
SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.
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1.	 Okuma	yazma	etkinlikleri	bir	yandan	çocuğunuzun	dil	gelişimini	hızlandırır,	diğer	yandan	derslerdeki	ve	çeşitli	alanlardaki	başarı-
sının	temelini	oluşturur.	Okuma	yazma	sürecini	başarılı	bir	biçimde	gerçekleştiren	çocuk,	hem	kendi	duygu	ve	düşüncelerini	da-
ha	açık	anlatabilecek	hem	de	çevresiyle	daha	etkili	iletişim	kurabilecektir.	Kitaplarla	çocuklar	arasında	kurulan	etkileşim,	çocuk-
ların	estetik	beğenilerini	yükseltecek,	yaşam	ve	insan	gerçekliğine	ilişkin	bilgileri	edinmelerine	önemli	katkılar	sağlayacaktır.

Yukarıdaki metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir.

a.	Bir	şeyleri	öğrenmek	için	yapılan	alıştırma	ve	pratik	uygulamalar.

b.	Bir	şeyin	gelişimi	için	gereken	ilk	ögeler.

c.	Duygu,	düşünce	veya	bilgilerin	akla	gelebilecek	her	türlü	yolla	başkalarına	aktarılması.

d.	Güzellik	duygusu	ile	ilgisi	olan.

e.	Etkisi	olan,	kuvvetli,	tesirli.

Bu kelimeleri metinden bulup aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.



ANAHTAR SÖZCÜK
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Kelimeler bulmacaya yerleştirildiğinde anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

A)	KİME	 B)	TİME	 C)	EMİN	 D)	LİSE
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8. SINIF

4.	 Şiir	yazmak	için	en	uygun	ruh	hâli	hangisidir,	diye	soruyor-
lar.	Benim	bu	soruya	vereceğim	cevap	gayet	açık:	Hüzün.

Bu sözleri dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangi-
si kesin olarak söylenebilir?

A)	 Kendisine	şiirle	ilgili	sorular	sorulmasından	üzüntü	duy-
maktadır.

B)	 Şiirlerin	hüzünlü	anlarda	yazılabileceğini	düşünmekte-
dir.

C)	 En	güzel	şiirlerin,	hüznü	anlatan	şiirler	olduğunu	düşün-
mektedir.

D)	 Şiire	hâkim	olan	birçok	duygunun	yanında	“hüznün”	
yerinin	ayrı	olduğunu	düşünmektedir.	

6.	 Güven;	korku,	çekinme	ve	kuşku	duymadan	inanma	ve	
bağlanma	duygusudur.	Bir	şeyden	umulan,	beklenen	ni-
teliğe	inanıp	ona	göre	davranmadır.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde başkalarıyla bir iş 
yaparken güven duygusuyla hareket edilmemesi ge-
rektiği öğütlenmektedir?

A)	 Kurtla	görüşürsen	köpeği	yanından	ayırma.

B)	 Kaz	gelecek	yerden	tavuk	esirgenmez.

C)	 Güvenme	varlığa	düşersin	darlığa.

D)	 Sanatına	güvenenin	para	ayağına	gelir.

3. ✹	 Taşıtı	bir	yere	bırakmak,	koymak

✹ Güç	durumlara	dayanmak,	katlanmak

✹	 Taşıma	gücü	olmak

✹	 Herhangi	bir	engel	kurmak

"Çekmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yukarıdaki anlamlarından herhangi biriyle kullanılma-
mıştır?

A)	 Sekiz	yaşından	beri	bu	hastalığı	çekiyordum.

B)	 Park	edecek	yer	bulmayınca	arabayı	kamyonun	arka-
sına	çekmiş.

C)	 Güllerin	etrafına	koyu	bir	çit	çekmişler.

D)	 Eski	evin	bacası	çok	iyi	çekiyordu.

2. 

Ali,	Serap,	Ayhan,	Osman	ve	Filiz	birbirleriyle	akrabadır.	
Bu	çocuklarla	ilgili	bilinenler	şunlardır:

✹	 Ali,	Osman'ın	amcasının	oğludur.

✹	 Serap,	Ayhan'ın	halasının	kızıdır.

✹	 Ayhan,	Ali'nin	dayısının	oğludur.

✹	 Serap,	Osman'ın	amcasının	kızıdır.

✹	 Filiz,	Ali'nin	dayısının	kızıdır.

✹	 Ali'nin	dayısı	ve	halası	evlidir.

✹	 Bu	çocuklardan	ikisi	kardeştir.

Filiz ve Ayhan kardeş olmadığına göre bu çocuklardan 
hangileri kardeştir?

A)	Ali	ve	Serap	 B)	Osman	ve	Ayhan

C)	Filiz	ve	Serap	 D)	Ali	ve	Ayhan

5.	 Âşık	Veysel,	1894	yılında	Si-
vas’ın	Şarkışla	ilçesinde	do-
ğar.	7	yaşında	iken	geçirdiği	
çiçek	hastalığı	sonucunda	sol	
gözünü	kaybeder.	Daha	sonra	
da	bir	gün	babasının	elindeki	
değnek	sağ	gözüne	batar	ve	
sağ	gözü	de	kör	olur.	Bulundu-
ğu	yörede	âşıklar	çoktur	ve	ba-
bası	da	ona	teselli	olması	için	
saz	alır.	Âşık	Veysel	sazı	ile	ar-
kadaş	olur	ve	bu	konuda	ustalığını	da	ilerletir.

Bu	arada	seferberlik	başlar	ve	ağabeyi	Ali	dahil	eli	silah,	
kılıç	tutan	herkes	düşmanı	denize	dökmek	için	askere	ko-
şar.	Veysel	kör	olduğundan	savaşa	katılamadığı	için	çok	
üzülür	ve	o	günlerini	şiirinde	şöyle	anlatır:

- - - -

Metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki dizelerden han-
gisi getirilmelidir?

