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1.

Aşağıdakilerden hangisi bu görselde altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

A)  Genel                             B) Seyrek                          C) Asalak                    D) Besin
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2.

3.

• Varlıkların, kavramların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini belirten sözcüklere “nicel anlamlı sözcük” denir. 
Örneğin “Çocuklar derin havuzda yüzüyorlar.“ cümlesinde “derin” sözcüğü “havuz”un ölçülebilen bir özelliği 
olduğu için nicel anlamlıdır.

• Varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerini belirten, genellikle nasıl olduklarını bildiren sözcüklere “nitel 
anlamlı sözcük” denir. Örneğin “Onurlu bir davranış gösterip fazla parayı iade etti.”  cümlesinde “onurlu” söz-
cüğü “davranış“ sözcüğünün ölçülemeyen, sayılamayan bir özelliği olduğu için nitel anlamlıdır.

Bu açıklamaya göre “çok” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda
kullanılmıştır? 
A) Bu telefonu alabilmek için çok para biriktirmen gerekiyor.
B) Çok kitap okumak, kelime dağarcığına büyük bir katkı sağlar.
C) Bu tatlının böyle çok malzemeyle yapıldığını bilmiyordum. 
D) İhtiyaç sahiplerine yardım eden çok iyi bir insanmış kendisi.

Cümleler Neden-sonuç Amaç-sonuç Koşul-sonuç

I. Bisikletinin tekeri patladığından eve döndü. X

II. Yarın sabah getirmek üzere bu kitabı alabilirsin. X

III. Daha iyi bir ev buluruz diye uzun süre  bekledik. X

IV. Öğleden sonra yağmur yağmazsa yürüyüşe çıkabiliriz. X

V. Duvarı erken bitirmek için hızla çalışıyorlar. X

Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerin anlam özellikleri karşılarına işaretlenmiştir.

Bu tablonun doğru olabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
    A) I ve III.                    B) II ve III.                          C) II ve IV.                     D) IV ve V.

“Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişmektedir?
A) Sanat doğayı birebir taklit etmemeli, sadece bazı yönlerini anlatmalıdır.
B) Sanatın işi doğayı tekrar etmek değil, onun dili olmaktır.
C) Sanat, tabiatı olduğu gibi değil farklı bakış açılarıyla yansıtmalıdır.
D) Sanat için tabiat ne ise, tabiat için de sanat odur. 

4.
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5.

7.

Nesnelere buzlu camın arkasından bakmışsınızdır mutlaka. Ne görmüştünüz? Sınırları bulanıklaşan ve titreşerek 
çoğalan nesneler... Çıplak bakış mı yoksa buzlu cam mı? Hangisi bize gerçeği gösteriyor. Emile Zola bir yazısında 
“Bir sanat eserine yansıyanlar gerçekler değil, gerçeklerin bir buzlu cam ardından görünüşüdür.” diyor.

Aşağıdakilerden hangisi Emile Zola’nın bu sözüyle anlatmak istediğine en yakındır?
A) Sanatçı hayal ürünü düşünceleri gerçekmiş gibi anlatır.
B) Sanatçı eserlerini tamamen hayal gücüyle yaratır.
C) Sanat eseri, gerçekleri birebir vermez sadece sezdirir.
D) Sanat eserlerinde anlatılanlar, hayatın sahte bir kopyasıdır.

Bu metne göre iyi yazar, şair olmak neye bağlıdır?
A) Güçlüklere karşın hayata tutunmaya
B) Deneyim sahibi olmaya
C) Farklı yerlerde yaşamaya
D) Ayrıntılı gözlemler yapmaya         

İnsan, köyü de şehir hayatını da bilirse yoksulluktan tırnaklarıyla kazıya kazıya hayata tutunursa; 
tarlada, manavda, tezgâhta çalışırsa acıyı da sevinci de tadarsa iyi bir yazar, iyi bir şair olur. Sadece 
kitap okuyarak olmaz yazarlık.

6. 1977 yılında eş zamanlı fırlatılan ve o zamandan beri bize bilgi göndermeye devam eden Voyager 1 ve Voyager 2 
adlı sondaların esas görevi beş yıl süresince Jüpiter ve Satürn’le ilgili bilgi toplamaktı. Ancak çok daha uzun süre 
çalışır durumda kaldıkları için Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün uydularını, halkalarını ve manyetik alanlarını da 
keşfetmemizi sağladılar. Voyager sondaları, güç kaynakları tükenene kadar keşfetmeye ve Dünya’ya bilgi gönder-
meye devam edecek. Ayrıca bu uzay sondaları, Dünya dışı yaşamla karşılaşma olasılığına karşı birer disk taşıyor. 
Dünya’daki yaşamla ve kültürlerle ilgili kayıtların bulunduğu bu diskler uzay sondalarının dışına monte edilmiş. Ka-
yıtlardaysa rüzgâr, gök gürültüsü gibi doğal sesler, kuş, balina gibi hayvanların sesleri ve görüntüleri, elli beş farklı 
dilde söylenmiş merhaba sözcükleri ve farklı kültürlerden müzikler yer alıyor.

Bu parçadan hareketle “ikiz sondalar”la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Beklenenden daha uzun süre aktif kalmıştır.
B) Dünyadan bazı mesajlar ve bilgiler taşımaktadır.
C)İkiz sondaların görev alanı genişletilmiştir.
D)Sondalar, gün ışığı sayesinde şarj olmaktadır.
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8.

Bu görselde numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

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

• Ahmet-çocukluk arkadaşım- kendine yeni bir iş kurmuş.
• “Okut-” sözcüğünün kökünü “oku-“ olarak almalısın.
• Antakya-İskenderun arası yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Bu cümlelerde kısa çizgi (-) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.
B) Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
C) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
D) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

9.
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10. Yazma işi aslında bir çeşit terapi gibidir. Konuşamadığını yazarak atar içinden yazar. Ben de öğrencilerime hep 
yazın derim. Günlük yazın, şiir yazın, karalayın… Mutlaka yazın. Yazarlar da eserlerinin bütününde aslında farklı 
hayatları değil kendi dertlerini, kederlerini, sevinçlerini, heyecanlarını anlatır; kendilerini avuturken mesleklerini de 
icra ederler.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilir?
A) Yazarlar, eserlerinde kendi duygularından başka bir şey anlatmaz.
B) Her yazar, romanında gerçek hayatı dile getirmeyi amaç edinmelidir.
C) İnsanın en iyi doktoru yine kendisidir; yazar, karalar, dertlerini unutur.
D) İyi bir yazar, etrafına örnek olur; yazar ve yazma konusunda ilham verir.

