
4.
ONLINE

ADI
SOYADI
ÖĞRENCİ NO.
OKULU

SÖZEL BÖLÜM

20
10
10
10

50 75
dakika

TÜRKÇE

T.C. INK. TARİHİ ve A.

DİN K. ve AHLAK B.

İNGİLİZCE

Ders Adı Soru
Sayısı

Toplam
Soru

Sınav
Süresi



2

 ●	 Bu	testte	20	soru	vardır.	

1. İki yüz elli kelimeyle sınırlı bir kelime dağarcığı için olsa da düşünceleri doğru bir şekilde cümlelere dönüştüre-
bilen bir yapay zekâ algoritması geliştirildi. Felç yüzünden konuşma yetisini yitiren insanların kendini ifade et-
mesine yardımcı olacak bir sisteme yönelik önemli bir adım olarak görülen araştırmada University of California, 
San Francisco’dan Joseph Makin ve ekibi, dört kadının konuşma sırasındaki beyin sinyallerini bir derin öğrenme 
algoritmasıyla inceledi. Epilepsi hastası olan bu dört kadının beyninde epilepsi nöbetleri sırasında gözlem yap-
mak amacıyla yerleştirilmiş elektrotlar bulunuyordu.

Bu metinle ilgili, 

I. “Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal karşıtı” anlamında 
bir sözcük kullanılmıştır. 

II. “İyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en 
hızlı biçimde ulaşılması işlemi” anlamında bir sözcük kullanılmıştır. 

III. “Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü” anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

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

2. Yıldızların yaşamlarına başlarken sahip oldukları kütle miktarı yaşamlarının nasıl sonlanacağını ve bırakacakları 
artık ölü çekirdeğin özelliklerini belirler. Güneş’in sekiz katına kadar kütleye sahip olan yıldızlar, yaşamlarının 
sonlarında patlamayla çekirdek etrafındaki dış kabuklarını atarak bir gezegenimsi bulutsu oluştururlar ve bir be-
yaz cüce artığı bırakırlar. Kütleleri sekiz Güneş kütlesini aşanların ise süpernova patlaması geçirmesi ve nötron  
yıldızı veya (başlangıç kütlesi 25 Güneş kütlesini aşarsa) kara delik oluşturması beklenir. Bununla birlikte 8-10 
Güneş kütlesi arası geçiş bölgesi olarak kabul edildiğinden ayrıca ilgi çekiyor çünkü bu kütledeki yıldızların sonu 
bazı değişkenlere göre farklılaşabiliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada sadece bu aralıkta kütleye sahip 
yıldızların yaşamlarının son dönemleri incelendi.

Bu metinle ilgili, 

I.   Söyleşi türünde bir metinden alınmıştır. 

II.  Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır. 

III. Karşılaştırma yapılmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılır? 

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

3. Şairlerin düşüncelerini şiir yoluyla aktarmalarından daha doğal görülebilecek bir durum yoktur. Bu dizelerde şair, 
vatan sevgisini vurgulamıştır.

Bu metinde sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu dumanlı doruklarda B) Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı

 Boz şahinler uçmaz gayrı  Sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır

 Gözelerden ağı çıkar  Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı

 Alperenler içmez gayrı  Sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır

C) Ey sanki alev saçlı zafer küheylanıyla D) O kadar dolu ki toprağın şanla,

 Kurtardığın vatanda en yüce şehsüvarsın,  Bir değil, sanki bin vatan gibisin.

 Bir şimşek çağlayanı hâliyle Türk kanıyla  Yüce dağlarına çöken dumanla

 Aldığı şana lâyık bir tarihte bir sen varsın.  Göklerde yazılı destan gibisin.

TG 4
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4.  Gelecekte kıyıya kurulmuş bir deprem merkezinde, yüzlerce kilometre uzakta meydana gelen yer çekimi deği-

şiklikleri incelenerek depremi önceden algılamak ve depremin tsunamiye yol açacak kadar büyük olup olmadı-
ğını belirlemek için bir yöntem geliştirilebilir. Araştırmacılar bunun için erken olduğunu söylüyor ve bunun ölçüm 
cihazlarının hassaslığının geliştirilmesine bağlı olduğunun altını çiziyorlar.

Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Bir sözün önemini belirtmek, üzerine dikkati çekmek, vurgulamak.

B) Bir işe önem vermek, bir işle yakından, sürekli ilgilenmek.

C) Göz önünde bulundurmak, hesaba katmak, gereğini düşünmek.

D) Yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkânı bulamamak.

5. Vücudumuzda hastalık yapıcı bakterilere ya da virüslere karşı savaşan ve onları yok eden bazı hücreler bulunur. 
Bu hücrelere bağışıklık sistemi hücreleri denir. Bağışlık sistemi hücreleri beyaz kan hücreleri tarafından üretilir. 
Antikor da bağışıklık sistemi hücrelerinden biridir. Vücudumuza bakteri ve virüs gibi yabancı maddeler yani 
antijenler girdiğinde bağışıklık sistemi antikor üreterek bu antijenleri yok eder. Aşı, hastalık yapıcı bakteri ve vi-
rüsler kullanılarak üretilir. Aşı olduğumuzda bağışıklık sistemimiz uyarılır ve vücudumuzdaki antikorların antijeni 
tanıması sağlanır. Aşının içindeki antijen hastalık yapacak kadar güçlü olmasa da bağışıklık sistemi bu antijeni 
artık tanıdığı için bir dahaki karşılaşmasında antikorların daha hızlı üretilmesini sağlar. Bu şekilde vücudumuz 
hastalığa karşı bağışıklık oluşturur.

Bu metinde,

I. Vücudumuzda virüslere karşı savaşan hücreler hangileridir?

II. Antijenler, vücudumuza nasıl girer?

III. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek içim aşı yaptırmamız gerekli midir?

