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 Bu testte Türkçe kazanımlarını ölçmeye yönelik 20 soru vardır.
 Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.
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1. Her birinin bir milyarın üzerinde üyesi olduğu sosyal ağlar, her gün yaklaşık 500 milyon kişi tarafından 
--- olarak kullanılıyor, yıllardır görüşmemiş insanlar bu --- yeniden bağlantı kuruyor. Bunun yanında birçok 
toplumsal hareket oradan organize ediliyor --- bunlar aynı zamanda insanları saatlerce bilgisayar ekranı-
na mahkûm ediyor.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) etkin - sayede - ama  B) aktif - amaçla - fakat 

C) pasif - yolla - hatta  D) etkin - amaçla - çünkü

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız. 

Arıların olmadığı bir dünyada yaşamak zorunda kaldığımızı düşünelim. Muhtemelen açlıktan ölmezdik ama 
çok sevdiğimiz bazı meyvelerden ve hem insanlar hem de hayvanlar için besin kaynağı olan bazı bitki 
türlerinden mahrum kalırdık ya da o bitkileri bulmakta çok zorlanırdık. Çünkü yüz otuz farklı bitki türü özel-
likle arıların aracı olduğu tozlaşma neticesinde dölleniyor, neslini devam ettiriyor ve meyve veriyor. Bu da 
üreticiler için yılda yaklaşık 15 milyar lira değerinde ürün verimine denk geliyor. Arılar olmasaydı en başta 
bal olmak üzere elma, badem, salatalık, havuç, karpuz, misket limonu ve portakalın tadına bakma ya da bu 
bitkileri kullanma şansına belki de hiç sahip olmazdık. 

2. Bu metinde arılarla ilgili,

 I. Birçok bitkinin döllenmesini sağladıkları,
 II. Üreticilerin verimi artırmak için arıları kullandığı,
 III. Dünya ekonomisine katkılarının olduğu,
 IV. Nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı,

bilgilerinin hangilerine değinilmemiştir?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaynak” sözcüğü metindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Bilim insanları ısı kaynağı olan Güneş hakkında yeni araştırmalar peşinde.

B) Yıllar önce yazdığı kitap doktorlar için hâlâ önemli bir kaynaktır.

C) Yol boyunca o kadar çok susamıştı ki kaynağa doğru hızlıca koştu. 

D) Güvendiği kaynaklardan aldığı bilgilere göre toplantı ertelenecekmiş. 
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4. Bir şeyi kırk defa söylersen olur, lafını annenizden, arkadaşlarınızdan çok duymuşsunuzdur.  Aslında bu 
sözün altında bilimsel bir gerçek yatar. Buna psikolojide "kendini gerçekleştiren kehanet" denir.  Örneğin 
ertesi gün bir sınava gireceksinizdir ve sınavda başarısız olacağınıza inanmaktasınızdır. Bu nedenle sına-
va az çalışırsınız. Sonuç olarak sınavdan düşük bir not alıp başarısız olursunuz. Bunun üzerine de "Zaten 
başarısız olacağımı biliyordum." dersiniz.  Zihninizdeki kehanet gerçekleşmiştir. Fakat gerçekte olan şey 
sizin başarısız olacağınıza inanmanız ve bu nedenle de sonuca etki eden davranışlarda bulunmanız yani 
sınava çalışmamanızdır. Halbuki çalışsanız başarılı olacaktınız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?

A) Lale, sıkı diyet yapan biridir. Uzun süren diyetin sonucunda on kilo vermiştir. Yeterince kilo verdiğini dü-
şündüğü için diyet yapmayı bırakmıştır. Ancak kısa zaman içinde tekrar kilo almaya başlamıştır. Uzun 
uğraşlarının boşa gittiğini görünce üzülmüş, tekrar diyet yapmaya karar vermiştir.

B) Bir kavanoza kapatılan pireler kaçmayı dener. Daha sonra kavanozun kapağı kapatılır. Pireler ne kadar 
uğraşsa da dışarı çıkamaz ve artık denemeyi bırakır. Bir süre sonra kavanozun kapağı açılır ve pire-
lerin dışarı çıkması beklenir. Ancak ne ilginçtir ki pireler kapağı açık olan kavanozdan dışarı çıkmaya 
yeltenmezler bile.

C) Haylazlığı ile mahallede tanınan Ali tüm nasihatlere rağmen uslanmaz. Yaşıtlarını ona örnek gösteren 
ailesinin söylediklerini de dikkate almaz. Hayatının ilerleyen dönemlerinde de başına buyruk yaşayan 
biridir. Yıllar geçse de değişmez. Üstelik bu durumundan memnun olan da yalnızca kendisidir.

D) Zerrin sınıf arkadaşlarının kendisini sevmediğini düşünmektedir. Kendisini sevmediklerine inandığı için 
de sınıf arkadaşlarına kırıcı davranmakta, onları kendinden uzaklaştırmaktadır. Sonunda Zerrin'in hiç 
arkadaşı kalmaz ve Zerrin ise zaten sınıf arkadaşlarının kendisini hiç sevmediğini düşünerek davranış-
larının doğru olduğuna inanır.

