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1.  

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Antibiyotikleri sadece hasta olduğumuz zaman kullanmalıyız.

B) Çevremizdeki insanların yönlendirmeleriyle antibiyotik kullanmamalıyız.

C) Antibiyotik, bütün hastalıkları iyileştiren bir ilaç değildir.

D) Hastalığın geçtiğini düşünerek antibiyotik kullanmayı bırakmamalıyız.
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2. I. Dünyada “nun” adıyla bilinen baştankara güvercini ülkemizde rahibe güvercini olarak da adlandırılmaktadır. İsmini baş 
tüyleri ve beden tüyleri arasındaki farktan almakta olan baştankara güvercini, yaygın olarak Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde yetiştirilmektedir. Baştankara güvercinlerinin genellikle baş tüyleri koyu gri ya da siyah, beden tüyleri ise beyazdır.

II. Güvercin türleri arasında en ilginç beden yapısına sahip olan bir güvercin türü de “İskenderun güvercini"dir. Zira İskende-
run güvercininin en karakteristik özelliği olan gagası aşağıya kıvrık biçimiyle yaklaşık dört ya da beş santimetredir. Bacak 
uzunluğu on iki santimetreye ulaşabilen İskenderun güvercini iri bir bedene sahiptir. Kırk beş santime kadar ulaşabilen 
boyu ve altı yüz grama kadar varabilen kilosu ile diğer güvercin türlerinden hemen ayırt edilebilmektedir.

III. Alabadem güvercinlerine alabadem denmesinin nedeni, tüy renkleridir. Badem renginde kahve ve beyaz renklerden 
oluşan tüyleri bulunan alabadem güvercinlerinin baş kısımlarında badem biçimli ve renkli tüyler bulunur. Genellikle siyah 
renk gözlere sahip olan alabadem güvercinlerinin kimilerinin gözleri ise çakırımsı renge sahiptir.

Bu metinlerde bahsedilmeyen güvercin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)  C)  D)  

Mozaik Yayınları

3.  KARABELA

Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıl boyunca çok uzun bir dönem dünyaya hükmetme özelliği var. Büyük, derli toplu ve düzenli 
ordunun, savaş meydanlarında her zaman daha büyük fark yarattığı görülmektedir. Böylesine önemli bir konuda becerikli ve 
cengâver pozisyondaki uzman savaşçılar, gerçekten büyük başarılar elde etmiş ve bu da övünç kaynağı olarak karşımıza 
çıkmıştır. Başarının önemli bir kaynağı olarak gördüğümüz kılıç modelleri, belli bir kültür, disiplin ve anlayış ile üretilmiştir.  

Osmanlı kökenli olan bu kılıç, yeniçeri ve sipahiler tarafından kullanılmıştır. Karabela’nın en ayırt edici özelliği sapının kar-
talbaşı şeklinde olmasıdır. Kılıcın kullanımdaki rahatlığı, hafifliği ve Türklere askerî açıdan duyulan hayranlık sebebiyle Av-
rupalılar tarafından Karabela benimsenmiştir. Türkler 17. ve 18.yüzyılda bu kılıcı kullanmış; sonraki yüzyıllarda Karabela, 
Polonyalılar tarafından rağbet görerek onların resmi kılıç formu hâline gelmiştir.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde sözü edilen kılıçtır?

A)   B)              C)    D) 
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4.    

Bu görsellerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)  2019 yılının Ekim ayında hem Türk vatandaşları hem de yabancı uyruklu vatandaşlar en çok İstanbul’dan konut almıştır.

B)  2019 yılında yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye genelinden aldığı konut sayısı 2018 yılına göre azdır.

C) 2018 yılında en fazla konut Ekim ayında satılırken yine aynı yıl en az konut Kasım ayında satılmıştır.

D) Yabancı uyruklu vatandaşlar 2019’un Ekim ayında konut alırken Ankara’dan çok Antalya’yı tercih etmiştir.
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5. Sözcük Merdiveni adlı bulmacada üstteki sözcükten alt-
taki sözcüğe ulaşırken her bir satırda bir üst sıradaki söz-
cüğün yalnızca bir harfi değiştirebilirsiniz.

Örnek:

KELİME: SIRIM

1.SATIR: SIRIK

2.SATIR: SARIK

3.SATIR: SANIK

4.SATIR: YANIK

5.SATIR: YANAK

Nazlı, “DAMAK” sözcüğünden yola çıkarak 5.satırda 
“KANIT” sözcüğüne ulaşmıştır.

KELİME DAMAK

1.SATIR: ………….

2.SATIR: ………….

3.SATIR: ………….

4.SATIR: ………….

5.SATIR: KANIT

Nazlı’nın çözdüğü bulmaca ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Bulmacanın 4.satırında “KAYIT” sözcüğü olabilir. 

B) Nazlı, “KAYIK” sözcüğünü bulmuş olabilir.

C) Bulmacanın 3.satırında “KAYAK” sözcüğü olabilir. 

D) Nazlı, bu bulmacada “DAYAK” sözcüğünü bulmuş 
olabilir.

6. Sagopa Kajmer takma adını kullanan Yunus Özyavuz Gi-
resun’da bir konser vermiştir.

Sagopa Kajmer; Giresun’daki konserinde “Galiba”, “366. 
Gün”, “Avutsun Bahaneler”, “Baytar” ve “Sorun Var” adlı 
şarkıları söylemiştir. Bu şarkıların söylenme sırası ile ilgili 
olarak bilinenler şunlardır:

  • Ne “Galiba” ne de “Sorun Var” ilk sıradadır. 
  • “Sorun Var” ile “366. Gün” arasında iki şarkı vardır. 
  • “Baytar” ile “366. Gün” arasında bir şarkı vardır. 

