
▪ Bu deneme sınavı, LGS’ye (Liselere Geçiş Sistemi) uygun olarak hazırlanmıştır.
▪ Sorular, 8. sınıf sayısal ve sözel ders kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

8. SINIF

FEN LİSELERİ ve NİTELİKLİ OKULLAR
SINAVI İÇİN

SORU SAYISI : 90
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar; şehir, vilayet, havalı 
isimlerinden hemen mavi sahile kayar… Robinson Crusoe’u okumuşumdur herhâlde; unuttum gitti. 
Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca hülyaya daldığımı sanmıyorum. 
Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada 
görmeyeyim, içimdeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen gözlerimin içine 
bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir 
muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış, ağır ve kaba bir sandal…

(Sait Faik, Haritada Bir Nokta)

Metinde anlatılan karakterle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hayal dünyasının geniş olduğuna

B) Haritaların kendisini düşüncelere sürüklediğine

C) Roman okumanın onun için bir tutku olduğuna

D) Haritada adaları görmekten heyecan duyduğuna

2. “Terziye göç demişler, iğnem başımda de-
miş.” atasözünün anlamını veren seçe-
nek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir işin niteliğine ve kişinin bu işi yapma 
yeteneğine göre yargılar değişir. Başka-
ları için rahat görünen öyle işler vardır ki 
onunla uğraşanların dinlenmesi aslında 
mümkün değildir.

B) Bir kimse uzmanlığını kullanarak başka-
larına yararlı olur da bu uzmanlığı kendi 
yararına kullanmaya fırsat bulamaz.

C) Mesleğini her yere taşıyabilen ve yapa-
bilen kişiler, bir yere gidip kimseye ihti-
yaç duymadan aynı düzende çalışabilir.

D) Birçok kişinin katılmasıyla yapılan işin 
en büyük sorumlusu onlara yol göste-
renlerdir.

3. I. Çocuklar tiyatrodan çok sinemayı sevi-
yorlar.

 II. Almanya’da yaşayan Türkler 2020 yılın-
da artış göstermiştir.

 III. Türkiye’deki televizyonlarda en çok 
Galatasaray’ın maçları izleniyor.

 IV. 2010 yılında internet kullanımı bir önce-
ki yıla göre artış göstermiştir.

Kaç numaralı cümle kanıtlanabilirlik açı-
sından diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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Diğer sayfaya geçiniz.

4. Nikolay Vasilyeviç Gogol, Ukrayna asıllı Rus roman ve oyun yazarıdır. En çok tanınan eserleri 
Palto, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Ölü Canlar’dır.

Gogol orta hâlli toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak Ukrayna’da Soroçinski köyünde dünyaya 
gelir. Gogol’un çocukluğu köy hayatı ile ve yoğun Kazak kültürü etkisinde geçer. Bu hayatın etkisi 
ileride yazacağı eserlere de yansıyacaktır.

Gogol, gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duyar. 1828’de Petersburg’a gider. Orada memur 
olmayı ve bir şekilde geçinmeyi umar ancak işler umduğu gibi gitmez. Gogol, Petersburg’dan 
Almanya’ya gider ancak orada da parası bitene kadar kalabilir. Tekrar Petersburg’a dönüp iş 
arayan Gogol bu sefer çok düşük bir maaşla da olsa devlet memuru olarak çalışmaya başlar. Bu 
görevden de bir sene sonra ayrılır. Gogol’un ilk ciddi ve dikkat çeken eserleri bu yıllarda ortaya 
çıkmıştır. Bu eserler Ukrayna hayatı ve halk deyişleri ile süslü halk hikâyeleridir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nikolay Vasilyeviç Gogol’un gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duymaya başlayan bir oyun 
yazarı olduğu

B) Nikolay Vasilyeviç Gogol’un köy hayatı ve Kazak kültürüyle büyüdüğü

C) Nikolay Vasilyeviç Gogol eserlerinde halk deyişlerini kullandığı

D) Memur hayatının Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazın hayatını olumlu yönde etkilediği

5. Camın kenarına yerleşip de buğuları silince uzun zaman manzaraya daldım. Bu mor ışık o kadar 
çabuk koyulaştı ki kahve daha ışıkları bile yakmamıştı. İnce belli çay bardaklarının en güzelini 
önüme bırakıp giden kahveci:

– Bahçe kışın da güzel değil mi, diye sordu. 

Bahçedeki mavi boyalı kasımpatılarının üzerine birikmiş karları gösterdi.

–  Morukların söylenmeyeceğini bilsem, ışıkları daha yakmazdım ya. Neredeyse homurdanmaya 
başlarlar.

Kahvede ışıklar yanınca dışarıdaki karın ışığı söndü. İçeriye göz attım. Sekiz kişi ya var ya yoktu. 

Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan virgül vardır.

B) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konan iki nokta kullanımı 
vardır.

C) Biten bir cümlenin sonuna konan nokta kullanımı vardır.

D) Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konan virgüle örnek bir kullanım vardır.
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6. Dünyada 781 milyon yetişkin kişinin 
okuma yazması bulunmazken bu 
rakamın yaklaşık üçte ikisinin 
kadınlardan oluşması dikkati çekiyor.

