
1

TÜRKÇE

1. Bu testte 20 soru vardır. Süre 30 dakikadır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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Diğer sayfaya geçiniz.  

1. Bilgisayarda oyun oynamak, telefonla konuşmak, fırında yiyecek pişirmek, buzdolabında yiyecekleri saklamak gibi aklınıza ge-
lebilecek birçok işi yapabilmek için elektrik enerjisi ile çalışan eşyaları kullanmamız gerekiyor.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “, , , ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulma-
caya yerleştiriniz.

 Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç

 Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler

 Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence

 Yenmeye elverişli olan her şey

ANAHTAR SÖZCÜK

  

















Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur?

A) KARA B) KURA C) KEDİ D) KURU

2. Köy meydanı civarında daracık bir sokaktan iniyoruz. Meydandaki manav ve ekmek fırını, beyaz bir konağın haşmeti karşısında 
cüceleşmiş gibi. Dağın serin havasıyla âdeta katılaşmış gölgelerimiz ayaklarını süre süre konaktan içeri giriyoruz. On dördün-
cü yüzyıldan kalma dört katlı taş bir konak... Ahşap panjurları güneşten kavrulmuş, dış cepheler restore edilmiş, iç mekân ne-
redeyse tamamen yenilenmiş. Göz alıcı bir baca yemek odasının en önemli parçası.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz?

A) Alan B) Görkem C) Yalı D) Sanki
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SÖZEL
BÖLÜM AATÜRKÇE DENEME - 3

Diğer sayfaya geçiniz.  

3. Adrenalin tutkunu olan herkesi etkileyen rafting, son zamanlarda ülkemizde de rağbet görmeye başlamıştır. Su ile yapılan mü-
cadeleyi zevkli hâle getiren bu spor dalı, aynı zamanda doğa tutkunu olan kişileri de etkisi altına almaktadır. Raft adı verilen bot-
lar ve kürekler yardımı ile akış hızı yüksek olan nehirlerde yapılan bu aktivite, son yıllarda yarışma düzenlemelerinde yer almaya 
başlamıştır. Nehir sporu olarak da adlandırılmaktadır. Bu takım sporunda, şişme botlar akış hızı yüksek akarsularda küreklerle 
yönlendirilir.

Tarif edilen spor dalıyla ilgili görsel aşağıdakilerin hangisidir? 

A)  B) 

C)  D) 

4. Röntgen vücudumuzdaki yapıların, özellikle de kemiklerin, x ışınları kullanılarak görüntülenmesine verilen isimdir. Görüntüleme 
için kullanılan cihazlara röntgen cihazı, elde edilen görüntülere de röntgen filmi denir. Röntgen çekimleri hızlı ve acısız çekimler-
dir fakat yapılan her çekimde çekim yaptıran kişi radyasyona maruz kalır. Bu nedenle gerek olmadıkça röntgen çekimi yaptırmak 
alınan radyasyondan dolayı insan sağlığına zarar verebilir. X ışınları diğer ışınlardan farklı olarak dokulardan geçer ve dokuların 
yumuşaklığına veya  sertliğine göre karşı tarafa farklı miktarlarda ulaşır. Röntgen çekimlerinde X ışınlarının bu özelliğinden fay-
dalanılır. Röntgen çekimi yapılacak hasta X ışını tüpü ile cihazın masasının arasına konulur ve kısa bir süre hastanın vücudun-
dan X ışınları geçirilir. X ışınları, çekim yapılan hastayı geçtikten sonra cihazın masasına ulaşır. Bu masanın içerisinde film kaseti 
ya da elektronik dedektör bulunur. Kaset ya da dedektöre düşen X ışınları geçtiği dokuların yumuşaklığına veya sertliğine göre 
siyah ile beyaz arasında renk tonları oluşturur. Doku yumuşak olursa geçen ışın miktarı fazla olduğundan daha siyah, sert olur-
sa ışın miktarı az olduğu için daha beyaz renk tonları oluşur. Oluşan bu renk tonları sayesinde çekim yapılan bölgenin röntgen 
görüntüsü elde edilir.

Bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilgilendirme içerikli bir yazıdır. B) Tanım cümlesine yer verilmiştir.

C) Bir durum gerekçesiyle verilmiştir. D) Tüm cümleler kesinlik anlamı içerir.

5. Emre, Ozan, Mete, Efe ve Cem kar yağınca bir tepeye çıkıp kızaklarıyla yarış yapmışlardır. Bu kişilerin yarışma sonundaki sıra-
lamalarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

✹ Mete yarışı dördüncü sırada tamamlamıştır.

✹ Sıralamada Ozan ve Emre arasında iki kişi vardır.

✹ Yarışı ilk sırada bitiren, ne Cem ne de Ozan'dır.

Bu bilgilerden hareketle,

  I. Efe yarışmayı birincilikle bitirmiştir.

 II. Cem üçüncü olmuştur.

III. Ozan yarışmada sonuncu olmuştur.

yargılarından hangileri kesin değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve III. D) II ve III.
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SÖZEL
BÖLÜM AA TÜRKÇEDENEME - 3

Diğer sayfaya geçiniz.  

