
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf	öğrenci	yoklama	listesinde	belirtilen
sınıfta	ve	sıra	numarasında	oturunuz.

2. Cevap	kâğıdındaki	kimlik	bilgilerinin
doğruluğunu	kontrol	ediniz.	Bilgiler	size	ait
değilse	veya	cevap	kâğıdı	kullanılmayacak
durumdaysa	sınav	görevlilerine	bildiriniz.

3. Kitapçık	türünü	cevap	kâğıdındaki	ilgili
alana	kodlayınız.

4. Cevap	kâğıdı	üzerindeki	kodlamaları
kurşun	kalemle	yapınız.

B
KİTAPÇIK TÜRÜ

SÖZEL BÖLÜM

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK 
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN 

DENEME SINAVI -1-

SÖ
ZE

L 
B

Ö
LÜ

M
  2

01
9

Adı	ve	Soyadı	 :	.........................................................

Sınıfı	/	Şubesi	 :	.........................................................

Öğrenci	Numarası	 :	.........................................................

DERS ADI SORU SAYISI TOPLAM SORU
SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

TÜRKÇE 20

50 75
T.C.	İNKILAP	TARİHİ	VE
ATATÜRKÇÜLÜK 10

DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ 10
YABANCI	DİL	(İNGİLİZCE)

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ 
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

10

KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU



2

K
A

ŞG
A

R
LI

 M
A

H
M

U
T 

O
R

TA
O

K
U

LU
 L

İS
EL

ER
E 

G
EÇ

İŞ
 D

EN
EM

E 
SI

N
A

VI
 

DAĞLARIN KALBİNE AÇILAN KAPI: ÇAMLIK MAĞARALARI 

Türkiye’nin her köşesinde gizli kalmış, hâlâ keşfedilmeyi bekleyen onlarca yer var. Bunlardan biri de Çamlık 
mağaraları… Eğer doğayı sadece ağaçlardan, kuş cıvıltılarından ve su sesinden ibaret sanıyorsanız ne kadar 
yanıldığınızı Çamlık mağaralarının olduğu bölgeye gittiğinizde anlayacaksınız. (I) Ne yapmak isterseniz sizlere onu 
sunabilecek kapasiteye sahip bu bölgede kamp yapabilir, nehirlerde ya da mağaralara  su akışı sağlayan 
derelerdeki soğuk sularda yüzme keyfini yaşayabilirsiniz.  (II) Sadece dinlenmek, sadece mağaraları gezmek, bir 
ağaç gölgesinde ya da dağ zirvesinde kayalıklara oturup manzaraya doymak ya da sadece doğayı dinlemek 
isteyebilirsiniz.  (III) Dünyanın bütün seslerinden uzak kendinizle baş başa kalıp meditasyon ya da yoga 
yapabilirsiniz. Mağaralara Konya-Beyşehir-Manavgat yolunun 45. km’sinden ayrılan Çamlık yolu üzerinden ulaşılır. 
Gittiğiniz yerde kamp yapmak isterseniz bütün ihtiyaçlarınızı temin ettikten sonra stabilize yollardan mağaralar 
bölgesine ulaşabilirsiniz.  Arazinin sarplığı, yaban hayatı açısından elverişli habitatlar oluşturur. (IV) Birçok endemik 
türün bulunduğu Çamlık'ın şu an kurulu olduğu yerlere eski dönemlerde Romalılar, Grekler ve Bizanslılar 
yerleşmiştir. Bu tezi, Suludere mevkindeki bir mağara duvarında yer alan Hz. İsa ve on iki havarisine ait resimler 
güçlendirmektedir. Asarlık mevkindeki Selçuklular döneminden kalma su sarnıçları, Malas mevkindeki Bizans 
dönemine ait şapel yöredeki tarihi kalıntılardan bazılarıdır. Bunların dışında Gavurbeşiği Mağarası içerisinde 
duvarda Bizans Dönemi’ne ait olduğu düşünülen  freskler bulunmaktadır. Bu mağaralar dışında en önemlisi ve 
tanınmışı ise Balatini Mağarası’dır. Balatini Mağarası'nın ilk araştırması 1970 yılında Temuçin Aygen tarafından 
Fransız ve İtalyan mağaracılar ile yapılmış; 1982 yılında MAD tarafından ve 1992 yılında ise Swinton ve MTA 
tarafından ayrı ayrı haritaları çizilmiştir. MTA raporuna göre; mağaranın  üstteki fosil katında bulunan çanak çömlek 
parçaları ve kültür toprağı mağaranın arkeolojik önemini yansıtır.  

A)

1. 
Parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili hangisi 
yanlıştır?

B)
 Betimlemelerden yararlanılmıştır.

C)
 Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

D)
 Örneklemeden yararlanılmıştır.
 Tanımlamadan yararlanılmıştır.

A)

2. 
Yukarıdaki metinle ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

B)
 Çeşitli medeniyetlere ait tarihi kalıntılar vardır.

C)
 Arazinin düz olması ulaşımı kolaylaştırmıştır.

D)
 Endemik bakımdan çok zengin bir yerdir.
 Bölgede çeşitli faaliyetlerin yapılabilir.

A)

3. 
Yukarıdaki metinle ilgili olarak hangi soruya cevap 
bulabiliriz?

B)

Mağaralar hangi il sınırında bulunmaktadır?

C)

D)

Çamlık’ta konaklamayı nasıl sağlayabiliriz?
Bölgede hangi medeniyetlerin yaşadığına dair 
izler vardır?
Çamlık mağaraları hangi mevsimde gezilmelidir?

