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1.  Türkçede günlük hayatta kullanılan birçok kalıp söz vardır. Örneğin geleceğe dair planlama yaparken işlerin yolunda 
gitmesini dilemek için “Şimdiki aklım olsa...” diye başlarız söze. Bir muhatabımızın konuşmasını bölüp herhangi  
               I  
bir şey hatırlatmak için ondan izin istediğimizde “Sözünü balla kesiyorum.” deyiveririz. Yapılan konuşmayı beğendiğimizi  
                 II  
belirtmek için “Ağzına sağlık!”, bir başarı veya mutluluğu başkası için istediğimizde “Darısı başına...” sözleri dökülür 
          III           IV  
dilimizden. 

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

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

2.  En eski dostlar, çocukluktan kalma defterler gibidir. Okul sıralarında birlikte dirsek çürüttüğümüz, teneffüslerde sohbete 
daldığımız, geçen yıllara rağmen yanımızda olan dostlar… Sayısız defter bitiririz ama bazılarının içindeki yazıları yıllar 
geçse de unutamayız, her okuduğumuzda güzel hisler yaşarız.

Haziran ayının sonu olmasına rağmen burada şaşırtıcı bir hava hâkim. Yılın bu zamanları kavurucu sıcaklara alışık biri 
olarak böylesine güzel bir Çukurova havasını hiç beklemiyordum. Buraya ilk gelişim birkaç yıl önce belgesel çekimleri 
içindi. O zaman da Çukurova’nın uçsuz bucaksız tarlalarına dalıp gitmiş, Yaşar Kemal’i bol bol anmıştım.

Bu metinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme yapılması
B) Nesnel anlatıma başvurulması
C) Karşılaştırmaya yer verilmesi
D) Örneklendirmeden yararlanılması

Türkçe Örnek Soruları



4

3.  Aşağıdaki görselde Kerem’in, bir su altı araştırması sırasında giydiği dalgıç kıyafetinin özellikleri verilmiştir.

Dalgıç giysilerinin çeşitleri vardır.
Bunlardan biri olan ıslak giysiler, içine
su aldığı için bu adı alır. Kuru giysiler
ise su geçirmediği için vücudu kuru
tutarak ısı yalıtımı sağlar.

Denge yeleği, dalgıcın su içinde rahat
hareket etmesini sağlar.

Vana, giysinin içindeki havayı dışarı
atmak ya da giysiye hava doldurmak
amacıyla kullanılır. Dalgıca, suyun
derinliklerine inebilmesi ve su üzerine
ulaşabilmesi için kolaylık sağlar.

Dalış tüpünde solunum için ihtiyaç
duyulan gazlar bulunur. Dalış tüpü,
dalgıcın su altındaki solunum
ihtiyacını belirli bir süre karşılar. 

Kerem, araştırmadan sonra bu dalış deneyimiyle ilgili şunları söylemiştir:

• Dalış boyunca su içerisinde hareket etmekte zorlanmadım.

• Suya dalarken ve su yüzeyine çıkarken hiç güçlük çekmedim.

• Su soğuk olmasına rağmen vücut ısımı kaybetmeden dalış yapabildim.

Aşağıdaki dalış araçlarından hangisi Kerem’in bu cümlelerde anlattığı durumların herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Vana  B) Dalış tüpü C) Denge yeleği D) Kuru giysi

4.  Bu sabah hava berrak

Bu sabah her şey billurdan gibi

Gök masmavi bu sabah

Güzel şeyler düşünelim diye

Yemyeşil oluvermiş ağaçlar

Bulutlara hayretinden

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır. 
B) İnsana ait bir özellik, doğadaki bir varlığa aktarılmıştır.
C) Şair, yaşama sevincini doğanın güzellikleriyle anlatmıştır.
D) Kelime tekrarına yer verilmiştir.
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5.  Romanlarıyla her kesimden okuyucuya kendini sevdirmeyi başaran Hüseyin Rahmi Gürpınar, günlük konuşma dilini büyük 
bir ustalıkla kullanmıştır. Romanlarında gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanatçı, mizaha sık sık başvurmuştur. 
Yapıtlarında orta oyunu ve Karagöz tekniğinden yararlanmıştır. Onun romanlarında mekân olarak hep İstanbul kullanıldığı 
için İstanbul yazarı olarak tanınmıştır. Toplumu, romanlarıyla eğitmeye çalıştığından halk romancısı olarak da nitelendirilir. 
Aynı zamanda hiciv (yergi) ustası olan yazar, günümüz toplum hayatında da rastlanan bazı aksaklıkları romanlarında 
eleştirmiştir.