IV.  Aşı vücudumuzu hastalıklardan nasıl korur? 

sorularından hangilerinin cevapları verilmiştir? 

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

6. I.    Bunlardan biri de nefes terapisi yöntemi. 

II. Bir topluluk önünde konuşurken zorlanmak (sosyal kaygı bozukluğu olarak tanımlanır) bu tür durumların en 
bilindik örneğidir. 

III. Heyecanlandığımızda ya da kaygılandığımızda beynimizdeki amigdala bölgesi, tıpkı bir tehlike ile karşılaştı-
ğımızdakine benzer şekilde, stres-heyecan sistemi olarak da bilinen sempatik sinir sistemini etkinleştirir ve 
adrenalin salgılamaya başlar. 

IV. Bu yöntemde dört saniye derin nefes almak, nefesi dört saniye tutup nefesi yine dört saniyede bırakmak ve 
bunu üç kere tekrar edecek şekilde yapmak gerekiyor.

V. Kaygı duygusunun arttığı ve kontrol edilemediği bu gibi durumlarda adrenalinin istenmeyen etkilerini azalt-
mak ve sakinleşmek için gevşeme egzersizleri yapılabilir. 

VI. Adrenalin salgılandığında vücutta kalp atım hızının artması, hızlı soluk alıp verme, terleme, titreme, el ve 
ayaklarda karıncalanma hissi gibi belirtiler ortaya çıkar. 

Numaralanmış cümlelerden düşünce akışına uygun bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur?

A) II - I - VI - IV - III - V  B) II - I - V - IV - III - VI

C) III - VI - II - V - I - IV D) III - I - IV - II - V – VI
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7. Kişinin bazı olay ve durumlar karşısında kararsızlık yaşaması çatışmaya neden olur. Bu durum üç şekilde ortaya 

çıkabilir: 

Yaklaşma – Yaklaşma Çatışması : Birey, yapmak istediği iki şey arasında kararsızlık yaşar. 

Yaklaşma – Kaçınma Çatışması : Birey, bir şeye karşı istek duyar ancak bu istek, bireyin hoşuna gitme-
yen bir durumu ortaya çıkarır. 

Kaçınma-Kaçınma Çatışması :  Birey, istemediği iki durumdan birini seçmek zorunda kalır.

Aşağıdaki metinlerin hangisi sözü edilen çatışma türlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Hafta sonları sıkıcı iş yaşantımın nefes molalarıdır benim için. Yüzmeye gitmek, balık tutmak, televizyonu açıp 
saatlerce film izlemek, yürüyüş yapmak… Her halde hafta sonları da olmasaydı yaşam benim için grilerle 
dolu bir resim olurdu. 

B) Lahmacun, ülkemizin birçok yerinde yapılan lezzetli bir yiyecektir. Adeta bir sanat eseridir lahmacun. Ara-
sına konulan maydanozuyla, üzerine içilen ayranıyla gönüllerde taht kurmuştur. Gelin görün ki benim mide 
kramplarım bu güzel yiyecekle arama mesafe koyuyor. 

C) Mağazalar, insanların en büyük imtihan yerleridir. Mağazaya girdiğinizde birbirinden güzel kıyafetler sizi kar-
şılar. Hemen ilk gözünüze çarpanı üzerinize geçirirsiniz. Aynada üzerinize nasıl durduğuna bakarken bir baş-
ka güzel kıyafet dikkatini çeker. Bu süreç “Hangisini alsam?” sorusunun kafanızda saatlerce yer etmesiyle 
devam eder. 

D) Kuzeni evlenecek olan Tarık’ı afakanlar basmaya başlamıştı çoktan. Evlenmek, nişan ve düğün demekti. Ne 
var ki Tarık ne düğünden ne de nişandan hoşlanırdı. Ama çaresi yoktu. Ya nişana ya da düğüne mutlaka 
gitmeliydi. Yoksa kuzeninin yüzüne nasıl bakacaktı? 

8. I. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969’da Kartal Ay Modülünden indiler.

II. Astronotlar, aya ilk ayak izlerini bırakarak tarihe geçtiler.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz Aldrin Kartal Ay Modülünden inerek Ay’a ilk ayak izlerini bırakıp 
tarihe geçmişlerdir.

B) Aya ilk ayak izini bırakan Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969’da Kartal Ay 
Modülünden inerek tarihe geçmişlerdir. 

C) 20 Temmuz 1969’da aya ilk ayak izlerini bırakan Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz Aldrin Kartal 
Ay Modülünden inerek tarihe geçmişlerdir. 

D) Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969’da Kartal Ay Modülünden inerek Ay’a 
ilk ayak izlerini bırakıp tarihe geçmişlerdir. 

9. Arif Nihat Asya Türk şair, öğretmen ve siyasetçidir. Cumhuriyet döneminin en ünlü Türk şairlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Millî ve dinî değerleri ön plana çıkararak şiir yazan bir şairdir. Yazmış olduğu “Bayrak” şiiri ile Türk 
edebiyatında “Bayrak” şairi olarak isimlendirilmiştir. Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde de milletvekilliği 
yapmıştır. Arif Nihat Asya, vatani milliyetçiliğe yani; muazzam bir millet ve vatan sevgisine sahipti. Bu toprakları 
vatan yapan ruhu eserlerine taşıyan bir şairdi. 

Bu metindeki altı çizili cümleyle sözü edilen şairin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A) Etkileyiciliği B) Özgünlüğü C) Yerelliği D) Akıcılığı
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10. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir: 

• Mübalağa (abartma); bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır. 

• Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. 

• İntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlığın konuşturulmasıyla oluşan sanattır. 

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

A) Ey benim sarı tamburam! B) Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım

 Sen ne için inilersin?  Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum

 İçim oyuk, derdim büyük  Sıkıldım, dertlendim, sevgilimle buluştum

 Ben onun çün inilerim  Bugün de ölmedim anne

C) Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan D) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

 Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan   Ya gözler altındaki mor halkalar?