7. Olay : Bir kişiyle bir köpek arasında yaşananlar

Yer : Sokak

Zaman : Kış mevsimi

Kişiler : İlayda ve küçük köpek

Anlatıcı : I. kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Karşımda bir sağa bir sola kıvrılan, kuyruğunu dans edercesine sallayan küçük köpek, sanki içimdeki çalkantıyı hissetmişti.  
Korkunç bir soğuk vardı etrafta, içime işliyordu. Kış iyiden iyiye kendini hissettiriyordu. Rüzgâr, iliklerime üflüyordu soğuk nefe-
sini. Sanki o da fark etmişti üşüdüğümü. Ayak uçlarıma sokuldu, sırtını yere yaslayarak bana baktı. Issız sokakta sadece o ve 
ben vardık. Anlamıştım, ilgi bekliyordu. İlayda, niçin korkacaksın dedim kendi kendime. Sevgi değil miydi bizleri ısıtan?

B) İlayda karşısında bir sağa bir sola kıvrılan, kuyruğunu dans edercesine sallayan küçük köpeğin sanki içindeki çalkantıyı his-
settiğini düşünmüştü. Etrafta korkunç bir soğuk vardı. Rüzgâr, nefesini iliklerine üflüyordu. Sanki bu durumu küçük köpek 
de hissetmişti. Usulca İlayda’nın ayak uçlarına sokuldu, sırtını yere yaslayarak ona baktı. Sokak ortasında bir başına kalmış-
tı. İlayda, bu sevimli varlığın ilgi beklediğini anlamıştı. Niçin korkacaktı ki? Sevgi değil miydi içimizi ısıtan? 

C) Bir sağa bir sola kıvrılan, kuyruğunu dans edercesine sallayan küçük köpek, sanki içimdeki çalkantıyı hissetmişti. Korkunç 
bir soğuk vardı etrafta. Rüzgâr, iliklerime üflüyordu nefesini. Sanki o da fark etmişti üşüdüğümü. Ayak uçlarıma sokuldu, sır-
tını yere yaslayarak bana baktı. Anlamıştım, ilgi bekliyordu. Niçin korkacaktım ki? Sevgi değil miydi bizleri ısıtan? 

D) Yürüdüğü sokakta bir sağa bir sola kıvrılan, kuyruğunu dans edercesine sallayan küçük köpeğin sanki içindeki çalkantıyı 
hissettiğini düşünmüştü. Etrafta korkunç bir sıcak vardı. Rüzgâr, nefesini ılık ılık üflüyordu. Sanki bu durumu küçük köpek de 
hissetmişti. Usulca İlayda’nın ayak uçlarına sokuldu, sırtını yere yaslayarak ona baktı. Bu sevimli varlığın ilgi beklediğini an-
lamıştı. Niçin korkacaktı ki? Sevgi değil miydi gönlümüze su serpen?

6. Aşağıdaki grafikte Ocak 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında bir fabrikada üretilen kalem sayısı aylık olarak verilmiştir.
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Bu grafikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) 2018'de en az ve en çok kalem üretilen aylara

B) Mart 2019'da üretilen kalem sayısının geçen yılın aynı ayına oranına

C) Nisan 2019 tarihine kadar fabrikada o yıl üretilen toplam kalem sayısına

D) 2018'de üretilen kalem sayısının bir sonraki yıl üretilen kalem sayısına oranına
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Diğer sayfaya geçiniz.  

8.   I. Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların 
bir arada kullanılması sanatıdır.

 II. Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özel-
likler yüklemektir.

III. Benzetme; sözü daha etkili kılmak için aralarında ilgi 
bulunan iki unsurdan, benzerlik bakımından güçsüz 
olanı nitelikçe üstün olana benzetmektir.

Buna göre,

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun

Memleket isterim

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun

Memleket isterim

Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun

Kış günü herkesin evi barkı olsun

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun

Olursa bir şikâyet ölümden olsun

dizelerinde, açıklaması verilen sanatlardan hangile-
ri vardır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.

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

9. Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı 
renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeyece-
ğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar 
dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından 
bilinir. Örneğin bir iş gereksiz bir telaşla yapıldığında "arka-
sından - - - - kovalamak", birinin hoşuna gidecek, gururunu 
okşayacak şekilde davranıldığında "nabza göre - - - - ver-
mek", olmayacak sebeplerle suç ve suçlu bulma çabasın-
da olunduğunda "öküzün altında - - - - aramak" deyimini 
kullanırız.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki deyimler-
de boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) köpek  B) şerbet

C) buzağı  D) atlı

10. Başımıza gelen bir olay, insanların bize verdiği öğütlerden  
daha fazla etkiler bizi. Bize söylenen onlarca öğüt bir ku-
lağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkarken yaşadığımız 
olaylar bize iyi bir ders verir. O olaydan aldığımız dersi ha-
yatımız boyunca kolay kolay unutamayız.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metni özetler?

A) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

B) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

C) Zararın neresinden dönülse kârdır.

D) Bin nasihatten bir musibet yeğdir.

11. (I) Yağmur durmaksızın yağıyor, bende bir bezginlik, böy-
le havalarda iki lafı bir araya getirip yazamam. (II) Güneşli 
günleri, baharın çığırtkan enerjisini daha fazla severim böy-
le havalardan. (III) Ama işte ruhen koyuversem de kendimi, 
biliyorum ki ben hiçbir zaman "bezgin" olamam. (IV) Se-
verim uyuşukları, uyuşukluğun felsefesini; uyuşuğun kar-
nını doyurmak için bile üşenmesi ne güzel misaldir onları 
anlatmaya.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede olumsuz bir öz eleştiri vardır.

B) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

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

D) IV. cümlede örneklemeden faydalanılmıştır.

12. "Kitapları çok severdi." cümlesinde "severdi" sözcüğü çe-
kimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. "Sevdiği kitapları kim-
seyle paylaşmazdı." cümlesinde ise "sevdiği" sözcüğü fiil 
anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi 
nitelediği için sıfat-fiildir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil kullanıl-
mıştır?

A) Sınıfa yeni gelen çocuğu herkes soru yağmuruna tu-
tunca çocuk çok sıkıldı.

B) Buralara kadar boş yere gelmiş, kimsecikleri bulama-
mıştı dükkânda.

C) Onun için şiir demek duygularının yükünden kurtulup 
hafiflemekti.

D) Babasının işten dönüşünü her gün heyecanla beklerdi.
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Diğer sayfaya geçiniz.  

13. 

Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle bu cüm-
leyle aynıdır?

A) Yolda kalan arabaya benzin almak için yakındaki bir 
benzinliğe gitti.

B) Başarılı bir öğrenci olmak istiyorsan planlı çalışmayı 
bilmelisin.

C) Kar başladığından ilköğretim okulları tatil edilmiş.

D) Lahana turşusunu, biber turşusundan daha çok severim.

14. Özne; yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği du-
rumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yap-
tığı "eylemden" etkilenen ögedir. "Annem çamaşırları astı." 
cümlesinde "asma" işini yapan "annem" dir ve cümlenin 
öznesidir. Annenin asma eyleminden etkilenense "çama-
şırlar"dır ve cümlenin nesnesidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
"nesne" yanlış gösterilmiştir?

A) Hava çok sıcak olduğundan arabanın camını açtı.

B) "Han Duvarları" çok sevdiğim bir şairin şiiridir.

C) Sınavın bugün yapılacağını onlar da bilmiyormuş.

D) Kardeşim Gülçin, az önce tavuklara yem verdi.

16. Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve 
düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelere öneri (teklif) cüm-
leleri denir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
öneride bulunulmamıştır?

A) Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsan beslenmene dik-
kat etmelisin.

B) Otobüste sıkılmamak için yanına birkaç tane roman 
alabilirsin.

C) Doktorun tavsiyelerine uyup çayımı şekersiz içmeye 
başladım.

D) Sınavda yapamadığın soruları boş bırak, vaktin olursa 
sınav sonunda bakarsın.

15. Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne, gerçek öz-
nedir. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne, söz-
de öznedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek 
özne yoktur?

A) Her zaman yılbaşı gecesi kar yağardı.

B) Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı.

C) Darı ve mısır yemekten bağırsakları kurumuştu.

D) Parkın karşısındaki geniş arazi çok ucuza satıldı.

17. "Vatan Şairi" olarak anılan ve düşünceleriyle yeni Türkiye'yi 
kuran herkesi etkilemiş olan şair ve yazar Namık Kemal 21 
aralık 1840 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Babası 
Yenişehirli Mustafa Asım bey, annesi bir Arnavut olan Fat-
ma Zehra Hanım'dır. Tekirdağ'daki evlerinin civarında bu-
lunan tekkenin şeyhi Tokatlı Hafız Ali Rıza Efendi kendisine 
"Mehmet Kemal" adını verdi. Çocukluğu annesinin baba-
sı Abdülatif Paşa'nın yanında geçti. Namık Kemal dedesi 
Abdülatif Paşa'nın değişik kentlerde görev yapması nede-
niyle düzenli bir eğitime devam edemedi. Özel dersler al-
dı ve kendi kendini yetiştirmeye çalıştı. Arapça ve farsça 
öğrendi.

Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisi ih-
lal edilmemiştir?

A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı 
sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

B) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle 
başlar.

C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harf-
le başlar.

D) Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yan-
lış kullanılmıştır?

A) Harran Ova'mız Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan 
başlayıp Suriye sınırına kadar uzanır.

B) Müzede Eski Çağ'dan kalma el aletleri de sergileniyor.

C) Ozan Bey'le 20 Ocak'ta yapacağımız toplantıyı bir haf-
ta erteledik.