Teknolojiyle sürekli iç içeyiz hatta paramızı teknolojiden kazanıyoruz. Fakat ortada dünya çapında büyük bir prob-
lem var. “Z Kuşağı” da diye de tabir edilen yeni nesil teknolojinin içinde doğdu ve aslında bu sanıldığı kadar da iyi 
bir şey değil. Bu kuşağın sosyal becerileri çok az. Bu kuşaktaki çocuklarda fiziksel olarak parmak kireçlenmesi gibi 
daha önce ortada olmayan hastalıklar var. İçinde bulundukları ve en kötüsü de gerçekmişçesine bağlandıkları o 
parlak dünyadan sonra gerçek hayat onları çok sıkıyor. Kimseyle karşılıklı oturup konuşamıyorlar, sohbet edemi-
yorlar, tartıya girmekten çekiniyorlar.
 
Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden şikâyet etmemektedir?
A) Z kuşağının zamanının çoğunu teknolojik aletlere harcamasından
B) Yeni neslin gerçek hayat yerine sanal dünyaya bağlanmasından
C) Yeni neslin teknoloji bağımlılığı yüzünden başarısız olmasından
D) Z kuşağının iletişim kurmakta zorluk çekmesinden

11.

Bu metinde verilmek istenen temel ileti aşağıdakilerin hangisidir?

A) Sınırlarını başkası değil, kendisi belirleyen özgürdür.
B) Özgür olmak için özverili olmak gerekir.
C) Yüksekten uçan yine yüksekten düşeceğini bilmelidir.
D) Oyun, eğlenceli ve öğretici bir etkinliktir. 

Şenlik alanına gelen Mila yaptığı 
uçurtmayı arkadaşlarına göster-
dikten sonra rüzgâra karşı koşup 

uçurmaya çalıştı. Birkaç denemeden sonra 
bunu başardı. Rüzgârla adeta dans ederek, 
süslü kuyruğunu savura savura yükselen 
uçurtma bir müddet sonra gözden kayboldu. 
Mila, düşmüş ya da bir ağaca takılmış ola-
bileceğini düşünerek uzun süre uçurtmasını 
aradı. Bulamayınca da üzülerek evin yolunu 
tuttu. Olanları babasına anlattıktan sonra 
“Birlikte yaptığımız uçurtmaya sahip çıka-
madım baba.” dedi. Ali Bey’in cevabı gayet 
netti: Üzülme kızım, ipleri senin elindeyken 
o güzelim uçurtma özgür olamazdı. 

12.
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13.

15.

Numaralanmış cümlelerle anlam akışına göre bir metin oluşturulduğunda hangisi sondan ikinci olur?

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

Günümüz pop şarkılarını çabuk unuttuğumuz hâlde neden hâlâ 90’lı yılların pop şarkıları dilimizden düşmüyor? 

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz? 

A) Günümüz şarkılarının ruhu yok… Ne sözlerinde ne bestesinde, hepsi bir matematik üzerine kuruluyor. Naka-
ratta patlatırız, şöyle yaparız denildiği için ruh yok. 90’larda sanatçılar gerçek müzik adamıydı, müzikle gece 
gündüz uğraşıyorlardı. Şimdiki müzisyenler bu işi şöhret olmak için yapıyorlar. Üretmek, kalıcı olmak için değil; 
daha çabuk para kazanmak, sokakta tanınmak için bunu yapıyorlar.

B) İnsanların ruhlarını bulmada en önemli belirteç onlara ruhlarını hissettirecek olan bir seven, bir müzik, bir sanat 
eseridir. İnsanlar, âşık olduklarında kendi ruhlarını hisseder. Artık kendi ruhlarını hissedemiyorlar. Sanat yok, 
müzik yok, aşk yok. O tadı arıyorlar. Tadını da daha önce bildikleri için o tat da damaklarında kaldı. 

C) 5 yıl sonra 90’lı yılları nasıl o dönemin şarkılarıyla anıyorsak bu dönemi de bugünün şarkılarıyla anmamız 
lazım. Yani 30 sene sonra 2020’lere baktığımızda biz yine 90’ların şarkılarını mı hatırlayacağız? Unutmamalıyız 
ki her dönem, kendi şarkılarıyla hafızalara kazınır. Dinlediğimiz şarkılar bizi bir zaman yolculuğuna çıkarır. Her 
bir nakarat; bir duygumuzun,  bir coşkumuzun dışavurumudur adeta. 

D) 90’lara baktığımızda pop müzik yeni patlıyordu ve ciddi yatırımlar yapılıyordu. Bunların geri dönüşü de olabili-
yordu. Çok iyi aranjör, söz yazarı ve bestecilerle çalışılabiliyordu. 2000’li yıllarla daha farklı kitlelere hitap edil-
meye başlandı. Çok başarılı işler var evet ama popüler olarak yok. Alternatif ve rap müzik son yıllarda yükseliş-
te ama pop müzikte beslenememekten dolayı çok iyi şeyler çıkmıyor. O yüzden de 90’lara geri dönüş var.

14.

Cebimizde şıngırdayan bilyeler
Mahallenin yokuşunu tırmanırken biz
Doludizgin inişi düşlemekteyiz
Tornetlerimiz rüzgâra öykünmenin peşinde 
Biz uçmanın derdindeyiz

Bu dizelerde yer alan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kişileştirme- Tezat                          B) Abartma- Konuşturma          
C) Benzetme- Kişileştirme                  D) Abartma- Tezat

I. Çünkü bu taktiği uygulayarak beyaz taşları seçen oyuncu, tempolu hamleleri ile merkeze hâkim olur.

II. Bu gambitte beyaz taşları seçen oyuncunun yaptığı piyon fedası önemli değildir.  

III. Siyah taşları seçen oyuncu içinse en iyi devam yolu, gambiti kabul ederek mutlak sona adım adım yaklaşmak-

IV. Evans Gambiti, ilk kez 1824’te ortaya çıkan ve hamle ile karakterize edilen belirleyici bir satranç açılışıdır.
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16.

17.