A)	 Veysel’de	kalmadı	hiç	sabrı	karar

	 Gün	günden	ediyom	ömrümden	zarar

	 Bizim	ele	selam	söyleyen	turnalar

	 Açtı	bahar	çiçekleri	Ada’nın

B)	 Uzatma	Veysel	bu	sözü

	 Dayanmaz	herkesin	özü

	 Koruyalım	yurdumuzu

	 Dost	değil	düşman	ağladı

C)	 Ne	yazık	ki	bana	olmadı	kısmet

	 Düşmanı	denize	dökerken	millet

	 Felek	kırdı	kolumu	olmadı	nöbet

	 Kılıcı	vurmak	için	düşman	başına

D)	 Tabiata	Veysel	âşık

	 Topraktan	olduk	kardaşık

	 Aynı	yolcuyuz	yoldaşık

	 Sen	yolcusun	ben	taş	mıyım
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8.	 Kültürümüzün	ayrılmaz	bir	parçası	olan	deyimler,	insanlara	uzun	uzun	konuşarak	anlatacağımız	düşünceleri	az	ve	öz	bir	şekil-
de	ifade	etmemizi	sağlayan	zenginliklerimizdir.	Deyimler	dilimize	yerleşmiştir	ve	kendine	özgü	anlamları	hemen	hemen	herkes	
tarafından	bilinir.	Örneğin	uğranılan	maddi	veya	manevi	zararı	giderici	bir	iş	yapıldığında	"-	-	-	-",	,	bir	işi	başarmak	uğrunda	çok	
zahmet	çekildiğinde	"-	-	-	-",	birini	kötü	duruma	düşürmek	için	gizli	plan	hazırlandığında	"-	-	-	-"	deyimini	kullanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A)	akla	karayı	seçmek	 B)	başına	çorap	örmek	 C)	acısını	çıkarmak	 D)	çizmeyi	aşmak

7.	 Öznel	anlatım	kişisel	görüş	içerir.	Nesnel	anlatım	ise	kişisel	görüşlerden	uzak,	kanıtlanabilir	yargılarla	oluşturulur.

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?

A)	 Dünya	nüfusunun	hızla	artması,	çevre	kirliliği,	gelir	dengesizliği,	eğitim	yetersizliği	güvenli	gıdaya	ulaşımı	zorlaştırıyor.	Bununla	
birlikte	üreticiler	arasındaki	rekabet	ortamı	arttığı	için	gelişen	gıda	güvenlik	sistemlerini	uygulama	sistemleri	kolaylaşıyor.

B)	 Sezai	Karakoç,	son	derece	emek	verilmiş,	özenilmiş,	derin	bir	kültür	birikimini	yansıtan	şiirler	yazdı.	Onun	şiiri	tamamen	ya-
şanılan	zamana	uygun,	modern	bir	şiirdir.	Kullandığı	temalar	ve	inandığı	değerler	bakımından	şiirimizde	yeni	bir	sestir.

C)	 Az	gelişmiş	ülkelerin	nüfusu	1965’te	2,3	milyarken	1995’te	4,4	milyara	çıkmıştır.	Asya,	dünyadaki	toplam	nüfusunun	yüzde	
altmışını	ve	dünya	çeltik	tüketici	nüfusunun	yüzde	doksan	ikisini	teşkil	etmektedir.

D)	 Kirpiler,	kış	uykusuna	yatmak	için	birkaç	küçük	yuva	yaparlar.	Bu	yuvaların	içine	kuru	yapraklar,	ince	dallar		yerleştirirler.	Ye-
mek	için	de	bir	şeyler	saklarlar.	Yuvanın	içinde	sürekli	dönerek	yaprakların,	dalların	düzleşmesini	sağlarlar.

10.	 Eleştiri;	bir	kişi,	eser	ya	da	olayla	ilgili	yazarın	olumlu	ve	olumsuz	düşüncelerini	ortaya	koymasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiri yazısından alınmıştır?

A)	 Öğretmenimiz	haftada	bir	gün	elinde	kitap	dolu	çantalarla	sınıfa	girer,	kitapları	masasının	üzerine	yığıp	bizi	de	masasının	başı-
na	toplardı.	Sonra	bize,	istediğimiz	kitapları	alıp	inceleyebileceğimizi	söylerdi.	Biz	de	her	kitabı	tek	tek	inceleyip	beğendiğimiz	
bir	tanesini	ödünç	alırdık.	Bugün	kitaplarla	olan	sıkı	dostluğum	işte	böyle	başladı.

B)	 Düzenli	çalışmayan	insanların	en	büyük	sorunu,	işlerini	zamanında	bitirememeleridir.	Sürekli	zaman	darlığından	şikâyet	eden	
bu	insanlar,	en	küçük	ve	basit	işlerini	bile	iğneyle	kuyu	kazmaya	benzetirler.	Oysa	düzenli	insanlar	için	durum	hiç	de	bu	ka-
dar	zor	değildir.	Onlar	hedeflerini	belirlerler,	planlarını	yaparlar	ve	bütün	işlerini	zamanında	bitirerek	başarılarının	keyfini	çı-
karırlar.

C)	 Son	yıllarda	bir	dizi	çılgınlığıdır	almış	başını	gidiyor.	Neredeyse	her	gece	her	televizyon	kanalında	bir	dizi	yayınlanıyor.	İşin	
kötü	tarafı	ise	bu	dizilerin	neredeyse	hiçbirinin,	gerçek	hayatla	hiçbir	alakası	yok.	Türk	kültürüne,	gelenek	göreneklerine	uy-
mayan	bu	dizilerin	insan	hayatında	çeşitli	olumsuz	etkileri	görülüyor.

D)	 İnsanlar,	hiçbir	bilgiye	sahip	olmadan	doğar.	Yaşamı	boyunca	birçok	bilgi	öğrenir.	Bu	bilgilerin	çoğunu	okuma	yoluyla	öğ-
renir.	Başarının	sırrı	da	okumaktır.	Okulda	olduğu	kadar	hayatta	da	başarının	en	önde	gelen	şartlarından	biri	yine	okumak-
tır.	Yüzyılların	deneme	ve	araştırma	ürünlerinden	yararlanmak,	uygar	ve	kültürlü	bir	insan	olmak	için	çok	okumalıyız.

9.	 Sarayın	ikinci	katındaki	odasında	pencere	kenarında	duran	kraliçenin	hapşıracağı	tutmuş.	O	sırada	kraliçenin	elinde	parfüm	to-
pu	varmış.	Yuvarlak,	altın	gibi	parlayan,	ahşap	bir	kutuymuş	bu.	Yaklaşık	olarak	bir	tenis	topu	büyüklüğündeymiş.	Alt	ve	üst	kıs-
mı	ters	yönde	çevrildiğinde	açılıyor,	ortada	delikli	bir	kısım	beliriyormuş.	Topun	içinde	gül	yaprakları,	lavanta,	limon	kabukla-
rı,	çeşitli	bitkilerin	yağları	ve	balık	kılçığı	tozu	varmış.	Harika	kokuyormuş	bu	karışım.	En	azından	kraliçe	böyle	düşünüyormuş.	
Hapşırdığı	sırada	bu	kutudan	gelen	kokuyu	derin	derin	içine	çekmekle	meşgulmüş.

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 Benzetme	yapılmıştır.	 B)	 İkileme	kullanılmıştır.