D) Yazarın, Enver Paşa'ya gönderdiği mektuplar düzenle-
nip kitap olarak basılacakmış.
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19. Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bi-
linen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki dikili taşlar yuvarlak planda dizilmiş, araları taş 
duvarla örülmüştür. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu 
üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer 
yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade etti-
ği düşünülmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Bir yerleşim ye-
ri değil, dinî tören merkezi olarak tanımlanmaktadır. Buradaki dinî tören yapılarının üretime geçiş aşamasına -tarım ve hayvancı-
lığa- yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki görsellerden hangisi "Göbeklitepe"ye aittir?

A)  B) 

C)  D) 

20. Aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı bir metindir?

A) Halit Ziya, pek çok öykü de yazmış ve Batı tarzı öykü anlayışının Türkiye'de yayılmasında rol oynamıştır. Öykülerinin konu-
sunu ve kahramanlarını daha çok halkın yoksul kesiminden almış, bu insanların acılarını dile getirmeye çalışmıştır. Romanla-
rında, Uşaklıgil'in ilgi alanı dardır. Kahramanlarını ve onların sorunlarını işlerken sınırlı bir yaşantı çerçevesinin dışına çıkmaz.

B) Yazar Marguerite Duras; yazma tutkusunu, bu tutkunun yapıta dönüşmesini, yazarın iç dünyasını ve bu dünyanın dışarıyla 
olan ilişkisini sorguladığı ve zaman zaman kendi yaşamından da örnekler verdiği “Yazmak” adlı denemesine, yalnızlığı ve 
sessizliği överek başlar. Yazabilmek için bunların gerekliliğinden söz eder, yazmak için kapandığı kır evinde kendi yalnızlığı-
nı nasıl oluşturup nasıl yaşadığını anlatır.

C) Evin arkasında üç dört dönümlük bir bahçemiz var. Çitten, her akşam yaptığım gibi okuldan kalmış bir spor aşkıyla atladım. 
Çimenlerin üstüne akşam gölgeleri dolmuştu. Otlar kopkoyu, derin bir renk almış. Otları ezmemek için sakınarak yürüyor-
dum, birden durakladım. Çok yakınlardan Hasan'ın sesi geliyordu. Fındıkların dibindeydi. 

D) Çocuklarla çalışmaya başladığımda anladım ki çocuklara bir bilgiyi aktarabilmek için onların anladığı dili kullanmanız gere-
kiyor. Yoksa belli bir süreden sonra sizi dinlemiyorlar. Anlatacaklarınızı onların en iyi bildiği "oyun" diliyle aktarabilirseniz her 
şeyi kolaylıkla öğreniyorlar. Kendi kendime dedim ki bu önemli bir anahtar. Madem oyunlar ve masallar ile çocuklara ulaşa-
biliyoruz, o zaman vermek istediğimiz her şeyi, çocuklara oyunlar aracılığı ile aktarabiliriz.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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2. Fransız İhtilali sonucunda yayımlanan “Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” ile kişilere özgürlük ve milletlere bağımsızlık 
verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Millet niteliğindeki her topluluğun kendi bağımsız devletini kurma hakkı olduğu açıklanmıştır. Bu 
durum farklı milletleri bünyesinde barındıran imparatorlukların ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açmıştır.

Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Azınlıkların devlet yönetimine katılamaması 

B) Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını sömürge hâline getirmek istemesi

C) Zengin kaynaklara sahip olan Osmanlı toprakları üzerindeki Avrupalı devletlerin emelleri

D) Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı toplumunun milliyetçilik düşüncesinden etkilenmesi

1. Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Misakımillî

  Vatanın bütünlüğü, milletin ba-
ğımsızlığı tehlikededir.

  Osmanlı Hükûmeti üzerine al-
dığı sorumluluğu yerine ge-
tirememektedir. Bu durum 
milletimizi yok olmuş gibi gös-
termektedir.

  Milletin bağımsızlığını yine mil-
letin azim ve kararı kurtaracak-
tır.

  Millî sınırlar içinde vatan bir 
bütündür, bölünemez.

  Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet 
olarak tanımak ve millî irade-
yi hâkim kılmak esastır.

  Hristiyan azınlıklara siyasi hâ-
kimiyetimizi ve sosyal den-
gemizi bozacak ayrıcalıklar 
verilemez.

  Temsil Heyetine yeni 

üyeler eklenerek bu he-

yetin yetkileri, tüm yur-

du kapsar hâle getirildi.

  Millî Cemiyetler “Anado-
lu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı al-
tında birleştirildi.

  Mondros Ateşkes Antlaşması im-
zalandığı sırada işgal edilmemiş 
olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir 
bütündür. 

  Millî ve ekonomik gelişmemizi en-
gelleyen her türlü siyasi, adli ve 
mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. 

  Azınlıkların hakları, yabancı dev-
letlerdeki Müslümanların da aynı 
haklardan yararlanmaları şartı ile 
tanınacak ve sağlanacaktır.

