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1. Bazen rüzgâr öyle temiz eser ki havadaki bulut 

koyuya yakın tenli olur. Bedenine bıraktığı etki 

soğuğa yakındır. Kararlı bir duruşu, istekli bir 

geçip gidişi vardır gökteki kara pamuklar gibi 

bulutların. İzlersin yalnızca. Sonra da üzerine 

düşünceler yükleyip göndermek istersin. Geçip 

giderken ya da aydınlık yeri karartmaya yakla-

şırken keskin keman sesi duyulur ve suya dö-

nüştükçe tizden, sakince piyano sesidir beynin-

de yankılanan. Üzerinden atmak için ağlar ama 

göz yaşları toprağa dokununca da yeşertir. 

Yani, “Her bitiş başlangıçtır.”a çıkmıştır belki de 

aralarındaki ilişki. Anlamak kolay değil. Düşün-

mek ve hepsini konuşturmak lazım. Rüzgârı, 

toprağı, yağmuru, bulutu...

	 Bu	 parçada	 aşağıdaki	 söz	 sanatlarından	

hangisine	başvurulmamıştır?

A) Benzetme B) Kişileştirme

C) Konuşturma D) Karşıtlık

2. Yeni taşındıkları evde geçirdiği ilk gecede Ada, 

odasında bir hayaletle karşı karşıya gelir, ona 

inanmayan anne babasına rağmen yanılma-

dığına emindir. Gerçekten de hayalet sandığı 

şey, eskiden o evde oturan ama artık hemen 

bitişikteki evde yaşayan Mustafa’dır ve tek 

amacı Ada’yla tanışıp arkadaş olmaktadır. Bir 

süre sonra Ada, yandaki eve açılan gizli geçidi 

keşfeder odasında, demek ki Mustafa onu bu 

sayede korkutabilmiştir. Bunun acısını çıkar-

maya yemin eden Ada’ya ise gün doğmuştur. 

O da Mustafa’yı korkutup onunla ödeşecektir. 

Ama geçit çok faklı bir maceraya açılmaktadır...

	 Bu	 parçadaki	 altı	 çizili	 ifadenin	 cümleye	

kattığı	anlam	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kötü bir sonla karşılaşmak

B) Tam vaktinde gerçekleşmek

C) Eline fırsat geçmek

D) Günden güne değişmek

Deneme	Sınavı	01 TÜRKÇE

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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3. Saint - Exupery, hikâyesine Pilot’un çocuk-

luk anısıyla başlar. Pilot altı yaşındayken balta 

girmemiş ormanlar üzerine yazılmış bir kitap-

ta, bir hayvanı yutmak üzere olan boa yılanı 

resmi görür. Kitapta boa yılanlarının avlarını 

çiğnemeden öylece yutuverdikleri, sonra da 

sindirmeleri için geçen sürede kımıldamadan 

durduklarından bahsedilmektedir. Böylece boa 

yılanının bir fili yuttuktan sonraki hâlini resmet-

meye karar verir. Yaptığı resmi yetişkenlere 

gösterdiğinde ise hayal kırılığına uğrar, resmini 

anlamazlar ve açıklamak zorunda kalır. Ama 

çocukların büyükler için durmadan açıklama 

yapmak zorunda olması sıkıcıdır elbette. O da 

hayatı boyunca açıklama yapmak zorunda ka-

lacağına resim yapmaktan vazgeçer ve büyük-

lere ayak uydurmaya karar verir.

	 Bu	parçadaki	altı	çizili	deyimin	anlamı	aşa-

ğıdakilerden	hangisidir?

A) Hayal kurmaktan vazgeçip gerçekçi tutuma 

yönelmek

B) Önem verilecek şeyleri hiçe saymak

C) Birine karşı kendi tutumundan şaşmamak

D) Kendi davranışlarını başkasınınkine benzet-

mek

4. Kara Fatma, savaş bittiğinde üsteğmen olarak 

terhis edildi. İki adet istiklal nişanına layık gö-

rüldü. Kendisine bağlanan maaşı Yapmış oldu-

ğum hizmetten hiçbir menfaat beklemiyorum. 

diyerek Kızılaya bağışladı.

	 Bu	parçada	hangi	noktalama	işaretinin	ek-

sikliğinden	kaynaklanan	bir	yanlışlık	yapıl-

mıştır?

A) Tırnak işareti B) Kesme işareti

C) Noktalı virgül D) İki nokta

5. Sana diliyle öğüt verene değil fiiliyle öğüt vere-

ne uy.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	 anlamca	bu	cüm-

leye	en	yakındır?

A) Öğüt vermek kolay, örnek almak zordur.

B) İnsanların söyledikleri değil davranışları 

öğüt olarak alınmalıdır.

C) Kim çok öğüt veriyorsa asıl o kişinin öğüde 

ihtiyacı vardır.

D) İnsanlar en çok deneyimli kişilerin öğütleri-

ne kulak asmalıdır.

6. ( I ) İnsanların kritik anlarda yaptıkları tercihler 

yani zor tercihler onun kim olduğunu ortaya çı-

karır derler. ( II ) Seçim ki en temel demokrasi 

aracıdır ve özgürlüğümüzün en önemli göster-

gelerinden biridir. ( III ) Seçimlerimiz var olan 

durumu değiştirmezse seçimlere olan inancı-

mız da yok olur. ( IV ) Bu gibi durumlarda se-

çime olan inancımızı yitirdiğimizden kendimizi 

suyu yönlendirenlerin istedikleri yere çaresiz 

sürüklenirken buluruz.

	 Bu	parçadaki	numaralanmış	cümlelerle	ilgi-

li	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

A) I. cümlede bir amaç dile getirilmiştir.

B) II. cümlede tanım yapılmıştır.

C) III. cümlede koşul–sonuç ilişkisi vardır.

