8.

SINIFLAR İÇİN

LGS-3
SÖZEL BÖLÜM
(LİSELERE GİRİŞ SINAVI)

TÜRKÇE TESTİ
1. Yazar olmanın en önemli kurallarından bir diğeri yazmaktır. Yazmak isteyen herkesin başlıca korkusu kötü yazma
ihtimalidir. Yazmaya engel olan çekincelerin çoğu bu korkudan kaynaklanır. Ama bunun tek çözümü iyi veya kötü
I
bir şeyler yazmaktır. Elinize bir kağıt ve kalem almadan ne yazacağınızı bilemezsiniz. İnanın usta olarak görülen yazarlar
bile ilk eserlerini yırtıp attılar. Kimse en başta harika eserler ortaya koyamıyor zaten. Bu zamanla "yazarak"
												 II
geliştireceğiniz bir durumdur. Her meslekte olduğu gibi yazar olmak için de pratik gerekir.
											
III
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
I

II

III

A)

olasılık

doğrusu

uygulama

B)

olasılık

gerçeği

oluşmak

C)

olanak

aslında

uygulama

D)

olabilir

doğrusu

ortaya çıkmak

2. "Yakın tarihimizi anlamak, hele yazma çabasına girmek, ateşten bir gömleği giymek gibidir." cümlesindeki altı çizili
bölümün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) Heyecan veren bir yaşantı içinde olmak
B) İmkânsız bir durum karşısında kararsız kalmak
C) Abartılı değerlendirmelerde bulunmak
D) Dayanılmayacak kadar güç ve sıkıntılı bir durumda olmak

3. • Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.
•
•

Sevgi, sadakatle taçlanmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır.
Yaşamak; karanlık geceye rağmen, buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yakın anlamlısı yukarıda verilen cümlelerden biri olamaz?
A) Hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı olamaz.
B) En zor anlarda bile umudunu kaybetmeyen insan gerçekten yaşıyor demektir.
C) Yaşam tüm güzelliklerinin yanında olumsuzlukları da barındırır.
D) Sadakatin olmadığı bir sevgi uzun ömürlü olamaz.
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4.

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ PUAN ÇİZELGESİ
TEKRAR
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ŞINAV
1. Grup 2. Grup
100
98
96
94
92
90
100
88
97
86
94
84
92
82
90
80
88
78
86
76
84
74
82
72
80
70
78
68
76
66
74
64
72
62
70
60
68
58
66
56
64
54
62
52
60
50
58
47
56
44
54
40
50
38
48
35
46
32
44
29
40
26
35
23
30
20
25
15
20
10
15
5
8
1
1

3. Grup

100
97
94
91
88
85
82
80
77
74
72
70
68
66
64
60
55
50
45
40
35
30
20
10
1

3000 m KOŞU
SÜRE DK.
1. Grup 2. Grup
12 dak.
100
12 dak.10 sn.
97
12 dak. 20 sn.
94
12 dak. 30 sn.
91
12 dak. 40 sn.
88
12 dak. 50 sn.
85
13 dak.
82
100
13 dak. 10 sn.
80
96
13 dak. 20 sn.
77
94
13 dak. 30 sn.
73
92
13 dak. 40 sn.
70
90
13 dak. 50 sn.
68
87
14 dak.
66
84
14 dak. 10 sn.
64
80
14 dak. 20 sn.
62
78
14 dak. 30 sn.
60
75
14 dak. 40 sn.
59
72
14 dak. 50 sn.
58
70
15 dak. 00 sn.
56
68
15 dak. 10 sn.
54
66
15 dak. 20 sn.
52
64
15 dak. 30 sn.
50
62
15 dak. 40 sn.
48
60
15 dak. 50 sn.
46
58
16 dk.
44
56
16 dak. 10 sn.
42
54
16 dak. 20 sn.
40
52
16 dak. 30 sn.
38
50
16 dak. 40 sn.
36
48
16 dak. 50 sn.
34
46
17 dak.
32
44
17 dak. 10 sn.
30
42

3. Grup

100
97
94
91
88
85
82
80
76
73
69
66
63
60
58
56
54

TEKRAR
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MEKİK
1. Grup 2. Grup
100
98
96
94
92
90
100
88
97
86
94
84
92
82
90
80
88
78
86
76
84
74
82
72
80
70
78
68
76
66
74
64
72
62
70
60
68
58
66
56
64
54
62
52
60
50
58
47
56
44
54
40
50
38
48
35
46
32
44
29
40
26
35
23
30
20
25
15
20
10
15
5
8
1
1

3. Grup

100
97
94
91
88
85
82
80
77
74
72
70
68
66
64
60
55
50
45
40
35
30
20
10
1

1'inci Grup: 21 – 25 Yaş
2'nci Grup: 26 - 30 Yaş    
   3'üncü Grup: 31 – 35 Yaş
NOT : Mekik hareketi, ayak bilekleri tutularak yardımlı yapıldığında bu hareketten alınan nottan 1'inci grup için 20
puan, 2'nci grup için 15 puan, 3'üncü grup için 10 puan düşürülür.
• Çağrı; 22 yaşındadır ve 35 tekrar şınav, 35 tekrar mekik çekerek 3000 m koşuyu 12 dakikada bitirmiştir.
• Osman; 32 yaşındadır ve 25 tekrar şınav, 25 yardımlı mekik çekerek 3000 m koşuyu 14.30 dakikada bitirmiştir.
• Halil; 29 yaşındadır ve 35 tekrar şınav, 35 yardımlı mekik çekerek 3000 m koşuyu 14 dakikada tamamlamıştır.
Verilen tablo ve bilgilere göre bu sınavdan toplamda en yüksek puanı alandan en düşük puanı alana doğru bir
sıralama yapılırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılır?
A) Osman, Çağrı, Halil				

B) Çağrı, Halil, Osman

C) Osman, Halil, Çağrı				

D) Halil, Osman, Çağrı
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5.

