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1.

Geçm�şte farklı sayılarda kanadı olan rüzgâr türb�nler� kullanılmıştır. Kanat sayısının fazla olması durumunda, ağırlıktak� 

ve sürtünmedek� artış neden�yle kanatların dönüş hızı azalır. Bu da rüzgâr türb�nler�n�n enerj� ver�m�n� düşürür. Bu 

nedenle tek kanatlı rüzgâr türb�nler�n�n en ver�ml� türb�n tasarımı olduğu düşünüleb�l�r ancak bu türb�nlerde kanatların 

dönüş hızının artması neden�yle denge ve gürültü problemler� ortaya çıkab�l�r. Tek sayıda kanadı olan rüzgâr türb�nler�n�n 

mekan�k özell�kler� �se dönen b�r çarkta olduğu g�b� dengel�d�r. Dolayısıyla üç kanatlı rüzgâr türb�nler�; enerj� ver�ml�l�ğ�, 

dayanıklılık ve denge yönünden avantajlıdır.

Bu met�ndek� bazı sözcükler�n anlamları aşağıda ver�lm�şt�r. 

1. Havanın yer değ�şt�rmes�yle oluşan es�nt�

2. Kend�s�nden beklenen sonucu veren

3. Su, buhar, gaz g�b� herhang� b�r akışkanın hareket enerj�s�yle ve b�rtakım özel düzenler yardımıyla dönerek çalışan 

araç

4. Maddede var olan ve ısı, ışık b�ç�m�nde ortaya çıkan güç

Bu sözcükler� met�nden bularak aşağıda uygun yerlere yerleşt�r�n�z.

1.

2.

3.

4.

Buna göre etk�nl�kte kırmızı renkte göster�len da�relerde yer alan harfler sırasıyla yazıldığında aşağıdak�ler�n 

hang�s� oluşur?
   
A) SERİ                                 B) GERİ                                  C)  BERİ                                   D) GEZİ

2.

…. 2000'l� yılların başında yapılan çalışmalarda saldırgan davranışlarla ş�ddet unsuru �çeren v�deo oyunları arasında b�r 

�l�şk� bulundu. Bazı uzmanlar, bu davranışların doğrudan doğruya v�deo oyunlarıyla �l�şk�l� olmadığını, kaybetme 

duygusundan kaynaklı öfke ya da yarışma heyecanından kaynaklandığını düşünüyor. Ocak 2021'de Amer�ka ve 

S�ngapur'da yapılan araştırmalar, bu tez� n�speten doğruluyor. Bu araştırmalar uzun soluklu olduğu ve çok sayıda genc� 

kapsamına aldığı �ç�n d�ğer araştırmalardan daha büyük b�r önem arz ed�yor. Ayrıca sosyal deney ve gözlemler, 

laboratuar ortamında değ�l, gençler�n oturma odası g�b� günlük hayatlarında en fazla vak�t geç�rd�kler� mekânlarda 

gerçekleşt�r�l�yor.

Bu parçanın başına aşağıdak� cümlelerden hang�s� get�r�leb�l�r?

A) V�deo oyunlarının gençler�n üzer�ndek� olumsuz etk�ler�ne söyle b�r göz atalım.

B) Odalarından yola çıkarak gençler�n v�deo oyunu tutkularını anlamaya çalışalım.

C) V�deo oyunlarının gençler� ş�ddete yönlend�rd�ğ� savını tekrar masaya yatıralım.

D) Dünyanın farklı yerler�nde yaşayan gençler�n eğlence anlayışına b�raz değ�nel�m.  
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3.
I. Hoşgörülü davranmak, anlayışlı olmak
II. B�r konuda özel b�lg�s�, geçerl� uzmanlığı olmak
III. B�r şey� doğru, uygun, yer�nde bulmak

“Anlamak” sözcüğü aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde 
numaralanmış anlamlarından herhang� b�r�yle 
kullanılmamıştır? 
A) Sınıfa g�rd�ğ�nde başından kötü b�r olay geçt�ğ�n� 
hemen anlamıştım.

B) Bazı konularda gençler� anlamak, onlara hak vermek 
gerek�r.

C) Han� bunu anladık ama meseley� uzatmamak gerek

D) Balıktan en �y� balıkçıların anladığını savunurdu 

sürekl�.

4.
Beklersen sadece sana gelen� alırsın, eğer g�dersen 

�sted�ğ�n� her şey�.
Aşağıdak�lerden hang�s� bu cümlede anlatılanla 

örtüşmez? 

A) Almaya cesaret edemed�ğ�n r�skler� alanlar, yaşamak 
�sted�ğ�n hayatı yaşarlar. 

B) Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen �nsan, 
yen� okyanuslar keşfedemez. 

C) Hayat, k�ş�n�n cesaret�yle paralel olarak daralır veya 
gen�şler. 

D) Korku k�m� zaman ayaklarımıza kanat takar, k�m� 
zaman da ayaklarımızı yere ç�v�ler.

5.
Anlatmak �sted�ğ�m�z b�r olay, duygu veya düşüncey� daha 

anlaşılır hale get�rmek �ç�n kullanılan �fadelere destekley�c� 

ve açıklayıcı �fadeler den�r. Örneğ�n “K�tap okumayı 

özell�kle de roman türündek� k�tapları çok sever�m.” 

cümles�nde “özell�kle” sözü destekley�c� ve açıklayıcı b�r 

�faded�r.

Bu açıklamaya göre aşağıdak� cümleler�n 

hang�s�nde “destekley�c� ve açıklayıcı �fade” 

kullanılmamıştır? 
A) Doğrusunu söylemek gerek�rse, bu �şte sen�n kadar 
ben de hatalıyım.

B) Ç�talar çok hızlı koşab�l�r hatta 100 k�lometren�n de 
üzer�ne çıkab�l�r.

C) Akıllı telefonları kullanamıyorum açıkçası teknoloj�yle 
pek aram yok.

D) Aldığın kazağın aynısını dün çarşıda gördüm fakat 
reng� farklıydı.

6.

D�l�m�ze g�ren yabancı kel�meler arasında bazıları 

geçm�şte d�le eklenm�ş ve çoktan d�le yerleşm�ş; k�m�ler� 

�se son yıllarda kullanılmaya başlanmış durumda. 

Özell�kle günlük hayatta kullanılan İng�l�zce kel�meler bu 

grupta hatırı sayılır b�r yer kaplıyor. D�ğer yandan b�r 

kültürün gel�şm�şl�k sev�yes� onun d�l�ndek� kend�ne özgü 

kel�meler�n çokluğu �le ölçülüyor. Hal böyle olunca da 

d�ldek� özgünlük b�r kat daha önem kazanıyor. D�l�m�ze 

yerleşm�ş yabancı sözcükler�n Türkçes� varsa bu 

sözcükler�n Türkçes�n� kullanmalıyız.

