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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.
Malzemesi, desenleri, üretim ve kullanım şekliyle kendine has özellikler taşıyan Anadolu kilimleri; sanatsal ve duygusal mesajları ile toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri
vardır. Anadolu insanı, kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde “koç
boynuzu motifi” bereketi, kahramanlığı ve gücü; “kuş” bilgeliği, zeki ve çevik düşünceyi; “hayat ağacı” ölümden sonraki
hayatı; “su yolu” bedensel ve ruhsal yenilenmeyi; “göz” fikrî konulardaki algının yüksekliğini temsil eder. Aşağıda bu
motiflerin görselleri verilmiştir.

Koç boynuzu

Su yolu

Kuş

Göz

Hayat ağacı

Bu metne göre,
Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı
Gören düşmanların tedbiri şaştı
Kelle koltukta üç gün savaştı
Cennet-i âlâya göçtü Genç Osman
dizelerini oluşturan şair, Genç Osman’ı şiirle değil de kilimle anlatsaydı kiliminde aşağıdakilerin hangisinde
verilen motifleri kullanması beklenirdi?
A)

B)

C)

D)

2. Bir günü daha eskitip anılarımızın arasına gönderdik. Solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Onu da kurutup
özenle koyduk bir kitabın arasına.
Bu parçada “solmuş bir gül yaprağı” sözüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?
A) Anılar

B) Gün

C) Kitap
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D) Geçmiş

3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Diyelim için çekti bir sabah vakti
Erkenceden denize gireyim, dedin
Kulaç attıkça sen
Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan
Ege Denizi bu, efendi deniz
Seslenmiyor

3. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Biri diğerine bağlı olarak değişen bir durumdan bahsedilmiştir.
B) İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler yüklenmiştir.
C) Varsayım anlamı taşıyan bir cümleye yer verilmiştir.
D) Hitap bildiren bir sözcük kullanılmıştır.

4. Bu dizelerdeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kurdun kuşun tadını çıkardığı şu havayı ben de doya doya soludum.
B) Yufkaları görünce canım şöyle çıtır çıtır bir ıspanaklı börek istedi.
C) Bugün, bir haftadır beklettiği işlerin tümünü bitirmeyi planlıyordu.
D) İdris Bey’in köye ihtişamla girdiğini gören herkes çok heyecanlandı.

5. Gezegenimizde kendi kulvarında birinci olan yerleri hiç merak ettiniz mi? İşte, karşınızda gezegenimizin rekortmen
yerlerinden bazıları:
Bu cümlelerle başlayan bir metinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?
A) Uydu ölçümleri, dünyanın en sıcak yerinin 70 °C’yi aşan sıcaklığıyla Lut Çölü olduğunu ortaya koydu. İran’ın güneydoğusundaki bu çöl öylesine sıcaktır ki bilim insanları, önceleri burada canlıların yaşamasının olanaksız olduğunu
düşünmüştü. Ancak akıllara sığmayan bu sıcaklığa rağmen çeşitli sürüngen ve örümcekler burada hayatta kalabiliyor.
B) Angel Şelalesi, 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun gökdelenini bile geride bırakır. Şelaleden akan su,
havanın sıcak ve kuru olduğu dönemlerde tabana ulaşamadan buharlaşmaktadır. 18 Kasım 1933’te ABD’li bir pilot
tarafından keşfedilen ve dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi, aynı zamanda Venezuela’nın en ünlü
turistik yerlerinden biridir.
C) Dünyanın en ilginç mağaralarından biri olan ve Lübnan’ın 18 km kuzeyindeki bir vadide bulunan Jeita Grotto Mağarası;
ilginç kaya şekilleri ile ziyaretçilerini büyülüyor. İki kısımdan oluşan mağaranın alt kısmı 1836 yılında Reverend William
Thompson tarafından, üst kısmı ise 1958 yılında Lübnanlı mağara bilimciler tarafından keşfedilmiştir.
D) Dünyanın en büyük adası olan Grönland, aslında üç ayrı adadan oluşur ve bu adalar kalın bir buz örtüsüyle birbirine
bağlıdır. Kalınlığı yer yer 3 kilometreye varan bu buz örtüsü, altındaki karaya öylesine baskı yapar ki üç ada da deniz
seviyesinin 300 metre altında kalır. Dünyada Antarktika dışında buz örtüsü görülen tek yer Grönland’dır.
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6. Aşağıdaki grafikte yaz kampına giden Ahmet, Beyza, Cenk ve Derya adlı kişilerin 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı
süreler verilmiştir.
Saat