C)	 Olay,	birinci	kişi	ağzından	aktarılmıştır.	 D)	 Gözlem	gücünden	yararlanılmıştır.
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11. 

Yukarıdaki bazı uyku şekillerinin psikologlara göre yorumu şöyledir:

➥	 	1.	Pozisyon,	deniz	yıldızı	pozisyonudur.	Deniz	yıldızı	şeklinde	uyuyanlar	iyi	bir	dinleyici	olup	dolayısıyla	da	güvenilir	arkadaş-
tırlar.	Başkalarına	yardım	etmekten	hoşlanırlar	ama	ilgi	odağı	olmak	hoşlarına	gitmez.	Bu	yatış	şekli	kişilerin	daha	az	dinlen-
miş	olarak	uyanmalarına	sebep	olur.

➥	 	3.	Pozisyon,	hasret	çekme	pozisyonudur.	Bu	şekilde	uyuyan	insanlar	genelde	yeni	şeylere	açık	olmakla	beraber	bir	o	ka-
dar	şüpheci	ve	eleştirel	de	olabilirler.	Karar	almaları	uzun	sürer	ama	bir	kere	de	karar	verdiler	mi	hiçbir	şey	onları	fikirlerin-
den	caydıramaz.

➥	 	7.	Pozisyon,	serbest	düşüş	pozisyonudur.	Bu	şekilde	uyuyan	insanlar	dışa	dönük	ve	girişken	olurlar.	Her	ne	kadar	küstah	
gözükseler	de	aslında	kendilerine	yöneltilen	eleştirileri	dikkate	alırlar.

➥	 	9.	Pozisyon,	öz	güven	pozisyonudur.	Anda	kalan,	anı	yaşayan	insanlardır.	Anın	keyfinde,	rahat	ve	takıntılardan	uzak	bir	zi-
hinsel	yapıya	sahiptirler.	Hayattaki	akış	gücüne	inanan,	her	yeni	güne	umutla	başlayan	ve	hayatına	fırsatların	doğacağından	
şüphesi	olmayan	insanların	uyuma	şeklidir.

✹	 Ayşe,	eleştirilmekten	çekinmeyen	insanlarla	ilişkileri	iyi	olan,	girişken	biridir.

✹	 Sevda,	karar	vermekte	zorlanan	aynı	zamanda	şüpheci	biridir.

✹	 Lale,	kendine	son	derece	güvenen	ve	şanslı	olduğuna	inanan	biridir.

✹	 Burçak,	arkadaşlarının	sorunlarını	dinleyen	aynı	zamanda	yardımsever	biridir.

Verilen bilgilere göre Ayşe, Sevda, Lale ve Burçak’ın uyuma şekilleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)             B)           

C)		            D)           

		Sevda							Ayşe									Lale								Burçak 				Ayşe							Sevda					Burçak							Lale

		Burçak							Lale									Ayşe								Sevda Lale								Burçak							Ayşe								Sevda
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8. SINIF

15. Aşağıdakilerden hangisi "Hangi	konuda	yazarsam	yaza-
yım	olaylara	kendi	penceremden	bakarak	yazarım	mutla-
ka." diyen bir sanatçıya ait olabilir?

A)	 Piyanonun	ve	kitapların	tozlarını	elimden	geldiğince	sil-
dim.	O	gün	de	bahçeden	yukarıya	arkadaşlarımın	ses-
leri	geliyordu.	Hafifçe	cama	yaklaştım.	Aşağıya	bahçe-
ye	baktım.	İki	öğretmen,	talebelerin	arasında	bahçede	
dolaşıyordu.

B)	 Çarşımız	bir	tepe	üstündeydi.	Çarşıya	çıkan	yollar	hep	
yokuştu.	Yokuşu	çıktım.	Her	zaman	şeker	aldığım	bü-
yük	mağazaya	yaklaştım.	Bir	lira	avucumun	içindeydi.	
Şekercinin	camlarındaki	kavanozlarda	bulunan	renk	
renk	şekerleri	gözden	geçirdim.

C)	 Gözlerimi	biraz	sağa	çevirdim,	güzel	bir	yamacın	etek-
lerindeki	muhteşem	çam	ağaçlarını	kendilerine	mahsus	
bir	seda	ile	beni	müjdelerken	gördüm.	Başımı	kaldır-
dım,	gölgesinde	dinlendiğim	görkemli	ağacın	da	beni	
alkışladığını	duydum.

D)	 Bir	gün	fare	dere	kenarında	dolaşırken	birdenbire	bir	
karga	süzülerek	yere	inmiş,	fareyi	yakaladığı	gibi	ha-
valanmış.	Karga	havalanınca	suyun	derinliklerinde	ya-
şamasına	rağmen	farenin	ayağına	bağlı	olan	kurbağa	
da	havalanmış.

12.	 Bir	sözcüğün	herkesçe	bilinen,	söylendiğinde	akla	gelen	
ilk	anlamına	gerçek	anlam	denir.	Bir	sözcüğün	gerçek	an-
lamından	tamamen	uzaklaşarak	kazandığı	yeni	anlama	ise	
mecaz	anlam	denir.

Buna göre,

Bir nine sağmış	da	ineğini
                  I

Kalaylı	bakraçta	soğutuyormuş	sütünü

Boş	gezen	takımından	bir	tilki

Sokulup	lıkır	lıkır	içmiş	hepsini

Kadın	görmüş,	köpürmüş;	yavaşça	sokulmuş	tilkiye
                                II

Atılıp	yakalamış	kuyruğunu
               III

Tilki	asılmış,	nine	asılmış

Derken çat diye kopmuş	püskül	kuyruk
																															IV

Kuyruksuz	tilki	ne	işe	yarar

Onun	bunun	maskarası	olmaktan	başka

dizelerindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi me-
caz anlamıyla kullanılmıştır?

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

14. 

Bu görselde anlatılmak isteneni en iyi ifade eden söz 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Kitaplar	bizi	yeniliklerle	tanıştırır.

B)	 Kitap	iyi	bir	arkadaştır.

C)	 Kitap	bizi	farklı	dünyalara	götürür.

D)	 Kitaplar	dünyamızı	renklendirir.

13.	 Fiilimsi;	kökü	fiil	olmasına	rağmen	aldığı	ekten	dolayı	artık	
fiil	olmayan,	cümlede	isim,	sıfat	ya	da	zarf	görevinde	kulla-
nılan	sözcüklerdir.	Fiilimsiler	isim-fiil,	sıfat-fiil	ve	zarf-fiil	ol-
mak	üzere	üçe	ayrılır.

