
Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme

SÖZEL BÖLÜM

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR
1. Bu sınavda Türkçe (20 soru) - T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük (10 soru) -  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(10 soru) - İngilizce (10 soru) olmak üzere dört bölüm 
bulunmaktadır.

2. Sınavın süresi 75 dakikadır.
3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru 

için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplanmış sayılacaktır.

4. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, 
doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek 
geçerli cevaplar üzerinden yapılacaktır.

5. Cevaplamaya, istediğiniz testin sorusundan 
başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde 
fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. 
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
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1. Bir zamanlar sokaklarda, mahalle aralarında oynayan, 
hayal dünyasında yaşayan, mutluluğu oyunda arayan 
saf çocuklardık. Bir yerimiz acıdığında ya da kanadığında 
annemizin öpücüğü ile iyileşeceğini düşünecek kadar 
saftık. Şimdi ise acının ne denli gerçek olduğunu öğrendik. 
Ağladığımızda ise hemen her şeye kanar bir elma şekeri 
ya da kırmızı veya mavi bir balonla kandırılırdık susmak 
için.

Yukarıdaki metinde altı çizili sözcükle anlatılmak 
istenen nedir?

3. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri 
olmayan dükkânında tek başına, gecesini gündüzüne 
katıp, kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali; kafese 
konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri 
pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. On 
yıldır bu karanlık mağara içinde ham demirden dövdüğü 
kılıç namluları bütün Anadolu’da, bütün Rumeli’de, sınır 
boylarında büyük bir ün kazanmıştı. Hatta İstanbul’da 
bile yeniçeriler; satın alacakları kamaların, saldırmaların, 
yatağanların üstünde “Yapan Ali Usta” damgasını arıyor-
lardı. (...)

Yukarıdaki metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İkilemelere yer verilmiştir.

B) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

C) Deyimlerden yararlanılmıştır.

D) Gözleme dayalı bir anlatım yapılmıştır.

4.

Buna göre,

Her şey insanla güzel 
Doğan güne karşı gerinen evler 
Mavi rüzgârların koştuğu sokak 
İnsansız olursa sevimsiz resim gibi 
Dal uçlarında göveren bahar 
Tarlada boy veren o altın başak

dizelerinde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir?

A) Kişileştirme – Tezat

B) Abartma – Konuşturma

C) Benzetme – Kişileştirme

D) Konuşturma – Abartma

A)

B)

C)

D)

Bir kişi ile görüşmek üzere telefon etmek

Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, 
özlemek

Araştırmak, yoklamak

Ziyarete, hatır sormaya gitmek

•

•

•

•

Aralarında ilgi bulunan iki şeyden nitelikçe zayıf olanın 
güçlü olana yaklaştırılmasına “benzetme” denir.
İnsana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa verilme- 
sine “kişileştirme” denir.
İnsan dışında bir varlığın bir şeyler söylemesine 
“konuşturma” denir.
Bir varlık, durum ya da olayın olduğundan daha büyük 
ya da küçük gösterilerek anlatmasına ise “abartma” 
denir. 

2.

Yukarıdaki atasözlerinde altı çizili kelimelerin sesteşleri-
nin sözlük anlamları aşağıda verilmiştir.

A) Bağ                                 B) Han                                

C) Yaş         D) Dolu                

Buna göre altı çizili kelimelerden hangisinin sesteşi-
nin sözlük anlamı verilirken yanlışlık yapılmıştır?

•
•
•
•

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. 
Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.
Boşboğazı ateşe atmışlar, odun yaş diye bağırmış.
Dolu küpün sesi çıkmaz.

•
•

•

•

Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca 
birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. 
düğümlenebilir nesne
Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konakla- 
malarına yarayan yapı
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaş- 
masından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya 
düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla 
düşen bir yağış türü
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6.

Yukarıdaki üç cümlenin en doğru şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

•
•
•

Nuri Demirağ, 1936 yılında Beşiktaş’ta uçak fabrikası açar.
1886 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğan Nuri Demirağ, küçük yaşta babasını kaybeder.
Nuri Demirağ, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 2012 km uzunluğunda demir yolu ağı döşer.

A)

B)

C)

D)

Sivas’ta 1886 yılında dünyaya gelen ve küçük yaşlarda babasını kaybeden Nuri Demirağ, doğumundan elli yıl sonra 
Beşiktaş’ta uçak fabrikası açarak Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli yatırımlar yapmıştır.

1936 yılında Beşiktaş’ta Cumhuriyetin ilk uçak fabrikasını açan Nuri Demirağ, küçük yaşlarda kaybettiği babasının anısına 
memleketi olan Sivas-Divriği arasına 2012 km uzunluğunda demir yolu döşemiştir.

1886 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen ve küçük yaşlarda babası vefat eden Nuri Demirağ, 1936 senesinde 
uçak fabrikası açmasının yanı sıra Cumhuriyetin ilk yıllarında 2012 km demir yolu yapar.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 2012 km demir yolu ağı döşeyen ve 1936 yılında Beşiktaş’ta uçak fabrikası açan Nuri 
Demirağ, 1886 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğmuş olup küçük yaşta babasını kaybetmiştir. 

A)      B)      C)      D)  

5.

Alper Öğretmen, sınıfında eş anlamlı kelimeleri resfebe oyunuyla ilişkilendirdiği bir etkinlik hazırlamıştır. Etkinliğin kuralları şu 
şekildedir:

• Öğrencilere ön yüzünde birer kelimenin bulunduğu kelime kartları dağıtılır.
• Ön yüzdeki kelimelerin aynı zamanda eş anlamlı birer kelime olmasına dikkat edilir.
• Öğrencilerden kelime kartlarının ön yüzündeki kelimelerin eş anlamlısını kartın arka yüzüne resfebe şeklinde görselleştir-
meleri istenir.