Yüzme
Tenis

7
6
5
4
3
2
1

Ahmet

Beyza

Cenk

Kişiler

Derya

Bu kişilerin 2. gün yüzme ve tenis için ayırdığı sürelerle ilgili bilinenler şunlardır:
• Ahmet’in 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler yer değiştirmiştir.
• Cenk’in yüzme ve tenise ayırdığı süreler, Ahmet’in 1. günündekilerle aynıdır.
• Derya, Beyza’nın; Beyza da Derya’nın 1. gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreyi ayırmıştır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi 2. güne ait olabilir?
A)

Saat
7
6
5
4
3
2
1

Ahmet Beyza Cenk Derya

C)

Saat
7
6
5
4
3
2
1

Ahmet Beyza Cenk Derya

Yüzme
Tenis

B)

7
6
5
4
3
2
1

Kişiler

Yüzme
Tenis

Saat

Ahmet Beyza Cenk Derya

D)

Kişiler

Saat
7
6
5
4
3
2
1

Kişiler

Yüzme
Tenis

Ahmet Beyza Cenk Derya

Yüzme
Tenis

Kişiler

7. Yazar; zamanının çoğunu araştırmalar yaparak, düşünerek, fikir üreterek, bu fikirleri söyleşilerde topluma anlatarak
geçirmişti. Küreselleşmeden göçe ve teknolojiye pek çok başlık altında, gençleri ve eğitimi genellemelere başvurmaksızın
anlayıp anlatmaya çalışırken, değişen toplumsal yaşamın ancak buralara bakılarak kavranabileceğini hatırlatıyordu.
Yaşadığı süre içinde el atmadığı mesele kalmamıştı. Nesli hızla tükenen bilgelerden olan ve bilgisini konuştururken çağını
yorumlayan yazar, ömrünün son günlerinde bile, bir öğrenciyle arasındaki tek farkın yaşı olduğunu söyleyebiliyordu.
Öğretirken öğrenen, öğrenirken öğreten yazar bu yolda sosyologluğunu hem kullandı hem de geliştirdi.
Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
A) Sabırlı

B) Çok yönlü

C) Alçak gönüllü
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D) Paylaşımcı

8.

1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eşref Armağan, görme yetisi olmadığı ve hiçbir sanat eğitimi almadığı hâlde
boyut ve perspektifi (eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü) kullanarak resim çizebiliyor. Sanatçı, çocukluğundan
beri vazgeçemediği bu sanat dalında kendisini öyle geliştirmiş ki nesneleri âdeta dokunarak görüyor. Bu özelliğinden
dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesinde incelenmiştir. Resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenen
ünlü ressam belgesellere de konu olmuştur.
Dünyanın en ünlü bestecisi ve piyanisti olarak kabul edilen Beethoven, Almanya’nın Bonn şehrinde fakir bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya geldi. Para kazanmak için küçük yaşta piyano çalmaya başladı. 1792 yılında Viyana’ya giden
ve burada klasik müziğin ünlü ismi Joseph Haydn ile çalışma imkânı bulan Beethoven, Haydn’ın da yardımıyla müziğe olan yeteneğini keşfetti. 1801 yılında duyma kaybı yaşamaya başlayan ünlü besteci, duyma yetisini yıllar içinde
kaybetse de müzik sevgisini hiç kaybetmedi. Hatta en ünlü eserlerinden biri olan 9. Senfoni’yi bestelerken duyma
yetisini tamamen kaybetmişti.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Engelleri aşarak büyük başarılara imza atmış olmaları
B) Uluslararası bir üne sahip olmaları
C) Bilimsel araştırmalara konu edilmeleri
D) Yaptıkları işe tutkuyla bağlı olmaları

