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• Bu kitapçıkta toplam 25 soru bulunmaktadır.
• Türkçe

: 10 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

: 5 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

: 5 soru

• Yabancı Dil (İngilizce)

: 5 soru
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Türkçe Örnek Soruları
1.

“Mavi Gezegen”in Okyanusları Tehdit Altında
Birleşmiş Milletler (BM),
2009 itibarıyla 8 Haziran'ı
“Dünya Okyanuslar Günü”
ilan etti.
Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir
şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nün bu yılki
teması “Sürdürülebilir Okyanus İçin Yenilik” olarak belirlendi.
Okyanuslar
dünyanın %71’ini
kaplıyor.

3 milyar insan, ekonomik
açıdan denizlerdeki biyolojik
çeşitlliliğe bağımlı.

Okyanuslar aşırı avlanma, iklim değişikliği,
plastik ve petrol kirliliği
gibi tehlikelerle karşı
karşıya.

Sanayi Devrimi’nden
bu yana zehirli atıklardan dolayı okyanus asitlenmesinde %26 artış
kaydedildi.

Bu infografikten (bilgilendirici görsel) aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Okyanusların, dünyanın büyük bir bölümünü kapladığına
B) Okyanuslarda insan kaynaklı kirlenmelerin önüne geçildiğine
C) BM’nin Dünya Okyanuslar Günü’nü ilan etme amacına
D) Okyanusların bazı insanlar için geçim kaynağı olduğuna

2.

• Kişileştirme (teşhis), insana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatıdır.
• Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, düşünce ve durumları aralarında bir ilgi kurarak dile getirme sanatıdır.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuştur?
A) İçerim köz, dışarım kar
Savruluyor son umutlar
B) Sade dosta değil düşman iline
İnsanlık, adalet saçtık da geldik
C) Sesimde bulursun suskunluğumu
Yalnızlık içimde çığlık çığlık susuyor
D) Yolların bayram telaşı da ne
Günleri mi şaşırdın yoksa bugün arife mi
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3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Şöyle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi, karşısındakini dikkatle dinliyor? Kaç kişi, isteklerini içinden geldiği gibi ifade edebiliyor? Dil, işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gürültüsü, cep telefonunun zırıltısı, hayatın telaşı sahici bir
konuşmayı imkânsız hâle getiriyor. Oysa insan, hikâyeler anlatmak isteyen bir varlık. Anlattığı hikâyelerin yankılarını
duymak isteyen, varoluşunu başkasının yüzünde seyretmek isteyen bir canlı. Can, dilde hayat buluyor ve dil, varlığın
evine dönüşüyor.

3. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sohbet havasında yazılmıştır.
B) Eleştirilen durum, gerekçesiyle verilmiştir.
C) Pişmanlık dile getirilmiştir.
D) Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir.

4. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kurtuluş Savaşı’nın başladığı haberinin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyordu.
B) İnsanla dünya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor.
C) Kayalıkların arasındaki bu alanda, en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tınıya dönüşüyordu.
D) Eleştirmenler, genç yazarın son eserini değerlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler.

5. 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A, özel bir uzay
taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü.
Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur?
A) Yeni haberleşme uydumuz, özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü.
Türksat 5A’nın, Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020’de uzaya fırlatılması planlanıyor.
Türksat 5A, yeni haberleşme uydumuzdur.
B) Yeni haberleşme uydumuz, Türksat 5A’dır.
Türksat 5A, özel bir uzay taşımacılığı şirketi tarafından Florida’daki fırlatma merkezine götürüldü.
Yeni haberleşme uydumuzun 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.
C) Türksat 5A, 30 Kasım 2020’de özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine götürülecek.
Yeni haberleşme uydumuzun uzaya fırlatılması planlanıyor.
Yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A uzaya fırlatılırken Falcon 9 roketi kullanılacak.
D) Yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A, Florida’da bulunuyor.
Türksat 5A, özel bir uzay taşımacılığı şirketinin fırlatma merkezine götürüldü.
Türksat 5A’nın 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.
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6. Emre ile Kerem “kelime bulma oyunu” oynamaktadır. Emre aklından, beş farklı harften oluşan bir kelime tutar, Kerem
de bu kelimeyi bulmaya çalışır. Kerem, tahminlerini söylemiş ama doğru kelimeyi bulamamıştır. Kerem’in tahminlerine
Emre’nin verdiği cevaplar şu şekildedir:
Kerem'in Tahminleri
1

Ş E H İ R

2

B E K Ç İ

3

D A V U L

4

M E V Z U

Emre'nin Verdiği Cevaplar
Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var ama
biri doğru, diğeri yanlış yerde.
Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var
ve ikisi de doğru yerde.
Tuttuğum kelimenin bir harfi bu kelimede de var
ve doğru yerde.
Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var
ve ikisi de doğru yerde.