Buna göre,

(I)	Mısır	tanesinin	içinde	bulunan	az	miktardaki	su,	mısır	
taneleri	ısınmaya	başladıktan	bir	süre	sonra	buharlaşma-
ya	başlar,	buharlaşan	su	genleşerek	mısır	tanesinin	içine	
sığamayacak	hâle	gelir.	(II)	Bir	süre	sonra	sıcaklığın	art-
ması	ve	buharlaşan	suyun	da	zorlamasıyla	tanenin	kabuk	
kısmı	yarılır.	(III)	Su	buharı	dışarı	çıkarken	mısır	tanesinin	
içinde	bulunan	nişasta	ve	protein	gibi	besin	maddeleri	de	
dışarı	çıkar.	(IV)	Bu	madde	beyazlaşarak	pişer	ve	patlamış	
mısır	meydana	gelir.

metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde her 
üç fiilimsi türünün de örneği vardır?

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

17.	 Bir	sohbet	sırasında	Arif	Nihat	Asya’ya,
—	Eğilir,	bükülür,	katlanır	ve	istenilen	şekle	kolayca	soku-
lur	bir	cam	keşif	edilmiş,	derler.

Arif	Nihat	Asya,	şöyle	cevap	verir:

—	Desenize,	eninde	sonunda	camı	da	kendimize	benzettik.

Bu metindeki yazım yanlışının benzeri aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde vardır?

A)	 Şair	yeni	kitabında	bu	zamana	kadar	denenmemiş	bir	
çok	yöntem	deniyor.

B)	 Kasaba,	kış	mevsimin	de	büründüğü	sessizliğin	aksi-
ne	yaz	aylarında	şenliklere	sahne	olurdu.

C)	 Her	yıl	binlerce	insanın	ziyaret	ettiği	eşsiz	bir	İlçeydi	bu-
rası.

D)	 Başına	kötü	bir	şeyler	geleceğini	his	etmiş	olacak	ki	
sabahtan	beri	bir	garipti.

18.	 "Çamurda	oynayınca	kıyafetleri	kirlendi."	cümlesinde	"kir-
lendi"	fiildir	ve	cümlenin	yüklemidir.	"Kirlenen	kıyafetlerini	
çıkardı."	cümlesinde	ise	"kirlenen"	kelimesi	fiil	anlamını	ko-
rumakla	birlikte	kendisinden	sonra	gelen	ismi	nitelediği	için	
sıfat-fiildir.

Buna göre,

1.	Yapılan	araştırmalar	genç	nüfusun	azaldığını	gösteriyor.

2.		Koştuk	ama	o	kadar	hızlı	yürüyordu	ki	bir	türlü	ona	ye-
tişemedik.

3.	Yıkanacak	çamaşırları	makinenin	yanına	bıraktı.

4.	Geçmiş	biz	durağa	gidene	kadar	otobüs.
cümlelerinin hangilerinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

A)	1,	2	 B)	2,	3	 C)	3,	4	 D)	1,	3

20. Kesme işareti (')

✹	 	Özel	adlara	getirilen	iyelik,	durum	ve	bildirme	eklerini	
ayırmak	için	kullanılır.

✹	 	Kişi	adlarından	sonra	gelen	saygı	ve	unvan	sözlerine	
getirilen	ekleri	ayırmak	için	kullanılır.

✹	 	Belirli	bir	tarih	bildiren	ay	ve	gün	adlarına	gelen	ekleri	
ayırmak	için	kullanılır.

✹	 	Seslerin	ölçü	ve	söyleyiş	gereği	düştüğünü	göstermek	
için	kullanılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işa-
retinin kullanımı yanlıştır?

A)	 Bir	ok	attım	karlı	dağın	ardına	/	Düştü	m'ola	sevdiğimin	
yurduna

B)	 Zehra	Hanım'dan	aldığım	yumurtaları	Rize'li	Hasan	Efen-
di'ye	götürdüm.

C)	 Atatürk,	1919	Mayıs'ının	19'uncu	günü	Samsun'a	çıktı.

D)	 Türk	Dil	Kurumu	Başkanı'na	çalışmalarından	dolayı	te-
şekkür	mektubu	yazdım.

16. Tezat (karşıtlık):	Birbirine	zıt	kavram	veya	durumların	bir	
arada	kullanılmasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde te-
zat sanatına yer verilmemiştir?

A)	 Yaram	var,	havanlar	dövemez	merhem

	 Yüküm	var,	bulamaz	pazarlar	dirhem

B)	 Aydınlığa	koştum	karanlık	çıktı

	 Her	sevgi,	her	vefa	bir	anlık	çıktı

C)	 Neden	böyle	düşman	görünürsünüz

	 Yıllar	yılı	dost	bildiğim	aynalar

D)	 Karlar	etrafı	beyaz	bir	karanlığa	gömdü

	 Kar	değil	gökyüzünden	yağan	beyaz	ölümdü

19.	 Bir	köyde	her	sene	kurbağa	yarışı	yapılırmış.	Yüksek	bir	yo-
kuşun	dibine	herkes	kurbağasını	getirir,	onları	tepeye	doğ-
ru	yarıştırırlarmış.	Bir	gün	yaşlı	bir	dede;	küçük,	cılız	bir	kur-
bağa	getirmiş	yarıştırmak	için.	Herkes	bu	dedeyle	dalga	
geçmiş	çünkü	diğer	bütün	kurbağalar	güçlü,	kaslı,	koca-
man	kurbağalarmış.	Dedeye	"Yahu	dede,	bu	kurbağa	ha-
yatta	bu	yarışı	kazanamaz.	Yol	uzun,	kurdu	var,	kuşu	var;	
zorlu	bir	yol.	Senin	bu	minik,	cılız	kurbağan	mümkün	de-
ğil	yarışı	bitiremez."	demişler.	Dede	önemsememiş	söyle-
nenleri,	kurbağasını	sokmuş	yarışa.	Bütün	bu	konuşmaları	
kurbağalar	duymuş.	Başlamışlar	yarışmaya	ama	kurbağa-
lar	bu	"Kurt	var,	kuş	var,	yılan	var."	laflarını	duydukları	için	
korkuya	kapılmışlar	ve	can	havliyle	koşmaya	başlamışlar.	
Ve	hepsi	yolda	çatlamış.	Tepeye,	yani	bitiş	noktasına	bir	
tek	dedenin	cılız	kurbağası	ulaşabilmiş.	Herkes	şaşırmış	
“Nasıl	olur	dede?”	demişler.	"Bu	kadar	güçlü	kuvvetli	kur-
bağa	başaramazken	bu	cılız,	ufacık	kurbağa	nasıl	tek	ba-
şaran	olur?"	Dede	cevap	vermiş:	-	-	-	-

Metindeki boşluğa hangi cümle getirildiğinde "Olumsuz	
düşünceleri	dikkate	almazsak	hedefimize	daha	kolay	ula-
şırız." ana fikri çıkacak bir paragraf oluşturulmuş olur?