9. Van Kalesi ve çevresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescillendi. Van Çevre
ve Şehircilik Müdürü, Ocak 2011’den bu yana Bakanlık bünyesinde on dört kişiden oluşan uzman bir ekiple tabiat
varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bu parçada büyük harflerin yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralların hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
B) Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.
C) Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.
D) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

10. İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu işleviyle kullanılmıştır?
A) Sonu gelmeyen çevrim içi toplantılarla geçen, kasvetli ve zor bir yılı geride bıraktık; bazıları bu yılı “gelmiş geçmiş en
sıkıntılı yıl” olarak adlandırıyor.
B) Kişisel hayatı anlatan metinlerde daha çok açıklayıcı, tartışmacı anlatım; sanatsal metinlerde ise öyküleyici, betimleyici
anlatım kullanılmaktadır.
C) Günümüz şiirleri; soyut, gerçeküstü, bilinçaltını yansıtmaya dönük yazıldığı için anlaşılması zor olarak nitelendiriliyor.
D) Hepimizi gelecekte doğayla iç içe bir yaşam bekliyor; doğa, insanları yeşile ve maviye yani kendisine çağırıyor.
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Örnek Soruları
1. 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın,
I. Sovyet Rusya, Misakımillî’yi tanıyacak ve kapitülasyonlardan vazgeçecektir.
II. İki ülke arasında ticaretin serbest olması için gerekli tedbirler alınacaktır.
III. Kars, Ardahan ve Artvin TBMM Hükûmeti’ne; Batum Gürcistan’a; Nahcivan Azerbaycan’a bırakılacaktır.
maddelerinden hangileri Sovyet Rusya’nın ekonomik çıkarlarından vazgeçtiğini gösterir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

2. Lozan Antlaşması’nın Osmanlı borçları ile ilgili olan hükmü şu şekildedir:
“Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarını denetim altına alan Düyun-u Umumiye İdaresi kaldırıldı. Osmanlı borçları, Osmanlı
Devleti’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni devletler ve Türkiye arasında paylaştırıldı. Borçların altın yerine kâğıt para ve
Fransız frangıyla ödenmesi kararlaştırıldı.”
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ekonomik bağımsızlığa ters düşen kurum kaldırılmıştır.
B) Osmanlıdan kalan borçlar çözüme kavuşmuştur.
C) Türk lirasının değeri korunmaya çalışılmıştır.
D) Türkiye, dış borç yükünü hafifletmiştir.

3. Urfa’da Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinden olan Ali Saip Bey, “Kuvayımilliye Kumandanı Namık” imzasıyla
Fransızlara şu uyarıda bulunmuştur:
“Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez. Urfa’daki misafirliğinize daha fazla
müsaade etmemize imkân yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını üzüntü ile
bildiririz. Hristiyan vatandaşlarımızın her türlü hakkı korunacaktır. Urfa’yı boşaltmaya onay verdiğiniz takdirde sınırımızın
dışına kadar serbestçe gidebileceğinizi temin ederiz.”
Buna göre Ali Saip Bey ile ilgili,
I. Gayrimüslim halka güvence vermiştir.
II. Bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir.
III. Gerekirse savaşı göze alacağını vurgulamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

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

4. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sivas’ta temelleri atılmış olan “Kuvayımilliyeyi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak” ilkesinin
anayasal metin haline dönüştürülmesidir. Bunu sağlayan iradenin sahibi TBMM’dir.
Bu bilgide Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Millî egemenlik ilkesini güvence altına aldığına
B) Halkın temsilcileri tarafından yapıldığına
C) Olağanüstü şartlar altında hazırlandığına
D) Millî Mücadele’nin hazırlık döneminden izler taşıdığına

5. Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı’nın yazıldığı o günleri şöyle anlatmaktadır:
“– İstiklâl Marşı... O günler, ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Binbir facia
karşısında bunalan ruhların, ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin bir
hatırasıdır. O şiir, bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o
günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.
– Allah, bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın.”
Buna göre İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemle ilgili;
I. Ülkenin işgal altında olduğu,
II. Millî Mücadele’nin sona erdiği,
III. Türk halkının var olma mücadelesi verdiği,
IV. Ulusal bağımsızlığın gerçekleştirildiği
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV
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D) III ve IV

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
1.

