlığını devam ettirmesi gerektiğini 
savunan bu cemiyetin üyeleri arasında Os-
manlı devlet yöneticileri de bulunmakta idi.

Bu bilgilere göre, verilen cemiyetlerle ilgili;

 I. Bağımsız devlet anlayışına aykırı hareket ettikleri

 II. Manda ve himaye fikrini ön planda tuttukları

 III. Anadolu’da bağımsız yeni bir devlet kurmak istedikleri

 IV. Cemiyet üyeleri arasında İstanbul Hükümeti’nden de görevlilerin bulundukları

çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?

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

Diğer sayfaya geçiniz.

3. Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale 
cephesine gider. Savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele 
veren Nihal Hemşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şartlar altında, bir de 
Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava 
baskınında Salih Yüzbaşı sayesinde kurtulan “Küçük Gazi Fuat”, yüzbaşı ve hemşirenin 
arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır... 

Birinci Dünya Savaşı esnasında sınır birliklerinde cephane tükenir. Osmanlı ordusu 
cephanesiz kalır ve Van’da dehşet top sesleri duyulmaktadır. Kışın en sert zamanıdır. Ordu, 
Van’ın insanlarından yardım ister. Onların kaynakları mevcuttur. Ancak Türk-Rus Harbi 
nedeni ile bölgenin tüm erkekleri imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadırlar. O 
nedenle de bu yardım çağrısına cevap veremezler. Van’ın çocukları bir şeyler yapmak 
isterler. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir okulu müdürü cephanenin Sarıkamış’a nakledilm-
esini önerince 12-17 yaş aralığında 120 gönüllü çocuk yola koyulurlar. Film, annelerini 
dahi gözleri yaşlı, geride bırakan bu çocukların gerçek hikâyesini anlatır.

Yukarıda konusu verilen filmler ile ilgili,

 I. Her iki filmde Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukları konu edinir.

 II. Son Mektup filminde deniz savaşlarında alınan zaferlere de değinilmiştir.

 III. Son Mektup filminde “İngiliz” girişimlerine yer verilirken 120 filminde “Rus” saldırılarına yer 
verilmiştir.

 IV. 120 filminde doğu bölgesinde verilen mücadele anlatılırken Son Mektup filminde batı bölge-
sindeki mücadeleleri konu alır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

4. Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın yanında savaşa girer. Bunun üzeri-
ne İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener şu açıklamaları yapar:

“Türkiye’yi yok edinceye kadar savaşacağız!”
Türkiye önemliydi. Çünkü İngiltere’nin egemenliği altında, bir Türk zaferinin cesaretlendirmesinden 
korkulan 300 milyona yakın Müslüman bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nu hızla dize 
getirerek, Müslümanların bağımsızlık heveslerini bastırmak, İngiltere için şarttı.

“Şu Çılgın Türkler” romanından alınan bu parçadan hareketle;

 I. Olası Türk zaferinin farklı toplumlara örnek teşkil edebileceğine

 II. İngilizlerin Türk askeri teknolojisinden çekindiğine

 III. İngilizlerin Anadolu’nun işgali konusunda kararlı olduklarına  

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Diğer sayfaya geçiniz.

5. 
SÖZ VE DURUM KİŞİSEL ÖZELLİK

I. Millî Mücadele’de bütün cemiyetleri birleştirerek tek çatı altın-
da toplaması

Birleştirici ve bütünleştir-
me gücü

II. Sakarya Savaşı öncesi ordunun başına geçmesi ve savaştan 
sonra cumhuriyeti kurarak cumhurbaşkanı seçilmesi

Liderlik

III. Çanakkale Cephesi'nde düşmanın nereden karaya çıkarma 
yapacağını önceden bilmesi

İleri görüşlülük

IV. Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin Mantıklı oluşu

Tabloda Mustafa Kemal’in verilen sözlerini ve gerçekleştirdiği olayları incelediğimizde, 
kaç numaralı kutucukta hata yapıldığı söylenebilir?

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

6. Bütün engellemelere rağmen Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen delegelerin katılımlarıyla 4 
Eylül 1919’da Sivas Kongresi toplandı. Sivas Kongresi’nin öne çıkan maddeleri ise şu şekildedir:

 ● Ulusal cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.

 ● Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.

 ● Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığına atandı.

 ● İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması kararlaştırıldı.

Verilen maddelere göre Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Temsil heyeti “Yürütme” yetkisini kullanmıştır.

B) “Ulusal Bağımsızlık” anlayışına uygun hareket edilmiştir.

C) Millî mücadelenin gerekçe ve yöntemi belirtilmiştir.

D) Millî bilinci uyandıracak ve halkı bilgilendirecek çalışmalar yapılmıştır.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

7. Sevr Antlaşması, bir antlaşma olmaktan çok tutsaklık belgesi niteliğindeydi. İmzalanan bu antlaş-
ma, Anadolu’da, Türk milletince tepkiyle karşılandı. Aslında Sevr Antlaşması hukuken geçersiz-
di. Çünkü antlaşmanın Mebusan Meclisince onaylanması gerekiyordu. Fakat Mebusan Meclisi 
dağıtıldığı için İstanbul’da bu antlaşmayı onaylayacak bir meclis yoktu. Anadolu halkı ise Sevr 
Antlaşması’na en güzel cevabı, yaptığı Kurtuluş Savaşı ile vermiştir.

Buna göre Sevr Antlaşması’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ölü doğmuş bir anlaşma olduğuna

B) Ulusal irade anlayışı ile bağdaştığına

C) Türk halkı tarafından tepki ile karşılandığına

D) Egemen ve bağımsız devlet anlayışına zarar verdiğine

8. 

Millî Mücadele Dönemi’nde cepheler

0 100 200 km

Millî Mücadele Dönemi’ni gösteren haritaya bakılarak;

 I. Üç farklı cephede mücadele verildiği

 II. En zorlu mücadelelerin Batı Cephesi’nde yaşandığı

 III. Doğu Cephesi’ndeki işgal alanının diğer cephelere oranla daha dar olduğu

yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

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



14

T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

9. Osmanlı’da Ermeniler Millet-i Sadıka (Sadık Millet) diye anılmıştır. Ancak 19. yüzyılın sonların-
dan itibaren Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan “Milliyetçilik” fikrinden etkilenmişlerdir. Ayrıca 
başta Rusya ve diğer itilaf devletlerinin de kışkırtmaları sonucunda ayaklanarak “Büyük Ermenis-
tan Devleti’ni” kurmak için harekete geçmişlerdir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sömürgecilik fikrini uyguladıklarına

B) Ulusçuluk düşüncesinden etkilendiklerine

C) Ayaklanmaların çıkmasında yabancı devletlerin etkili olduğuna

D) Ermenilerin zamanında Osmanlı Devleti’nde sadık millet olarak anıldıklarına

10. “Yüzyıllardan beri özgür yaşamış Urfa halkı, istila ve esirliği kabul edemez. Gittikçe artan gad-
darca ve zalimce işgale karşı kutsal haklarımızın korunmasına fiilen karar vermiş bulunuyoruz. 
İşgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı boşaltmadığınız takdirde kesin harekete geçi-
leceğini ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını bildiririz.”

Ali Saip Bey’in Fransız Komutanlığına yazdığı mektup aşağıdaki kavramların hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Milli Egemenlik

B) Vatan Sevgisi

C) İleri Görüşlülük

D) İnkılapçılık

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.



DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

15 Diğer sayfaya geçiniz.

1. 

Daha önce gecekondu mahallelerinde para dolu zarf bırakan “Hızır” kod adlı gizemli yardımse-
ver bu kez de Tuzla’da bir hayır işi yaptı. Bakkal C.Y., “Bir arkadaş geldi. Allah razı olsun ken-
dinden. İsmini söylemedi. Bakiye kalmış veresiyeler vardı. Onları ödeyip gitti. Defterde borcu 
olanlardan 4 tanesine giderek bulup ne kadar borcu olduğunu öğrenip bana verdi. Hatta bor-
cunu ödediği kimi ailelere para dolu bir de zarf verdi. İsmini sordum. ‘İsmim yok benim.’ dedi.” 
ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu haberde anlatılanlarla örtüşmektedir?