I II III IV

MİLLÎ MÜCADELE TEK YUM-

RUK HÂLİNE GETİRİLDİ

TÜRK MİLLETİNİN KABUL 

EDEBİLECEĞİ BARIŞ ŞART-

LARI BELİRLENDİ

TAM BAĞIMSIZ BİR 

ÜLKE İÇİN DOĞU-

DAN YÜKSELEN IŞIK

TÜRK MİLLETİNE İSTİKLA-

LİNİ KORUMASI İÇİN ÇAĞ-

RI YAPILDI

Yukarıda Millî Mücadele'nin Hazırlık Döneminde yaşanan gelişmelerle ilgili bazı bilgiler ve bu bilgilerin gazetelere yansıyan ha-
ber başlıkları verilmiştir.

Buna göre gazetelerdeki haber başlıkları, ait olduğu gelişmeyle aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Amasya 
Genelgesi

Erzurum 
Kongresi

Sivas 
Kongresi

Misakımillî

A) I II III IV

B) IV I II III

C) IV III I II

D) IV III II I
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3. Irak Cephesi

Cephenin Açılmasının Nedenleri: İngilizlerin kuzeye doğru ilerleyerek Rusya’ya yardım ulaştırmak ve Irak petrollerini ele ge-
çirmek istemesi

Cephedeki Mücadelelerin Seyri: Selman-ı Pak Muharebeleri’nde büyük başarı gösteren Osmanlı kuvvetleri Kut’ül-Amâre’de 
bulunan İngiliz kuvvetlerini kuşattı. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri burada İngilizleri yenerek General Townshend 
(Tavzın) komutasındaki çok sayıda İngiliz askerini esir aldı. Ancak Basra Körfezi’nden yeni kuvvetlerle takviye edilen İngilizler, 
Irak içlerine ilerlemeye devam etti. Şubat 1917’de Kut’ül-Amâre, Mart ayında ise Bağdat İngilizlerin eline geçti.

Sonuç: Musul, Türk kuvvetlerinin elinde iken Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti savaştan çekildi.

Bu bilgilere göre Irak Cephesi'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İngilizler tüm hedeflerine ulaşmışlardır.  

B) Cephede yapılan savaşlar sonucunda Osmanlılar toprak kayıplarına uğramıştır.

C) Cephedeki savaşların başlamasında ekonomik ve siyasi nedenler etkili olmuştur.

D) Başlangıçta başarılar elde etmesine rağmen Osmanlılar İngilizlerin ilerleyişini önleyememiştir.

4. 

Y
un

an
la

r

Fransızlar

Erm
eniler15. Kolordu

D
üz

en
li 

O
rd

u

Kuvâ-yı Millîye

Yukarıdaki haritada Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve bu cephelerde düşmanla mücadele eden güçler verilmiştir. 

Haritaya ve üzerindeki bilgilere göre;

  I. Doğu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar aynı anda yaşanmıştır.

 II. Türk ordusu farklı cephelerde farklı düşmanlarla mücadele etmiştir.

III. Kurtuluş Savaşı'ndaki tüm cephelerde düşmana karşı düzenli askerî birlikler mücadele etmiştir.

IV. Yunanlara karşı kazanılan zaferler, diğer cephelerdeki savaşların sona ermesinde etkili olmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) III ve IV.
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5. Kurtuluş Savaşı yıllarının sanatçıları, Türk milletinin verdi-
ği şanlı istiklal mücadelesini sanat ve edebiyat eserlerin-
de dile getirdiler. Eserlerinde Türk milletinin bağımsızlığa 
olan düşkünlüğünü ve vatan sevgisi uğrunda sergiledik-
leri büyük fedakârlıkları işleyerek tarihe ışık tuttular. Ede-
biyat, resim, heykel, müzik gibi birçok sanat dalında eser 
ortaya koydular.

Buna göre, Kurtuluş Savaşı Dönemi sanatçıları ile ilgili;

  I. Toplumsal olayları konu aldıkları

 II. Bağımsızlık için katlanılan sıkıntıları gelecek nesillere 
aktardıkları

III. Yaşadıkları dönemdeki olayları kayıt altına alarak tari-
he not düştükleri

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.  B) I ve III.

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

8. Sakarya Meydan Savaşı, Yunan ordusunun saldırısı ile baş-
ladı. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar 100 
kilometrekarelik bir cephe üzerinde gerçekleşmekteydi. 
Yunanların saldırıları sonucunda Türk savunma hatlarında 
yer yer bozulmalar ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başko-
mutan Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna şu emri verdi: 
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bü-
tün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıy-
la sulanmadıkça düşmana terk olunamaz...” Bu emri alan 
Türk ordusunun başarılı savunma taktiği sonucunda Yu-
nan kuvvetleri ummadıkları bir direnişle karşılaşarak saldı-
rı gücünü kaybetmeye başladı. Bu durumu anlayan Türk 
ordusu genel taarruza geçerek Yunan ordusunu mağlup 
etti. Bu yenilgi üzerine Yunanlar geri çekilerek Batı Anado-
lu’da savunma hatları oluşturmaya başladı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Savaşın kazanılmasında Mustafa Kemal'in askerî yete-
neklerinin önemli rol oynadığına 

B) Savaştan sonra Yunanların işgal ettikleri yerleri ellerin-
de tutmayı amaçladıklarına

C) Sakarya Savaşı ile Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin 
sona erdiğine

D) Sakarya Savaşı'nın dar bir alanda değil, geniş bir alan-
da yaşandığına

9. Laik devlette herkes, istediği dine inanmakta ve inançları-
nın gereğini yerine getirmekte özgürdür. Devlet vatandaş-
larını dinlerine göre ayırmaz ve onlara dinlerine göre mua-
melede bulunmaz. Dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün 
vatandaşlarını eşit tutar.