Görsele göre aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dünyada okuma yazma bilmeyen nüfusun büyük çoğunluğu kadınlardan meydana gelmek-
tedir.

B) Okuma yazma oranları Latin Amerika, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da 1990’dan 2016’ya ka-
dar artış göstermektedir.

C) Okuma yazma bilmeyen genç sayısı, bir önceki yılların verilerine göre 2016 yılında azalma 
göstermiştir.

D) Okuryazarlığı olmayan bölgeler değerlendirildiğinde Latin Amerika ve Karayipler’de okuma 
yazma bilenlerin oranı diğer bölgelere göre düşüktür.
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7. I. Güzel köpeğim roty, tatilden döndüğümden bu yana her gece benim yatağımda uyuyor.

 II. Yan masadaki kız “Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Artık buna bir son vermeliyiz.” Dedi.

 III. Bu akşam işten erken çıkarsam Nazan halama gideceğim.

 IV. Bu sefer de onları - Her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle - farkında olmadan aramıştım. 

Büyük harflerin kullanımlarıyla ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
yapılmamıştır? 

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

8. I. Aralarındaki problem her neyse sevgileriyle bunu aşabileceklerine inanıyorum.

 II. Yemeğinin tamamını bitirirsen sana istediğin dondurmayı alabilirim.

 III. Sabah yapılan spor akşam yapılana göre daha fazla kalori yakmamızı sağlar.

Numaralanmış cümlelerin taşıdığı anlamlar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Öz eleştiri / Karşılaştırma / Ön yargı  B) Ön yargı / Koşul / Karşılaştırma

C) Değerlendirme / Ön yargı / Öz eleştiri  D) Öz eleştiri / Ön yargı / Değerlendirme

9. Herhangi iki şey arasında çeşitli yönlerden kıyaslama yapılan cümlelere karşılaştırma cümlesi 
denir. Bu cümlelerde “daha, en, kadar, ise” gibi karşılaştırma bildiren sözlere de yer verilir.

DENİZ: “Korku kitapları macera kitaplarına göre daha akıcı oluyor.”

ANIL: “Diyelim ki ben de sizinle geleceğim...”

SERKAN: “Ödevimde her geçen gün biraz daha yol alıyorum.”

BİLAL: “Ne söylersem söyleyeyim onun fikrini değiştiremiyorum.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi yönergede verilen tanıma örnek gösterilebilir?

A) Deniz B) Anıl C) Serkan D) Bilal

10. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun 
kullanılmamıştır?

A) Bu saatte marketlerin hiçbirisi açık olmaz. (kapalı olmayan, kapalı karşıtı)

B) Sabah erkenden yola çıkarsanız yollar açık olur. (engelsiz, serbest)

C) Sınavda kağıdımı o kadar doldurdum ki açık yer kalmadı. (boş) 

D) Açık adımlar atarak bizden önde yürüyordu. (görevlisi olmayan)
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11. 

Karanlığın insanı delirten bir ihtişamı vardır.
Yıldızlar aydınlık fikirler gibi havada salkım salkım,
Bu gece dağ başları kadar yalnızım.
Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından

Dudaklarımda eski bir mektep türküsü,
Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim.
Gözlerim gözlerini arıyor durmadan
Nerdesin?
    (Attila İLHAN)

Şiire göre sanatçının yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memleketine ve dostlarına hasret kalmaktan

B) Yalnızlık hissi ile sevdiğine duyduğu büyük özlemden

C) Karanlıktan ve gecenin sessizliğinden 

D) Kafasını meşgul eden düşüncelerden

12. ● Masadan kalkarken elli lira bahşiş bı-
raktı.

 ● Bodrum tatilimizi başka zamana bıraktık.

 ● Saçlarını omuzuna bırakmış hâliyle 
prenses gibi görünüyordu.

 ● Bu ay kazandığından biraz bırakırsan 
gelecek ay rahat edersin.

Bu cümlelerde “bırakmak” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

13. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın 
ilk cümlesi olmaya en uygundur?

A) Bu olay genlerin yapısında meydana 
gelen değişimdir.

B) Sonuç olarak anlatılanlardan hiçbirisi bu 
durum için kalıtsal değildir.

C) Kimyasal maddeler sıcaklık gibi çevre-
sel etkenler sonucu ortaya çıkar.

D) Neden olan etkenler ortadan kaldırılınca 
canlı eski hâline döner.
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14. 

Yukarıda verilen afişten hangisine ulaşılamaz?

A) Yarışmaya katılım ve bilgi için izlenilmesi gereken yola

B) Yarışmaya katılmak için en son ne zaman ve nereden başvuru yapılabileceğine

C) Yarışma başvurularının nerelerden yapıldığına

D) Yarışmanın hangi üniversite kapsamında kim tarafından düzenlendiğine

15. Düzey belirleme amacıyla değerlendirme, bir öğretim sürecinin sonunda gerçekleştirilen ölçme 
sonuçlarını temel alır. (1) Genel olarak ölçme sonucunda elde edilen puanlar öğrencilerin ka-
zanımlara ne derece ulaştığının cevabını vermektedir. (2) Değer biçme amacıyla yapılan bu 
değerlendirme önceden planlı olmak üzere ünite sonlarında ya da dönem sonunda öğretim ta-
mamlandıktan sonra yapılır. (3) Bir öğretmenin öğretimi desteklemek için sürekli kararlar alması 
gerekmektedir. (4) Nitelikli bir öğretmen, öğrencilerinin durumunu tespit edebilmek ve öğretimi 
uygun şekilde yürütebilmek için sürekli bir değerlendirme yapması gerektiğinin farkındadır. 

