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1, 2, 3 ve 4. Soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
 Televizyonun 20. yüzyılın başında icat edilmesinden bu yana, televizyon hayatımızda belki de hiç bu 
kadar etkili olmamıştı. İnternetin yaygınlaşması, akıllı telefonlar derken artık nerdeyse her elektronik cihaz bir 
ekrana, bir televizyona dönüştü. Bu teknolojik gelişme günlük yaşamımızı da hiç olmadığı kadar değiştirdi. 
Önceleri en iyi televizyon programı, günlük yaşamımızı en iyi yansıtan program iken artık televizyon programları 
hayatın kendisi haline geldi.Toplum bireyleri dizilerdeki karakterleri örnek alıyor, oradaki hayali karakterlerin 
taraftarı oluyor; onlar sanki gerçekmiş gibi cenaze törenleri düzenliyor. Üstelik onların gerçekte var olmayan 
yaşam şekillerine benzer şekilde yaşamaya çalışıyor. “Cosplay” adı verilen akımla insanlar televizyonun kurgu 
karakterleri gibi görünmek için kostümler dikiyor, estetik operasyonlar yaptırıyor. Üstelik bu durum yalnızca 
ülkemizde değil tüm dünyada bu şekilde yaşanmakta.
 İnsanların gerçeklik algısı değişti. Gerçek olamayacağından emin olduğumuz olaylar artık televizyon 
sayesinde gerçekmiş gibi bir algı oluşturmuş durumda. Kimilerinin fırsat olarak görebileceği bu durum, ileride 
insanlığı tehlikeli bir yola sokabilir. Bunun en basit örneği Elon Musk’ın sattığı “zombi silahı”. İnsanlar dizi ve 

 sayesinde sürekli gördüğü hayal ürünü yaratıkları artık gerçekmiş gibi benimsedi. Tamamen hayal ürünü 
olan ve  dizilerde bolca işlenen bu hayali canavara karşı çağımızın mucidi tarafından bir alev silahı 
üretildi ve dünya genelinde 100 saat içinde tüm stoklar tükendi. İnsanlık var olmayan bir canavara karşı silaha 
sahip artık. Süper güçlere sahip insanlar, canavarlar, çok gelişmiş robotlar derken televizyonda gördüğümüz her 
şey gerçekmiş gibi geliyor bize. Gökyüzünden bir gün uzaylılar inse “Ben bu  görmüştüm”. diyecek duruma 
geldi insanoğlu.

3)  Bu metnin yazarının vurgulamak istediği  
 asıl düşünce nedir?

A) Televizyon bilinçli kullanılırsa tüm  
    insanlığı olumlu yönde etkileyebilir.
B) Teknolojinin gelişmesiyle beraber 

televizyon ortadan kalkmaktadır.
C) Televizyon yüzünden insanların algıları
      olumsuz yönde etkilenmektedir.
D) Elon Musk, insanlığı tehlikelere karşı
      korumayı amaçlamaktadır.

4)  Altı çizili söz grubu cümlenin hangi   
 ögesidir?

A) Nesnesi   B) Öznesi  
C) Yer tamlayıcısı    D) Zarf tamlayıcısı

1)  Televizyon ile ilgili,
I)Televizyon sadece belirli bölgelerde insanları  
  etkilemektedir.
II) En iyi televizyon programları en çok reklam  
    alan programlardır.
III) Televizyon programları  yavaş  yavaş   
      ortadan kalkmaktadır.
IV) Yeni akımlar ortaya çıkarmaktadır.
 yargılarından hangisi veya hangilerine

ulaşılabilir?    
 

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

2)   
 

A) Televizyon isminin kökenine
B) Televizyonun ilk olarak ne zaman ortaya
      çıktığına
C) En çok izlenen televizyon programlarına
D) İnsanların televizyon izleme saatlerine

Bu metnin televizyon ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
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5, 6 ve 7. Soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.
Bir grup arkadaş beraber sinemaya giderek 
eğlenceli vakit geçirmek istemektedir. 
Bu arkadaş grubu ve sinemadaki  
hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Komedi  genel izleyici kitlesine 
uygunken, duygusal  için 7+ yaş, 
aksiyon  için 13+ yaş, korku  
için 15+ yaş zorunluluğu bulunmaktadır.
• Ömer ile Hakan aksiyon  
sevmektedir.
•  Ayça ve Amine duygusal  sevmektedir.
• Şeyma korku  hoşlanmamakta; 
ama komedi  sevmektedir.
• Hatice duygusal  sevmemektedir.
• Hikmet 11 yaşındadır.

5)  Yukarıdaki bilgiler göz önüne alınırsa bu 

gitmiş olabilir?

A) Aksiyon  B) Komedi
C) Korku  D) Duygusal

6)  Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında 
aşağıdaki bilgilerin hangisi kesin olarak 
doğrudur?

A) Hatice aksiyon  sevmektedir.
B) Ömer’in yaşı Hakan’ın yaşından büyüktür.
C) Aksiyon  daha çok sevilmektedir.
D) Komedi  için yaş sınırlaması yoktur.

7)  Arkadaş grubu ikişerli gruplara ayrılırsa 

zorunda kalır?

A) Hakan  B) Şeyma
C) Hatice  D) Hikmet 

9)      

A) Bahçede minik çam ağaçları vardı.
B) Ayşe, bir zamanlar burada çiçek satıyordu.
C) Babam, yarın iş yerinden izin aldı.
D) Çocuklar sabahtan beri burada
     oturuyorlar.

10)    

A) Okul, ara tatilde öğretmenleri Antalya’ya
     gönderdi.
B) Müdür, geç gelen öğrencilere köpürdü.
C) Caddenin başında bekliyordu.
D) Müzik öğretmeninin yumuşak bir sesi
     vardı.