  Bir gün yine doludizgin atlarımızla  Neden böyle düşman görünüyorsunuz;

 Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

11. Olay : Hikâyecilerin uyuyakalması

Yer : İstasyon

Zaman : Öğleden sonra

Kişiler : Üç hikâye satıcısı

Anlatıcı : 1. kişi 

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Her sabah olduğu gibi istasyonun yolunu tuttular. Bu üç hikâye satıcısı, çocukluklarından bu yana hiç ayrıl-

mamışlardı. İstasyona geldiklerinde yapmaları gereken tek şey öğleden sonra gelecek olan treni beklemekti. 

Ne var ki uzun süren gece sohbetleri gözlerinin kapanmasına neden olmuş ve bu üç arkadaş bulundukları 

yerde uyuyakalmışlardı. 

B) Arkadaşlarımı beklemek değil de beklerken treni kaçırma ihtimali beni endişelendiriyordu. En sonunda hazır-

landılar ve biz üç hikâye satıcısı yola koyulduk. Satılacak o kadar çok hikâye vardı. Ama vakit çoktan öğleden 

sonrasına gelmişti. Bir yandan sıcak, bir yandan açlık bizi yormaya yetmişti. Hemen bir ağaç gölgesi bulup 

güzel bir uyku çektik.

C) Günün bu saati istasyonun en kalabalık zamanıdır. Herkes bir an önce işe yetişmek için treni kullanır. Ben, 

Ahmet ve Ali en çok bu saatleri severiz. Çünkü bizim gibi hikâye satıcılarının en çok satış yaptıkları saatledir 

bu zaman dilimleri. Ahmet, bu saat dilimini her zamanki gibi yine uyuyarak geçirmeye karar vermişe benzi-

yordu.

D) Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağbaşı kasabasında, bir demiryolu istasyonunda çalışan üç hikâyeciydik. 

İstasyon binasına bitişik yan yana üç kulübemiz vardı. Ben, genç Yahudi, bir de genç kadın. Seyyar hikâye 

satıcılığı yapıyorduk. Öğleden sonra, posta treni beklerken biz hikâyeciler oturduğumuz yerde uyuyakalmıştık.
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12. Yapı düz bir alana eğimli olarak inşa edilmiştir. İki bölümden oluşmaktadır. Yapının avlusunda camiden bağım-

sız iki tane türbe bulunmaktadır. Türbelerin üzerleri de kubbelerle örülmüştür. Tek minareli olan caminin mimari 

süslemeler bakımından en önemli yeri kubbeli mekanıdır. Bugün yalnızca mihrabın üst yarısı ile kubbeye geçiş 

üçgenlerinde mozaik çiniler kalmıştır.

Aşağıdaki görsellerden hangisi metinde söz edilen camiye ait olabilir?

A)  B) 

C)  D) 

13. Türkçede sıfatlar veya sıfat-fiiller isimlerin yerini tutarak adlaşmış sıfat olabilir. Örneğin “Anlatılan konuları dik-

katlice dinledi.” cümlesinde “anlatılan” sözcüğü sıfat-fiildir. Aynı cümle “Anlatılanları dikkatlice dinledi.” şeklinde 

yazıldığında “anlatılanları” sözcüğü adlaşmış-sıfat fiil görevinde kullanılır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil cümlede diğerlerinden farklı bir öge olarak kulla-

nılmıştır? 

A) Yaşanan olayların üzerinde çok uzun yıllar geçmesine rağmen kendisine yapılanları bir an için bile unutma-

mıştı.

B) Yazlıkta boya yaparken kullanmak için aldıklarımı arabanın bagajına güzelce yerleştirebilir misiniz? 

C) Tiyatroda görev alanlar, tören başlamadan önce kulisin arkasındaki küçük odada hazırlık yaptı.  

D) Kendisini geliştiren ve hatalarından ders çıkaran bir yazar, kalemi eline aldığı anda önceden yazdıklarını göz-

den geçirir. 
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14. “El hijyeni, yeni tip koronavirüs gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüslerden korunmak için alınabi-

lecek en etkili önlemlerden biri.” cümlesiyle ilgili olarak,

I. Öge dizilişi “özne – yüklem” şeklindedir. 

II. Üç farklı fiilimsi türü kullanılmıştır.   

III. Vurgulanan öge zarf tamlayıcısıdır.

IV. Yüklemi birden fazla sözcükten oluşmuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir? 

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

15. Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklemdir. Bazı cümlelerde bu iki ögenin dışında başka öge bulunmaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca temel ögelerden oluşmuştur?

A) Bilim insanları, şehirlerin ortalama sıcaklığının kırsal bölgelere göre daha yüksek olmasının temel nedeninin 

şehirlerde buharlaşma ile soğumadaki düşüş olduğunu düşünüyor.

B) Buzun neden aşırı derecede kaygan olduğunu anlamak isteyen bir grup araştırmacı, nanometre (metrenin 

milyarda biri) ölçeğindeki sürtünme kuvvetlerini tespit edebilen bir cihaz geliştirmiş.

C) İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde yapılan bilimsel çalışmalar, insanların çoğunun yaşlandıkça kilo almasının 

sebebini ortaya çıkardı.

D) Stres durumunda insanların yaklaşık %40’ında yeme isteğinin azaldığı, yaklaşık %40’ında yeme isteğinin 

arttığı, %20’lik kısmında ise yeme alışkanlıklarında bir değişiklik olmadığı biliniyor.