Parça ikiye bölünmek istendiğinde ikinci paragraf hangi cümle ile başlamalıdır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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16. Seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul sevdim

Uyandım bir sabah gibi değil, öyle değil

Nasıl yürür özsu dal uçlarına

Ve gün ışığı sislerden düşsel ovalara

Susuzdu, suya değdi dudaklarım seni sevdim.

Mevsim kirazlardan eriklerden geçti yaza döndü

Yitik ceren arayı arayı anasını buldu

Adın ölmezlendi bir ağız da benden geçerek

Soludum, üfledim, yaprak pırpırlandı Ağustos dindi

Seni sevdim, sevgilerim senden geçerek bütünlendi

      (Gülten AKIN)

Bu şiirle ilgili hangisine ulaşılamaz?

A) Söz sanatları kullanılmıştır.

B) Açık bir anlatıma sahiptir.

C) Karmaşık ifadelere yer verilmiştir.

D) Betimlemelere çokça yer verilmiştir.

17. 1. Bodrum’da tatildeyken beyin kanaması 
geçirdi, tedavi için getirildiği İstanbul’da 
28 Mayıs 1986’da yaşamını yitirdi.

 2. Edip Cansever 8 Ağustos 1928’de 
İstanbul’da doğdu. 

 3. 1976’dan sonra yalnızca şiirle uğraştı 
ve kendini tamamen edebiyata verdi.  

 4. İstanbul Erkek Lisesini bitirmesinin ar-
dından Kapalıçarşı’da turistik eşya ve 
halı ticareti yapmaya başladı. 

Numaralanmış cümleler mantık akışına 
göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 3-2-1-4 B) 2-4-3-1

C) 1-4-2-3 D) 2-3-4-1

18. 1. Bu işte onun bir parmağı olduğuna emi-
nim.

 2. Doğa yürüyüşünden döndüğünde tüm 
bacağı çiziklerle doluydu.

 3. Annesi daha fazla konuyu uzatmadan 
kestirip attı. 

 4. Bu düşünceleri yüzünden gözümden 
düştü.

Numaralı cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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19. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dallarına özgü kavramları karşılayan anlamına 
“terim anlam” denir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlı değildir?

A) Attığı şutlar sonunda yerini buldu.

B) Bugün derste açılar konusunu işledik. 

C) Şair epik şiirleriyle adını edebiyat dünyasında duyurmuştur.

D) Mimar evin tasarımını yaparken bu perdelerin uymayacağını düşünememiş mi?

20. Ev arkadaşı olan İlker, Emre, Ayça, Tuğçe ve Ufuk hafta içi evlerini temizlemek için bir görev 
sıralaması yapmıştır.

Temizlik yaptıkları günlerle ilgili bilinenler şunlardır:

 ● Ayça; İlker’den bir gün sonra, Emre’den ise bir gün önce temizlik yapmaktadır.

 ● Haftanın ilk günü Ufuk temizlik yapmaktadır.

 ● Her gün bir kişi temizlik yapmaktadır.

 ● Haftanın son günü Tuğçe temizlik yapmaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Emre, perşembe günü temizlik yapmıştır.

B) Tuğçe, Emre’den bir gün önce temizlik yapmıştır.

C) Ayça, çarşamba günü temizlik yapmıştır.

D) Ufuk, İlker’den bir önceki gün temizlik yapmıştır.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

1. İlk olarak 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı’nı Osmanlı Devleti takip edemedi. 
Sanayi İnkılabı’ndan sonra sanayisi gelişen Avrupa ülkeleri kendilerine sömürge ve pazar olarak 
kullanılacak ülkeler aradılar. Bu ortamda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletler için ham maddesi 
ucuza alınan ve ellerindeki ürünlerin kolaylıkla satılabileceği bir açık pazar ve sömürülecek bir 
ülkeye dönüştü.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ekonomik açıdan güç kazanmaya başlamıştır.

B) Avrupalı devletlerin en önemli rakibi hâline gelmiştir. 

C) Makineli seri üretime geçişte Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.

D) Avrupa devletlerini ham madde ve pazar alanı olarak kullanmıştır. 

2. Mustafa Kemal’in 1902 yılında girdiği Harp 
Akademisine aynı zamanda Erkan-ı Har-
biye de denilmektedir. Mustafa Kemal bu 
okulda birçok harp taktiği ve savaş bilgisi 
de öğrenmiştir. En önemli öğrendiği savaş 
stratejisi ise Kurmay Yarbay Nuri Bey’den 
öğrendiği gerilla savaşları taktiğidir. Bu 
okulda gazete ve dergi çıkarmaya devam 
etmiş aynı zamanda da ülke sorunlarıyla 
ilgilenmiştir. Zaman zaman arkadaşlarını 
toplayarak onlara konferanslar da vermiştir.