Buna göre aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde bu 

kurala uyulmuştur? 

A) M�ll� takım y�ne defansta �y�yd�.

B) D�l egzers�zler� yapmak çok öneml�.                   

C) Sınavda her soruya yanıt verd�.

D) Görevl�ler� organ�ze etmeye çalıştı.
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7.

Dünyanın sayılı mutfaklarından b�r� olan Türk mutfağı, zeng�n ögeler� ve karakter�st�k özell�kler� �le öne çıkıyor. Hem et 

severler hem de vejetaryenler Türk�ye'de lezzetl� yemekler bulab�l�r. Neredeyse her köşede göreb�leceğ�n�z kebap ve 

döner restoranları, bol şerbetl� tatlıları, baharatlı et yemekler�, lezzetl� hamur �şler� ve tab�� k� sokak lezzetler�... Adeta b�r 

gastronom� cennet� olan Türk�ye'de mutlaka denenmes� gereken çok fazla lezzet var!

Bu metne get�r�leb�lecek en uygun başlık aşağıdak�lerden hang�s� olab�l�r?

A) Gastronom� Cennet� Türk�ye                                      B) Türk�ye Mutfağının Enler�

C) Memleket�m�zdek� Sokak Lezzetler�                           D) Türk Yemeğ�n�n Geçm�ş�              

8.

Aşağıda noktalı v�rgülün (;) kullanıldığı yerler ver�lm�şt�r:

I. Cümle �ç�nde v�rgüllerle ayrılmış tür veya takımları b�rb�r�nden ayırmak �ç�n kullanılır.

II. Ögeler� arasında v�rgül bulunan sıralı cümleler� b�rb�r�nden ayırmak �ç�n kullanılır.

III. İk�den fazla eş değer ögeler arasında v�rgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı v�rgül kullanılab�l�r.

Buna göre aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde noktalı v�rgülün (;) kullanımı yanlıştır?

A) Rus yazarlardan Tolstoy, Dostoyevsk�; Amer�kan yazarlardan Jack London, Mark Twa�n en sevd�ğ�m 
yazarlarımdır.

B) Okuldan dönünce zaman kaybetmeden odasına geçt�; k�taplarını, defterler�n� k�taplığa yerleşt�rd�.

C) Okuduğu k�tabın başkahramanıyla kend�n� özdeşleşt�rm�şt�; kahramanın başından geçen her şey onun da 
başından geçm�ş sank�.

D) Yen� aldığım k�tap; kapak tasarımı, d�zg�s�, res�mlend�rmes� �le özgün k�ml�ğ�n� bell� ed�yordu.   
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9.

Aşağıdak�ler�n hang�s� bu met�nler�n ortak özell�ğ�d�r?

A) Neden sonuç �l�şk�s�ne yer ver�lm�şt�r.

B) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

C) B�r düşünce gerekçeler�yle açıklanmıştır. 

D) Cümlen�n anlam yönünü değ�şt�ren �fadeler vardır.

10.

Yazmanın en zor yanı başlamaktır ben�m �ç�n. Bu tanıdık b�r umutsuzluğa, yorucu b�r bezg�nl�ğe dayanma sürec�d�r. Ne 

yapıp ed�p cesaret bulma uğraşıdır. Sayısız başlangıç yaparak bıkmadan denemek ve tıkanma aşamasında ayak 

d�remekt�r. 

Yukarıdak� met�nde altı ç�z�l� söz grubuyla anlatılmak �stenen aşağıdak�lerden hang�s�nde vardır?

A) Tez�n�n kanıtlamak �ç�n her gün farklı b�r yöntem den�yordu.

B) Başta ne ded�ysem ş�md� de onu d�yorum s�ze, fikr�m değ�şmed�.

C) Sen� ne kadar anlamaya çalışsam da yaptıklarına aklım erm�yor.

D) Başarılı olmak �ç�n çok çabalıyor, gece gündüz ned�r b�lm�yordu.

I. Met�n

V�etnam'ın Quang N�nh kent�n�n Ha Long Koyu'nda su üzer�nde yüzen ahşap 

evlerden oluşan “yüzen köyler” bulunuyor. Bu köyler�n en büyüğünde 

yaklaşık yüz otuz yüzen ev bulunuyor. Bu köylerdek� �nsanların en öneml� 

geç�m kaynağı balıkçılık ve tur�zm. Evler�n su üzer�ne yapılmasının en öneml� 

neden�, koyu çevreleyen karanın d�k kayalıklardan oluşması ve ev �nşa 

etmeye uygun olmaması.

II. Met�n

Ç�n'de MÖ 141 yılında ölen Han Hanedanı İmparatoru J�ng D�'n�n mezarında 

yürütülen kazılarda tahta b�r kutu �çer�s�nde çay yaprağı kalıntıları bulundu. 

İmparatorla b�rl�kte gömülen değerl� eşyalar ve küçük seram�k heykeller 

arasında bulunan bu kalıntılar, bugüne kadar b�l�nen en esk� çay kalıntıları. 

Araştırmacılar, çaya çok düşkün olan �mparatorun kend�s�yle b�rl�kte 

gömülecek eşyalar arasında çayın da olmasını vas�yet etm�ş olab�leceğ�n� 

düşünüyor.
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11.
Hayatımızda karşımıza b�rçok zorluk çıkab�l�r. Bu durumda b�z�m yapmamız gereken, zorluklar karşısında pes etmek 
değ�l zorluklar karşısında mücadele etmek olmalıdır. Zorluklarla mücadele etmey� öğrenemezsek pek çok şeyde 
başarısız olab�l�r�z. Ünlü yazar Çehov'un, bu konuda şu sözü oldukça öneml�d�r: “Aşılmasına �mkân olmayan h�çb�r duvar 
yoktur.” Zaten başarı, b�r gayey� hedeflemek değ�l m�d�r? Hedefler�z ama başaramayab�l�r�z. Öneml� olan denemekt�r. 

 Bu met�nde kullanılan düşüncey� gel�şt�rme yollarını bazı öğrenc�ler aşağıdak� g�b� yazmışlardır.

Buna göre öğrenc�lerden hang�s� doğru cevap verm�şt�r?           
A) Eylül               
B) Tuğçe               
C) Murat                 
D) Al� Haydar

12.

Üflemel� b�r müz�k alet�d�r. Kend�ne a�t eşs�z b�r tınısı ve ses� olan bu nefesl� çalgıdan ses çıkarmak �ç�n büyük b�r sabır 

gerek�yor. Kargı den�len b�r çeş�t budaklı kamıştan yapılan ney dokuz boğumdan oluşuyor. Altısı üstte b�r� altta olmak 

üzere yed� del�kten oluşan ney�n üflemey� kolaylaştıran ve manda boynuzu, fil d�ş� veya ş�mş�rden elde ed�len üst 

kısımdak� bölümüne �se başpare adı ver�l�yor. Uzunlukları ve kamış çapına bağlı olarak 13 farklı ney t�p� vardır.