KÂĞIT-KARTON CAM

METAL

SIFIR ATIK FARKINDALIĞI
2017-2020 ARASINDA

PLASTİK- KOMPOZİT
PET

397 MİLYON TON
ham madde tasarrufu
sağlandı.

17 MİLYON TON
değerlendirilebilir
atık toplandı.

315 MİLYON
kilovatsaat enerji
tasarrufu yapıldı.

2 MİLYAR TON
sera gazı salımı
önlendi.

345 MİLYON
metreküp su
tasarrufu sağlandı.

209 MİLYON
ağaç kurtarıldı.

76 BİN KURUM VE KURULUŞ
binasında Sıfır Atık Yönetim
Sistemi uygulaması gerçekleştirildi.

17 MİLYAR LİRA
ekonomik kazanç
elde edildi.

Görselde bilgileri verilen projenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçladığı söylenemez?
A) Sağlığın korunması
B) İsraftan kaçınılması
C) Organik tarımın desteklenmesi
D) Çevre kirliliğinin önlenmesi

2. İslam dinindeki temel haklardan biri de dinin korunması hakkıdır. İnsanlar, öncelikle bir dini kabul edip-etmeme ve kabul
ettiği dinin ibadetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca dinin doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenilmesi, dinde
dayanağı olmayan ve daha sonra oluşan yanlış inanç ve uygulamalardan uzak durulması da bu hak kapsamında dikkat
edilmesi gereken hususlardır.
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sözü edilen hakkın diğerlerinden farklı bir yönüne değinmektedir?
A) “Her kim İslam’da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır.” (Hadis)
B) “De ki: ‘Gerçek, Rabb’inizden gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet)
C) “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü
sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir.” (Hadis)
D) “Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak ʻBu helaldir, bu haramdır’ demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey
söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle kurtuluşa eremezler.” (Nahl suresi, 116. ayet)
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3. “Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve
sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).” (Asr suresi)
Verilen sureden hareketle bir özlü söz üretilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi uygun
olmaz?
A)

Kalbini besle, doğruyu eyle!

B)

İyilik kumbaranı doldurmak için geç kalma!

C)

Vakit hızla geçer, yakalamak sana düşer!

D)

Önce hakikati tavsiye et, sonra yaparsın elbet!

4. Medine Sözleşmesi, Medine’de barış ve huzur ortamını sağlamak için 622 yılında Müslümanlar ve Yahudiler arasında
imzalanmıştır.
Antlaşmada yer alan,
• Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaktır.
• Yahudiler, kendi inanç ve ibadetlerinde serbest olacaktır.
• Medine’de yaşanan savaş sonrasında herkes kendi giderlerini karşılayacaktır.
maddelerinin aşağıdaki temel haklardan hangisini korumaya yönelik olduğu söylenemez?
A) Nesli

B) Canı

C) Malı

D) Dini

5. Tabloda Hz. Yusuf’un Kur’an-ı Kerim’de geçen sözleri ile bunlarla ilgili mesajlar eşleştirilmek istenmiştir.
Ayetler

Verilmek İstenen Mesaj

I

“Rabb’im! Zindan benim için bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir.”
(Yûsuf suresi, 33. ayet)

Tevhit

II

“Çeşitli tanrılara mı yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’a mı
(inanıp bağlanmak) daha iyi?” (Yûsuf suresi, 38. ayet)

Öz denetim

III

“Kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların
mükâfatını zayi etmez.” (Yûsuf suresi, 90. ayet)

IV

“Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi affetsin! O acıyıp
bağışlayanların en yücesidir!” (Yûsuf suresi, 92. ayet)

Takva
Merhamet

Buna göre, numaralanmış ayetlerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

10

D) III ve IV

Yabancı Dil (İngilizce) Örnek Soruları

Check the information below and answer the question.
1. We conducted a survey about the music preferences of 100 boys and 100 girls in our school, and here are the results:
5%

Classical

Folk

15%

15% Folk

Jazz

15%

10% Jazz

Pop

40%

55% Pop

Rap

20%

15% Rap

Which of the following is CORRECT according to the information above?
A) Girls listen to jazz and folk music more than boys do.
B) More than half of the girls prefer listening to pop music.
C) Rap music is the most popular kind of music for both groups.
D) Both boys and girls like classical music at the same rate.