Mustafa Kemal’in arkadaşlarını toplayıp 
onlara konferans vermesi onun hangi 
özelliğini göstermektedir?

A) Hitabet gücünün gelişmiş olması

B) Yeniliklere örnek olmak istemesi

C) İleri görüşlü bir kişiliğe sahip olması

D) Askerî yeteneğini onlarla paylaşmak is-
temesini

3. “Annem, Mahalle Mektebine giderek ilahi-
lerle okula başlamamı istiyordu. Babam ise 
yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam 
etmem ve yeni usul üzerine okumamda ıs-
rar ediyordu. Babam, annemin gönlünü kır-
mamak için beni önce ilahi töreni ile açılan 
Mahalle Mektebine götürdü. Burada birkaç 
gün eğitim aldıktan sonra da bu okuldan 
alarak Şemsi Efendi Okuluna kaydımı yap-
tırdı ve artık burada okumaya başladım. 
Böylece babam, annemin gönlünü de yap-
mış oldu.”

Verilen diyagramdan hareketle aşağıda-
ki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Mustafa Kemal okul çağına geldiğinde 
anne ve babası eğitimi konusunda fikir 
ayrılıkları yaşamıştır.

B) Ailesi Mustafa Kemal’in dinî eğitimleri 
tamamladıktan sonra çağdaş okullara 
gitmesini arzu etmiştir.

C) Şemsi Efendi Okulu dinî eğitimleri ver-
me konusunda Mahalle Mektebine göre 
daha modern bir okuldur.

D) Mahalle Mektebinden mezun olan Mus-
tafa Kemal, babasının isteği üzerine 
Şemsi Efendi Okuluna gitmiştir. 
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK

Diğer sayfaya geçiniz.

4. Verilen haritaya göre;

 I. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona er-
diği,

 II. Ermenilerin doğuda bir Ermeni Dev-
leti kurmak istediği,

 III. Antep, Maraş, Urfa bölgesinin Fran-
sızlar tarafından işgal edilip sonra-
sında İngilizlere bırakıldığı,

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası İşgal Edilen Yerler Haritası

5. Zeynel Bey telefonunun giriş şifresini unut-
muştur. Şifre, aşağıdaki her satırda verilen 
Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir 
akımları seçilerek bulunacaktır.

1. İslamcılık 2. Laiklik

3. Milliyetçilik 4. Cumhuriyetçilik

1. Millî Egemenlik 2. Mutlak monarşi

3. Osmanlıcılık 4. Bağımsızlık

1. İnkılapçılık 2. Batıcılık

3. Halkçılık 4. Barışçılık

1. Sömürgecilik 2. Padişahçılık

3. Akılcılık 4. Türkçülük

Buna göre Zeynel Bey’in telefonunun şif-
resi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3124 B) 1234 C) 1324 D) 1342

6. Anadolu’da rahat ve huzurlu bir çalışma 
ortamı oluşturabilmek için içten duygular-
la oluşturulacak bir girişimi sevinç içeri-
sinde karşılarız. Bu yüzdendir ki Londra 
Konferansı’na katılmak için Büyük Millet 
Meclisi’nce bir barış heyeti kurulması fik-
ri kabul edilmiştir. Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’ni Londra Konferansı’na hangi 
amaçla çağırdıklarını, konferansta gerçek-
leşecek görüşmeler ve konferansın gidişatı 
gösterecektir. Anadolu’nun amacı ise her 
ne olursa olsun Misakımillî’den taviz ver-
memek olacaktır. Bu amaçlara her koşulda 
ulaşılacağına Anadolu tamamıyla inanıp gü-
venmiştir. 

(Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri’nden derlenmiştir.)

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Londra Konferansı öncesinde İtilaf 
Devletleri’nin amaçları net olarak bilin-
memektedir. 

B) BMM’nin Londra Konferansı’na katılma 
amacı Misakımillî ile ilgili kazanımları 
unsurları elde etmektir. 

C) Türk halkı Londra Konferansı’ndan lehi-
ne sonuçlar çıkacağına inanmıştır. 

D) BMM Hükümeti Anadolu’nun tek temsil-
cisi olarak konferansa davet edilmiştir.
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7. Enver Paşa’nın amacı kuzeyden kuşatıcı 
bir manevra yapılmasıydı. Kısaca 11. Kolor-
du ve 2. Nizamiye Süvari Tümeni düşmanı 
cepheden karşılayacaktı. Bunlara destek 
olarak 9 ve 11. Kolorduların Sarıkamış, Se-
lim-Sarıkamış hattına ilerlemesiyle üç taraf-
tan geniş bir çevirme hareketine dönüşecek 
ve bu kıskaç altında Ruslar imha edilecek-
ti. Kâğıt üzerinde yapılan planlama güzel-
di fakat cephede malzeme ve gıda eksiği 
çok fazlaydı. Mesela mevcut gıda ihtiyacı 
88.000 ton buğday, çavdar ve arpa olması-
na karşın ordu ambarında 1.250 ton hubu-
bat vardı. Kışa girilmiş olduğu için erzağın 
gereği gibi taşınması, dağıtılması bir hayli 
güçtü. Bu güçlükte Rusların Karadeniz’deki 
donanma üstünlüğünün de payı vardı. Rus-
lar Zonguldak’ı bombalamak için 10 gemiyle 
denize açıldıklarında, doğuya erzak götür-
mekle görevli en büyük üç erzak gemisine 
denk gelmiş ve onları da batırmışlardır. Or-
dunun kış şartlarından dolayı kamuflaj sı-
kıntısı yaşaması ve çeşitli hastalıkların yay-
gınlaşması sonucunda Sarıkamış Harekâtı 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Verilen bilgilere göre Sarıkamış 
Harekâtı’nın başarısız olmasında aşağı-
dakilerden hangisinin etkili olduğu sa-
vunulamaz?