Sorun Var, Baytar’dan önce söylenmişse aşağıdaki-
lerden hangisi kesin olarak doğrudur? 

A) İlk sırada “366. Gün” vardır. 

B) “Galiba”, dördüncü sıradadır. 

C) “Baytar”, “Avutsun Bahaneler”den öncedir. 

D) “Sorun Var”, üçüncü sıradadır.
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7. İsim-fiil eki olan “-ma” ile olumsuzluk eki olan “-ma” birbi-
rine karıştırılmamalıdır.

Arkadaşıyla konuşmaya gitti.   İsim-fiil

Benim hakkımda böyle konuşma!   Olumsuz fiil

Bu bilgiden hareketle “-ma” eki aşağıdakilerin hangi-
sinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) İş yoğunluğundan spora vakit bulamıyorum. 

B) Yatmadan önce süt içmeyi alışkanlık hâline getirdim.

C) Teneffüste hava almaya bahçeye çıktık.

D) LGS’de Türkiye 1.si olmayı çok istiyorum.

8. Sıfat-fiil eki olan “-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ile kip ekleri 
birbirine karıştırılmamalıdır.

Yaramaz çocukları hiç sevmem.  Sıfat-fiil

Eski telefonum bir işe yaramaz artık.  Çekimli fiil

Bu bilgiden hareketle “-ecek” eki aşağıdakilerin han-
gisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yıkanacak çamaşırları makineye attım.

B) Pazara gitmeden önce, alınacak meyve ve sebzelerin 
listesini yaptık.

C) Her zaman kendime gerçekleştirebileceğim hedefler 
koyarım.

D) Bu sene yaz tatilinde nereye gideceğiz acaba?

9. Bir gün baksam ki gelmişsin

Gülüşünde taze, serin bir rüzgâr

Ellerin yine eskisi kadar güzel

Çiçek açmış dokunduğun bütün kapılar

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Birinci dizede fiilimsi yoktur.

B) İkinci dizede isim-fiil vardır.

C) Üçüncü dizede fiilimsi ekiyle yapılmış bir kalıcı isim 
vardır.

D) Dördüncü dizede sıfat-fiil vardır.

10. Zarf-fiiller cümleye zaman, durum ve neden anlamı katar.

Hava kararınca eve geldi.  Zaman anlamı

Cam kırıklarına basmadan yürüdü.  Durum anlamı

Ders çalışmadığından başarısız oldu.  Neden anlamı

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerin hangisinde 
zarf-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Bize uğrayıp babaannemi ziyaret etmek istemiş.

B) Otobüs kalkmadan yarım saat önce orada olmalısın.

C) Gün doğarken ortaya çıkan renk cümbüşüne bayılıyo-
rum.

D) Okuldan çıkınca beni aramalısın derdi annem.

11. (I) Yakamoz saatlerinde rüyalarımı toplamaya gidiyorum 
deniz kenarına. (II) Gündüzken ışık çok yakıyor ruhumu. 
(III) Gece ay ışığının denizi öpmesi sözcüklerime daha iyi 
geliyor nedense. (IV) Bulutsuz ve pussuz havaları kolla-
yarak geceye inen insanların gölgelerinin ardından iske-
lenin yolunu tutuyorum.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede isim-fiil kullanılmıştır.

B) II. cümledeki zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır.

C) III. cümlede bir tane fiilimsi kullanılmıştır.

D) IV. cümlede hem zarf-fiil hem de sıfat-fiil kullanılmıştır.

12. On dördüncü yüzyılın başlarında Anadolu’da bir gezi ya-
pan tanınmış Arap Seyyahı İbni Batuta, Anadolu’yu karış 
karış gezerken gördüğü konukseverliği “Seyahatname” 
adlı eserinde anlata anlata bitirememiştir.

Bu metnin içeriğinde aşağıdakilerden hangisine yer 
verilmemiştir?

A) İsim-Fiil B) Çekimli Fiil  

C) Sıfat-Fiil D) Zarf-Fiil
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13. Bir başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden ve yorum 
katılmadan cümle içerisinde aktarılmasına “doğrudan an-
latım” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım 
yapılmamıştır?

A) Çocuğun karnını doyurmayı unutma, diye seslendi 
annesi.

B) “Ne anladınız, o adamın dediklerinden?” diye sordu 
köyün öğretmeni. Köylüler cevap vermeden birbirleri-
nin suratına baktılar.

C)  Şehrin dışında birkaç kişinin araba beklediğini sessiz-
ce bana söyledi.

D) Çukurkuyu kasabasını ben soydum fakat paralar, gü-
müş saatler bende değil, diye söze başladı İdris.

14. (I) Christy Brown tarafından yazılan ”Sol Ayağım” ro-
manı, anlaşılır ve sürükleyici bir dille kaleme alındığın-
dan özellikle çocuklara ve gençlere çok şey katabilir.                      
(II) Engellilerin, hastaların, kendileri gibi olmayanların 
mücadelesini anlamaları ve eş duyum kurabilmeleri için 
iyi bir başlangıç bu eser. (III) Birinci ağızdan çektiği fi-
ziksel acılarını, bunalımlarını, çocukluğunun saf sevin-
cini, hayal kırıklıklarını, inancını, aşkını, kıskançlıklarını, 
kederini okuyorsunuz. (IV) Beni en çok etkileyen kısım, 
Christy’nin engelleri aşarak kendisini bir kahraman ya da 
mağdur olarak sunmak yerine olduğu gibi iyisiyle kötü-
süyle bir insan olarak ortaya koymasıdır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde, 
sözü edilen kitabın üslubundan söz edilmiştir?

