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1.	 Bu	testte	sırasıyla,	Türkçe	(1-20),	T.C.İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük	(21-30),	
Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(31-40),	İngilizce	(41-50)	alanlarına	ait	toplam	50	
soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı	cevap	kâğıdının	Sözel	Bölüm	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

1. 

Baba kızına şu öğütleri
vermiştir:

 Değiştirebileceğin tek şey kendinsin... Bun
dan yirmi yıl sonra yapamadıkların için üzü
leceksin. Dolayısıyla halatları çöz, güvenli li
mandan uzaklara yelken aç. Rüzgârı yakala; 
düşle, araştır, keşfet. Yapabileceğin kadar söz 
ver. Sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap. 
Kendi dertlerini gözyaşlarıyla boğmak isteyen
lere dertlerin yüzme bildiğini söyle. Dalın ucu
na gitmekten korkma! Meyve oradadır. Talihi
ne biraz zaman tanı, mutlaka değişecektir. 
Göreceksin, başarı merdivenlerini bir bir çıka
caksın. Başarısızlık ve pişmanlık, kalbinin se
sini dinlemeyenler içindir, bunu anlayacaksın.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilen 
öğütlerden biri değildir?

A) İnsanların senden beklediğinin daha fazla
sını onlara ver.

B) Kalbine yönelen, kalbine dönen kazana
caktır.

C) Risk almaktan korkma, riske girmeyenler 
hedefe ulaşamazlar. 

D) Hedeflerine ulaşanları örnek al, sen de ba
şaracaksın. 

2. (…) Emin, hikâyenin son iki cümlesindeydi ki 
kapı zili çaldı. Elleri tutuştu, kalbi durma nok
tasına geldi, tir tir titriyordu. Yine de kendini 
kaybetmeden her bir nakşı ilmek ilmek işlenen, 
babasının önemli evraklarını sakladığı Maraş 
sandığının kapağını bir çırpıda açıp hikâyeyi 
içine attı ve kapıya koştu. Babası çok neşeliy
di, oğluna sımsıkı sarıldı:  

	 			Oğlum:

 – Bugün sana arka planını anlatacağım, gere
kirse satır satır okuyacağım hikâyemi. 

 Yıllarca merak içinde bıraktığı ama bir türlü 
Emin’e anlatmadığı hikâyesinin gizemi bo
zulmuştu ama babanın bundan haberi yok
tu. Emin “Baba, baba” diyebildi, sözcükler 
düğümlendi, gerisi gelmedi, biran sessizliğe 
büründü.  Durdu, durdu “Bahçede arkadaş-
larımla top oynayabilir miyim?” diyebildi. 
Babası hikâyemiz deyince:

 – Benim de hikâyem olmalı, sır sandıklarında 
saklı…

 Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangi-
si kesin olarak çıkarılabilecek yargı değil-
dir?

A) Emin babasına ait hikâyeyi merakla oku
mak istemiştir. 

B) Yazar, belli bir süre hikâyesini oğlu ile pay
laşmayı arzu etmemiştir.

C) Yazar, Emin’in hayatını anlattığı hikâyesini 
sandıkta saklamıştır.

D) Hikâyenin sırrı bozulmuş ama yazar bun
dan habersizdir.
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3. Şair mikrofona yaklaştı. Salonu tıklım tıklım 
dolduran Maraşlılara: “Selçuklu Devleti’nden 
beri sinesinde at kişneyen, binlerce yolcunun 
hatırasını tarihi çarşılarında saklayan, özgür
lük için şehitliğe nöbet tutan, namusunu kirli el
lere teslim etmeyip çetelerin kahramanlık hikâ
yelerini nesilden nesile gururla anlatan, huzur 
nakkaşlarına kucak açıp özgürlüğün kor ateşte 
yeniden yeşerdiğini tüm Anadolu’ya duyuran, 
yedi iklimin dans ettiği, çağlara kanat çırpan 
Maraş’ı körpe yüreklere anlatmak isterim.” 
ifadesi dakikalarca ayakta alkışlandı. Melike, 
şehrimin güzelliklerini nasıl oldu da daha önce 
öğrenemedim, diye kendini suçladı, gözyaşla
rını yüreğine akıttı. Daha fazla dayanamadı, 
Arkadaşı Hilal’le gururlu bir şekilde şehri gez
meye başladı. 

 Yukarıdaki hikâyede aşağıdaki unsurlardan 
hangisine ait bilgiye ulaşılamaz?

A) Zamana 

B) Şahıs kadrosuna

C) Olay örgüsüne

D) Olayın geçtiği mekâna

4. I. Sınav çok yaklaşmasına rağmen çocuğu
ma bir türlü ders çalışmayı öğretemedim.

II. Sana değer veren arkadaşlarına saygı 
göstermen yerinde bir davranıştı.

III. Nusret Şan’ın hikâyesindeki çok başarılı 
üslubunun yanı sıra örtülü anlamlarla süs
lenen gözlemleri okuyucuyu mest etmişti.

IV. Keşke ilimizde yapılan kitap okuma yarış
masındaki kitaplarını zamanında okusaydım.

 Yukarıdaki cümlelerin anlam özellikleri sı-
rasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?   