A) Ordu içerisinde salgın hastalıkların gö-
rülmesi

B) Harekât için uygun iklim şartlarının ol-
maması 

C) Ordunun giyecek ve gıda sıkıntıları çek-
mesi

D) Enver Paşa’nın orduyu idare edememe-
si 

8. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı 
Devleti ile 24 maddelik Mondros Ateşkes 
Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayı 
bir antlaşmadan çok teslimiyet belgesi ola-
rak değerlendirilmesine yol açan bazı mad-
deler yer almaktadır:

 ● Madde 7: İtilaf Devletleri güvenliklerini 
tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, 
herhangi bir stratejik noktayı işgal ede-
bileceklerdir.

 ● Madde 24: Vilayeti Sitte (Bitlis, Elâzığ, 
Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van) adı ve-
rilen yerlerde bir karışıklık olursa bu vila-
yetlerden herhangi birini İtilaf Devletleri 
işgal edebileceklerdir.

Bu maddelere dayanarak Mondros Ateşkes 
Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun büyük 
bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk, 
silahlı direniş yoluyla vatan topraklarını 
kendi çabalarıyla koruma yoluna gitmiştir.

Verilen bilgilerden yola çıkarak halkın di-
renişe geçmesinin temel nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin millî mücadelede 
Türk halkını desteklemesi

B) Osmanlı Devleti yöneticilerinin işgallere 
karşı tepkisiz kalması.

C) Halkın yeni Türk Devleti’ni kurmak iste-
mesi.

D) İşgalcilerin halkın elindeki malları gasp 
etmesi.
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9. Millî Mücadele yıllarında basın etkili bir 
güçtü. İşgalci devletler ise bu gücü işgal-
leri kolaylaştırıp halktaki direnme gücünü 
yok etmek amacıyla kullanıyorlardı. Ülke-
nin menfaatlerinden çok kendi menfaatleri-
ni düşünen ve İtilaf Devletleri yanlısı olan 
bazı basın organları halkı kandırıp yanlış 
haberlerle halkın millî mücadeleye deste-
ğini azaltmak istiyorlardı. Millî mücadeleyi 
destekler nitelikteki hiçbir habere ise izin 
verilmiyordu. Baskılara aldırmayıp millî 
mücadeleyi destekleyen basın organları 
da vardı. Mustafa Kemal’e göre ise ülkenin 
içinde bulunduğu durumu ve yapılması ge-
rekenleri halka aktarmak, halkın aynı amaç 
çerçevesinde toplanıp örgütlenmesinde ve 
harekete geçmesinde basından kesinlik-
le faydalanmak gerekiyordu. Bu sebepten 
ötürü Mustafa Kemal, millî mücadelenin ilk 
yayın organı İrade-i Milliye Gazetesi’nin çı-
karılmasını sağladı. Bu gelişmeyi Hıyanet-i 
Milliye adı altında yeni bir gazete çıkarılıp 
Anadolu Ajansı’nın kurulması takip etti.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Mustafa Kemal, Türk halkının bir bütün 
hâline gelip direnişe geçmesinde basının 
oldukça etkili olacağını dile getirmiştir.

B) Bazı basın organları millî mücadeleyi 
desteklerken bazıları da millî mücadele 
fikrini yok etme amacı gütmüşlerdir.

C) İşgalci devletler İstanbul Hükümeti ile 
iş birliği içerisinde olarak basın yoluyla 
halkın direnme gücünü zayıflatmaya ça-
lışmışlardır.

D) Mustafa Kemal, öncülük ettiği basın ya-
yın kuruluşları ile millî mücadeleyi du-
yurmayı hedeflemiştir.

10. I. İnönü zaferinden sonra halkın moral ve 
motivasyonunu artırmak, millî mücadele 
ruhunu ve askerlerin savaşma şevkini ar-
tırmak ve yeni kurulan TBMM’nin bağım-
sız olup Türk milletinin temsilcisi olduğunu 
göstermek amacıyla bağımsızlık marşının 
yazılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine 
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in 
talimatıyla para ödüllü bir yarışma düzen-
lendi. Yoğun bir ilgi gören bu yarışmaya 
toplamda 724 başvuru yapıldı. Yarışmaya 
katılanların arasında Mehmet Akif’in olma-
dığını gören Hamdullah Suphi Bey, para 
ödülünü kazandığı takdirde istediği kuruma 
bağışlayabileceğini bildirerek Mehmet Akif’i 
yarışmaya katılmaya ikna etti. Yarışmanın 
neticelenmesinin ardından 12 Mart 1921 
tarihinde mecliste okunan İstiklal Marşı’mız 
Mehmet Akif tarafından şanlı ordumuza 
ve yüce Türk milletine atfedilmiştir. İstiklal 
Marşı’mız milletimizin heyecan ve sevincini 
dile getirip bağımsızlık duygularını artırmış-
tır.