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

15. Yeliz’in annesi bir etkinlik hazırlamıştır. Bu etkinlikte bir cümle vardır ve bu cümle ile ilgili verilen bilginin doğruluğuna göre iki 
yeni cümle ile karşı karşıya kalınmaktadır. Yeliz, sırasıyla cümleleri inceleyerek çıkış kapılarına gidecektir.

Evet

Evet Evet

Hayır

Hayır Hayır

“Yazdığım şiir herkesin beğenisini kazandı.”

Bu cümlede isim-fiil var mıdır?

“Misafirleri beklerken uykum geldi.”

Bu cümlede zarf-fiil var mıdır?

“Kitap okuma alışkanlığı kazanmalıyım.”

Bu cümlede isim-fiil var mıdır?

1. Kapı 3. Kapı2. Kapı 4. Kapı

Bu etkinlikteki bütün soruları doğru cevaplayan Yeliz hangi kapıya ulaşır?

A) 

1. Kapı

 B) 

2. Kapı

 C) 

3. Kapı

 D) 

4. Kapı

Mozaik Yayınları
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16. Fiilimsi eklerini alan bazı sözcükler, bir nesnenin adı ol-
duğu için fiilimsi kabul edilmez. Bu tür sözcüklere kalıcı 
isim denir. "Öğle yemeğinde dolma yedik." cümlesinde 
geçen ”dolma” sözcüğü bir yemeğin adı olduğu için fiilim-
si kabul edilmez, kalıcı isimdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıcı isim yoktur?

A) Kurban Bayramı sabahı kavurma kokusuyla uyandım.

B) Babam ekmek parası için her sabah güneş doğmadan 
evden çıkıyor.

C) Beylikdüzü’nden Avcılar’a giden sarı minibüse bindim.

D) Okulun girişinde elinde basketbol topuyla beni bekli-
yordu.

17. Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

(Yahya Kemal BEYATLI)

Bu şiirde geçen altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) “Almak” sözcüğü isim-fiildir.

B) “Gelmişse” sözcüğü sıfat-fiildir.

C) “Giden” sözcüğü sıfat-fiildir.

D) “Kalkar” sözcüğü çekimli fiildir.

18. I. Eve gelince okulda olanları anlattı.

 II. İyi bir lise kazanayım, diye durmadan ders çalışıyor.

 III. Konuşmak, okumak, yazmak ve dinlemek dil beceri-
leridir.

 IV. Sokakta tanıdıkları görünce selam verdi.

Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede adlaşmış sıfat - fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede bir tane zarf - fiil vardır.

C) III. cümlede dört tane isim - fiil vardır.

D) IV. cümlede hem sıfat-fiil hem de zarf - fiil kullanılmıştır.

19. Yakın anlamlı kelimeler, okunuşları ve yazılışları ayrı 
olup anlamdaş gibi görünen kelimelerdir. Yakın anlamlı 
kelimeler, eş anlamlı kelimeler gibi birbirinin yerini tama-
men tutmaz.

“Bu roman, son zamanların en çok tutulan kitabıdır.”

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cüm-
lelerden hangisinde vardır?

A) Yolun başında olan yazarların en büyük hatası, oku-
ma yapmamalarıdır.

B) Kitap, bütün zorluklara karşı hayata nasıl tutunmak 
gerektiğini anlatıyor.

C) Kitapçıda yeni çıkan kitaplara sırayla bir göz attım.

D) Küçük Prens, her yaştan okuyucuya hitap eden meş-
hur bir kitaptır.

20. Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere.

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

Ormanlar koynunda bir serin dere

Dikenler içinde sarı gül vardır.

O çay ağır akar, yorgun mu bilmem.

Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem.

Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem.

Yüce dağ başında siyah tül vardır.

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyimserlik B) Huzur

C) Sevinç D) Özlem
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21. Şap Denizi’nde dolaşan gemilerin ateşçilerine kazanların 
önü güverteden daha serin gelir. İşte bunun için başal-
tındaki kamaradan çıkarak ocak vardiyasına giden genç 
bir ateşçi, gözlerini kapayıp öne doğru eğilerek koşuyor; 
gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgardan kaçmak istiyordu. 
Fakat fırtınanın önündeki gemi bir derviş gibi kendini dört 
tarafa çarpıyor ve makine dairesine doğru koşmaya çalı-
şan genç ateşçi, düşmemek için bazen küpeşteye, bazen 
kaptan kamarasının açık duran kapısına sarılıyordu. Bi-
raz sonra ufak kapıya yetişti. Daracık demir merdivenleri 
koşarak indi. Bu genç ateşçi daha on dokuz yaşındaydı. 
Babası yüzbaşıydı, emekli olunca oğlunu okutamadı. Za-
ten çocuğun dilindeki kekemelik, okumasına engeldi.

Bu metindeki aşağıdaki kelimelerden hangisi terim 
anlamda kullanılmamıştır?

A) Yüzbaşı               B) Sıcak 

C) Kamara        D) Kekemelik

22. Beni kitaplar büyüttü ve zaman geçtikçe hayatın masal 
kitaplarındaki gibi olmadığını öğrendim. Öyleyse bile bi-
zim yaşadığımız masalda biz anca figüran falandık. Ama 
cadılar vardı gerçekten, taş kalpli insanlar da vardı. Fark 
ettim ki insanları tanıdıkça yalnızlaşıyordu insan. Öğren-
dikçe üzülüyordu. O zaman yanınızda sadece burun kı-
vırdığınız kitaplar oluyordu.

Bu metin ile ilgili,

 I. “figüran” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

 II. “burun kıvırmak” deyimi değer vermek, önemsemek 
anlamında kullanılmıştır.

 III. “taş kalpli” kelime grubu mecaz anlamda kullanılmış-
tır.

 IV. “büyütmek” kelimesi “belli bir konuda eğitmek” anla-
mında kullanılmıştır.

yargılardan hangileri yanlıştır?