Buna göre laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine 
katkı sağlaması beklenmez?

A) Din birliğine B)  Din ve vicdan hürriyetine

C) Toplumsal barışa D)  Millî birlik ve beraberliğe

6. Hamdullah Suphi Bey: “Paşam! ... Savaşın yoğunlaşa-
cağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak 
bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim.”

Mustafa Kemal Paşa: “...Hayır hayır ertelemeyin, cahillik-
le, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli de-
ğildir. Toplantıya katılacağım...”

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu sözleri 
doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek gösterilebilir?

A) Düzenli ordunun kurulması 

B) Maarif Kongresi'nin toplanması

C) Londra Konferansı'nın toplanması 

D) Tekâlif-i Milllîye Emirlerinin yayımlanması

10. “Moskova Antlaşması'nda Misakımillî'den taviz verilmiştir.” 
diyen Esra, antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden han-
gisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterebilir?

A) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ede-
cek 

B) Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer ta-
raf da tanımayacak

C) Kars, Ardahan ve Artvin TBMM Hükûmetine; Batum 
Gürcistan’a; Nahcivan Azerbaycan’a bırakılacak

D) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında yapılan bü-
tün antlaşmalar geçersiz sayılacak

7. Lozan Barış Antlaşması'nın Boğazlarla İlgili Hükümleri

  İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlığındaki 
“Uluslararası Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek.

  Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.

  Boğazlardan geçiş serbest ve ücretsiz olacak.

  Boğazların savunulması Milletler Cemiyetinin güvence-
si altında olacak.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Boğazların güvenliğinden Türkiye sorumludur. 

B) Türkiye, Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlamıştır.

C) Türkiye'ye, Boğazlar üzerinde hiçbir hak tanınmamıştır.

D) Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği kısıtlan-
mıştır.
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1. Bir kimsenin zekât vermekle yükümlü olabilmesi için şu şartlar gereklidir:

1. Zekât verecek kimse akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmalıdır.

2. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkânı olan kişiler zekât verirler.

3. Zekât verecek kimsenin Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini kabul etmiş olması gerekir.

4. Zekât, üç aylar olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı içinde verilmelidir.

5. Bir Müslüman temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen miktarda mala sahipse zekât 
verebilir.

Bu bilgilerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

A) 1. ve 2. bilgi doğrudur.

B) 3. bilgi yanlıştır.

C) 4. bilginin şartlar arasından çıkarılması gerekir.

D) 5. bilgide nisap kavramına değinilmiştir. 

3. Yüce Allah, insanı maddi ve manevi yönü olacak şekil-
de yaratmıştır. Beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gi-
bi ihtiyaçlar insanın maddi yönüyle; güvenme, bağlanma, 
inanma gibi gereksinimleri ise insanın manevi yönüyle il-
gilidir. İnsanın maddi ihtiyaçları doğuştan geldiği gibi ma-
nevi ihtiyaçları da doğuştan gelir. Bu yönüyle düşünüldü-
ğünde insandaki inanma ihtiyacı fıtrîdir. İnsan doğasında 
her zaman yüce ve güçlü bir Tanrı'ya güvenme ve dayan-
ma, O'na sığınma ve O'ndan yardım isteme yönelimi var-
dır. İnsanın manevi ihtiyaçlarına en güzel şekilde din yanıt 
verir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) İnsan doğasının bir parçasını Tanrı'ya inanma ihtiyacı 
oluşturmaktadır.

B) Manevi açıdan doyumsuz insanlar maddi değerlerin 
kurbanı olur.

C) Dinin ilkelerine göre düzenlenmeyen bir yaşam, insa-
nı huzursuz eder.

D) İnsanın yaratılış amacı Allah (c.c.) için yaşamak ve O’na 
kulluk etmektir.

2. 

İlk olarak 1960’lı yıllarda görülmeye başlayan Corona Vi-
rüs’ün, Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkma-
sı nedeniyle yukarıdaki gibi maske takılması doktorlar ta-
rafından önerilmektedir.

Bu öneri İslam’ın önem verdiği temel haklardan hangi-
siyle daha çok ilgilidir?

A) Neslin korunması  B) Dinin korunması

C) Canın korunması  D) Malın korunması
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4. 

I. II. III.

Her sabah okula giden oğluma 
harçlık veririm.

Her ay bir komşumu eve yemeğe 
davet ederim.

Çocuklarıma doğum günlerinde he-
diye alırım.