Bu parçaya göre, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarını okuyan birinin aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması 
beklenmez?

A) Romanın satır aralarında Türk tiyatrosunda kullanılan bazı yöntemlerden izler yakaladım.
B) Güldürü ve eleştiri ögelerine yer verilen bu romandan hayata dair pek çok ders çıkardım.
C) Romanda dile getirilen kimi sorunların günümüzde yaşananlarla benzerlik taşıdığını gördüm.
D) Romanda Anadolu’nun ücra bir köşesinde yaşayan insanların günlük yaşamına dair bazı ayrıntılara rastladım.

6.  Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere yay ayraç içinde verilen geçiş ve bağlantı ifadesi getirilemez?

A) Yazar, hatıralarını anlattığı bu eserde İstanbul’u bütün yönleriyle tanıtmaya çalışmıştır. - - - - İstanbul ile ilgili ne arar-
sanız bu kitapta az ya da çok bulabilirsiniz. (Başka bir deyişle)

B) Aşağı bahçedeki elmaları sabahın ilk ışıklarıyla toplayacaktık ki Fatma teyze beni yanına çağırdı. Bir elma ağacının 
yanında bekliyordu. O ağacın elması başka olurmuş, bu nedenle Fatma teyze bu güzide meyveden tatmamı - - - - 
istedi. (özellikle)

C) Evlerimizi aydınlatmak için eski dönemlerdeki gibi gaz lambası aramaya, onu yakmak için ateş bulmaya artık ihtiyacı-
mız yok. - - - - eskisi gibi düğmeye basıp ışığı yakmaya bile gerek kalmadı. Odaya giriyorsunuz ve hareket algılayıcı 
sensörler (duyarga) sayesinde ışık kendiliğinden açılıyor. (Oysaki)

D) Pekmez yapımı için bazı hazırlıklar gerekiyor. - - - - üzümleri oluk adını verdiğimiz havuzun içine döküyor, sularını 
bırakana kadar burada bekletiyoruz. Daha sonra üzümlerin üzerine pekmez toprağı serpiyoruz. (İlk olarak) 
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7.  Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki üç farklı kütüphane türü ile Millî Kütüphanede 2017-2021 yılları arasında bulunan kitap 
sayıları verilmiştir.
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Bu grafikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) 2017 ve 2018 yılında halk kütüphanelerinde bulunan kitapların sayısı aynıdır.
B) Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerindeki kitap sayısı, verilen yıllarda diğer kütüphane türlerinin her birin-

deki kitap sayısından fazladır.
C) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018-2021 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
D) Millî Kütüphanedeki kitap sayısında, 2020 yılında bir önceki yıla göre azalma olmuştur.

8.  Tardigradlar olarak da adlandırılan su ayıları denizlerde, tatlı sularda, karalarda yaşayan mikroskobik canlılardır. Su 
ayılarının ortalama uzunluğu 0,1 ila 1 milimetre arasındadır. Vücutları, her birinde pençeli bir çift bacak olan dört gövde 
ve bir baştan oluşur. Su ayıları, yaşam koşullarının canlılar için uygun olmadığı durumlarda metabolizma faaliyetlerinin 
neredeyse durma noktasına geldiği pasif bir hâle geçer. Bu özellikleri sayesinde çok yüksek yerlerde, denizlerin 
derinliklerinde ve Antarktika gibi çok soğuk bölgelerde hayatta kalabilir. Bir araştırmada, -200 derece sıcaklıkta kuruyan 
ve ölü gibi görünen su ayılarının nemli ortama girdiğinde kısa sürede eski hâline döndüğü tespit edilmiştir.

Bu parçadan su ayıları ile ilgili,

I. Çok zor şartlarda bile yaşamını sürdürebilmektedir.

II. Çıplak gözle görülemeyen bir varlıktır.

III. Yaşayabilmeleri için vücutlarının etrafında bir su tabakası olması gerekir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C ) I ve II D) II ve III
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9.  Denizli’ye bağlı Buldan’daki antik kentte Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmaları 
devam ediyor. Büyük Menderes Nehri kıyısında bulunan Yenicekent Mahallesi’ndeki tepelik alana kurulan antik kentte 
2012 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonucu birçok yapı keşfedildi.

Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur?

A) Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler “etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle 
birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır.

B) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve “deniz, göl, dağ, boğaz vb.” tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.
C) “Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb.” yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.
D) Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.