5. Pek çoğumuz küçükken aile büyüklerimizden havuç yersek daha iyi görebileceğimizi duymuşuzdur. Bu 
sözler çoğumuzun gereğinden fazla havuç tüketmesine bile neden olmuş olabilir. Havuç maalesef daha 
iyi görmemizi sağlamıyor ancak içeriğindeki bazı maddeler göz sağlımızı korumamıza yardım ediyor. Ha-
vucun daha iyi görmemizi sağlayacağı inancı 2. Dünya Savaşı’na dayanıyor. Dönemin güçlü ordusu olan 
Alman ordusunun uçaklarını tespit edebilen İngiliz ordusu, sahip olduğu teknolojiyi gizlemek istedi. Bu 
amaçla gazetelerde pilotların gece görüş yeteneğinin havuç yemeleriyle ilişkilendirildiği uydurma haberler 
yayımlattı. Bu öykü havuç ticaretinin artmasını sağlamış olabilir ancak çok havuç tükettiği için başkaları-
nın göremediği şeyleri görebilen biri olmadı. 

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Bir insanın ihtiyacından fazla havuç tüketmesi gerçek olmayan nesneleri görmesine neden olabilir. 

B) Havuç daha iyi görmeyi sağlamadığı gibi göz sağlığına hiçbir faydası olmayan bir sebzedir. 

C) Havuçla ilgili yanlış algının ortaya çıkma sebebi yıllar öncesine dayanır ve askerî bir planlamanın so-
nucudur. 

D) 2. Dünya Savaşı’nda daha çok havuç yiyen pilotların gece görüş yeteneğinin daha yüksek olduğu be-
lirlenmiştir.
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6. Aşağıda 2 derginin editörlerine yöneltilen “Dergilerinizdeki yazıları nasıl seçersiniz?” sorusunun cevapları 
bulunmaktadır:

A dergisi B dergisi
Biz dergilerimizde 
okurlarımızdan gelen 
yazılara yer verir; on-
ların duygu ve düşün-
celerini, toplumdaki 
olaylara karşı olumlu 
ya da olumsuz izlenim-
lerini paylaşmalarını 
sağlarız.

Yazılarımız basım ön-
cesi büyük bir hazırlık 
gerektirir. Verdiğimiz 
bilgilerin doğru ve 
güvenilir olması gere-
kir. Bu yüzden uzun 
bir araştırma yapıp 
nesnelliklerini kontrol 
ederiz.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki metinlerden hangisi B dergisinde yayımlanamaz?

A) Aile içinde, elinde cep telefonu ile özellikle çocuklarının ilk adımını, konuştuğu ilk kelimeyi yakalamaya 
çalışanımız çoktur. Bir telaşla telefon kamerasını açmaya çalışırken genellikle bu anları yakalamakta 
başarılı olamıyoruz. Oysa sadece o anı yaşamanın peşine düşsek çok daha mutlu olacağız. 

B) İçinde bulunduğumuz için Samanyolu Gökadası’nın şekli doğrudan belirlenemiyor. Bu nedenle gök 
bilimciler yıldızları ve yıldızların uzaklığını inceleyerek Samanyolu Gökadası’nın şekliyle ilgili fikir sahibi 
olabiliyor. 1950’li yıllarda gökadamızın dört ana koldan oluştuğu anlaşılmıştı.

C) Kedilerin insanların sosyal yaşamındaki varlığına dair en eski kanıta Kıbrıs’taki eski bir tarım köyünün 
kalıntılarında rastlanmıştı. Bir insanla aynı mezara gömülmüş bir kediye ait 9500 yıl öncesine tarihle-
nen kemik kalıntıları, kedinin o toplumda sosyal açıdan önemli bir statüsü olduğunu düşündürmüştü.

D) Avustralya’nın bazı bölgelerindeki ağaçlarda normalden çok daha fazla miktarda altın olduğu biliniyor. 
Altının bu bölgelere altın rezervi olan başka bölgelerden rüzgârla mı taşındığı, yoksa bitkilerin altını 
bölgedeki topraktan mı aldığı konusunda tartışmalar vardı ama bir araştırma, kaynağın derinlerdeki 
altın rezervleri olduğunu gösterdi.

7. Özne, bir cümlede yüklemin belirttiği işi yapan ögedir. Nesne ise öznenin yaptığı işten etkilenen unsurdur. 
Örneğin “Babam pazar günleri arabayı yıkar.” cümlesinde işi yapan “babam” öznesidir. Cümledeki “ara-
bayı” ifadesi ise işten etkilenen nesnedir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” yoktur?

A) Ünlü ressam emekliliğini şirin bir sahil kasabasında geçiriyor.

B) Matematik öğretmenimiz yarın kurtarma sınavı yapacak.

C) Türk sineması son yıllarda başarılı yapımlarla anılıyor.

D) Bu sabah alarmı kurmayı unutunca servisi kaçırdım.
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8.     
MİLYARLARCA FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

YILLIK ORTALAMA FİDAN ÜRETİMİ

EN FAZLA FİDAN DİKİLEN
İLK 5 ŞEHİR 

2007

2017

YILLIK ORTALAMA DİKİLEN FİDAN SAYISI

2007

2017

AĞAÇLANDIRILAN  TOPLAM ALAN

2007

2017

KAHRAMANMARAŞ

ADANA
MERSİN

ANTALYA
MUĞLA

Her bir görsel 
20 milyon ağacı 
temsil etmektedir.

Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) En çok fidan dikilen şehirler sırasıyla Mersin, Antalya ve Adana’dır.

B) Kahramanmaraş’a dikilen fidan sayısı 2007’de üretilen fidan sayısından fazladır.

C) 2017 yılında ağaçlandırılan alan 2007 yılındaki alanın iki katından fazladır.

D) 2017 yılında dikilen fidan sayısı Mersin’e dikilen fidan sayısı ile eşittir.
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9. Yavuz Bülent Bakiler, şiirlerinde, Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir ta-
vırla dile getirmiştir. Sade ve rahat bir dili vardır. Millî ve manevi değerler onun şiirlerinde önemli yer tutar. 