Öğrencilere verilen kelime kartlarının ön yüzü aşağıdaki gibidir, 

Bir kelimenin bazı bölümlerinin harf, sayı veya resimlerle 
temsil edilmesiyle oluşturulan oyunlara “resfebe” denir. 
Örneğin “teşekkür’’ kelimesinin resfebe oyunuyla şifrelenmiş 
hali yandaki resimdeki gibidir:

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kelime kartının arka yüzüne oluşturulan resfebe şeklinde bir hata yapılmıştır?

T    KÜR 

HEKİM İKAZ KOMİK KIYAFET

UY D TOR BİSE ÜNÇ
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9. •
•
•
•

Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır.
Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır.

8. Cezeri, İslam dünyasının altın çağında yaşamış, robotik biliminin o dönemdeki adı olan sibernetik alanında önemli çalışma-
ları bulunan ilk Müslüman bilim insanı ve mühendistir. 1136 yılında Türkiye sınırları içerisinde bulunan Cizre’nin Tor 
Mahallesinde doğmuştur. İsmini de buradan alan alan Cezeri, eğitimini Türk Medresesi Camia’da tamamlamıştır. Sibernetik 
ve fizik alanında çalışmış ve günümüzde dahi kullanılan birçok buluşa imza atmıştır. Öyle ki Leonardo Da Vinci’nin bile onun 
makinelerinden etkilendiği ve ilham alarak kendi çalışmalarında kullandığı söylenir. Cezeri’nin yaptığı araçlar arasında, Fil Su 
Saati, Tavus Kuşlu İbrik, Mumlu Saatler, Abdest Almak İçin Otomatlar, Fıskiyeler, Su Kaldıracı gibi araçlar bulunmaktadır. 
Modern dünyamızda kullandığımız birçok robotik, mekanik aletin gelişimi için temel atmış El Cezeri’nin bazı eserleri batıda 
yeniden inşa edilmektedir. Cezeri 1233 yılında doğduğu şehir olan Cizre’de hayata gözlerini yumdu.

Bu parçada “El Cezeri’’ ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almamaktadır?

A) Eserlerini yaparken kimden etkilenmiştir?

B) Hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır?

C) Ne tür eserler meydana getirmiştir?

D) Hangi dönemde nerede dünyaya gelmiştir?

Yukarıda birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kuzeydoğuya giden gemiler elleri boş döndüler.

B) Çevreye ışık saçan ateş böceği bizi aydınlatıyor.

C) Babasının bilinç altında neler olduğunu o iyi bilir.

D) Hekimhan’a alabalık yemek için ayda bir gidiyor.

7.
Zaman daraldığı için konuyu ara 
vermeden anlatıyordu.

Borcu biter bitmez hayalindeki 
kütüphaneyi oluşturmaya başladı.

Ömer, sınıfa girdiğinde zil çoktan 
çalmıştı.

Ders çalışırken kendini dünyaya 
kapatıyordu.

A)      B)      C)      D)           

Yukarıda dört büyük takıma ait formaların karşında cümleler yazmaktadır. Ali Kerem tuttuğu takımın formasını kazanabilmek 
için zarf-fiilin durum anlamı kattığı cümleyi bulmalıdır.

Buna göre Ali Kerem hangi takımı tutmaktadır ?
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10.

A)

B)

C)

D)

Bir konunun, kişinin ya da eserin olumlu veya olum-
suz yönleri ele alınmıştır.

Bir konuyla ilgili çıkarımlar bilimsel gerçekliğe uygun 
olarak dile getirilmiştir.

Bir konu dinleyici topluluğunu coşturmak amacıyla 
kaleme alınmıştır. 

Bir konuda kişisel görüşler kanıtlama amacı güdül-
meden ifade edilmiştir.

12.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangileri arasın-
da farklı bir anlam ilişkisi vardır?

Bazı atasözleri birbirinin anlamını desteklerken bazıları 
ise karşıt anlam içerebilir.

A)

B)

C)

D)

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
Gün doğmadan neler doğar.

Zararın neresinden dönülse kârdır.
Battı balık yan gider.

Aklı başa yaş getirir.
Akıl yaşta değil, baştadır.

Keskin sirke küpüne zarar.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Bir araya gelen bütün kelime grupları veya cümleleri tam 
bir şiir olarak değerlendirmek elbette doğru değildir. Şiirin 
ille de tekdüze ve açık anlamlı olması gerekmez ama ne 
dediğini değilse bile ne sezdireceğini bilmelidir şiir. Estetik 
bir coşku, birden çok anlama gelebilecek bir öz, bir içerik, 
bir duygu uyandırmayan söz yığınlarına da şiir denemez. 
Deyiş rahatlığı, yeni bir ses ancak bir düş evreni yaratan 
uyumlu sözlerden çıkabilir. 

Bu parçaya göre bir metnin şiir olabilmesi için, 

durumlarından hangileri gereklidir?

A) I ve II        B) I ve III  

C) II ve IV      D) III ve IV 

I.
II.

III.
IV.

Ele alınan konuların günlük hayattan seçilmesi
Kullanılan kelimelerin kesinlikle açık, net ve anlaşılır 
olması
Okuyucuda estetik bir coşku uyandırması
Söyleyiş rahatlığı olan uyumlu sözlerden meydana 
gelmesi

11.