D) IV. cümlede bir yargı gerekçesiyle verilmiştir.
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7. Serdar’la Tayfun 20 yıllık arkadaşlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Bir gün Serdar maddi açıdan 
sıkıştı. Tabii ki borç isteyeceği ilk insan Tayfun’du. Aksi hâlde Tayfun büyük kavga çıkarırdı. “Dost dosta 
dostluk yapmayacaksa dost dostun dostluğuna niye ihtiyaç duysun?” diye çok sevdikleri bir söz vardı. 
Serdar, Tayfun’u aradı ve 10 bin lira istedi. Tayfun niçin istediğini bile sormadan hemen parayı arka-
daşına gönderdi. Dekontun açıklama kısmına da “Kardeşin her zaman dostun olmayabilir ama dostun 
her zaman kardeşindir.” yazdı. Bir ay sonra Serdar aldığı parayı Tayfun’a geri yolladı ve o da dekonta 
“Borç yiğidin kamçısıdır, dost yiğidin kurtarıcısıdır.” yazdı. Fakat on dakika sonra Tayfun “Dostun dosta 
verdiği borç kalp nakli gibidir, geri alınmaz.” yazarak kendine gelen parayı Serdar’a tekrar yolladı. Ser-
dar ne yapacağını şaşırdı ama bu iyiliğin altında kalmak istemiyordu ve parayı tekrar Tayfun’a yolladı. 

Dekontun açıklama bölümüne de şunu yazdı...

	 Bu	parçanın	sonuna	düşüncenin	akışına	göre	aşağıdakilerden	hangisi	getirilmelidir?

A) Dosta verileni geri almak elinden ekmeğini almak gibidir.

B) Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz.

C) Akıllı bir insan için en iyi dost yine kendisidir.

D) Dost dosta verdiğini geri alacak ki dostun dosta bakacak yüzü olsun.

8. Evlerde ve sokaklarda, incelik kurallarının giderek önemsizleştiğini görüyoruz. “Kimse beni tanımıyor.” 

düşüncesiyle her türlü edepsizliği yapma hakkını kendinde bulan insanlar, dünyayı yaşanmaz hâle ge-

tiriyor. Buna ek olarak toplumumuzda günden güne ciddileşen ruhsal bunalımlara ve meşrulaşmış kitle-

sel bir öfkeye tanık oluyoruz. Türkiye’de basit bir trafik kavgası bile çok kötü sonuçlanabiliyor. Tüm bu 

vakaların ortak yönü birilerinin aslında sahip olmadıkları hakkı kendinde görmesidir. İyi yetişmiş insan, 

terbiyesi ve davranışlarıyla diğer insanlardan ayrışır ve topluma örnek teşkil eder. Nereden geldiği belli 

olmayan insanlar ise terbiyenin ve davranış inceliğinin anlamına varamazlar. Doğal olarak bu insan-

lardan adab-ı muaşeret bekleyemezsiniz. Bu insanların birçoğu da doğduğu muhitten ayrı yerlerdedir. 

Ecdadıyla aynı yerde olmayan insandan kim, nasıl zarafet bekleyebilir? Tüm bu olumsuz örnekler dışın-

da, beni mutlu eden insanlar da yok değil. Kendine sahip olma bilinciyle yetişmiş, doğduğu toprakları, 

nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen insanları görünce mutlu olurum. İlginçtir ki bu insanlara 

endüstriyel Batı toplumlarında daha çok rastlarız. Çünkü bu insanların iki nesil evvelleriyle ve çevrele-

riyle bağları vardır. Kendinden önceki nesillerin nasıl yaşadığına, neler başarıp başaramadığına, neler 

kazanıp kaybettiğine fikri bir bilinçle yaklaşırlar. Kendi geçmişini tanımayan bir gençlikten sağlam bir 

toplum inşa etmesini ya da toplumun nitelikli bir parçasını oluşturmasını bekleyemezsiniz. Çünkü insan, 

ancak yaşadığı yere bağlanırsa mutlu olabilir, geçmişine sahip çıkabilirse özgürleşebilir ve bu şartların 

bir getirisi olarak çocukları da topluma faydalı, terbiyeli bireyler olarak yetişir.

	 Bu	parçanın	ana	düşüncesi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Her şeyi yapabilme hakkını kendinde gören kişiler dünyayı yaşanmaz hâle getirmektedir.

B) İnsanlar geçmişlerine sahip çıktıklarında yararlı ve ahlaklı birer fert olabilmektedir.

C) İncelik kuralları, insanlara ancak eğitimle kazandırılabilmektedir.

D) Yabancı milletlerin etkisinden uzak yetişen bireyler topluma yarar sağlayabilmektedir.
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9. Hız, tüm hisleri ortadan kaldırır. Hissizleştirir ve yıkar. İnsan hızın güdümündeki bu ortamda yıkıldığının 

farkına varmaz. Çünkü hız acıyı hissettirmez, yas tutturmaz. Hızla birlikte “şimdi ve burada” yok olur. 

İnsan geçmişten geleceğe fırlarcasına ilerleyen, geçip giden bir canlıdır hızın ortamında. Can sıkıntısıyla 

birlikte yaşar. Çünkü canı bir yerde durup dinlenmez, bir şeyi idrak etme çabası gütmez, bir şey için sahici 

bir mücadelede bulunmaz. Yavaşlık anımsatır, hız unutturur. Önceler, sonralar, çağlar, devirler... Tüm 

zamanların en sinsisi hızdır. Mekân ve insan tanımaz. Bir alışkanlık gibi geliverir. “Alışkanlık zincirleri, 

önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.” diyor Athur Schopenhauer. Hız bir 

kere bulaştı mı insanın kanına, yeterlidir. İnsanı ve zamanı dağıtır. Hayat süratle ilerliyormuş gibi gelir, 

haz verir. Oysa gerçekte yaşam hızlanmamıştır; daha hummalı, daha girift, daha amaçsız bir hâl almıştır 

sadece. Kısacası hız, zaman bahçesindeki otları zararlı görüp koparan bir bahçıvandır.

	 Aşağıdakilerden	hangisinde	bu	parçada	başvurulan	düşünceyi	geliştirme	yolları	doğru	olarak	

gösterilmiştir?