10.  Sıfat-fiil eki alan bazı sözcükler, fiilimsi özelliğini kaybeder ve  bir varlık ya da kavramın adını karşılayarak kalıcı isim olur. 
Örneğin “keser” sözcüğü, sıfat-fiil eklerinden biri olan “-er” ekini almasına rağmen bir aletin adını karşıladığı için kalıcı isim 
olmuştur.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat-fiil eki aldığı hâlde kalıcı isim olmuş bir sözcük vardır?

A) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

B) Ağaçların daha bu bahçelerde  
Bütün yemişleri dalda sarkıyor

C) Bursa’da eski bir cami avlusu 
Küçük şadırvanda şakırdayan su

D) Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
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1.  Yeni Osmanlılar, Osmanlı Devleti içinde yaşayan halkı, hangi din veya milletten olursa olsun, kaynaştırarak bir “Osmanlı 
milleti” oluşturmayı amaçladılar. Yeni Osmanlılara göre gayrimüslim isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi 
bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste gayrimüslimlere de temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu 
meclisle birlikte yönetmeliydi. 

Buna göre Yeni Osmanlıların, aşağıdakilerden hangisini önlemeyi amaçladıkları söylenebilir? 

A) Ayrılıkçı hareketlerin durdurulmasını 
B) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını
C) Halkın ülke yönetimine katılmasını
D) Toplumsal eşitliğin sağlanmasını

2.  Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasından bir süre sonra Osmanlı Devleti’ndeki tüm askerî görev ve yetkilerinden istifa 
eden Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi sonrasında içinde bulunduğu durumu şu sözlerle belirtmiştir:

“Erzurum’da ve kongrede gördüğüm samimiyet, mertlik ve fedakârlık, azim ve iman, beni doğrusu çok cesaretlendirdi. 
Memleketimi kurtarmak yolundaki cesaretimi artırdı. Erzurum’a ilk geldiğim günkü vaziyetimi biliyorsunuz. Ben burada 
rütbemi, resmî mevkimi, üniformamı attım ve bütün kâinata millette bir fert olduğumu ilan ettim. Arkadaşlarım da böyle. 
Üniformalı olanlar üniformalarını, memur olanlar memuriyetlerini terk ettiler. Hepsine minnettarım ve hepsinin takdirkârıyım. 
Şu hâlde ihtirassız, yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinen insanlar olarak çalışıyoruz. Allah koruyucumuzdur. 
Mutlaka muvaffak olacağız.”

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mustafa Kemal ve arkadaşları, Millî Mücadele’yi kararlılıkla sürdürmüştür.
B) Osmanlı Hükûmeti’nin verdiği siyasi destek Millî Mücadele’yi güçlendirmiştir.
C) Mustafa Kemal, askerlikten istifa kararını Amasya Genelgesi’yle açıklamıştır.
D) Erzurum Kongresi, Anadolu’nun her vilayetinden seçilmiş temsilcilerle toplanmıştır.

3.  Sivas Kongresi’nde millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Cemiyetin amacı Osmanlı Devleti’nin tamamını korumak; saltanatı, hilafeti ve millî bağımsızlığı temin 
etmek için Kuva-yı Milliyeyi etkin ve İrade-i Milliyeyi hâkim kılmaktır.

Bu kararın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?

A) Bölgesel kurtuluşu hedeflemeye
B) Kurtuluş mücadelesini daha etkin kılmaya
C) Millî Mücadele’yi tek merkezden yönetmeye
D) Halkın Anadolu hareketine desteğini artırmaya

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları



9

4.  Kütahya-Eskişehir Muharebesi sonunda Türk ordusu, Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya Nehri’nin doğusuna geçici olarak 
çekilmiştir. Mecliste Mustafa Kemal’in ordunun başına geçerek sorumluluğu alması hususunda tartışmalar çıkmıştır. 
Bunun üzerine Başkomutanlık Yasası kabul edilerek Meclisin askerî yetkileri üç ay süreyle Mustafa Kemal’e devredilmiştir. 
Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayımlamıştır.

Buna göre,

I.  Türk ordusu stratejik olarak geri çekilmeyi başarmıştır.

II.  Halkın orduya maddi ve manevi desteği sağlanmak istenmiştir.

III.  Tek elden, çabuk ve yerinde kararlar alınmasının yolu açılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5.  
TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN SİMGESİ: MEHMET AKİF ERSOY

1873
20 Aralık’ta İstanbul Fatih’te 
dünyaya geldi.

Bilinen ilk matbu eseri “Hazine-i 
Fünun” dergisinde yayımlandı.

İlk sayısı 27 Ağustos’ta yayımlanan 
“Sırat-ı Müstakim” dergisinin 
başyazarı oldu ve bu dergide şiir 
ve yazılarını yayımladı.