Belki üstümüzden bir kuş geçer
Kanadından bir tüy düşer
İner döne döne gökyüzünden
Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden
Haydi kalk gidelim bu şehirden
Gün doğarken ya da güneş batarken
Belki kuşlar geçer üstümüzden
Kanatlanır senin ellerinden
Ellerinden

Rüya Öğretmen, tahtaya yazdığı şarkı sözünde geçen altı çizili kelimenin farklı anlamlarıyla ilgili çocuklardan örnek
cümleler istemiştir.
Buna göre aşağıda ismi geçen öğrencilerden hangisi Rüya Öğretmen'in sorusuna yanlış cevap vermiştir?
A) Mete : Ekim sonu gelince buralarda dağlara kar düşer. (Yağmak)
B) İpek

: Boya yapmak için çıktığı merdivenden düştü. (Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak)

C) Aslı

: İşçilerin gündelikleri yarı yarıya düşürüldü. (Eksilmek)

D) Tuna : Ailede herkesin bir görevi vardır ve bana her sabah ekmek almak düşer. (Ödevi veya yetkisi içinde
				 bulunmak)

6. Güzel kokmayı herkes ister. Bu nedenle hepimiz deodorant, parfüm gibi güzel kokmamızı sağlayan kozmetik ürünlerini
kullanıyoruz. Evet, özenle seçip aldığımız bu kutuların içindeki sıvılar bize kendimizi iyi hissettiriyor olabilir ama doğaya
el birliği ile nasıl zarar verdiğimizi hiç düşünmüyoruz. Bu zararlı kimyasallar yerine hepimizin çok da kolay erişebileceği
su ve sabunu temizlik için kullanabiliriz. Hem bu sayede dünyamızı zararlı kimyasallardan kolaylıkla korumuş oluruz.
Kış aylarında hemen hemen hepimiz grip oluyoruz. Hapşırık, burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı... Tüm bunlar haftalarca
günlerimizi zehir ediyor. Biliyoruz ki meyve de yesek ilaç da kullansak bu grip bir hafta sürüyor. Önemli olan grip olmadan kendimizi koruyabilmek, nasıl mı? En basit şekliyle bu mikroplar vücudumuza sürekli dokunduğumuz nesnelerden
geçiyor. Eğer suya sabuna sık sık dokunursak ve ellerimizi bol bol yıkarsak kendimizi mikroplardan hiç zorlanmadan
korumuş oluruz.
Bu iki paragrafın anlatmak istediği ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar, doğaya kendi elleriyle zarar vermektedir.
B) İnsanlar, kendilerini hep iyi hissetmek ister.
C) Sağlıklı yaşamaya özen göstererek hastalıklardan kendimizi koruyabiliriz.
D) Çok basit yöntemlerle kendimizi ve doğayı koruyabiliriz.
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7. Azim ile hırs arasındaki ince çizgiyi kavramaktır asıl

9. Cumartesi akşamı tiyatroya gitmeye karar veren

mesele. Azim; çalışmak, çabalamak, insanın karşısına çıkan engelleri yenme kararlılığıdır. Oysa hırs;
sonu gelmeyen bir istek, aşırılık hatta bazen öfke ve
kızgınlıktır. Azimli olan insan hakkını hak ettiği şekilde
alır. Oysa hırs hem kişiye hem de çevresine zarar
verir. Bu yüzden azim yapıcı, hırs yıkıcıdır.

Yiğit, Aras, Berk, Duru, Mira, Pelin ve Deniz tiyatro
salonunda buluşmuşlardır. Tiyatro salonuna izleyiciler
sırayla alınmaktadır. Bu arkadaşların kendi aralarında salona giriş sırası ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Salona 3. giren kişi Berk'tir.
• Duru ve Mira salona arka arkaya girmişlerdir.

		
I. Başarılı olmak isteyen bireyler hırslı olmaktan
kaçınmamalıdır.
		II. Azimli olmak, sonu gelmeyen isteklere sahip
olmaktan ayrılır.
		III. Hayatta tuttuğunu koparabilmek hırslı olmaktan
geçer.

• Yiğit, Pelin'den hemen sonra salona girmiştir.
• Pelin salona Berk'ten daha önce girmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) Duru salona 5. sırada girmiştir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi ya da hangileri bu paragrafın ana fikrini desteklemez?

B) Mira salona 6. sırada girmiştir.
C) Pelin salona 1. sırada girmiştir.

A) I ve III.		

B) Yalnız I.

C) I ve II.		

D) I, II ve III.

D) Yiğit salona 4. sırada girmiştir.

8.		
Bensu, üniversite sınavında istediği bölümü kazandığı
için çok mutlu olmuş ve mutluluğunu arkadaşları ile
paylaşmak için bir yemek düzenlemeye karar vermiştir. Arkadaşlarını yemeğe davet etmek amacıyla
planlama yapacağı sırada araları bozuk olduğu için
birbiriyle vakit geçirmek istemeyen arkadaşlarının
olduğu aklına gelmiştir. Bunun üzerine araları bozuk
olan arkadaşlarından bazılarını yemeğe çağırırsa
bazılarını çağıramayacağını düşünmüştür. Örneğin;
yemeğe Esra'yı çağırırsa Gamze'yi çağıramayacaktır.
Merve'yi çağırırsa Selin'i çağıramayacaktır. Esin ve
Beliz'den birini mutlaka çağıracaktır. Nilay'ı çağırırsa
Begüm'ü çağıramayacaktır. Emine'yi çağırırsa Esra'yı
çağıramayacaktır.