A)	 Benim	kurbağam	kendine	çok	güvenir.

B)	 Benim	kurbağamın	kulakları	sağırdır.

C)	 Benim	kurbağam	aceleci	davranmadı.

D)	 Benim	kurbağamın	hep	başarılı	arkadaşları	oldu.
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3.	 Tanzimat	Dönemi’nde	ve	sonrasında	yapılan	yenilikleri	ye-
terli	görmeyen	bazı	Osmanlı	aydınları,	Genç	Osmanlılar	
(Jön	Türkler)	adıyla	örgütlendi.	Bu	aydınlar,	Osmanlı	Dev-
leti’nde	meşrutiyet	yönetimine	geçilmesi	hâlinde	ülkede-
ki	karışıklıkların	ve	isyanların	sona	ereceğine	inanıyorlar-
dı.	Genç	Osmanlılar	kendileriyle	aynı	fikri	paylaşmayan	
Padişah	Abdülaziz’i	tahttan	indirdiler	ve	V.	Murat’ı	tahta	çı-
kardılar.	Ancak	daha	sonra	Genç	Osmanlılar	ile	anlaşan	
ve	1876’da	tahta	çıkan	Padişah	II.	Abdülhamit	tarafından	
Osmanlı	Devleti’nin	ilk	anayasası	Kanun-ı	Esasi	ilan	edil-
di.	Anayasaya	göre	Osmanlı	Mebusan	Meclisi	açıldı.	Bu	
Mecliste	Müslümanların	yanında	azınlıklar	da	temsil	edili-
yordu.	Böylece	Osmanlı	Devleti’nde	I.	Meşrutiyet	Dönemi	
başladı.	

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	 Meşrutiyetin	ilanıyla	ülkedeki	milliyetçi	isyanların	sona	
erdiğine	

B)	 Aydınların,	Osmanlı	yönetim	sisteminin	değişmesinde	
etkili	olduğuna

C)	 İç	sorunların,	Osmanlı	Devleti'nde	demokratik	gelişme-
lere	neden	olduğuna

D)	 Meşrutiyet	Dönemi'nde	Osmanlı	vatandaşlarının	yöne-
time	katılmaya	başladığına

1.	 Okul	arkadaşı	Asım	Gündüz,	Mustafa	Kemal	ile	ilgili	şunları	söylemiştir:

Doğup	büyüdüğü	Selanik'in	Batı'yla	daha	çok	bağlantılı	bulunması	sebebiyle	olacak,	dikkati	çe-
ken	fikirleri	vardı.	Etrafına	topladığı	arkadaşlarla	cesaretle	konuşuyor,	onları	güzel	konuşmasıyla	
kısa	zamanda	tesiri	altına	alıyordu.	Bizlerin	okumadığımız	birçok	vatan	şiirini	sık	sık	tekrarlıyordu.	
Namık	Kemal'in	bütün	şiirlerini	bir	defterde	toplamıştı.	Bu	şiirleri	kısa	zamanda	bütün	arkadaş-
lar	defterlerimize	yazmış	ve	ezberlemiştik...	Bizler	vatan,	millet	ve	Türklük	fikirlerini	ilk	defa	Harp	
Akademisi	sıralarında	ondan	duymuştuk.	Bizim	sınıfta	en	iyi	Fransızca	bilen	Ali	Fuat'tı	(Cebesoy).	
Çünkü	Ali	Fuat	Fransız	okulundan	Harbiyeye	gelmişti.	Onu	takiben	de	Mustafa	Kemal	iyi	Fransız-
ca	bilirdi.	Mustafa	Kemal,	Harbiyede	iken	her	tatilde	Selanik'te	bir	Fransız	okulunun	tatil	kursları-
na	devam	ederek	lisanını	ilerlettiğini	söylerdi.	

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 İyi	bir	hatip	olduğu       B)		Yabancı	dil	bildiği	ve	kendini	geliştirdiği

C)	 Yurtsever	ve	milliyetçi	olduğu	 	 	 	 	 D)		Vatan	ve	ulus	içerikli	şiirler	yazdığı

2.	 Akdeniz’de	İngiliz	savaş	gemilerinin	takibinden	kaçan	Go-
eben	(Goben)	ve	Breslau	(Breslav)	adlı	Alman	savaş	ge-
mileri	Çanakkale	Boğazı’nı	geçerek	Osmanlı	Devleti’ne	sı-
ğındı.	Osmanlı	Devleti	bu	gemileri	satın	aldığını	belirterek	
gemilere	Yavuz	ve	Midilli	adlarını	verdi.	Bu	gemilere	diğer	
gemilerin	de	katılmasıyla	Karadeniz’e	açılan	filo,	Rusya’nın	
Sivastopol,	Odessa	(Odesa)	ve	Kefe	limanlarını	bombala-
dı.	Bunun	üzerine	3	Kasım	1914	tarihinde	Rusya,		5	Ka-
sım	1914	tarihinde	de	İngiltere	ve	Fransa	Osmanlı	Devle-
ti'ne	savaş	ilan	etti.	Osmanlı	Devleti	de	11	Kasım	1914’te	
İtilaf	Devletlerine	savaş	ilan	ederek	İttifak	Devletlerinin	ya-
nında	savaşa	girdi.	

Bu bilgilere göre aşağıdaki sorulardan hangisine ce-
vap verilemez?

A)	 Osmanlı	Devleti	hangi	grupta	savaşa	katılmıştır?	

B)	 Osmanlı	Devleti'nin,	Almanya'nın	yanında	savaşa	gir-
mesinin	nedenleri	nelerdir?

C)	 Osmanlı	Devleti'nin	savaşa	girmesine	neden	olan	olay	
nedir?	

D)	 Osmanlı	Devleti	ne	zaman	I.	Dünya	Savaşı'na	katılmış-
tır?
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4. Mehmet Emin Yurdakul Tevfik Fikret Jean Jacques Rousseau

Mehmet	Emin	Yurdakul'un	şiirlerini	

okuyan	Mustafa	Kemal	onun	hakkında	

“Şiirlerinde	bana	millî	benliğimin	guru-

runu	tattıran	ilk	anlatımı	bulmuştum.”	

demiştir.

Mustafa	Kemal,	Tevfik	Fikret	hakkında	

“Ben	 inkılap	 ruhunu	ondan	aldım.”	

demiştir.

Mustafa	Kemal	 “Egemenlik	kayıtsız	

şartsız	milletindir.”	sözünü	Rousse-

au’dan	esinlenerek	söylemiştir.