Buna göre Emre’nin aklından tuttuğu kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) MEVKİ

B) MESAİ

C) SELVİ

D) SEVGİ

7. - - - - Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Benjamin Bloom ve ekibi de 1985 yılında yaptıkları çalışmada bir konuda çok
başarılı olan kişilerin bu seviyeye nasıl geldiklerini belirlemeye çalıştı. Araştırmada; aralarında piyanistlerin, olimpik
yüzücülerin ve matematikçilerin olduğu, dünya çapında başarı kazanmış yüzlerce kişi ile görüşmeler yapıldı. Araştırmanın
başında bu kişilerin, sözü edilen alanlarda doğuştan yetenekli olduğu varsayılmıştı. Ancak araştırma sonuçları; bu
kişilerin, çevreleri (anne, baba, öğretmen...) tarafından teşvik edildikleri ve onlardan destek gördükleri için, ilgilendikleri
alanlarda başarılı olduklarını göstermiştir.
Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bilim insanları deneyimin niceliğinin önemli olduğunu belirtse de araştırmalar, niteliğinin daha değerli olduğunu gösteriyor.
B) Bazı araştırmacılar bir kişinin başarılı olması için farklı alanlarda yetenekli olması gerektiğini öne sürmüştür.
C) Önceleri bir alanda başarılı olmak için o alanda doğuştan yetenekli olmanın yeterli olduğu düşünülürdü.
D) Bir konuda uzmanlaşmak için deneyimin en az yetenek kadar önemli olduğu uzun zamandır biliniyor.

8. Bilinçaltının bazı özellikleri şunlardır:
• Olumsuzluk kavramını anlayamaz.
• Ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alır.
• Zaman kavramı yoktur; dün, bugün, yarın arasındaki farkı bilmez.
Aşağıdaki metinlerden hangisi bilinçaltının bu özelliklerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Bilinçaltı, dışarıdan gelen tüm tehditlere yanıt vererek sistemi canlı tutmaya çalışır. Ancak bu canlı tutma işlevini buluttan nem kapacak şekilde yerine getirerek tehlikeleri gereğinden fazla abartır.
B) Bilinçaltı, geçmişte yaşadığımız bir olayın çoktan bittiğinin farkına varmaz. Çünkü insanın başından geçen olumsuz
olaylar bilinçaltında hemen çözülmez, her hatırlandığında şu anda yaşanıyormuş gibi algılanır.
C) Bilinçaltı her şeyi fiziksel olarak görür. Örneğin işimiz, okulumuz, tuttuğumuz takım, yaklaşan bir sınav gibi soyut
durumları anlayamaz. O sadece somut durumlarla ilgilenir. Soyut tehditlere çok ilgisiz cevaplar verebilir.
D) Bilinçaltı, negatif durumları anlamlandıramıyor; aklımıza gelen her şeyi “istediğimiz bir durum” olarak algılıyor.
Kısacası neye odaklanırsak bize onu yaşatıyor.
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9.

• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar ancak özel ada dâhil olmayan gazete,
dergi, heykel vb. sözler büyük harfle başlamaz.
• Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır.
• Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında “ve, ile,
ya, veya, yahut, ki, da, de” sözleriyle “mı, mi, mu, mü” soru eki küçük harfle yazılır.
• Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.
Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, yayınlarını yıl sonuna kadar ücretsiz olarak uzaktan erişime açıyor.
B) Altın Köşk’te çeşitli saraylardan seçilen en güzel süslemelere yer verilmiş, Köşk’ün dış cephesinde kızılağaç kullanılmıştır.
C) Dün öğle saatlerinde yapılan toplantıda Müdür’ümüz önümüzdeki yıl yapılacak kurslarla ilgili planlarını anlattı.
D) Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” Tablosu Avusturya’nın başkenti Viyana’da açık artırmayla satıldı.