4
İçerisinde tek yargı, tek fiil, dolayısıyla isim veya fiil 
cinsinden tek yüklem bulunan cümlelere basit cümle; 
bir temel cümle ile onun anlamını tamamlayan en az 
bir yan cümlecikten meydana gelen cümlelere 
birleşik cümle; bağımsız cümlelerin, aralarındaki 
anlam ilgisinden dolayı virgülle veya noktalı virgülle 
birbiri ardına sıralanmasıyla oluşan cümlelere sıralı 
cümle; aralarındaki ilgiden dolayı birbirlerine bir 
bağlaçla bağlanan cümlelere bağlı cümle denir. 
Yukarıdaki metinde numaralandırılmış 
cümlelerden hangisinin yapısı diğerlerinden 
farklıdır?

Diğer sayfaya geçiniz.

1 - 4 arasındaki soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. 

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

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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7.
Değişen dünya ile birlikte bilginin yapılandırılma 
süreciyle ile ilgili yaklaşımlarda değişiklikler meydana 
gelmiştir. Böylece çocuklar bilgiyi alan konumdan 
çıkıp, oluşturan konumuna geçmişlerdir. Çocuklar 
yeni öğrendikleri bilgileri önceki deneyimlerinden 
yararlanarak yeniden oluştururlar. Bilgiyi yeniden 
oluşturma sürecinde çocuğun daha önceki edindiği 
deneyimler aracılığıyla yeni karşılaştığı bir nesne, 
kişi, olay veya olguyu içselleştirmeye çalışması ve 
mevcut olan şemalarıyla onu tanımlaması, 
özümseme yapmasını sağlar. Çocukların kendi 
öğrenmelerinden sorumlu olmaları, düşünme 
becerilerini ne kadar iyi kullandıklarıyla ilgilidir. Bu 
nedenle erken yaşlarda çocuklara düşünme eğitimi 
verilmeli, yaratıcılık, problem çözme, eleştirel 
düşünme gibi beceriler kullanılarak çocuklar gerçek 
hayata hazırlanmalı, çocukların karar verme ve kendi 
kararlarından sorumluluk duyma istekleri 
artırılmalıdır.

Yukarıdaki paragrafı savunan bir öğretmenin 
aşağıdaki hangi görüşü savunması beklenmez?

A) Eğitim sistemimiz çocukların kendi
öğrenmelerinden sorumlu olacakları tarzda
güncellenmelidir.

B) Çocukların eğitiminde geleneksel eğitim
anlayışı uygulanmalıdır.

C) Değişen dünya düzenine ayak uydurarak
çocuklara eleştirel düşünme becerisi
kazandırılmalıdır.

D) Çocuklara düşünme eğitimini erken yaşlarda
vermek çocuğun gelişimine katkı sağlar.

A)

B)

5.
 "-ken” eki Türkçemizde çeşitli görevlerde 
kullanılmıştır. Fiil kök ve gövdelerinin üzerine gelerek 
onları zaman anlamında belirttiğinde zarf fiil; isimlerin 
üzerin ek fiil yardımıyla gelip kullanıldığı zaman zarf 
görevinde kullanılmıştır. Yine fiil kök ve gövdeleri 
üzerine gelen "-gan/-gen/-kan/-ken” eki de fiilden isim 
yapmıştır. "Ben çocukken buralarda bisiklet 
kullandım.” cümlesinde "-ken” eki "çocuk” ismini zarf 
yapmıştır. Elbette bu, bir fiilimsi değildir. Çünkü 
fiilimsiler fiillerden türeyen sözcüklerdir. "Gümüş, 
bakır, altın ve alüminyum iyi iletken maddedir.” 
cümlesinde de iletken sözcüğü "ilet-" fiilinden türemiş 
bir isimdir ve sıfat görevinde kullanılmıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre altı çizili sözcüklerde 
"-ken” ekini alan hangi sözcük hangisi zarf fiildir?

C)

D)

 Köy okulunda öğretmenken yaşadığı sıkıntıları 
kaleme aldı. 
 Üretken insanlar herhangi ekstra bir çaba 
göstermeden her saatin her anını kullanırlar.
 Düzgün ve standart bir kod olması açısından 
verilen değişken isimlerinde Türkçe karakter 
kullanılması tavsiye edilmez.
 Berkay, mantosunu çıkarmak için isteksiz 
isteksiz ayağa kalkarken söylendi.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki 
cümlelerden hangisi edilgen değildir?

A) Akşama kadar kaybolan eşyasını bulabilmek
için arandı.

B) Okul müdürü telefonla bugün sürekli arandı.
C) Hasta için yakınları tarafından kan arandı.
D) Okul pikniğinde kaybolan çocuk arandı.

 

8.
İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere edilgen 
fiil denir. Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, 
yapılan işten etkilenen durumundadır. Edilgen 
fiiller, fiil kök veya gövdelerine “-l” veya “-n” 
eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

Diğer sayfaya geçiniz.

6.
(I) Telif hakkē yasalarēnca eser sahibinin ºl¿m¿n¿n 
¿zerinde 70 yēlē gemesi durumunda sºz konusu 
eserlerin yayēn hakkē serbest kalēr ve isteyen her 
yayēn evi bu kitabē yayēmlayabilir. (II) 1 Ocak 2015ôte 
bu durum K¿¿k Prens iinde geerli oldu ve K¿¿k 
Prens kitaplarē, farklē yayēnevlerinden farklē tarzlar da 
yayēmlandēĵē iin sayfa sayēlarē farklēlēk gºsterebiliyor 
tabii ama genel olarak 100 sayfa civarēnda bir eser. 
(III) 100 sayfanēn iinde K¿¿k Prensôe ve ºyk¿deki 
diĵer kahramanlara ait yazarēn kendine ait resim 
(sulu boya) ve izimleri de eseri ilgi ekici hale 
getiriyor. (IV) Bu kadar az sayfaya sēĵabilmiĸ satērlar 
nasēl oluyor da okuyanē kendine baĵlayabildiĵiyle ilgili 
kime soru sorsak farklē bir cevap alabiliriz; eserin 
g¿zel yanlarēndan biri de bu aslēnda.