Yukarıdaki kişilerden hangilerinin davranışları infak kültürünün bir yansıması olarak değerlendirilebilir?

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

6. Kendisine elçilik görevi verilen, el-Emin olan Hz. Muham-
med (s.a.v.) insanları tek olan Allah'a (c.c.) inanmaya da-
vet etti. Onun kararlılıkla yaptığı tebliğ sonucunda put-
perestlikten vazgeçmeyen Mekkeliler bir müddet sonra 
Müslümanlara baskı, işkence ve zulümler yapmaya baş-
ladılar. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) iftiralar atıp onunla alay 
ettiler. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmesi-
ne neden oldular. Ordular kurarak hicret eden Müslüman-
lara saldırdılar. Birçok Müslümanı şehit ettiler. Belli bir za-
man sonra güçlü bir orduya sahip olan Müslümanlar ve 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke'yi fethettiğinde kendilerine 
her türlü kötülüğü yapan insanları cezalandırmadı, onlar-
dan intikam almayı amaçlamadı ve bağışlayıcı davrandı.

Bu parçada Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aşağıdaki özel-
liklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Doğruluğu B) Cömert oluşu

C) Affedici oluşu D) Merhametli oluşu

5. “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yar-
dım dileriz.” (Fâtiha suresi, 4. ayet)

Bu ayetin konu akışına göre aşağıdaki metinlerden han-
gisinin devamına yazılması daha uygundur?

A) Allah’ın (c.c.) emrinden dışarı çıkmayan ve günah işle-
meyen melekler daima Allah’a (c.c.) itaat ederler. Bu-
nunla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: ...

B) Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette meleklerin varlığın-
dan ve özelliklerinden bahsedilir. Ayrıca onların varlık-
larına iman edilmesi gerektiği de şöyle bildirilir: ...

C) İslam dininde Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine ina-
nılması istenirken O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve 
yalnızca O’na ibadet etmek; ancak O’ndan destek iste-
mek emredilir. Bu konuda Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle buyurmaktadır: ...

D) İnsan merak eden ve merakını gidermeye çalışan bir 
varlıktır. Kendisini, çevresini ve kâinatta olup biteni an-
lamak ister. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöy-
le buyrulmaktadır: ...
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7. Kelime olarak kader; biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile 
yapmak anlamlarına gelir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de 
evreni bir ölçü ve düzen içinde yarattığını bildirmektedir.

Bu bilgi;

  I. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme 
zamanı, Güneş'i ve Ay'ı da ince birer hesap ölçüsü kıl-
dı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin 
takdiridir (ölçüp biçmesidir).”

(En’âm suresi, 96. ayet)

 II. “Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile bir-
likte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).”

(Cin suresi, 18. ayet)

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

(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

ayetlerinden hangileriyle desteklenebilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.

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

9. Hz. Şuayb (a.s.) gönderildiği Medyen halkını aşağıdaki 
ayette belirtildiği gibi uyarmıştır:

“Ey kavmim; ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanla-
rın eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzün-
de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer ina-
nan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helâl kazanç sizin için 
daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." (Hûd 
suresi, 85-86. ayetler)

Bu uyarılar aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yö-
nelik değildir?

A) Şirk koşmamayı  B) Dürüst olmayı

C) Hakseverliği  D) Hile yapmamayı

10. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını okuduğumda onun, kar-
şılaştığı durumlarda önce önlemini alıp sonra Allah’a (c.c.) 
dayanıp güvendiğini gördüm. Bu konuda dikkatimi şu olay 
çekti: Hz. Peygamber, savaşta uygulanacak plan konusun-
da arkadaşlarından Hz. Selman-ı Farisi’nin (r.a.) görüşünü 
kabul etmiş, bu görüş gereği de Medine şehrinin etrafına 
savunma amaçlı hendek kazdırmıştı. Bu çalışma düşma-
nın Medine şehrine girmesini engellemişti.

Ben bu örnekten yola çıkarak bir işe başlamadan önce ge-
rekli tedbirleri almayı ve uzman kimselerle fikir alışverişinde 
bulunmayı asla ihmal etmiyorum. Bunları yaptıktan sonra 
kararımı verip sonucun güzel olması için Allah’a (c.c.) gü-
venip O'ndan yardım istiyorum.

Bu parçada işaret edilen davranışa aşağıdaki ayetlerin 
hangisinde değinilmektedir?

A) “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürülecek-
siniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)

B) "İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece 'İman et-
tik' demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?" (An-
kebût suresi, 2. ayet)

C) "Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Al-
lah yaptıklarınızı görendir." (Hucurât suresi, 18. ayet)

D) “Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül 
et...” (Furkan suresi, 58. ayet)

8. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman

Bu dizelerde yapılan vurguyu aşağıdaki sözlerden han-
gisi en doğru şekilde ifade etmektedir?

A) "Sevginin olduğu yerde er ya da geç sağlık yeşerir."

Bekir Hamzaoğlu

B) "Sağlıklı olun. Sağlık her şeyin başıdır."