Yukarıdaki paragrafta karışık halde verilen cümleler 
mantık akışına göre sıralandığında doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

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

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

I.

II.

III.

IV.

Kompozisyonun bu planlama aşamasında öncelikle, 
hakkında fikir beyan edilecek konu belirlenir.
Daha iyi bir kompozisyonun ortaya çıkması için 
sınırlandırılan bu konunun iyi araştırılması, anlaşıl-
ması ve konu hakkında bolca okuma yapılması 
gerekir.
Bir duygu, düşünce, eşya, fikir, olay, problem vb. 
şeyler kompozisyona konu olabilir ve ardından konu 
sınırlandırılır.
Bir kompozisyonun daha etkili, güzel ve akıcı olmasın-
da planlama aşaması en önemli unsurdur.

13. Akdeniz fokları dünyanın en nadir 12 canlısından biridir. 
20. yüzyılın başına kadar tüm Akdeniz kıyıları ile Doğu 
Atlantik kıyılarında, Portekiz’den Batı Afrika sahillerindeki 
Senegal’e kadar binlerle ifade edilen bir nüfusa sahip 
olarak serbestçe yaşamlarını sürdürüyordu. Ancak eski 
dönemlerde aşırı avlanma ve kasıtlı öldürmeler, yakın 
çağda ise kıyılardaki yaşam alanları kaybı ve 
mağaralarında rahatsız edilmeleri sonucunda türün 
nüfusu azalmaya başladı ve dünya dağılımı daraldı. Son 
35 yıldır ise, türe karşı en önemli tehdit kıyıların beton-
laşmasıdır. Bu alanda yapılan araştırma sonuçlarına 
göre Akdeniz foku bugün dünyada sadece 4 ülkede; 
Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira Adaları‘nda 
yaşamakta olup dünyadaki toplam nüfusu 750-800 
kadardır. Türün en büyük popülasyonu Ege Denizi’ndedir. 
Dolayısı ile Akdeniz fokunun Akdeniz’de soyunu 
sürdürebilmesi ve ekosistemde varlığını koruyabilmesi 
esas olarak iki ülkenin elindedir: Türkiye ve Yunanistan.

Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?



6
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 2

15. • Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılmaz.
• Saatler gösterilirken saat ve dakika arasında iki nokta kullanılmaz.
• Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz.
• Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi getirilmez.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Cumaları bahçede buluştukça, arkadaşlarına yazdığı şiirleri okumaya çalışıyordu.

B) Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra, başlayacaktır.

C) Kışlık kazak, gömlek, çorap vb.leri mağazamızın deposunda bol miktarda bulunmaktadır.

D) On on beş yıl önce ayrılmak zorunda kaldığım şehre yeniden dönmek, beni mutlu etti.

14.

Metinle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Fırça olarak her yaştaki kedinin ense kılı kullanılabilir.

B) Minyatürde resmedilen kişiler aynı büyüklükte çizilir.

C) Minyatür sanatı usta-çırak ilişkisi ile geliştirilemez.

D) Minyatür sanatçısının bir resim yeteneği olması gerekir.

•

•

•

Minyatürde ince deri, ahşap, kâğıt, papirüs gibi zeminler kullanılır. Boya olarak nakkaş kökboyaları kullanır. Fırça olarak altı 
aylık kedinin ense kılından yapılan çok ince fırçalar kullanılır. Ayrıca kullanılan diğer malzemeler altın ve mühredir.

Minyatür sanatçısı öncelikle sabırlı olmalıdır. İkinci olarak ise bir resim yeteneği ve ilgisi olması gerekir. Minyatür sanatının 
zorlukları ise; titremeyen ellere, uzun süre hareket etmeden saatlerce çizim ve boyama yapabilecek bir bedene sahip olmaktır.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü adı altında yaklaşık on üniversitede minyatür sanatı hakkında eğitim verilmektedir. 
En kapsamlı eğitim Mimar Sinan Üniversitesi’nde yürütülmektedir. Minyatür sanatının usta-çırak ilişkisi ile daha iyi öğrenilip 
geliştirileceğine inanıyorum. Halk eğitim merkezlerinde verilen kurslara herkes katılabilir. Bu en azından minyatür yapmayı 
denemek isteyenler için güzel bir olanak olabilir.

MİNYATÜR
     
Günümüz resminden farklı olarak tamamen yüzeysel bir 
şekilde iki boyutlu ve perspektiften uzak olmasına özen 
gösterilir.
     
Önemli kişi kâğıttaki kompozisyon düzeninde en uzakta 
olsa bile en büyük boyutta tasvir edilir.
     
Önem sırasına göre bu mesafedeki yerleşmeye dikkat 
edilmeden mevki ve makamlara göre resmedilir.
     
Renkler canlıdır ve kendi içlerinde ışığı alırcasına 
geçişlerine izin verilmez.



7
Diğer sayfaya geçiniz.Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 2

A)

B)

C)

D)

Gelişmişlik seviyesi arttıkça suyun tarımsal faaliyetlerde kullanım oranı azalırken sanayi sektöründe kullanım oranı 
artmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde sanayide kullanılan su oranı; gelişmiş ülkelerdeki sanayide kullanılan su oranından az, az 
gelişmiş ülkelerdeki sanayide kullanılan su oranından fazladır.

Sanayileşmenin bir sonucu olarak tarımda suya duyulan ihtiyaç, ülkelerin gelişmişlik düzeyine paralel olarak kademeli 
şekilde artmaktadır.

Az gelişmiş ülkeler suyun kullanım oranında en az suyu evsel sektörde kullanırken gelişmekte olan ülkelerde ise en az su 
sanayi sektöründe kullanılmaktadır.