A) Tanımlama

Tanık Gösterme

Örneklendirme

Sayısal Verilerden 

Yararlanma
Benzetme

Karşılaştırma

 B) Tanımlama

Tanık Gösterme

Örneklendirme

Sayısal Verilerden 

Yararlanma
Benzetme

Karşılaştırma

 C) Tanımlama

Tanık Gösterme

Örneklendirme

Sayısal Verilerden 

Yararlanma
Benzetme

Karşılaştırma

 D) Tanımlama

Tanık Gösterme

Örneklendirme

Sayısal Verilerden 

Yararlanma
Benzetme

Karşılaştırma

10. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmem ama masalların şu “ders verme” meramlarından oldum olası hazzet-

memişimdir. Bünye meselesi, kimi insan zorlamaya gelmiyor. Birçoğunun anlattığı hikâyenin altında, 

gizliden gizliye başka başka “dersler” vermeye çalıştıkları da artık aşikârdır diye umuyorum. Kimisinin 

derdi toplumsaldır kimisininki dini, bazısı tamamen siyasi... Yoksa ne demeye içlerinde hep kurtarılmayı 

bekleyen zavallıcık kızlar olsun? Nedir bu beyaz atlı prensleri, avcıları bekleten acizlik? Kırmızı Başlıklı 

Kız’ı kurda yedirtirken “Aman ha kızlar, tek başınıza dışarı çıkmayın, kaparlar” mı demek istemişler? 

Peki, onca renk arasından neden özellikle kırmızıyı seçmişler? Tesadüf mü yoksa özellikle yapılmış bir 

seçim mi? İnsan düşünmeden edemiyor. Genç yaşlı tüm kadınlar, tek başlarına iş yaparlarsa kurdun 

tekinin midesini boylarlar yani, öyle mi? Elbette sonunda onları bu bedbaht durumdan çekip çıkaracak 

olan da cesur, boylu poslu bir avcıdır. Niye özellikle avcı? Hayır, neden sıradan bir vatandaş, ne bile-

yim bir tesisatçı değil de avcı? Tesadüf mü yoksa özellikle yapılmış bir seçim mi? İnsan düşünmeden 

edemiyor.

	 Bu	metnin	türü	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Deneme B) Makale C) Sohbet D) Fıkra
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 Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine tartışmalar da 

giderek arttı. Kimileri kâğıdı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de ekran üzerinden oku-

yup yazmanın daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Ancak tartışmalar yalnızca kullanım pratikleriyle sınırlı 

değil. ( I ) Son yıllarda yapılan araştırmalar kâğıt ve ekran karşılaştırması konusunda kullanıcılara önemli 

fikirler veriyor. ( II ) Örneğin birkaç yıl önce yapılan bir çalışma, insanların aynı metni ekrandan okudukların-

da, kâğıttan okudukları zaman hatırladıklarından daha az hatırladığını ortaya çıkarmış. ( III ) Sayısallaştırıl-

mış bilginin okuma deneyimi üzerine etkisini anlamak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında 

50 kişiye 28 sayfalık bir öykü verilmiş. ( IV ) Okuyucuların yarısı kendilerine verilen öyküyü elektronik oku-

yucudan diğer yarısı ise kâğıttan okumuş. Ardından okuyuculardan öyküde geçen 14 olayı kronolojik ola-

rak sıralaması istenmiş. Metni elektronik okuyucudan okuyanların öyküde geçen olayları kronolojik olarak 

sıralamakta daha başarısız olduğu görülmüş. Araştırmacılar bu durumu dokunma hissinin öykünün zihinde 

yapılandırılmasına katkısı olmasına bağlıyor. Dokunmatik ekranların ise kâğıda dokunmanın verdiği etkiyi 

yaratmadığını belirtiyorlar.

 Bir metni kâğıt üzerinden ve ekrandan okumanın farkını anlamak beynimizin yazılı bir metni nasıl yorumla-

dığıyla ilişkilidir. Genellikle, okuma işlemini düşünceler, fikirler, temalar, benzetimler gibi soyut kavramlarla 

ilgili bir beyin etkinliği olarak görürüz. Ancak aslında metinler, içinde yaşadığımız fiziksel dünyanın elle tutu-

lur parçalarıdır. Beynimiz harfleri fiziksel birer nesne olarak görür. Nasıl yuvarlak, pürüzsüz bir yüzeyin, ince 

bir sapın elmayı tanımlayan özellikler olduğunu öğreniyorsak, harfleri de belirli bir düzende dizilmiş çizgiler, 

eğriler ve boşluklar olarak tanırız. Ancak okuma işlemi harflerin bu şekilde tanınmasının ötesinde metnin 

fiziksel bir alan olarak algılanmasını da içerir. Bu bakımdan bir metin zihnimizde binalar, ağaçlar, yollar gibi 

parçalardan oluşan, belirli bir topoğrafyaya sahip bir bölgeye benzer. Okumak da sözcük ve cümlelerin 

anlamının ve onların temsil ettiği nesnelerin bütünleştirildiği, zihinsel bir yorumlamadır. Okudukça sayfaları 

çevirir, zihinimizde yarattığımız bölgedeki ağaçların, binaların arasından ilerleriz.

11	-	14.	soruları	yukarıda	verilen	parçaya	göre	cevaplayınız.

11.	Bu	 metinde	 ekrandan	 okuma	 ile	 kitaptan	
okuma	arasındaki	farklardan	hangisine	de-

ğinilmemiştir?

A) Okunan şeylerin hatırlanması

B) Okunanın zihinde yapılandırılması

C) Okuma eylemini gerçekleştiren yaş grupları

D) Kullanışlı ve pratik olmaları

12.	Metindeki	 numaralanmış	 cümlelerden	han-

gisinde	 birden	 fazla	 fiilimsi	 türüne	 örnek	

yoktur?

A) I B) II C) III D) IV
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13.	Aşağıdakilerden	hangisi	bu	metinden	kesin-

likle	çıkarılamaz?

A) Ekrandan ve kitaptan yararlanarak okuma 

üzerine araştırmalar yapılmıştır.

B) Kitaptan okuma eylemi kişiye her zaman 

pratiklik kazandırmaktadır.

C) Kitaptan okuyan kişiler metni daha iyi özüm-

semektedir.

D) Kitaptan okunanlar ekrandan okunanlara 

göre daha somut algılanmaktadır.

14.	Bu	 metne	 getirilebilecek	 en	 uygun	 başlık	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Okuma Becerisi Nasıl Gelişir?