Bu met�nden ney �le �lg�l�,

I. Kend�ne has b�r ses özell�ğ� vardır.

II. T�pler�, uzunluğuna ve kamışın çapına bağlı olarak değ�şmekted�r.

III. Manda boynuzu, fil d�ş� veya ş�mş�rden yapılmaktadır.

numaralanmış yargılardan hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

Eylül Tanık gösterme-Benzetme

Tuğçe Örnekleme-Tanımlama

Murat Tanımlama-Tanık Gösterme

Al� Haydar Karşılaştırma-Örnekleme-



Türkçe Test� Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

7

13.

Geçm�şten günümüze edeb�yatı en çok besleyen doğa 

unsurlarından b�r�d�r bulutlar. Şek�ller�, hareketler�, neden 

oldukları yağışlar… Buluttan nem kapmak g�b� b�r 

dey�m�m�z var mesela. Gözle görülmeyen nem kadar ufak 

şeylerden alınan �nsanlar �ç�n kullanırız. B�r tek bu değ�l. 

Yağmur, bazen bulutların b�r cömertl�ğ� bazen de gözyaşı 

olarak yorumlanır. Saçaklı bulutlar, sev�len �nsanın saçının 

tel�ne benzet�l�r. En �y�s� ne b�l�yor musun? Bunları 

düşünerek sevd�ğ�n�z masalları ve ş��rler� okuyun y�ne. 

Bulutlar ney� uyandırdı kalb�n�zde?

Bu metn�n türü aşağıdak�ler�n hang�s�d�r?

A) Sohbet                                 B) Anı                

C) Deneme                               D) Köşe yazısı

14.

Türk Hava Kurumuna a�t beş bölüme ayrılmış b�r p�stte 

Rüzgâr, Paşa, Ş�mşek, Akyel, As�l adlı uçakların p�lotları 

Hasan, Kemal, Ahmet, Yusuf ve İsma�l'�n hang� 

bölümlerden kalkış yapacakları ve hang� uçakları 

kullanacaklarıyla �lg�l� b�l�nenler şunlardır:

· Paşa �le Akyel' �n çıkış yapacakları bölümün numarası 

tek sayıdır.

· Ahmet, Rüzgâr �le üç numaralı bölümden çıkış 

yapacaktır.

· Ş�mşek'�n p�lotu Hasan'dır.

· As�l �le Paşa'nın çıkış yapacağı bölümler yan yana 

değ�ld�r.

· Yusuf �k� numaralı bölümden çıkış yapacak atın 

b�n�c�s�d�r.

Bu b�lg�lerden hareketle aşağıdak�ler�n hang�s� 

kes�nl�kle yanlıştır?

A) Kemal, Akyel'�n p�lotudur.

B) İsma�l, Paşa'nın p�lotudur.

C) Ş�mşek 4. bölümden çıkış yapacaktır.

D) As�l, Ş�mşek'le yan yanadır

15.

B�r sanatçı �ç�n en kötü şey başkalarına benzemek değ�l, 

kend�n� yen�leyememekt�r.

Aşağıdak�lerden hang�s�n�n anlamı yukarıdak� 
cümleye en yakındır?

A) Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçılardan 

es�nlenerek �şe başlar, zamanla kend� olur.

B) Her sanatçının b�r çıraklık dönem� mutlaka vardır, 

kalem� yaza yaza gel�ş�r.

C) Sanatçı başkalarını örnek aldığı zaman değ�l kend�n� 

beğend�ğ� zaman yok olur.

D) Sanatçı başkalarını takl�t etmekten ancak güncel 

konuları �şleyerek kurtulab�l�r.

16. Aşağıdak� cümleler�n hang�s� b�r paragrafın g�r�ş 

cümles� olab�l�r?

A) Ne var k� doğru ve etk�l� tanıtımın tur�zm açısından 

çok öneml� olduğunu yadsımamak gerek�r.

B) Haberc�l�kte kaynakların güven�rl�ğ�n� sorgulamak da 

duayenlere göre en az tarafsız olmak kadar öneml�d�r.

C) Başarısızlıkla sonuçlanan deney�mler�nden gereken 

dersler� çıkaramayan �nsanlar daha büyük 

başarısızlıklara davet�ye çıkarmış olurlar.

D) Bu genel geçer görüşün aks�ne geleneksel 

yöntemlerle çocuk büyütmen�n doğru b�r karar olduğunu 

savunan ebeveynler var.
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17.

Aşağıda beş öğrenc�n�n matemat�k ve Türkçe dersler�nden b�r günde çözdükler� soru sayıları ver�lm�şt�r.

Buna göre öğrenc�ler�n çözdüğü soru sayısının grafiğ� aşağıdak�ler�n hang�s� olab�l�r?

A)                                                                                            B)

C)                                                                                            D)

18.

Türkçe Öğretmen� Sel�m Bey, sınıfta öğrenc�ler�ne �çerd�kler� anlamlarla �lg�l� b�r etk�nl�k düzenlem�şt�r. Etk�nl�kte 

öğrenc�lere yönelt�len cümleler ve öğrenc�ler�n verd�ğ� cevaplar aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

Buna göre hang� öğrenc� tüm cevapları doğrudur?
A) Duygu                         B) Duru                    C) Zehra                        D) Den�z

  Türkçe Matemat�k 

C�hang�r 23 27 

Kamer 18 24 

Mahmut 25 17 

Fulya 26 21 

İbrah�m 17 20 

 

CÜMLELER DUYGU DURU ZEHRA DENİZ

Koca sınıfta ödev yapan �k� k�ş� m� var? Küçümseme Azımsama Küçümseme Azımsama

Bu film g�şe rekorları kıracak. Varsayım Olasılık Beğenme Ön yargı

Yaz geld� ama havalar b�r türlü düzelmed�. S�tem Yakınma S�tem Yakınma

Keşke gençken daha çok gezseyd�m. P�şmanlık Hayıflanma P�şmanlık Hayıflanma
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19.

Aşağıda bazı yazım kuralları ver�lm�şt�r:

· Bağlaç olan “de /da” ayrı yazılır ve kend�s�nden öncek� kel�men�n son ünlüsüne bağlı olarak kalınlık-�ncel�k 

uyumuna uyar.

· Bulunma durumu ek� olan “de/da” get�r�ld�ğ� kel�meye b�t�ş�k yazılır ve ünsüz benzeşmes�ne uyar.