18. Küçümseme: Bir olay ya da kişiyi önemsememe, küçük görme, kişi ya da durumla alay etme anlamları taşıyan cümlelerdir.

Azımsama: Bir şeyin miktar bakımından az bulunmasını ifade eden cümlelerdir.

Aşağıdakilerden hangisi azımsama cümlesidir?

A) Sen yazı yazmaktan ne anlarsın?

B) Bu kadarcık maaşla ay sonu gelir mi?

C) Yaşına bakmadan kursa yazılmış.

D) Küçük kardeşine sen(!) mi bakacaksın?

17. Şiir, içten gelen duyguların hiçbir sınırlamaya veya kurala bağlı kalmadan özgürce ifade edildiği sembolik bir dünyadır. Fakat 
her şeyde bir anlam ve bir mesaj arayan insanoğlu şiirde de bu tür bir fayda veya ders bekler. Dolayısıyla şiiri oluştururken 
şair her dizenin altını doldurmalıdır.

Parçada geçen “Şair her dizenin altını doldurmalıdır.’’ ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairin her dizesinde yeni bir duygu dünyası yaratması gerektiği

B) Şairin dizelerini oluştururken tamamen özgün olması gerektiği

C) Şairin her dizesinde anlam yüklü bir mesaj vermesi gerektiği

D) Şairin dizelerini kaleme alırken sadece insanı anlatması gerektiği

16.

Yukarıdaki tabloda suyun az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde sektörlere göre kullanım oranları 
verilmiştir. 

Bu grafikte verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

SUYUN SEKTÖREL KULLANIM ORANLARI

Tarımsal

Sanayi

Evsel

Az Gelişmiş Ülkeler

%82

%8
%10

Gelişmiş Ülkeler

%59

%30

%11

Gelişmekte Olan Ülkeler

%74

%15

%11



8
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 2

19.      8. yy. Mısır hiyerogliflerinden elde edilen bulgulara göre burada "basit cam mercekler"den söz edilmekteydi. Görme 
bozukluğunu giderme amaçlı gözlüklerin ise 12 yy. sonları ve 13. yy. başında cam endüstrisi gelişmiş olan Venedik'te 
kullanıldığı, bugünkü kullanım şekline en yakın halinin İngiliz bilim adamı ve filozof Roger Bacon tarafından yapıldığı bilin- 
mektedir. İlk başlarda gözlük; elle tutulan "lorgnette" denen modeldeyken daha sonra "kelebek" adı verilen, gözlerin önüne, 
burun üstüne oturtulan model geliştirildi. "Monokl" denen ve tek gözde; göz çevresi kaslarıyla sıkıştırılarak kullanılan 
modeller gibi aşamalar geçiren gözlük, 1727 yılında Londra'da Edward Scarlett'in gözlük sapını bulmasıyla bugünkü şekline 
kavuştu. İlk gözlükçü dükkânı 1783'de Philadelphia'da açıldı. Önceleri elde üretilen gözlük, daha sonra fabrikasyon üretime 
geçerek maliyetlerinin de düşmesiyle çoğalarak yaygınlaştı. Yaşam kalitesini artırarak görme bozukluklarını gidermesi 
açısından gözlüğün insanlığın gelişimine oldukça önemli bir katkısı vardır.

Yukarıdaki metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

Yapılan gözlükleri satmak amacıyla ilk dükkân Philadelphia'da açılmıştır.

Günümüzde kullanılan şekli ile gözlük sapı ilk defa Edward Scarlett tarafından bulunmuştur.

Görme bozukluklarını giderme amaçlı ilk merceklere Mısır hiyerogliflerinde rastlanır.

“Monokl” denilen gözlük modeli “Lorgnette” denilen gözlük modelinden daha sonra bulunmuştur.

20. Aşağıda verilen kartların üzerinde yazan açıklamalara göre bir sıralama yapılacaktır.

KART 4 KART 5 KART 6

A)      B)      C)      D)  

Bunlara göre doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?

Bu kartın hemen 
altındaki ve üstündeki 
kartlar farklı renktedir.

Bu kartın hemen 
altındaki kart 

mavidir.

Bu kartın hemen 
altındaki ve 

üstündeki kartlar 
aynı  renktedir.

KART 1 KART 2 KART 3

Kart 5
Kart 4
Kart 3
Kart 1
Kart 2
Kart 6

Kart 4
Kart 5
Kart 1
Kart 3
Kart 6
Kart 2

Kart 5
Kart 4
Kart 1
Kart 3
Kart 6
Kart 2

Kart 2
Kart 5
Kart 4
Kart 1
Kart 3
Kart 6

Türkçe testi bitti.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine geçiniz.

Bu kartın üstünde 
kartlar vardır ama 
hiçbiri kahverengi 

değildir.

Bu kartın hemen 
üstündeki kart mavidir.

Bu kartın hemen 
altındaki kart 

mavidir.



Bu testte 10 soru vardır.T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük

İZLEME SINAVI - 2

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ2

Diğer sayfaya geçiniz.
9

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 

Sivas Kongresi’nde alınan bazı kararlar şöyledir:

Sivas Kongresi’nde alınan kararlara bakılarak aşağı-
daki yorumlardan hangisi yapılamaz? Verilen bilgilere bakılarak Kuvayı Milliye birlikleriyle 

ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)

B)

C)

D)

İşgalciler ve isyancılar ile mücadele etmişlerdir.

Düzenli orduya girmemek için direnmişlerdir.

Vatanseverlik duygularıyla hareket etmişlerdir.

İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.

A)

B)

C)

D)

Kongre kararları ulusal bir nitelik taşımaktadır.