Yukarēdaki parada ka numaralē c¿mleden 
itibaren yazar kiĸisel gºr¿ĸlerine yer vermiĸtir?

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

B



4 Diğer sayfaya geçiniz.

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

Kekik, vücudun genel gelişimi ve sağlığı için gerekli olan bitki besinleri, vitaminler ve mineraller açısından 
zengin bir bitkidir. Antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel 
bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik çok iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki 
kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden 
olabileceğinden günlük diyetinizde kekiğe yer verirseniz aneminin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. 

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■, ★, ●, ▲” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden 
bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. 

■ Hayvansal metabolizma için gereken ve organizmaya besinlerle ya da ilaç olarak dışardan sağlanan
biyokatalizör madde.

★Hiçbir eksiği, kusuru bulunmayan, çok yetkin.

● Sağlığı korumak ya da düzeltmek ereğiyle uygulanan beslenme düzeni.

▲Kanda bulunan hemoglobin miktarının ve genellikle onunla birlikte alyuvar sayısının azalmasından doğan bir
hastalık durumu.

▲

■ 3 

★
1 

● 2 4 

Numaralanmış kutularda yer alan 
harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne 
yerleştirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi oluşur? 

A) MİNE B) EMİN

C) NAME D) ENAM

(I)I) Gelişmiş ülkeler yeni nesillerin eğitimde başarıya ulaşmak için güncel bilgisayar programlama konularını da
kapsayan öğretim programları geliştirmeye başlamışlardır. (II) Bu yeni akımın temel felsefesi teknolojiyi daha etkin
kullanma, problem çözme ve ürün geliştirme odaklıdır. (III) Türkiye’deki genç nüfusun yeterli donanıma sahip
olması ile birlikte, alt yapı ve üniversitedeki ilgili bölümler arasında sağlıklı bir işbirliğinin de kurulması durumunda,
Türkiye donanımın pazarlandığı bir ülke konumundan çıkıp yazılım sektöründe söz sahibi ülkeler arasında yerini
alabilir. (IV) Elbette yazılımda söz sahibi ülkeler arasında yer alabilmek için devlet programları, teknoloji politika ve
planları ile öğretim programlarının bu vizyonu destekleyecek biçimde düzenlenmesi gereklidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 

1 2 3 4

ANAHTAR SÖZCÜK

Numaralanmış kutularda yer alan 
harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne 
yerleştirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi oluşur? 

9.

10.

TÜRKÇESINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME SINAVI

B
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Diğer sayfaya geçiniz.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME SINAVI

11 - 12 arasındaki soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. 

Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu    10 Kasım günü Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’e öğrenci ve öğretmenlerden 
oluşan 37 kişilik bir grupla gezi düzenlemiştir. 
Yukarıdaki şekilde koltuk numaraları gösterilen otobüste Miray, Süeda, Burak, Nida, Selin, Fatih, Yade, 
Şevval ve Ayşenaz adlı görevli öğretmenler ve öğrenciler seyahat etmektedir. 

Kişilerin oturdukları koltuk numaralarıyla ilgili bazı bilgiler şu şekildedir: 

· 10. koltuktan itibaren öğrenciler oturmaktadır.
· Burak çiftli koltuklardan birinde oturmamaktadır.
· Burak’ın koltuk numarası Nida’nın koltuk numarasından küçüktür.
· 2 numaralı koltukta Fatih, 4 numaralı koltukta Selin oturmaktadır.
· Yade’nin hemen arkasındaki koltukta Süeda oturmaktadır.
· Miray ile Şevval çiftli koltuklarda ve yan yana oturmaktadırlar.

A) Yade ve Ayşenaz
C) Süeda ve Nida

B) Süeda ve Fatih
D) Fatih ve Ayşenaz

A) Nida'nın hemen arkasındaki koltukta Ayşenaz oturmaktadır.
B) Selin’in hemen önündeki koltukta Burak oturmaktadır.
C) Ayşenaz’ın hemen arkasındaki koltukta Yade oturmaktadır.
D) Yade ve Ayşenaz çiftli koltuklarda yan yana oturmaktadır.

11.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilenler çiftli koltuklarda yan yana oturuyor olabilir?

12.
 Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B
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Diğer sayfaya geçiniz.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME SINAVI

13.

Yukarıda İzmir raylı sistemler hattının ulaşım haritası verilmektedir. Fahrettin Altay, Konak, Halkapınar, Hilal, 
Menemen ve Cumaovası aktarma istasyonudur. İzmir raylı sistemi kullanan dört arkadaş ALSANCAK’ta 
buluşacaklardır. Bu dört kişi ile bilinen şunlardır. 

 Enver, İstanbul’dan otobüs ile gelmiş ve BORNOVA durağından raylı sistemleri kullanıp bir aktarma
istasyonu görmüştür.

 Konya’da ikamet eden Arda, İzmir’e uçak ile gelmiş ve havalimanının bulunduğu duraktan raylı sistemleri
kullanmaya başlamıştır.

 Ankara’da ikamet eden Yağmur tren ile MENEMEN’e kadar gelmiş. Trenden inip raylı sistemleri
kullanmaya başlamıştır.

