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TÜRKÇE TESTİ

38. Sınıf 10X50 Sözel Deneme Sınavı - 3

5. Japonca öğrenmesi zor dillerden biridir. Günlük hayatta Japonlar Çin kökenli geleneksel bir alfabe 
olan Kanji alfabesini kullanırlar. Fakat yeni sözcükleri, ekleri, yabancı kökenli sözcükleri ifade et-
mek için de iki farklı fonetik alfabe olan ve kökenini Kanji’den alan Hiragana ve Katakana alfaberi 
ile Latin alfabesini de kullanmaktadırlar. Bu da günlük hayatta dört farklı alfabetik yazıyla karşılaşıl-
dığını göstermektedir.

 Geleneksel Kanji alfabesi resim yazısının sadeleştirilmesine dayanır. Başka bir deyişle, harfler ifade 
ettikleri varlık ve kavramların sadeleştirilmiş resmidir. Örneğin;

Bu harf tek başına ağaç anlamına 
gelir, iki tanesi birlikte yazılırsa 
“koru”, üç tanesi ise “orman” olur.

Bu harf aynı zamanda “kök” anlamına gelir. Alttaki çi-
zik, ağacın kökünü ifade eder. “Kök, çıkış yeri, yerden 
çıkma” anlamlarında kullanılır.  

Bu harfin altına bir çizik atıp ağacı kestiğimizde ise 
“kitap” olur. Çünkü Japon kültüründe ağaçlar kitap 
yapmak için kesilir.

Eski harfler fırçayla çizildiğinden yuvar-
lak figürler yerine köşeli figürler kullanı-
lır. Bu da “güneş”i ifade eden harftir.

Çinin doğusunda yer alan Japonya, “güneşin doğdu-
ğu yer” anlamına gelir. Bu yüzden “Japonya” sözcüğü 
bu iki harfle yazılır.

 Bu bilgileri okuyan biri, Japonya ve Japonca ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

A) Geleneksel alfabeleri ve ülkelerinin isimleri Çin kökenlidir.
B) Geleneksel harflerde yuvarlak şekiller kullanılmaz.
C) Ekler, yabancı kökenli sözcükler sadece Latin alfabesiyle ifade edilir.
D) Kültürleri, alfabelerinin oluşumlarında rol oynamıştır.



TÜRKÇE TESTİ

58. Sınıf 10X50 Sözel Deneme Sınavı - 3

11. Aşağıdakilerden hangisi metinde kullanı-
lan ve içinde “göz” sözcüğü geçen de-
yimlerden birinin açıklaması değildir?

A) Kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakı-
vermek

B) Değerinden çok görünüşü ile etkili olmak
C) Derinlemesine incelemeden okumak
D) Dikkati üzerine çekmek

12. Aşağıdakilerin hangisinde metindeki altı 
çizili cümlenin öge sıralaması doğru veril-
miştir? 

A) Özne / Nesne / Yüklem
B) Özne / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem 
C) Özne / Zarf Tümleci / Yüklem 
D) Özne / Yüklem

13. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki 
yazarın bir kitapta aradıklarından değil-
dir?

A) Kapak tasarımının ilgi çekici olması
B) Arka kapak yazılarının kitap hakkında 

bilgi vermesi
C) Kitabı incelerken içeriğinde onu etkileye-

cek unsurlar yakalaması
D) Daha önce okumadığı veya incelemediği 

bir konuyu ele alması 

14. Metindeki numaralanmış sözcüklerden 
hangisi fiilimsi değildir?

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

11, 12, 13 ve 14. soruları metne göre yanıtlayın.

Bazen kitapçıları gezerim. Orada yeni kitapları ve henüz okumadığım eski kitapları keşfetmeyi se-

verim. Bu noktada görselliğin okuyucuyu çektiğine inananlardanım. Dikkat çekmeli bir kitap, biraz ipu-
cu vermeli veya merak uyandırmalı. 