Buna göre,

(I)Yed�ğ�m�z tüm y�yecekler yağ, prote�n ve karbonh�drat g�b� çeş�tl� moleküllerden oluşur. (II) Hatta y�yeceklerden 

aldığımız tat da o y�yeceğ� oluşturan moleküller�n yapısına bağlıdır. (III) Y�yecekler� doğramaya başladığımız andan 

�t�baren y�yeceğ�n yapısında b�r takım fiz�ksel ya da k�myasal değ�ş�kl�klere neden oluruz. (IV) Bu değ�ş�kl�kler 

y�yecekler� p�ş�r�rkende devam eder.  (V) Yaptığımız �şlemler sonucun da y�yecekler�n kokusu, tadı veya görüntüsü 

değ�ş�r.

metn�nde numaralanmış cümleler�n hang�ler�nde b�r yazım yanlışı yapılmıştır?

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

20.

Beden�n �şaretler� adlı b�lg�lend�rme panosuna bakan b�r�n�n bu b�lg�lere göre aşağıdak� yorumlardan hang�s�n� 

yapması uygun olmaz?

 
) )

))



1.  

Kurtuluş Savaşı'nın kader�n� bel�rleyen cephe, Batı Cephes�'d�r. Batı Cephes�'nde savaş, Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da 

İzm�r'� �şgal� �le başladı. Bu �şgallere karşı Osmanlı Devlet� tepk�s�z kalınca ve Mondros Ateşkes Antlaşması gereğ� ordu 

terh�s ed�ld�ğ�nden Kuvay-ı M�ll�ye b�rl�kler� ortaya çıktı. Kuvay-ı M�ll�ye b�rl�kler� Yunan ordusuna karşı kahramanca 

mücadele etmekteyd�. Ancak bu mücadele düşmanın �lerley�ş�n� yavaşlatmakla b�rl�kte �şgaller� engellemekten uzaktı. 

Kuvay-ı M�ll�ye b�rl�kler� düzenden yoksundu, b�r merkezden yönet�lmed�kler� �ç�n kend� komutanlarının �stekler� 

doğrultusunda hareket ed�yorlardı. Bu dağınık b�rl�klerle Yunan ordusunu yurttan çıkarmak mümkün değ�ld�. TBMM'n�n 

açılmasından sonra M.Kemal düzenl� ordunun kurulması çalışmalarına başladı. Kuvayı M�ll�ye b�rl�kler�n�n düzenl� 

orduya katılmalarını �sted�. Ancak bazı Kuvayı M�ll�ye b�rl�kler� düzenl� orduya katılmak �stemed�ler. TBMM'ye karşı 

ayaklanmaların bastırılmasında büyük emeğ� geçen Çerkez Ethem düzenl� orduya katılmayarak TBMM'ye karşı cephe 

aldı. Batı Cephes� komutanlığının harekete geçmes� sonucu Çerkez Ethem Yunanlılar'a sığındı.

Bu b�lg�lerden hareketle  aşağıdak� yargılardan hang�s�ne ulaşılamaz? 

A)   Osmanlı Devlet�, �şgallere karşı tepk�s�z kalmıştır.

B)  Kuvay-ı M�ll�ye, M�ll� Mücadelen�n başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

C)  Kuvay-ı M�ll�ye b�rl�kler�, İzm�r'�n �şgal� üzer�ne ortaya çıkmıştır.  

D) Çerkez Ethem düzenl� ordunun kurulmasına karşı çıkmıştır.

2. 

İt�laf devletler� Mustafa Kemal'�n Samsun'a ayak basmasıyla Anadolu'dak� faal�yetler�nden rahatsız olmuş, İstanbul 
Hükümet� �se zor durumda kalmıştır. Olaylar karşısında �y�ce bunalan hükümet 8 Haz�ran 1919'da Mustafa Kemal'� ger� 
çağırmış ancak oyalayıcı b�r cevapla karşı karşıya kalmıştır. Mustafa Kemal 12 Haz�ran 1919'da Havza'dan Amasya'ya 
geçerek Müdafaa-� Hukuk Derneğ� bünyes�nde hazırlanan met�n üzer�nde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalara Al� Fuat 
Paşa, Refet Bey ve Rauf Bey de katkı sundu. Bu çalışmalar “Amasya Genelges�” adıyla kabul ed�ld�. Mustafa Kemal'�n 
yaver� Cevad Abbas tarafından kaleme alınan bu met�n Erzurum'da bulunan Kazım Karabek�r ve Konya'da bulunan 
Cemal Paşa'nın da onayıyla 22 Haz�ran 1919'da �lan ed�ld�. Amasya Genelges�'nde yer alan bazı maddeler: 

· Vatanın bütünlüğü, m�llet�n bağımsızlığı tehl�keded�r.

· İstanbul Hükümet� üzer�ne aldığı sorumlulukların gerekler�n� yer�ne get�rememekted�r. 

· M�llet�n bağımsızlığını y�ne m�llet�n az�m ve kararlılığı kurtaracaktır. 

Yukarıdak� b�lg�lere göre Mustafa Kemal'�n çalışmalarıyla �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�ne ulaşılamaz? 

A) M�ll� mücadeley� halkla b�rl�kte yürütmek �stem�şt�r. 

B) Ordunun öneml� subayları tarafından destek görmüştür. 

C) İstanbul Hükümet�'n�n verd�ğ� görevler� uygulamıştır. 

D) Bağımsızlık ve vatanseverl�k duygularıyla hareket etm�şt�r. 

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�

T.C İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük Test�nde 10 soru vardır. 
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3.

1870'te s�yas� b�rl�ğ�n� tamamlayan İtalya, bu tar�hten 
sonra gel�şen sanay�s� �ç�n gerekl� olan ham madde ve 
pazar �ht�yacını karşılamak amacıyla sömürgec�l�ğe 
başladı. Bunun �ç�n de gözünü Osmanlı Devlet� 
denet�m�ndek� Trablusgarp'a d�kt�. Osmanlı Devlet�, 
Trablusgarp 'a karadan ya da den�zden asker 
göndereb�lecek durumda değ�ld�. Mustafa Kemal 
İtalya'nın Trablusgarp'ı �şgal etmes� üzer�ne bazı yakın 
arkadaşlarıyla b�rl�kte gönüllü olarak k�ml�kler�n� g�zleyerek 
bölgeye g�tm�ş ve burada dağınık halde bulunan yerl� halkı 
b�r araya get�rmeye çalışmıştır. İtalyan kuvvetler� �le 
mücadele etm�şt�r. Mustafa Kemal, İtalyanların bölgede 
�lerlemes�n� durdurmuş Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara 
karşı başarılı b�r d�ren�ş örgütlem�şt�r.

Ver�len met�nden hareketle Mustafa Kemal'�n k�ş�l�k 
özell�kler�nden hang�s�ne değ�n�lmem�şt�r?

A) Vatansever                                      B) Teşk�latçı

C) Mücadelec�                                      D) Kararsız

4.