 Sudenaz, en fazla aktarma istasyonu görmüş ve Arda ile aynı güzergâhı kullanmamasına rağmen aynı
sayıda duraktan geçmiştir.

Bu bilgilerden hareket ederek hangisi kesin olarak söylenemez? 

A) Yağmur, Sudenaz ve Enver’in gördüğü durak sayısından daha fazla durak görmüştür.
B) Enver, en az durak gören kişidir.
C) Arda, şehrin güneyinden kuzeyine doğru hareket etmiştir.
D) Sudenaz’ın raylı sistemleri kullandığı durak Balçova’dır.

B
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

Yukarıda virgülün görevlerinden bazıları verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen 
görevleri dışında kullanılan bir örnek vardır? 

A) Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.

B) Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.

C) Başarısızlığın faturasını keseceğim, dedi.

Harmoniler grubu kadrosuyla verdikleri 

konserden sonra, Barış Manço Grafson 

şirketinden üç tane 45'lik çıkardı. Liseden 

sonra Barış, öğrenimini Belçika'da devam 

ettirmek isteyince Harmoniler grubu dağıldı. 

Barış, 1963'te yüksek öğrenim görmek için 
Belçika Kraliyet Akademisi'ne gitti. Resim, 

grafik ve iç mimarlık eğitimi gördü. 

Ağlama Değmez Hayat, 50 binden fazla

satış yaptı ve bu başarı Barış Manço'ya 

ilk kez Altın Plak Ödülü'nü kazandırdı. 

Dağlar Dağlar'ı seslendirdi. Bu

türkü ile plağı 700 binden fazla sattı 

ve hayatındaki tek Platin Plak 
Ödülü'nü 1970 yılında kazandı.

Kaygısızlar ve Moğollar 

gibi gruplarla da çalışan 

Manço hayatının sonuna 

kadar birlikte çalışacağı 

Kurtalan Ekspres 

grubunu kurdu. 

“Baba Bizi Eversene” adlı 

filmde rol aldı. TRT 1’de 

“Barış Manço ile 7’den 77’ye” 

ve “Adam Olacak Çocuk” adlı 

programı hazırlayıp sundu.

Barış Manço, “Modern çağ ozanı” olarak unutulan değerleri hatırlattı; toplumsal 

konulara, ailenin önemine dikkat çekti. Şarkılarında atasözleri ve deyimler 

kullanarak toplumsal hafızada canlı kalmasını sağladı. 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Barış Manço ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz? 

A) Müzik dışında farklı alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

B) Eserlerinde toplumu ilgilendiren konulara değinmiş, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için çalışmıştır.

C) Ülkemizi uluslararası müzik yarışmalarında temsil etmiştir.

D) Birden çok müzik grubun içinde yer almış bazılarının kurulması aşamasında bulunmuştur.

14.
II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda 2
Ocak 1943 yılında dünyaya geldiğinde Rikkat

ve Hakkı Manço çifti barışı temsil etmesi

adına çocuklarına Barış adını verdiler.

Barış, Galatasaray Lisesi orta 

bölümüne kayıtlıydı. 1957 yılında 

amatör olarak başlayan müzik ilgisi ile 

1958'de ilk grubu Kafadarlar'ı kurdu. 

İkinci Grubu Harmoniler'di. Bu grubu da 

yine Galatasaray Lisesi'ndeki 

arkadaşlarıyla kurmuşlardı. 1959'da 

Galatasaray Lisesi konferans salonunda 

küçük Barış Manço ilk konserini verdi. 

D) Ali Bey çantasını kapattı, yerinden kalktı, mahcup bir şekilde oradan ayrıldı.

Hitap için kullanılan 
kelimelerden sonra 

konur.

Tırnak içinde olmayan 
alıntı cümlelerinden 

sonra konur.Birbiri ardınca sıralanan 
eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının 

arasına konur.

15.
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18.
Temel eğitimini eksik ve yetersiz olarak alan 
sporcularımızın katıldıkları özellikle uluslararası 
müsabakalarda bu eksikleri su yüzüne çıkmaktadır. 
Kulüplerimizin çoğu futbola aşırı derecede önem 
verip futbolda da harcamalarını genellikle 
altyapılarına değil de yabancı oyunculara veya 
yurtdışında hazır yetişmiş gurbetçi oyunculara 
yönelik yapmaktadırlar ya da altyapıdan yetişen 
sporculara yeterli vakit tanınmayınca bu sporcular 
yok olup gitmektedir. Aslında bu durum futbolda 
böyle olduğu gibi diğer branşlarda da farklı değildir 
ülkemizde. Diğer branşlarda da derece almış veya 
madalya kazanmış olan sporculara baktığımızda 
bazı istisnalar olsa da genellikle ya yabancı kökenli 
sporculara ya da dış ülkelerden gelip ülkemiz 
vatandaşlığına geçmiş sporculara rastlamaktayız. 
Oysa esasında altyapıya yatırım yapıp buradan 
yetişecek sporculara gerekli şansı tanıyarak onlara 
sabır gösterip, gelişimlerini sağlamak hem daha az 
maliyetli olacak hem de kulüplerin geleceğini de 
güvence altına çok verimli bir yatırım olacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan 
durumlardan biri değildir?

A) Altyapıdan yetişen sporculara yeterince şans
tanınmaması

B) Altyapılarda verilen eğitimin yetersiz olması
C) Yabancı kökenli sporcuların ülkemiz

vatandaşlığına geçirilip spor müsabakasında
ülkemizi temsil etmesi

D) Kulüplerimizin altyapıya yeterince önem
vermemesi

17.