B) Okumanın İnsan Üzerindeki Etkisi Nedir?

C) Kitaptan mı Okumalı Tabletten mi?

D) Hangi Tür Metinler Daha Faydalı?

15.	Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinde	 “zarf 

tümleci”	vardır?

A) İnsan, karşılaştığı engelleri aştıkça kendini 

tanıyabilir.

B) Hayat, bize bütün kitaplardan çok daha faz-

lasını öğretir.

C) Bazı rastlantılar bizi parlak ufuklara götürür.

D) Bir yangının orta yerine kürdan inceliğinde 

evler kurmuştuk.

16. A, B, C ve D sınıflarında dinleme, yazma, oku-

ma, konuşma becerilerine yönelik dersler veril-

mektedir. 

 Derslerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Bir sınıfta en az bir, en fazla üç beceriye yö-

nelik ders verilmektedir.

• D sınıfı hariç hepsinde yazma dersine yer 

verilmektedir.

• B sınıfı okuma eğitimine yer vermektedir.

• En fazla ders A sınıfında verilmektedir.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 kesin-

likle yanlıştır?

A) A sınıfında konuşma eğitimi verilmiştir.

B) B sınıfında konuşma eğitimi verilmiştir.

C) D sınıfında dinleme eğitimi verilmiştir.

D) C sınıfında dinleme eğitimi verilmiştir.
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17. 

2005

Sağlık İlaç Harc. İlaç/Sağlık-Sağ Eksen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

38
36,3

32,4 32,7 31,6
33,2

29,4

27,5

22,7

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

35

13 14
17 18

21 21 22 20

44

51

58

64

72

79

86

İlaç	Harcamalarının	Toplam	Sağlık	Harcamaları	
İçindeki	Payı	(Kamu	+	Özel)	-	Türkiye

TÜİK, IMS (perakende fiyatlarıyla) 2012 toplam sağlık harcamaları BMI, ilaç 
harcamaları İEİS tahminidir.

Tablodaki	 verilere	 göre	 aşağıdakilerden	

hangisi	söylenebilir?

A) Sağlık harcamaları içindeki ilaca ayrılan pa-

yın en fazla olduğu yıl 2005’tir.

B) Her yıl sağlık harcamalarında ilaca ayrılan 

pay artış göstermektedir.

C) Diğer yıllara göre 2011 yılında sağlık için da-

ha fazla harcama yapılmıştır. 

D) 2008 yılında daha önceki yıllara göre daha 

fazla ilaca ihtiyaç duyulmuştur.

18. 
Lütfen bir koyun

çizermisin bana?

Ne zararı var canım,

bir koyun çiziver.

Olmadı. Bu şimdiden çok

zayıf, hasta bir koyun.

Bir tane daha çiz.

Sende görüyorsun ya bu bir

koç. Boynuzlarına baksana.

Resim yapmayı

beceremem.

I

II

III

	 Bu	görseldeki	hangi	bölüm	ya	da	bölümler-

de	yazım	yanlışı	yapılmıştır?

A) Yalnız I B) II ve III

C) I ve III D) Yalnız III
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19. 

Yüksek enlem

Orta enlem

Subtropik enlem

Tropik enlem

Kış Yaz Kuzey	yarımküre

Güney	yarımküre

Yüksek enlem

Yüksek enlem

Subtropik enlem

Subtropik enlem

Tropik enlem

Orta enlem

Orta enlem

Açık Ten Koyu Ten

 Bu saatler açık tenli ve koyu tenlilerin yeterli D vitamini üretmeleri için güneşte kalmaları gereken süreleri göstermektedir.

 * Kış aylarında yüksek ve orta enlemlerde D vitamini üretimi hayli zordur.

 Günlük D vitamini dozu için güneş ışığında kalmanız gereken süre hem cilt renginize hem bulunduğunuz coğrafi bölgeye hem de 
mevsime bağlıdır.

 Bu	görselden	aşağıdakilerden	hangisine	kesinlikle	ulaşılamaz?

A) Yaz aylarında koyu ten rengine sahip insanlar açık tenlilere göre günlük D vitamini dozuna ulaşmak 

için daha fazla süre güneş ışığında kalmalıdır.

B) Kış aylarında açık tenli insanların günlük D vitamini dozu için güneşte kalma süreleri subtropik en-

lemde daha fazladır.

C) Orta enlemlerde havanın en soğuk olduğu aylarda günlük D vitamini dozuna ulaşmak her iki ten 

rengi için de oldukça güçtür.

D) Günlük D vitamini dozu için bir insanın güneş ışığında kalma süresi kuzeyden güneye doğru gidil-

dikçe azalma göstermektedir.
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20. Bir bakışıyla kelleler uçuran bu görkemli padişahların bir köşeye çekilip “Ben garip, ben zavallı; bir bakı-

şınla beni erittin kâfir!” diye şiir yazmalarında bir gariplik yok mu sizce? Doğu geleneği diyeceksiniz. Şark 

imparatorlarının çoğunun şiirle uğraştığını söyleyeceksiniz. Öyle ya Şah İsmail de “Hatayi” mahlasıyla 

çok güzel şiirler yazmamış mıdır? Ama gelenekler de eskiyor, değişiyor. Şairlik hevesinin altında belki 

de bir tek kişiye kendini beğendirme arzusu vardır. Onun gönlünü kazanmaya çalışan Padişah, aynı 

zamanda fert olmaya da çalışmaktadır. Belki doğuda bu felsefe şiir yoluyla yapılmaktadır. Belli bir kalıpla 

şiir yazmak bir hüner gerektiriyor. Duygularını kurallara uygun olarak, her kelimeyi mihenk taşı gibi yerli 

yerine oturtarak yazacaksın şiiri. Dolayısıyla eğitimsiz adamın bu kalıpla şiir yazması mümkün olmuyor. 

Belki de padişahların hoşuna giden şey buldu. Şehzadeliklerindeki uzun eğitim yıllarının sonucu olarak 

yüksek bir sanat yapma biçimini benimsemişlerdi. Sebebi ne olursa olsun; bir cihan hükümdarının şiir 

yazma gereğini duyması onu son derece değerli kılıyor benim gözümde. Kendinizi onların yerine koyun. 