Son Osmanlı Mebusan Mecl�s�'n�n 28 Ocak 1920'de  

M�sak-ı M�ll�'y� kabul etmes�nden rahatsızlık duyan İt�laf 

Devletler� 13 Kasım 1918'den ber� fi�len �şgal ett�kler� 

İstanbul'u 16 Mart 1920'de resmen �şgal ett�ler. Mebusan 

Mecl�s� �se süres�z tat�l ed�ld�. Mecl�s�n çalışamaz hale 

gelmes�yle m�llet �rades�n�n tecell� etme �mkanı ortadan 

kalkmıştı. İstanbul'dan üm�d�n kes�lmes�yle mecl�s�n 

Anadolu'da güvenl� b�r yerde açılmasına karar ver�ld�. 

Mecl�s�n asker� ve mülk� makamlara gönder�len b�r 

genelgeyle Ankara'da toplanmasına karar ver�ld�. Bu 

genelgen�n ardından seç�mler büyük güçlüklere rağmen 

süratle yapıldı. Seç�len üyeler mecl�s�n açılmasına karar 

ver�len 23 N�san 1920'de Ankara'ya ulaştılar. Halkla 

b�rl�kte Hacı Bayram Vel� Cam��'nde kılınan Cuma 

namazının ardından dualar ve kes�len kurbanlar eşl�ğ�nde 

Büyük M�llet Mecl�s� resmen açıldı. 

Yukarıdak� paragraftan hareketle aşağıdak� 

yargılardan hang�s�ne  olarak ulaşılab�l�r?kes�n

A) M�ll� egemenl�k �lkes� kararlılıkla uygulanmıştır. 

B) Yen� b�r devlet kurma düşünces� kes�nleşm�şt�r. 

C) Kabul ed�len M�sak-ı M�ll� kararları uygulanamamıştır.

D) Yen� mecl�s İstanbul Hükümet�'ne bağlı kalmıştır.

5.

1921 yılında Ankara'da toplanan Maar�f Kongres�'n�n 

eğ�t�m tar�h�m�z �ç�nde öneml� b�r yer� vardır. Bu kongre; 

okul ve öğrenc� mevcudunu tesp�t etmek, bu konuda 

yapılması gereken çalışmaları bel�rlemek ve eğ�t�me m�llî 

b�r yön vermek amacıyla toplanmıştır. Eğ�t�m tar�h�m�zde 

b�r dönem�n başlangıcı olarak görülmes� gereken  

kongrede Atatürk;  eğ�t�m, b�l�m ve kültür alanındak� 

düşünceler�n�, yapılacak �nkılâpların esaslarını, 

öğretmenler �ç�n neler düşündüğünü ve onlardan neler 

bekled�ğ�n� ve eğ�t�m�n M�ll� olması gerekt�rd�ğ�n� bel�rten 

b�r konuşma yapmıştır.

Ver�len metne göre Maar�f Kongres� �le �lg�l� 

çıkarılab�lecek en kapsamlı yargı aşağıdak�lerden 

hang�s�d�r?

A) Kongrede Cumhur�yet dönem� eğ�t�m pol�t�kası 

bel�rlenm�şt�r.

B) M�ll� Eğ�t�m s�stem� bu kongren�n ana konusu 

olmuştur.

C) Eğ�t�m planlamamızda yabancı ülkeler örnek 

alınmalıdır.

D) Maar�f Kongres� yet�şt�r�lmek �stenen �nsan t�p�n� 

ortaya koymuştur.

6.

17 Şubat 1923 tar�h�nde İzm�r İktisat Kongresi'nde 

alınan kararlardan bazıları şunlardır:
· Ham maddes� yurt �ç�nde bulunan sanay� dalları
kurulmalıdır. 
· Yabancı sermayen�n ülkeye g�r�ş� b�r kurala
bağlanmalıdır.
· Gümrük verg�ler� yerl� sanay�y� gel�şt�recek şek�lde
düzenlenmel�d�r. 
· Kabotaj hakkı konusunda tam bağımsızlık
sağlanmalıdır.

Bu kararlar �le aşağıdak�lerden hang�s� amaçlanmış 
olamaz ?
A) Üret�mde dışa bağlılığın azaltılması 
B) M�ll� ve bağımsız ekonom�n�n kurulması
C) Ülkede kurulacak yabancı yatırımların engellenmes�
D) Türk�ye'dek� l�manlardan Türk den�zc�ler�n
yararlanması

T.C. İnkılap Tar�h� ve
Atatürkçülük Test�
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7.
Şeyh Sa�t �syanının çıkmasında Terakk�perver 
Cumhur�yet Fırkası'nın payının olması üzer�ne 
Mustafa Kemal şöyle dem�şt�r:
'Part�, d�nsel düşünce ve �nançlara saygılıdır. 'sözler�n� 
�lke ed�n�p bayrak g�b� kullanan k�ş�lerden, �y� n�yet 
bekleneb�l�r m�yd�? Bu bayrak, yüzyıllardan ber� 
b�lg�s�zler�, bağnazları ve boş �nançlara saplanmış 
olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış 
k�mseler�n taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu, 
yüzyıllardan ber�, sonu gelmeyen yıkımlara, �ç�nden 
çıkab�lmek �ç�n büyük özver�ler �steyen p�s bataklıklara, 
hep bu bayrak göster�lerek sürüklenmem�ş m�yd�?'

Mustafa Kemal'�n yukarıda ver�len açıklamasıyla;
I- Vatandaşların d�nî duygularının sömürülmes�
II- Sığ düşüncel� k�ş�ler�n çıkar çevreler�nce kullanılması
III- İlerleme ve yen�leşmede la�kl�ğ�n önem�n�n 
anlaşılmaması
durumlarından hang�s�ne karşı çıktığı söyleneb�l�r?

A) I ve II                                       B) I ve III               

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

8.Cumhur�yet�n �lanının aşağıdak� gel�şmelerden 
hang�s�ne ortam hazırladığı söylenemez?

A) Devlet�n yönet�m şekl� bell� oldu

B) Devlet başkanlığı sorunu çözüldü

C) Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırladı

D) Devlet�n �sm� bell� oldu

9. 

Cumhurbaşkanı Gaz� Mustafa Kemal kend�s�ne karşı 

su�kast g�r�ş�m�nde bulunan ve yakalanan Z�ya Hurş�t ve 

Gürcü Yusuf adlı k�ş�lerle İzm�r'de b�r otelde görüşmüştür. 

Z�ya Hurş�t'e “Sen�nle bunca arkadaşlık ett�k. Hayatıma 

kastedecek kadar �ler� g�tmende sebep acaba neyd�?” 

sorusunu yöneltm�şt�r. Z�ya Hurş�t başını eğm�ş ama 

cevap veremem�şt�r. Gürcü Yusuf �se “Bana bomba 

atab�lecek m�yd�n?” sorusuna karşılık “Sen� gördükten 

sonra atmazdım” dem�şt�r. Bunun üzer�ne Mustafa Kemal 

şu açıklamayı yapmıştır: “Ben şahsen �nt�kamdan 

hoşlanan b�r adam değ�l�m. İş mahkemeye aktarılmıştır. 

Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu �şe karışmaya 

hakkım yoktur.” dem�şt�r. 

Mustafa Kemal kend�s�ne su�kast g�r�ş�m�nde 

bulunanlara karşı yaptığı açıklamada 

aşağıdak�lerden hang�s�n�n önem�ne vurgu 

yapmıştır?

A) Güçler b�rl�ğ� �lkes�   

B) Hukukun üstünlüğü

C) M�ll� egemenl�k   

D) La�k devlet düzen�

10. 

Şeyh Sa�t İsyanı Cumhur�yet yönet�m�n� ortadan kaldırıp 

saltanat ve h�lafet� ger� get�rmeye yönel�k başlatılan b�r 

�syan hareket�d�r. TBMM'n�n olağanüstü önlemler alarak 

bastırdığı bu �syan b�r �ç sorunken, ortaya çıkarmış olduğu 

sonuçlar �t�bar�yle dış pol�t�kada da Türk�ye aleyh�ne 

olumsuz gel�şmeler�n yaşanmasına neden olmuştur. 

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� Şeyh Sa�t 

İsyanı'nın uluslararası alandak� olumsuz 

sonuçlarından b�r�d�r?
A) Musul'un Irak'a bırakıması.
B) Terakk�perver Cumhur�yet Fırkası'nın kapatılması.
C) Çok part�l� hayata geç�ş denemes�n�n başarısız 
olması.

D) Hükümet değ�ş�kl�ğ�n�n yaşanması.



1.

Evren�n yasaları, evren� yaratan ve yöneten Allah'ın (c.c.) koyduğu temel �lkelerd�r. Kur'an-ı Ker�m'de bu yasalar 

“Sünnetullah'” kavramıyla �fade ed�l�r. Bu kavram, Allah'ın (c.c.) evren ve evrendek� canlı cansız tüm varlıklar �le �lg�l� 

koyduğu kurallar ve kanunlardır. Bunlar değ�şmez yasalardır. Evrendek� ölçü ve düzen, bu yasalar sayes�nde 

gerçekleşmekte ve sürmekted�r. Evren�n yasaları sayes�nde �nsanlar, meydana gelen fiz�ksel, b�yoloj�k ve toplumsal 

olayları anlamlandırab�lmekted�rler. 

Aşağıdak� ayetlerden hang�s� bu yasalara örnek oluşturmaz?

A) “Ne Güneş Ay'a yet�şeb�l�r ne de gece gündüzü geçeb�l�r. Her b�r� b�r yörüngede yüzmekted�r.”(Yâsîn sures�, 40. 

ayet.)

B) S�zden önce(k� m�lletler�n başından) n�ce olaylar gel�p geçm�şt�r. Yeryüzünde gez�n dolaşın da yalanlayanların 

sonunun nasıl olduğunu b�r görün.”( Âl-� İmrân sures�, 137. ayet.)

C) “Sen� yaratan, şek�llend�r�p ölçülü yapan, d�led�ğ� b�r b�ç�mde sen� oluşturan Allah'tır.”(İnfitâr sures�, 7-8. Ayetler.)

D) “Ey �man edenler! (Aklı örten) �çk� (ve benzer� şeyler)… şeytan �ş� b�rer p�sl�kt�r. Onlardan kaçının k� kurtuluşa 

eres�n�z.”(Mâ�de sures�, 90. ayet.)

2.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın (c.c.) adıyla.

Allah, kend�s�nden başka h�çb�r �lah olmayandır. D�r�d�r, kayyûmdur (her şey�n varlığı O'na bağlı ve dayalı olandır). O'nu 

ne b�r uyuklama tutab�l�r ne de b�r uyku. Göklerdek� her şey, yerdek� her şey O'nundur. İzn� olmaksızın O'nun katında 

şefaatte bulunacak k�md�r? O, kulların önler�ndek�ler� ve arkalarındak�ler� (yaptıklarını ve yapacaklarını) b�l�r. Onlar O'nun 

�lm�nden, kend�s�n�n d�led�ğ� kadarından başka b�r şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökler� ve yer� kaplayıp 

kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmekted�r.) Gökler� ve yer� koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, 

yüced�r, büyüktür.

 “Ayet el-Kürs�” �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s�ne değ�n�lmem�şt�r?

A) Allah'ı (c.c.) �nsanlara tanıtan eşs�z b�r açıklama ve del�ld�r.

B) Allah'ın (c.c.) yücel�ğ�, sıfatları, evrende meydana gelen bütün olayların tamamen onun �rades� doğrultusunda 

gerçekleşt�ğ�

C) Allah'ın (c.c.) �nsanları eşs�z b�r b�ç�mde yarattığı

D) Allah'ın (c.c.) �nsanlara d�led�ğ� kadar �l�m verd�ğ�nden

D�n Kültürü ve
Ahlak B�lg�s� Test�

D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Test�nde 10 soru vardır. 
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3.

Kader b�r �ş�n planlanması, kaza �se bu planın 

gerçekleşmes�d�r. Önce kader sonra kaza gel�r. Kader 

Allah'ın (c.c.) �l�m ve �rade sıfatlarıyla, kaza �se kudret ve 

yaratma sıfatıyla �lg�l� b�r kavramdır. Buna göre evrende 

meydana gelm�ş ve gelecek her şey, Allah'ın (c.c.) �lm�, 

d�lemes�, takd�r� ve yaratmasıyla gerçekleş�r.

Yukarıdak� açıklamaya göre aşağıdak�lerden hang�s� 

kader kavramına örnek olamaz?

A) Ahmet'�n Türk b�r anne babadan dünyaya gelmes�

B) Güral'�n hafta sonu arkadaşıyla kavga etmes�

C) Allah-u Teala'nın yer yüzünü yaratması

D) Erdal Bey'�n evleneceğ� k�ş�y� bulması

4.

F�ravun, Hz. Musa'nın (a.s.) peygamberl�ğ�n� kabul etmed� 

ve ondan b�r muc�ze göstermes�n� �sted�. O dönemde 

Mısır'da s�h�rbazlık çok yaygındı. Allah da (c.c.) Hz. 

Musa'ya (a.s . )  daha çok s �h � rbazl ık  a lanında 

peygamberl�ğ�n� �spat edecek muc�zeler göstermes�ne 

�mkân verd�. Hz. Musa (a.s.) asasını yere atınca büyük b�r 

ejderha oldu. F�ravun'un adamları, bunun b�r s�h�rbazlık 

olduğunu söyled�ler. Bunun üzer�ne F�ravun, Mısır'dak� en 

ünlü s�h�rbazları toplattı ve onlardan Hz. Musa (a.s.) �le 

yarışarak onu yenmeler�n� �sted�. S�h�rbazlar, eller�ndek� 

�pler� yere atıp yılan şekl�nde göstererek halkı büyüled�ler, 

oradak�ler�n gözler�n� boyadılar. Bunun üzer�ne Hz. Musa 

(a.s.), Allah'ın (c.c.) emr� �le el�ndek� asasını yere bıraktı. 