Yavuz Bülent Bakiler’e ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi, bu metinde sözü edilen konulardan 
biriyle ilişkilendirilemez?

A) 
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, 
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. 
Martılar konuyor omuzlarıma, 
Gözlerin İstanbul oluyor birden.

 B) 
Ben Antepliyim, Şahin'im ağam.
Mavzer omzuma yük.
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük

 

C) 
Ben Anadoluyum...
Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç...
Şükrederek, kalktığım sofralarımda
Ya soğan ekmek olur yahut bulamaç.

 D) 
Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

10. Japonya’daki RIKEN Sürdürülebilir Kaynaklar Bilim Merkezinde çalışan bir grup araştırmacı bitkilerin su 
kaybetmesini önleyen bir hormon keşfetti. Dr. Fuminori Takahashi ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın 
sonuçları Nature’da yayımlandı. Araştırmada bitkilerin genlerindeki mutasyon yüzünden biyolojik saatle-
rinde yaklaşık 2-2,5 saatlik bir gecikme yaşadıkları anlaşıldı.

Bu metinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili, 

 I. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. 
 II. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
 III. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve 

sonuna kısa çizgi konur. 
 IV. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır.

kurallarından hangilerinin örneği vardır?

A) I ve II.  B) II ve III. C) I, II ve III.  D) I, II ve IV.
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11. Bir sürücü adayı ehliyet almak için kursa gitmektedir. Bu belgeyi almak için aşağıdaki kursları alması 
gerekmektedir.

 • İlk Yardım Kursu
 • Motor Kursu
 • Trafik İşaretleri Kursu
 • Direksiyon Kursu

Sürücü adayı bu kursları sırasıyla alabilecektir. Kurslar bir gün sürmektedir.

Buna göre sürücü adayı bu belgeyi almak için aşağıdaki eğitim merkezlerinden hangisini tercih 
edemez?

A) Akın Eğitim Merkezi

Kurs Adı Kurs Tarihi

İlk Yardım Kursu 25.04.2020

Motor Kursu 28.04.2020

Direksiyon Kursu 01.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 03.05.2020

Motor Kursu 05.05.2020

Direksiyon Kursu 07.05.2020

İlk Yardım Kursu 11.05.2020

Motor Kursu 14.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 15.05.2020

İlk Yardım Kursu 19.05.2020

 B) Birlik Eğitim Merkezi

Kurs Adı Kurs Tarihi

Motor Kursu 25.04.2020

Direksiyon Kursu 28.04.2020

İlk Yardım Kursu 01.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 03.05.2020

Motor Kursu 05.05.2020

Direksiyon Kursu 07.05.2020

İlk Yardım Kursu 11.05.2020

Direksiyon Kursu 14.05.2020

Motor Kursu 15.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 19.05.2020

  

C)  Rota Eğitim Merkezi

Kurs Adı Kurs Tarihi

Motor Kursu 25.04.2020

Direksiyon Kursu 28.04.2020

Trafik İşaretleri Kursu 01.05.2020

İlk Yardım Kursu 03.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 05.05.2020

Direksiyon Kursu 07.05.2020

Motor Kursu 11.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 14.05.2020

İlk Yardım Kursu 15.05.2020

Direksiyon Kursu 19.05.2020

 D) Doğru Eğitim Merkezi

Kurs Adı Kurs Tarihi

Direksiyon Kursu 25.04.2020

İlk Yardım Kursu 28.04.2020

Trafik İşaretleri Kursu 01.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 03.05.2020

Motor Kursu 05.05.2020

Direksiyon Kursu 07.05.2020

İlk Yardım Kursu 11.05.2020

Direksiyon Kursu 14.05.2020

Trafik İşaretleri Kursu 15.05.2020

Direksiyon Kursu 19.05.2020
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12.    
Yer Sahil 

Zaman Akşamüstü 

Olay Yaşlı adamın balık tutmaya gitmesi  ve çocuğun tepkisi 

Kişi Yaşlı adam ve çocuk

Anlatıcı ağzı 1. kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun kurgulanmıştır?

A) Yıllardır bir gelenek hâline geldi balık tutmak bende. Kovamı, oltamı alıp gittim sahile. Ancak bu hafta 
geç kalmıştım. İhtiyarlık işte... Karanlık çökmeye başlamıştı. Yerimde de küçük bir çocuk oturuyordu. 
Nazikçe yana kaymasını söyledim ama o yüzünü astı ve kımıldamadı yerinden.

B) Kasabanın en eskilerinden olan Salim Bey, balık tutmak için sahile gitmişti. Oltayı atmasının üzerinden 
çok geçmeden bir balık yakaladı. Oltayı çekip çırpınan balığı eline almıştı ki bir çocukla göz göze geldi. 
Çocuk acıyan gözlerle balığa bakıyordu. Salim Bey bunun üzerine balığı tekrar suya bıraktı.

C) Mis gibi bir hava… Pazar günlerinin insanı kendine getiren bir yanı vardır ya benim için de öyle. Oltamı 
kaptığım gibi iskele kenarına gittim. Akşama kadar balık tutmak sonra da onları akşam ızgara yapmaktı 
niyetim. Karşıdaki çocukları izleye izleye nasibimi bekliyorum.

D) Küçük çocuk sahilde balık tutanları izliyordu. Birden bir elin omzuna dokunduğunu hissetti. Babasının 
arkadaşı Ömer Bey, ona eğer isterse oltanın nasıl tutulacağını öğretecekti. Afacanın gözleri parladı. 
Derse hazır bir öğrenci gibi yerinden fırladı. 