16. Şehirleşme oranı yüksek bölgelerin ortalama sıcaklığı çevrelerindeki kırsal bölgelerinkinden 1-3°C daha yüksek-

tir. Geceleri bu fark 12°C’ye ulaşabilir. İlk defa 1818’de İngiliz bilim insanı Luke Howard tarafından kayda geçi-

rilen bu olgu ısı adası olarak isimlendirilir. Güneş’ten Dünya’ya ulaşan radyasyon enerjisinin bir kısmı atmosfer 

tarafından soğrulur, bir kısmı atmosfer tarafından doğrudan uzaya geri yansıtılır, kalan kısmı ise yerin yüzeyi 

tarafından soğrulur. Dünya’nın yüzeyi ise ışıma, konveksiyon ve buharlaşma ile ısı kaybeder. Aldığı ve verdiği 

enerji arasındaki denge Dünya’nın enerji “bütçesini” oluşturur.

Bu parçada,

I. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır.

II. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.

III. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgi kullanılır.

kurallarından hangilerinin örneği vardır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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17. 

Dünyanın en büyük balığı balina köpek balığıdır (Rhincodon typus). Her ne kadar adında balina kelimesi geçse 

de bu balık bir memeli türü değildir; sadece büyüklüğünden dolayı balina köpek balığı olarak adlandırılır. Balina 

köpek balıklarının boyları kayıtlara 17-18 m olarak geçse de bu ölçüm bilimsel olmayıp gözleme dayalı olduğun-

dan konunun uzmanları tarafından şüpheyle karşılanıyor. Bilim insanlarının pek çoğu balina köpek balıklarının 

boylarının 12 m civarında olduğunu ve daha fazla büyüyebilenlere ender rastlandığını belirtiyor. 1949 yılında 

Pakistan’da yapılan bilimsel ölçümle en büyük balinanın 12,65 m boya sahip olduğu belirlenmiş ve ağırlığının da 

15-21 ton arasında olduğu tahmin edilmiş.

Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.

B) Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelime-

ler ayrı yazılır.

C) Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır.

D) Bağlaç olan da / de ayrı yazılır.

18. Berkay; Tarih ve İngilizce derslerine ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı ödevlerini el yazısıyla veya bilgisayar çıktısı 

olarak hazırlamıştır. Berkay’ın hazırladığı toplam sekiz ödeve ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir: 

• Tarih ve İngilizce derslerine ait ödevler eşit sayıdadır. 

• 1 ile 8 numaralı ödevleri, aynı derse ait bilgisayar çıktısı şeklindedir. 

• 4 numaralı ödevi, İngilizce dersi için el yazısıyla hazırlanmıştır. 

• Aynı dersin 5 numaralı ödevi el yazısı ve 6 numaralı ödevi bilgisayar çıktısı şeklindedir. 

• 1 ile 3 numaralı ödevleri, İngilizce dersine aittir. 

El yazısı şeklinde hazırlanan toplam üç ödevden birinin 2 numaralı ödev olduğu biliniyorsa aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 2 ile 3 numaralı ödevler, farklı şekilde hazırlanmış ödevlerdir. 

B) 2 ile 8 numaralı ödevler, farklı derslere ait ödevlerdir. 

C) 3 ile 7 numaralı ödevler, aynı şekilde hazırlanmış ödevlerdir. 

D) 5 ile 1 numaralı ödevler, aynı derse ait ödevlerdir. 
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19. Aşağıdaki görselde opera ve baledeki seyirci sayısıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Görselden hareketle,

I. Orkestra, koro ve topluluklardaki izleyici sayıları 2018-2019 döneminde bir önceki döneme göre artış gös-

termiştir.  

II. Koroda gösteri sayısının artması seyirci sayısının da artmasını sağlamıştır.

III. 2018-2019 döneminde orkestrada hem gösteri sayısı hem de seyirci sayısı azalmıştır.

IV. 2018-2019 döneminde opera ve balede oynanan eser sayısı bir önceki döneme göre azalmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV. 
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20.  

1939

1959 – 1960

Asıl Adı Şerif Cırık olan Mahzuni Şerif,
17 Kasım’da Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi.

Medrese eğitimine başlayan halk ozanı,
köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese
eğitimini bıraktı ve buradan mezun oldu.

Saz çalmayı ve deyiş söylemeyi küçük
yaşlarda amcası Aşık Fezali’den
(Behlül Baba) öğrenerek müzik hayatına
başlayan halk ozanının mahçupluğu
nedeniyle, tasavvuf dersleri aldığı
Cırık Baba tarafından “Mahzuni”
mahlası verildi.

Mersin 3. Astsubay Hazırlama 
Okulundan ve Hazırlama 
Okulundan ve Ankara Ordu
Donatım Teknik Okulundan
mezun oldu.
Kuleli Askeri Lisesine kaydolan 
ozan, maddi zorluklardan ötürü 
eğitimini yarıda bıraktı.

1989 – 1991

1939 – 2002

Aşık

Mahzuni Şerif

Halk Ozanları Federasyonu
tarafından dünyanın en
büyük 3 ozanı arasında
gösterildi.

Duygu ve düşüncelerini
sazının yanı sıra “Milliyet”,
“Meydan”, “Anadolu’nun Sesi”
gazeteleriyle “Pir Sultan”,
“Hacı Bektaş”, “Kızıldeli”,
“Ozanca” gibi dergilerde
yayımlandı.

• “Abur Cubur Adam”
• “Ağlasam mı?”
• “Barışak”
• “Benim Neyim Var”
• “Ciğerparem”
• “Çeşmi Siyahım”
• “Dargın Mahkum”
• “Domdom Kurşunu”
• “Dostum Dostum”
• “Ekmek Kölesi”
• “Fadimem”
• “Gel Gizli Gizli”
• “Gül yüzlüm”
• “Han Sarhoş Hancı Sarhoş”
• “Katil Amerika”
• “Merdo”
• “Son Acı (Orta Doğu)”
• “Yalan Dünya”
• “Yedin Beni”
• “Yuh Yuh”
• “Zincirli Vize” 

“Çeşmi Siyahım” “Oy Bizim Eller”, 
“Mevlam Gül Diyerek”, “Dom Dom 
Kurşunu” ve “Mamudo” gibi türkleriyle
tanınan Aşık Mahzini Şerif, yaşamı 
boyunca 453 plak, 58 kaset çıkardı.