A) I. ve II. B) II. ve III.

C) I. ve IV. D) II. ve IV.

23. Okulu dördüncü sınıfta bıraktı. On dört yaşından on se-
kiz yaşına kadar ortalıkta boş gezdi. Babasının evinde 
yiyip, içerek sokakta başkalarıyla kavga ederek geçen bu 
günler, babasının ölümüyle son buldu. Babasından kalan 
maaş, annesiyle kız kardeşine bile yetmiyordu.

Bu metinle ilgili,

 I. “bırakmak” sözcüğü “ayrılmak” anlamında kullanıl-
mıştır.

 II. “boş” sözcüğü “yapılacak işi olmayan” anlamında kul-
lanılmıştır.

 III. “son bulmak” ifadesi “bitmek” anlamında kullanılmış-
tır.

 IV. “yetmek” sözcüğü “başkasına gereksinim duyma-
mak” anlamında kullanılmıştır.

yargılarından hangisi yanlıştır?

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

24. (I) “Sineklerin Tanrısı”, günümüzde bir atom savaşı sı-
rasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun 
geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak 
insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya 
koymalarını dile getirir. (II) Konusu, R. M. Ballantyne’ın 
“Mercan Adası” gibi eşsiz bir ortamda başlayan bu ro-
man, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradı-
lışındaki köklerini göz önüne sermek amacıyla Mercan 
Adası’ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde geli-
şir.(III) Uygar insanın yüreğinde gizlenen karanlığı deşer-
ken “Sineklerin Tanrısı”; daha çok Conrad’ın kısa romanı 
“Karanlığın Yüreği”ni andırır. (IV) Kitap, William Golding 
tarafından yazılıp 2006 yılında piyasaya çıkmıştır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi ka-
nıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I.  B) II.  C) III. D) IV.
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25. Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim çocuk ol-
maktan

Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam.

Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ih-
timalini sevdim.

İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında

                                                                      (Yılmaz Erdoğan)

Bu dizelerin anlamlı ve kurallı cümleler hâline getiril-
miş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Babam beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu ve 
çocuk olmaktan soğuk ve şehirlerarası otobüslerde 
vazgeçtim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yılla-
rında ben bir gün seninle Veysel Karani’de haşlama 
yeme ihtimalini sevdim.

B)  Çocuk olmaktan soğuk ve şehirlerarası otobüslerde 
vazgeçtim ve babam beslenme çantamda otlu peynir 
kokusuydu. Ben seninle ilkokulun silgi kokan tebeşir 
lekeli yıllarında bir gün Veysel Karani’de haşlama 
yeme ihtimalini sevdim.

C)  Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim çocuk 
olmaktan ve babam otlu peynir kokusuydu beslenme 
çantamda. Ben seninle bir gün Veysel Karani’de il-
kokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında haşlama 
yeme ihtimalini sevdim.

D)  Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde çocuk olmaktan 
vazgeçtim ve babam beslenme çantamda otlu peynir 
kokusuydu. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yılların-
da ben bir gün seninle haşlama yeme ihtimalini Vey-
sel Karani’de sevdim.

26. (I) Türkçenin doğru ve incelikli söylenişi konusunda ya-
pılacak çalışmalar, aynı zamanda Türkçenin yurt içinde 
ve yurt dışında öğretilmesi konusuyla da yakından ilgili-
dir. (II) Ülke içinde örgün eğitim kurumlarında Türkçenin 
doğru yazımı ve ince söylenişi, çocukların Türkçeyi daha 
kolay ve zevkle öğrenmelerini sağlayacaktır. (III) Sonuçta 
dil, bir anlaşma vasıtasıdır. (IV) Çocukların dil becerileri-
nin gelişmesi ise okullardaki genel başarılarını doğrudan 
etkileyecektir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “tanım” yapıl-
mıştır?

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

27. Dünya çapında yapılan bir güven araştırmasına göre 
Türk toplumunun en çok Japonlara güvendiği sonucu 
çıkmış. Listede %80 oranıyla Japonya başı çekerken ar-
dından %65’le Almanya ve diğer ülkeler sıralanıyormuş. 
Şüphesiz bu sonuç Japon markalarının tüketiciyle kur-
dukları güven ilişkisinin bir ürünüdür ancak neden böyle 
olduğu üzerinde düşünmeye değer. Japonları güvenilir 
kılan sebepler üzerinde durmak, böylesi bir güveni inşa 
etmek isteyebilecekler açısından derslerle doludur. Yıl-
lar önce Japonya’da bir alışveriş merkezinde tuvaletleri 
temizlemekten sorumlu yaşlı bir kadının işini bitirdikten 
sonra, üstelik de etrafta kimse olmamasına rağmen dö-
nüp eğilerek selam verdiğini gördüğümde çok şaşırdığımı 
hatırlıyorum. Şimdiyse bu jestin Japon ruhunu yansıtan 
derin anlamlar taşıdığını iyi biliyorum. Yaşlı kadın selam 
veriyordu çünkü yaptığı işe ama öncelikle de kendisine 
saygı duyuyordu. Japon toplumunun geneline yayılan bu 
anlayış başkalarına önemsiz gibi görünebilecek küçük iş-
lerin dahi büyük bir özenle yapılmasını sağlar. Bizde yay-
gın olan “Hatice’ye değil, neticeye bak!” anlayışı yerine 
Japonlar sonuçtan ziyade sürece odaklanır ve iyi bir so-
nucun ancak her detayı iyi çalışılmış bir sürecin ardından 
geleceğini bilirler. Çünkü kalıcı başarılar tesadüf değildir, 
ardında tarihi barındırır. 