Metinden hareketle;

 I. İstiklal Marşı’nın kabulü I. İnönü Sava-
şı’ndan sonra ulusal bir gelişmedir.

 II. İstiklal Marşı’mız sadece Türk ordusu-
na ithafen yazılmıştır.

 III. İstiklal Marşı’nın kabulüyle millî ege-
menlik ilkesi güçlenmiştir.

 IV. İstiklal Marşı sayesinde millî mücadele-
ye olan inanç artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi 
yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir (düzenlemesi). Ay’ın dolaşımı 
için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne 
de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”

(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler)

“O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler.”

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin ilgili olduğu yasaya örnek verilemez? 

A) Suyun kaldırma kuvveti sayesinde gemilerin denizlerde yol alabilmesi

B) Isınan suyun buharlaşması

C) Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri

D) Bitki tozlarının rüzgârlar sayesinde taşınması ve bu sayede bitkilerin birbirini aşılaması

2. Sadaka, zekâttan daha kapsamlı bir yardım şeklidir. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması 
yoktur. İnsanlar bu yardımı istedikleri zamanda ve miktarda yapabilirler. Ayrıca sadaka verecek 
kişinin zengin olması gerekmez. Sadaka sadece mal ile yapılan bir ibadet değildir. Peygamberi-
miz (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: ----

Metindeki boşluğa anlam akışına göre aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir?

A) “...Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da hataları söndürür (ortadan kaldırır)…” (Hadis-i 
Şerif)

B) “Rabb’in gazabını söndürür ve kötü bir şekilde ölmeyi önler.” (Hadis-i Şerif)

C) “Her türlü malda zekâttan başka ödenmesi gereken haklar da vardır.” (Hadis-i Şerif)

D) “Her iyilik bir sadakadır.” (Hadis-i Şerif)

3. Din kavramı, insanlık tarihiyle yaşıttır. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar dine ilgi duymuşlardır. 
Tarihte din kadar süreklilik gösteren başka bir kavram bulmak oldukça zordur. Din en ilkel toplum-
dan en gelişmişine kadar her toplumda var olmuştur.

Yukarıda verilen parçada dinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) İnsanın mutluluğunu amaçlaması

B) Evrensel olması

C) İnsanları birbirine yaklaştırması

D) İbadet biçimlerinin bulunması
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4. Kader konusunun sağlıklı bir şekilde öğrenilmesi için bazı kavramların doğru anlaşılması gerekir. 
Ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık bu kavramlardan bazılarıdır.

Buna göre,

 I. “Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğun-
da imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfâl suresi, 2. ayet)

 II. “…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının çünkü Allah’ın cezası çok şid-
detlidir.” (Mâide suresi, 2. ayet)

 III. “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle 
gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.” 
(Necm suresi, 39-41. ayetler)

 IV. “...Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphe-
siz bunlar, Allah’a kolaydır.” (Fâtır suresi, 11. ayet)

ayetlerinden hangisi kaderle ilgili kavramlardan biriyle ilişkilendirilemez?

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

5. 

Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Eraeytellezî yükezzibu bid-dîn
2. Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.
3. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
4. Feveylün lilmusallîn.
5. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
6. Ellezîne hüm yürâûne
7. Ve yemneûnel mâûn

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’n adıyla.
1. Dini yalanlayanı gördün mü?
2. İşte o, yetimi itip kakar;
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5. Onlar namazını ciddiye almazlar.
6. Onlar gösteriş yapanlardır.
7. Ve hayra da mani olurlar.

Maûn suresinin anlamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’ın (c.c.) nimetlerini ve hesap gününü inkâr edenler ile amellerini gösteriş için yapan in-
sanların özellikleri anlatılmıştır.

B) Surede, Allah’a gönülden ibadet etmekle yardımlaşma ve dayanışmanın dindarlıkta birbirin-
den ayrılmaz oluşu vurgulanmaktadır. 

C) İslam’ın özü ve özeti gibidir ve Yüce Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatları ve gücü anlatılmaktadır.

D) Dine inanan ve ahiret sorumluluğu taşıyan insanın hem Allah’a (c.c.) hem de yaratılmışlara 
karşı ödevlerinin bilincinde olup bunları tam bir ihlâs ve samimiyetle yerine getiren insan ol-
duğu söylenmiştir.
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6. 
İslam dini neslin korunmasını sağlamak için bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin amacı, aile kurumunun şeref ve hay-
siyetini korumaktır. Bunların ilki, evlilik dışı ilişkinin yasaklanmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmiştir: 
“Zinaya yaklaşmayın çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ suresi, 32. ayet) İslam dini aileye 
büyük önem verir çünkü aile, bireyin ilk eğitimini aldığı yerdir. İnsan, iyi ve güzel davranışları ailede öğrenir. Millî ve 
manevi değerler ve toplum içindeki sevgi, şefkat, merhamet gibi tutum ve davranış kuralları aile ortamında öğrenilir. 
Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye 
bırakamaz.” buyurmuştur. 