10. Genç bir yazar, tamamladığı kitabını yakın dostu
olan eleştirmene kendi ismini yazarak ve imzasını
atarak yollar. Eleştirmen, yazarın kitabının içeriğini
hiç incelemeden ona kitabı geri yollar. Bu duruma
içerleyen genç yazar bir yanlışlık olabileceğini düşünerek kitabı ikinci defa dostuna yollar, sonuç aynı olur.
Kitabı eleştirmene üçüncü defa ismini yazmadan ve
imzasını atmadan yollar. Eleştirmen kitabı bu sefer
kabul eder. Bu davranıştan da anlaşılacağı üzere
eleştirmenler, ...
Bu metin, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Yemekte sorun yaşamak istemeyen Bensu aşağıdaki arkadaşlarından hangilerini yemeğe davet
ederse sorun yaşamamış olur?

A) arkadaşlıkları çok önemserler.
A) Gamze, Esin, Merve, Emine

B) nesnel eleştiriler yapmaya özen gösterirler.

B) Selin, Gamze, Nilay, Merve
C) Merve, Beliz, Selin, Gamze

C) kitabın niteliğine değil, nasıl gönderildiğine bakarlar.

D) Esra, Merve, Esin, Emine

D) eleştiri işini zamana yayarlar.
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11.

Şahinler, yırtıcı kuşlar olup kartalgiller ailesindendir. Şahinlerin başlıca özellikleri şunlardır:
• En geniş kanatlı kuş türlerindendir ve bu niteliği sayesinde gökyüzünde uzun süre hiç kanat çırpmadan kolayca
uçabilmektedir.
• Şahinlerin boyları ortalama 50 cm civarındadır.
• Pençeleri oldukça sert ve güçlü olduğu için insanlarda derin yaralar açabilir.
• Şahinlerin bacaklarının tamamı tüylü olup sadece ayak bölgelerinde tüy bulunmamaktadır.
• Oldukça uzun ömürlü olup 100 yıl kadar yaşayabilmektedir.
• Dünya üzerinde toplam 50 farklı türü bulunmaktadır.
• Şahinler çoğunlukla toplu hareket eder.
• Daha çok ormanlık alanlarda hayatlarını devam ettirmektedir.
• Yuvalarını ağaçların en tepedeki dallarına ve dağların zirve noktalarına kurmaktadır.
Şahinlerle ile ilgili verilen görsel ve bilgilere bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Tüylerinin rengi genellikle kahverengidir.		

B) Yüksek yerlere yuvalarını kurmaktadır.

C) Ormanlık alanlar dışında hayatlarını devam ettiremez. D) Oldukça uzun ömürlüdür.

12. Çok titiz ve iş disiplini yüksek olan Murtaza, fabrikada işini yapmayan çalışanlar tarafından pek sevilmez. Fabrikadakiler
de mahalledekiler de türlü oyunlarla Murtaza'nın işinden olması için uğraşırlar. Bir gece Murtaza'ya fabrikada çalışan
işçilerden bazılarının mesai saatleri içinde uyuduğu haberi ulaşır. Murtaza, hızla oraya gider. Yorgunluktan uyuyakalmış
bazı çalışanları görür ve bu durum karşısında üzüntüden ne yapacağını bilemez.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Adlaşmış sıfat - fiile yer verilmiştir.				

B) Birden fazla sıfat - fiile yer verilmiştir.

C) İsim - fiil kullanılmıştır.					

D) Zaman anlamı katan zarf - fiil kullanılmıştır.
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13. Frederic Eugene İves, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yaratıcı düşünme ve üretme sürecini beş adımda oluşturmuştur. Bu adımlar şunlardır:
Birinci Adım: İlk olarak Ives, yeni materyaller topladı. İki yıl yazıcının çırağı olarak çalıştıktan sonra dört yıl Cornell Üniversitesinde fotoğraf laboratuvarını yönetti. Öğrendiği birbirinden yeni bilgiler ve yaşadığı bu deneyimler
ona fotoğraf ve baskı arasında ilişki kurması için çok fazla materyal verdi.
İkinci Adım: Ives, öğrendiği her şey üzerinde zihinsel olarak çalışmaya başladı. 1878’de Ives zamanının neredeyse tamamını yeni teknikler deneyerek geçiriyordu. Eski ve yeni fikirleri bir araya getirmenin farklı yollarını
sürekli olarak inceliyor ve deniyordu.
Üçüncü Adım: Ives, problemden uzaklaştı. Bu durumda, iç görüsünden önce birkaç saat uyumaya gitti. Yaratıcı
zorlukların daha uzun süre kalmasını sağlamak da işe yarayabilir. Ne kadar uzaklaştığınıza bakılmaksızın, sizi
ilgilendiren ve zihninizi sorundan uzaklaştıran bir şey yapmanız gerekir.
Dördüncü Adım: Fikri ona geri döndü. Ives, önündeki sorunun çözümüne odaklandı. (Kişisel bir notta, “Çoğu
zaman yaratıcı fikirlerin tıpkı uykuya yattığımdaki gibi beynime hücum ettiğini görüyorum.” demiştir.)
Beşinci Adım (Geri Bildirimlerle Fikrini Geliştir): Sonunda Ives, fikrini yıllarca gözden geçirmeye devam etti.
Aslında, ikinci bir patent başvurusu yaptığı sürecin birçok yönünü geliştirdi. Bu kritik bir noktadır ve genellikle
göz ardı edilir. Fikrinizin ilk sürümüne aşık olmak kolay olabilir ancak harika fikirler her zaman değişir ve gelişir.