Saramago’nun Kabil isimli kitabı da sapsarı kapağı ile gözüme çarptı bir kitapçıda. Bir kitabı 
okumadan önce görselliğe önem verdiğim gibi ipuçlarının da peşine düşerim. Biraz göz gezdirir, kapak 

yazılarından içeriği hakkında bilgi edinmeye çalışırım. Nelerden bahsettiğini anlamaya çalışırım. Tüm 
bunlar benim kitapçılardaki keşif turlarımın adımlarıdır. İşte, bu kitaba göz atarken de kilit bir soruyla 
karşılaştım: İnsan türü evrendeki yerini ve varlığını hak etmiş midir?

Zihnime bin tane düşünce hücum etti. Bildiğim, okuduğum insanlık tarihine ilişkin olan tüm sahne-
ler birer film karesi gibi gözlerimin önünden geçti. İnsan o kadar karanlık ve o kadar da aydınlık görün-
dü gözüme bir anda. İçine düştüğüm çelişkilerden garip bir tat aldım. Kitap, doğrudan “Beni al ve he-
men oku.” demişti. Bu çağrıya karşı tepkisiz kalamazdım.

I II

III

IV
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19. 
Bizim meydana yapılacak olan yeni kütüphane güzel olacak gibi.

Geçen gün apartmana bırakılmış olan ilanda yazıyordu.

Bunu bildiğim için bu haberi seninle paylaşmayı istedim.

Sizin oraya yeni bir kütüphane yapılacağını duymamıştım.

Kütüphanelerden faydalanmak benim ilgi alanlarımdan biridir.

I

III

II

IV

V

 Numaralanmış iletilerden hangileri sadece temel ögelerden oluşmuş bir cümledir?
A) I ve IV B) II ve III C) III ve V D) IV ve V

20. Vincent Van Gogh otuzlu yaşlarının başına kadar …………………..rahiplik mesleğinden disiplinsiz 
davranışları nedeniyle atıldı. Maddi ……………….. zor dönemler yaşayan Van Gogh’a kardeşi 
Theo yardım etti. Bu zor günlerde resim …………….. merakı başladı. Daha önce eline fırça bile 
almamıştı. . Günde bir ya da iki resim yaparak ölümüne kadar 900’e yakın tabloya sahip olsa da 
……….. boyunca sadece bir tablosunu satabilmiştir. Otuz yedi yaşında da ölmüştür. 

 Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) yaptığı – bakımdan – almaya – yaşamı
B) çalıştığı – olarak – yapmaya - yol
C) yaptığı – açıdan– satmaya – ölümü
D) sürdürdüğü – olarak – yapmaya – hayatı

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
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1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi için ayrılan 

kısmına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

1. Haritada Mustafa Kemal’in hayatında iz bırakan şehirler numaralandırılmıştır.
 

Bu şehirlerle ilgili,
a. Mustafa Kemal’in bu şehirde doğup büyümüştür. Burası günümüzde Yunanistan’ın sınırlarında 

yer alır. Makedonya’nın en gelişmiş şehridir. Liman kenti özelliği ve demir yolu ulaşım ağının 
varlığı önemli bir ticaret kenti olmasında etkilidir.

b. Mustafa Kemal’in idadi eğitimi gördüğü bu şehirde arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ülkeyi ilgi-
lendiren konularla ilgili tartışmalar yapmıştır.

c. Mustafa Kemal’in Harp okulu eğitimi aldığı bu şehirde arkadaşlarıyla sürekli bir araya gelip 
toplantılar yapmış ve ülke sorunlarıyla sürekli ilgilenme fırsatı bulmuştur.

 özellikleri ile şehir numaraları aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir?