(Hadis-i Şerif)

Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur.

B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikâha önem vermiştir.

C) Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür.

D) Neslin korunması akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasıyla mümkün olur.

7. 
“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir 
ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet 
sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, bir Müslüman’ın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun 
(ayıbını) örter.” 

(Hadis-i Şerif)

“… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaş-
mayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…” 

(Mâide suresi, 2. ayet)

Verilen ayet ve hadisten çıkarılabilecek en isabetli yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanlar arasında yardımlaşmanın olması gerekir.

B) Zekât farz bir ibadettir.

C) Müslümanların doğru davranışlarda bulunmaları gerekir.

D) Allah’a inanan insanlar dünyada yaptıkları davranışlardan hesaba çekilecektir.

8. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye ola-
rak nitelendirilemez?

A) Ağaç dikmek 

B) Herkesin yararlanacağı bir eser yazmak

C) Okul yaptırmak

D) Akrabaları ziyaret etmek

“İnsanlar öldüğü zaman amel defteri 
kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapan-
ların, topluma yararlı bir ilim bırakan-
ların ve kendisine hayır duası eden 
bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri 
kapanmaz.”

(Hadis-i Şerif)
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9. ASLAN MI YOKSA TOPAL TİLKİ Mİ OLMALI?

Bir gün adamın biri avlanmak için ormana gider. Geceyi orada geçirmeye karar verir. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için 
büyük bir ağaca çıkar. Ağaçta iken bir inilti duyar. Etrafına bakınır ve aşağıda kötürüm bir tilki görür. Adam: “Acaba bu tilki ne yer 
ne içer?”  diye düşünürken uzaktan bir aslanın geldiğini görür. Aslanın ağzında bir ceylan vardır. Aslan ağacın dibine gelir. Cey-
lanı parçalar, bir güzel karnını doyurur ve çekilir gider. Aslan gidince kötürüm tilki sürüne sürüne ceylandan artakalanları yemek 
üzere yaklaşır. O da aslanın artıkları ile karnını doyurur. Ağaçtaki adam şöyle düşünür: “Yaaa... Demek ki kötürüm bir hayvanın 
bile yiyeceğini Allah (c.c.) ayağına gönderiyor ve onu aç bırakmıyor. Öyle ise ben niye çalışıp yoruluyorum? Bundan sonra ben 
de bir köşeye çekilip beklemeliyim.” Bu düşünceyle adam, yol üzerindeki bir mağaraya girer, başlar beklemeye. Bir gün, iki gün, 
üç gün bekler. Fakat gelen, giden olmaz. Kimse ona yiyecek içecek, bir şey getirmez. Sonunda adam açlıktan baygın düşer. 
Uyku ile uyanıklık arasında kendisine şöyle seslenildiğini işitir: “Kalk, behey tembel adam! Ne yatıp duruyorsun? Elin ayağın 
tutuyorken bu miskinlik, bu tembellik niye? Niçin kendini kötürüm tilkinin yerine koyuyorsun? Git, aslan gibi ol, avlan. Hem kendin 
ye hem de artanı ile başka bir yatalak geçinsin!” (Sadi Şirazî, Bostan, s.118-119)

Bu hikâye aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) “Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, 
kötülük de kendi zararınadır...” (Bakara suresi, 286. ayet)

B) “Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine 
sapıtmıştır...” (İsrâ suresi, 15. ayet)

C) “İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona 
karşılığı tastamam verilecektir.” (Necm suresi, 4. ayet)

D) “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır...”
 (Lokman suresi, 34. ayet)

10. 

Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum, la te'huzûhu sinetûv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men 
zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm, ve la yûhıytune bi şey'im min ilmihi illa 
bi ma şa', vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. Onu ne 
uyuklama ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan 
kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun, dilediği kadarından başka 
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır 
gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.

Okunuşu

Anlamı

Aşağıdakilerden hangisi Âyet’el Kürsî’nin anlamı içerisinde yer almaz?

A) Yerde ve gökte ne varsa Allah’a (c.c.) aittir. Alemlerin (yerin ve göğün) yaratanı da gerçek 
sahibi de Allah’tır (c.c.).

B) Allah’tan (c.c.) başka bütün şuur ve bilgi sahiplerinin bilgileri sınırsızdır.

C) Allah (c.c.) katında, o izin vermedikçe hiç kimse şefaat edemez.

D) Allah’tan (c.c.)  başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur.
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1. Natalie

Hi, guys! I’m planning to throw a birthday 
party for Sandra on Saturday at noon. Fancy 
joining us?

I would like to be there with you. Do you 
need anything?

It would be lovely but I need to be at 
course between 11 am and 2 pm. Sorry!

Where is the place? I may join if it is not 
far.