13. Zarf-fiiller cümleye zaman, şart, sebep veya durum gibi anlamlar kazandırır. 

 I. Yönetim, bütün ekibi bu zorlu işe bile bile sürükledi. 
 II. Yeni rekorlar kırdıkça kendine olan güveni artacak. 
 III. Eve geldiğinde herkes çoktan odasına çekilmişti. 

Bu açıklamaya göre zarf-fiillerin kullanıldıkları cümlelere kattıkları anlamlar aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

I. cümle II. cümle III. cümle

A) Zaman Zaman Şart

B) Durum Şart Zaman

C) Durum Durum Zaman

D) Durum Şart Durum
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14. Aşağıdaki metinlerden hangisinin yazılış amacı karşısında yanlış verilmiştir?

A) Orkideler hem süs bitkisi olarak hem de salep yapımı gibi nedenlerden in-
sanların ilgi alanında olan bir bitki grubudur. Ekonomik değerinin yüksek 
olması bu türlerin soylarını tehdit etmektedir. Ülkemizde yaklaşık 170 türü 
vardır. Bunlardan 40 kadarı da endemiktir, yani yalnızca ülkemizde yaşar.

Bilgi verme

B) Bu sabah işe gitmek için arabaya ilerlerken esrarengiz bir adam, ayaklarına 
kadar uzanan siyah paltosu, sol diz kapağı kahverengi yamalı gri pantolonu 
ile gözüme çarptı. Bileklerine kadar çamura bulanmış eski bir ayakkabısı ile 
bana doğru yaklaşıyordu.

Zihinde
canlandırma

C) Her gece iki üç film seyreden televizyon tutsakları neyse bir günde bir ro-
man bitiren otobüste, trende, yolda, yatakta okuyanlar da odur. Yığınla kitap 
okumak övgüye değer değil bence. Okuyup düşünmek, o yapıtı yeniden 
yaratmak önemli. Bu da bir emek, sabır ve planlı çalışma işi.

İkna etme

D) Lakabı “sessiz katil” olan karbonmonoksit renksiz, kokusuz bir gazdır. Az  
bir miktarı ile çok çabuk zehirleme özelliğine sahip olduğundan bulundu-
ğumuz ortamda bir sıkıntı olduğunu duyularımızla anlamamız neredeyse 
imkânsız. Neyse ki teknoloji bu sorunun üstesinden gelebilecek çözümler 
sunuyor. 

Olay 
yorumlama

15. (I) Bütün hâldeki bir çipin içindeki tek bir devrenin arızalanması tüm çipin hatta tüm cihazın kullanılmaz 
hâle gelmesine yol açabiliyor. (II) Ancak bilim insanları bu sorunu çözmek için çok akıllıca bir çözüm 
tasarladı. (III) Kendi kendini onarabilen sistemler, kullanıcı arıza olduğunu bile anlamadan arızayı çok 
zaman almamak kaydıyla giderebilecek. (IV) Bilim insanları bunun arızayı göz açıp kapayıncaya kadar 
düzelterek kendini yenileyebilen bir sistem olduğunu söylüyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde her üç fiilimsi türüne de örnek vardır?

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

16.  • Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik 
sözcükler bitişik yazılır.

 • Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik 
sözcükler ayrı yazılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Harabeye dönmüş evin her yerinden hamam böceği çıkıyordu. 

B) Ayrık otunun bazı hastalıkların tedavisi için olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

C) Annemin cam kenarına koyduğu akşamsefası bahar aylarında çok hoş görünüyor.

D) Akşam yemeğine davet ettiği misafirleri için bülbül yuvası hazırlıyor.
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17. Aşağıdaki tabloda "çıkmak" sözcüğünün cümle içinde kazandığı anlamlar gösterilmiştir.

Cümleler Anlamlar

I. Hızlı hızlı koşarken ayakkabısı çıktı. Sıyrılmak, ayrılmak.

II. En küçük oğlu Harp Okulundan deniz subayı çıktı. Yetişecek ölçüde olmak.

III. Konuyla ilgili şikâyetlerini dile getirmek için başkana 
çıktı.

Yetkili birinin makamına iş için gitmek.

IV. Meyveler artık mevsiminden önce çıkmaya başladı. Yeni yetişip satışa sunulmak.

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün kazandığı anlam yanlış gösterilmiştir?

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

18. Bir konferans salonunda sunum yapacak  bir yazar ile seyircilerden sunum öncesi ve sonrası yorum yap-
maları istenmiştir.

Ortaya çıkan grafik aşağıdaki gibidir:

 

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup

1. Grup: Konuşmanın daha dikkat çekici ve örneklerle bezeli olacağını düşünmüştüm.

2. Grup: Bizi burada iki saat tutamayan adam bu konuşmalarla dünyaya açılacakmış.

3. Grup: Birkaç saat keyifli bir şekilde zaman geçirmeyi, bilgilerinden faydalanmayı umuyorum.

4. Grup: Tut ki bu sunum ve kitap günlerce konuşulacak, devamı gelecek mi?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayal kırıklığı yaşayanlar en fazladır.

B) Seyircilerin yarısından fazlası küçümseme cümlesi kullanmıştır.

C) Beklenti cümlesi kuranlar varsayım cümlesi kuranlardan fazladır.