A) I-b, II-a, III-c B) I-c, II-b, III-a C) I-a, II-b, III-c D) I-b, II-c, III-a

2. Aşağıdaki haritada TBMM’ye karşı ayaklanmalar gösterilmiştir.

Isparta

İstanbul

Gönen
Adapazarı

Düzce

Bolu

Ankara

Yozgat Sivas

Sarıkamış

Kars

SOVYET 
RUSYA

ERMENİSTAN

İRAN

IRAK
SURİYE

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

K A R A D E N İ Z

A K D E N İ Z

E
G

E
 

D
E

N
İ

Z
İ

Yıldızeli

Afyon

Konya

Adana
Urfa

KütahyaSusurluk

•

•

•
•

• • •

• • • •

• •

•

•

•

•
•

Hilafet Ordusu
Anzavur

Düzce
Konya

Milli Aşireti
Yozgat

Demirci Mehmet Efe
Çerkez Ethem

Pontus
Ermeni

•
•Samsun

Ordu

 Haritadaki bilgilere göre ayaklanmaların çıkmasında,
 I. Osmanlı Hükümetinin kışkırtmaları
 II. İtilaf Devletlerinin Millî Mücadele aleyhinde çalışmaları
 III. Bazı Kuva-yı Millîye birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri
 nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

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



TÜRKÇE TESTİ
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

5. Aşağıdaki haritada Kurtuluş Savaşı’ndaki cepheler numaralandırılmıştır.

 

I

II

III

Kurtuluş Savaşı’ndaki cephelerde
a. Osmanlı Devleti’nden kalan düzenli ordu Ermenilerle mücadele etmiştir.
b. Oluşturulan Kuva-yı Millîye güçleri Fransız ve Ermenilerle savaşmıştır.
c. Yeni kurulan düzenli ordu Yunanlılarla savaşmıştır.

 Kurtuluş Savaşı’ndaki numaralandırılarak belirtilen cephelerin özellikleriyle eşleştirilmesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-c, II-b, III-a B) I-b, II-a, III-c I-a, II-b, III-c D) I-b, II-c, III-a

6. 

2.1 2.2

 Cumhuriyetin ilk yıllarında vatandaşın elinde yeterli sermayenin bulunmaması nedeniyle büyük 
yatırımlar devlet tarafından yapılmıştır.

 Verilen gazete haberleri ve bilgi aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığının göstergesi-
dir?

A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik C) İnkılapçılık D) Halkçılık



TÜRKÇE TESTİ

98. Sınıf 10X50 Sözel Deneme Sınavı - 6

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

 Tabloda Millî Mücadele Döneminde Batı cephesi savaşlarında tarafların kuvvet durumları verilmiştir.

I. ve II. İnönü

Muharebeleri

Kütahya- Eskişehir

Muharebeleri

Sakarya

Muharebesi

Büyük

Taarruz

Yunan 227 ? 3780 6564
Subay

Türk ? 6327 5401 8658

Yunan 15 816 ? 136 142 120 000 218 432
Er

Türk 8500 119 193 96 326 199 282

Yunan 12 500 41 550 66300 57 000 90 000
Tüfek

Türk 5500 34 175 60103 54 572 100 352

Yunan 120 3854 825 2768 4393 Makineli

TüfekTürk 47 290 693 825 2864

Yunan 3100 1350 1300
Kılıç

Türk 3500 4227 1309 5282

Yunan 72 220 460 386 418
Top

Türk 28 104 196 323

Yunan 840 5812 Kamyon vb. 

Motorlu araçTürk ---- 231

Yunan 18 50
Uçak

Türk 2 10

Yunan 3800 63 721
Hayvan

Türk 32 137 ?

(Prof. Dr. Fatma Acun, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Sy. 157)

(5 ve 6. soruları tabloya göre yanıtlayın.)

5. Tabloda Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra er kadrosunun fazlaca azaldığı görülmekte-
dir.

 Bu durumun nedenleri arasında,
 I. Asker kaçaklarında artış yaşanması
 II. Savaşın yenilgiyle sonuçlanması
 III. Moral bozukluğunun yayılması
 gibi etkenlerden hangileri yer alır?

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

6. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk ve Yunan insan ve tüfek sayıları birbirine yakındır.
B) Ağır ve hafif makineli tüfek, top,uçak ve motorlu araç sayıları bakımından Yunan ordusu üstün 

durumdadır.
C) Teknik olarak Türk ordusu Yunan ordusundan daha güçlüdür.
D) Millî Mücadele başlarında iki tarafta da motorlu araçlar yoktur.
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1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi için ayrılan 

kısmına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

1. (I) Kader; Allah’ın(c.c.) sonsuz ilmi ve kudre-
tiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi 
takdir etmesidir. (II) Varlıkları istediği şekilde 
ve biçimde yaratmasıdır. (III) İnsanların öz-
gür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) 
önceden bilmesi ve düzenlemesine kader 
denir. (IV) Kur’an-ı Kerim’e göre evren ölçü-
süz ve düzensiz bir biçimde yaratılmıştır.