Halk ozanı, türkülerinin yanı
sıra serbest vezinde de şiirler
yazdı ve bunları “Dolunuy’a
Tül Düştü” adlı kitabında topladı.

BAZI ESERLERİ

2001
Almanya’nın Köln şehrinde
kalp ve solunum yetmezliği
nedeniyle yoğun bakıma
alındı. Aynı yılın mayıs
ayında hastaneden taburcu
edildi.

2002
17 Mayıs’ta 62 yaşındayken
hayata veda etti. Vasiyeti
üzerine Nevşehir’in
Hacıbektaş ilçesine
defnedildi.

1964
İlk plağını çıkaran sanatçı, bir süre
Gaziantep’te ikamet ettikten sonra
Ankara’ya göç etti.

Fikret Otyam, Feyzullah Çınar,
Nesimi Çimen, Aşık Daimi, Kul Ahmet
gibi isimlerle bir araya gelmeye 
başlayan Mahzuni Şerif, Aşıklar
Derneğini kurdu.

Ressam Fikret Otyam’ın ve 
Gazeticiler Sendikasının desteğiyle 
konserler verdi.

1971
12 Mart Muhtırası sonrasında siyasi
sözler içeren türküler söyleyen halk
ozanına 1970’li yıllarda 8 yıl boyunca
sahneye çıkması da yurt dışına gitmesi
de yasaklandı.

1972
Aşık geleneğinin en büyük 
temsilcilerinden Aşık Veysel
Şatıroğlu’nu Sivas’ın Sivrialan
köyünde ziyaret etti.

Son asrın büyük 
halk ozanı

Görselden hareketle Aşık Mahzuni Şerif hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Serbest vezinle yazdığı şiirleri bir kitapta toplamıştır. 

B) Saz çalmayı küçük yaşta başladığı medresede öğrenmiştir. 

C) Kaydını yaptırdığı Kuleli Askerî Lisesindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

D) Doğduğu yer ile mezarının bulunduğu yer aynı değildir. 
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1.  Metinde Trablusgarp Savaşı ile ilgili olarak 

aşağıdaki unsurlardan hangisine yer verilme-

miştir?

A) Nedeni B) Sonucu

C) Zamanı D) Önemi

 

2.  Buna göre Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Sa-

vaşı’ndan çekilmesinde aşağıdakilerden hangi-

sinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

A) Osmanlı ordusu içerisinde siyasi anlaşmazlık-

ların yaşanması

B) Osmanlı Devleti’nin aynı anda iki savaşı birden 

yürütmesinin zor olması

C) Osmanlı subaylarının savaşa gönüllü olarak 

katılmaları

D) İtalya’nın işgallerini genişletmesi

3. Beren performans ödevi olarak aşağıdaki metne 

de yer verdiği bir sunum hazırlamıştır.

“Toplanma amacı ve toplanma biçimi ile bölgesel-

dir. Ancak alınan kararlar bütün yurdu ilgilendirdi-

ği için aynı zamanda milli bir kongredir. Kongrede 

milli sınırlardan ilk defa söz edilmesi kongrenin mil-

li olma özelliğini pekiştirmektedir. Kongre kararla-

rında, milli egemenliğe dayalı yeni bir hükumetin 

kurulacağı düşüncesi açıkça belirtilmiştir. Ayrıca 

yabancılara ayrıcalık tanınmaması, herhangi bir 

ülkenin güdüm ve koruyuculuğunun reddedilmesi, 

bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi ilk 

kez bu kongrede karar altına alınmıştır.”

Buna göre Beren’in hazırladığı sunumun aşa-

ğıdaki konulardan hangisi ile ilgili olduğu söy-

lenebilir? 

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Balıkesir Kongresi

D) Alaşehir Kongresi

1 ve 2 nolu soruları metindeki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız

Mustafa Kemal gibi subayların gönüllü olarak  

katıldığı Trablusgarp Savaşı devam ederken 

Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki ateş 

arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan 

savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzala-

nan Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912) ile Trablus-

garp İtalya’ya bırakıldı ancak Trablusgarp hal-

kının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı 

kalması kabul edildi. Böylece Osmanlı Devleti, 

Yavuz Selim Devri’nde ayak bastığı Afrika kıta-

sından tamamen çekildi.
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4.  Görselde Çanakkale Zaferi’ni anma etkinlikleri kapsamında yayımlanan bir poster çalışmasına yer verilmiştir.

ÇANAKKALE 1915 KOCATEPE 1922
TANINDI TÜRK MİLLETİ KAZANDI

Poster çalışmasında Çanakkale Zaferi’nin;

I. Mustafa Kemal’in Türk ve dünya kamuoyu tarafından tanınması,

II. Rusya’da rejim değişikliği yaşanması,

III. I. Dünya Savaşı’nın süresinin uzaması

sonuçlarından hangilerine gönderme yapıldığı savunulabilir?

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

5. Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki Temsil Heyeti ile Salih Paşa başkanlığındaki İstanbul Hükümeti arasında 

yapılan Amasya Görüşmelerinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak, hiçbir manda ve himaye kabul edilmeyecektir.

• Müslüman olmayan unsurlara siyasi egemenik ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilmeyecektir.

• Mebusan Meclisini oluşturacak milletvekili seçimi, serbest ve müdahalesiz yapılacaktır.

• Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin varlığı İstanbul Hükumeti’nce tanınacaktır.

• Sivas Kongresi kararları Mebusan Meclisince kabul olunmak şartıyla İstanbul Hükumetince de tanınacaktır.

• Mebusan Meclisinin güvenlikte olmayan İstanbul’da toplanması uygun değildir.

Buna göre Amasya görüşmelerinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin öne çıkarıldığı söylenemez?