1994 yılında Bolkar Dağı’nda kaybolan iki üniversite 
öğrencisinin ondört gün arandığı ve sonuçsuz kalan 
arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat 
arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı olan bir 
grup dağcı bir araya gelerek 1995’te AKUT’u 
kurmuştur. Bu grup, aynı yıl AKUT ismi altında, 
Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirmiştir. 
Dernek, 14 Mart 1996 tarihinde “AKUT” arama 
kurtarma derneği adı altında resmî kuruluşunu 
tamamlamıştır. 1998 yılında ki Adana-Ceyhan 
depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, 
Bakanlar kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da kamu 
yararına dernek statüsü almıştır.

Yukarıdaki paragrafta yazım kurallarından 
hangisinde yanlışlık yapılmamıştır?

A) Kurum ve kuruluş adlarının yazımı
B) Ki’nin yazımı
C) Sayıların yazımı
D) Tarihlerin yazımı

A)

B)

16.
Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, 
yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir. Yer 
tamlayıcısı “-e, -de, -den” ekleriyle oluşan sözcük 
veya sözcük gruplarıdır. Ancak ismin “-e, -de, -den” 
hâl eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç 
görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan sözcükler, 
cümlede zaman, durum veya sebep bildirirse zarf 
tümleci olur. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden 
hangisi hal eki almasına rağmen yer tamlayıcısı 
(dolaylı tümleç) göreviyle kullanılmamıştır?

C)

D)

 Kuleye çıkınca, sabah güneşinin henüz 
dağılmadığı hafif sislerle örtülü ufka dikkatle 
baktı.
 Uzun zaman sonra üniversitedeki 
arkadaşıyla saat 19.05’te buluştu. 
 Geziye katılabilmek için parayı annemden 
aldık.
 Konak, çamurlu ve bozuk bir yolun sağında 
kurulmuştu.

Diğer sayfaya geçiniz.

19.

Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. 
Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya,
Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında
Ne çarşaf halden anlar ne yastık.
Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Onun 
unutamadığın hayali,
Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. 
Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın.
Sevmek ne imiş bir gün anlarsın.

Yukarıdaki şiirde altı çizili dizede hangi söz sanatı 
vardır?

A) Kişileştirme B) Konuşturma
C) Benzetme D) Abartma

B
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Yukarıdaki 2019 yılı için ülkemizde öngörülen yağış miktarını veren infografik yer almaktadır.  Grafikteki 
bilgilerden yola çıkarak; 

I. 2017 yılındaki verilere göre en fazla yağış alan bölge ile en az yağış alan bölge arasındaki yağış miktarı farkı,
2018 yılındaki verilere göre en fazla yağış alan bölge ile en az yağış alan bölge arasındaki farktan daha azdır.

II. 2018 yılı verilerine göre dört bölge Türkiye ortalamasının üzerindeyken 2017 verilerine göre üç bölge Türkiye
ortalamasının üzerindedir.

III. Karadeniz Bölgesi’nde en fazla yağış ilkbahar mevsiminde olduğu için bu dönemde yağış miktarı fazla
değildir.

IV.Verilere göre en fazla yağış artışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olmuştur.
V. Yıllık yağış miktarı en fazla olan şehrimiz Antalya iken en az yağış alan şehrimiz ise Konya’dır.

Aşağıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılmaz?

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

20.

B
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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Maraş’ta kazanılan başarı Milli Mücadele’nin ilk 
zaferi olmuştur. 12 Şubat 1920’de Ankara’da 
meclisin henüz açılmadığı ve düzenli orduya 
geçilmediği dikkate alınırsa elde edilen başarının 
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Maraş’ta kazanılan 
zaferde Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
yönlendirdiği şehir halkının büyük bir rolü olmuştur. 
Maraş’ta kazanılan bu zafer içte ve dışta büyük 
yankılar uyandırmıştır. İngiltere ve Fransa 
Anadolu’daki bu hareketin durdurulmasını 
istemişlerdir. Çünkü bu başarı işgalci devletlerin 
Anadolu’daki sonlarının başlangıcı olmuştur.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Maraş’ta gösterilen bu başarı Meclisin
açılmasına katkı sağlamıştır.

B) Bu zafer itilaf devletlerinin Anadolu’daki
çıkarlarından vazgeçmelerine neden olmuştur.

C) Bu zaferin kazanılmasında Kuvay-i Milliye
güçleri etkili olmuştur.

D) Bu zafer düzenli ordunun kurulmasını
geciktirmiştir.

Doğu Cephesinde; Osmanlı devletinden kalan 15. 
kolordu ile Ermenilere karşı savaşıldı. Kazım 
Karabekir komutasındaki 15.Kolordu, Sarıkamış ve 
Kars çevresini kurtararak Gümrü’ye kadar ilerledi. 
Zor durumda kalan Ermeniler ateşkes istedi. 
Ermenilerle Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) 
imzalandı. Bu anlaşmaya göre Ermenistan Sevr 
anlaşmasını tanımadı. TBMM ve Misakı Milli'yi 
tanıdı. 

Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Kuva-i Milliyenin en önemli başarısıdır.
B) Ermenistan Osmanlı Devletinin bağımsızlığını

kabul etmiştir.
C) Bu anlaşma Sevr’i geçersiz sayan uluslararası

siyasi belgedir.
D) Doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.

Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti’nin 
temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa son 
Osmanlı sadrazamıdır. Tevfik Paşa, konferansta 
söz sırası kendine geldiğinde “ Ben sözü Türk 
milletinin hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi 
delegesine bırakıyorum.” demiştir.

Tevfik Paşa bu sözü ile İtilaf devletlerinin hangi 
planını bozmuştur?