Taş, kâğıt, makas oyunu iki kişi ile oynanır. Bu oyunun kurallarına göre taş makastan, makas kâğıttan, kâğıt ise taş-
tan üstündür. Yumruk haline getirilen eller üçe kadar sayıldıktan sonra bu nesneleri ifade edecek şekilde, karşılıklı 
olarak ve aynı anda biçimlendirilir. İki kişinin eli aynı nesneyi ifade edecek şekildeyse oyun tekrar edilir. Ellerin taş, 
kâğıt ve makas şeklinde ifadesi aşağıdaki gibidir.

TAŞ                                                                KÂĞIT                                                              MAKAS

• Emre ile Barış bu oyunu oynamaktadır. Oyunun sonunda Emre galip gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Emre ile Barış’ın oyununa ait olabilir?

Emre Barış
A)

B)

C)

D)

Ünlü yönetmenin filmlerinde kimi zaman kendimizi bulduk, kimi zaman ailemizi izledik, bazen de çocukluk dönem-
lerimizin hayallerine sürüklendik. Büyümüş bir adamın samimiyet duygusuna olanca gücüyle sahip çıkmaya gayret 
eden ve içinde hâlâ küçük bir çocuğun masallara olan aşkını barındırmaya çalışan bir anlatıcıdır. İlk bölümlerinde 
dipten aldığı duyguyu filmin ikinci yarısında inanılmaz bir şekilde zirveye çıkarır ve o duygu yoğunluğunda hepi-
mizin gözleri dolar. Film adları da konuları da ilginçtir. Arınma duygusundan iletişime, sosyal mesajlardan aile içi 
paylaşımlara kadar bizden konulara değinip kendimizi görmemize olanak sağlar.

Bu metinde sözü edilen ünlü yönetmenle ilgili,
I. Film konularını bilinçli seçtiği
II. Film karakterlerini hayatta her an karşılaşılabilecek kişilerden seçtiği 
III. Filmlerinde duygu seli yaşattığı     
yargılarından hangilerine değinilmiştir? 

A) I ve II.                 B) I ve III.                    C) II ve III.                        D) I, II ve III.
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18. Haber yazıları, bir olay ya da olguyla ilgili bilgilerin 5N1K kuralına göre yazılı metin hâline getirilmesiyle oluşur. 
5N1K kuralı, haberin “ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim” sorularına göre kurgulanmasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisi 5N1K kuralına göre yazılmış bir haber yazısıdır?

A) Türkçeyi şiirleriyle koruyan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu gelişme beni çok sevin-
dirmişti. Çünkü Yunus Emre, şiirlerinde sade bir Türkçeyle insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış 
kavramlarını işlemiştir. Bu da Yunus Emre’nin her çağda okunmasını sağlamıştır.

B) Kargo uçakları, dev gövdeleriyle bazen roket parçaları bile taşıyorlar. Arkeolojik eserler, canlı hayvanlar, bitkiler, 
otomobil, borular, dev makine parçaları, uçak motorları kargo uçaklarının yükleri arasında. Normal uçaktaki yolcu 
koltuklarının olmadığını ve içinin tamamen yükle dolu olduğunu düşünün. Bu çok ağır yükleri yüklemek için çeşitli 
araçlar da kullanılıyor. 

C) Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde leylek heyecanı yaşanıyor. Avrupa Leylek Köyle-
ri Birliği’ne Türkiye’nin tek üyesi Eskikaraağaç’ta leylek yuvaları belediye ve itfaiye ekipleri tarafından atık malze-
melerden özenle temizlendi. Çevre kirliliğinden dolayı leylekler yabancı maddeleri de yuvaya taşıyabiliyor. Bölge 
halkı şimdi merakla leylekleri bekliyor.

D) Kızıl pandanın yaşadığı Himalaya ormanları yazın sıcak ve nemli olduğu için sıcak havaları hiç sevmez. Yağmur-
lu zamanlarda ise ağaçlar üzerinde kedi, köpek gibi patili dostlarımızın aksine ayakları kaymadan yürür. Bunun 
nedeni ayak tabanlarının tamamen kürkle kaplı olmasıdır.

Türkan, Hüseyin, Sibel, Ender ve Zeki kayak pistinde kızak yarışı yapmıştır. Bu kişilerin yarışma sonundaki sırala-
malarıyla ilgili bilinenler şunlardır:

• Sibel, yarışı dördüncü sırada tamamlamıştır.
• Sıralamada Türkan ve Ender’in arasında iki kişi vardır.
• Yarışı ilk bitiren Hüseyin değildir.

Buna göre,
I. Zeki birinci olmuştur.
II. Ender sonuncudur.
III. Hüseyin üçüncü olmuştur.
IV. Türkan ikinci olmuştur.
yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir?

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

19.

Bu cümledeki altı çizili sözle sanatçının eserlerindeki kahramanlarının hangi yönü vurgulanmıştır?  
A) Toplum tarafından benimsenen kişiler olmaları 
B) Gerçek hayattan seçilmiş olmaları
C) Güçlü, tuttuğunu koparan kişiler olmaları
D) Toplumsal mesaj iletme görevini üstlenmeleri

20.
.  Sanatçı hem şair hem yazar hem de sıra dışı bir adam. Polisiye romanların bir edebi eser sayıl-

madığı dönemlerde yayınladığı kitapları ile ülkedeki en iyi polisiye yazarı hâline geldi ve geniş kitle-
ler tarafından çok beğenildi. Sanatçı, Türk tarihini de içinde taşıyan konuları eserlerinde barındıra-
rak okuyucunun heyecanını artırmayı çok iyi bilen usta bir yazar. Asıl dikkat çeken yönü ete kemiğe 
büründürdüğü kahramanlarıyla okurun karşısına çıkmasıdır



1. 

M�ll� mücadelen�n kazanılmasından sonra Cumhur�yet Halk Fırkası'nın pol�t�kalarıyla �le ters düşen Kazım Karabek�r, Al� 

Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele ve Adnan Adıvar g�b� �s�mler 17 Kasım 1924'te Türk�ye Cumhur�yet�'n�n �lk 

muhalefet part�s� olan Terakk�perver Cumhur�yet Fırkası'nı kurdular. Mustafa Kemal Paşa Türk�ye'de demokras�n�n 

yerleşmes� ve kısa sürede gel�şmes�n� �sted�ğ� �ç�n böyle b�r part�n�n kurulmasından son derece memnundu. Ayrıca 

�kt�darı denetleyecek b�r muhalefet�n varlığını son derece öneml� buluyordu. Ancak part� programında yer alan “d�n ve 

�nançlara saygılıyız” maddes� �nkılâplara karşı olan saltanat ve h�lafet yanlılarının part�de toplanmasına sebep olmuştur. 