8)  Dost  ve dostluk dediğimiz, çokluk 
ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir 
rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz 
ilintiler, yakınlıklardır. Benim anlattığım 
dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş,
karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren 
dikişi silinip süpürmüş ve artık bulamaz 
olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi bana 
söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle 
anlatabilirim sanıyorum : Çünkü  o, o idi; ben 
de bendim.                                                                                
          Montaigne

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostluklar önemli olmalı.
B) Herkes iyi bir dost olamaz.
C) İnsanlar kendileri  olduğu  müddetçe
     kalıcı dostluklar kurulabilir.
D) Dostluklar insanların anlaşmasıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla 
“kim, ne zaman, nerede, ne”sorularının 
yanıtı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
sözcük benzetme amacı güdülmeden başka 
bir sözcüğün yerine kullanılmıştır? 
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11)  Şehre bakıyorduk denizden (  ) Sisler içindeydi İstanbul…
 Sisler içinde deniz ( ) Sisler içinde teknemiz... 

 Ayasofya’nın kubbesi (  )  Topkapı Sarayı’nın kuleleri(  )
                          (Ahmet Ümit)

 Yukarıda yay ayraçlarıyla    
 belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama  
 işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 A) (.) (…) (,) (...)       B) (.) (.) (,) (.)       
 C) (…) (.) (,) (.)       D) (…) (…) (,) (.)

12)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin   
 

 
 A) Resimlerinde hep çevre sorunlarını dile  

      getirdi.
 B) Yorgunluktan hemen uyudu.
 C) Çocuk korkuyla etrafına bakıyordu.
 D) Acı haber mahallede hızla yayıldı.

13)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım   
 yanlışı yoktur?

 
 A)Bu sabah prof’un yanına gidecekmiş.
 B)Pazardan iki kg’den fazla biber alma.
 C)Amasya elmasının kokusu bir başka.
 D)Uzungöl Beldesi görülmeye değer bir yer.

14)  Ortak duygularda buluşabilen insanların,  
 aynı dili konuşmaya ihtiyacı yoktur. 
 

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümle-
ye en yakındır? 

 
 
 

A) Duygular ile düşüncenin ortak paydası   
      dildir. 

B) Duygusal insanlar daha az konuşur. 
C) Aynı şeyleri hisseden insanlar birbirlerini 

 

      anlayabilir. 
D) Duygularımızı ancak konuşarak ifade   

      edebiliriz.
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15. ve 16. Soruları aşağıdaki metne göre 
çözünüz.
Fantastik romanların edebiyat dünyasındaki 
etkisi giderek artıyor. Hayal gücünün 
sınırlarının geliştiği bu dönemde fantastik 
edebiyat, okuyucularını keşfedilmemiş yeni 
dünyalara götürüyor. Ne kadar yüksek bütçeli 

 çekilirse çekilsin ya da dizilere ne kadar 
iyi uyarlanırsa uyarlansın hiçbir  veya 
dizi bu kitapların yaşattığı zevki yaşatamıyor 
insanlara. (I)Dünya çapında çok beğenilen 
“Yüzüklerin Efendisi” “Hobbit” veya  “Harry 
Potter” gibi başarılı  uyarlamalarında bile 
sürekli bir şeyler eksik kalıyor, insanlar bu 

 izlese bile bu eserlerin esas kaynağı 
olan kitaplara geri dönüyor. (II)Ülkemizde 
de fantastik edebiyat üzerine çalışan başarılı 
yazarlarımız bulunmakta.(III) Örnek olarak 
Barış Müstecaplıoğlu’nun yazdığı “Perg 
Efsaneleri”. (IV)Geniş okyanusların bir 
birinden ayırdığı farklı ırkların yaşadığı 
sihirli bir dünyada geçen bu eser, sevginin 
ve arkadaşlığın tüm zorlukların üstesinden 
gelebileceğini anlatıyor.

15)   
   
 
 
 

A) Karşılaştırma - Örneklendirme

 
B) Tanık Gösterme - Örneklendirme

 
C) Benzetme - Sayısal Verilerden Yararlanma

 
D) Benzetme – Tanık Gösterme

16)  Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse
ikinci paragraf numaralandırılmış cümlele-
rin hangisiyle başlar?

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

Bu metnin anlatımında düşünceyi geliştirme 
yollarından hangileri kullanılmıştır.
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17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisi “kurallı,  
 

 
 A) Her gün için ayrı bir okuma kitabım var.
 B) Dün dinlemeye gittiğimiz konseri pek  
      beğenmedim.
 C) Ahmet ödevlerini yine yapmamış.
 D) Alarmı kurmayı unuttuğum için okula  
      geç kaldım bugün.

18)  

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadeleri 

 
 

hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı 

 
 

ve kurallı bir cümle olur?

 

 I. Konuğunu karşılamak için
 II.Yeşilin bin bir tonuyla çevrelenmiş bu

       köy
 III.Annesine  sarılmış bir çocuğu andıran
 IV.  Kucak açmış ,gülen gözlerle bakıyordu

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

19)   
 kullanılmamıştır?

 
 A) Sanatı önemsemeyen toplumlar   
      gelişemez.
 B) Size düşen, bu tür sorunlara meydan  
     vermemektir.
 C) Gökyüzünü kaplayan bulutlar yağmur  
      yüklüydü.
 D) Hava bugün kapalı ve soğuktu.

20)  Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç  
 cümlesi olarak kullanılmıştır?

 
 A) Öğretmenimi görmek için yeni okuluna  
       gittim.
 B) Güzel sanatları kazanmak için gece  
       gündüz çalışıyor.
 C) Bebeği uyutmak için çok uğraştı.
 D) Yalan söyledi diye babası çok kızdı
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Aşağıda TBMM kararıyla bazı illerimize 
verilen unvanlar ve veriliş tarihleri yer 
almaktadır.