Asası büyük b�r yılana dönüştü ve s�h�rbazların uydurduğu 

yılanları yutmaya başladı. S�h�rbazlar, Hz. Musa'nın (a.s.) 

yaptığının b�r s�h�r olmadığını anladılar.

Bu met�n aşağıdak� sorulardan hang�s�n�n cevabı 

olab�l�r ?

A) F�ravun'un nasıl �man etm�şt�r?

B) Mısır'da s�h�rbazlık nasıl yayılmıştır?

C) Hz. Musa (a.s.) muc�zes� var mıdır?

D) Mısır'dak� ünlü s�h�rbazlar k�md�r?

5.

Mekkel�ler, Hz. Peygamber'�n (s.a.v.) dürüst ve güven�l�r 

b�r �nsan olduğunu çok �y� b�ld�kler�nden kıymetl� eşyalarını 

ona emanet olarak bırakırlardı. Çünkü b�rb�rler�nden daha 

çok ona güven�yorlardı. Hz. Peygamber de (s.a.v.) 

kend�s�ne tesl�m ed�len emanetlere asla hıyanet etmez ve 

onları sah�pler�ne sağlam b�r şek�lde �ade ederd�. En zor 

anlarında ve güç durumda kaldığı zamanlarda b�le bu 

emanetler� gerekt�ğ� g�b� korur ve sah�pler�ne ulaştırmak 

�ç�n gerekl� gayret� göster�rd�. Hz. Peygamber (s.a.v.), 

�nananlara da doğru ve güven�l�r k�mseler olmasını 

öğütler. O, Müslümanı, “El�nden ve d�l�nden başkalarının 

güvende olduğu k�msed�r.”(T�rm�z� ) d�ye tanımlardı. 

Kuran-ı Ker�m'de konuyla �lg�l� şöyle r�vayet ed�lmekted�r. 

………………………………………………........................

Parça aşağıdak� ayetlerden hang�s� �le devam ederse 

paragrafın akışı bozulmaz ?

A) “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. 

De k�: 'Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, 

yet�mler, fak�rler ve yolda kalmışlar �ç�nd�r…”(Bakara 

sures� 215.ayet)

B) Sen Allah'ın kanununda (Sünnetullah) h�çb�r değ�ş�kl�k 

bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda h�çb�r sapma 

bulamazsın.(Fatır sures� 43. Ayet)

C) “Rabb�m�z Allah'tır!” d�ye �krarda bulunup, sonra da 

özde ve sözde dosdoğru olarak �nanç, amel ve ahlâkta 

sapmadan doğru yolu tâk�p edenler�n üzer�ne melekler 

�ner ve şöyle derler: “Korkmayın ve üzülmey�n! S�ze 

va'dolunan cennetle sev�n�n!” (Fuss�let sures� 30. Ayet)

D) K�m peygambere �taat ederse Allah'a �taat etm�ş olur. 

K�m yüz çev�r�rse (b�ls�n k�) b�z sen� onlara bekç� 

göndermed�k.(N�sa sures� 37.ayet)

6.

Zeynep arkadaşlarına peygamber�m�z hakkında neler 

b�ld�kler�n� sordu ve aşağıdak� cevapları aldı.

Irmak:  Tebl�ğ�nden vazgeçmes� �ç�n müşr�kler�n yaptığı 

tekl�fler� “Güneş'� sağ el�me Ay'ı da sol el�me versen�z y�ne 

de vazgeçmem” d�yerek  reddetm�şt�r.

Merve : Ta�fl�ler�n kend�s�ne yaptığı bütün kötülüklere 

rağmen onların helak olmasını �stemem�şt�r.

Erhan : Çocuklarla şakalaşmış,oynamış,onlara çeş�tl� 

hed�yeler verm�şt�r.

Yukarıdak� konuşmada peygamber�m�z�n 

hayatındak� örnek davranışların hang�s�ne 

değ�n�lmem�şt�r?

A) İst�şareye önem vermes�                                  

B) İnsanlara değer vermes�

C) Davasında kararlı olması                                 

D) Merhametl� olması
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7.

Hayatta �ken cennetle müjdelenen 10 sahabeden b�r�s� 

Sa'd b.Eb� Vakkas'tır. Sa'd Müslüman olduğunda müşr�k 

olan annes� bu durumdan çok rahatsız oldu. Oğlunu 

karşısına aldı ve d�n�nden vazgeçmes�n� �sted� fakat 

oğlunu �kna edemed�. Oğluna “Sen d�n�nden dönmed�kçe 

ben ne b�r şey yer�m ne de b�r şey �çer�m” ded�. Sa'd 

annes�ne bağlıydı ve son derece saygılıydı ama bunu 

kabul edemezd�. Annes�ne “Vallah� anne �y� b�l k�,100 tane 

canın olsa,b�rer b�rer çıksa , ben y�ne de d�n�mden 

dönmem. Artık sen �ster ye, �ster yeme” ded�.

Bu parçaya göre Sa'd b. Eb� Vakkas 

peygamber�m�z�n hang� davranışını kend�s�ne örnek 

almıştır?

A) Davasındak� cesaret ve kararlılığı                      

B) Güven�l�r b�r �nsan olması

C) Danışarak �ş yapması                                           

D) Affed�c� olması

8.

I.Arkadaşlarına karşı dürüst davranması

II.Cömertl�ğ� ben�msemes�

III.K�b�rl� olması

“Öyleyse sakın yet�m� ezme! El açıp �steyen� de 

sakın azarlama”(Duha/9 -10) ayet�n� öğren�p 

“…Emrolunduğun g�b� dosdoğru ol”(Hud /112) 

ayet�n�n sorumluluğunu üzer�nde h�sseden b�r öğrenc�n�n 

yukarıdak�lerden hang�s�n� veya hang�ler�n� yapması 

beklen�r?

A) Yalnız I                 

B) I ve II                       

C) II ve III                  

D) I,II ve III

9.

''Ben sadece gücümün yett�ğ� kadar ıslah etmek �st�yorum. 

Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı �led�r. Yalnız ona 

dayandım ve yalnız ona döneceğ�m.”( Hûd sures�, 88. 

ayet.)

Yukarıdak� ayette aşağıdak� kavramlardan hang�s�ne 

değ�n�lmem�şt�r?

A) Başarı                                         

B) Tevekkül

C) Cüz� �rade                                  

D) Rızık

10.