Eğer padişah olsaydınız, Anadolu’nun, Yunanistan’ın, Balkanların, Ortadoğu’nun tek ve mutlak efendisi 

olarak hükmetseydiniz, aruz kalıplarıyla uğraşır, mükemmel şiir yazmak için ter döker miydiniz? Daha da 

önemlisi, şiirlerinizde kendinize acıdığınızı belli eder miydiniz? “Ben zavallı, ben biçare...” der miydiniz?

	 Bu	parçaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	padişahların	şiir	yazma	sebeplerinden	biri	olarak	gös-

terilemez?

A) Padişahın güç ve adaletini halkına göstermek istemesi

B) Padişahın kendisini birine beğendirme çabası içinde olması

C) Padişahın kendisinin de bir birey olduğunu göstermeye çalışması

D) Padişahın aldığı eğitimi uygulamaya geçirmek istemesi

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

1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1.	 Verilen	bilgiler	doğrultusunda	Avrupalı	dev-

letlerle	 ilgili	 aşağıdaki	 yargılardan	hangisi-

ne	ulaşılamaz?

A) Reform’la birlikte Avrupa’da laik eğitim sis-

temine geçilmiştir.

B) Katolik Kilisesi’nin otoritesi zaman içinde 

sarsılmıştır.

C) Sanayi Devrimi ile Osmanlı pazarları ucuz 

mallarla dolmuştur.

D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi 

kolaylaşmıştır.

2.	 Bu	parçaya	göre	Osmanlı	Devleti	ile	ilgili;

I. Coğrafi Keşifler’den olumsuz etkilenmiştir.

II. Yeni ticaret yollarının bulunması donan-

maya verilen önemi artırmıştır.

III. Kapitülasyonlar, Sanayi Devrimi’nden son-

ra da Osmanlı ekonomisine zarar vermiştir.

IV. Avrupa’da Katolik Kilisesi’nin güç kaybet-

mesi İslamiyet’in yayılmasını hızlandırmıştır.

	 verilen	yargılardan	hangilerine	ulaşılır?

A) I ve III B) I ve IV

C) II ve III D) II ve IV

1.	ve	2.	soruları	aşağıdaki	parçaya	göre	cevaplayınız.

 Orta Çağ’da büyük bir karanlık içine gömülen Avrupa XV. yüzyıldan itibaren, Katolik Kilisesi’ne kar-

şı eleştirilerin artmasıyla bu karanlıktan kurtulmaya başlamıştır. XV. yüzyılda Avrupa’da yaşanan ilk 

önemli gelişme Coğrafi Keşiflerdir. Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupalılar doğunun zenginliklerine ula-

şabilmek için yeni ticaret yolları keşfetmişler’dir. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde olan İpek ve Baharat 

Yolları eski önemini kaybetmiştir. Bu gelişmeler devam ederken ortaya çıkan Rönesans ile akıl ve bilim 

ön plana çıkmış, dogmatik düşünce güç kaybetmeye başlamıştır. Bu durum Reform’a neden olmuş ve 

Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kalmıştır. Reform’la birlikte Katolik Kilisesi siyasî, sosyal, 

bilim ve eğitim gibi alanlardan elini çekmiştir. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ise yaşanan Aydınlama Çağı ile 

Avrupa’da bilimsel gelişmeler hız kazanmıştır. Bilimsel bilgiyi teknik alanda ve teknolojide kullanan Av-

rupalı devletler makineler icat etmişler, büyük fabrikalar kurmuşlar ve Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş-

lerdir. Sanayileşen Avrupalı devletler daha önceki yüzyıllarda elde ettikleri kapitülasyonlar sayesinde 

ihtiyaç duydukları ham maddeyi Osmanlı’dan ucuza sağlarken, ürettikleri ürünleride kolaylıkla Osmanlı 

ülkesine ihraç etmişlerdir. Bir süre sonra Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen ucuz mallarla dolmuş, 

malını satamayan Osmanlı esnafı ise imalathanelerini kapatarak üretimini durdurmuştur.
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3. Atatürk;

• Selanik Askerî Rüştiyesinde okurken Ma-

tematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey, 

derslerindeki davranışlarından ve başarı-

sından dolayı kendisine “Kemal” adını ver-

miştir.

• Manastır Askerî İdadisinde okurken şiir ve 

edebiyat ile ilgilenmeye başlamış; Fransız-

casını geliştirmek için özel ders almıştır.

• İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisin-

de okurken ülkenin yönetimiyle ve sorun-

larıyla yakından ilgilenmiş, okul arkadaş-

larının okuması için gazete çıkarmış ve bu 

gazetenin yazılarını da çoğunlukla kendisi 

yazmıştır.

	 Bu	 bilgiler	 doğrultusunda	 Atatürk	 ile	 ilgili	

aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?

A) Farklı şehirlerde askerî eğitim almıştır.

B) Askerlik mesleğini ailesinin isteği üzerine 

tercih etmiştir.

C) Eksiklerini tamamlayarak, kendini geliştir-

meye önem vermiştir.

D) Farklı alanlara ilgi duymuştur.

4. İtalya’nın 1911 yılında Trablusgarp’ı işgal etme-

si üzerine Mustafa Kemal gibi vatansever Türk 

subayları bölgeye giderek yerli halkı örgütledi-

ler. Derne ve Tobruk’ta yenilgiye uğrayan İtal-

yanlar sahil şeridinden içeri giremediler. Bunun 

üzerine İtalya, Osmanlı’ya ait On İki Ada’yı 

işgal etti. Trablusgarp Savaşı devam ederken 

Birinci Balkan Savaşı’nın da patlak vermesi 

üzerine Osmanlı Devleti, İtalya ile olan sava-

şını bitirmek zorunda kaldı. İki devlet arasında 

imzalanan Uşi Antlaşması’na göre;

• Trablusgarp İtalya’ya bırakılacak fakat 

Trablusgarp halkı dinî yönden Osmanlı ha-

lifesine bağlı kalacaktır.

• On İki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakıla-

caktır.