I.Antep →1921→Gaziantep
II.Maraş→1973→Kahramanmaraş
III.Urfa→1984→Şanlıurfa

TBMM’nin verilen şehirler hakkında 
yapmış olduğu yukarıdaki uygulamaların 
temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Mücadele döneminde  kendi
     imkanları ile işgallere karşı koymaları
B) Saltanat anlayışına karşı çıkarak
     Cumhuriyet rejimini benimsemeleri
C) Kurtuluş Savaşı’nda Yunan işgaline karşı
      mücadele vermeleri
D) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları
      bastırmaları

I.   Tekalif-i Milliye Emirleri’nin 
yayınlanması

II.  Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması
III. TBMM ordusunun Sakarya’nın 

doğusuna çekilmesi
IV. Sakarya Meydan Savaşı’nın 

kazanılması

Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik 
sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?

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

4)

5)

Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı 
şehriydi.Limanıyla Ege Denizi’ne açılan 
kent,Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde 
önemli bir konuma sahiptir. Selanik; Üsküp, 
Belgrad, Manastır ve İstanbul’a demir yolu ile 
bağlanmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiye göre, Selanik 
şehrinin hangi özelliği üzerinde durulduğu 
söylenebilir?

A) Siyasi   B) Dini
C) Ekonomik   D) Askeri

TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların 
bir nedeni de, “düzenli orduya katılmak 
istemeyen bazı Kuvayi Milliyecilerin 
olumsuz çalışmalarıdır.” diyen İnkılap 
Tarihi öğretmeni Yiğit, bu görüşüne 
kanıt olarak aşağıdaki ayaklanmalardan 
hangisini örnek vermiştir?

A) Yozgat Ayaklanması
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) Anzavur Ayaklanması
D) Milli Aşireti Ayaklanması

1)

3)

Yukarıda verilen şemada “?” ile gösterilen 
yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Amasya Genelgesi

İşgallerin protesto 
edilmesine karar verildi.

İstanbul’a işgallerin haksız
olduğunu belirten telgrafın
çekilmesine karar verildi.

Yurdun
tamamında
mitingler
düzenlenmesi
istendi.

Azınlıklara
karşı kötü
davranılmaması
istendi.

2)

?
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A) Sanatçılar yaşadıkları dönemin
    . olaylarından etkilenmezler
B) Toplumsal olaylar,sanat ve edebiyat
     alanında kendini göstermiştir.
C) Kurtuluş Savaşını anlatan eserler
      yasaklanmıştır.
D) Halide Edip Adıvar toplumsal olaylardan
      uzak durmuştur.

 I.    Boğazlar            II. Kapitülasyonlar
 III. Hatay                IV. Azınlıklar

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

6)

7)

I.   Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi 
II.  Kadınlara belediye seçimlerine katılma 

hakkının verilmesi
III. Miras ve şehitlik konusunda kadın ve 

erkeklerin eşit haklara sahip olması

Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni 
Kanunu ile yapılan düzenlemeler arasında 
gösterilebilir?

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

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi 
cumhuriyetçilik ilkesiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması 
B) Saltanatın kaldırılması
C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

 A) Halkçılık               B) Laiklik
 C) Milliyetçilik          D) Devletçilik

8)

9)

10)

Eserin Adı Ateşten Gömlek

Yazarın Adı Halide Edip Adıvar

Konusu İzmir’in işgali üzerine şehri  
   kurtarmayı amaçlayan Milli  
   Mücadele hareketlerinin   
     
   açıklar.

Ana Fikir Vatanın bağımsızlığı    
   için kadın erkek demeden   
   tüm halkın mücadele   
   etmesidir.

Yukarıda Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan 
bir eser yer almaktadır.Buna göre aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıda Lozan Konferansı’nda 
görüşülen konulardan bazıları 
verilmiştir.Buna göre yukarıda 
verilen konulardan hangisi ya da 
hangilerinin yeni Türk Devleti’nin 
çıkarları doğrultusunda çözümlendiği 
söylenemez?

Atatürk’ün yukarıdaki sözünün 
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu 
söylenebilir?

SÖZEL BÖLÜM
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Aşağıda anlamları verilen kelimeler hangi 
seçenekte doğru sıralanmıştır?
I.  to cook something in hot fat or oil
II. to cook food under or over a very strong 

heat
III. to move a liquid or substance around, 

using a spoon or something similar
IV. to take the skin off fruit, vegetables, etc. 

VI          III         II               I         
A)  FRY      GRILL   STIR PEEL
B)  GRILL  BOIL SLICE CHOP
C)  BOIL    FRY        MIX       PEEL
D)  CHOP   MIX       PEEL     SLICE

1. This is Amanda calling.
2. Sorry, she is in the post  at the 
moment.
3. Is Mrs.Green there? Could I speak to her, 
please?
4. Good afternoon. Yeah. Green’s  
How can I help you?
5. Good afternoon. Green’s 
6. Thanks, goodbye.

Yukarıda verilen diyalogun doğru 
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? 

A) 1, 5, 4, 3, 6, 2                                        
B) 5, 4, 1, 3, 2, 6
C) 4, 5, 3, 1, 2, 6                                        
D) 3, 1, 2, 5, 6, 4

Jack:…………………………………………
………………………………………….
Stella: I have Facebook account, but I rarely 
use it actively. Actually, I am not addicted 
to the Internet. I have no time for  
everyday. I don’t want to spend time on it 
instead of walking in the forest, feeling the 
rain, smelling the scent of soil. I think, social 
networking sites are waste of time.
Boşluğa aşağıdaki cümlelerden hangisi 
getirilmelidir?
A) Which websites do you prefer?
B) What do you use the Internet for?
C) How often do you use social networking 

sites?
D) Who uses the Internet most in our 

country?