Buna göre aşağıdaki başlıklardan hangisi bu adımlardan biri için kullanılamaz?
A) Yeni Bilgiler Öğren!					

B) Bırakın Fikirler Size Geri Gelsin

C) Eski Fikirler Yenilerle Birleşsin				

D) Eleştirilere Kulak Asma

14. 		"-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş" sıfat-fiil ekleri ile "-mez, -ar, -di(k), -ecek, -miş" kip ekleri zaman zaman karıştırılmaktadır.
Bu ekler, eylem kök veya gövdelerine eklenerek bir adı nitelerse sıfat-fiil olur. Eylem kök ya da gövdelerine eklenen bu
ekler herhangi bir ismi nitelemez, eyleme zaman anlamı katarsa kip eki olur.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüklerin yer aldığı cümleler yanlış grupta örneklendirilmiştir?
Sıfat – fiil

Kip eki

A)

Sararmış yapraklar bir bir dökülüyor artık.

Dün Ankara'dan abim gelmiş.

B)

Her sabah düzenli olarak spora giderim.

İnanılır bir olay değil yaşadığımız.

C)

Ne laftan anlamaz adammış bu!

O, bu yoldan bir daha dönmez.

D)

Takdir edilecek işler yapmışsınız.

Sular birazdan kesilecek.
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15. Antalya'da düzenlenen bir dans yarışmasına Hakan,

17. Açık havada kamp yapmak çoğumuz için bir mace-

Yiğit, Mert, Arzu, Rüya ve Naz adlı kişiler katılacaklardır. Yarışma eşli olarak vals, salsa, tango; grup
olarak zumba ve bireysel olarak hiphop dallarında
yapılacaktır. Bu yarışmaya katılacaklarla ilgili şunlar
bilinmektedir:

radır. Oysa bazı insanlar bütün yıl çadıra benzeyen
evlerde yaşar. "Wigwam" denilen kızılderili çadırları,
bir zamanlar insanların yaşadığı taşınabilir evlerdir.
Günümüzde hâlâ bu tür evlerde yaşayanlar vardır.
Orta Asya'nın bozkırlarında yaşayan göçebeler, "yurt"
adı verilen, ahşap iskeletli özel bir çadırı ev olarak
kullanırlar. Geleneksel bir yurt, koyun yününden yapılma, kat kat keçeyle kaplanmış, ahşap bir iskeletten
oluşur.

		 • Hakan, bireysel ya da grup olarak yapılan bir
dansta yarışmaya katılacaktır.
		 • Mert ve Naz, eşli yapılan bir dansta yarışacaklardır.
		 • Rüya, hem zumbada yarışacak hem de eşli yapılan bir dansta yarışacaktır.
		 • Rüya ve Naz dışındaki kadın katılımcı vals ile
yarışmaya katılmıştır.
		 • Erkekler tek bir dalda yarışacaktır.
		 • Yiğit, vals dalında yarışmaya katılacaktır.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Geleneksel bir yurdun hangi maddeden yapıldığına

Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur?

B) Bazı toplulukların evlerinin taşınabilir özellikte
olduğuna

A) Arzu ve Yiğit, vals dalında yarışmışlardır.
B) Hakan, zumba ve hiphop alanlarında yarışmaya
katılmıştır.
C) Mert ve Naz, salsa alanında yarışacaklardır.
D) Rüya, tango alanında yarışmaya katılmıştır.

C) Göçebe yaşayanların hayatının çok zor olduğuna
D) Kızılderililerin ve Orta Asya'da yaşayan göçebelerin çadırlarının ismine

16. Oktay Öğretmen: "İsim-fiiller zamanla bir nesnenin
kalıcı adı olabilir. Böyle bir durumda fiilimsi olan
sözcükler fiilimsi özelliğini kaybeder. Örneğin, "Bu
hafta babamla uçurtma şenliğine katıldık." cüm-

18. Zarf - fiiller cümlede zarf göreviyle bulunur ve cümleye

lesindeki "uçurtma" sözcüğü kalıcı ad olmuştur.

"zaman" veya "durum" anlamı katar. Örneğin, "Evden
buraya koşa koşa geldi." cümlesinde yükleme sorulan
"Nasıl?" sorusunun cevabını veren unsur durum anlamını katan "koşa koşa" zarf - fiilidir. Yine aynı şekilde
"Öğretmen gelince metni okumaya devam edeceğim."
cümlesinde cümleye zaman anlamını veren "gelince"
zarf - fiildir.

Neva, Uğur Okullarında 8. sınıf öğrencisidir. Oktay
Öğretmen'den isim-fiillerin isim-fiil eki almasına karşın
kalıcı ad olma özelliğini dinleyememiştir. Bu nedenle
Neva, isim-fiillerin kalıcı ad olma özelliğine evde kendi
çalışmış ve aşağıdaki soruyu çözmüştür.
Buna göre, Neva aşağıdaki cümlelerden hangisini işaretlerse isim-fiilin kalıcı ad olma özelliğine
uygun örnek bir cümle bulmuş olur?

Bu açıklamaya göre aşağıdaki zarf - fiilerden
hangisi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Ünlü yazar romanını plazada tanıttı.
B) Sabahları dolmuşa yetişmek benim için çok zor
oluyor.
C) Meşrubatlar için yanına açacak alır mısın?
D) Yediği dondurma boğazını şişirdi.

A) Bu mevsimde yağmur durmaksızın yağar.
B) O gideli arttı bütün dertlerimiz.
C) Su içe içe midesini şişirdi iyice.
D) Konuşa konuşa bir orta yol bulunacak bence.
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19.		 I. Çocuklar bu dünyadaki en saf, en temiz varlıklardır.
		II.
		III.
		IV.
		V.
		VI.