A) Türk tarafını bölme ve birbirine düşürme
B) Türk tarafının birlikte hareket etmesini sağlama
C) Savaşı bir an önce bitirip barışı sağlama
D) Türklerin savaş yanlısı bir politika takip ettiğini

yayma

3.

“Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi 
olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu 
sözlerle açıkladığını da öğrendim: ‘Güreşirken, 
bütün milletimi arkamda hisseder ve milletimin 
şerefini korumak için her şeyi yapardım. Ve sanki 
bütün milletimin kuvvetinin yanımda olduğunu 
hissederdim.’ Bu dediğini, en az yaptıkların kadar 
beğendim. Onun için senin bu değerli sözünün Türk 
sporcularına bir meslek ilkesi olmasını diliyorum.”

Atatürk milli güreşçi Kurtdereli Mehmet’e 
yazdığı mektupta onun en çok hangi yönünü 
takdir etmiştir?

A) Dünyaca tanınan bir sporcu olmasını
B) Güreş alanında büyük başarılara imza

atmasını
C) Güreşte milletinin desteğini arkasında

hissetmesini
D) Güreşte kendi şerefini korumak için elinden

gelen her şeyi yapmasını

3.

4.

B
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Mustafa Kemal’in 30 Nisan 1919 tarihinde atandığı 
9.Ordu müfettişliğine göre; Erzurum, Samsun,
Trabzon, Sivas Erzincan ve Van İlleri ile bunlara
komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve
Kastamonu illerinin sivil ve askeri tüm yöneticilerine
emir verme yetkisi vardı. Mustafa Kemal bu illerde
ve illere bağlı ilçelerde, işgallere karşı çıkanların
silah ve cephanelerinin toplanması, halka silah
dağıtan kuruluşların engellenmesi gibi görevleri
bulunuyordu.

Buna göre Mustafa Kemal'e verilen görevle ilgili 
olarak;

I. Milli mücadelenin Anadolu’da başlaması için
görevlendirilmiştir.

II. Görevi gereği birçok ilin valisine ve ilçenin
kaymakamına emir verebilmektedir.

III. Halka silah dağıtan kuruluşlara karşı etkin
çalışmalar yapmıştır.

yorumlarından hangisi veya hangileri 
yapılamaz?

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

7. 
II. İnönü Zaferi, yurtdışında ve Anadolu’da pek
büyük yankılar uyandırmıştır. Türkiye’ye Sevri kabul
ettirmeyi amaçlayan Yunan ordusunun bu ikinci
genel saldırısında da istenilen başarı elde
edilemeyince İtilaf Devletleri birliğinde belirgin bir
çatlama ortaya çıkmıştır. Fransa Ankara
Hükümetiyle görüşmelere başlamış ve
Zonguldak’tan çekilmiştir. İtalyanlar Anadolu’dan
çekilmeye başlamışlardır. Sovyetler Türkiye’ye vaat
ettiği yardımları göndermeye başlamış,
Yunanistan’ın en büyük destekçisi olan İngiltere
tutumunu değiştirerek Malta’daki Türk tutuklulardan
40’ını serbest bırakmıştır. Sonuç olarak İtilaf
Devletleri’nin Yunanlılara olan güveni azalmış ve
Türkiye ile politikalarını yeniden gözden geçirmek
durumunda kalmışlardır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) II. İnönü Savaşı’nı Yunanlılar kaybetmiştir.
B) Bu yenilgi sonrası İngiltere Yunanlıları

desteklemekten vazgeçmiştir.
C) II. İnönü Savaşı sonrası Türkiye siyasi başarılar

elde etmiştir.
D) Bu yenilgi sonrası İtilaf Devletleri arasında

görüş ayrılıkları yaşanmıştır.

Urfa direnişine öncülük eden “Onikiler”in, Fransız 
işgal komutanına gönderdiği uyarıda: “Biz Urfa 
Sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri 
bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza 
göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek 
sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. 
Fakat bayraklarımızı indirmeniz, sizin Urfa’yı işgal 
niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi 
gördük ve biz Urfalılar, sizi bu topraklardan atmak 
için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi on 
iki kişi sanıyorsunuz .Oysaki bu rakam gerçek 
sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar 
sizleri buradan çıkarmaya yediden yetmişe kadar 
yemin etmişlerdir.

Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabına ulaşılamaz?

A) Onikiler hangi olaydan sonra Fransızların
gerçek amacını anlamışlardır?

B) Onikilerin kuruluş amacı nedir?
C) Onikilerin düşmanla mücadele yöntemi nedir?
D) Onikiler kimleri temsil etmektedirler?

6.

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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İlk Meclisin (BMM);

• Ulusal iradeyi vatanın geleceğine egemen
kılmak istemesi, Misakı Milli’yi ve İstiklal
Marşı’nı kabul etmesi

• Üyelerinin seçimle belirlenmesi ve toplumun
her kesiminden temsilcilere yer vermesi

• Yasama, Yürütme ve yargı  yetkilerini
kullanması

• Meclis Başkanının Hükümetin de başkanı
olması

özelliklerine sahip olması; 

I. Ulusal meclis
II. Kurucu meclis
III. Meclis Hükümeti Sistemini uygulayan meclis
IV.Olağanüstü yetkilere sahip meclis
V. Tam demokratik meclis

hangisi yada hangilerini uyguladığına kanıt 
olarak gösterilebilir?