13 Şubat 1925'te çıkan ve devlet� Musul meseles�nde zor durumda bırakan Şeyh Sa�t İsyanı'ndan bu part� ve üyeler� 

sorumlu tutulmuştur. Terakk�perver Cumhur�yet Fırkası 3 Haz�ran 1925'te kapatılmış ve �lk çok part�l� hayata geç�ş 

denemes� başarısız olmuştur. 

Buna göre çok part�l� hayata geç�ş denemeler�yle �lg�l� olarak;

I. Ülkede demokras� b�l�nc�n�n henüz gel�şmed�ğ�, 

II. Bazı kes�mler�n �nkılâpları �ç�ne s�nd�remed�ğ�, 

III. Ülkedek� �ç sorunların dış pol�t�kayı etk�led�ğ�, 

yargılarından hang�s� ya da hang�ler�ne ulaşılab�l�r? 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III 

2.

Buna göre anayasanın ver�len meddeler�nden hareketle;
I-  Yönet�mde  la�k s�stem anlayışı ben�msenm�şt�r.
II- Devlet�n rej�m� hukuken güvence altına alınmıştır.
III- 'Türk' kel�mes� b�rleşt�r�c� üst k�ml�k olarak kullanılmıştır.
IV- M�l� egemenl�kte eş�tl�k prens�b�ne uygun hareket ed�lm�şt�r.
yargılarından hang�s�ne ulaşılab�l�r ?

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

  

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

T.C İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük Test�nde 10 soru vardır. 
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1924 Anayasası’nın Bazı Maddeler�: 

1. Türk�ye Devlet� b�r Cumhur�yett�r. 

2. Türk�ye Devlet�’n�n d�n� İslam’dır. Resmî d�l� Türkçed�r . Başkent� Ankara’dır. 

3. Hâk�m�yet kayıtsız ve şartsız m�llet�nd�r. 

4. Seç�mler dört yılda b�r yapılır . On sek�z yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına sah�pt�r . 

5. Otuz yaşını doldurmuş her erkek m�lletvek�l� adayı olma hakkına sah�pt�r . 

6. Türk�ye halkına, d�n ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık �t�bar�yle “Türk” �fades� kullanılır . 

.
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3. 

Mustafa Kemal'�n düşünce dünyasını ve k�ş�l�ğ�n� en çok 

şek�llend�ren şeh�rler�n başında Manastır gelmekted�r. 

Asker� İdad� yıllarında Mustafa Kemal gerek 

arkadaşlarından, gerekse öğretmenler�nden etk�lenerek 

b�rçok alana �lg� duymuştur. Öğretmenler�nden b�r� olan 

Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayes�nde Osmanlı dönem� 

�le �lg�l� der�nlemes�ne b�lg� sah�b� olup geçm�ş ve 

gelecekle �lg�l� anal�t�k düşünceler gel�şt�reb�lm�şt�r. 

Bunun yanında arkadaşı Nac� Bey �le beraber farklı 

şa�rler�n ş��rler�n� okuyarak �nce b�r ş��r zevk�ne sah�p 

olmuştur. Volta�re (Volter), Rousseau (Russo), D�derot 

(D�dero) g�b� Fransız yazarların k�taplarını da altını ç�z�p 

notlar alarak büyük b�r d�kkatle ve özenle okumuştur. 

Tüm bunlar onda etk�l� ve güzel konuşma sanatına da 

�lg�y� artırmış ve bu alanda da kend�n� gel�şt�rm�şt�r.

Parçada Mustafa Kemal'�n aşağıdak� alanlardan 

hang�s�ne yönel�k �lg�s�nden söz ed�lmem�şt�r?

A) Edeb�yat                 B) Tar�h  

C) Askerl�k                 D) H�tabet

4.

30 Ek�m 1918 tar�hl� Mondros Ateşkes Antlaşmasının 

bazı maddeler� şunlardır:
.Boğazlar İt�laf Devletler�ne açılacak ve buralardak� 

�st�hkâmlar İt�laf Devletler� tarafından �şgal ed�lecek, 

Karaden�z'e geç�şler serbest olacaktır.
.Hükümet haberleşmes� dışında tels�z, telgraf ve 

kablolar İt�laf Devletler�n�n denet�m� altında olacaktır.
.Doğu Anadolu'da bulunan altı �lde (Erzurum, Van, B�tl�s, 

S�vas, Harput, D�yarbakır) karışıklık çıktığı takd�rde 

buraların tamamı veya b�r kısmı İt�laf Devletler� 

tarafından �şgal ed�lecekt�r.
.Sınırların korunması ve �ç güvenl�ğ�n sağlanması �ç�n 

gerekl� olan askerler�n dışındak� Osmanlı ordusunun 

tamamı terh�s ed�lecekt�r.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ver�len maddeler� 

aşağıdak�lerden hang�s�ne kanıt olarak 

göster�lemez?
A) Türk yurdunun tamamı hukuk� olarak �şgallere açık 
hale get�r�lm�şt�r.
B) İstanbul'un güvenl�ğ� tehl�keye g�rm�şt�r.
C) Ermen� Devlet�'n�n kurulmasına zem�n hazırlanmıştır.

D) Türk ordusunun savunma gücü kırılmak �stenm�şt�r.

5. 

24 Eylül 1920 tar�h�nde Kazım (Karabek�r) Paşa 

komutasındak� Türk ordusu, Ermen� saldırılarını 

önlemek �ç�n harekete geçt�. Ermen�ler yen�lg�ye uğradı 

ve barış �stemek zorunda kaldı. 3 Aralık 1920'de Büyük 

M�llet Mecl�s� Hükümet�'yle Ermen�stan arasında Gümrü 

Antlaşması �mzalandı. Bu antlaşmaya göre Ermen�ler 

�şgal ett�kler� yerlerden ger� çek�lecek, Kars, Sarıkamış, 

Iğdır, Oltu ve Kulp BMM Hükümet�'ne bırakılacaktı. 

Ermen�ler, Sevr Antlaşması'nın geçers�z olduğunu kabul 

edecek ve Doğu Anadolu'ya yönel�k toprak talepler�nden 

vazgeçecekt�. Gümrü Barış Antlaşması sonrasında bu 

cephedek� b�rl�kler�n b�r kısmı Batı Cephes�'ne 

nakled�lm�şt�r.

Bu b�lg�lerden hareketle aşağıdak� 

değerlend�rmelerden hang�s� yapılamaz?