A) Ulusal bağımsızlık B) Demokratik yönetim anlayışı

C) Laiklik D) Ulusal bütünlük
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6. Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920’de az sayıda per-

sonel ve bir teksir makinesi ile işe başladı. Kur-
tuluş Savaşı boyunca milli birliği tehlikeye düşü-
recek kışkırtma için yalanlara karşı milleti uyanık 
tutmak ve ulusal bağımsızlığı sağlayacak kararları 
zamanında bildirmekle önemli hizmetler yapmıştır. 
Ayrıca Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen ulusal po-
litika ile ters düşecek haberleri önlemek amacıyla 
Mustafa Kemal Paşa derlenen haberleri denetle-
miştir. Ajans, halka doğru haber vermek yolunda 
çalışmalar yapmış, Büyük Millet Meclisinin aldığı 
kararları halka iletmiştir. Böylece, halk ile hükumet 
bütünleşmesi de sağlanmıştır.

Buna göre Kurtuluş Savaşı sürecinde milli bir-
lik ve beraberliğin sağlanmasında aşağıdaki-
lerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Askeri başarıların

B) Kitle iletişiminin

C) Uluslararası diplomasinin

D) Meclis kararlarının

7. Anadolu’nun İtilaf Devletleri ve azınlıklar tarafın-
dan paylaşılmasına karşı çıkan Misak-ı Milli ka-
rarlarının kabul edilmesi üzerine İtilaf Devletleri 
İstanbul’u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920). İtilaf 
Devletlerinin baskısı sonucu Hükumet istifa etti 
ama Mebusan Meclisi kararından dönmedi. Bu-
nun üzerine Mebusan Meclisi kapatıldı ve millet-
vekillerinin bir kısmı tutuklandı. Bazı milletvekilleri 
de sürgüne gönderildi.

Bu bilgiler, İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden 
hangisine karşı olduğunu kanıtlar niteliktedir?

A) Türk yurdunun bütünlüğüne

B) Saltanatın devamına

C) Sömürgecilik düşüncesine

D) Sosyal devlet anlayışına

8. Ülke işgal edilirken İstanbul Hükumeti’nin kışkırt-
ması ile Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ayak-
lanmalar çıkmıştır. TBMM de bu ayaklanmaların 
bastırılmasını sağlamak amacıyla bazı tedbirler 
almıştır.

TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı aşağıda-
ki tedbirlerden hangisinin yasama yetkisinin 
kullanımı ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Hıyaneti Vataniye Kanununun çıkarılması

B) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

C) Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi başkanlığındaki 
bir heyet tarafından Milli Mücadele’nin dinsizlik 
olmadığının halka duyurulması

D) Gezici nasihat heyetlerinin kurulması

9.  Aşağıda Yavuz Bülent Bakiler’in Antepli Şahin adlı 
şiirinin bir bölümüne verilmiştir.

 “Bu kaçıncı kurşundur, 

 Bu kaçıncı Bismillah. 

 Bu kaçıncı ölüdür? 

 Bir türkü söylenir siperlerde her sabah.

 Vurun Antepliler, namus günüdür.

 Ben Antepliyim, Şahin’im ağam. 

 Mavzer omzuma yük. 

 Ben yumruklarımla dövüşeceğim.

 Yumruklarım memleket kadar büyük.”

Bu şiirin Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdaki bölüm-
lerinden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Maraş Savunması B) Batı Cephesi

C) Güney Cephesi D) Doğu Cephesi

10. Tabloda Ağustos - Kasım 1921 arasında Tekali-

fimilliye komisyonlarınca halktan toplanan besin 

maddeleri ve eşyaların bir bölümüne yer verilmiştir.

Besin ve diğer ihtiyaç maddelerinin miktarı 
ile fiyatını gösteren tablo

Cinsi
Kilo Fiyatı 

(Kuruş)
Toplanan Miktar 

(Ton)

Buğday 7 16.703

Arpa 4 14.074

Şeker 62 224

Gaz yağı 39 260

Tablodaki verilere bakarak aşağıdaki yargılar-

dan hangisine ulaşılamaz?

A) Komisyonlara getirilen en fazla ürün buğday 

olmuştur.

B) Komisyonlara getirilen şekerin toplam ekono-

mik değeri gaz yağının toplam ekonomik de-

ğerinden daha fazladır. 

C) Komisyonlara getirilen şekerin toplam ekono-

mik değeri arpanın toplam ekonomik değerin-

den daha azdır.

D) Komisyonlara getirilen ürünlerden birim fiyatı 

en düşük olanı buğdaydır.
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1. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa 

eresiniz. (Mâide Suresi, 90. Ayet)

Bu ayet;

I. Fiziksel,

II. Biyolojik,

III. Toplumsal

Yasalardan hangileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

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

2. 

Sorumluluk; bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı 

işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu 

tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da aynı oranda sorumludur.

Buna göre;

I. İnsan davranışlarından sorumludur.

II. İnsan seçimlerinde özgür bir varlıktır.

III. Allah insanı irade sahibi olarak yaratmıştır.

IV. İnsanın özgürlüğü arttıkça sorumluluğu azalır.

Önermelerinden hangisinde yanlış bir yargı bulunmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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3. Öğretmeni sınavda başarısız olduğu için üzülen Murat’a “Çok  

çalıştığın halde sınavda istediğin sonucu elde edemediğin için 

üzülmeni anlıyorum fakat karşılaştığın olumsuz sonuçlar se-

nin azmine zarar vermemeli. Çalışma planlarını gözden geçi-

rip nerede hata yaptığını bulmalı ve daha dikkatli olmalısın. 

Allah kullarının çabalarını asla karşılıksız bırakmaz, yeter ki 

gayret et ve Allah’ a güven, O’na dua et.” şeklinde öğüt verdi.

Öğretmeninin Murat’a verdiği bu öğütten çıkarılabilecek 

doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dua etmeye ayrılacak vakit çalışılarak değerlendirilmelidir.