Sakıp Sabancı

C) "Sağlıklı olmak istiyorsan; az ye, saygın olmak istiyor-
san; az konuş." 

Özbek Atasözü

D) "Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskısıdır."

Sigmund Freud
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1. Bu testte 10 soru vardır. Süre 15 dakikadır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

DENEME - 3

Diğer sayfaya geçiniz.  

1. According to the information, which way should Peter 
follow?

A) I - II - IV

B) I - II - V

C) I - III - VI

D) I - III - VII

Follow the information and find the correct way.

2. Who is giving wrong information about Internet Safety?

A) Pam  B) Kate

C) Ted  D) Paul

3. Jade:  Thank you so much for keeping my secret, Linn. I 
know - - - -.

Linn:  No problem. Your secret is safe with me.

Complete the dialogue.

A) you're a bit jealous

B) she's so laid-back

C) we have different interests

D) I can always count on you

ANSWER QUESTION 1 ACCORDING

TO THE TABLE BELOW. 

ANSWER QUESTION 2 ACCORDING TO THE 

INFORMATION BELOW. 

I love nature so I like 
sports such as trekking 
and canoeing. With the 
school trekking club, we 
try a new route every 
month.

I love doing water 
extreme sports, not 
the others. I am in love 
with sea. My favourite 
is exploring fish under 
water.

START

Safety Sports Extreme Sports

There are different kinds of sports. 
In fact, I prefer dangerous sports. 
They are risky, but very exciting. 
I think everybody must take risks 
in their lives.

I

V VIIIV VI

II III

Trekking Scuba-divingCanoeing Skydiving

Peter

You should use safe websites for online 
shopping.

Ted

You should post your personal 
information online – like your
address, e-mail or phone number.

Pam

You should not open e-mails or files 
from people you don’t know. 

Paul

You should create strong passwords. 
They should be difficult to guess.

Kate
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Diğer sayfaya geçiniz.  

6. Which of the following pictures is NOT mentioned in 
the notes?

A) B)

C) D)

5. What is the best title for the notes given above?

A) How to cook an omelette? 

B) What are the methods of cooking?

C) Some useful tips on cooking.

D) Some ingredients for cooking lunch.

1.1 Million

4. Complete the sentence according to the charts.

- - - - in 2018 than they did in 2019.

A) Less people watched films on Neflix

B) More people downloaded Apps on Google Play

C) People sent more text messages on WhatsApp

D) Less People logged in Facebook

 Bring the eggs to 

room temperature 

before cooking.

You shouldn’t put salt on 

meat before you grill it.

Before you chop 
onions, hold them 
under running water.

Always mash potatoes 
when they are hot!

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

ANSWER QUESTION 4 ACCORDING

TO THE CHARTS BELOW. 

ANSWER THE QUESTIONS (5 - 6) ACCORDING TO 

THE INFORMATION BELOW.
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Diğer sayfaya geçiniz.  

Mountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-BikingMountain-Biking TournamentTournamentTournament

$10.000
   award

7. Which of the following questions has NO answer in the 
poster above?

A) When is the competition?

B) What will the winner get?

C) Where will the visitors stay during the competition? 

D) What should you do if you want to join the tournament?

8. Complete the dialogue.

 A) Could you please repeat that

 B) Would you like to leave a message

 C) Can you hold on a moment, please

 D) May I take your name and number, please

ANSWER QUESTION 7 ACCORDING

TO THE POSTER BELOW. 

ANSWER QUESTION 8 ACCORDING TO

THE PHONE CONVERSATION BELOW. 

There is a mountain-biking tournament 
for the adrenalin seekers. There is a 
big award for the winner. 

It will be held between May 10th and 
17th in Antalya.

All your expenses will be covered.

If you are interested, please call : 65 
234 44 55 or complete the form on 
www.extremesports2019.org

Secretary: Hello. 

Peter: Hello. Is Mr Jack there?

Secretary:   I’m afraid Mr Jack isn't available now. 
He is at the meeting. - - - -?

Peter:  Yes, please. Could you tell him to call 

me after the meeting? It’s about the new 

project.

Secretary:  Okay. I’ll tell him. May I ask who’s calling, 

please?

Peter: This is his friend, Peter.

Secretary: OK. Bye, sir.

Peter: Bye.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

9. A different world lies beneath our feet. If you're adventurous 
and want to take risks, it's the right extreme sport for you. 
You need a torch, helmet, rope and some courage down 
the earth. It's dark in the tunnels and galleries. You might 
get lost there. But, don't worry! We take all the necessary 
measurements for you. Just enjoy the extreme sport! 

Which of the following sports is mentioned above?

A)

B)

C)

D)

10. Kate:  What do you mostly use the Internet for?

Ted:  I usually chat on the Internet, because I like making 
new friends.

Lucy:  I do online shopping. I like buying trendy clothes 
on the Net.

Sam:  I like watching online films. It's my favourite hobby.

Which of the following pictures is NOT mentioned in 
the dialogue?

A)

B)

C)

D)
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