 Kader ile ilgili numaralanmış cümlelerden 
hangisi yanlıştır?

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

2. Aşağıdaki kaza ve kader örneklemelerin-
den hangisi yanlıştır?

         Kaza                 Kader        

A) 100 °C’ye ulaşan 
suyun kaynaması

Su 100 °C’de 
kaynar.

B) Atmosferde su bu-
harı vardır.

Atmosferde azot 
da vardır.

C) Elden bırakılan ta-
şın yere düşmesi

Yer’in bir çekim 
gücü vardır.

D) 1538 °C’ye ulaşan 
demirin erimeye 
başlaması

Demir 1538 °C’de 
erir.

3. Allah (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yarat-
mıştır. Kur’an-ı Kerim’de “O yedi göğü taba-
ka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında 
hiç bir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere 
daha bak! Hiç bir çatlak ve düzensizlik görü-
yor musun?”

 Kur’an-ı Kerim’deki bu sözler hangi inanç-
la ilgilidir?

A) Meleklere
B) Peygamberlere
C) Ahiret gününe
D) Kadere

4. (I) İnsanın akıllı ve irade sahibi olması davra-
nışlarından sorumlu olması anlamına gelir. 
(II) Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük 
nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlı-
lardan ayıran en temel özelliktir. (III) İnsan, 
aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, 
mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için 
çalışır, üretimde bulunur. (IV) İnsan, aklı sa-
yesinde iyi ve kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt 
etmesine gerek yoktur.

 İnsan iradesi ve kaderle ilgili numaralan-
mış cümlelerden hangisi yanlıştır?

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

5. İbn Hişam kaynaklı olarak Allah Resulü “Gü-
neş’i sağ elime, Ay’ı sol elime verseler yine 
de yolumdan dönmem... “ buyurmuştur.

 Bu söz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi 
özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Güvenilir olmasını
B) İstişareye önem vermesi
C) Cesaret ve kararlılığını
D) Hakkı gözetmedeki hassasiyetini



118. Sınıf 10X50 Sözel Deneme Sınavı - 3

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi için ayrılan 

kısmına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

1. Yüce Allah(c.c.) insana tercihlerini doğru bir 
şekilde yapması için rehber olmak üzere 
peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir.

 Aşağıdaki Surelerden hangisi verilen 
cümle ile ilgilidir?

A) Fatır Suresi; “Allah geceyi gündüzün içi-
ne sokar, gündüzü de gecenin içine so-
kar. Güneş’i ve Ay’ı koyduğu kanunlara 
boyun eğdirmiştir.”

B) İnsan Suresi; “Şüphesiz ki biz ona doğru 
yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister 
nankör.”

C) Ahkaf Suresi; “Biz, gökleri, yeri ve ikisi 
arasında bulunanları hak ve hikmete uy-
gun olarak belirli bir ecel için yarattık.”

D) Mutaffifin Suresi; “Ölçüde ve tartıda hile 
yapanların vay haline!”

2. “Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler 
veren O’dur...”

(Mülk Suresi, 23. Ayet)
 Bu ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgili-

dir?

A) Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre ve 
düzene göre yaratmasıyla

B) Allah (c.c.) ve ahiret gününe kavuşmayla.
C) Helal kazanç sağlamayla
D) Ahlaklı bir yaşam sürdürmeyle

3. (I) Allah (c.c.) insanı akıllı bir varlık olarak 
yaratmış ve ona seçme ve tercihte bulunma 
imkânı sağlayan irade vermiştir. (II) İnsan 
davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak 
üzere iki kısımdır. İyi veya kötü davranışta 
bulunmak özgür irademizle seçerek yaptığı-
mız davranışlardandır. Kişinin bu sorumluluk 
alanına “külli irade” denir. (III) Ancak insanın 
iradesinin dışında olan şeyler de vardır. Kal-
bimizin çalışması,nefes alıp verişimiz,ne za-
man, nerede, hangi anneden doğacağımı-
za; hangi ırktan olacağımız bütün bunlar bi-
zim irademiz dışında Yüce Allah’ın takdiri ile 
gerçekleşir. Bu alana ise “Cüzi irade” denir.  
(IV) Allah’ın (c.c.) iradesi küllî olduğu gibi il-
mi de her şeyi kuşatır ve sonsuzdur. İnsanın 
iradesi de ilmi de cüzî ve sınırlıdır.