A) “Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu 
sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınızı düşürür. Allah yaptıklarınızdan ha-
berdardır.” (Bakara suresi, 271.ayet)

B) “Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! Bir de onlar için dua et; çünkü 
senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir.”(Tevbe suresi, 103. 
ayet)

C) “Bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden Allah’tır, sadakaları kabul eden de O’dur. 
Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır, rahmetiyle her şeyi kuşatmakta-
dır.” (Tevbe suresi, 103. ayet)

D) “Namazı kılan, zekâtı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet reh-
beri ve bir müjdedir.”(Neml suresi, 2. ayet)

2.  

Ilgın

Beray

Ekin

Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan doğumundan ölümüne 
kadar hayatını yardımlaşma sayesinde sürdürebilir. Toplumda herkes bir diğerine 
muhtaçtır.

Zekât ve sadaka ibadetleri İslam dininde çok önemlidir. Bu özverili davranışlar 
sayesinde Müslüman bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan kurtulmuş, temizlen-
miş olur.

 Zekât, fakirlik ve sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal sorunların önüne 
geçilmesine yardımcı olur.

Öğrencilerin açıklamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde yanlış yorum yapıl-
mıştır?

A) Ekin, yardımlaşmanın insan için bir ihtiyaç olduğundan söz etmiştir.

B) Ilgın, yardımlaşma ibadetlerinin toplumsal faydalarından bahsetmiştir.

C) Beray, zekât ibadetinin toplumsal faydasını vurgulamıştır.

D) Ilgın, zekât ve sadakanın bireysel faydasından söz etmiştir.



DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

16 Diğer sayfaya geçiniz.

3. Tevekkül Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda 
bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir. Bir başka yönüyle tevekkül, tüm 
yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma 
ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevekküle uygun bir davranış değildir?

A) Yüzme bilmeyen bir kişinin denize girmesi

B) Ders çalışan bir öğrencinin başarılı olması

C) Hastalanan bir kişinin doktora gitmesi

D) Uzun yola çıkacak olan sürücünün arabasının bakımlarını yaptırması

4. 
2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonasına damga vuran Sümeyye Boyacı, İrlanda’da 
düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyayı boynuna taktı. Ba-
lıklardan esinlenerek yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Sümeyye, sporda olduğu kadar sanatta 
da başarılarıyla dikkat çekiyor. O’nun bu başarısının arkasında, yıllara dayanan olağanüstü 
bir çaba yatıyor. 5 Şubat 2003’te Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde 
hayata geldi. İlkokul eğitimini aldığı özel okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4 buçuk ya-
şında ayağıyla resim yapmaya başlayan Boyacı, Alexandr Pushkin’in Altın Balık adlı ünlü kita-
bının Türkçe çevirisi için de bir resim yaptı. Boyacı’nın sulu boya eserleri 2009’da Moskova’da 
sergilendi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Başarılı olmak için kişinin çalışması ve yaptığı işlerle ilgili gerekli her türlü sorumluluklarını 
yerine getirmesi gerekir.

B) Bir engelle karşılaşıldığında hemen vazgeçmek ve sorumluluktan kaçmak doğru değildir.

C) Azim, gayret, sebat ve sabır gibi tutum ve davranışlar başarının ön şartıdır.

D) Başarılı olmak maddi imkânların çok iyi olması ile yakından ilişkilidir.

5. 

Kader ve kazaya iman; Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulun-
duğunu ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader 
ve kazaya iman, Allah’a (c.c.) iman etmenin doğal neticesidir ve İslam’ın inanç esaslarındandır. 
Kadere imanın insan yaşamına olumlu etkileri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumlu etkilerden biri değildir?

A) Haksızlıkla ve adaletsizlikle sözde başarılar elde etmez.

B) Karşılaştığı olumsuzlukların kendi seçimi olduğunun farkına vararak isyan etmez.

C) Zorluklar karşısında kaderinin böyle yazıldığını düşünerek isyan eder.

D) Allah’ın (c.c.) takdirine isyan etmez, gayreti elden bırakmaz.
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6. 
Hastalık, insanın sağlığının bozulmasıdır. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması; çevrenin 
hijyen şartlarına uygun olması; yaşadığımız ortamın ısı, ışık, hava gibi etkenlerinin yeterli ol-
ması; uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat edilmesi hastalıklardan korunmamız ve sağlıklı 
kalmamız için büyük bir önem arz eder. Bunların yanı sıra dinimizde helal ve temiz olanı tercih 
etmek, haramdan uzak durmak da beden ve ruh sağlığımız açısından önemlidir.

Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..”(Bakara suresi 168. 
ayet)

B) “Giysilerini temiz tut. Kötü şeylerden sakın.” (Müddesir suresi,4-5. ayetler)
C) “Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir; bunlardan kaçı-

nın ki saadete eresiniz.” (Mâide suresi, 90. ayet)
D) “... Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver.” (Saf suresi, 13. 

ayet)

7. 
Rızkı veren Allah’tır (c.c.). Ancak kulların da çalışıp çabalayıp kendilerine takdir edilmiş olan 
rızkı helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir.

Bu açıklama aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir? 

A) “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle 
gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.” 
(Necm suresi, 39-41. ayetler)

B) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler) 

C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûrâ sure-
si, 30. ayet)

D) “Güneş ve Ay, bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahmân suresi, 5. ayet)
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8. I. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatları ve gücü anlatılır.

 II. İslam inancına ait hususlar özet bir şekilde bildirilmiştir.

 III. Farz namazlardan sonra Allah’tan (c.c.) yardım ve koruma istemek için okunur.

 IV. İslam’ın en temel ilkesi olan tevhit üzerine durulmuştur.

 V. Peygamberlerin hayatlarından bölümler yer alır.

Ayet el-Kürsi ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

9. Eda Öğretmen: Zekât ve sadaka ibadetleri İslam dininde çok önemlidir. Bu ibadetlerin bireysel 
ve toplumsal olarak pek çok faydası vardır. Bu özverili davranışlar sayesinde Müslüman…

Öğretmenin açıklaması aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilemez?

A) bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan kurtulmuş ve temizlenmiş olur.

B) sahip olduklarının şükrünü yerine getirerek Yüce Allah’ın sevgisini kazanır.

C) ihtiyaç sahiplerinin haklarını ödediği için malı bereketlenir.

D) çevresindekilere faydalı olduğu için toplumda önemli bir statü elde eder.

10. İnsanoğlu mutluluğu ve huzuru maddi, manevi değerlerini ve gücünü başkalarıyla paylaşarak 
elde eder. İnsan sosyal bir varlıktır. Yaşadığı toplumun bir üyesidir. Bir toplumdaki bireyler farklı 
yetenek ve özellik taşırlar. O nedenle de her daim birbirlerine ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların 
giderilmesinde birbirlerine yardımcı olmaları toplumun bilincini güçlendirir.

Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yakın komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 
Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet)

B) “… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” (Mâide suresi, 2. ayet)

C) “Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 6-8. ayetler)

D) “… (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın…” (Bakara suresi, 148. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Aysu: Hello, this is Aysu speaking. How can I help you?

Canan: Hi, it is me, Canan. I’d like to talk to Mr.Şengün about the appointment that we have for 
tomorrow.

Aysu: Let me see if he is available… I’m sorry. I think, he has gone out. Would you like to leave 
a message? 

Canan: - - - - - ?

Aysu: I mean, can I get your message?

Canan: Oh, yes. Tell him to text me when he is back.

Find the most appropriate option for the blank in the conversation.

A) Who is available in the office at the moment

B) Not really, why did you ask

C) I’m sorry, can you say it again, please

D) Can he call me as soon as possible

2.  

Hello dear friends, 
Tomorrow at around 3 pm, we are going 
to meet at the office to decide on when 
and what time we should have the book 
fair in our school. After the book fair, there 
will be games and we’re also planning to 
organize a concert. Teachers can sing 
songs if they would like to. Please come to 
the meeting with offers. 

Let’s Decide

According to the invitation card, the meeting will be about - - - - - .

A) a concert  B) the book fair C) playing games D) singing songs



20

İNGİLİZCE

Diğer sayfaya geçiniz.

3.  According to the diagram answer the following question.

100 middle school students’ preferences in using the video site, youtube are in the diagram.