D) Beklenti ve varsayım cümlesi kuranların sayısı hayal kırıklığı yaşayanlardan azdır.
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19. (I) 2011’de Türkiye’de düzenlenen RoboCup, bu yıl Hollanda’da gerçekleştirildi. (II) Bu yarışmalara 40.000 
civarında ziyaretçi ve yaklaşık 40 ülkeden 2500’ü aşkın katılımcı gitti. (III) Dünya çapında bir proje olan 
RoboCup turnuvasının amacı futbol oynayabilen insansı otonom robotlar yapmak. (IV)  Robotların her biri 
kendi kararlarını verecek ve bir insan veya bilgisayar tarafından yönlendirilmeyecek şekilde tasarlanıyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?

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

20. Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin aylara göre uyku süresi ile deneme sınavlarındaki doğru sayısı verilmiştir.

 Uyku ve Başarı

Oca
k

Şub
at

Mart Nisa
n

May
ıs

Haz
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n

Tem
muz

Ağu
sto

s

Eylü
l
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ım

Aral
ık 

Deneme Sınavı Doğru Sayısı Uyku Süresi

Bu grafikten çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarının artması için az uyumak gerekir.

B) Uykunun başarı üzerinde etkisi yoktur.

C) Başarıyı artırmak için olabildiğince çok uyumak gerekir.

D) Başarıda uykunun etkisi uyku süresine göre değişiklik gösterir.
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1.  

Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge arayışı içinde olan İtalya, dönemin zayıf devleti Osmanlının 
Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a asker çıkarmıştır. İtalyanlar, Trablusgarp’ta hiç 
beklemedikleri bir şekilde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca 
Ege Denizi’ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada’yı işgal etmiştir. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne 
karşı Balkan ittifakı kurulmuş ve I. Balkan Savaşı meydana gelmiştir.

Verilen harita ve bilgilerden yola çıkılarak,

 I. Trablusgarp Savaşı ve I. Balkan Savaşı aynı dönemlerde meydana gelmiştir.
 II. Balkan devletleri Osmanlının içinde bulunduğu zor durumu fırsat bilmiştir.
 III. İtalya, Anadolu topraklarında sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır.
 IV. İtalya, Akdeniz hâkimiyetini kuvvetlendirmeye çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması’nın başlangıç kıs-
mında “milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi” hükmü yer almıştır.

Yapılan antlaşmada böyle bir madde yer alması, iki devletin birbirlerine aşağıdaki konuların han-
gisinde güvence verdiklerini gösterir?

A) Bağımsızlıklarına saygılı olacakları

B) Ekonomik olarak birbirlerinden beklentileri olmayacağı

C) İtilaf Devletlerine siyasi olarak mesafeli duracakları

D) Uluslararası alanda ortak hareket edecekleri
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4. Ünlü Fransız aydınları 
arasında yer alan  
Montesquieu’nün en 
önemli eserlerinden 
biri “Kanunların Ruhu 
Üzerine” adlı kitabıdır. 
Bu eserinde monarşi, 
despotizm ve cumhuri-
yet olmak üzere üç tür 
hükûmet olduğuna vurgu yapmıştır.    
Montesquieu, yöneticileri halk tarafından 
seçilen yönetim biçimi olan cumhuriyet idaresi-
nin diğer rejimlere göre en ideali olduğunu 
belirtmiştir. Bu Fransız aydının eserlerini 
okuyan ve ondan etkilenen Mustafa Kemal, 
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kuracağı devleti, 
cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine dayandır-
mıştır.

Buna göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki söz-
lerinden hangisi, Montesquieu’nün fikirlerin-
den etkilendiğine kanıt oluşturur?

A) “Bağımsızlık benim karakterimdir.”

B) “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

C) “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”

D) “Milletimiz, tek bir vücut gibi gösterdiği birlik 
ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır.”

5. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Al-
manya’nın yanında yer almak istemesi kadar 
Almanlar da Osmanlı Devleti’nin bu savaşta 
kendileri ile birlikte hareket etmesini istiyorlar-
dı. Çünkü Almanya, Avrupa’nın tam ortasında 
bulunması nedeniyle doğuda Rusya, batıda ise 
Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden 
savaşmak zorundaydı. Osmanlı Devleti eğer 
Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa 
Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve 
açılan bu yeni cephelerde Osmanlı birlikleri sa-
vaşarak Almanya’nın yükünü hafifletecekti. Ay-
rıca Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında 
yer almasıyla Boğazlardan geçemeyecek olan 
İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında bağlantı 
kurulamayacaktı.

Verilen bilgilerde Almanya’nın Osmanlı Dev-
leti’ni I. Dünya Savaşı’nda yanında isteme-
sinde etkili olan,

 I. coğrafi konumunu avantaja çevirmek iste-
mesi,

 II. insan gücünden yararlanmak istemesi,
 III. dinî gücünü kullanarak İngiliz sömürgesi 

altındaki Müslümanları ayaklandırmak iste-
mesi

faktörlerinin hangilerinden söz edilmiştir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

3. 

Askerî ortaokulu bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askerî İdadi-
sinde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızcada 
geri idim. Öğretmen benimle pek uğraşmıyor, acı uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar 
benim çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında bu duruma çözüm aradım. İki, üç ay 
gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına devam ettim. Böylece okul derslerine oranla daha 
fazla derecede Fransızca öğrendim.

Buna göre Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmesinin,

 I. başarılı bir asker olarak önemli zaferler elde etmesi,
 II. düşünce dünyasını geliştirmesi,
 III. Avrupa’da meydana gelen fikir akımlarından etkilenmesi

durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.  
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6. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükûmeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Temsil Heyeti başkanı 
Mustafa Kemal Mebuslar Meclisinin Anadolu’da toplanması konusunda anlaşmaya varmış ve Salih Paşa 
bu kararı İstanbul Hükûmetine kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. 
Ancak, Salih Paşa İstanbul Hükûmetine bu kararı kabul ettirememiştir.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Salih Paşa, Millî Mücadele Hareketi’ne ılımlı yaklaşmıştır.