	 Bu	bilgilere	göre	aşağıdaki	yargılardan	han-

gisine	ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti, Trablusgarp halkı ile olan 

bağlarını koparmak istememiştir.

B) Akdeniz’deki üstünlük, tamamen İtalyanlara 

geçmiştir.

C) Osmanlı Devleti iki ateş arasında kalmıştır.

D) İtalya’nın başlattığı saldırı Osmanlı sınırları-

nın daralmasına sebep olmuştur.
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5. Mustafa Kemal küçük yaşlardan itibaren kitap 

okumaya büyük önem vermiştir. Okuduğu ki-

taplara notlar almış, kendi görüşlerini de ekle-

miş ve kitapları analiz ederek okumuştur. Mus-

tafa Kemal “Vatan Şairi” olarak bilinen Namık 

Kemal’i, Türkçülük fikrinin savunucusu Mehmet 

Emin Yurdakul’u ve Ziya Gökalp’i, Batı medeni-

yetinin örnek alınması gerektiğini savunan Tev-

fik Fikret’i erken yaşlarında okumaya başlamış-

tır. Aynı zamanda yabancı dil bildiği için yabancı 

dergi ve gazeteleri de takip edebilmiş, Fransız 

İhtilali’ne zemin hazırlayan Montesquieu (Mon-

teskiyö) ve Jean Jocques Rousseau’nun (Jan 

Jak Russo) eserlerini okumuş ve fikirlerinden 

etkilenmiştir.

	 Buna	göre	Mustafa	Kemal	ile	ilgili;

I. Yabancı dil bilmesi, düşünce hayatının şe-

killenmesinde etkili olmuştur.

II. Fikirlerinde tamamen Batı kültürünün etki-

sinde kalmıştır.

III. Okuduğu kitaplardaki düşünceleri irdele-

miştir.

	 verilen	yargılardan	hangilerine	ulaşılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

6. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nın 

nedenlerinden bazıları şunlardır:

• Ham madde ve pazar ihtiyacının artması 

sonucunda sömürgecilik yarışının hız ka-

zanması

• Milliyetçilik düşüncesinin yayılması

• Rusya’nın sıcak denizlere inme politkası,

• Almanya ve Fransa arasındaki Alsace Lo-

rainne (Alsas Loren) sorunu

• Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik 

rekabet

	 Verilen	nedenlere	bakıldığında	Birinci	Dün-

ya	Savaşı	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi-

ne	ulaşılır?

A) Savaşın temelinde Sanayi Devrimi ve Fran-

sız İhtilali’nin ortaya çıkardığı sonuçlar vardır.

B) Savaş öncesinde devletler arasında gizli 

antlaşmalar yapılmıştır.

C) Savaş sonunda çok uluslu devletler kurul-

muştur.

D) Savaşta tüm Avrupalı devletler aynı blokta 

yer almıştır.
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7. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı başladı-

ğında tarafsızlığını ilan etmiş ve ülke güvenli-

ğini sağlamaya yönelik tedbirler almıştır. Fakat 

Osmanlı Devleti’nin tarafsızlık politikasından 

vazgeçip Almanya’ya yaklaşması üzerine İn-

giltere, Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması 

hâlinde, savaş sona erdiğinde kapitülasyonları 

gözden geçirebileceğini teklif etmiştir.

	 Buna	göre	Osmanlı	Devleti’nin	savaşa	gir-

mesi	hâlinde;

I. Savaşın geniş bir alana yayılacak olması

II. Sömürge yollarının tehlikeye girmesi

III. Yeni cephelerin açılması 

IV. Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu savaş 

teknolojisi

	 durumlarından	 hangileri	 İngiltere’yi	 rahat-

sız	etmiştir?

A) I ve III B) II ve IV

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

8. Çanakkale Cephesi İtilaf Devletleri tarafından 

açılan bir cephedir. İtilaf Devletleri Çanakkale 

Cephesi’ni açarak;

• Karadeniz’e ulaşıp Rusya’ya yardım ulaş-

tırmak,

• Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak,

• Balkan Devletlerinin İttifak Devletleri yanın-

da savaşa girmesine engel olmak,

• Savaşın süresini kısaltmak ve savaş alanı-

nı daraltmak istemişlerdir.

	 Verilen	bilgiler	doğrultusunda	aşağıdakiler-

den	hangisine	ulaşılır?

A) Osmanlı Devleti ve Rusya, Birinci Dünya 

Savaşı’nda aynı blokta yer almışlardır.

B) Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin siyasi 

desteğini kazanmıştır. 

C) Avrupa dışında savaşa katılan tek devlet 

Osmanlı’dır.

D) İtilaf Devletleri savaşı en kısa zamanda bi-

tirmek istemişlerdir.
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9. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonucun-

da Osmanlı Devleti ile imzaladıkları Mondros 

Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleriyle, ant-

laşma yürürlüğe girdikten sonra Anadolu’da 

oluşabilecek direniş hareketlerini önceden öğ-

renme ve bu tür hareketleri engelleyebilme fır-

satını ele geçirmişlerdir.

	 İtilaf	Devletleri	bu	fırsatları	anlaşmanın;

I. İtilaf Devletlerinin esirleri derhal serbest bı-

rakılacaktır.

II. Osmanlı ülkesindeki tüm telsiz ve telgraf 

hatlarının kontrolü İtilaf Devletlerine geçe-

cektir.

III. Toros tünelleri ve tüm demir yollarının de-

netimi İtilaf Devletleri tarafından sağlana-

caktır.

IV. Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa İti-

laf Devletleri bu illeri işgal edebilecektir.

	 maddelerinden	hangileriyle	elde	etmişlerdir?

A) I ve III B) II ve III

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

10. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra 

Anadolu’da başlayan işgaller karşısında İstan-

bul Hükümeti’nin sessiz ve tepkisiz kalması 

üzerine Türk halkı, yaşadıkları toprakları ko-

ruyabilmek için Müdafaa−i Hukuk Cemiyetleri 

kurarak harekete geçmiştir. Müdafaa−i Hu-

kuk Cemiyetleri, Kuvâ−yı Millîye birliklerinin 

kurulmasına öncülük etmiş, gazeteler çıkar-

mış ve mitingler düzenlemiştir. Böylece Millî 

Mücadele’nin örgütlenmesinde önemli bir yere 

sahip olmuştur.