Büyüdüğümüzde çocukluğumuza özlem duymamızın nedeni bu samimiyetten kaynaklanıyor belki de.
Hiçbir şeyi hesaplamazlar, oldukça samimidirler ve içlerinden nasıl geliyorsa öyle davranırlar.
Çocuk yetiştirmek ise ayrı bir sanattır bana sorarsanız. Ebeveynin üstünde büyük bir sorumluluk vardır.
Sevgiyi, çocuklarının iliklerine değin aşılamaktır.
Bu sorumlulukların içinde en önemlilerinden biri ise sevmektir.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde baştan ikinci ve dördüncü
cümleler aşağıdakilerden hangisi olur?
A) III ve IV.		

B) I ve III.				

C) IV ve VI.		

D) V ve VI.

20. Dilimizde “de/da” iki şekilde karşımıza çıkar. Biri bağlaç olan "de / da" diğeri ise ek olan "-da / -de"dir.
Bağlaç olan "de":
• Ayrı yazılır.
• Hiçbir zaman "te / ta" şeklinde yazılmaz.
• Cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz.
Örnek: Ali de soruları daha yeni çözmüş.
Cümlesinde "de" bağlacını çıkardığımızda cümle şu şekilde olur: "Ali soruları daha yeni çözmüş."
Ek olan "-da / de":
• Bitişik yazılır.
• "-te / -ta" şeklinde yazılabilir.
• Cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur.
Örnek: Ali’de iki tablet, bir bilgisayar varmış.
Cümlesinde hâl eki olan "-de"yi çıkarttığımızda cümle şu şekilde olur: "Ali iki tablet bir bilgisayar varmış."
Görüldüğü gibi cümleden "-de"yi çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmuştur.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde “de / da”nın yazımı yanlıştır?
A) Zor da olsa bu işin üstesinden geleceğim.			

B) Bankalarda işim oldukça geç bitti.

C) Zayıfda olsa kiloluda olsa benim için arkadaşım hep güzeldir.

D) Meydandaki kalabalığa bir bak da gel.

TÜRKÇE TESTİ BÝTTÝ.
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ
1.

3. Mustafa Kemal,

Osmanlı Devleti, başta Rusya olmak üzere Avrupalı
devletlerin Hristiyan azınlıkların haklarını koruma
bahanesiyle Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla 1839'da Gülhane Hatt-ı
Hümayunu olarak da bilinen Tanzimat Fermanı'nı
ilan etmiştir.
Verilen bilgiye göre Tanzimat Fermanı'nın ilan
edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenebilir?

–		 Okul yıllarında ülke sorunları ile ilgilenmiştir.
–		 31 Mart İsyanı'nın bastırılmasında etkili olan
Hareket Ordusu'nda görev almış, harekâtın planlanmasında etkin rol üstlenmiştir.
–		 Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmiştir.
–		 Trablusgarp'ta yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara
karşı başarılı bir mücadele vermiştir.

A) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki
baskısı

Mustafa Kemal'in öğrenim ve askerlik hayatı ile
ilgili verilen bu bilgiler onun aşağıda belirtilen kişilik özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilemez?

B) Müslüman halkın Osmanlı yönetimine baskısı
C) Osmanlı devlet adamlarının Osmanlı yönetimini
eleştirmesi

A) Lider olması		

B) Eğitimci olması

C) Vatansever olması

D) Örgütleyici olması

D) Padişahın anayasaya dayalı yönetim anlayışını
uygulamaya koymak istemesi

2. 1910’da askerî manevralara katılmak için gittiği
Fransa’daki günlerinde ve Bulgaristan’ın başkenti
Sofya’daki ateşemiliterlik yıllarında Avrupa uygarlığını yakından tanımıştır. Görev aldığı Şam’da,
Trablusgarp’ta ve Balkan Savaşlarında ise bu uygar
görünüşlü Avrupa’nın sömürgeci politikalarıyla karşılaşmıştır. Genç bir subay olarak Osmanlı Devleti’nin
hızlı bir şekilde çöküş sürecine tanık olan Mustafa
Kemal’i yaşanan bu gelişmeler ulusal değerler ve
çağdaş ilkelere dayanan yeni bir devlet inşa etme
düşüncesine yönlendirmiştir.

4. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu veliahtının
Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya - Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açtı. Almanya'nın Avusturya
- Macaristan'ı, Rusya'nın da Sırbistan'ı desteklemesi
ile savaş başladı. İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya
savaş açması sonucu bir Avrupa savaşına dönüşen
bu savaş, Osmanlı Devleti ve ABD'nin katılmasıyla bir
dünya savaşı halini aldı.

Verilen bilgi dikkate alındığında Mustafa Kemal
ile ilgili,
		 I. Mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak
Sofya'ya atanmıştır.
		II. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum ve
Avrupalı devletlerin politikaları çağdaş ilkelere
dayalı devlet kurma fikrinin oluşmasında etkili
olmuştur.
		III. Fransa'da ve Sofya'da bulunması Batı'yı daha
yakından tanımasını sağlamıştır.

Verilen bilgiye göre, I. Dünya Savaşı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Savaş, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve
Sırbistan arasında başlamıştır.
B) Savaşı, Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu
blok kazanmıştır.

gibi yargılardan hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I		

B) I ve II

C) ABD'nin savaşa katılması savaşın bir dünya savaşına dönüşmesine katkı sağlamıştır.