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) En Çalışkan Milletler

B) Japonların İş Ahlakı

C) Üretimin Gücü

D) Japonlara Neden Güvenmeliyiz?
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28.  

Kripto para kavramını anlamak için öncelikle kriptografinin 
ne olduğunu bilmek gerekiyor. Kriptografi; gizlilik, kimlik 
denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağla-
mak için çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür. Bu 
yöntemler, bir bilginin iletimi esnasında karşılaşılabilecek 
aktif ya da pasif ataklardan bilgiyi, dolayısıyla bilgi ile be-
raber bilginin göndericisi ve alıcısını da koruma amacı 
güder. Bir başka deyişle kriptografi, okunabilir durumdaki 
bir bilginin istenmeyen taraflarca okunamayacak bir hâle 
dönüştürülmesinde kullanılan tekniklerin tümü olarak da 
ifade edilebilir. Kriptografi biliminin gelişmesiyle birlikte 
internet üzerinde transferi yapılan bilgilerin güvenliğinin 
önemi artmaya başlamıştır. Bu gelişmeler kripto paranın 
bir yazılım olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk olarak 
ortaya çıkan “Bitcoin” bu mantıkla çalışan bir kripto para-
dır ve kripto paralar içerisinde en popüler olanıdır. Kripto 
para; gerçek paradan farklı olarak elle tutulan, deri bir 
cüzdanda taşınan bir değer değildir. Merkezi olmayan 
bir sistem ile geliştiği için bu paraların üretiminde hiçbir 
devlet ya da özel kuruluşun söz hakkı yoktur. Klasik an-
lamda kullandığımız tüm paralar devletler tarafından üre-
tilen ve arkasında devlet desteği olduğu için “belirli bir 
değeri” olan cisimlerdir. Ancak yeni gelişen kripto para 
teknolojisi, hiçbir devlet desteği olmaksızın dünyanın her 
yerindeki bireysel kullanıcılar tarafından üretilerek “belirli 
bir değer” edinmiştir.

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitcoin’in İcadı

B) Kriptografi

C) Kripto Para

D) Merkeziyetsiz Para 

29. Müthiş bir çağda yaşıyoruz. Her günümüz bir önceki gün-
den farklı. Yaşadığımız yüzyıl, önceki yüzyıllarla kıyas 
edilemeyecek kadar her açıdan ilerlemiş durumda. Söz 
konusu ilerlemenin en üst düzeyde olduğu alanlardan biri 
de iletişim teknolojileridir. Gün geçmiyor ki iletişimde yeni 
bir ilerleme sağlanmasın veya eldeki ürünlerde bir yenilik 
olmasın. Ne var ki teknoloji, olağanüstü yararlarıyla birlik-
te birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İletişim çağında 
yaşadığımız en büyük sorun ise iletişimsizlik veya iletişim 
bozukluğudur. İletişim teknolojilerinin bu kadar ileri gittiği 
ve sözde her şeyin insana hizmet ettiği bir dünyada, ile-
tişimde böyle çaplı sorunların çıkması düşündürücüdür. 

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojinin hızlı değişimi

B) İyi bir iletişimin kuralları

C) Günümüz teknolojisinin iletişime etkisi

D) İletişimde çıkan sorunlar

30. Eskiden, kap kacak kıt ve pahalıyken; bunların doğal 
yöntemlerle elde edilmesi yoluna gidilirdi. Topraktan tes-
ti, ağaçtan bardak, kabaktan su kabı yapılırdı. Bunun için 
ihtiyaca göre bahçe kenarlarında iki üç köken su kabağı 
yetiştirilirdi. Her kökende iki üç kabak olurdu. Bazen kö-
kenlerin kolları bahçe çitini aşıp kabaklarını, komşunun 
bahçesine salladığı dahi olurdu. Kabaklar olgunlaşıp 
sertleşince koparılır, kurumaya bırakılırdı. Hemen kulla-
nılmayıp yedek olarak saklanacaklar, tavan arasına atı-
lır; fazlası konu komşuya, ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. 
Kabak dediğin nazik gereç... En küçük bir darbede kırı-
lıverirdi maazallah. Yedeğinin olması şarttı. Olmazsa bir 
süre sonra kabaksız kalınabilirdi. Kabağı kırmadan uzun 
süre kullanmak maharet işiydi. Her evin becereceği iş 
değildi. En küçük bir darbede kırılacağından kullanırken 
dikkatli olunmalıydı. Parayla alınan çok kıymetli bir nesne 
değilse de kokusunun giderilmesi uzun süreceğinden, su 
kabaklarına özen gösterilirdi. Eskiden her şeye özen gös-
terilirdi ve mutluluk tüketmekte değil, üretmekteydi.

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Su Kabağı      

B)  Eski Eşyalar

C)  Geçmişten Günümüze  

D)  Doğal Hayat
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  • Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla 
devletin sınırları içinde yaşayanları hangi din veya 
milletten olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı mil-
leti oluşturmayı amaçlamışlardır.

  • İslami kuralların devlet hayatına tam anlamıyla hâkim 
olmasını ve Müslümanların Osmanlı halifesinin etra-
fında toplanmasını savunan fikir akımıdır.

  • Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti dini, dili, soyu 
ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabil-
mesi amaçlanmıştır.

  • Bu fikir akımıyla Batı’nın bilim ve tekniğini, yönetim 
biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devle-
ti’ni geri kalmışlıktan kurtarılması ve yıkılmasının ön-
lenmesi amaçlanmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler ile bulmacadakiler eşleştiri-
lirse hangisi dışarıda kalır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

32. Mustafa Kemal’in doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti top-
raklarını korumak için hem dışarda hem de içerde çıkan 
ayaklanmalara karşı savaş vermiştir. 