3)

4)

5)

Imagine you have got a friend and she is 
very jealous. You never count on her and 
she never backs you up. For this weekend, 
she will invite you for her birthday party. 
How can you refuse her invitation?

A) Yes, I’d love to. Let’s check your guest
      list together.
B) It sounds good. Call me for preparation.
C) I’ll  be there. You’re my best
     friend.
D) Oh dear! I will help my mum for the
     weekend.

Teenagers spend more time in school and 
schools are the center of their social lives as 
well; on the other hand they are interested 
in different social activities; they spend their 
free time doing things like listening to music, 
especially hip-hop, rap and rock music are the 
popular ones, shopping; they like impressive, 
trendy and sporty clothes, and as the most 
common activity is  the Net. They love 
playing computer games for hours. To me, 
being a teenager is very enjoyable.

Parçaya göre verilen ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Teenagers tend to listening to music,
      specially they prefer folk music.
B) To the writer, teenagers are all enjoyable
     people because of their personality.
C) It can be said that  the Net is the
     most trendy movement among teenagers.
D) Shopping is the center of teenagers’ lives,
     because they love wearing trendy and
     sporty clothes.

1)

2)
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 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

They are amazing and powerful animals. 
Diving with them is a dangerous activity than 
swimming in an ordinary pool, because they 
are the largest  in the oceans. It is both 
challenging, for this reason safety is very 
important, and entertaining. The best place to 
dive with them is around Cape Town. Ready 
for such a fascinating experience?

Parçaya göre en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) An adventure with sharks
B) Riding a camel
C) Is bungee jumping dangerous?
D) Swimming in a pool

Parçanın akışını bozan cümle hangisidir?
A)  1                                    B) 2                                 
C) 3                                   D) 4

6)

7)

8)

9. ve 10. Soruları parçaya göre cevaplayınız.
It provides unforgettable sets of experiences, 
memories and photographs. You’re hiking the 
Ihlara valley in the spring sun. The architecture 
is amazing. The towns of Avanos and Nevşehir 
and the three villages of Göreme, Ürgüp and 
Uçhisar are all good bases for exploring this 
region. A lot of people have come and gone 
in a weekend. In addition, bed and breakfast 
are cheap. Many people enjoy walking and 
cycling. This place is famous for its fairy 
chimneys and valleys.

It is stated in the passage 
that…………………….

A) the Ihlara Valley is more famous than the 
fairy chimneys.

B) It is popular with mostly backpackers.
C) there are no places to stay Ürgüp and 

Uçhisar.
D) most people go to Cappadocia for a 

weekend holiday.

10)

A) Go bungee 
jumping

C) Jump out of a 
plane

B) Ski down a 
mountain

D) Try ice climbing

Parçada tarif edilen yer aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

9)

A) 

C)

B)

D) 

1. There are lots of extreme sports that 
people prefer actually the most adventurous 
ones.  2. I love extreme sports too, and I 
prefer base jumping.  3.  Some says it is very 
dangerous and thrilling, but I love a hot air 
balloon.taking risks. 4. I would rather fly 
over in a hot balloon

SÖZEL BÖLÜM



DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte 10 soru vardır.

A A
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Aslı, öğretmeninin vermiş olduğu 
“Tevekkül’ün Faydaları” konusu ile
ilgili bir afiş çalışması yapmaktadır. 

yazmaması gereken bir ifadedir?

A) Tevekkül insanlara tedbirli olmayı öğretir.
B) Kişi elinden gelen her şeyi yapmaya
     gayret eder.
C) Olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir.
D) Kaderinde olanları yaşayacağını bildiği
      için hiçbir şey yapmaz.

I. Vela yuhitune bişeyin min ilmihi illa 
bima şae

II.  Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi
III.Ya’lemu ma beyne eydihim vema 

halfehüm.

Yukarıda Ayet’el-Kürsi’de geçen ifadeleri 
doğru biçimde sıralamak gerekirse 
ifadelerin dizilişi nasıl olmalıdır?

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

Ömer: Müslüman Olmak
Gülsüm:Akıl sağlığı yerinde olmak
Ayşe: Nisab miktarı mal sahibi olmak
Osman: Sadaka verebilecek durumda olmak

A) Ömer
B) Gülsüm
C) Ayşe
D) Osman

4)

5)

6)

“Gökleri yedi kat yaratan O’dur. 
Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik 
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir 
bozukluk görüyor musun?”
(Mülk Suresi- 3. Ayet)
Bu ayete bakarak aşağıdakilerden 
hangisinin kesinlikle doğru olduğunu 
söyleyebiliriz?

A) Kainattaki her şey tesadüf eseri
     oluşmuştur.
B) Evrende var olan her şey gözle görülür.
C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
D) Evrenin düzeninde bazı bozukluklar
      olabilir.

Yukarıdaki boşluklara gelecek kavramlar 
sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir.

A) Kaza- tevekkül
B) Kader-rızık
C) Kader- kaza
D) Kaza- kader

Ekrem’in bu soruya vereceği doğru cevap 
aşağıdaki şıklardan hangisidir?

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

1)

2)

3) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında 
yasalarla ilgili çıkan soruda “(Öyle) bir
fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık 
edenlere erişmekle kalmaz (hepinize 
erişir).” (Enfal-25). ayeti verilmiş ve bu 
ayetin hangi yasayla ilgili olduğu 
sorulmuştur.

…………. Allah’ın önceden planladığı 
şeylere denir. …………….ise Allah’ın 
planladığı şeylerin vakti gelince 
gerçekleşmesidir.