 Numaralanmış ifadelerden hangileri yan-
lıştır?

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

4. Peygamberimizin efendimizin “Sizden hiç 
kimse başına gelen sıkıntı veya zarar ne-
deniyle ölmeyi dilemesin. Mutlaka böyle 
bir istekte bulunmayı isterse “Allah’ım! 
Hakkımda hayırlısını ver.” desin” buyura-
rak dinin temel amaçlarından hangisine 
vurgu yapmıştır?

A) Neslin korunmasına
B) Can emniyetine
C) Malın korunmasına
D) Aklın emniyetine



TÜRKÇE TESTİ
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

5. Kur’an’ı Kerimde; Şuara Suresi’nde “.......öl-
çüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. 
Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkını 
azaltmayın.... “buyurulmuştur.

 Buna göre dinimiz aşağıdakilerden hangi-
sini düzenlemiştir?

A) Sosyal hayatı
B) Kişisel hayatı
C) Ekonomik hayatı
D) Aile hayatını

6. Allah’ın(c.c.) evrendeki uyumu sağlamak 
için koyduğu yasalar vardır. Bu yasaları fizik-
sel, biyolojik ve toplumsal olmak üzere üç 
grupta inceleyebiliriz. Kur’an-ı Kerim’de Nisa 
Suresi’nde “... Allah için şahitlik yaparak 
adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun 
....” bildirilmiştir.

 Aşağıdaki surelerden hangisi Nisa Sure-
si’nin ait olduğu evrendeki yasa ile aynı 
yasa içinde yer alır?

A) En’am Suresi “Gökten su indiren odur. 
(Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi 
onunla bitirdik.”

B) Fatır Suresi “Allah (c.c.) sizi topraktan 
sonra da nutfeden yarattı.”

C) Nahl Suresi “Şüphesiz Allah (c.c.) ......... 
hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasak-
lar. O,düşünüp tutasınız diye size öğüt 
veriyor.”

D) İbrahim Suresi “... Onun koyduğu yasa-
larla denizde akıp gitsin diye gemileri de 
hizmetinize verdi ....”

7. • Ahlak
• İnanç
• İbadet
• Kıssalar
• Sosyal hayat

 Kaç tanesi Kur’an-ı Kerim’in ana konusu-
dur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

8. İslam’da ibadetler;
 I. Bedenle yapılan ibadet
 II. Mal ile yapılan ibadet
 III. Hem mal hem bedenle yapılan ibadet 

diye üçe ayrılır.
 Yalnız mal ile yapılan ibadetler aşağıdaki-

lerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

A) Hac ve umre
B) Namaz ve zekat
C) Zekat ve fitre
D) Oruç ve fidye

9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir insanın 
özelliklerinden birisi değildir?

A) Yalan söylememeye çalışması
B) Günah işlemekten kaçınması
C) Sosyal yardımlaşmaya önem vermesi
D) Çevresindekilere zarar vermekten kaçın-

maması

10. I. Hacca gitmek
 II. Zekat vermek
 III. Oruç tutmak
 IV. Namaz kılmak
 Yukarıdakilerden hangisi, ekonomik du-

rumu iyi olmayan insanlara yardım yapıl-
ması amacını taşır?

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

DİN KÜlTÜRÜ VE AHlAK BİlGİSİ
TESTİ BİTTİ.
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1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İngilizce testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

İNGİLİZCE TESTİ

(Answer questions 1-2 according to the recipe below.)
(1-2. soruları aşağıdaki tarife göre cevaplayın.)