Buna  göre yaşanılan durum  ile ilgili,

 I. Osmanlı Devleti saldırılar karşısında denge politikası 
izleyerek ayakta kalmaya çalışmıştır.

 II. Mustafa Kemal’in doğduğu yıllardaki karışıklıklar as-
kerlik mesleğini seçmesinde etkili olmuştur.

 III. Osmanlı Devleti çıkan ayaklanmaları bastırmıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) I ve II

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

33. Osmanlı Devleti'nde  Faaliyet
 Gösteren Okullar

Medreseler Batı Tarzı
Okullar

Azınlık
Okulları

Yabancı 
Okullar

Yukarıdaki kavram haritası dikkate alındığında

 I. Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretimde birlik yoktur.

 II. Farklı okullardan mezun olan kişiler arasında kültür 
çatışması yaşanabilir.

 III. Osmanlı Devleti yabancıların eğitimine daha fazla 
önem vermiştir. 

verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

34. 

“Bir işi zamansız yapmak o işi 
bozmak, başarısızlığa uğrat-
maktır. Her şey sırasında ve 
zamanında yapılmalıdır.” 

Mustafa Kemal’in bu sözü onun hangi kişilik özelli-
ğiyle ilgilidir?

A) Gurura yer vermemesi  B)  Yöneticilik

C) İleri görüşlülük   D)  İdealistlik 
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35. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocaka-
sım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe 
evde doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde 
Hanım’dır. Mustafa Kemal, öğrenim çağına gelince Hafız 
Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde öğrenime başla-
mış, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne 
geçmiştir. Bu sırada babasını kaybetmiştir(1888). Bir 
süre Rapla Çiftliği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra 
Selânik’e dönüp okulunu bitirmiş, Selânik Mülkiye Rüş-
tiyesi’ne kaydolmuştur. Kısa bir süre sonra 1893 yılında 
Askeri Rüştiyeye girmiştir. 1896-1899 yıllarında Manastır 
Askeri İdâdisini bitirip İstanbul Harp Okulunda öğrenime 
başlamıştır. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun ol-
muş, Harp Akademisine devam etmiştir.

Sadece verilen metin dikkate alındığında Mustafa Ke-
mal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapıla-
maz?

A) Farklı şehirlerde askeri eğitim almıştır.

B) Askerlik mesleğini seçmesinde annesi etkili olmuştur.

C) İlk ve ortaokul eğitimini Selanik’te almıştır..

D) Eğitimine belirli bir süre ara vermiştir.

36. Meşrutiyet rejimine karşı olan isyanın bastırılmasından 
sonra Padişah II. Abdülhamit tahttan indirilmiş ve yeri-
ne V. Mehmet Reşat geçmiştir. Böylece İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti’nin yönetimdeki ağırlığı giderek artmaya 
başlamıştır. Orduyu da kendi yanlarına çekmeye çalışan 
İttihatçılar ülkenin kaderine hâkim konuma gelmişlerdir. 
Mustafa Kemal, Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasında yapı-
lanları yeterli görmemiştir. Memlekette daha büyük ve 
köklü değişikliklerin yapılması gerektiğine inanmış, bir 
süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla fi-
kir ayrılığına düşmüştür. Özellikle Balkan Savaşları’ndan 
alınan yenilginin nedeni olarak gördüğü için ordunun si-
yasetten ayrı tutulması fikrini savunmuştur.

Mustafa Kemal “Ordunun siyasetten ayrı tutulması fikrini 
savunmuştur.” sözüyle vurgulamak istediği düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişahın işine ordunun karışmasını istememiştir. 

B) İttihat ve Terakkicilere güvenmediği için siyasetten 
uzak durmalarını istemiştir.

C) Askerin sadece asli göreviyle ilgilenmesini istemiştir.

D) Orduyu bırakıp sadece siyasetle uğraşmak istemiştir.

37. Aşağıda Mustafa Kemal’in eğitim hayatı ile ilgili verilen 
bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) kutucuğunu işaret-
leyiniz. 

D Y

Arkadaşı Ömer Naci sayesinde hitabet sa-
natına ilgi duymuştur.

Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Ke-
mal’in tarihe olan ilgisinin artmasında ve 
millî benliğinin oluşmasında etkili olmuştur.

Öğretmeni Mehmet Asım Efendi, edebiya-
ta ilgi duyan Mustafa Kemal’in askerî ye-
teneğini sezmiş ve bu yönünü daha fazla 
geliştirmesi için onu teşvik etmiştir.

Buna göre tabloda sırasıyla hangi harfler kullanılmış-
tır?

A) 
D

D

D

 B) 
Y

Y

D

 C) 
D

Y

Y

 D) 
Y

D

Y

38. Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın başlarından itibaren özellik-
le siyasi, askerî, sosyal ve ekonomik bakımdan oldukça 
zayıflamıştır. Meydana gelen bu olumsuz gelişmelerin 
yanı sıra başka sorunlarla da karşı karşıya kalmıştır.

Aşağıda I. de  verilenlerden hangisi II.deki olaylara 
neden olmamıştır?

I. II.

A) I.Meşrutiyetin ilanı Padişahın yetkilerinin 
sınırlandırılması

B) Osmanlı Devlet’inin 
dağılma sürecine 
girmesi

Fikir akımlarının orta-
ya çıkması

C) Osmanlı Devleti’nin 
borçlarını ödeyemez 
hâle gelmesi

Düyun-u Umumiye 
İdaresinin kurulması

 D) Islahat Fermanının 
ilan edilmesi

Anayasal düzene ge-
çişte ilk önemli geliş-
menin meydana gel-
mesi
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39.        