B) İstanbul Hükûmetinin üyeleri arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

C) İstanbul Hükûmeti, Anadolu hareketinin daha da güçleneceğinden endişe etmiştir.

D) Millî Mücadele’nin İstanbul yönetimi tarafından sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

7. Amasya Görüşmelerinde Meclis-i Mebusanın toplanması yönünde karar alınmasının ardından yurt gene-
linde milletvekili seçimleri yapılmıştır. İtilaf Devletleri, seçimlerin yapıldığı dönemde işgal altındaki bölge-
lerde yapılan seçimleri engelleyecek bir harekette bulunmamışlardır. Fakat toplanan mecliste Misak-ı Millî 
kararlarının ilan edilmesi üzerine Meclis-i Mebusanı basmışlar ve ele geçirdikleri milletvekillerini Malta 
Adası’na sürgüne göndermişlerdir.

İtilaf Devletlerinin seçimlerin yapılmasının ardından tutum değiştirmelerinde aşağıdakilerden han-
gisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Türk halkının işgallere tepki göstermesi

B) Meclisin İstanbul’da toplanmasından rahatsızlık duymaları

C) Mecliste alınan kararların çıkarlarına ters düşmesi

D) Mustafa Kemal’in meclise katılmaması

8. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardından yenilen devletlerle imzalayacakları barış antlaşmalarını be-
lirlemek için Paris Barış Konferansı’nı düzenlediler. Osmanlı Devleti, konferansta önüne konulan şartların 
çok ağır olduğunu bildirdi fakat bu itirazlar dikkate alınmadı. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne gözdağı 
vermek için işgallere başladılar. Bu doğrultuda İngilizler, Mudanya ve Bandırma’yı; Yunanlar ise Balıkesir, 
Bursa ve Doğu Trakya’yı işgal ettiler. Bu baskı ve zorlamalar sonucunda, Paris’te alınan kararları görüş-
mek üzere Saltanat Şûrası toplandı. Padişahın da katıldığı toplantıda bu kararlar, Topçu Feriki (Korgene-
ral) Rıza Paşa dışındaki şûra üyeleri tarafından kabul edildi. Paris’e giden bir heyet, Sevr Antlaşması’nı 
imzaladı. Fakat dönemin anayasası Kanun-i Esasi’ye göre imzalanan bir antlaşmanın yürürlüğe konula-
bilmesi için Mebusan Meclisinin onayından geçmesi gerekiyordu. Mebusan Meclisi bu dönemde dağıtıldı-
ğı için Sevr Antlaşması burada onaylanmamış ve ölü doğmuş bir antlaşma olarak tarihteki yerini almıştır.

Verilen bilgilerde Sevr Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?

A) Başlangıçta Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmek istenmediği

B) Türk milletinin çıkarlarına aykırı olduğu

C) İtilaf Devletlerinin antlaşmayı imzalatmak için silah yoluna başvurdukları

D) Türk milletinin mücadele azmini kamçıladığı
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9. 
"Harp, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle, bütün elde tutulur 
ve tutulmaz güçleriyle birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bundan do-
layı bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen ilgilendirmeliydim. Milletin 
her ferdi, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla 
vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissederek bütün varlığını mücadeleye verecekti." 

Mustafa Kemal Atatürk-Nutuk

Mustafa Kemal bu düşüncelerini aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçirerek topyekûn mücade-
leyi başlatmıştır?

A) Tekâlif-i Millîye Emirlerinin yayımlanması

B) Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kurulması

C) Düzenli ordunun oluşturulması

D) Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi

10. 

Aslen Antep doğumlu olan Şahin Bey, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda 
görev aldıktan sonra Antep’e döndü. Güney Cephesi’nde Fransız birliklerine karşı Kilis-Antep yolunun 
savunmasını üstlenerek milis güçleri organize etti. Antep savunması kapsamında Fransız güçlerine karşı 
mücadeleye başladı. 1920 senesinin Şubat-Mart aylarında düşman askerlerinin Antep üzerine yaptığı 
sevkiyatları durdurdu ve bu güçleri geri çekilmeye zorladı.

Şahin Bey

Maraş’taki Fransız işgal kuvvetlerine bağlı askerler sokakta gördükleri Türk kadınlarına "Burası artık Türk 
memleketi değildir. Fransız sömürgelerinde peçe ile gezilmez!" diye bağırarak kadınların peçesini açmak 
istedi. Olayı gören Sütçü İmam silahıyla bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürdü, bir diğerini de ya-
raladı. 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu sıkarak Maraş'taki kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam, 
işgalcilerin bölgeden kovulmasından sonra savaştaki fedakârlıklarına mükâfat olarak belediyeye odacı 
olarak alındı.

Sütçü İmam

Verilen bilgilere bakılarak Güney Cephesi’nde meydana gelen mücadeleler ile ilgili,

 I. Düşmana karşı Kuvâ-yı Millîye güçleriyle mücadele edilmiştir.
 II. Türk kuvvetleri düşmanla mücadele ettiği kadar ekonomik imkânsızlıklarla da mücadele etmek zorun-

da kalmıştır.
 III. Türk milletinin vatanseverlik örneği olarak yerel direniş kahramanları ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. 

Bir kelime olarak; biçimlendirmek, 
planlamak ve ölçü ile yapmak gibi 

anlamlara sahiptir. 