A) Türk halkının BMM'ye olan güven� artmıştır.
B) Batı Cephes�, asker� açıdan güçlend�r�lm�şt�r.
C) Kuvay-ı M�ll�ye b�rl�kler�, doğuda büyük b�r zafer elde 
etm�şt�r.
D) Asker� başarı, s�yas� başarıyı beraber�nde get�rm�şt�r.

6.
Cumhur�yet rej�m� egemenl�ğ�n kayıtsız ve şartsız m�llete 

a�t olduğunu vurgulayan b�r yönet�m şekl�d�r. H�çb�r ayrım 

ve fark gözetmeks�z�n halkın tamamının katıldığı 

seç�mler aracılığıyla mecl�s oluşturulur. Mecl�ste halkın 

tüm kes�mler� eş�t b�r şek�lde tems�l ed�lerek m�llet 

�rades�n�n tam anlamıyla yansıtılması sağlanır. 

Ver�len parçadan hareketle çıkarılab�lecek en 
kapsamlı yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) D�n �şler� �le devlet �şler� ayrı olarak yürütülmüştür.
B) Atatürk �lkeler� d�nam�k b�r sürec� gerekt�rm�şt�r.
C) Türk m�llet�n�n tar�h� gerçekler�nden doğmuştur.
D) Cumhur�yetç�l�k �le halkçılık �lkes� b�rb�r�n� 
bütünlem�şt�r.

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

7.

Mustafa Kemal,  başkomutanlık yasama yetk�s�n� 

kullanarak 7-8 Ağustos 1921'de  Tekal�f-� M�ll�ye 

Em�rler�'n� yayımladı. Tekal�f-� M�ll�ye Em�rler�'n�n bazı 

maddeler� şunlardır:
.Her �lçede b�r tane Tekal�f-� M�ll�ye Kom�syonu kurulacak.
.Halk, el�ndek� s�lah ve cephaney� 3 gün �ç�nde bu 

kom�syona tesl�m edecek.
.Her a�le b�rer takım �ç çamaşır, b�r ç�ft çorap ve çarık 

hazırlayıp kom�syona verecek.
.Y�yecek ve g�yecek maddeler�n�n %40'ına el konacak ve 

bunların karşılığı daha sonra ger� ödenecek.
.Halkın el�ndek� b�nek hayvanlarının ve taşıt araçlarının 

%20's�ne bedel� sonradan ödenmek üzere el konacak.

Bu b�lg�lere dayanarak, Tekal�f-� M�ll�ye Em�rler� 

hakkında hang�s�ne ulaşılamaz? 
A) Topyekûn savaşa hazırlık amacını taşır.
B) Sakarya Meydan Savaşı önces�nde yapılan 

hazırlıklardır.
C) Ordunun �ht�yaçlarını g�dermeye yönel�kt�r.
D) Öneml� b�r dayanışma örneğ�d�r.

8.
Osmanlı toplumunda bazı k�ş�ler�n a�lev�, sosyal ve d�n� 

kaynaklı lakaplar taşıması �nsanlar arasında ayrımcılık 

yapılmasına neden oluyor ve toplumsal �l�şk�lerde b�r 

eş�ts�zl�k yaratıyordu. Ayrıca nüfus ve askerl�k �şler�nde 

�s�m benzerl�ğ�nden doğan karışıklıklara neden oluyordu. 

Bu durum Cumhur�yet'�n tüm yurttaşları eş�t kabul eden 

anlayışıyla bağdaşmıyordu. Cumhur�yet'�n 10. yıl 

dönümü, “H�çb�r farklılığın olmadığı, kaynaşmış b�r Türk 

m�llet�n�n ortaya çıkarılması ve m�llet�n çağdaşlaşmasının 

önündek� engeller�n kaldırılması” parolasıyla kutlanmıştı. 

Bu anlayışa uygun olarak b�rl�k ve bütünlük �ç�nde b�r 

toplum meydana get�rmek, ortaya çıkan karışıklıkları 

g�dermek adına 21 Haz�ran 1934'te Soyadı Kanunu 

kabul ed�lm�şt�r. 

Yukarıdak� b�lg�lere göre Soyadı Kanunu'nun kabul 

ed�lmes� � le � lg�l �  aşağıdak�lerden hang�s�ne 

ulaşılamaz? 

A) Toplumsal eş�tl�ğ� sağlamaya yönel�kt�r. 

B) Toplumu sınıflara ayırmayı hedeflem�şt�r. 

C) Çağdaş b�r toplum oluşturulmak �stenm�şt�r. 

D) Toplumda b�rl�k ve bütünlük sağlanmıştır. 

9. 

Yunan�stan �le mübadele görüşmeler� devam ederken 

İstanbul'da daha çok Rum bırakmak ve Batı Trakya'dak� 

Türkler� göçe zorlamak �steyen Yunan�stan �le “etabl�” 

sorununu ortaya çıkmıştır. Yunan�stan �ler�de Türk�ye hak 

�dd�a etmes�n d�ye Batı Trakya'da Türk bulundurmak 

�stemed�ğ� �ç�n baskı yaptı. Türkler�n mallarına el koyan 

Yunan�stan'ın bu tutumuna karşı Türk�ye de İstanbul'dak� 

Rumların mallarına el koydu. Sorunun çözümü �ç�n 

M�lletler Cem�yet�'ne başvurulsa da çözüm bulunamadı. 

İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumlar �ç�ne g�rmes� 

Avrupa'da savaş tehl�kes�n� ortaya çıkardı. Bunun 

üzer�ne 10 Haz�ran 1930 Nüfus Mübadeles� Anlaşması 

�mzalanarak doğum yer� ve yerleşme durumuna 

bakmaksızın İstanbul'dak� Rumlar �le Batı Trakya'dak� 

Türkler har�ç karşılıklı nüfus değ�ş�kl�ğ� yapılmasına karar 

ver�ld�.