            1299-1699 yılları Osmanlı Devleti sınırları                                     1850-1900 yılları Osmanlı Devleti sınırları 

Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nden ve sömürgecilik faaliyetlerinden dolayı 19. yy. da dağılma dönemine girmiş ve birçok 
toprağını kaybetmiştir.

Verilen haritalar ve bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devleti için aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Uluslararası gelişmelerden etkilenmiştir.   B) Kaybettiği topraklarda yeni devletler kurulmuştur.

C) Sınırlarında daralmalar meydana gelmiştir.  D) Akdeniz’de egemenliğini tamamen yitirmiştir.

Mozaik Yayınları

40.   

Yunanistan, Sırbistan, 
Romanya ve Karadağ’dan 
sonra Arnavutluk bağımsız 
olmuştur.

………………?………………

Osmanlı Devleti ağır bir 
yenilgi alarak Midye-Enez 
Hattı’nın batısındaki bütün 
toprakları kaybetmiştir.

Rusya Panslavizm politika-
sını benimseyerek Balkan 
milletlerini Osmanlı Devle-
ti’ne karşı kışkırtmıştır. 

Yukarıda verilen şemada başlık olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) I. Balkan Savaşı’nın sonuçları     B) II. Balkan Savaşı’nın nedenleri

C) I. Dünya Savaşı’nın sonuçları     D) I. Dünya Savaşı’nın nedenleri
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

41. Aşağıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında verilen bir 
soru yer almaktadır.

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip da-
yan. O’nu Hamd ile tesbih et.”

(Furkan suresi, 58. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdaki tanım cümlelerinden 
hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız iradesine külli 
irade denir.

B) Kişinin bir iş için elinden gelen gayreti göster-
dikten sonra Allah’a (c.c.) güvenmesi tevekkül 
anlamındadır.

C) İnsanda var olan sınırlı iradeye cüz-i irade denir.

D) Allah’ın (c.c.) tüm canlılar için belirlemiş olduğu 
yaşam süresine ömür denir.

Buna göre bu sınavda doğru cevap aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

A) A B) B C) C D) D

42. “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gün-
düzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren 
şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Al-
lah’ın gökten indirip de ölü hâldeki toprağı canlandırdığı 
suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgar-
ları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları 
yönlendirmesinde düşünen bir toplum için bir çok deliller 
vardır.”

(Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) İnsanlar, aklını kullanarak evrenle ilgili bilgi sahibi ola-
bilir. 

B) İnsan, aklı sayesinde Yüce Allah'ın (c.c) sonsuz gücü 
ve bilgisi hakkında bilgi sahibi olur. 

C) Allah’ın  (c.c.) yarattığı hiçbir şeyde dengesizlik yok-
tur.

D) İnsanoğlu, kendi eylemlerini kendi iradesiyle gerçek-
leştirme gücünden yoksundur.

43. (X) Evrensel yasalar, gözlenebilir durum ve olgular ara-
sındaki ilişkileri açıklar. 

 (Y) Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre düzen ve uyum 
içerisinde programlamasına  cüz-i irade denir. 

 (Z) Kelime olarak kaza; hükmetmek, emretmek, yarat-
mak ve gerçekleştirmektir. 

Bu ifadelerle ilgili;

 I. (X) ve (Y) yanlıştır.

 II. (X) ve (Y) doğru (Z) ise yanlıştır.

 III. (X) ve (Z) doğru (Y)  ise yanlıştır.

değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız l. B) Yalnız ll.

C) Yalnız lll. D) I ve ll.

44. Gelip geçen her şey  ölüyor... 

Allah’ın fermanı  bu... 

‘Neylerse güzel eyleyenin fermanı bu... 

Bu zevke  vardığımız, varır  gibi olduğumuz  andadır ki 

Allah’ın, sefillerin en sefili diye andığı şu  yeryüzünde.
Necip Fazıl Kısakürek

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen şiirle ilişkilen-
dirilebilir?

A) “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük  
yaparsa kendi aleyhinedir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)

B) “Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşün-
meyen sağırlar ve dilsizlerdir.”

(Enfal suresi, 22. ayet)

C) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş ka-
leler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır.”

(Nisa suresi, 78. ayet)

D) “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a 
aittir.”

(Hud suresi, 6. ayet)
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45. İnanan insan başarı yolunda sorumluluklarını yerine ge-
tirdikten sonra başarının Allah’ın (c.c.) bir lütfu olduğunu 
bilir.

Bu bilgi aşağıdaki ayetlerden hangisiyle aynı doğrul-
tudadır?

A) “De ki ... Harcadığınız her şey, ana baba yakınlar, ök-
süzler yoksullar ve yolda kalmış kişiler içindir. Allah 
yapacağınız her hayrı (iyiliği) bilir.”

(Bakara suresi, 215. ayet)

B) “...Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek isti-
yorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. 
Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim.”

(Hud suresi, 88. ayet)

C) “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar 
için bir hak vardır.”

(Zariyat suresi, 19. ayet)

D) “İşte bunlar dünyada ve ahirette de  amelleri boşa gi-
den kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.”

(Âl–i İmrân suresi, 22. ayet)

46. 
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Kanuni Sultan Süleyman 

Bu dizelerde bahsedilen  konu, kader ile ilgili aşağı-
daki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir ?

A) Ömür B) Ecel

C) Sağlık D) Başarısızlık

47. Büyüklerden Hâtemü’l Asam hazretleri, bir yolculuğa çıkacaktı. Ailesine:

 — Ben sefere çıkacağım… Sana ne kadar yiyecek bırakayım, dedi. Hanımı da hakiki mütevekkillerdendi. Kocasına:

 — Yaşayacağım zamana yetecek kadar rızık isterim, diye cevap verdi.