C) II ve III		

D) I, II ve III

D) Rusya, savaşta Sırbistan'ı desteklemiştir.
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5. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali dünya kamuoyunda yankı uyandırmış, Milletler Cemiyeti bölgeye incelemeler yapmak
için Amiral Bristol başkanlığında İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan bir komisyon göndermiştir. Komisyon, bölgedeki
incelemelerinden sonra hazırladığı raporunda şunları belirtmiştir:
– İddia edildiği gibi bölgede Rum nüfusun çoğunlukta olduğu ve buradaki Hristiyanların katledilmek üzere olduğu
şeklindeki haberler, asılsızdır.
– Bölgedeki katliamlardan Yunan işgal komutanı sorumludur.
– Yunan işgal kuvvetleri bölgeyi hemen terk etmeli, bölgeye Anlaşma Devletlerinin oluşturacağı ortak askeri birlikler
bırakılmalıdır.
Verilen bilgiye göre Amiral Bristol başkanlığındaki komisyonun bu raporu ile ilgili olarak;
		 I. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin haksızlığını dile getiren bir belgedir.
		II. Bölgede Rum nüfusunun çoğunlukta olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmiştir.
		III. İzmir'deki Yunan işgalinin sona ermesini sağlamıştır.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II			

C) I ve II			

6. Mustafa Kemal askerlik görevinden istifasını Nutuk'ta

D) II ve III

7. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Trakya'da daha önce

şöyle anlatmaktadır:

kurulmuş olan tüm cemiyetler "Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.

"... Durumu, ordulara ve ulusa kendim bildirdim. O
günden sonra resmi görev ve yetkiden ayrılmış olarak yalnız milletin sevgisine, şefkat ve cömertliğine
güvenerek onun bitmez verim ve güç kaynağından
esin ve kuvvet alarak vicdan görevimizi yapmaya
devam ettik..."

Milli Mücadele sürecinde bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Osmanlı Hükümeti ile işbirliği içinde hareket etmek
B) Türk milletini vatanın kurtuluşu için birlik ve beraberlik düşüncesi etrafında birleştirmek

Mustafa Kemal'in anlatımından hareketle Mustafa
Kemal ile ilgili;

C) Bölgesel ve dağınık durumda bulunan milli cemiyetleri bir çatı altında toplamak

		 I. Türk milletinden güç alarak yoluna devam ettiğini
belirtmiştir.
		II. Askerlik mesleğinden ve görevinden ayrıldığını
bizzat kendisi resmi ve sivil makamlara duyurmuştur.
		III. İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele'ye destek
vermesini sağlamıştır.

D) Milli Mücadele'yi tek bir merkezden yürütmek

gibi yargılardan hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I		

B) I ve II

C) II ve III		

D) I, II ve III
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8. Sivas Kongresi sırasında manda ve himaye konusu tekrar gündeme gelmiş ve kongrenin en çok tartışılan konusu
olmuştur. Bu konuda Mustafa Kemal ile genç tıbbiyeli Hikmet Bey arasında şu konuşmalar geçmiştir:
"... Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere
gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle reddeder
ve kınarız. Mesela, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i 'vatan kurtarıcısı değil, vatan
batırıcısı' olarak adlandırırız" diye bağırdı.
Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında orada hazır bulunanların birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Mustafa
Kemal Paşa da heyecanlı bir sesle:
'Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.' dedi, sonra Hikmet Bey'e dönerek:
'Evlat, için rahat olsun! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul
etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez..." diyerek Hikmet Bey'e cevap vermiştir.

Verilen bilgi dikkate alındığında;
		 I. Manda ve himaye fikri, Sivas Kongresi'nde tartışma konusu olsa da Mustafa Kemal tarafından kabul görmemiştir.
		II. Tıbbiyelileri temsilen kongreye katılan Hikmet Bey, manda ve himayeyi kabul etmeyeceklerini dile getirmiştir.
		III. Mustafa Kemal, manda ve himayeyi reddettiğini, bu konuda endişe duyulmaması gerektiğini belirtmiştir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

B) I ve II			

C) II ve III		
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9.

		"Millî Bağımsızlık Savaşı'nda, millî bütünlüğün sağlanması, halkın bir bayrak altında toplanması konusunda Mustafa
Kemal Paşa olağanüstü bir çaba göstermiştir. Kendisine ve arkadaşlarına bu konuda Anadolu basını ve zaman zaman
İstanbul basını, kamuoyunun oluşması ve bilinçlenmesi bakımından büyük yardım sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa,
bu arada halkın moralinin bozulmaması ve halka yanlış bilgi verilmemesi için zararlı yayınlarda bulunan bazı İstanbul
gazetelerinin ve azınlıklara ait basın organlarının Anadolu'ya sokulmaması için tedbirler aldırmıştır. Anadolu basınının
büyük çoğunluğu Millî Bağımsızlık Savaşı'nın yanında yer almış ve Mustafa Kemal Paşa'ya destek olmuştur..."
Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili;
		 I. Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır.
		II. Milli Mücadele ile ilgili haberleri doğru bir şekilde halka ulaştırmayı amaçlamıştır.
		III. Halkın yanlış bilgilendirilmesini engellemeye yönelik önlem almıştır.
gibi yargılardan hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I		

B) I ve II			

C) II ve III		
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10.