İstanbul Darülfünunda müderrislik 
yaptı.

Burdur mebusu olarak Birinci 
Büyük Millet Meclisine seçildi.

Kastamonu’da halka hitap ederek 
Millî Mücadele’nin gerçek 
sebeplerini açıkladı. Bu konuda 
halkı bilgilendirdi.

1893

MEHMET AKİF ERSOY

1908

1920

1921
İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira 
ödül verileceği için katılmayan şair, 
yakın çevresinin ısrarı üzerine “millî 
şiiri” yazmaya başladı.

İstiklal Marşı, 12 Mart’ta “millî marş” 
olarak kabul edildi.

Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı 
bir hayır kurumuna bağışladı.

Görselde verilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy’la ilgili,

I.  Şair ve yazardır. 

II.  Milletvekilliği yapmıştır.

III.  Millî Mücadele’yi desteklemiştir.

IV.  Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve III  B) I, II ve IV  C) II, III ve IV  D) I, II, III ve IV
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1.  Görselde kader ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir.

ÖMÜR

TEVEKKÜL

EMEK

RIZIK

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu görseldeki kavramlardan herhangi biri ile ilişkilendirilemez?

A) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
B) “İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kâf suresi, 16. ayet)
C) “O; yeryüzünü size bir döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler 

çıkarandır.” (Bakara suresi, 22. ayet)
D) “Biz; gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkâr edenler, uyarıldıkları 

şeylerden yüz çevirmektedirler.” (Ahkâf suresi, 3. ayet)

2.  Bir bilgeye “Huzuru nasıl buldunuz?” diye sorulduğunda onun verdiği cevaplar şu şekildedir:

• Hayatı güzelleştirmek istedim, iyilikleri çoğalttım.

• Rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım, sakinleştim.

• İşimi kimsenin yapmayacağını fark ettim, işe koyuldum.

• Allah’ın beni her daim gördüğünü hissettim, kötülükten sakındım.

Bu cevaplarda, aşağıdakilerin hangisine yönelik doğrudan bir hatırlatma yoktur? 

A) Öz denetim sahibi olmaya
B) Nezaket kurallarına uymaya
C) Faydalı davranışlar sergilemeye

D) Cüzi iradenin önemini anlamaya

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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3.  Buğday ekenin ambarı boşalır ama hasat vakti gelince saçtığı tohumlara karşılık kaç mislini geri alır! Boşalttığı bir ambara 
karşılık kaç ambarı doldurur, doldurduğu ambarlarla kaç karnı doyurur kim bilir? Karnı doyan her insan, kendine iyi bir yol 
çizen insandır aslında.

Bu sözler, zekât ibadetinin;

I. koruma,

II. arındırma,

III. bereketlendirme

işlevlerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?

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

4.  Din; kutsalların kaynağı olarak görülen üstün bir varlığı kabul etme ve ona teslim olma esasına dayalıdır. Temelini oluşturan 
inancın yanı sıra uygulama ve ahlak ilkeleriyle bireysel ve toplumsal iyilik hâlini gaye edinir.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bu parçada sözü edilen gayeye değinilmemiştir?

A) “De ki: Benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm; hepsi âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir.” (En’âm su-
resi, 162. ayet)

B) “Namazı özenle kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin ve kötü şeylerden alıkoyar.” (Ankebût suresi, 45. ayet)
C) “Bunlar, iman edenler ve Allah’ı anarak gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla hu-

zur bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet)
D) “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ama dünyadan nasibini de unutma! Allah’ın sana ihsanda 

bulunduğu gibi sen de insanlara ihsanda bulun.” (Kasas suresi, 77. ayet)

5.  Aşağıdaki tabloda verilen açıklamalar ve bu açıklamalarda vurgulanan kavramlardan bazıları yanlış eşleştirilmiştir.

AÇIKLAMA KAVRAM

I Paha biçilemez bir servet olan zaman; Allah’ın bir kanunu olarak aynı 
ritimle, aynı yönde durmadan akıp gitmektedir. Sünnetullah

II İnsanın içinde bir saat vardır. Bu saat; onun meziyetlerini meydana 
çıkarıp, cevherini parlatıp, insanlığa faydalı olması için ayarlanmıştır. Fıtrat

III İnsan, varlığının bilincinde olabilen dolayısıyla bunun sorumluluğunu 
taşıyabilen bir canlıdır. Sadaka-i cariye 

IV Konuştuğu zaman iyileştiren ve bulunduğu yeri güzelleştiren kişi, tüken-
mez bir pınarın sahibidir. Akıl 

Buna göre, kavramlardan hangilerinin yeri değiştirilirse tablo doğru olur?