  Hâtemü’l Asam hazretleri:

 — Ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bilebilirim, deyince de, hanımı:

 — Öyleyse rızkımı ne kadar yaşayacağımı bilene havale et! 

Yani Allah’a (c.c.) bırak demek istedi. Bunun üzerine Hatemü’l Asam hazretleri, bir şey demeden sefere çıkıp gitti.

Bu hâli duyan bazı kadınlar, büyük velînin hanımına:

 — Kocan ne kadar yiyecek bıraktı? diye sormaya başladılar. Mübarek kadın onlara şu cevabı verdi:

 — Benim kocam rızık vermez, rızık yer… Çünkü rızkı ancak Allah (c.c.) hazretleri verebilir, insanlar bir müktesip sebeptir.

Bu hikayede geçen rızık, aşağıdaki atasözlerinden hangisi aynı doğrultudadır?

A) Çatal kazık yere batmaz.

B) Her işte bir hayır vardır.

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

D) Ağılda oğlak doğunca ovada otu biter.

Mozaik Yayınları
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48. I. “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün 
ve bilen Allah’ın kanunudur.”

(Yasin suresi, 38. ayet)

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

(Mülk suresi, 23. ayet)

 Ill. “Bir millet kendi tutum ve davranışını değiştirmedikçe 
Allah da onların durumunu değiştirmez.”

(Ra’d suresi, 11. ayet)

Bu ayetler sırasıyla evrendeki yasalardan hangileriy-
le ilişkilendirilebilir?

I II III

A) Fiziksel Biyolojik Toplumsal

B) Toplumsal Fiziksel Biyolojik

C) Fiziksel Toplumsal Biyolojik

D) Biyolojik Biyolojik Toplumsal

49. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden ve tesadüfen oluşmaz. 
Tüm varlıkları meydana getiren bir sebep bulunur. Her 
elbise bir terziye, her sıra bir marangoza ve her resim 
bir ressama ihtiyaç duyar. Ressam olmadan bir resmin 
meydana gelmesi mümkün değildir. Evren de yoktan var 
olduğuna göre onu da yaratan bir güç vardır. O da Yüce 
Allah (c.c.)’tır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Evren, bir tesadüf üzerine yaratılmamıştır.

B) Evren, yoktan var edilmiştir.

C) Allah (c.c) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini 
insanlara bırakmıştır.

D) Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla 
oluşmuştur.

50. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin konusu farklı 
bir evrensel yasayla ilgilidir?

A) “... şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştir-
medikçe Allah onların durumunu değiştirmez.”

(Ra’d suresi, 11. ayet)

B) “... Allah için şahitlik yaparak adaletli titizlikle ayakta 
tutan kimseler olun.”

(Nisa suresi, 135. ayet)

C) “... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye 
gemileri de hizmetinize verdi...”

(İbrahim suresi, 32. ayet)

D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin so-
nunun nasıl olduğuna bakmazlar mı...”

(Fatır suresi, 44. ayet)
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51. These are Wilma's friends. They are talking about Wilma. 

She likes helping
her friends.

Wilma’s
friends

She often buys 
gifts for her friends 
and family.

I think she only 
cares about herself.

She likes trying 
extreme sports.

Sally Jane

Tim Steven

Who thinks that Wilma is a self-centered girl?

A) Sally B) Steven C) Tim D) Jane

Mozaik Yayınları

52. Waiter : Hello. - - - -?

Carol : Yes, please. I’d like chicken soup first.

Waiter : Chicken soup. OK. - - - -?

Fred : I’d like lentil soup, please.

Waiter : - - - -?

Carol : Yes. Season salad.

Waiter : Sure.

Which of the following questions DOES NOT 
complete this conversation?

A) May I take your order

B) What would you like to have, sir

C) Would you like salad with soup

D) What about some dessert

53. 
Dear Barbara,
Thank you for your nice invitation. I’m sorry, but I 
can’t join your birthday party. I have plans with my 
cousins Linda an Kate for next Saturday. I hope you 
will have great time. See you later.

Anna

Whose birthday is next Saturday?

A) Barbara’s B) Linda’s

C) Kate’s D) Anna’s
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54. 
My name is Stacy. I’m 
fourteen years old and I’m 
a student. I have two close 
friends, Jack and Emma. We 
often spend time together 
and have a lot of things in 
common. Jack is helpful and 
polite. He never tells a lie. 
Emma is reliable and loyal. 
We get on well together.

What is Stacy talking about?

A) Family B) Friendship

C) Vacation D) School

55. The table below shows the results of a study on activities 
with friends of 100 teens in Turkey.

Activities Number of Teens
have slumber parties 20

have a picnic 10

go to the theatre 5

go to the concerts 40

play at the park 25

Which of the following is correct according to the 
results?

A) Twenty five percent of teens play at the park with their 
friends.

B) Having a picnic is very popular among teens in Turkey.

C) Most of the teens go to the theatre with friends.

D) Nearly half of the teens have slumber parties with 
friends.

56. 

Hey Meg! Are you busy on 
Saturday afternoon?

Would you like to come my 
birthday party?

I’m not. Why?

Sure, - - - -.

Choose the best option to complete the dialogue.

A) I’m really busy 

B) I can’t join it

C) I’d be happy to 

D) I have other plans

57. 

Hey girls! What about a 
slumber party on Sunday?

Margaret : Yes, I’d love to. When and where?

Jessy : Sure, it sounds awesome.

Kim : A slumber party! That sounds fun.

Jessica : Sorry, but I don’t like slumber parties.

According to the speeches, who refuses Lucy’s 
invitation?

A) Margaret B) Jessy

C) Kim D) Jessica