 Jamie is baking a vegetable pie today. Here 
is his recipe.
• First, mix 1/2 cup of oil, 2 cups of flour 

and one teaspoon of salt in a bowl.
• Second, add some baking powder and 

three eggs into the mixture.
• Then, chop one onion after peeling it, 

chop two red peppers, grate some 
cheese and add them into the mixture.

• Mix all the ingredients together and pour 
the mixture into the cake pan. You can 
use a mixer to make it easier.

• Finally, bake the pie in a preheated oven 
to 200 °C about 30 minutes.

• Let it cool before cutting into slices.
Enjoy it!

1. Which tool will not Jamie use while  
baking the vegetable pie?

A)  B) 

C)  D) 

2. Before you cut the pie into slices, _______________________.

A) you should bake it in the oven
B) you should use a mixer
C) you should chop one onion
D) you should wait for it to cool
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İNGİLİZCE TESTİ

3. Andy : How about throwing a barbeque 
party this Sunday afternoon?

 Sammy : Sounds cool! ___________________. 
 Which one below completes the dialogue 

correctly?
 (Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu doğru ta-

mamlar?)

A) I’ll call you and inform you about the 
party.

B) I’ll text our close friends to come over at 
2 p.m. then.

C) Why don’t we buy some pop corn?
D) I don’t really enjoy barbeque parties.

4. Jackie : I am fond of camping so ________ 
____________ with my best friends. 

 Which one below does not complete the 
sentence correctly?

 (Aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru ta-
mamlamaz?)

A) I usually go camping
B) I always enjoy camping
C) I love going camping
D) I dislike going camping

5. Jim : The phone is ringing.
 Lily : ______________________. 
 Which one below completes the dialogue 

correctly?
 (Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu doğru ta-

mamlar?)

A) I’ll take that.
B) I can’t hear anything.
C) I’ll get back to you.
D) I’ll keep in touch soon.

6. Jake : Would you like to join our WhatApp 
group?

 Mike : ____________________________. 
 Which one below gives the dialogue a 

different meaning from the others?
 (Aşağıdakilerden hangisi diyaloğa diğerlerin-

den farklı bir anlam verir?)

A) Yes, sure!
B) That sounds great!
C) Well, I’m really busy.
D) Of course, why not?

7. Mia : ____________________________?
 Jill : I prefer going rafting to going canoeing 

because it is more exciting. 
 Which one below completes the dialogue 

correctly?
 (Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu doğru ta-

mamlar?)

A) Where do you go canoeing in summers?
B) What do you prefer doing on summer 

holidays?
C) What do you do on your winter holidays?
D) Who do you go canoeing with in your 

free time?

8. I. I am in charge of taking out the garbage 
in the evenings.

 II. Larry is in charge of loading the 
dishwasher after every meal.

 III. I must respecting the elderly people all 
the time.

 IV. Melinda has to respecting her sister’s 
rights.

 Which one/ones of the numbered 
sentences is/are grammatically 
incorrect?)

 (Numaralandırılmış cümlelerden hangisi/
hangileri dil bilgisi açısından hatalıdır?)

A) I – II B) III C) III – IV D) IV



TÜRKÇE TESTİ
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İNGİLİZCE TESTİ

 Science is developing more and more 
currently because scientists are working 
hard on new projects to achieve good 
results for the benefit of humanity. Their 
hard work will also be helpful to prevent 
waste of energy sources. They will also 
be helpful for people to use alternative 
energy sources like hydroelectric, wind 
or solar energy more frequently and 
effectively. As a result, people will not 
have to suffer from the lack of some 
necessary sources.

(Answer questions 9-10 according to the text below.)
(9-10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayın.)

9. Science is developing more and more 
currently.

 Which one below does not have the 
similar meaning with the underlined word 
in the sentence?

 (Aşağıdakilerden hangisi cümledeki altı çizili 
sözcükle yakın anlam taşımaz?)

A) nowadays
B) these days
C) today
D) every day

10. What can be the best title for the text?
 (Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden 

hangisidir?)

A) Life of Scientists
B) Scientific Developments and Their 

Benefits to Human Life
C) Waste of Energy because of Science
D) Perfect Scientific Developments

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ.