İslamî bir kavram olarak, Allah’ın 
(c.c.) sonsuz bilgisi ve kudreti ile 

evrende bu zamana kadar olmuş ve 
bundan sonra olacak olan her şeyi 

takdir etmesini ifade eder. 

Bu özellikler, aşağıdaki kavramlardan hangi-
sine aittir?

A) Kaza  B) Tevekkül

C) Kader  D) Tevhit

2. İnsan, bir akla ve iradeye sahip olduğu için se-
çim ve tercihlerinde özgürdür. Bu özgür seçim 
ve tercihler neticesinde de ortaya çıkan durum-
lardan sorumlu olur. Sorumluluk; bir insanın 
verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yani 
yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı iş-
lerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır.

Bu bilgi metnine dayanarak “insan” ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürüle-
mez?

A) İşlediği fiil ve davranışlardan sorumludur. 

B) Sahip olduğu akıl ve irade ile tercihlerini ya-
par. 

C) Aldığı sorumluluklar, bir ceza ya da ödül ge-
rektirir. 

D) Kötü davranışlarını, hür iradesi ile yapmaz.

3. Ahmet öğretmen, üniversiteyi kazanan oğluna 
şu tavsiyelerde bulunur: “Üniversitede sadece 
derslerine odaklan, hocalarını iyi dinle, vaktini 
boş şeyler ile harcama, kötü insanlarla dolaş-
ma, yanlış işlerin peşine düşme, çok çalışıp 
okulunu iyi bir derece ile bitir ve yıllarca hayalini 
kurduğun o görevine hayırlısı ile başla. Ancak 
Allah tarafından sana dokunacak hiçbir şeye  de 
engel olamazsın, ben de olamam. Bu konuda-
ki hüküm, yalnız ve yalnız Allah’ındır. O yüzden 
ben yalnızca O’na dayanıp güvendim. Sen de 
güveneceksen yalnızca O’na dayanıp güven.”

Bu tavsiyelerde vurgulanmak istenen temel 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehlikeli işlere girilmemelidir. 

B) Her iş ve davranışta yalnızca Allah’a güve-
nilmelidir.  

C) Yapılması gerekenler yapıldıktan sonra Al-
lah’a güvenilmelidir. 

D) Güvende olmak için iyi tedbir almak şarttır.
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4. 
“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal ok-
ları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlar-
dan kaçının ki saadete eresiniz.”

          (Mâide suresi, 90. 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)

“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına 
kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı 
veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük 
bir günahtır.”

(İsrâ suresi, 31. ayet)

Bu ayetlerde, aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemektedir?

A) Dinin korunması

B) Neslin korunması

C) Aklın korunması

D) Canın korunması  

5. Kur’an’da ismi anılan peygamberler içerisin-
de; 

 • Mısır’da doğan ve Firavun’un sarayında bü-
yüyen,  

 • Hz. Harun (r.a.)  adında bir kardeşe sahip 
olan

 • Yüce Allah’ın yardımı ile Kızıldeniz’i ikiye 
yaran

şahsiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf (a.s.) 

B) Hz. Şuayb (a.s.) 

C) Hz. Musa (a.s.) 

D) Hz. Nuh (a.s.)

6. Bu kavram, dinî bir terim olarak düşünüldüğün-
de öncelikle “gönüllü bağış” anlamı akla gelir. 
Nafile ibadet kapsamına giren bu fiil, genellikle 
maddî bir değerin ihtiyaç sahibine “hibe” edil-
mesi yolu ile gerçekleşir. Müslüman toplumlar-
da bu tarzdaki çaba ve gayretlerin kurumsal bir 
kimlik kazanması yönündeki en önemli gelişme; 
cami, okul, köprü, aşevi, han ve hamam gibi 
sosyal içerikli hizmetler veren hayır tesislerini 
oluşturup bunlarla ilgili vakıf müessesesinin or-
taya çıkmasıdır. 

Parçada hakkında bilgi verilen bu kavram, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka-i fıtır B) Zekât  

C) İnfak  D) Sadaka-i cariye

7. İslam dininde şöyle bir inanç vardır: “İnsan, öm-
rünü nerede ve nasıl harcandığından, gençliğini 
nerede tükettiğinden, malını nerelerden kaza-
nıp nerelere harcadığından ve bildiği ile hare-
ket edip etmediğinden hesaba çekilmedikçe Al-
lah’ın huzurundan hiçbir yere gidemez.” 

Bu inançtan hareketle, “insan” ile ilgili; 

 I. Sınırlı bir ömre sahiptir. 
 II. Yaratılmışların en üstünüdür.  
 III. Sorumluluk ve irade sahibidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I.  B) I ve III.

C) II ve III.  D) I, II ve III.
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8. Ayet el -------------, Yüce Allah’ın birliğini, var-
lıklar üzerindeki mutlak hâkimiyetini, kudretinin 
ve ilminin sonsuzluğunu, tüm varlıkları koruyup 
denetimi altına almasını ve her türlü eksiklikten 
uzak olmasını anlatır. 

Bu metinde yer alan boşluğa, aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Haşr  B) Kevser

C) Fatiha  D) Kürsi

9. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir 
kez paralarının ya da mallarının belli miktarını 
ihtiyaç sahiplerine vermesi ile gerçekleştirilen 
farz bir ibadettir. 

Tanımı verilen bu ibadet, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Zekât  B) Sadaka

C) Fitre  D) Fidye

10. Zekât ibadetinin, hem bireysel hem de toplum-
sal birçok faydası mevcuttur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, zekât 
ibadetinin “bireysel” faydaları arasında sayı-
labilir?