Milli cemiyetler birleştirilerek yönetimde birlik sağlan-
mıştır.

BMM hükümeti resmen kurulmuştur.

“Ya istiklal Ya Ölüm’’ parolası benimsenmiştir. 

Kuvayı Milliye birliklerine eli silah tutan kadın-erkek 
bütün vatanseverler katılmıştır. Büyük çoğunluğunu 
sivil halkın oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları da 
yine halk tarafından karşılanmıştır. Kuvayı Milliye 
birlikleri, düzenli ordu kurulana kadar işgalci 
devletlere karşı mücadele etmiştir. Büyük Millet 
Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan 
isyanların bastırılmasında görev almıştır. Daha 
sonra ise Kuvayı Milliye birlikleri birleştirilerek 
düzenli orduya dönüşmüştür.

1.

Almanya ve Osmanlı Devleti arasında 19. yüzyılın 
sonlarına doğru gelişen temasların karakterini belirleyen 
güç, büyük ölçüde Alman İmparatorluğu’nun “Dünya 
Siyaseti” adını verdiği emperyalist siyaset olmuştur. 
İktisadi ve askeri alanda atılım yapan Alman İmparator-
luğu, yayılmak ve sömürge elde etmek hırsıyla Osmanlı 
Devleti’nde yeşerttiği emperyalist stratejilerle Doğu’da 
arzu ettiği yerleri almak niyetindeydi. 

Buna göre Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ne yakın-
laşmasının altında yatan neden aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)

B)

C)

D)

Osmanlı Devleti’nin askeri alandaki gücünden faydalan- 
mak istemesi.

Almanya’nın siyasi ve ekonomik emellerine ulaşmak 
istemesi.

İngiltere’nin sömürgelerine giden yolları kapatmak 
istemesi. 

Halifenin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu kullan-
mak istemesi.

2.

3.

Yurdun dört bir yanından gelen delegeler tarafın-
dan Erzurum Kongresi kararları tekrar görüşü- 
lerek onaylandı.
Manda ve himaye fikri tekrar tartışıldı ve kesin 
olarak reddedildi.
Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.
Temsil Heyeti’ne yeni üyeler eklenerek bu heyetin 
yetkileri, tüm yurdu kapsar hâle getirildi.

•

•

•

•

Verilen bilgiler incelendiğinde Mustafa Kemal’in 
kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Vatanseverlik      B) Açık sözlülük 

C) Çok yönlülük              D) İnkılapçılık

Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerini şekillendiren bazı 
olay ve olgular şöyledir:

4.

Öğrenim ve askerlik hayatı boyunca ülke sorunlarıyla 
yakından ilgilenmiştir.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyelerinden tepki 
göreceğini bildiği hâlde İttihatçıların kongrelerinde 
ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini 
söylemiştir.
Askerî rüştiyede matematiğe; idadide hitabet, edebiyat 
ve tarihe; Harp okulu ve akademisinde ise siyasete ilgi 
duymuştur.

•

•

•
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A)

B)

C)

D)

Ermenilerin bağımsız devlet kurmasını sağlamak.

Ermenilerin yasal haklarını güvence altına almak.

Ermenilerin göçünü hukuki bir zeminde gerçek- 
leştirmek.

Ermenilerin bölgedeki zararlı faaliyetlerine son 
vermek.

A)

B)

C)

D)

Vatansever bir tutum sergilemiştir.

Vatan için savaşmayı kutsal bir görev olarak görmüştür.

Aktif olarak savaşmak istediğini belirtmiştir.

Savaş başladığında gizlice cepheye katılmıştır.

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
girmesi üzerine Sofya Ateşemiliterliği'nden alınarak 
cephede görevlendirilmeyi istedi. Sonunda, doğrudan 
Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya yazarak Sofya’da 
daha fazla kalmak istemediğini, görev verilmeyecekse 
açıkça söylenmesini istedi. Aralık başında gönderdiği 
mektupta şunları yazıyordu: “Vatanın savunulmasına 
yönelik etkin görevden daha önemli ve yüce bir görev 
olamaz. Arkadaşlarım cephede, ateş hattında sava- 
şırken ben Sofya’da ateşemiliterlik yapamam. Eğer 
birinci sınıf subay olma yeterliliğinde değilsem lütfen 
söyleyiniz.”

Verilen metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakiler- 
den hangisini söylemek yanlış olur?

Verilen bilgilere göre Sevk ve İskân Kanunu ile aşağı-
dakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi’nde Ermenilerin 
Ruslarla iş birliğini önlemek ve halka yönelik saldırılarını 
durdurmak için 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân 
Kanunu’nu çıkardı. Ruslarla iş birliği yapan, casusluk 
faaliyetinde bulunan ve katliama girişen Ermeniler, Sevk 
ve İskân Kanunu’nun çıkarılmasıyla Osmanlı toprağı 
olan Suriye’ye zorunlu göçe tabi tutuldu. Göç ettirilen 
Ermenilerin vergileri ertelendi. Diledikleri eşyaları alma-
larına izin verildi. Can ve mal güvenliklerinin korunması, 
ihtiyaçlarının giderilmesi için devlet yetkilileri görevlendi-
rildi. Güvenliklerini sağlamak için de karakollar kuruldu. 
I.Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Sevk ve İskân 
Kanunu ile göç ettirilen Ermenilerin eski yerlerine 
dönmesi için “Geri Dönüş Kararnamesi” yayımlandı.

5. 7.

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman 
şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır 
ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum 
Selanik’in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de 
sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırla-
mıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki 
fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden 
Osmanlı ülkesine yayılıyordu.