Buna göre mübadele meseles�nde tak�p ed�len bu 
yol, Atatürk'ün dış pol�t�kada bel�rled�ğ�;
I- Mütekab�l�yet
II- Barışçılık
III- Millî güce dayanma 
IV- Hukuka bağlılık
�lkeler�nden hang�ler�n�n uygulandığını 
göstermekted�r?
A) I ve II                                B) II ve III                
C) I, III ve IV                         D) I, II ve IV

10. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal su�kast g�r�ş�m�yle 
�lg�l� Anadolu Ajansına aşağıdak� demec� verm�şt�r.
“Boşa çıkarılan su�kast teşebbüsünden sonra 
vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar ben� çok 
mutlu ett�. Bu el�m olayın ben�m şahsımdan z�yade 
cumhur�yet�m�ze ve onun prens�pler�ne yönel�k olduğuna 
şüphe yoktur. Temel�, büyük Türk m�llet�n�n v�cdanında, 
akıl ve şuurunda atılmış olan cumhur�yet�m�z�n, b�r 
vücudun koparılması �le yok olacağını zannedenler çok 
zayıf akıllı bahtsızlardır. Ben�m naç�z vücudum b�r gün 
elbet toprak olacaktır. Fakat Türk�ye Cumhur�yet� �lelebet 
pay�dar kalacaktır.”

Buna göre Mustafa Kemal'�n demec�nden hareketle 
aşağıdak� yargılardan hang�s�ne ulaşılamaz ?
A) Dış güçler, Türk�ye'y� �ç sorunlarla meşgul ederek,
ülkem�z� zayıflatmak �stem�şlerd�r.
B) Türk halkı Cumhur�yet�n prens�pler�ne sah�p çıktığını 
Mustafa Kemal'e gösterm�şt�r.
C) M.Kemal Cumhur�yet�n ömrünün kend� ömrü �le sınırlı
olmadığına �nanmaktadır.
D) M. Kemal rej�n�n sağlam temeller üzer�ne
kurulduğunu düşünmekted�r.
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1.

Cüz� İrade: Allah (c.c.) tarafından �nsana ver�len sınırlı özgürlük ve �nsanın terc�h etme kab�l�yet�d�r. Küll� İrade: 

Allah'ın (c.c) �sted�ğ�n� �sted�ğ� g�b� d�lemes� ve seçmes�” olan küllî �rade Allah'ın (c.c) mutlak ve sınırsız �rades�d�r. 

Küllî �rade, her şeye hâk�m olan, her şey� �ç�ne alan �raded�r.Derste cüz� ve küll� �rade konusunu �şleyen Ahmet, 

Cebra�l, Sel�m ve Mesut teneffüste aralarında tartışmaya başlamışlar ve örnek ayetler söylem�şlerd�r.

-Cebra�l, ''Ve dek�: ''O hak Rabb�m�zdend�r. Artık d�leyen �man ets�n, d�leyen �nkar ets�n.''(Kehf Sures�, 29. Ayet)

-Sel�m, Allah k�me h�dayet ederse, onu saptıracak k�mse yoktur. Allah ,�zzet sah�b�,üstün ve �nt�kam sah�b� 

değ�lm�d�r? (Zümer Sures�,37,39)

-Ahmet, “...Eğer Allah d�leseyd� elbette onları h�dayet üzere toplardı. O halde sakın cah�llerden olma. ”(En'am 

Sures�,35)

-Mesut, “O öyle b�r Rab'dır k�, s�z� çamurdan yaratmış, sonra (her b�r�n�ze) b�r ecel tay�n etm�şt�r...''(En'am Sures�, 2)

Yukarıdak� öğrenc�lerden hang�s� veya hang�ler� cüz� �radeye da�r ayet örnekler� söylem�şt�r?

A) Cebra�l ve Sel�m
B) Ahmet ve Mesut
C) Cebra�l ve Ahmet
D) Sel�m ve Mesut

2.
B�rey �nanç, duygu ve düşünces�yle kend�s�n� başkalarından ayıran, kend�ne özgü n�tel�kler� ve k�ml�ğ� olan 

�nsanlardır. D�n ve b�rey arasında yakın b�r �l�şk� vardır. Çünkü �nsan, hem madd� hem de manev� yönü olan b�r 

varlıktır. Yemek, �çmek, g�y�nmek vb. madd�; sevmek, sev�lmek, güvenmek, bağlanmak, sığınmak vb. �se �nsanın 

manev� �ht�yaçlarını oluşturur. İnsanın manev� �ht�yaçlarından b�r� de �nanmadır. Her b�rey, doğuştan get�rd�ğ� �nanma 

gereks�n�m�n� karşılamak ve bunu da doğru temellere dayandırmak �ster. D�n �nsanın aklına ve duygularına h�tap 

ederek onun doğuştan get�rd�ğ� �nanma duygusunu en doğru b�ç�mde eğ�t�r. Bu anlamda İslam'ın, get�rd�ğ� tevh�t 

anlayışı ve d�ğer �nanç esasları �le b�rey�n doğumundan ölüm sonrası hayatına kadar neler olacağı �le �lg�l� �nsanın 

akıl ve duygularına h�tap eden b�r �nanç s�stem� vardır. Bu �nanç s�stem�n�n özünde tek ve her şey� yaratan Allah'a 

(c.c.) �nanıp �badet etmek, meleklere, �lah� k�taplara, peygamberlere, kader ve kazaya ve ah�rete �nanmak yer alır.

D�n �le b�rey arasındak� �l�şk� göz önüne alındığında ulaşılab�lecek en genel yargı aşağıdak�lerden 
hang�s�d�r?
A) D�n �le akıl arasında benzer özell�kler vardır.
B) İnsan aklı �le yaratıcıya ulaşab�l�r.
C) İslam tevh�t d�n�d�r.
D) İnsan yaratılışı gereğ� b�r �laha sığınmak �ster.

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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Ahlak B�lg�s�Test�
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3.
Ebû Hureyre (r.a.) şöyle ded�:
Resûlullah ( s.a.s.) b�r adam geld� ve şöyle ded�:
- Ey Allah'ın elç�s�! 
......................................................................? d�ye sordu.
Peygamber(s.a.s.)  de şöyle buyurdu:
- “Güçlü-kuvvetl�yken, sıhhatın yer�ndeyken, c�mr�l�ğ�n 
üzer�nde, fak�r düşmekten end�şe etmekteyken, daha 
büyük zeng�n olmayı düşlerken verd�ğ�n sadakanın 
sevabı daha büyüktür. (Bu �ş�) can boğaza gel�p de 
“falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. 
Zaten o mal vâr�slerden şunun veya bunun olmuştur.”

Peygamber�m�z�n verd�ğ� cevabı göz önünde 
bulundurduğumuz zaman kend�s�ne Ebu Hureyre 
tarafından aşağıdak� sorulardan hang�s� sorulmuş 
olab�l�r?
A) Hang� mallardan sadaka ver�l�r?
B) Hang� sadakanın sevabı daha çoktur?
C) Sadaka verenler�n malı azalır mı?
D) K�mlere ne kadar sadaka ver�lmel�d�r?