B) Başarısızlık gayretlerin ve duaların boşa gittiği anlamına 

gelmez.

C) Başarıyı istemek ve bunun için çok çalışmak zaten tevek-

kül etmektir.

D) Hedefine ulaşamayan kişi, kendisine daha uygun bir hedef seçmelidir.

4. “Gözleri görmeyene rehberlik etmen bir sadakadır. Sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacını 

gidermesi için ona rehberlik etmen sadakadır. Derman arayan dertliye yardım için koşturman, koluna girip güçsüze 

yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen bir sadakadır.” (Hadis-i Şerif)

Hz. Peygamber’in sadaka hakkındaki bu hadisinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Sadaka ancak engelli insanlara verilebilir.

B) Bir insana manevi destek vermek de sadakadır.

C) İnsanların sorunlarını dinlemek de bir tür sadakadır.

D)  İnsanın kendi isteğiyle yaptığı her türlü yardım sadakadır. 

5. İslam dininde üzerinde önemle durulan zekât ve sadaka 

ibadetlerinin bireysel ve toplumsal olmak üzere pek çok 

faydası vardır.

Bunlardan;

I. Cimrilik ve bencillik duygularını yok eder.

II. Allah’ın verdiği nimetlere şükrün ifadesidir.

III. Zengin ile fakir arasında kardeşlik ve sevgi bağını güç-

lendirir.

IV. Toplumda barış, huzur ve güven ortamının gelişmesine 

katkı sağlar.

V. İhtiyaç sahiplerinin hakkı ödendiği için malın bereket-

lenmesini ve artmasını sağlar.

Hangileri zekât ve sadaka ibadetlerinin bireysel faydalarından değildir?

A) I ve II. B) II ve III. C) III ve IV. D) IV ve V.
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6.  

MAUN SURESİ
“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayını! işte o,
 yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye
almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir
yardıma bile engel olurlar.

Maûn Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir. Sureye adını veren “Maûn” kelimesi “Yardım ve zekât” demektir 
Bu surede kötü ahlâki özelliklere ve yanlış davranışlara sahip bazı kişiler kınanmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu surede kınanan kimselerden değildir?

A) Amellerini gösteriş için yapan riyakâr kimseler

B) Çıkarları için yalan söylemekten çekinmeyen kişiler

C) En ufakcık bir yardımı bile engellemeye çalışan kişiler

D) Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör kimseler

7. Din hakkında aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir yargı bulunmaktadır?

A) Dinin ana konuları; inanç esasları, ibadetler, ahlâk ilkeleri ve toplumsal ilişkilerdir.

B) Din; akıl sahibi bireyleri özgür iradeleriyle iyiye ve güzele yönelten, kötülüklerden alıkoyan ve insanın mutlu-
luğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. 

C) Dinin ortaya koyduğu kurallar ve değerler, toplumsal hayatı düzenler ve insanların barış içinde, huzurlu bir 
şekilde yaşamalarına imkân sağlar.

D) Din, insanın sorunlarını aşabilmek için doğaüstü bir güce ihtiyaç hissettiği zayıf anlarının bir sonucudur.

8. İslam’a göre din, dil ve ırk ayırımı yapılmaksızın her insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar vardır. Dinin 
gayelerinden biri de bu temel hakların korunmasıdır. İslam dininin korunmasına önem verdiği temel haklar; can, 
nesil, akıl, mal ve din emniyeti olmak üzere beş başlıkta toplanabilir.

Buna göre;

• “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek 
gerçekten büyük bir günahtır.” (İsrâ Suresi, 31. Ayet)

• “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet 
var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…” (Rûm Suresi, 21. Ayet)

• “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin…” (Nisâ Suresi, 
29. Ayet)

Ayetlerinde, İslam dininin korunmasına önem verdiği aşağıdaki haklardan hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) Aklın korunması B) Malın korunması C) Canın korunması D)  Neslin Korunması
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9. İslâm dinine göre dinin korunması her Müslümanın en temel görevidir. Bunun için dinin doğru anlaşılması ve 

doğru yaşanması gerekir. İslâm dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünnetidir. Kur’an 

ve sünneti esas almayan hiçbir din anlayışı kabul edilemez.

“Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kö-

tüsü sonradan ortaya çıkarılan bid’atlerdir. Bütün bid’atler de dalalettir.” (Hadis-i Şerif) 

Bu açıklamalar ve Hz. Peygamberin hadisi göz önünde bulundurulduğunda, bir Müslümanın dinin korun-

ması kapsamında yapması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) İnanç ve ibadetlerini her türlü batıl inanç ve hurafeden arındırmalıdır.

B) Din konusundaki farklı yorum ve anlayışları sorgulamadan kabul etmelidir.

C) Dinin emir ve yasaklarını Allah’ın çizdiği sınırlar içerisinde kalarak uygulamalıdır.

D) Kur’an ve sünnette dayanağı olmayan, sonradan ortaya çıkan yaklaşımlardan uzak durmalıdır.

 

10. 

ASR SURESİ
Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içinde-

dir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, 

birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine 

sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda 

değillerdir)

Asr suresinde dini sorumlulukların temeli olan;

I. Salih amel işlemek

II. İçtenlikle iman etmek

III. Her durumda şükretmek

IV. İbadetlerde kararlı olmak

V. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek

Esaslarından hangilerine vurgu yapılmıştır?

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



 ●	 Bu	testte	10	soru	vardır.	
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1. 
Hello! My name’s Tracy. I have a big family. I have 
a sister and a brother. My sister, Clara and I have 
similiar interests. We always support each other. I 
get on well with her and we like spending time 
together. She is a caring person. She comes when I 
need help without asking for a reward. We always 
listen to music and dance. However my brother, 
Tom  and I always argue. He is a very stubborn    
and self–centered boy. We can’t talk about anything 
calmly. He never accepts my minds. He is always 
right and he knows everything well.