Verilen metne göre Selanik’in;

I.   Çok uluslu yapıya sahiptir.
II.  Deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.
III. Kültürel yönden gelişmiştir.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                      B) I ve II                              

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

8.

Amasya Genelgesi’nin verilen maddelerinden yola 
çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru 
olduğu söylenemez?

A) Vatanımızın işgal tehlikesi altında olduğu.

B) Milli mücadelenin ilk belgesi olduğu.

C) Osmanlı Devleti’nin işgallere karşı koyamadığı.

D) Kurtuluşun millet tarafından gerçekleştirileceği.

6.
Amasya Genelgesi

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı 
tehlikededir.

Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu 
yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi 
yok olmuş gibi göstermektedir.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır.

Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya 
duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir 
kurul oluşturulmalıdır.

•

•

•

•
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A)

B)

C)

D)

Kömür, akaryakıt ve benzer kaynaklarda, ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra, İtilaf Devletleri’ne satın alma kolaylığı 
sağlanacak.

İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak. 

Vilayet-i Sitte denilen altı doğu ilinde (Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakır) herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf 
Devletleri buraları işgal hakkına sahip olacak.

Osmanlı orduları terhis edilecek; ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine İtilaf Devletleri tarafından el konulacak.

Tabloda verilen bilgilere göre azınlıkların kurdukları cemiyetlerle ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu 
söylenemez?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü parçalamak istemişlerdir.

B) Osmanlı Devleti’nden ayrılma düşüncesi ile hareket etmişlerdir.

C) İtilaf Devletleri tarafından silah ve cephane desteği almışlardır.

D) Kuruldukları bölgelerde nüfus üstünlüğü ele geçirmek istemişlerdir.

9.

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne Mondros Mütarekesi'ni imzalatarak gizli antlaşmalarla daha önce paylaştıkları Osmanlı 
topraklarını işgal etmek için hukuki dayanağı elde etmiş oldu. Mondros’un maddelerine bakıldığında Osmanlı Devleti her 
türlü işgale karşı açık hâle gelmişti. İşgallere karşı koymasını engellemek için de bütün tedbirler alınarak Osmanlı Devleti 
savunmasız hâle getirilmişti. Özellikle Mondros Mütarekesi'nin 7 ve 24. maddeleri, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarında 
istedikleri yerleri işgal etmelerine zemin hazırlamıştı.

Verilen metne bakıldığında Mondros Mütarekesi’nin maddelerinin hangisinden bahsedilmemiştir?

10.

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Adı

Mavri Mira 
Cemiyeti

Megali İdea (Büyük Düşünce) emelini gerçekleştirmek. 
Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul başta olmak üzere 
Trakya ve Batı Anadolu'nun Yunanistan tarafından işgal 
edilmesini sağlamak. Bu amacı gerçekleştirmek için 
Rumlardan oluşan çeteler kurup Türk halkını göçe zorla-
yarak Batı Anadolu'nun Yunanlar tarafından işgaline
destek vermek.

İstanbul merkezli olarak kurulmuş-
tur. Ege Bölgesi ve Trakya Bölge-
si’nde faaliyet göstermiştir.

Samsun merkezli olmak üzere 
kurulmuştur. Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde faaliyet göstermiştir.

Erzurum merkezli olarak Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde faaliyet 
göstermiştir.

Doğu Karadeniz'deki Osmanlı topraklarında Pontus Rum 
Devleti’ni yeniden kurmak ve Türkleri bölgeden 
uzaklaştırmak.

Doğu Anadolu'daki Osmanlı topraklarında bir Ermeni 
devleti kurmak. Bu amaçla bölgede silahlı çeteler oluştu- 
rarak Türkleri bölgeden göç etmeye zorlamak.

Pontus Rum 
Cemiyeti

Hınçak ve 
Taşnak Cemiyeti

Amacı Faaliyet Gösterdiği Yer
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A)

B)

C)

D)

“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır. ”

“Allah, hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti…”

"Bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı hastalık varsa, 
oradan da çıkmayınız."

"İnsanların çoğunun kıymetini bilemediği iki nimet vardır: Vücut sağlığı ve boş vakit."

Parçada bahsedilen çalışmalara işaret eden hadis aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Musa'nın (a.s.) annesinin olay karşısındaki tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yorumdur?

A) Allah’a teslimiyet ve tevekkül üzeredir.

B) Evladının kaderini değiştirmeye çalışmaktadır.

C) Hz. Musa’yı (a.s.) büyük bir tehlikeye atmıştır.

D) Hz. Musa (a.s.) Firavun’un zulmünden korkmuştur.

1.

Mısır hükümdarı Firavun gördüğü bir rüya sebebiyle İsrailoğulları’nın bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Firavun’un 
askerleri bu emri uygulamaya başladı. Hz. Musa (a.s.) tam bu sırada dünyaya gelmişti. Yüce Allah, Hz. Musa’nın (a.s.) annesine 
“…Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüre-
ceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız…” diye vahyetti. Bu vahye uyan anne, yavrusunu Firavun ‘un askerlerinden 
korumak için nehre bıraktı.

2.

Türk bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci, pandemi sürecinin ilk zamanlarında 
coronaya karşı etkili bir aşı bulabilmek için bir grup bilim insanıyla laboratuvarda 
uzun süre çalıştılar. Yaklaşık 10 aylık çalışmanın ardından aşıyı ürettiler. Aşı 
sayesinde virüsün bulaşmasına ve bulaş durumunda etkisini azaltmaya yönelik 
büyük bir ilerleme kaydettiler. Aşı ülkemizde de uygulanmaya başlandı ve yapılan 
açıklamaya göre bir yıl koruma sağladığı belirtildi.
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A)

B)

C)

D)

Kaderde tevekkülün önemli bir yeri vardır.