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI ÇIKAN İSYANLAR
Azınlıkların İtilaf
İstanbul Hükümeti

Doğrudan  İstanbul
Hükümeti tarafından
çıkarılan isyanlar

ve İtilaf Devletlerinin
kışkırtmalarıyla çıkan
isyanlar

Kuva-yı Milliye liderlerinden bazılarının
çıkardığı isyanlar

Devletlerinin
kışkırtmaları ile
bulundukları
bölgelerde
çıkardığı isyanlar

• Delibaş Mehmet İsyanı
• Bolu, Düzce, Hendek,
Adapazarı İsyanları
• Anzavur İsyanı,

• Çapanoğlu İsyanı

• Ethem Bey İsyanı

• Kuva-yı İnzibatiye

• Milli Aşireti İsyanı

• Demirci Mehmet Efe

(Halifelik Ordusu)

• Çopur Musa İsyanı

İsyanı

• Ermeni İsyanları
• Rum (Pontus) İsyanları

• Koçgiri İsyanı
• Cemil Çeto İsyanı
• Ali Batı İsyanı
Verilen tablo dikkate alındığında;
		 I. İtilaf Devletleri, halkı Büyük Millet Meclisi'ne karşı kışkırtarak Anadolu'nun birçok yerinde isyan çıkmasında etkili
olmuştur.
		II. İtilaf Devletlerinin yanı sıra İstanbul Hükümeti de halkı meclise karşı isyana teşvik etmiştir.
		III. Kuva-yı Milliye liderlerinden Demirci Mehmet Efe ve Ethem Bey de meclise karşı ayaklanmıştır.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

B) I ve II			

C) II ve III		

D) I, II ve III

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BÝTTÝ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
1. Kerem Bey her zaman çevresindeki insanlara ve canlılara karşı yardımsever olmaya, yaptığı iyiliklerle çevresini güzelleştirmeyi amaçlayan bir kişi olmaya özen göstermiştir. Ayrıca Kerem Bey yaptığı yardım ve iyilikleri insanları rencide
etmeden gerçekleştirmeye de son derece önem vermiştir. Onun bu yardımsever kişiliği ve iyi kalpli oluşu tüm çevresi
tarafından da bilinmekteydi. Öyle ki yaptığı yardım ve iyilikler onun vefatının ardından dahi insanlara destek olmaya
devam etmiştir.
Yukarıdaki parçada bahsedilen ve insanın vefatının ardından kendisine sevap kazandıran iyilik ve yardımlara
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıtır sadakası 				

B) Sadaka-i cariye

C) Salih amel 					

D) İnfak

2. Çiftçilik ile uğraşan ve geçimini bu yoldan sağlayan Sevda Hanım, her yıl olduğu gibi yine tarlasına çeşit çeşit ürün ekmiştir. Sevda Hanım, ilerleyen yaşının da getirdiği yorgunluk ve ihmalkârlık ile ekinlerine yeterince özen gösterememiş
ve beklediği miktarda ürün elde edememiştir. Bu durum sonucunda etrafındaki insanlara serzenişte bulunarak, “Allah
onca emeğimizin karşılığını vermedi, rızkımızı da elde edemedik.” diyerek dert yanmıştır.
Yukarıda verilen parçaya göre Sevda Hanım, insanın kaderi üzerindeki hangi davranışını göz ardı etmiştir?
A) Sağlık 					

B) Ecel ve ömür

C) Hastalık 					

D) Tevekkül
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3. Zekât ibadetiyle ilgili olarak aşağıda verilen;
		 I. İnsanları toplum içerisinde küçük düşürmeden zekât vermeliyiz.
		II. Yılda bir kez gerçekleştirilen bir ibadettir.
		III. Yalnızca altın ve nakit para gibi mallardan zekât verilir.
gibi ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 		

B) Yalnız III			

C) I ve II 		

D) II ve III

4. Aşağıda meali verilen ayetlerden hangisi evrendeki düzen ve ahenk ile ilgili değildir?
A) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.”
(Enbiya Suresi, 33. ayet)
B) “Ant olsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik.”
(Hicr Suresi, 16. ayet)
C) “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer)
de kendinedir.”
(Bakara Suresi, 286. ayet)
D) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur.”
(Zuhruf Suresi, 11. ayet)
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5. "Yarım hurma (sadaka) ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle (korunun)."
(Müslim, Zekat, 68)
Yukarıdaki hadis-i şerifi okuyan Ezgi'nin aşağıda verilen;
		 I. Güzel söz söylemek Allah'ın hoşnutluğunu kazandıran bir davranıştır.
		II. Yaptığımız iyi davranışlar bizlere ahiret hayatında fayda sağlayacaktır.
		III. İmkânımız ölçüsünde yardımda bulunmak Allah katında değerlidir.
gibi çıkarımlardan hangisini ya da hangilerini yapması doğru olacaktır?
A) I ve II 		

B) II ve III			

C) I ve III 		

D) I, II ve III

6.		 I. Zekât kavramı kelime anlamı olarak artmak, çoğalmak ve bereket gibi anlamlara gelir.
		II. Zekât vereceğimiz mal, temel ihtiyaçlarımızın dışında kalan mallardan olmalıdır.
		III. Zekâtı dilediğimiz her an, istediğimiz oranda verebiliriz.
		IV. Zekât vermeye ilk olarak anne ve baba, büyükanne ve büyükbaba gibi yakınlarımızdan başlamalıyız.
Zekât ibadetiyle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II 		

B) I ve III			

C) II ve III 		

D) I ve IV

7. Kumbarasında biriktirdiği paralarla kimsesiz çocukların barınmasını ve korunmasını amaçlayan bir yardım
kuruluşuna yardımda bulunan Azra aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamış olabilir?
A) Kendi imkânı ölçüsünde başka insanlara yardım edebilme mutluluğunu tatmıştır.
B) İnsanlara acıyarak bakmayı öğrenmiştir.
C) Anne ve babasından daha fazla harçlık alabilmek için beklentiye girmiştir.
D) Arkadaşlarına kibirlenerek anlatacağı bir davranış gerçekleştirmiştir.
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8. Allah (c.c.) ilk insan topluluğundan başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar her topluma bir peygamber göndermiştir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de; “Ant olsun ki biz her ümmete, 'Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan
uzak durun' diyen bir elçi gönderdik...” ayetiyle vurgulanmıştır. Allah’ın (c.c.) gönderdiği bu peygamberlere inanmak
iman esaslarındandır.
Medyen ve Eyke topluluklarına uyarıcı olarak gönderilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed				