Bu bilgilere göre tabloda verilen yazarların Mustafa Kemal'i hangi alanlarda etkilediği söylenebilir?

Mehmet	Emin	Yurdakul Tevfik	Fikret Jean	Jacques	Rousseau

A) Milliyetçilik Tarih	sevgisi Demokrasi

B) Demokrasi Tarih	sevgisi Hitabet

C) Hitabet Milliyetçilik İnkılapçılık

D) Milliyetçilik İnkılapçılık Demokrasi

5.	 Balkan	devletleri,	Avrupa	devletlerinin	de	kışkırtmalarıyla	
topraklarını	genişletmek	için	Osmanlı	Devleti’ne	karşı	ha-
rekete	geçti.	Rusya	başta	olmak	üzere	büyük	Avrupa	dev-
letleri,	Osmanlı	Devleti’nin	Avrupa’daki	varlığına	son	ver-
mek	istiyordu.	Trablusgarp	Savaşı’nda	Osmanlı	Devleti’nin	
oldukça	zayıfladığının	anlaşılması,	Balkan	devletlerini	ce-
saretlendirmişti.	Bütün	bu	gelişmeler	üzerine	Yunanistan,	
Sırbistan,	Karadağ	ve	Bulgaristan	ittifak	yaparak	1912	yı-
lı	Ekim	ayında	Osmanlı	Devleti’ne	karşı	saldırıya	geçti	ve	
böylece	I.	Balkan	Savaşı	başladı.	

Bu bilgilere göre I. Balkan Savaşı'nın başlamasında 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)	 Balkan	devletleri	arasındaki	görüş	ayrılıkları	

B)	 Balkan	devletlerinin	sınırlarını	genişletmek	istemesi

C)	 Osmanlı	Devleti'nin	askerî	bakımdan	güçsüz	durumda	
olması

D)	 Avrupa	devletlerinin	Osmanlıya	karşı	olan	düşmanca	
tutumu

6. Mondros Mütarekesi'nin 7. Maddesi:	İtilaf	Devletleri	gü-
venliklerini	tehdit	edecek	bir	durumun	ortaya	çıkması	ha-
linde	herhangi	bir	stratejik	noktayı	işgal	etme	hakkına	sa-
hip	olacak.

Durum:	3	Kasım	1918	tarihinde	İngilizler	Musul'u	işgal	etti.	
13	Kasım	1918’de	ise	İtilaf	Devletleri,	Osmanlı	Devleti’nin	
başkenti	İstanbul’u	fiilen	işgal	etti.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir?

A)	 Savaştan	sonra	Wilson	İlkeleri'nin	dikkate	alındığının	

B)	 Doğu	Anadolu'da	Ermeni	devleti	kurulmak	istendiğinin

C)	 İtilaf	Devletleri'nin	Mondros	Ateşkes	Antlaşması'na	da-
yanarak	Osmanlı	topraklarını	işgal	ettiğinin

D)	 Mondros	Ateşkes	Antlaşması	ile	Osmanlı	Devleti'nin	
topraklarının	güvenliğini	sağladığının
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9.	 Mondros	Ateşkes	Antlaşması’ndan	sonra	Osmanlı	ordu-
sunun	dağıtılması,	ülkenin	dört	bir	yandan	işgal	edilmesi	
ve	Osmanlı	Hükûmetlerinin	işgallere	sessiz	kalması	üzeri-
ne,	Türk	halkının	vatanseverlik	duygusuyla	bir	araya	gele-
rek	oluşturduğu	bölgesel	ve	düzensiz	direniş	kuvvetlerine	
Kuvâ-yı	Millîye	denir.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin gerekçesi be-
lirtilmiştir?

A)	 Kuvâ-yı	Millîye'nin	kurulmasının	

B)	 Mondros	Ateşkes	Antlaşması'nın	imzalanmasının

C)	 Wilson	İlkeleri'nin	yayımlanmasının

D)	 Manda	ve	himaye	sisteminin	ortaya	çıkmasının

10.	 Azınlıkların	kurduğu	cemiyetler	faaliyette	bulundukları	böl-
gelerde	yaşayan	Türk	halkının	can	ve	mal	güvenliğine	za-
rar	vermek	suretiyle	onları	göçe	zorlamışlardır.

Azınlık cemiyetlerinin bu faaliyetlerinin öncelikli ama-
cı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Bağımsız	devlet	kurmak

B)	 Bulundukları	bölgede	nüfus	üstünlüğünü	sağlamak	

C)	 Osmanlının	toprak	bütünlüğünü	parçalamak

D)	 Bulundukları	bölgenin	ekonomik	bakımdan	kalkınma-
sını	sağlamak

7. 
I. Dünya Savaşı

Durum İtilaf Devletleri İttifak Devletleri

Savaş Başlamadan Önce İngiltere,	Fransa,	Rusya
Almanya,	Avusturya	Macaristan 

İmparatorluğu,	İtalya

Savaş Başladıktan Sonra

İngiltere,	Fransa,	Rusya,	ABD,	İtalya,	

Sırbistan,	Yunanistan,	Romanya,	Ka-

radağ,	Belçika,	Japonya

Almanya,	Avusturya	Macaristan	İmpa-

ratorluğu,	Osmanlı	Devleti,	Bulgaristan

Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)	 Savaş	başladıktan	sonra	İtalya	taraf	değiştirmiştir.

B)	 Savaş	başladıktan	sonra	her	iki	tarafa	da	katılımlar	olmuştur.

C)	 ABD'nin	savaşa	katılması	I.	Dünya	Savaşı'nın	bitişini	hızlandırmıştır.

D)	 Osmanlı	Devleti	ve	Bulgaristan	savaş	başladıktan	sonra	I.	Dünya	Savaşı'na	katılmıştır.

8.	 İngiltere'de	başlayan	sanayileşme	belli	bir	süre	sonra	di-
ğer	Avrupa	ülkelerine	de	yayıldı.	Sanayileşen	ülkelerde	
fabrikalar	kuruldu.	Buna	bağlı	olarak	üretim	arttı,	malların	
fiyatları	ucuzladı.	Bunun	sonucunda	sanayileşen	ülkeler-
de	ham	madde	ve	pazar	ihtiyacı	arttı.	Özellikle	un,	şeker	
ve	pamuk	(üç	beyaz)	ile	kömür,	petrol	ve	demir	(üç	siyah)	
en	çok	ihtiyaç	duyulan	ham	maddeler	oldu.	Ham	madde	
bulmak	isteyen	İngiltere,	Hindistan	ve	Uzak	Doğu'daki	et-
kinliğini	artırarak	geniş	sömürgeler	elde	etti.	Güçlü	bir	do-
nanmanın	desteğine	dayanan	bu	ticaret	ve	sömürgecilik	
etkinlikleri	İngiltere'yi	büyük	bir	devlet	konumuna	getirdi.	