A) I ve II  B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 
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1.  Alice completed the survey below about the personal characteristics, and then she read a comment about her answers.

What are your personal characteristics?

Choose your answers.

1. Do you always tell the truth?

2. Do you like making jokes?

3. Do you like meeting new people?

4. Are you always nice to your friends?

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

✗

✓

✗

✓

A)
You are an honest 
person. You are funny 
and social. However, you 
aren't kind enough.

B)
You are a funny person. 
Unfortunately, we cannot 
say you are honest, 
social, and kind enough.

C)
You should be more 
honest, but the good 
news is that you are a 
social and funny person. 

D)
Being honest and social 
are not your strongest 
features, but it is good for 
your friends that you are 
kind and funny. 

Which of the following shows the CORRECT comment for Alice according to her answers?

What are your personal characteristics?

Choose your answers.

1. Do you always tell the truth?

2. Do you like making jokes?

3. Do you like meeting new people?

4. Are you always nice to your friends?

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

✗

✓

✗

✓

A)
You are an honest 
person. You are funny 
and social. However, you 
aren't kind enough.

B)
You are a funny person. 
Unfortunately, we cannot 
say you are honest, 
social, and kind enough.

C)
You should be more 
honest, but the good 
news is that you are a 
social and funny person. 

D)
Being honest and social 
are not your strongest 
features, but it is good for 
your friends that you are 
kind and funny. 

2.  Mary follows four different courses on the Internet.

Monday Wednesday Friday Sunday

Piano
4 p.m.

German
10 a.m.

Web designing
9 a.m.

Cooking
10:30 a.m.

According to the information in the table, which of the following is NOT correct?

A) Most of the courses are in the morning.
B) Only one of the courses is at the weekend.
C) Half of the courses are about playing a musical instrument.
D) There is only one course in the afternoon.

Yabancı Dil (İngilizce) Örnek Soruları
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3.  Gabriella, Melissa, and Ralph want to have lunch together. They all have different food preferences. Gabriella wants to 
have a dessert after lunch, Melissa prefers vegetables, and Ralph would rather eat red meat because he dislikes white 
meat. Below is the weekly menu of their office café.

According to the information given, on which days can all of them have lunch together?

A) Monday and Wednesday B) Tuesday and Thursday

C) Wednesday and Friday D) Thursday and Friday

4.  City High School teachers want to organize an activity for each month of the second term. To find what their students like, 
the teachers did a survey. Below is what their students like most:

Most Popular Answers

Listening to music

Watching films

Playing sports

Spending time in nature

According to the most popular answers, which of the following is NOT a correct activity programme for the 
students?

March April May June

A) Songs Festival Bowling Week Trekking Movie Night

B) Volleyball Tournament Garden Planting Action Movies Afternoons Indian Music Day

C) Forest Camp Basketball Week Jazz Concert Book Fair

D) Cinema Festival Folk Music Night Tennis Tournament School Picnic
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5.  Michelle, Mark, Steve, and Carla called the Dimple Present Center to buy some presents for their relatives. They 
asked the center to add notes to the presents appropriate for the purposes of their orders. Here are the purposes and  
the presents:

Michelle : Hi, I want to buy a T-shirt for my husband’s birthday.

Mark : Hello, I want to buy a dress for my sister’s baby.

Carla : My cousin has found a new job at a company. I want to celebrate his position with a box of chocolate.

Steve : My grandfather had an operation, and I want to send him flowers.

Michelle’s present                    Mark’s present                    Carla’s  present                         Steve’s present               

                                                                  

Get well soon!
I hope you will 
be better.

I hope your
new age will
bring us happiness.

A great success!
We're proud
of you.

Nice little girl,
I wish you a long
and healthy life.

While preparing the presents, the center made a mistake and didn’t send the right boxes to two people, so the senders 
called the present center back.

According to the information above, which two people called the present center back?

A) Michelle and Carla B) Mark and Steve C) Steve and Michelle D) Carla and Mark
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1.  B

2.  B

3.  C

4.  A

5.  D

1.  B

2.  A

3.  A

4.  D

5.  D

1.  D

2.  C

3.  A

4.  C

5.  B

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

TÜRKÇE

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  A

2.  C

3.  B

4.  A

5.  D

6.  C

7.  D

8.  C

9.  C

10.  B

CEVAP ANAHTARI

Soruların çözüm videosunu izlemek için karekodu okutabilirsiniz.