Ali Öğretmen’in “zekâtın farz kılınmasının 
şartları  nelerdir?” sorusuna yukarıda 
verilen öğrenci cevaplarından hangisi 
yanlıştır?

SÖZEL BÖLÜM



DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte 10 soru vardır.
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………….. Kabe’de tavafa başlama 
noktasında bulunan taştır.
    …………. Safa-Merve tepeleri arasında 
7 kez gidip gelmektir.
    …………. Arefe günü, Arafat denilen 
yerde bir süre beklemektir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
ifadelerden uygun olanlar yazıldığında 
açıkta kalacak kavram hangisidir?

A) Vakfe     
B) sa’y         
C) Hacer’ül- Esved       
D) Tavaf

Hz. Peygamberin iki müslüman savaşçıyı 
Medine’ye geri göndermesi hangi 
özelliğini gösterir?

A) Peygamberin cesaretli olduğunu
B) Peygamberin hoşgörülü olduğunu
C) Peygamberin verilen söze sadık olduğunu
D) Peygamberin güvenilir olduğunu

Bedir savaşı için yola çıkıldığı sırada iki 
müslüman, Peygamberimizin safında 
savaşmak için yola çıkmışlardır. Müşrikler bu 
baba-oğul iki müslümanı sorguya çekmişler ve 
müslümanların safında yer alacak savaşçılar 
olduklarını öğrenince onları tehdit etmiş ve geri 
dönmezlerse öldüreceklerini söylemişlerdir. 
Geri döneceklerine söz veren baba-oğul 
sözlerini tutmayarak Peygamberimizin 
yanına savaşmaya gelmişlerdir. Olay 
Peygamberimize anlatılınca Peygamberimiz 
“Hayır, Medine’ye dönün.  Onlara verdiğiniz 
sözü yerine getirin bizde müşriklere karşı 
Allah’tan yardım dileriz. O bize yeter.” 
buyurmuştur.
8 ve 9. soruları  yukarıda  verilen metne 
göre cevaplayınız.

7)

8)

A) İstişareye önem vermesi
B) Vefalı oluşu
C) Tevekkül etmesi
D) Sabırlı oluşu

İnsanı insan yapan akıldır. Aklı olmayanın 
dini de yoktur (Hadis-i Şerif).
Hz. Peygamberin bu hadisine bakarak 
aklı olmayan insanların dinen mükellef 
(sorumlu) tutulmamasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Eğitim seviyelerinin düşük olması
B) İradelerini özgürce kullanamamaları
C) Düşünme yetilerinin olmaması
D) Doğru ile yanlışı ayırt edememeleri

9)

10)

Peygamberimizin müşriklerin gücü 
karşısında Allah’a sığınması onun hangi 
özelliğinin yansımasıdır?
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Bu testte 20 soru vardır.
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1)

 Bir kenar uzunluğu 10cm olan ABCD  
 karesinden, bir kenar uzunluğu x cm olan  
 AEFG karesi kesilip atılıyor.  Geriye kalan  
 şeklin alanı kaç cm² olur?

 A) 10²

AB

A

E

B

D

C

BC

CD

AE

  B) x²   C) (10-x)²   D) (10-x).(10+x)

A) 

B)

C) 

D) 

3) 10cmD

G F

A E

C

B

4)  a ve b sıfıra eşit uzaklıkta ve birbirinden  
 farklı iki tam sayı olmak üzere 
 (a-b)² + 4ab ifadesinin alabileceği değer  
 nedir?

 A) 100         B) 1      C) 0        D) Belirsizdir

2)    
  
 
 
  
  
 

 
A) %7     B) %14        C) %43         D) %86

Tüm özellikleri aynı olan topların üzerine 
50 dahil olmak üzere 50’ye kadar olan 
sayma sayılarının karekökleri yazılıp bir 
torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele 
seçilen bir topun üzerinde yazılı olan 
sayının irrasyonel sayı olma olasılığı yüzde 
kaçtır?

Yukarıdaki şekilde hangi noktalar 
birleştirilirse oluşacak doğru parçasının 
eğimi -2 olur?

SAYISAL BÖLÜM



MATEMATİK TESTİ
Bu testte 20 soru vardır.
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A) E-B-C-D  B) E-C-D
C) A-D  D) A-B-C-D

5)

A B15cm 12cm

13cm

3cm

D

C

E

6)  Asal çarpanı yalnızca 5 olan ve 145’ten  
 küçük olan sayıların toplamı kaçtır?
 
 A) 5    B) 100  C) 150 D) 155

Verilen şekilde A, B ve D noktaları 
doğrusal noktalar ve

|BC| = 3.|BE|
[BC]┴ [EB]
[AC]┴ [AB]
[ED]┴ [BD] 
|ED| = 8 cm  
|BD| = 4 cm  ise     |AC| + |AB| = kaç cm?

A) 12          B) 24         C) 32    D) 36

7)

A B D

C

E

8)   
 
 
 
 
 A) x-5       B) x+5      C) x+10        D) x-10

D noktasında duran buğdayı almak 
isteyen bir karınca E veya A 
noktasından yola çıkıp şeklin 
çevresinden dolaşarak buğdayı 
alabilecektir. Karınca sırasıyla hangi 
noktalardan geçerse buğdayı daha 
erken alabilir?

Arda 5 yıl önce x yaşında olduğuna göre 
Arda’nın 5 yıl sonraki yaşı 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilebilir?

SAYISAL BÖLÜM



MATEMATİK TESTİ
Bu testte 20 soru vardır.
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9)   
   
  
   
   
  
 
 
 A) 555        B) 155         C) 53         D) 52

10) Git diyemem, kal diyemem
 Sen goncasın, gül diyemem
 Çok severim söyleyemem
 Sorma güzel ne olursun…
    
  
  
  
 

 A)           B)             C)        D) x-y x+y
y
x

x
y

11)  A ve B aralarında asal iki sayı olmak  
 üzere EKOK (A,B) + EBOB (A,B) = 85  
 eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı  
 vardır?