4.
N�ce ayette vardır, Aç da b�r bak k�taba, 
Fak�rler�n hakkıdır, Zekât �le sadaka
Malın kırkta b�r�n�, tam ölçerek vermekt�r,
Ölçeğ�nde vermemek, kul hakkını yemekt�r
Sadakada sınır yok, Yeter k� vermek �ste, 
Komşun açken olma tok, söylenm�şt�r had�ste
Yoldan taşı alanlar, Sadaka verm�ş olurlar,
Halka h�zmet yapanlar, karşılığını bulurlar. 

Zekat ve Sadaka ş��r�ne göre aşağıdak�lerden 
hang�s�ne ulaşılamaz ?
A) Zekat �le Sadaka hakkında ayet ve had�sler vardır.
B) İnsanlara h�zmet edenler mükâfatını alırlar.
C) Bazı �badetlerde sınır olmadığı.
D) Sadaka �le zekat aynı zamanda ver�lmel�

5.
D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� öğretmen� Cebra�l Bey 
uzaktan eğ�t�m dönem�nde dersler�ne devam etmekted�r. 
Öğrenc�lere d�n�n önem�n� anlatırken : ''D�n�n ,b�reye 
olduğu kadar topluma yönel�k em�r ve yasakları vardır. 
İnsanın yaratılışı gereğ� sosyal b�r varlık oluşu 
beraber�nde sosyal hayatı get�r�r. Toplum, her ne kadar 
b�reylerden oluşursa da farklı b�r yapıya sah�pt�r. D�n, 
toplum �ç�nde yaşanır.'' dem�şt�r. Ve canlı derse katılan 
öğrenc�lerden konu �le �lg�l� fik�r üretmeler�n� �stem�şt�r.

Buna göre öğrenc�ler�n verd�ğ� örneklerden hang�s� 
yanlıştır?
A) D�n� em�rler, tavs�yeler ve öğütler �nsanın �badetler�n� 
daha duygusal yaşamasına �mkan sağlar.
B) İnsan, zaman zaman başkalarının madd� ve manev� 
yardımına �ht�yaç duyan b�r canlıdır.
C) D�n duygusunun güçlü olduğu toplumlar zorluklar 
karşısında daha d�rençl�, varlıklarını devam ett�rmede 
daha başarılı olmaktadırlar.
D) Sosyal ve ekonom�k sorunlar yaşayan toplumlarda 
�nsanlar, d�nî değerler etrafında b�rleşerek b�r 
yardımlaşma duygusuyla toplanmışlardır.

6.
Mesc�d-� Neb�'n�n tem�zl�ğ�n� herhang� b�r karşılık almadan 
yapan Ümmü M�hcen �sm�nde k�mses�z b�r kadın vardı. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) kadını b�r müddet göremey�nce 
artık neden gelmed�ğ�n� sordu. Arkadaşları kadının vefat 
ett�ğ�n� söyled�ler. Hz. Peygamber, “Neden bana haber 
vermed�n�z!” d�yerek arkadaşlarına s�temde bulundu ve 
daha sonra Ümmü Mühcen'�n mezarına g�derek kend�s�ne 
dua etm�şt�r.

Peygamber�m�z�n yukarıdak� davranışı onun hang� 
özell�ğ� �le �lg�l�d�r ?
A)Affed�c� olması
B) �st�şareye önem vermes�
C) İnsanlara değer vermes�
D) Cesaretl� olması 
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7.

Hz. Muhammed (s.a.v) bütün �nsanlara en güzel 

örnekt�r.Hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamış ve h�ç 

k�msey� aldatmamıştır. İslam�yet'� kabul etmeyen Mekkel� 

müşr�kler dah� kıymetl� eşyalarını kend� a�le üyeler�ne 

değ�l de peygamber�m�ze bırakıp uzun yolculuklara 

g�tm�ş ve döndükler�n de eşyalarını koydukları g�b� 

bulmuşlardır.

Yukarıdak� paragrafta Hz. Muhammed (s.a.v)' �n 
hang� özell�ğ�ne değ�n�lmem�şt�r ?
A) Az�m                            
B) Emanet                          
C) Sıdk                               
D) Üsve-� Hasene 

8.
  Peygamber Efend�m�z'e (s.a.v) b�r k�ş� geld� ve:
“–S�z çocukları öper m�s�n�z, b�z h�ç öpmey�z!” ded�. 
Allah Rasûlü (s.a.v) :
“–Allah sen�n kalb�nden …………………….. ve 
……………….……. duygusunu çek�p aldıysa ben 
sana ne yapab�l�r�m k�?” buyurdular.                               

                                                 (Buhârî, Edeb, 18)

Yukarıdak� Had�s-� Şer�f'� okuduğumuzda 
Peygamber�m�z�n cevabında boş bırakılan yere 
aşağıdak�lerden hang�s� get�r�lmel�d�r ?
A) Sevg�  -  Saygı                                   
B ) Özlem  -   Muhabbet
C) Merhamet  -  Şefkat                            
D) İlg�  -  Alaka

9.
Bed�r Savaşı'nda Hubab b�n Münz�r �s�ml� sahabe , İslam 
Ordusu'nun konaklama yer� �le �lg�l� Hz. Peygamber�n 
verd�ğ� emre karşılık:
 “-Ya Resulullah! Ordunun buraya konaklatılması Allah'ın 
b�r emr� m�, yoksa s�z�n kend� görüşünüz müdür?” ded�.
Hz. Muhammed (S.a.v) :
“-Ben�m fikr�m.”        d�ye cevap verd�   .   
bunun üzer�ne o sahabe  gerekçeler� �le b�rl�kte Bed�r 
kuyularının arka tarafına konaklanmasının daha uygun 
olacağını söyled�.Bu görüşün daha �sabetl� olduğunu 
kabul eden Peygamber�m�z, orduyu Bed�r kuyularının 
arka tarafına konaklattı.