	 Buna	göre	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyetleri	ile	

ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Bölgesel olarak kurulmuşlardır.

B) Osmanlı yönetiminin teslimiyetçi politikaları 

sonucunda ortaya çıkmışlardır.

C) Ulusal egemenlik anlayışı ile hareket etmiş-

lerdir.

D) Millî bilincin uyanmasında etkili olmuşlardır.

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

1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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1. “... O’nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir....”

 (er-Ra’d 13/8)

 “... Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mu-

kadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.”

 (el-Furkan 25/2)

	 Verilen	 ayetlerde	 aşağıdaki	 kavramlardan	

hangisine	vurgu	yapılmaktadır?

A) Kaza B) Kader

C) İrade D) Sorumluluk

2. 
Planlamak

Düzenlemek

Ölçmek

KADER

1 2

Ortaya
Çıkarmak3 4

	 Kader	ile	ilgili	oluşturulan	diyagramda	numa-

ralandırılmış	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

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

3. Mehmet Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bil-

gisi dersinde, irade ve sorumluluk konusunu 

işledikten sonra öğrencilerinden öğrendiklerini 

anlatmalarını istemiştir.

	 Aşağıdaki	 öğrencilerden	 hangisi	 irade	 ve	

sorumluluk	konusu	 ile	 ilgili	 yanlış	bir	bilgi	

vermiştir?

A) Berrak:	İnsanda cüz–i irade olduğu için ter-

cihlerinden sorumludur.

B) Ali: Özgürlük arttıkça sorumluluk da artar.

C) Fırat: İnsan akıl ve iradeye sahiptir bu yüz-

den sorumlu varlıklardandır.

D) Gökhan: İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahip 

olmadığı için sorumlu tutulamaz.
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4. Manav sahibi Mert Bey her gün erkenden kal-

kar, dükkanını temizler ve satacağı ürünleri 

raflara özenle dizerdi. Ardından Allah’a şöyle 

dua ederdi. “Ey Allah’ım ben vereceğin rızıklar 

için elimden geleni yaptım, her şeyi bilen işiten 

sensin Rabbim bana hayırlı rızıklar ver.” Daha 

sonra satış yapmak için dükkanında bekleme-

ye başladı.

	 İslam	 dinindeki	 doğru	 tevekkül	 inancı	 dü-

şünüldüğünde	bu	parçadan	hareketle	aşa-

ğıdakilerden	hangisine	ulaşamayız?

A) Mert Bey, çalışıp çabaladıktan sonra Allah’a 

tevekkül etmiştir.

B) Mert Bey, doğru bir tevekkül inancına sahip-

tir.

C) Rızkımızı helal yoldan ve emek vererek ka-

zanmamız gerekir.

D) Allah’a dua etmek sonucu değiştirmez çok 

çalışmak gerekir.

5. Mehmet’in matematik sınavı vardı. Fakat Meh-

met,  çalışmak yerine gezip dolaşıyor, zamanı-

nın çoğunu eğlenceye ayırıyordu. Sınav günü 

geldiğinde Mehmet’in sınavı kötü geçti. Bu du-

rum hakkında annesine açıklama yaparken “Ne 

yapayım kaderim böyleymiş!” dedi. Mehmet’in 

annesi: - - - -

	 Dinimizdeki	doğru	kader	inancı	düşünüldü-

ğünde	 boş	 bırakılan	 yere	 aşağıdakilerden	

hangisini	getirebiliriz?

A) Evet oğlum, haklısın kaderimizde ne yazılıy-

sa onu yaşarız kader inancımızda teslimiyet 

vardır.

B) Sevgili oğlum, doğru kader inancımız bu de-

ğil doğrusu senin derslerine sıkı sıkı çalış-

man gerekiyordu. Çalışmadan başarılı ola-

mazsın.

C) Evet, haklısın oğlum, kader önceden belir-

lenmiş bir yol olduğu için çalışsan da durum 

değişmezdi.

D) Ah oğlum! Madem çalışmadın keşke dua et-

seydin Allah’a, o zaman başarılı olurdun.
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6. I. Alkol içen birinin araç kullanması sonucu 

kaza yapması

II. Ali’nin motosikleti hızlı kullanması sonucu 

kontrolü kaybedip kaza yapması

III. Uykusuz kalan birinin araç kullanması so-

nucu kaza yapması

IV. Gözüne yoğun güneş ışığı temas eden bi-

rinin araç kullanırken kaza yapması

	 Evrendeki	yasalar	düşünüldüğünde,		yuka-

rıda	 verilenlerle	 ilgili	 yapılan	 yorumlardan	

hangisine	ulaşılamaz?

A) I. numaralı olay biyolojik yasalar sonucu ya-

şanmıştır. Alkol dikkati dağıtır.

B) II. numaralı olay fiziksel yasalar sonucu 

oluşmuştur. Kontrolün sağlıklı olabilmesi 

için hızın düşürülmesi gerekir.

C) III. numaralı olay biyolojik yasalardan dola-

yı oluşmuştur. Vücudun uyuyarak dinlenme-

si gerekir.

D) IV.  numaralı olay, biyolojik yasalardan dola-

yı oluşmuştur. Çünkü güneşin var olması bi-

yolojik yasalarla ilgilidir. 

7. 

Firavun
Dönemi’nde
yaşamış bir

peygamberdir.

?

Kendisine
verilen

kutsal kitabın
adı Tevrat’tır.

İnsanları
Allah’ın

dinine davet
etmiştir.

Allah’ın
kendisine

vermiş olduğu
mucize asasıdır.

	 Verilen	diyagramın	konusu	aşağıdakilerden	

hangisidir?

A) Hz. Musa

B) Firavun Dönemi

C) Allah’ın verdiği mucizeler

D) Hz. Yahya
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8. • Bakara suresinin 255. ayetidir.

• Allah’ın gücü ve kudretinden bahseder.

• Allah’ın ilminin ve bilgisinin evrenle sınırlı 

olduğundan bahseder.