Bu bilgilere göre;

		I.	 Sanayileşme	bazı	ham	maddelere	olan	ihtiyacı	artır-
mıştır.

	II.	 Sanayileşme	sonucunda	üretimde	makine	gücü	kulla-
nılmaya	başlanmıştır.	

III.	 Sanayileşen	ülkeler	Avrupa'daki	bazı	ülkeleri	sömürge	
hâline	getirmiştir.

IV.	 Sanayileşme	faaliyetlerinden	sadece	Avrupa	ülkeleri	
değil,	başka	ülkeler	de	etkilenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

C)	 II,	III	ve	IV	 D)	 I,	II,	III	ve	IV
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2. 

Yukarıdaki görselde Dünya'nın kendi etrafında yaptığı ha-
reket gösterilmektedir. Bu durum gündüz ve gecenin olu-
şumunda etkili olmaktadır. Yüce Allah'ın yarattığı şu sonsuz 
âlemde bunun gibi nice mucizeler yaşanmaktadır.

Bu bilgilerden;

  I. Evrende bir düzen vardır.

 II. Allah (c.c.) her şeyi mükemmel bir şekilde yaratmıştır.

III. İnançlar, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) I ve III.

3. Öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenciler-
den "kader" kavramının tanımıyla ilgili görüşlerini sormuş, 
öğrenciler de seçeneklerde verildiği şekliyle görüşlerini ifa-
de etmiştir.

Buna göre, hangi öğrencinin yanlış ifadede bulundu-
ğu söylenebilir?

A) Malik: Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese 
Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz 
ve davranışlardır.

B) Sinan: Yüce Allah’ın insanların özgür iradeleriyle ya-
pacaklarını önceden bilmesidir.

C) Ahsen: Yüce Allah’ın, varlıkları istediği şekilde ve bi-
çimde yaratmasıdır.

D) Berna: Yüce Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evren-
de olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.

1. Minik ağaçlar olarak bilinen Bonsai, Japonca bon ve sai kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
Bon kelimesi saksı veya tabak anlamına gelir; sai kelimesi ise ağaç demektir. Bonsai için sak-
sıdaki küçük ağaç denilebilir. Bonsailer birtakım teknikler uygulayarak saksıda yaşamaya alış-
tırılmış minyatür ağaçlardır. Herhangi bir ağaç veya çalı da bazı teknikler ile bonsai hâline dö-
nüştürülebilir. Bonsai çalışmasında bir fidanın yaşlı bir ağaca dönmesi için gereken zaman 
hızlandırılır. Fidana olduğundan daha yaşlı bir görünüm kazandırılır. Bunun için kimi budama-
lar ve dalları biçimlendirme teknikleri kullanılır. Bu bitkilerde sulama, su miktarını toprağa göre 
ayarlama, besin desteği sağlama ve budama önemlidir. Ayrıca toprak ve saksı değişimleri de zama-
nında yapılmalıdır.

Buna göre bir bonsai bitkisi yetiştirme işlemi yapılırken Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasala-
rın hangisinden daha çok yararlanılır?

A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar C) Toplumsal yasalar D) Hukukî yasalar

 Minik ağaçlar olarak bilinen Bonsai, Japonca bon ve sai kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
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5. 

İnsana rızkını veren Yüce Allah’tır. Gayret edip kendileri için 
takdir edilmiş olan rızkı helal yoldan kazanmaya çalışmak 
insanın görevidir. Çalışmanın karşılıksız kalmayacağına, 
“İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. 
Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. 
Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak ve-
rilecektir.” (Necm suresi, 39-41. ayetler) ayetleriyle Kur’an-ı 
Kerim'de işaret edilmiştir. Allah’ın (c.c.) insanlara model ol-
ması için gönderdiği peygamberler de hem tebliğ ve da-
vet çalışmalarını devam ettirmiş hem de geçimlerini sağ-
lamak için çalışmışlardır. Allah'ın (c.c.) elçileri bu 
yönleriyle de insanlar için en güzel örnektir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Rızkın kaynağı Yüce Allah'tır.

B) Yüce Allah, çabaların karşılığını vermektedir.

C) Rızık elde etmek için çalışmak tek başına yeterli değil-
dir.

D) Rızkı, Yüce Allah'ın istediği şekilde kazanmak insanın 
sorumluluğudur.

6. Dünya, yıldızlar ve gezegenler canlılar gibi ölümlüdür. On-
ların da bir ecelinin olduğu Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmak-
tadır.

Bu düşünceye;

  I. “Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (Gü-
neş) ve nurlu bir Ay barındıran Allah, yüceler yücesi-
dir.” (Furkân suresi, 61. ayet)

 II. “Güneş'e ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, Güneş'i ta-
kip ettiğinde Ay'a, onu açığa çıkarttığında gündüze, 
onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina ede-
ne, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım 
kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene 
yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtu-
luşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” 
(Şems suresi, 2. ayet)

III. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de ge-
cenin içine sokar. Güneş'i ve Ay’ı da koyduğu kanun-
lara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir süreye 
kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rab-
binizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da iba-
det ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemez-
ler.” (Fâtır suresi, 13. ayet)

ayetlerinden hangilerinde vurgu vardır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) II ve III.

4. 

Düşünmek Araştırma yapmak Çalışmak

Yukarıda insana özgü davranışlar verilmiştir.

Bu davranışlar aşağıdakilerden hangisinin varlığı sonucunda gerçekleşmektedir?

A) Akıllı olmanın B) Duygu sahibi olmanın C) Organik beslenmenin D) Aile kurabilmenin
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9. Hak ve adaletten uzaklaşarak zulüm ve haksızlıkla bir şey-
leri elde etmek başarı değildir. Haksızlıkla ve adaletsizlik-
le sözde başarılar kazanmış insanlarla ilgili Kur’an-ı Ke-
rim’de, “İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa 
giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.” (Âl-i 
İmrân suresi, 22. ayet) buyrulmaktadır. Başarı için doğru-
luktan ve adaletten ayrılmayanları ise Allah (c.c.) ahirette 
ödüllendirecektir.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Kibirle sonlanan kazanılmış başarı kişiyi erdemden 
uzaklaştırır.

B) Zulüm ve haksızlıkla yoğrulmuş bir toplumda birlik yok-
tur.

C) Adaletin uygulanmadığı toplumlar kendi sonlarını ha-
zırlamaktadırlar.