 A)  4          B) 6           C) 8      D) 12

12)  Aşağıdakilerden hangisi x³ - 4x   
 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?

 A)x-4        B) x-2         C) x+2     D) x

A)(-3,-3)    B) (3, -1)   C) (-2,-5)    D) (5,-2) 

-6 1

1

2

3

4

5

6

A

D

B

C

x

y

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6

13)

14)   
  
  
  
 
 
 A) x² + 5x – 14   B) x² – 5x + 14
 C) x² – 9x – 14   D) x² + 9x + 14

15)
   

 
 

 

5 kişinin katıldığı bir eğitim sonrası, 
katılan herkes belge almıştır. Belge 
alanlardan da 5’er kişiye eğitim vermesi 
istenmiştir. Eğittikleri kişilerden de her 
birinin 5’er farklı kişiye eğitim vermeleri 
istenmiştir. Bu eğitimlerin sonunda 
toplam kaç kişi eğitim almıştır? 

Şekildeki ABCD paralelkenarı orjin 
etrafında saatin tersi yönünde 
90°döndürülerek A’B’C’D’ paralelkenarı 
elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi  
A’B’C’D’ paralelkenarının köşe 
noktalarının koordinatlarından biridir?

Ayşe Hanım kilogramı x–2 TL olan 
mandalinalardan x+7 kilogram alıyor. 
Ayşe Hanımın ödeyeceği ücreti  ifade eden 
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Dizelerinde şairin sevdiğine 
söyleyemediği(dile getiremediği) şeylerin 
sayısı x, sevdiğini benzettiği şey sayısı y 
olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi tam sayıdır?

 
 
 denklemini sağlayan x  değerini 

bulunuz?
A) -2   B) 0  C) 3  D) 5 

2
x-1

1 =x+1
10+ x²-1
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MATEMATİK TESTİ
Bu testte 20 soru vardır.
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x

y

Koordinat düzleminde 1. konumdaki şeklin 

1. şekil

2. şekil

2. konuma gelebilmesi için aşağıda verilen 
hareketlerden hangisi yapılması gerekir?

A) x eksenine göre yansıma ve orjin
    etrafında saat yönünde 90º dönme
B) x eksenine göre yansıma ve x eksenine
     paralel öteleme
C) y eksenine paralel öteleme ve y eksenine
     göre yansıma
D) Orjin etrafında saatin tersi yönünde 90º
    dönme  ve y eksenine göre yansıma

16)

Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) a > b > d   B) d > b > c
C) d > a > c   D) a > d > e

17)

Da70º

60º

55º

60ºA

B

C

b

c d

e

18)  Aşağıda belirtilen dört farklı kareden hangi  
 ikisini benzerlik oranı      ’tür?

 I-    Alanı  20 cm² olan kare
 II-  Çevresi 30 cm olan kare
 III- Alanı  45 cm² olan kare
 IV- Çevresi 40 cm olan kare

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

19. ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
çözünüz.
Bir yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin ders 
seçimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir

I. Her öğrenci yalnızca bir ders seçmiştir.
II. Yaz okulundaki kız ve erkek öğrenci sayıları
     eşittir.
III. Matematik dersini seçen kız öğrenci sayısı,
      Sosyal Bilimler dersini seçen erkek öğrenci
      sayısının 3 katına eşittir.

Matematik Türkçe Fen Bilimleri Sosyal 
Bilimler

Kız 6 9 4
Erkek 7 8 10

19)  Bu yaz okulunda Matematik dersini seçen  
 kaç kız öğrenci vardır?

 A) 3              B) 6             C) 9                   D) 12

20)    
 
 

 A)                 B)                C)                D)  1
8

1
7

3
8

3
7

2
3

Yaz okulundaki öğrenciler arasından 
rastgele seçilen bir öğrencinin  Sosyal Bilgiler 
dersini seçmiş olma olasılığı kaçtır?
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Bu testte 20 soru vardır.
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1)  Çiçekli bir bitkinin erkek organındaki  
 bölünmeyi inceleyen Yunus Emre bu  
 bölünme sırasında:
 I. DNA’nın kendini eşlemesi
 II. Boğumlamanın gerçekleşmesi
 III. Bölünme sonunda 2 yavru hücre  
 oluşması

 Durumlarından hangilerinin 
 gerçekleştiğini göremez?

 A) I-II    B) I-III
 C) Yalnız I   D) II-III
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)

2)

4)

Şekildeki düzeneği kuran Fen Bilimleri 
( )

öğretmeni Samet Erdem’in    
öğrencilerinin
Senanur: Saatin sesini en erken ben  
duyarım.
Kübra: Saatin sesini en yavaş  Yağız Bera
duyar.
Cenap: Saatin sesini erken duyma   
sıralaması Kübra-Senanur-Yağız Bera-Cenap
olur.

 

Yağız Bera: Cenap’a göre sesi daha  
erken  duyarım.
yukarıdaki yorumlarından kaç tanesi  
doğrudur ?

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

ddemir˃bbakır˃dtahta˃dplastik

   

25g.
Su

25g.
Su

50g.
Su

30˚C

x y z

40˚C 40˚C

X,Y  ve Z kaplarında şekildeki belirtilen
kütle ve sıcaklıklarda sular bulunmaktadır.

Buna göre,
I-Kaplardaki suların taneciklerinin ortalama 

hareket enerjileri arasındaki ilişki X=Y>Z 
gibidir.

II-Kaplardaki suların taneciklerinin toplam  
hareket enerjileri arasındaki ilişki Z>Y>X

III- X ve Z kaplarındaki sular karıştırıldığında 
son sıcaklık 35˚C olur.