10. Küçük Prens, bana aniden,
— Çalıları koyunların yediği doğru mu, diye sordu.
— Evet, bu doğru, dedim.
Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.
B) Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konur.
C) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.
D) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “peki, yok, elbette” gibi kelimelerden sonra
konur.
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
1.
Avrupalı devletler, keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve
kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avrupa’nın,
sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik, Avrupa’da bir refah ortamı
oluşturmuştur. Bununla birlikte kömür ve demir başta olmak üzere maden
kaynaklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve demir ihtiyacının düşük maliyetle karşılanmasını sağlamıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek demir sanayisinde gerekse buhar
gücü ile işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının
temininde avantaj elde etmişlerdir.

Buna göre Avrupa’da Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesinde;
I. Enerji kaynaklarının varlığı,
II. Yeterli sermaye birikiminin oluşu,
III. Teknolojik gelişmenin sağlanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

2. Mustafa Kemal, Osmanlı ordusunu temsilen Fransa’da Picardie Manevraları’na katılır (10 Eylül 1910). Bu, onun Batı Avrupa
ile ilk temasıdır. Mustafa Kemal, Fethi Bey’le beraber yaptıkları İsviçre, Belçika ve Hollanda’yı da içine alan 14 günlük
bir seyahatten sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. “Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı
başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız.”
Picardie Manevraları sonrası söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuştur.
B) Avrupa’nın askerî açıdan yaptığı hazırlıkları tehlikeli bulmuştur.
C) Osmanlı Devleti’nin tedbirli olması gerektiğini vurgulamıştır.
D) Büyük bir harbin yaşanabileceğini öngörmüştür.
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3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897’deki Türk-Yunan Savaşı’dır.
Osmanlı ordularının ilerleyişi karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya’nın da
talebi üzerine Osmanlı ordusu, ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa
başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele
geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası’na özerklik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından
takip eden Mustafa Kemal antlaşmanın sonucundan büyük bir üzüntü duymuştur.
Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır?
A) Eğitimin

B) Askerliğin

C) Diplomasinin

D) Ekonominin

4. Kız kardeşi Makbule Atadan, Mustafa Kemal’in çocukluğuna dair şunları anlatıyor:
“Hiç unutmam. Bir kış gecesi, büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını
karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu:
— Ne okuyorsun oğlum?
Büyük kardeşim hemen cevap verdi:
— Tarih… Plevne Muharebeleri, Osman Paşa…
Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı:
— İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa’m, dedi.”
Bu hatıradan,
I. Mustafa Kemal, öğrenmeye meraklı bir kişiliğe sahiptir.
II. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir.
III. Mustafa Kemal’de çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

5. 1789 Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim milletler
Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaya başlamışlardı. Bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek ve yeni
şartlara uyum sağlayabilmek için Avrupa’nın da etkisiyle 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat
ile birlikte din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması, hukuksal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra ise
28 Şubat 1856’da Islahat Fermanı ile gayrimüslim halka yeni haklar verilmiş, bütün siyasal ve sosyal düzenlemeler
1876’daki Kanun-ı Esasi ile birlikte hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bütün bu uygulamalardaki esas amaç, Müslim
ve gayrimüslim halkın Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun
sonucunda oluşan Osmanlıcılık fikri, aydınlar ve yöneticilerin öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir
çözüm olarak gündeme gelmiştir.
Bu bilgilere göre,
I. Fransız İhtilali’nin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmıştır.
II. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerinin önüne geçilmiştir.
III. Ortak vatandaşlık bilinci dinî inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

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

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
1.

• İnsanlar, 46 kromozoma sahiptir.
• Su molekülü, 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur.
• Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir.
Bu bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir?
A) “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.”
(En’âm suresi, 101. ayet)
B) “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet)
C) “Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi?”
(Yâsîn suresi, 81. ayet)
D) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hak ve adalet temelinde yarattık. ...”
(Hicr suresi, 85. ayet)

2.