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

10. 
Yayın hayatına İstanbul’da başlayan Yeni Gün 
Gazetesi, sonraları Ankara’da Milli Hareket’in önde 
gelen basını arasında yer almıştır. Yeni Gün yayına 
başlama tarihi olan 2 Eylül 1918’den itibaren 
İstanbul’da Anadolu Hareketi’ni desteklemiş ancak 
zaman zaman sansür ve kapatılmaya maruz kalmış 
ve çok zor şartlar altında yayınlanmıştır. Başyazarı 
Yunus Nadi’nin Anadolu hareketine fiilen katılması 
üzerine 9 Ağustos 1920’den itibaren yayın hayatını 
Ankara’da ‘’Anadolu’da Yeni Gün’’ olarak devam 
ettirmiş ve fiilen İstiklal Savaşı’nın içinde yer 
almıştır. Sakarya Savaşı öncesindeki ve sırasındaki 
çok büyük zorlukların yaşandığı günlerde 
Kayseri’de yayınlanmış ve ‘’Cumhuriyet’’ adını 
aldığı 11 Mayıs 1924’e kadar ‘’Anadolu’da Yeni 
Gün’’ ismini taşımıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Savaşın olumsuz sonuçlanması bu gazeteyi de
etkilemiştir.

B) Yeni Gün Gazetesi zaman zaman basın
özgürlüğü hakkını kullanamamıştır.

C) Bu gazete farklı şehirlerde yayın hayatını
sürdürmüştür.

D) Gazete milli mücadeleye katkıda bulunmuştur.

Diğer sayfaya geçiniz.

“Efendiler! Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı 
medenidir. Fakat medeniyim diyen Türk halkı 
düşüncesiyle, anlayışıyla medeni olduğunu ispat 
etmelidir. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı 
aile hayatıyla, yaşayış şekliyle uygar olduğunu 
uygar olduğunu göstermek mecburiyetindedir. 
Kısacası medeniyim diyen, Türkiye’nin gerçekten 
medeni olan halkı baştan aşağıya medeni ve 
olgun olduğunu fiilen göstermek zorundadır.”

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Atatürk’ün bu 
sözü ile ilişkilendirilebilir?

A) Soyadı Kanunu
B) Kılık Kıyafet Kanunu
C) Kabotaj Kanunu
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

A



13 Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME SINAVI

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. 4. 

5.

3.

K
A

ŞG
A

R
LI

 M
A

H
M

U
T 

O
R

TA
O

K
U

LU
 L

İS
EL

ER
E 

G
EÇ

İŞ
 D

EN
EM

E 
SI

N
A

VI
 

Paylaşmak sadece maddi ihtiyaçların karşılanması 
değildir ; sevinç, üzüntü gibi manevi duygular da 
paylaşılır.

Aşağıdakilerden hangisi manevi paylaşıma 
örnektir?

A) Borçlu bir insana borcunu ödemesi için para
vermek

B) Fakir bir öğrencinin eğitim masrafını
karşılamak

C) Ölen bir yakınının  cenazesine katılmak                            
D) Yoksullara yemek dağıtan aşevlerine bağış

yapmak

İnek - 1/30 Koyun - 1/40

Altın - 1/20 Toprak Mahsulü - 1/10 

Yukarıdaki zekat verilen mallardan hangisinin 
oranı yanlıştır?

A) İnek B) Altın
C) Koyun D) Toprak Mahsulü

Bir maden işletmecisi madeninde çalışan tüm 
işçilerinin güvenliğini düşünmek zorundadır. 
Karanlık madenlerde ışıklı baretlerini takmadan 
çalışmalarına izin vermemelidir. Ayrıca maden 
çıkarırken kullandıkları makinelerin toz ve 
dumanından korunmak için koruyucu gözlük ve 
solunum maskeleri kullandıklarından da emin 
olmalıdır. İyi bir işletmeci çalışanların hayatlarını 
güvence altına alarak onları bekleyen aileleri 
olduğunu unutmamalıdır. 

Yukarıdaki metne göre maden işletmecisi İslamda 
korunması gereken beş esastan hangisine 
dikkat etmelidir?

A) Mal B) Akıl
C) Can D) Nesil

I. İnsanlara doğru yolu göstermek
II. Saadet ve mutluluğa eriştirmek
III. Toplumun düzenini sağlamak
IV. İnsanların tamamen dünyadan kopmasını

sağlamak

Yukarıdakilerden hangisinin dinin temel 
amaçlarından biri olduğu söylenemez?

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

 "Müslüman elinden ve dilinden başkalarının 
zarar görmediği kişidir."

 " Bizi aldatan bizden değildir." 

Peygamber Efendimizin yukarıdaki hadislerinde 
vurgulanan ahlaki özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Danışarak iş yapmak
B) Çalışkan olmak
C) Güvenilir olmak                                                     
D) Cesaret göstermek

2.
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I. Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi,
bunun sonucunda karbondioksit açığa
çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti
kullanıp oksijen üretmesi.

II. Gezegenlerin ve yıldızların aralarındaki
mesafenin, evrendeki dengeyi ve düzeni
bozmayacak şekilde olması.

III. Balıkların suda yaşamalarına uygun olarak
solungaçlarının olması.

IV.Dünya’nın hızlı bir şekilde dönmesine
rağmen insanların savrulmaması.