Yukarıdak� Had�s-� Şer�f b�ze peygamber�m�z�n hang� 
özell�ğ�n� anlatmaktadır?
A) Davasında kararlı olması
B) İnsanlara değer vermes�
C) Merhametl� ve affed�c� olması
D) İst�şareye önem vermes�

10.
D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� öğretmen� Muhammed Bey 
öğrenc�ler�ne :
“-Peygamber�m�z�n �nsanlara verd�ğ� tavs�yelerden 
hang�s�n� b�l�yorsunuz?” d�ye sorar, öğrenc�ler�n cevabı 
şöyled�r :

Ayşe : “Ey �nsanlar! Rabb�n�z b�rd�r, atanız da b�rd�r. 
Hep�n�z Adem'dens�n�z, Adem �se; topraktan 
yaratılmıştır. Allah katında en değerl� olanınız, O'na karşı 
gelmekten sakınanınızdır. Arab'ın Arab olmayana, h�çb�r 
üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva �led�r.” 

Sal�h : “… Hak sah�pler�nden yana çıkıp hakkın yer�n� 
bulmasına yardımcı olanlar, �nsanların en hayırlılarıdır. 
İç�nde zayıf k�mseler�n �nc�t�lmeden hakkını alamadığı b�r 
toplum yükselemez.” 

Al�can :  “Müslümanların evler� arasında en hayırlı ev, 
�ç�nde kend�s�ne �y� davranılan b�r yet�m�n bulunduğu 
evd�r.” 

Öğrenc�ler�n verd�ğ� cevaplar d�kkate alındığında 
,peygamber�m�z�n mü'm�nlere nas�hat ett�ğ� 
konulardan hang�s�ne değ�n�lmed�ğ� görülmekted�r?
A) Hakkı gözetmede hassas olmak.
B) Doğru ve güven�l�r k�ş�ler olmak
C) Merhametl� ve affed�c� olmak
D) İnsanlara değer vermek

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

I am a cook at Deniz Restaurant. I want to prepare a menu called 'Anatolia Menu' 

according to the preferences of my customers. Customers generally prefer meat 

dishes and appetizers because they find them delicious. Our customers drink cold 

drinks at dinner and definitely want dessert after the meals. 
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Selfish

Cur�ous

Amus�ng

Forgetful

Stubborn

Mean
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3.
Mert: Hi, Ayşe! What type of movies do you like watching?
Ayşe: I'll talk about its features, try to find it!
Mert: Okay!
Ayşe: First of all, I don't like romantic movies because they 
make people cry all the time.
Mert: Hmm. But, there are very good movies among them.
Ayşe: You are right, but I am very bored with those 
movies.
Mert: So, you don't like romantic movies.
Ayşe: Definitely! I love movies that are not real, contain 
fairy tale elements and the imagination. I can't take my 
eyes off such movies for even a minute.

What kind of movies DOES Ayşe LIKE?
A) Romantic films
B) Scary movies
C) Fantastic films
D) Comedies

4.
Here are different statements about people's internet 
habits;

Jenna: I enjoy learning cooking different dishes from other 

cultures.

Tim: I love making new friends online and chatting with 

them.

George: I am into learning Spanish and German 

Tina: I like buying new clothes online because it is easier 

and faster.

According to statements, which of the following
 

matchings is INCORRECT?

A) Jenna - www.tastyrec�pes.com

B) T�m - www.h�tmus�cs.com

C) George - www.newlangugages.com

D) T�na - www.shopp�ngonl�ne.com

5.

Lisa prepared a project for her IT class about different 

ways of communication people usually prefer. She 

asked her family and friends questions about their 

communication preferences and shared the results in 

the class. Here are the results:

Which of the following options is CORRECT 

according to the chart above?
A) Almost half of the students prefer online meetings to 
other ways of communication.
B) Most of the students prefer face-to-face communication 
to online calls and meetings.
C) Nearly half of the students prefer sending text 
messages to online calls and meetings.
D) Almost all of the students prefer sending e-mails to 
face-to-face communication.

6.
Events                                              Date     

thChess tournament                            May 7
thHiking           May 15

thPop concert                                      May 25
thExhibition                                          May 20

Bill, Carl, Jason and Richard are going to attend 

different events in May. Here are the activities they are 

planning to do. 

*Bill is going to join a board game competition. 

*Carl wants to walk in the nature with some people. 

*Jason is going to see the paintings in the art gallery. 

*Richard is planning to attend a music event with his 

friends. 

According to the information above, who is NOT 

attending an event at the end    of May?

A) Bill-Carl

B) Bill-Jason

C) Jason-Richard

D) Jason-Bill
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Tina's Vacation

Location: Italy

Accommodation type: 

A five-star hotel

Duration: Two weeks

Riley's Vacation

Location: Greece

Accommodation type: 

Hostel

Duration: Twelve days

Yabancı D�l Test� Hatay İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

7.

Here are the details of Tina's and Riley's vacation 

plans;

According to the information above, which of the 
followings is INCORRECT?

A) Tina's holiday will be longer than Riley's holiday.

B) Riley's holiday will be cheaper than Tina's.

C) Tina's and Riley's holidays have same duration.

D) Riley's holiday will be shorter and cheaper.

8.
A researcher conducted a survey teenagers' preferences 

of adventure sports. Here are the results;

· More teenagers prefer hang-gliding to kayaking.

· More than half of the teenagers prefer parachuting.

· Teenagers prefer canoeing the least. 

According to the information above, which of the 

followings is the CORRECT chart?

A)                                                 B)

C)                                                 D)

9.
Maria and Eliza are students and they share the same 

room in the dorm. They have a weekly schedule for the 

chores. This week, Eliza won't be at home on Thursday, so 

they prepared a new list and in the new list, Maria will do 

Eliza's chores. These chores are outdoor chores. On 

Friday, Eliza will do the chores and she will be inside the 

house.

10.

Which of the following is CORRECT according to the 

list above?

A) She does the laundry before she prepares the dinner. 

B) She spends most of her time on loading the dishwasher. 

C) She has more outdoor chores than indoor chores. 

D) She irons the clothes every morning. 
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Name Chores

El�za sweep�ng the floor, dust�ng the shelves

Mar�a clean�ng the balcony, water�ng the plants

El�za wash�ng the d�shes, vacuum�ng the house

Mar�a 1) ________, go�ng shopp�ng

El�za do�ng the laundry, 2) _________

1 2

A) dust�ng the furn�ture cook�ng

B) empty�ng the d�shwasher tak�ng the dog out for a walk

C) sweep�ng the leaves sett�ng the table

D) �ron�ng tak�ng out the garbage

Hours Margaret’s Da�ly Chores

08:30 Prepare the breakfast

09:30 Load the d�shwasher

10:00 Vacuum the floor

11:00 Water the plants

13:00 Do the laundry

14:00 Iron the clothes

16:00 Take out the trash

16:30 Cook d�nner

17:30 Set the table
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