Brian

Belinda

Jack: 

According to the dialog, which option is 
CORRECT?

A) The party is for Natalie herself. 

B) Brian refuses the invitation by stating a reason. 

C) Belinda joins a course at weekend for 2 hours. 

D)  Jack doesn’t give a clear answer to the 
invitation. 

2. 

Jackson

Zadie

Jackson

I like chatting with my friends. We always 
meet at the weekend to tell each other about 
the week and play some games.

I love people who are kind enough to  
apologize and thank. I think there are a few 
of them now. 

Marie

George

I’m really into exploring new destination. I 
feel happier when I’m in the forest hiking or 
jogging. 

I feel good when I make my friends and 
family happy by giving them gifts and my 
help.

According to the information above, 
which option is FALSE?

A) Zadie can’t be good friends with rude 
people. 

B) Marie may be a good partner in a 
camping activity. 

C) George doesn’t care about other people. 

D) Jackson likes being social with his 
friends. 

3. 

Secretary: Hi, how may I help you?

Mr. Jones: Hi, it is Adam calling. -----?

Secretary: Could you wait for a second 
please?

(2 minutes later)

Secretary: Here is Mr. Adams. Have a 
good day. 

Which option is NOT suitable for the 
blank above?

A) Can I ask who I am talking

B) Could you put me through to Mr. Shelly, 
please

C) Can you contact me to Mr. Shelly

D) Can I talk to Mr. Shelly now
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Answer the questions 4-5 according to the invitation below. 

Dear parents, 
We would like to see you in 
our annual end of the year 
party. Our students have 
prepared an organization full 
of music and theatre.

Sincerely
West Minster Secondary 
School

Sunday, May 15th / Manstry 
Sport Center 
8 pm to 10 pm / $ 25 per 
person

P.S. Please inform us in 
advance if you can attend 
event until 13th of May.

4. . Which question DOESN’T have an answer in the
invitation?
A) How long will the party take?

B) Who will be informed before the 13th of May about 
attendance?

C) Who is the sender of the invitation?

D) What is the event in the invitation?

5.  The party ----- .
A) is held every year at the end of the semester

B) will be free for the attenders

C) will take place on a winter day

D) will include activities of teachers

6. Marry Andy Andrean Adam

Saturday
1pm-3pm 

Attending English course 
 2pm-3pm

Volleyball with friends 
2pm-3pm

Riding bike 
2pm-4pm

Doing homework 

Sunday _
1 pm

Having a big lunch with 
family

_
2pm-3pm

Hiking with friends 

Which option is CORRECT according to the information above?

A) Adam spends his time playing games at the weekend. 

B) Andrean is not interested in any kind of sports. 

C) Marry spends two hours on Saturday to learn a foreign language. 

D) Andy is a fan of individual sports.

7. 1 Rules for Social Media Safety 
 ● Don’t share your personal information 
like your address, ID number and phone 
number on the net. 

 ● Use anti-virus program to protect your 
computer. 

 ● Make sure that your post doesn’t give 
harm anyone or anything. 

 ● Confirm the information you read with 
various sources before believing in it.

According to the information, who does 
NOT obey the rules?

Larry:      I think twice before posting anything. 

Jason: I’m open to my online friends about 
my birthday and living place. 

Matt: I check two different websites to 
clarify the information I read. 

Olivia: I have a program on my computer to 
keep the virus away. 

A) Jason B) Olivia C) Matt  D) Larry
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8. Tom, Lisa, Sandra and Jack meet at a restaurant to 
have lunch and here are their preferences;

 ● Tom never eats meat. 

 ● Lisa is crazy about sweets with chocolate. 

 ● Sandra enjoys different kinds of Italian food. 

 ● Jack likes eating white meat. 

According to the information above, which 
option is NOT correct?

A) Sandra orders pasta with pesto sauce. 

B) Tom choose salad and meatball. 

C) Jack eats fish with potato chips. 

D) Lisa orders a piece of chocolate cake with fruits. 

9. The graph below shows the reasons for 
100 adults to play soccer. 

ExcitingPopularFun Healthy 

20

25

35

According to the graph, which option is 
FALSE?

A) One in five adults think that soccer gives 
them health. 

B) Being exciting gets more points from the 
adults than being popular.

C) The number of people who think soccer 
is healthy is equal to the number of 
people who think soccer is popular.

D) Most people think that soccer is exciting. 

10. Four friends attend a musical and here are 
their opinions for the show. 

Lily: I get bored while watching the play. 
The lead actor also can’t sing well. 

Adam: It was fascinating for me. I believe 
the actors on stage are so talen-
ted. 

Max: I think the story in the play was not 
interesting, but their voices are ter-
rific. 

John: It was fun to watch and listen to the 
songs. 

 ● The play wasn’t fascinating for Max but 
the songs were good. 

 ● Lily enjoyed her time at the theatre 

 ● Adam admired the actors on stage. 

 ● John didn’t have great fun at the show. 

 ● Only Lily thinks that the voice of the lead 
actor is unbearable.

How many sentences are CORRECT?

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

SÖZEL BÖLÜM BİTTİ.
SAYISAL BÖLÜME GEÇİNİZ.