Watching lessons to repeat what they learned

Following famous people and comment under their videos 
(%35)

(%20)

(%40)

(%5)
Having an account and sharing videos 

Listening to their favorite singers 

Why students use Youtube

Which option is correct according to the diagram?

A) Students prefer creating an account to share videos on youtube to other reasons.

B) They are into watching lessons on youtube more than following well-known people. 

C) Listening to songs on youtube has less percent than watching courses. 

D) Half of them find sharing videos on youtube ridiculous.

4.  Get to Know Someone

There are many questions you can ask when you want to know about somebody. So, if you get 
good answers you can be close friends with them. Some of the questions are below;

 I. When is your birthday?

 II. How many people are living with you?

 III. What kind of music would you like to listen?

 IV. Do you have any sisters or brothers?

 V. What are your hobbies?

Which questions can you ask to learn about a person’s family?

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

5. Today, most of the teenagers prefer going to gym to doing sports with friends such as playing 
soccer, volleyball, table tennis. Why?

Because, spending time with other people is not fun at all. When friends come together, they 
don’t even chat with each other. However, they have phones and playing online games is more 
exciting. Listening to music among people is common now. They don’t care what others think.----.

Which option below can complete the text best?

A) Their phones are in front of their heads all the time

B) Other people think they are snobs.

C) Taking selfies is their popular social action

D) Shaking hands is ridiculous for them
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6.  

Yiğit is crazy about jacket potato and he will taste it after work. He prefers having the following 
ingredients in his potato:

Corn, Mayonesse, Ketchup, Sausage, Lemon juice flavor

Which comment can we make after reading the text above?

A) Yiğit dislikes sour tastes.

B) He loves having fast food after work.

C) With potato, he likes eating desserts.

D) The ingredients of jacket potato are healthy.

7. John and Andrew want to hang out and watch a western film together. Before they watch the 
film, they would like to order something to eat. Here are some menus and the money Andrew 
and John have.

American 
salad, 
grilled 

chicken, 
and rice 
pudding

Lentil 
soup, 

mushroom 
pizza with 

french 
fries and 

coke

Sandwich 
meatballs, 

yoghurt 
and fried 

potato 
slices with 

ice tea

Season 
salad, 

beans on 
the rice, 
yoghurt 

drink 

Chicken Menü Pizza Menu Meatball Menu Rice & Beans Menu

15
min

10
min

20
min

3
min

$12 $23 $20 $18

ice tea

The western film is $10 for each. They have $60 in total and they would like to have the 
same menu. They have 15 minutes before going into the theatre. When they pay for the 
film and the food, they will not have any money. Which menu is suitable for them?

A) Chicken Menu    B) Pizza Menu

C) Meatball Menu    D) Rice&Bean Menu
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8. 

Eslem Kerem Ceren

pets a cat and two dogs. hates street animals. doesn’t feel comfortable with 
cats and dogs.

doesn’t mind looking fit. likes living in a quiet place. prefers living in countryside.
is a fair person. is usually honest. never tells lies.

According to the information in the table, ----.

A) The people are fond of being true all the time

B) Eslem cares about being healthy

C) Kerem and Eslem share the same opinion about animals

D) Ceren is like Kerem

Answer the 9th and 10th questions according to the chart.

Below, you see the devices that 50 teenagers in high school use while communicating with their 
friends or searching information. Note that, each person can use more than one device. Answer 
the following questions according to the information in the chart.

The type of 
the device 

The reason why teenagers prefer How often they use it The number of 
teenagers using it

Smartphone It has more pros than other devices Every hour during the 
day 48

Tablet It is easy to carry and use. Three times a week 20

Desktop It can include a lot of information 
and you can download many files. Once a week 5

Laptop You can carry it with you. Twice a week 15

Smartwatch It is possible to call and make video 
chat with it. Once in 6 hours 10

9. Teenagers use smartphones more because ----.

A) You can have a lot of information in them  B) They are more useful than the others

C) It is possible to download pictures with them D) They can use it with smartwatches 

10. Which of the following questions is NOT answered in the text?

A) Do teenagers communicate or reach information via desktops?

B) How often does a teenager use laptop, tablet and smartwatch?

C) What percent of the teens are fond of using smartwatch?

D) How many teenagers use more than two devices to communicate?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