Kaderde hastalık olduğu gibi önlem almak da  vardır.

Kaderde olan er ya da geç insanı bulur.

Tedbir almak hastalıklardan korunmanın yollarından 
biridir.

3. Peygamber Efendimiz (s.a.v) salgın hastalıklarla ilgili 
şunları söylemiştir:

“Bir yerde veba olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. 
Bir yerde veba ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, 
hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız.”

Bu hadisi kader bağlamında değerlendirdiğimizde 
aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A)

B)

C)

D)

Rızkını kazanmak için emek sarf etmelidir.

Hata ve kusurlarından dolayı tövbe etmelidir.

Doğumdan ölüme kadar bütün yaşamından sorumlu 
tutulur.

Eylem ve söylemlerinden dolayı dini anlamda sorumlu 
sayılır.

4.

Tabloya göre soru işareti (?) olan yere gelmesi 
gereken en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül ………1…….., 
lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis 
………2……. ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu 
indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim 
ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bi şey’in min 
………3….. illâ bimâ şâ’, vesia ………4…...… 
semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve 
hüvel aliyyül azîm.

Ayet el-Kürsi’de boş bırakılan yerlere sırasıyla 
gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir?

A) kayyum – ilmihi – semavati – kürsiyyühüs

B) kayyum – kürsiyyühüs – ilmihi – semavati

C) semavati – ilmihi – kayyum – kürsiyyühüs

D) kayyum – semavati – ilmihi – kürsiyyühüs 

6.

Yukarıdaki parçada kaderle ilgili kavramlardan 
hangisine değinilmemiştir?

A) Emek                             B) Başarı                            

C) Ömür                        D) Cüzi irade

Neval Çam bir lise öğrencisi 
ve işaret dilini tercüme eden 
yazılım geliştirerek Stanford 
Üniversitesi’nden tam burs 
alma başarısı elde etti. 

Yapay zekâ ile çalışan projesi sayesinde dünyaca 
ünlü bir şirket tarafından yılın en başarılı kadın 
yazılım girişimcisi seçildi. Bu yıl liseden mezun 
olacak olan Neval Çam dünyanın en prestijli 
üniversitelerinden Stanford’da mühendislik fakülte-
si bilgisayar bilimleri bölümünde 4 yıl boyunca  tam 
burslu öğrenci statüsüyle eğitimine devam edecek.

HABER

İnsan iyiyi kötüden 
ayırt edebilecek bir 

akla sahipse

İnsan iradesi 
sayesinde özgürce 
kararlar alabiliyorsa

İnsan yaptıklarının 
sonuçlarını hesap 

edecek yaşa gelmişse



14
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİZLEME SINAVI - 2

I.

II.

III.
IV.

Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket, 
gelişme anlamlarına gelir.
Müslüman paylaşma ve yardımlaşmaya yakın 
çevresinden başlamalıdır.
Zekât istenilen herkese verilebilir.
İnfak, hem maddi hem de manevi olarak yapılır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II

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

9.

A)

B)

C)

D)

7. ÇİFTÇİNİN NASİHATİ

Vaktiyle bir çiftçi varmış,
Tecrübeli ihtiyarmış.

Hastalanıp yatmış bir gün
Çocukları mahzun, küskün.

Toplanmışlar etrafına
Demiş: “Kulak verin bana ”

Çünkü artık yavrularım
Öleceğim, ihtiyarım.

Son sözleri babanızın
Aklınızda iyi kalsın!

Tarlamızda hazine var,
Kazarsanız altın çıkar.

Çiftçi ölür üç gün sonra
Tarla kalır çocuklara.

Kazma, kürek koşarak,
İçindeki taşı toprak

Yapar gibi uğraşırlar.
Ne altın var, ne mangır var!

Fakat dolar şimdi tarla
Altın gibi başaklarla.

Çiftçi şunu demek ister;
Haydan gelen huya gider,

Hazır para çabuk yenir,
Çalışmamız hazinedir.

İbrahim Alâaddin GÖVSA

Tabloda evrensel yasalarla ilgili örnekler verilmiştir. 
Öğrencilerden belirlenen renkleri kullanarak tabloyu 
renklendirmelerini istenir.

Şiirde üzerinde durulan konuyu hangi öğrenci tam 
olarak kavramıştır?

Fiziksel Yasa – Mavi
Biyolojik Yasa – Yeşil
Toplumsal Yasa – Kırmızı

Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisi doğru 
şekilde renklendirilmiştir?

8.

Metallerin daima elektriği 
iletmesi

Karıncaların iki haftaya 
kadar suyun altında 
hayatta kalabilmeleri

Gelir dağılımının adil 
olmadığı yerlerde 

adaletsizliklerin oluşması

Dünya'nın Güneş 
etrafında gerçekleştirdiği 

dönme hareketlerinin 
neticesinde mevsimlerin 

oluşumu

A)

C)

B)

D)

İnsan sağlıklı kalabilmek için 
çalışmalıdır.

İlker

Gerçek zenginlik alın teri ile 
kazanılan helal kazançtır.

Hakan

İnsan dünya için çalıştığı kadar 
ahiret için de çalışmalıdır.

Enes

İnsan çalışarak aile büyüklerini 
memnun etmelidir.

Sezgin



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi bitti.
İngilizce testine geçiniz.
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10.