Yukarıda örnekleri verilen evrensel yasaların 
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik – Fiziksel – Biyolojik – Fiziksel
B) Fiziksel  – Biyolojik – Toplumsal – Biyolojik
C) Biyolojik – Kimyasal – Biyolojik – Fiziksel
D) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal – Biyolojik

Hazret-i Yusuf’tan sonra İsrailoğulları Mısır’da iyice 
artıp çoğaldı. Bunlar Hz. Yakub ve Hz.Yusuf’un 
bildirdikleri dine inanıyorlar ve emirlerini yerine 
getiriyorlardı. Mısır’ın eski yerlisi Kıpti kavmi ise 
yıldızlara ve putlara taparlardı. İsrailoğullarına 
hakaret gözüyle bakar, başlarında bulunan 
firavunlar İsrailoğullarını esir gibi ağır işlerde 
kullanırlardı. Onların çoğalmasından endişe 
ederlerdi. Benî İsrail, Kıptî kavminin kötü 
muamelelerinden ve firavunların ağır tekliflerinden 
bezmiş, usanmışlardı. Bu bakımdan dedelerinin 
eski yurtları olan Kenan diyarına (İsrail-Filistin-
Lübnan) gitmek isterlerdi. Fakat firavunlar onların 
Mısır’dan çıkmasına izin vermeyip eziyetlerini 
artırırlardı.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) İsrailoğulları’nın soyu Hz. İsa’ya dayanır.
B) Kıptiler firavunlara karşı mücadele

vermişlerdir.
C) İsrailoğulları Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’u

peygamber olarak kabul etmişlerdir.
D) İsrailoğulları Firavunla işbirliği yaparak Hz.

Musa’yı Mısır’dan kovmuştur.

"...İki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır. 
Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını 
taşımasında yardım etmek sadakadır. Güzel söz 
sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım 
sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri 
kaldırmak da bir sadakadır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

Yukarıdaki hadiste vurgulanmak istenen asıl 
konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz en önemli ibadetlerdendir.
B) İnsanlar yardımlaşmak suretiyle Allah’ın

rızasını kazanmak isterler.
C) Az sadaka çok belayı def eder.
D) Sadaka manevi olarak da yapılan bir ibadettir.

Diğer sayfaya geçiniz.

9.
“Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size 
cenneti müjdeleyeyim:
 Konuştuğunuz zaman doğru konuşun,
 Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin,
 Size emanet edileni koruyun!”

(Hadis-i şerif)

Hz. Muhammed yukarıdaki sözleriyle insanları 
hangi ahlâkî davranışa yönlendirmektedir?

A) Güvenilir olmaya
B) Sabırlı olmaya
C) Adaletli davranmaya
D) Çalışkan olmaya

''Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.Onları 
karada ve denizde taşıdık.Kendilerini en güzel ve 
temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın 
birçoğundan üstün kıldık. 

(İsra Suresi/70.Ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A) İnsanın Allah tarafından rızıklandırıldığına
B) İnsanın özgür irade sahibi olduğuna
C) İnsanın birçok varlıktan üstün olduğuna
D) İnsanın şerefli bir varlık olduğuna
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1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
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1 - 4: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks.

Sam organizes a barbecue party for his relatives. 
He grills meat for the visitors, but most of them 
don’t like it. The meat is not soft enough because 
- - - -.

A) the visitors dislike joining barbecue parties
B) Sam forgets to marinate it before he grills it
C) barbecue parties are awesome for them
D) all the visitors have got a sweet tooth

Jason : Hi, Mark! Are you coming to the camp? 
Mark : Of course. However, I don’t know what to

bring. Can you - - - -  please? 
Jason : Sure. We will need a tent, three sleeping

bags, a compass, a map and some
matches. I can take my sleeping bag and 
a map. Can you bring the rest of them?

Mark : OK, I’ll bring them.

A) tell me the equipment list
B) bring a cup of coffee
C) send an invitation
D) burn a camp fire

I find the Internet very useful - - - - . 

A) but you can find it everywhere
B) so I hardly ever use it for my homework
C) and my parents are Internet addicts
D) because I can find all the information I need

Frank : - - - -?
Neil    : We usually meet in the afternoon. We chat
            and have fun with them.

A) Where do you meet your friends
B) What do you do in the evening
C) When do you meet your friends
D) Why don’t you have fun with your friends

Carl   : We are going to a soccer match with our
            friends on Sunday. We hope to see you
            there, too.
Linda : - - - - . I will not be here on Sunday. Maybe
            another time.

Which one is NOT suitable for the blank?

A) I can’t wait for it
B) I’d love to, but I can’t
C) Thanks for the invitation, but I can’t make it
D) That’s very kind of you, but I can’t join you

You want to meet one of your friends after dinner. 
You call her and her mother picks up the phone. 
She says that your friend is not available at the 
moment. You want your friend to call you back 
when she is available. 

What do you say to your friend’s mother?

A) Would you like to leave a message?
B) Can I take a message, please?
C) Can you tell her to call me?
D) Could you tell me your name?

6.
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           Potatoes with Meat      

 First, peel the potatoes with peeler.
 Second, fry the potatoes in a frying pan.
 Then, grate some carrots and add them

into the potatoes.
 Next, put meat into a saucepan and add

other ingredients into it.
 Finally, cook for 45 minutes. Your meal is

ready. Enjoy it.

We should - - - -.

A) fry potatoes before we peel them
B) not use grater while making the dish
C) cook the meal for 45 minutes in the 

beginning
D) add carrots into the potatoes after grating 

them

Which one do NOT we need for the recipe?

A) B) 

C)          D)

In the brochure above, we don't have any 
information about - - - -.

A) transportation
B) souvenirs to buy
C) places to visit
D) date of the tour

Hi, I am Ashley. I have unusual preferences
about sports. I would rather do challenging
sports than ordinary ones, so my friends think
that I am an “adrenalin junkie”. They prefer
safer sports such as cycling, swimming, skiing
and riding a horse. However, diving with sharks,
going bungee jumping, trying ice climbing are
not for them. They think these sports are more
dangerous and riskier than ordinary sports.
I agree with them, but being less dangerous
means being more boring for me. That’s why I
like challenging sports.

Which activity do Ashley's friends prefer?

A) Riding a horse
B) Diving with sharks
C) Ice climbing
D) Bungee-jumping

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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