• İnsanların, Allah’ın izin verdiği kadar bilgi 

sahibi olabildiğinden bahseder.

	 Ayet-el	Kürsi	 ile	 ilgili	 verilen	 cümlelerden	

kaç	tanesini	doğru	olarak	kabul	edebiliriz?

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

9. I. İnsanların kötü davranışlardan uzak dur-

ması için geçmişte yaşanan olaylardan 

ders alması

II. Dünya’nın kendi ekseni etrafında sabit hız-

la dönmesi sonucu gece-gündüzün oluş-

ması

III. Bitkilerin fotosentez yapması sonucu can-

lıların ihtiyaç duyduğu oksijenin ortaya çık-

ması

	 Numaralanmış	cümlelerde	örnekleri	verilen	

yasaların	doğru	sıralaması	aşağıdakilerden	

hangisidir?

I II III
A) Fiziksel Biyolojik Toplumsal

B) Toplumsal Biyolojik Fiziksel

C) Toplumsal Fiziksel Biyolojik

D) Fiziksel Toplumsal Biyolojik

10. Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla   

Ayet–el Kürsi

 Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O, 

diridir,varlıkların işine hâkimdir. O’nu ne uyuk-

lama ne de uyku tutar. Goklerde ve yerde ne 

varsa O’nundur. İzni olmadan O’nun katında 

kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını 

da yapacaklarını da bilir. O dilemedikçe insan-

lar O’nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onla-

rı koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, 

yücedir, büyüktür.

	 Ayet-el	Kürsi	 ile	 ilgili	 aşağıdaki	 sonuçlar-

dan	hangisi	çıkarılmaz?

A) Allah birdir. O’ndan başka yaratıcı yoktur.

B) Allah bizler gibi ihtiyaç sahibidir.

C) Allah dilerse bizleri bağışlayabilir.

D) Allah, evrendeki her şeyi kollayıp gözetir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1.	 The	 deadline	 to	 inform	 the	 organizers	 is	
………………………………….. .

A) June 20

B) June 15 

C) 7.00 p.m. 

D) On Saturday

2.	 In	the	organization,	…………………………..	.

A) parents can dance and listen to music

B) the fee is £5 for two people

C) the students will spend time with their 

parents

D) the students will have fun with their buddies 

Answer	the	questions	1	and	2	according	to	the	poster	below.

KING’S	SECONDARY	SCHOOL

4TH	TRADITIONAL	SCHOOL	CONCERT

Would	you	like	to	listen	to	music	and	dance?	We	are	organizing	our	4th	traditional	concert.	It	is	

an	opportunity	to	have	fun	together.	Don’t	miss	this	opportunity.	We’re	expecting	to	see	you	all.

Saturday,	June	20

School	garden

7.00	p.m.	to	12.00	p.m.

£5	per	person

For	more	information,	contact	Marshall	Ericsson

P.S.:	Please	inform	us	in	advance	if	you	attend	the	event	until	June	15.	You	can	call	Marshall	

Ericsson	+850	678	98	76

Parents	cannot	join.
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3. Imagine that you are going to attend your best 

friend’s birthday party, but you don’t want to 

be there alone. You’re going to invite another 

friend to go there. 

	 What	do	you	say	to	invite	your	friend?

A) Please, come in and have fun. 

B) How about having a birthday party for you?

C) I am expecting you to join me. 

D) Would you like to attend a class Reunion 

with me?

4.	 Choose	the	correct	option	according	to	the	
dialogue.

	 Simon: Hey, Bruce! There is a great rock 

concert tonight. Shall we join it together?

	 Bruce: …….. . The deadline is tomorrow. 

	 Simon: OK. See you later. 

A) I’d love to, but I must finish my project

B) I’m sorry, but I hate rock music

C) Sorry’ I’ll visit my grandparents

D) A rock concert! That sounds fun

5.	 Choose	the	correct	option	according	to	the	
dialogue.

 Tom: ................................................................

 Sally:		I like surfing the Net and watching sci–fi 

movies.

A) How often do you surf the internet?

B) Do you prefer surfing the internet to watching 

movies?

C) What do you do in your free time?

D) What types of films do you like?



22 Diğer sayfaya geçiniz.8. Sınıf

İngilizce

A AA

A
Y
D
IN

 Y
A

Y
IN

LA
R

I

Deneme Sınavı 01

6.	 Which	option	is	true	according	to	Rachel’s	

opinion?

Monica is my best friend and

she is really special for me.

I love spending time with her.

We sometimes argue, but we

usually get on well with each

other and we are very reliable. 

Rachel

A) Rachel thinks Monica is arrogant and 

sneaky. 

B) Rachel and Monica are always honest to 

each other. 

C) Rachel and Monica argue all the time. 

D) Monica is a supportive and truthful girl, but 

Rachel isn’t. 

7.	 Which	option	is	false	according	to	the	table?

music	
types

100	% 50	% 10	% 0	%

rap Ann Jack

hip-pop Betty

jazz Tim

pop Jack Ann

A) Jack rarely listens to rap.

B) Betty sometimes listens to hip-pop.

C) Ann never listens to pop.

D) Tim always listens to jazz.

8.	 Who	likes	doing	an	indoor	activity	with	his/

her	friend?

Ann and I are into slumber
parties and chit-chatting

about many things all night.

After school I
usually play soccer
with my friend,
Tony.

Mike

Fred and I like going to
the amusement park

at the weekends.

Paul

Sarah

Sally and I are fond of
music and we usually

go to the concerts.

Emily

A) Mike B) Paul

C) Sarah D) Emily
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9.	 Jack	is	putting	a	compass	and	a	map	in	his	
backpack	 now.	 Which	 picture	 shows	 the	

activity	that	he	is	going	to	do?

A) B)

C) D)

10.	Which	 one	 TRUE	 according	 to	 the	 survey	

results?

%44

%17

%26

Dedective

%9%
4

Children’s

Travel

Fantasy

Biographical

The results show what kind of books teenagers enjoy.

A) Most of the teenagers prefer dedective 

books to fantasy.

B) Teenagers love children’s books more than 

travel books.

C) Fantasy books are more popular than 

detective books among teenagers. 

D) All of the teenagers enjoy biographical 

books.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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