Allah (c.c.), �nsana seçme ve seç�m�n� de yapma gücü 

verm�şt�r. İnsana, �y�y� ve kötüyü peygamberler ve �lah� 

k�taplar göndererek b�ld�rm�şt�r. Bunun yanı sıra �y�y� ve 

doğruyu ayırt edeb�lmes� �ç�n akıl verm�şt�r. Ancak �y� ve 

doğru �ş ve davranışlardan hang�s�n� seç�p yapacağını 

da �nsana bırakmıştır.

  Aşağıdak� ayetlerden hang�s� yukarıdak� açıklamayı 

destekler n�tel�kted�r ?

A) “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel ç�ftten 

n�ce b�tk�ler yet�şt�rd�k.” (Şu'ara Sures�, 7. ayet)

B) “Şüphes�z b�z ona doğru yolu gösterd�k. İster 

şükred�c� olsun �ster nankör.”(İnsân sures�, 3. Ayet)

C) “Şüphes�z k� Allah ne d�lerse hükmeder.” (Ma�de 

Sures�, 1. ayet)

D) “B�r şey�n olmasını d�led�ğ� zaman ona 'ol' der, o da 

hemen oluver�r.” (Bakara Sures�, 117ayet)

D�n Kültürü ve 
Ahlak B�lg�s�Test�
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1.

Ailee prepares a project about the rules in the classroom and responsibilities at school. According to her survey, most of 

the students at her school try to follow these rules and being a responsible student also helps them get higher notes. So, 

she shares her project with the class and writes down the rules on a chart.

Which of the following options is the CORRECT chart according to Ailee's project?

A)                                                                                      C)

B)                                                                                      D)

2.

Lucy: Hello, this is Lucy calling. Is Jane there? May I speak to her?

The secretary: I am so sorry. Jane is not available at the moment. She went   out……………………………..

Lucy: It would be great. I must talk to her about our meeting……………………………………….

The secretary: I can't hear you well. It is a bad line……………………………………….

Lucy: Can you ask her to call me when she is available?

The secretary: Sure, I will. Have a nice day.

Which of the following questions do NOT they ask each other?

A) Could you repeat again, please?

B) Would you like to leave a message?

C) Could you tell her to call me back?

D) Can you hang up the phone?

Yabancı D�l Test�
Yabancı D�l Test�nde 10 soru vardır. 
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Being respectful
Coming to the classes on time
Running on the corridors

Raising hand before speaking

Keeping the classroom clean
Being respectful
Being quiet during the classes

Coming the class on time

Cleaning the classroom
Making noise in the classes
Running on the corridors

Being respectful

Raising hand before speaking
Coming to the class on time
Being respectful

Making noise in the classroom
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3.

My best friend Martin likes dangerous sports. He

almost tried most sports such as mountain

climbing, scuba diving. But now he wants to try

rafting, which is the most dangerous for me. You

want to say that this sport is more dangerous

than other sports and he needs to be careful. So

you say…

A) I think you shouldn't do this sport with this body.

B) In my opinion, rafting is safer than other risky sports. 

You should try it.

C) I know you are adrenalin junkie, but remember that 

rafting is more challenging than other sports.

D) I think all sports are the same. It is worth trying them 

all.

4.

Hello! I'm Ha�ley. It �s a typ�cal Sunday �n our house 

and we need to do some chores.We shared our 

respos�b�l�t�es w�th my fam�ly members.

· I am respons�ble for vacuum�ng the house.

· My brother �s �n charge of wash�ng the d�shes.

· My father �s respons�ble of  do�ng the laundry .

· My mother �s respons�ble for �ron�ng the clothes.

Wh�ch of the follow�ng chore IS NOT ment�oned

above? 

A)                                             B)

C)                                             D)

5.

Ann: I'll upload a photo from our trip to South Korea!
Jen: Oh, good idea!
Ann: But, I have a problem. I can't choose the 
hashtags.
Jen: Oh, no problem. What is in the photo? 
Ann: We're in front of a palace and eating traditional 
food.
Jen: Then, you should write ________________.
Ann: Thank you! 

Which of the following is CORRECT?
A) #history, #eating, #love 
B) #moderntimes, #food, #enjoy
C) #history, #drinks, #modern
D) #moderntimes, #drinks, #love

6.
Here are some suggest�ons for us�ng �nternet �n a safe 
way;
• You should be careful about the th�ngs you post.
• You should do onl�ne shopp�ng from the webs�tes you 
trust.
• You should be careful about the th�ngs you download.
• .............................................................................……
 
Wh�ch of the follow�ng CAN be added to the l�st 
above?
A) You should create a weak password. It should be 
easy to find.
B) You should be careful about the people you meet 
onl�ne.
C) You should share your personal �nfortmat�on, adress 
etc.
D) You should keep your pr�vacy sett�ng off.

17
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7.

Which of the following is CORRECT according to the brochure?
A) There is no information about the sports.
B) The camp is not for the adventure lovers.
C) There is no information about the equipment.

D) The camp will be in Antalya on weekdays

8.

Jimmie conducted a research among 25 students for his Social Studies project about the free time activities of 

teenagers. At the end of the research, he prepared the table above and shared it with the class.

Which of the following options is CORRECT according to the table?
A) Most of the students prefer reading books to surfing on the Net.
B) Nearly all of the students enjoy spending time with their friends.
C) Most of the students enjoy reading books and spending time online.
D) Nearly half of the students prefer online shopping to reading books.

Yabancı D�l Test�
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STARSZz Company �nv�tes you to the best extreme sports camp of your l�fe!
Jo�n our camp and try the sports you've never tr�ed before!  No need to br�ng 
equ�pment. The camp w�ll be �n Antalya and �t w�ll last for from Fr�day to Sunday. The 
fee for each act�v�ty �s 30£. For more �nformat�on, please call our company: 
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9.

Mary, Carol, Bill and Joseph comment about George.

       MARY        CAROL

     BILL            JOSEPH

According to the comments above, who says something good about George? 

A) Mary / Bill

B) Mary / Carol

C) Bill / Joseph

D) Bill / Carol

10.

Which one is  NOT CORRECT according to the chart?

A) Sam and Maria prefer pizza to grilled fish.

B) Sam likes eating seafood dishes.

C) Mike has unhealthy eating habit. 

D) Jack prefers seafood dishes to baked chicken. 

Yabancı D�l Test�

19

 

When I am �n 

trouble, he 

always supports 

me. 

 

He never tells 

a l�e. I count 

on h�m. 

 

He doesn’t want to  

share anyth�ng w�th 

anybody and he only 

th�nks h�mself. 

 

He often argue w�th 

h�s fr�ends and he 

behaves �mpol�tely. 

Food M�ke Sam Mar�a Jack 

P�zza     

Hamburger     

Gr�lled fish     

Fry�ng potatoes     

Baked ch�cken     
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