Hayal et

Dua et

Gayret et

Bu görseller ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Takvalı olmak
B) Tevekkül etmek
C) İbadetleri ihlasla yapmak
D) Güzel ahlak sahibi olmak
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ve Allah’a bırak

3. Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken
Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti

Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken
Leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir?
A) Ahiretin yok sayılması
B) Adaletsizlik yapılması
C) Sorumluluktan kaçılması
D) Rızkı verenin unutulması

4. Hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır.
Hayatımız küçük bir âlemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu âlemde. Sevap da bizim için günah da. Hayat da bizim için ölüm
de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir, yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir.
B) İnsan, hayatına yön verebilen bir varlıktır.
C) Ömür, sınırlı bir zaman diliminden ibarettir.
D) Tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir.

5. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de
uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların
önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun
kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.”
(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?
A) Tevhit inancı
B) İslam’ın şartları
C) Evrensel ahlak yasaları
D) İbadetlerin temel ilkeleri
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Yabancı Dil (İngilizce) Örnek Soruları

Read the text and answer the question.
1.

Alice’s best friend, Sally, invites her to an art exhibition on Sunday. She really wants to go, but her mother’s birthday party
is on the same day. So, Alice sends her a message to apologize and explain why she cannot attend the event.
Which of the following CANNOT be Alice’s message?
A)

C)

Thanks for the invitation. I’d love to
but I can’t make it. I’m busy
at the weekend. Have a great time!

Thanks a lot! I cannot refuse your invitation
because I love you and I love art. I will text
you to learn the details in the evening.

B)

D)

Hey Sally, I was so happy to receive your
invitation. I always have fun at exhibitions,
but on that day, I have to be at a birthday party.

Dear Sally, that's very kind of you! I really want
to come, but I am afraid I cannot. I must join
another special event on that day.

Read the text and complete the sentence.
2.

Emma answered some questions about her buddies. Here are her answers:

1) Who always tells the truth and keeps your secrets?

Ann and Sophie
2) Who backs you up when you need help?

Claire and Jack
3) Who do you get on really well with?

Claire
4) Who always makes jokes and makes you laugh?

Ann and Jack

Emma thinks that - - - -.
A) only one person supports her when she needs help
B) Sophie and Claire are helpful and kind
C) all of her friends are amusing
D) Ann is both funny and honest
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Read the conversation and answer the question.
3.

Jack		 : What do you think of Tim?
Mary		 : I think he is the best person in our office because he always supports us.
George : He never lies to us, so we can count on him.
Ted		 : He also says ‘please’ when he wants us to do something.
According to the conversation above, which of the following is NOT one of the characteristics of Tim?
A) amusing

B) helpful

C) honest

LET’S GO BACK TO
SCHOOL

Look at the visual and answer the question.
4.

CLASS of 2015

Ticket
Date
Time
Place

: $15 (food in
cluded)
: October, 23
rd
: 7 p.m.
: Shine Café

For details: 055098765430 (Dean)

Which of the following is CORRECT according to the poster above?
A) You have to bring your own food.
B) For more information, you can call Dean.
C) If you want to attend the event, you must pay $50.
D) To join, you should be at Shine Café in the morning.
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D) kind

Read the text, look at the visual and answer the question.
5.

Miss Cooper, an English teacher, and her students prepare a learning wall in their class. Students can share only their
positive opinions about their friends on this wall. Here are some students’ notes:

OUR LEARNING WALL
You are so energetic
while learning and
trying new things.
Tom

What a funny girl
you are! You always
make us smile.
Sally

You need to be more
careful because you
sometimes share our
secrets with other
people.
M�ke

You are the most
honest person in our
class. Your friends
can always count on
you.
Soph�e

I rarely spend time
with you because
you are not careful
about how you speak
to your friends.
Betty

to Nancy

to Debra

to Robert

to Kevin

to Lucy

Whose notes should NOT be on the learning wall according to the information above?
A) Tom and Betty’s

B) Sally and Mike’s

C) Sophie and Sally’s
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D) Mike and Betty’s

CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1. B

1. D

2. C

2. A

3. C

3. C

4. A

4. D

5. A

5. A

6. D
7. C
8. C
9. D
10. A

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

1. B

1. C

2. B

2. D

3. C

3. A
4. B

4. D

5. D

5. A
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