Read the conversation about the lunch menu and answer the question.
2.

LUNCH MENU
FOR OUR STUDENTS

y,
ealth
Eat h ealthy!
h
stay

WEEK ONE
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Baked fish

Grilled chicken

Fried carrots
with rice

Steak

Pasta with
tomato sauce

Lemonade

Fruit juice

Apple

Ice cream

Green salad

Lily

: Did you see the lunch menu for this week, Tom?

Tom

: Yes, I think I am going to prepare my meal at home and bring it to school on - - - -.

Lily

: Why?

Tom

: I really love meat, but I dislike eating vegetables.

Which of the following completes the conversation above?
A) Monday and Tuesday				

B) Tuesday and Thursday

C) Wednesday and Friday				

D) Thursday and Friday
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Classical 10%

Read the text and answer the question.
3. Tim, Richard, Emily, and Helen want to leave a message for the people they are trying to reach, and they have different
excuses:
I have lost my keys and
called my mum, but she
doesn't answer my call.

I am going to meet a friend
for dinner, but I won’t arrive
on time. I can’t reach him.
R�chard

T�m
I have an important exam
in English class today, but
I don’t feel well. I’ll leave
a message for my teacher.

I will see my doctor, but
I am afraid I will be late.
I have to call the hospital and
leave a message for him.

Em�ly

Helen

Whose message does NOT reflect his/her excuse correctly?
A) Tim: I am waiting for you to come home because I cannot get in.
B) Richard: Hey, buddy. There is too much traffic on the road. Sorry, I will be a bit late.
C) Emily: I have a cold and feel bad. I have to see a doctor, so I can’t come to school today.
D) Helen: Hi, I have an appointment at the hospital. Can you pick Lisa up from school?

Read the text and answer the question.
4. Mr Aslan, an English teacher, creates a discussion topic on EBA and asks his students to share their opinions about the
Internet. Here are some of his students’ comments:


    
What do you think about the advantages and disadvantages of the Internet?
Write your opinions
4 likes 4 opinions
Asya

: In my opinion, the Internet improves our digital performances and helps us reach the information
more effectively.
Hakan : Some teenagers sit in front of the screen and surf on the Net for long hours. I think this may cause
some concentration and health problems.
Umut : People can do a lot of things online such as paying the bills and doing the shopping, so I think it is
time-saving and more comfortable.
Gülce : Many students prefer staying at home and playing online games to going out and spending time
with their real friends and so, they are getting worse at face-to-face communication.

According to the information above, which two students are talking about the positive sides of the Internet?
A) Asya and Hakan

B) Hakan and Gülce

C) Umut and Asya
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D) Gülce and Umut

Read the statements and answer the question.
5.

The sky is my freedom. When I am in the sky,
I forget all stressful things. Doing extreme sports
is my lifestyle.

I prefer being in nature. Exploring the mountains
makes me happy because it is challenging. Watching
wonderful views over high mountains is incredible.

Exploring the underwater world
is exciting and mysterious. I put
on my special equipment and
stay underwater for an hour.

Going on the water in a boat is
exciting for me. I put on my equipment
and clothing. I sometimes feel scared
when we travel down the water too fast.

Kev�n

Angel�na

Dave

Patr�c�a

Which of the following does NOT match any of the statements above?
A) motor racing

B) paragliding

C) rafting
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D) scuba diving

CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1. D

1. A

2. B

2. C

3. D

3. D

4. B

4. C

5. C

5. B

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

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

1. C

1. B

2. B

2. C

3. D

3. D

4. A

4. C

5. A

5. A
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