Yargılarından hangisi veya hangileri 
doğrudur?

A) yalnız II    B) II-III    C) I-III   D) yalnız I

A)VK>VL>VM  B)VM>VL>VK
C) VL>VM>VK  D)VK>VM>VL

Şekildeki ışık ışınının K, L ve M 
ortamlarında izlediği yol gösterilmiştir. 
Buna göre ışık ışının ortamlardaki hızının 
büyüklük sıralaması hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte 20 soru vardır.
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Ecz. Ali ERDEM’ in konuşmasına göre 
aşağıdakilerin hangisi biyoteknoloji 
üzerine çalışma yapmayan meslek dalıdır?

A) Etnoloji      B) Mikrobiyoloji
C) Gıda Mühendisliği    D) Fizyoloji

yoğunlaşmış bir enerji olduğunu, 
enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye 
dönüşebileceğini bilim dünyasına kabul 
ettirmiştir.” bu ifadeyi okuyan Eyüp, besin 
piramidini anlatan Hikmet Öğretmen’den bu 
konuyla ilgili besin piramidinden hareketle 
uygun örnek vermesini ister. Buna göre Hikmet 
Öğretmen aşağıdaki örneklerden hangisiyle 

A) Besin piramidindeki her basamakta %10
     enerji kaybını belirterek.
B) Ayrıştırıcı canlıların her basamakta yer
     almasını söyleyerek.
C) Bitkilerin fotosentez ile ışık enerjisini
     kimyasal enerjiye dönüştermesi, bitkiler
     ile beslenen canlıların ise besinlerini
     kimyasal enerjiye dönüştürmesine örnek
     vererek
D) Besin piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça
     biyokütlenin azaldığını anlatarak.

Lavoiser’in Maddenin Sakımı 
Kanunu’ndaki “Hiçbir şey yoktan var 
olmaz; varken de yok olmaz.” ifadesini 
okuyan Selin Öğretmen aşağıdaki madde 
döngülerini açıklayan hangi seçenekle bu 
ifadeyi desteklemiştir?

A) Havada bulunan azotu canlılar doğrudan
      kullanamaz.
B) Buharlaşma atmosferdeki su miktarını
     arttırır. Yağışlar ise atmosferdeki su
     miktarını azaltır. Böylece dünyadaki su
     miktarı sabit kalır.
C) Bitkiler fotosentez ile havadaki CO²’yi
      alıp havaya O² verir.
D) Fosil yakıtlar havaya CO² gazı verilir.

5) 7)

6)

8)

Biyoteknoloji ile ilgili bir konferansta 
konuşan Ecz. Ali ERDEM : “ Biyoteknoloji 
sadece  eczacıların çalıştığı bir alan değildir. 
Biyoteknoloji ile ilgili çalışan diğer meslek 
dallarının eczacılarla birlikte çalışması 
durumunda daha başarılı işler yapılabilir.” 
demiştir.

Yukarıda bir katının ısınmasına ait olan ve 
zamanla sıcaklığının nasıl değiştiğini gösteren 
bir tablo verilmiştir.

Bu katının sıcaklık-zaman grafiğine göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki defa hal değişimi gözlenmiştir.
B) Maddenin donma sıcaklığı 50˚C’dir.
C) 2.dakikada maddenin tanecikler arası 
                                      
D) Maddenin kaynama sıcaklığı 100˚C’dir

0 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20

10 30 50 50 50 60 80 90 100 100 100 106

Zaman
(İlk)

Sıcaklık
(˚C)

çekim kuvveti en azdır.
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Bu testte 20 soru vardır.
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Öğrencilerini pikniğe götüren Öğretmen 
ALİ DÖNMEZ öğrencilere: “Gençler; 
çöpleri toplayalım, özellikle pet ve cam 
şişeleri etrafa saçılmayacak şekilde 
çöp kutularına atalım. Çünkü  orman 
yangınların sebeplerinden biri de cam ve 
pet şişelerdir.” demiştir. Buna göre ALİ 
DÖNMEZ Öğretmen’in cam ve pet şişelere 
vurgu yapmasının sebebi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Cam ve pet şişelerin doğada geç
      çözünmesi.
B) Cam kırıklarının insanları yaralama

olasılığı.
C)      

          
D) Cam ve pet şişelerin kalın kenarlı
     mercekler gibi davranarak yangın
      oluşumuna sebep olma  olasılığı.

11)

Işık
ŞiddetiCO²

Yukarıda verilmiş olan fotosentezi etkileyen 

YILMAZ, fotosentez hızının belirli bir 
seviyeden sonra sabit kaldığının farkına 
varmıştır. Bu durumun nedeni aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Bitkilerdeki  sayısından
      kaynaklanmaktadır.
B) Bitkiye gelen ışıkların renginden
     kaynaklanmaktadır.
C) Bitkinin bulunduğu ortamın sıcaklığından
      kaynaklanmaktadır.
D) Bitkilerin bulunduğu toprağın pH
     değerlerinden kaynaklanmaktadır.

Büyüteçlerde kullanılan mercekler ile 
görüntünün büyütülmesi amaçlanırken; el 
fenerlerinde kullanılan merceklerle ışığın 
dağıtılması amaçlanır.
Buna göre büyüteçler ile el fenerlerinde 
kullanılan merceklerin türleri hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir.

     EL FENERİ BÜYÜTEÇ
A) kalın kenarlı  ince kenarlı
B) kalın kenarlı  kalın kenarlı
C) ince kenarlı  kalın kenarlı
D) ince kenarlı  ince kenarlı

9)

10) EL FENERİ BÜYÜTEÇ

12)

Cam ve pet şişelerin ince kenarlı 
mercekler gibi ışığı toplayabilme 
özelliği.