Which of the following does NOT have an answer in the speech bubble?

A) What do Tracy and Clara like doing together? B) Why doesn’t Tracy get on well with Tom?

C) Do Tom and Clara argue with each others? D) Does Clara help to her sister?

2.  Read the information about Eric’s activities at the weekend and answer the question.  

  

play the 
guItar

spend 
tIme wIth 

frIends

watch 
basketball 

match

read 
detectIve 

books

buy 
trendy 
clothes

Which of the following is NOT related to the information above?

A) He likes playing basketball match at the weekends

B) He prefers wearing fashionable clothes to casual clothes.

C) Eric’s book is about a man who solves a crime.

D) Eric is interested in playing musical instruments.
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3. 

Steps to Make It
First wash the rice and place it in a large saucepan with enough water. 
Second reduce the heat and boil it until the rice is soft, about 5 minutes. 
Then add milk, the sugar, and vanilla extract to the rice. Bring the mixture 
to a boil. Reduce the heat and let it boil very gently for about 10 minutes. 
Next using a spoon mix together 1 cup milk and the cornstarch in a 
small bowl until smooth. While stirring, pour this mixture into the rice. 
After that turn up the heat and continue stirring the pudding again. When 
the pudding thickens cook for about 2 minutes more. Remove from the 
heat and fill small dessert cups or aluminum pudding cups with the hot 
mixture. Bake the pudding cups until the tops are nicely browned, about 
20 minutes. Let the cups cool at room temperature and then refrigerate 
for several hours before serving.

Turkish Baked Rice Pudding                             
Ingredients
• A glass of rice
• 1 liter of milk
• 1 cup of  sugar

• 1 teaspoon vanilla extract
• 2 tablespoons cornstarch

Which of the following should come before pouring the mixture into the rice?

A)  B) 

C)  D) 
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4. Read the phone conversation and answer the question.

Betty Tom

Good morning. I‛d like to talk to Jack please.

Yes he has it. Thank you.

No thanks. Good bye. 

Yes please. Tell him that Tom needs to contact 
him.

Good Morning but I‛m sorry Jack is not at 
home. Would you like to leave him a message?

Hold on a moment please. I‛ll take a memo. 
Does he have your phone number?

You are welcome. Something else?

Good bye Tom.

 

Which picture shows the action that Betty will inform Jack?

A)  B) 

C)  D) 
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5. These charts below show the percentage of time younger and older people spend on various internet activities 

in their free time.

Researching e.g
health data 20%

Playing 
games 18% 

Social 
Networking 
24%

Making 
purchases 12%

Accessing 
music / 
film 21%

Making booking 
e.g. cinema / 

travel 5%

Researching 
e.g health 
data 22%

Playing games 5%

Social 
Networking 
21%

Making 
purchases 12%

Making booking 
e.g. cinema / travel 25%

Accessing 
music / film 15%

Percentage of time spent on some 
internet activities (18 – 26 age group)

Percentage of time sepent on some 
internet activities (60 – 70 age group)

Which of the following is NOT correct according to the charts?
A) The older  people use three times more in playing online games than the other age group

B) Both the age groups spend the same time for activities like making purchases online

C) Pie charts show the proportion of free time of young and elderly people used for different internet activities

D) The older people spend most of their time on making bookings for the cinema ticket or travel 

6.  

Mike Jane

Jane, there is a wedding for Rose and 
Roy on Sunday. Will you come?

At 8 p.m. I will call you before going 
out home. 

In front of the White Wedding Hall.

Yeah. I heard that place before.

Yeah, sure. - - - - ?

OK. I wil be there. - - - - ?

- - - - ?

Which of the following questions DOES NOT Jane ask Mike?

A) Where will we meet when we arrived there? B) What time does the wedding start?

C) Can you find there easily? D) Do you know they will mary?
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7. 

Children all over the world use smartphones for 
various purposes. Some children are seen talking 
to their friends for long hours, while others 
spend their time playing countless games on the 
phone. Many children carry phones along with 
them to their schools. Chatting with friends or 
playing games during school breaks, or even in 
the class, is increasing day by day. This results 
in children failing to pay attention in the class, 
missing out on important lessons. I think - - - -.

Which of the following completes the text above?

A) People can not  live without smartphones. B) Smartphones disturb their concentration.

C) Smartphones do not have harmful effects on the child. D) Smartphones are useful for people.

8. Sally wants to make a pizza with her cousins at home.Here are some different responsibilities for each other.

I knead the pizza 
dough about 7-10 
minutes.

Sally

I spread with tomato 
sauce and sprinkle 
with cheese on the 
pizza.

Sophie

I brush the top of 
the dough with 
olive oil 

Emma                                 

I prepare all 
ingredients to 
make pizza

Maria

According to the information who needs a grater? 

A) Sally  B) Emma C) Maria D) Sophie
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Answer the questions 9 -10 according to the text below.

Dear Ellen,
Thank you so much for inviting me to your birthday party on 15 th 
March. Unfortunately, I already have plans for that night, We are 
going to have barbecue that day. My relatives will get together for 
reunion at my grandad’s garden so I won't be able to attend. Don’t 
wait for me. I am very sorry I won’t be able to make it. Please accept 
my apologies. I hope you have a wonderful time celebrating this 
special occasion.

     Your pal,
       Sarah

9. Sarah can’t join Ellen’s birthday party because - - - - .

Which of the following completes the sentence above?

A) She has no information about Ellen’s birthday.

B) Her grandad will come over for having barbecue that day.

C) Sarah and her family have another plans for that night.

D) She doesn’t like get together for reunion at party.

10. Which definition is NOT related to  underlined words in text ?

A) a particular time, especially when something happens

B) to tell someone that you are sorry for something 

C) to say that something is sad or  disappointing.

D) a social event for a group of people who have not seen each other for a long time
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