A) İnsanlar arasında kardeşlik ruhunun canlan-
masına katkı sunar. 

B) Kişiyi bencillik hastalığından kurtarır. 

C) Yoksullarda, zenginlere karşı oluşacak kıs-
kançlık duygusunu engeller. 

D) Zengin-fakir arasındaki farkın azalmasına 
bir nebze de olsa katkı sağlar. 
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Answer the questions 1-2 according to the text below.

Hello, I'm Elena. I'm a student at a middle school. I have lots of things to do on weekdays. I get up 
very early and leave home for school. My classes finish at three p.m., but the day starts after school. 
I love joining after-school activities. I'm interested in learning foreign languages so I attend language 
courses on Monday and Tuesday. I also love doing sports such as volleyball and karate, but I'm crazy 
about playing basketball. I have a basketball training on Wednesday, Thursday and Friday. I prefer 
playing volleyball and doing karate in the mornings on the weekends.

1. Which of the following shows the activity that Elena likes most?

A)  B)  

C)  D) 

2. Which of the following ISN'T mentioned in the text above?

A) Elena's weekday routines

B) Elena's evening activities on the weekends

C) What Elena does on the weekends

D) How often Elena joins language classes
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3. The table below shows what kind of events that 10 of Brad's friends like joining. Which of the following is 
correct according to the table?
 

Events Number of friends

1

0

3

6

A) All of his friends enjoy going to concerts, but they hate having a picnic.

B) They don't like going to the cinema and having slumber parties.

C) Most of his friends love attending concerts, but they dislike picnic organizations.

D) Going to the cinema is the most popular activity for his friends.

4. Which of the following DOESN'T complete the dialogue below?

Ashley :  How do you usually spend your evening?

Emily :  I usually prefer doing something online.

Ashley : Really? ------------------------ ?

Emily :  I watch foreign series, play online games, make live chats, and follow social networking sites. 
What about you?

Ashley :  I don't enjoy going online in the evenings. I generally prefer having a chat with my family 
members.

A) Why do you usually use the Internet

B) How do you usually access the Internet

C) For what purpose do you usually use the Internet

D) What do you usually do on the Internet
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5. Which of the following has an answer in the recipe below?

HAZELNUT CAKE

First, preheat the oven at 200ºC. Then mix 
some sugar and three eggs in a large bowl. 
Next, add the vegetable oil, flour, baking 
powder, and a glass of milk. After that, put 
roasted hazelnuts into the mixture. Mix all the 
ingredients well. Then pour the mixture into 
the muffin cups. Finally, bake them for 20 
minutes. Leave to cool.

A) How much flour do we need to make hazelnut cake?

B) How many minutes should we preheat the oven?

C) Is hazelnut cake healthy or unhealthy?

D) What's the next step after we pour the mixture into the muffin cups?

6. Fill in the blank according to the phone conversation below.

Kate

Kate

Hi, this is Kate. Can I talk to Amy?

Tina

I'm sorry, but there is nobody here 
with that name.

Really? I'm sorry to bother you.

Tina

No problem. Have a nice day.

   
According to the dialogue above, -------------------------- .

A) Kate dialled the wrong phone number

B) Kate managed to talk to Amy

C) Amy isn't available now

D) Kate couldn't talk to Amy because the line was engaged
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7. Fill in the blank according to the invitation card below.

 

$10 per person.
You can bring one of your friends.
Please inform us until 12th June if you can join 
the event.
For further information, please call the 
number 3412256.

We're organizing the third class picnic 
organization on 16th June at 12.30 p.m. 
We're sure you'll enjoy it. We're going to play 
games and have grilled chicken and steak. 
We're expecting all of you to attend the 
picnic. 

OUR THIRD PICNIC REUNION

There is NO information about ---- in the invitation card above.

A) the date of the event

B) the location of the event

C) the fee of the event

D) the deadline of joining the event

8. Which of the following shows the cooking method that Anna likes most?

Nearly all of my friends like greasy food like chips or fried vegetables, but I don't. 
I think frying isn't a healthy cooking method. I always prefer cooking the food in hot 
water. I think it's more useful for our health than the other cooking methods like baking 
or roasting.

Anna

A)   B)  

C)   D) 
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9. According to the information below, who uses an old-fashioned way to keep in touch with people?

Hello, I'm Randy. I think talking on the 
phone is the best way to keep in touch 
with people. I find it easier and faster.

Hello, I'm Amanda. I love texting 
messages to my friends when I want 
to communicate with them. I think it's 
cheaper and easier than other ways.

Hi, my name is Carl. I use my social media 
to get in touch with my friends. I can learn 
what they eat or where they go via social 
media accounts.

Hi, my name is Elena. I don't like making 
phone calls and online communication. 
Writing a letter is my only communication 
preference. I never follow the latest 
technological developments.

A) Randy B) Carl C) Amanda D) Elena 

10. Which of the following completes the dialogue below?

Sandra : Hey, Jane. You look worried.

Jane : Hi, Sandra! I have a problem. ---------------------------- 

Sandra :  Sure. First, log into your e-mail account. Then click the "new" icon. Next, type the e-mail address 
that you want to send your file. After that, click the "Attachment" icon and upload your file from 
your computer to your e-mail. Finally, send your e-mail.

Jane :  You're very helpful, Sandra. Thanks for your support.

Sandra : You're welcome.

A) I have to send a document to my manager's e-mail, but I don't know how to do it.

B) I must make a live chat with my classmate about my project. Can you help me?

C) I need to send some files to Andy, but I don't have an Internet connection.

D) Can you advise me some websites to find new recipes?