Hal değişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

Maddenin hal değiştirmesi için ısı alması 
veya ısı vermesi gerekir.
Hal değişim sıcaklıkları maddenin 
kütlesine bağlıdır.
Saf madde hal değiştirirken sıcaklığı sabit 
kalır.
Madde donarken ve yoğuşurken dışarı ısı 
verir

SAYISAL BÖLÜM



Metallerin ve Ametallerin özeliklerinin 
yazıldığı şekildeki kümelerin kesişim 
alanına hangi seçenekteki bilgi yazılabilir?

A) Genellikle elektiriği iletir.
B) Oda koşularında katı , sıvı , gaz
     halindedir.
C) Mat görünümlüdür.
D) İyonik bağlı bileşik yapar.

16)

FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte 20 soru vardır.

A A

18

Şekildeki basit makineler ile kurulu 
düzenek P cismini hareketsiz tutmaktadır.
Buna göre P cisminin kuvveti kaç N’dur?

yerleştirilmiştir.)

A)15N       B)30N  C)45N         D)60N

13)

Aşağıdaki maddelerden hangisi sudaki 
OHˉ iyon sayısını en fazla artırır?

A) Kezzap    B) Zaç Yağı 
C) Tuz Ruhu    D) Çamaşır Suyu

14)

CO² +H²O→C6 H12O6+O2 tepkimesinden 
CO², H²O ve C6 H12O6
gösterilmiştir. Kütle korunum yasasına 
göre O² miktarı kaç kg’dır?

A) 28,9         B) 29,9         C) 30         D) 32,9

15)

 PEDAL DİŞLİ ARKA DİŞLİ
A)          T            X
B)          Z                       X
C)          T                       Y
D)          Z                       Y

17)

ARKA DİŞLİ     PEDAL DİŞLİ

METAL AMETAL

(Çift taraflı kaldıraç sistemde ters şekilde 

Bir bisikletteki dişliler şekilde gösterilmiştir.    
Bisikleti kulanan çocuğun bir tur pedal 
çevriminde en fazla yolu alabailmesi için 
zincir hangi dişliler arasında olmalıdır?

24 N

r=2 cm

SAYISAL BÖLÜM



FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte 20 soru vardır.

A A

19

18)

“Belediyeler ve Sürdürülebilir Kalkınma” 
adlı konferansta konuşmacı FEVZİ 
DEMİRKOL, Haliliye Belediyesinin 
yaptığı;

I)   Geri dönüşüm uygulamalarını artırmak 
II)  Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanmak
III) İnsan ve doğa arasında denge 

kurulmasını sağlamak.

çalışmalarından söz etmiştir. Yukarıda 
bahsedilen çalışmalardan hangisinin ya da 
hangilerinin sürdürülebilir kalkınma için 
doğru hamleler olduğu söylenebilir?

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

20)

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

19)

BESİN PİRAMİDİ

Besin piramidinde bulunan canlıların ve bu 
canlıların birey sayısı doğru olarak 
verilmiştir?

Kış aylarında hava alanında ve uçaklarda 
oluşacak buzlanmayı önlemek için uçak 
pistleri ve uçaklar alkollü su ile yıkanır. 
Çünkü alkol suyun donma noktasını düşürür 
ve buzlanmayı belli bir derecenin altına kadar 
önler. Ayrıca hemen buharlaştığı için zarar da 
vermez. Örneğin alkol yerine buzlanmayı 
önlemek için tuz kullanılsaydı tuzlar uçak 
motorlarına kaçıp uçağa zarar verebilirdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden 
durumlardan hangisi yukarıdaki duruma  
benzer bir örnektir?

A)

B)

C)

D)

Soğuk hava depolarındaki sebzelerin 
yanına su dolu kovalar bırakılması
Su testilerinin etrafına ıslak bez sarılarak 
suyun daha soğuk içilebilmesi
Kışın denizlerin akarsulardan daha geç 
donması
Kar yağarken havanın ısınması

SAYISAL BÖLÜM



HALİLİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

13 NİSAN 2018 TARİHLİ 8.SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI 

A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 

TÜRKÇE 
 

MATEMATİK 
 

FEN BİLİMLERİ 

1 D 
 

1  C 
 

1  D 

2 B 
 

2  D 
 

2  B 

3 C 
 

3  D 
 

3  A 

4 B 
 

4  C 
 

4  B 

5 B 
 

5  B 
 

5  A 

6 D 
 

6  D 
 

6  B 

7 C 
 

7  D 
 

7  C 

8 C 
 

8  C 
 

8  C 

9 B 
 

9  B 
 

9  A 

10 A 
 

10  D 
 

10  A 

11 A 
 

11  C 
 

11  C 

12 D 
 

12  A 
 

12  B 

13 C 
 

13  A 
 

13  C 

14 C 
 

14  A 
 

14  D 

15 A 
 

15  C 
 

15  B 

16 B 
 

16  B 
 

16  D 

17 B 
 

17  C 
 

17  C 

18 A 
 

18  B 
 

18  C 

19 D 
 

19  C 
 

19  A 

20 D 
 

20  A 
 

20  D 

        

        İNGİLİZCE 
 

DÜN KÜLTÜRÜ 
 

İNKILAP TARİHİ 

1 D 
 

1  C 
 

1 C 

2 C 
 

2  C 
 

2 C 

3 A 
 

3  A 
 

3 B 

4 B 
 

4  D 
 

4 A 

5 C 
 

5  A 
 

5 D 

6 C 
 

6  D 
 

6 B 

7 A 
 

7  D 
 

7 C 

8 D 
 

8  C 
 

8 D 

9 B 
 

9  D 
 

9 B 

10 D 
 

10  A 
 

10 A 