B) Hz. Şuayb

C) Hz. Musa					

D) Hz. Yusuf

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasalara örnek olarak gösterilemez?
A) “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.”
(Şuara Suresi, 7. ayet)
B) “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah
dilediğini yaratır.”
(Nur Suresi, 45. ayet)
C) “Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde
zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin.”
(En’am Suresi, 141. ayet)
D) “Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”
(Şura Suresi, 32. ayet)

10. "Öyle insanlar vardır ki (âdeta) hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı, hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu! Yüce Allah'ın, hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere! Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin
anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere!"
(İbn Mace, Sünnet, 19)
Yukarıda meali verilen hadis-i şeriften hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların bir kısmı iyilikleri engellemektedir.
B) İyi ve güzel işler yapan insanlar müjdelenmiştir.
C) Kötü işler ortaya koyan insanların bir an önce tövbe etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
D) Kötülüğü engelleyen ve iyilikleri ortaya çıkaran insanların varlığından bahsedilmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BÝTTÝ.
İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.
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İNGİLİZCE TESTİ
1.

Answer the question according to the invitation card below.
HAPPY FRIENDSHIP DAY
“Good friends are hard to find, harder to leave,
and impossible to forget”
We are organizing a meeting for “Friendship
Day”. Friends will come together again and
play games. It will be fun! Why don’t you join
us?
For more information: Steve Bentley (English
Teacher)
Phone: 050014785632
Uğur Schools
Thursday, February 11
from 1:30 p.m. to 4:30 p.m

There is NO information about the ______________ of the event.
A) date					

B) location

C) contact person				

D) price
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Read texts (2-3-4) and answer the questions accordingly.
2.

Henry and Jack get on well with each other and have a lot in common so they want to spend some time together after
school. Here is the list of their interests:
Henry

Jack

Watching comedy films

Doing sports

Listening to pop

Shopping

Playing instruments

Going to the cinema

What do both Henry and Jack enjoy doing together?

3.

A)

				

B)

C)

				

D)

Hello, I am Steve. I like Italian cuisine. Italian people make very good pizza but my favorite dish is pasta with mince.
Many people think pasta is unhealthy but I don’t agree with them.
According to the information above, which of the following is Steve’s favorite food?
A)

				

B)

C)

				

D)
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4.

The phone rings and Sam picks it up. His uncle is calling Sam’s father and he wants to talk to him. However, his father
is at work so he is not at home and he can’t answer the phone.

According to the information above, what will Sam say to his uncle?

5.

A) Sorry, he is at work right now.			

B) Sure. Let me put you through.

C) Yes, he is at home right now.			

D) I’ll get him in a moment.

Put the sentences in the correct order.

		 I.
		II.
		III.
IV.

Then, add some oil into the bowl and mix them again.
First, chop onions and potatoes.
Finally, pour the mixture into soup.
Second, mix all the ingredients in a bowl.

According to the information above, which of the following shows the CORRECT order of the recipe?

6.

A) I - III - II - IV				

B) II - III - IV - I

C) III - IV - I - II				

D) II - IV - I - III

The students below are talking about the reasons for using smartphones.
Alex : I use it to practice my foreign language.
Jane : Shopping through a smartphone is so easy!
Matt : I usually use it to keep in touch with my friends.
Lisa : I use it to follow the news around the world.

Which of the following is NOT correct according to the conversation above?
A) Jane uses her smartphone to buy clothes.		

B) Lisa reads newspapers on the net.

C) Matt is practising his foreign language.			

D) Alex uses a smartphone for education.
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Answer questions (7-8) according to the recipe below.

First, mix the mince with chopped onion and
a clove of garlic, and then roll the mixture into
balls. Second, heat some oil in a frying pan
and fry them for about 3 minutes. Finally, serve
meatballs with some parsley.

7.

8.

Which of the following is INCORRECT according to the recipe?
A) Mix all the ingredients.				

B) Add parsley in meatballs.

C) Shape the meatballs.				

D) Heat oil in a pan.

Which of the following completes the sentence best?
After you heat some oil, ________ .
A) fry meatballs				

B) roll the mixture

C) add a clove of garlic				

D) mix mince with a chopped onion
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9.

Read the phone conversation below and then answer the question.
Robert

: Hello, Robert speaking.

Richard : Hi, Robert. This is Richard. May I speak to Sarah?
Robert

: I’m sorry. She is not available right now.

Richard : ___________________________________
Robert

: Sure.

Which of the following option is CORRECT?
A) Well, she will call you back.			

B) Can you tell her that I'll call her later?

C) Please, can I talk to Sarah now?			

D) What time will she come back?

10. Read the paragraph below and answer the question.
PROS and CONS
Smartphones have many pros, but also many cons. If you have a smartphone, you can chat with your friends, send
text messages or emails, and take photos. However, most teens use smartphones to connect to social media such as
Facebook, Instagram, etc. and spend a lot of time on them. This can take them away from their study or homework
time. Most importantly, it makes them addictive.
Which of the following is NOT the advantage of smartphones?
A) Taking photos				

B) Keeping in touch with friends

C) Being addicted

D) Writing emails

			

TEST BÝTTÝ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.
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