(2017 yılı dünya nüfusu 7.5 milyar)

2017 yılında araştırmalarına göre yaklaşık olarak dünya nüfusunun yüzde 15’i açlık sınırının altında ve çok zor şartlarda 
yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Açlık sorununun en yoğun görüldüğü yerler Asya ve Afrika kıtaları olarak göze çarpmak-
tadır.

Bu soruna karşılık Kuran-ı Kerim’in sunduğu çözüm önerisi aşağıdaki ayetlerden hangisinde yer almaktadır?

A) “Güzel bir söz ve bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır…” (Bakara,263)

B) “Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın…”  (Nisa,36)

C) “Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.” (Zariyat,19)

D) “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri 

müjdele!"(Bakara,155)



Bu testte 10 soru vardır.İngilizce
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Mr. Dainty plans to eat at the restaurant with his family. 
Here are the responses of Dainty family:

Fred, Betty, Peter and Sally are talking about their 
classmate Henry. Here are the comments:

According to the responses, how many members of 
the family are going to the restaurant with Mr. Dainty? 

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

According to the comments, who thinks Henry is a 
jealous person?

A) Fred      B) Betty   

C) Peter      D) Sally

1. 3.

The pie chart shows the results of a study on free time 
activities of 50 teens.

Which of the following is correct according to the 
chart?

A) The teens never buy something at the shopping mall. 

B) Walking in nature is very popular among the teens.

C) Their favorite activity is spending time on the Net.

D) The teenagers often meet with their friends.

4.

DAINTIES
Jane, Jack, Jasmine, Mr.Dainty, Mrs.Dainty

I leave work late today, but I can't 
say no.

Mrs. Dainty

Cool. I love spending time with 
my family.

Jane

I'd love to, but I'm meeting friends 
after school.

Jack

Why not? We can go for a walk 
after the meal.

Jasmine

How about going for a meal at 6 today?
Mr. Dainty

Monday Tuesday

Wednesday Friday

Alex wants to join an after-school club on weekdays. He 
wants to have a rest at home after classes on Mondays 
and he helps his father on Fridays. He likes seeing a 
play, dancing and playing an instrument. He doesn't like 
playing team sports.

Which of the following club can he join?

2.

A)

C)

B)

D)

He never wants to spend his 
money for his friends.

He likes trying new or difficult 
things.

Fred

Betty

He sometimes tells lies to his 
friends.

He is always unhappy and sad 
when his friends get good marks.

Peter

Sally

Watch videos 
online 
13%

Hang out 
with their 

mates 
58%

Go shopping
20%

Go hiking 
9%

Teen’s Free Time Activities
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Which of the following does NOT fill any of the blanks in the conversation?

A) Would you like to watch the match at the weekend

B) Why don't we join a pop concert together

C) What about throwing a surprise party for her

D) Shall we go to the cinema together

Read the speech bubbles and answer the question.5.

What are you doing 
next weekend? How 
about doing something 
together?

A new action movie is 
coming on Sunday. 
I guess, you will enjoy 
watching my favorite 
actor, too. ---- ?

A famous music band 
comes to town for the 
festival. ---- ? Our classmate Clara 

will turn 13. ---- ?

Mary, George and Emma are reading books in the school garden.

Which of the following book genre is NOT mentioned above?

6.

In this sweet picture 
story, mother bear and 
her baby spend the 
whole day and have lots 
of activities together.

In this exciting story, 
the police solve the 
mystery at the end.

In my book, it says: 
Life on other planets 
is real and one day 
aliens will come to 
the Earth.

GeorgeGeorge MaryMary

EmmaEmma

A) A Detective Book

B) A Sci-Fi Book

C) A Travel Book

D) A Children’s Book
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According to the results, Sandra - - - -.

A) relies on more than half of her friends

B) has a lot in common with most of the students

C) never gives something to her mates

D) has some problems with lots of her classmates

Mr. Dean makes a questionnaire about relationship of 20 
students with each other. The table shows Sandra’s 
answers:

8.

Lisa - - - -.

A) has tennis training before having breakfast

B) has lunch with her friends after visiting her aunt

C) does grocery shopping with her friends at noon

D) has breakfast with her aunt at half past eleven

9.

How many friends…

do you count on in the class?  

do you share the similar interests? 

do you buy a present? 

do you often argue? 

12

6

8

3

Jennifer is playing a game. She should choose the 
correct answers to find Donald's favorite drink.

Donald’s favorite drink is - - - -.

A) Soda      B) Carrot juice  

C) Coffee      D) Herbal tea

7.

10.

According to the menu, players are going to have - - - -.

A) a different soup everyday

B) a white meat on four days 

C) a milky dessert on Friday

D) rice each day except Wednesday

THE FOOTBALL PLAYERS’ 
LUNCH MENU ON WEEKDAYS

MONDAY
TOMATOE SOUP

MEATBALLS
RICE

ORANGE PIE

TUESDAY
LENTIL SOUP

STEAK
RICE

FRUIT SALAD

THURSDAY
VEGETABLE SOUP

GRILLED FISH
RICE

BAKLAVA

FRIDAY
LENTIL SOUP
MIXED KEBAB

SEASON SALAD 
SUTLAC

WEDNESDAY
CHICKEN SOUP

MANTI
GREEN SALAD

ICE CREAM

Sınav bitti.
Cevaplarınızı kontrol ediniz.

START

Lemonade Hot chocolate

He prefers drinking 
something from fresh 

vegetables.
He would rather drink 

warm beverages.

Soda                      Carrot 
juice       

Donald likes a sour beverage 
because he thinks it is 
refreshing and healthy.

Coffee Herbal 
tea 
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