D) Hak edene hakkını vermeden elde edilen başarı ger-
çek başarı değildir.

7. 

Yukarıda tarlasını ilkel yöntemlerle ekime hazırlayan bir 
çiftçi gösterilmektedir. Bu çiftçi tarlası için şunları yapmış 
ve iyi ürün vermesi için Allah'a (c.c.) el açıp dua etmiştir:

• Zararlı bitkilerden arındırmıştır.

• Zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlamıştır.

• Tarlaya tohumu atmıştır.

• Sulamıştır.

• Gübrelemiştir.

Bu çiftçinin davranışları aşağıdakilerden hangisine ör-
nek oluşturmaz?

A) Emek B) Tevekkül

C) Ecel D) Tedbir

10. Allah (c.c.), coşkun şekilde akan nehre bırakılan Hz. Mu-
sa’yı (a.s.) korumuş ve gözetmiş; annesini ona kavuştur-
muştur. Hz. Musa'ya (a.s.) sarayda sütannelik yapan yine 
kendi annesi olmuştur. Kur’an-ı Kerim'de, bu durum şöy-
le belirtilmektedir: “Biz önceden onun, başka sütanneleri 
kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, ‘Sizin 
adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir ai-
le bulayım mı?’ dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahat-
lasın, gam çekmesin ve Allah’ın vaadinin gerçek olduğu-
nu bilsin diye onu annesine geri verdik; fakat oradakilerin 
çoğu bunu bilmiyorlardı.” (Kasas suresi, 12-13. ayetler)

Bu parçadan Hz. Musa (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılır?

A) Mucizelerle desteklenmiştir.

B) Mutlu bir ailede büyümüştür.

C) Allah'a (c.c.) karşı itaatkâr biridir.

D) Allah (c.c.) tarafından korunup kollanmıştır.

8. Ayet el- Kürsi'nin Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahü lâ .................... illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’hu-
zühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil 
ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi ...................., ya’le-
mü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne 
bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’, .................... kürsiyyü-
hüs semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hü-
vel aliyyül azîm.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi-
si getirilemez?

A) Allah B) ilâhe

C) vesia D) iznih
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1.   

Kate and Max are best friends. They get along great 

because they - - - -. They share similar hobbies and 

interests.

A) are very selfish

B) are not thoughtful

C) don’t talk to each other

D) have many things in common

2. Todd:  What’s wrong with you?

Hall:  I'm angry with Mike. He's my best friend, but 

he doesn’t - - - - when I have an argument in 

class. He should always support me. 

A) back me up 

B) come to my sleepover

C) tell me his secret

D) join the volleyball tournament

3. Which question DOES NOT have an answer in the 
dialogue?

A) Are you busy this afternoon  

B) How much does it cost

C) Would you like to go with me

D) What time will we meet

1 - 2: FOR THESE QUESTIONS, CHOOSE THE BEST 
OPTION TO FILL IN THE BLANKS. 

No, not at all. 
Why? 

It sounds awesome. 
- - - -? 

OK. See you at 1.30 
then. 

- - - -? 

Hi, Jane. - - - -? 

I have two tickets for 
the book fair today. 

- - - -?

It’s at the cultural 
center on Main Street. 

At 2. p.m.  

ANSWER QUESTION 3 ACCORDING
TO THE DIALOGUE BELOW. 

LARA JANE
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5. Dave:  How often do you go out on weekdays?

Greg: I never go out on weekdays.

Dave: What about at weekends?

Greg: I usually go to the art exhibition.

Which picture shows the place that Greg likes going?

A)

B)

C)

D)

4. TEENS' DAILY ACTIVITIES

1. Watch a movie.

2. Take classes at school 

3. Read a newspaper

4. Chat with friends online

Which picture is NOT mentioned in the list?

A)

B)

C)

D)
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6. Which of the following information is WRONG according 
to the poster?

A) It is the 10th golf tournament.

B) There is an award for the winner. 

C) The players should bring their golf equipment.

D) Martin wants to join the tournament alone.

ANSWER QUESTION 6 ACCORDING

TO THE POSTER BELOW.

Dear friends,

The school is organizing a golf tournament. There is a big 
award for the winner team. Why don’t you join? Please, 
bring your golf equipment. We will have lots of fun. 

Hope you can come.  

Time: 10 a.m. to 2 p.m. 

Address: King Sports Center on Flower Street.

Phone Number: 0020 58 4545 400

Cheers,

Martin
10.000

$$$

7. Which of the following information is WRONG about 
the research results?

A) Only boys like reading detective books.

B) Girls are more interested in travel books than boys.

C) Boys prefer reading children's books than girls do.

D) Four boys and four girls like reading sci-fi books.

= two boys

ANSWER QUESTION 7 ACCORDING TO THE

INFORMATION AND PICTURES BELOW.

= two girls

Miss Alice is an author. She did some research about her 
students’ favourite book genres. She compared boys and 
girls. She asked them some questions. Here are some results 
from her research:
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9. Alice is writing about her - - - -.

A) daily life in London

B) friendship with Brian

C) old good days in London

D) new plays and restaurants

10. Which of the following information is TRUE about Alice?

A) Her English is really bad.

B) She loves going to the theatre.

C) She likes eating at the same restaurant.

D) She wants to live in London all the time.

ANSWER THE QUESTIONS (9-10)

ACCORDING TO THE TEXT BELOW.

Dear Brian,

 I'm finally in London for my summer language 
course. The course starts at 10 a.m. and ends at 3 p.m. 
Then, I go around the city to see new places. At 5 p.m, 
I eat my dinner. Actually I go to different restaurants 
to taste different meals. When it's half past six, I go 
to the theatre to watch a play. There are great theatre 
halls in London. I'm keen on theatre, you know. It's 
also good for practising my English. Oh by the way, 
my English is better now. That's all from London. I'm 
looking forward to hearing from you.

Your friend,

Alice

8. What’s Kate's first activity after she gets home from 
school?

C)

B)

D)

A)

ANSWER QUESTION 8 ACCORDING

TO THE TEXT BELOW.

Hi! I'm Kate. At 7 a.m, I wake up and 
wash my face. I have breakfast at around 
7.20. Oh, I never skip breakfast, because 
it's the most important meal of the day. 
Soon after breakfast, I brush my teeth 
and run for the school bus. I am never 
late. I have four lessons in the mornings. 
I eat my lunch at school. I have two more 
lessons in the afternoon. School ends 
at 15.30. When I get home at 4 p.m, I 
have a rest about an hour. Then, I do my 
homework. At 6 p.m, I have dinner with 
my family. I sometimes read a book after 
dinner. 10.15 is bedtime for me. That's 
all about me!