I II III IV

A) Sitem Onaylama Eleştiri Pişmanlık

B) Yakınma Onaylama Beğenme Hayıflanma

C) Yakınma Beğenme Yorum Sitem

D) Uyarı Değerlendirme Onaylama Pişmanlık

5. Halk ozanları, içinde yetiştiği toplumun acıla
rını, üzüntülerini ve sevinçlerini şiirlerinde dile 
getirir. Ozanlar saz çalabilen, şiir yazan, atış
malar yapan kişilerdir. Genellikle hece ölçü
süyle şiir yazan ozanların şiirlerini anlamak ol
dukça kolaydır. Şiirlerini okuyan veya dinleyen 
her kişi kendine göre anlam çıkartabilir. Günü
müzde halk ozanlarına gereken ilgi gösterilme
mektedir. Bunun başlıca nedeni arasında şiire 
ve saza olan ilginin azaldığı gösterilebilir. Halk 
ozanı binlerce yıldır Türk kültüründe önemli bir 
yere sahipken bugün niçin unutulup bir köşe
de meraklılarını beklemektedir? Memleketimiz 
Kahramanmaraş’ta sayabildiğimiz kaç halk 
ozanı vardır?

 Yukarıda verilen paragrafta aşağıda verilen  
cümlelerin hangisine ulaşılamaz?

A) Halk ozanlığı asırlardır Türk kültüründe 
önemli bir yere sahiptir.

B) Halk ozanlarının kullandığı ölçü ile ilgili bilgi 
verilmiştir.

C) Şiirlerinde genellikle sevgi ve aşk temaları
na yer verdikleri anlatılmıştır.

D) Yazar, günümüzde ozanlara gereken öne
min gösterilmediğinden yakınmaktadır.
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6. Öğretmen Ahmet Bey; yazı türlerinin daha iyi 
kavranması, anlaşılması için Türkçe dersinde 
Zeynep, Ece, Ahu, Yunus ve Kağan’a farklı 
türlerde yazılar okumalarını istemiştir. Onlar 
da aynı veya farklı türde 7 tür yazı okumuşlar
dır. Bu yazı türleri olan hikâye, masal, dene
me ve makale en az bir kişi tarafından bir kez 
okunmuştur. Bunlarla ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir: 

• Hikâye okuyan deneme okumuş, deneme 
okuyan da hikâye okumuştur. 

• Her öğrenci en az 1, en fazla 2 yazı türü 
okumuştur. 

• Ahu ve Zeynep aynı tür yazıları okumuşlardır.

• Kağan’ın deneme okuduğu bilinmektedir.

• 2 öğrenci makale okumuştur. 

• Yunus sadece masal okumuştur.

 Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) En az iki öğrenci iki farklı yazı türü okumuştur.

B) Kağan hem hikâye hem de deneme oku
muştur. 

C) Masal okuyan öğrenci başka tür yazı oku
mamıştır.

D) Ahu ve Zeynep, hikâye ve deneme oku
muştur.

7. Sende kemal bulmuş renk, şekil, biçim

 Yaşamanın öz suyusun bir içim

 Olanca suların sağlığı için

 Seni her gün göller, ırmaklar öpsün.

 Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatı kullanıl-
mıştır?

A) Kişileştirme

B) Konuşturma

C) Benzetme

D) Abartma

8. Anadolu’nun kültür mirasını asırlarca yüre
ğinde taşıyan Kahramanmaraş’ta Demirciler 
Çarşısı ve Kapalı Çarşı, geçmişten günümüze 
halkın uğrak yeri olmuştur. Bu çarşılarla birlikte 
farklı bir yere sahip olan Ulu Cami, 13371522 
yılları arasında hüküm süren Dulkadiroğulları 
Beyliği tarafından inşa ettirilmiştir. Özgün bir 
Dulkadirli eseri olan yapının banisi Dulkadir
li Süleyman Bey olup oğlu Alaüddevle Bey’in 
yapıyı 15011502 tarihlerinde yenilercesine 
yaptırdığı onarım, bu tarihin, inşa tarihi olarak 
kabul edilmesinde etken olmuştur. 

 Yıllar boyu pek çok olaya tanıklık etmiş, aynı 
zamanda Maraş’ın işgaline karşı mücadelenin 
başladığı, bayrak olayıyla özgürlüğe giden yo
lun ilk yapıtaşıdır. Yaşını başını almış bu çok 
ayaklı, ahşap çatılı, dikdörtgen plan şemasına 
sahip bu yapı, dışının sadeliğine karşın etkile
yici minaresi ve revaklarla çevrelenmiş avlusu 
ile Anadolu Selçuklu camileri plan şemasına 
uygundur. Ada camisi olarak da bilinen Ulu 
Cami, 2006 yılında duvardaki çatlamalardan 
dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
restore ettirilmiştir. İhtiyaçları Kahramanma
raş Büyükşehir Belediyesi tarafından karşıla
nan Ulu Cami, şehrin en büyük ikinci camisi
dir. Aynı zamanda turizm açısından en önemli 
mekânlardan biri olmaya devam etmektedir. 

 Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?

A) Eserin yapılış tarihinin değiştirilmesine tesir 
eden olay nedir? 

B) Bu cami hangi çarşının yanında yer almak
tadır?

C) Ulu Cami hangi mimari özellikleri taşımak
tadır?

D) Ulu Cami en az kaç onarımdan geçmiştir?    
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9. Abdürrahim Karakoç,  ailesinin yoğun bir şe
kilde şiirle ilgilenmesi üzerine küçük yaşta şiire 
merak sarar. İlk yazdığı şiirleri iki kitap hacmin
deyken beğenmez ve yakar. Daha sonra 1964 
yılında yazdığı şiirleri “Hasan’a Mektuplar” ki
tabında yayınlar. Halk tarafından çok tutulur.  

 Şair kendi hayatını ise şöyle anlatır: “Ebedî 
kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine 
1932 yılında dünyaya gelmişim. Çocukluğum 
şöyleböyle geçti. Kıt imkânlara, kıtlık yıllarına 
rağmen hâlâ o günleri özlerim. Birçok kimse
ye o yılları anlatsam, ‘Özlenecek neresi var?’ 
diyebilirler amma ben hep çocukluk yıllarımı 
sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başla
dım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. 
Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olma
yışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de 
avareydim, boşluğumu şiirle doldurmaya çalış
tım.” 

 Karakoç denince ilk akla gelen şiiri Mihriban’dı. 
Mihriban, Musa Eroğlu’nun sesiyle özdeşleşti. 
Büyük bir aşkın arkasından edilmiş en güzel 
sözlerdi Mihriban’ın sözleri. “Saf ve temiz bir 
aşktı” diye açıklıyordu Karakoç Mihriban’ın 
hikâyesini. “Lambada titreyen alev üşüyor” 
dizesi ya da “Kar koysan köz olur aşkın külü
ne” dizeleri aşk olmasaydı yazılır mıydı hiç?

 Yukarıda paragrafla ilgili olarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yapısına göre sadece birer bağlı ve birleşik 
cümle kullanılmıştır.

B) Altı çizili cümlede vurgulanan öge dolaylı 
tümleçtir. 

C) İlk paragrafta altı çizili kelimeler sırasıyla 
“isimfiil, zarffiil ve sıfatfiil”dir. 

D) Doğrudan anlatımın olduğu metinde birinci 
ağız kullanılmıştır.

10. Eski Maraş’ta halk susuzluk çekmesin diye 
mahalleler, suya kolay ulaşılabilecek bölgeler
de kurulmuştur. En büyük su Pınarbaşı’ndan 
gelir, şehrin içinden Aksu’ya ulaşırdı. Özellik
le Ulu Cami’ye kadar yedi değirmen çalıştıran 
bu büyük su, Kapalı Çarşı ve derici esnafının 
yüzünü de güldürürdü. Şazi Bey’in suyu ise 
Tekke’den gelir, bir kısmı camide kullanılırdı. 
Divanlı’dan gelen su camilerin ve mahallenin 
su ihtiyacını karşıladığı gibi iki de değirmen ça
lıştırırdı. Uzunoluk’tan gelen su Ahır Dağı’nın 
karlarıyla bezenerek gelir, yürekleri soğutur
du…  

 Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Örtülü anlam ifade eden cümle vardır.

B) Öznel ve nesnel cümleler vardır. 

C) Amaçsonuç cümlesi kullanılmıştır. 

D) Karşılaştırma cümlesi yoktur.

11. Aşağıdakilerin hangisinde “boş” sözcüğü-
nün cümlede kullanılan anlamı ile karşısın-
da verilen anlamı birbirine uymamaktadır?

CÜMLE ANLAMI
A) Yaralı kaymakamla iki 

emir eri de boş kalan 
kompartımana rahat
ça yerleştiler. 

İçinde bir şey bu
lunmayan, dolu 
karşıtı.

B) Tam bu sırada, yanla
rından elindeki tepside 
boşlarla ortalıkçı bir 
çocuk geçmektedir.     

Yapılacak işi 
olmayan, işsiz.

C) Bütün bunlar güneşli 
ve rüzgârlı bir günün 
boş vaatleri miydi?

Anlamsız

D) Yaşlı başlı insanlarız, 
dedi. Birbirimizi boş 
tesellilerle aldatacak 
değiliz.

Bir işe yarama
yan, yararsız
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12. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış 
cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yok-
tur?

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

13. Kahramanmaraş çarşıları ile ilgili;

I. Geçiş güzergâhı olması bir sanat merkezi 
olmasında etkili olmuştur.

II. Bu çarşılardaki ürünler günümüzde de her 
yerden talep görmektedir. 

III. Ürünlerin satışında hiçbir zaman inişli çı
kışlı bir süreç yaşanmamıştır.

IV. Farklı alanlarda farklı mesleklerin icra edil
diği çarşıları vardır.

V. Evliya Çelebi Maraş çarşılarının çok meş
hur olduğunu ifade etmiştir.

 yargılardan hangisine ulaşılabilir?

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

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

12 – 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Kahramanmaraş tarihin hemen her döneminde var olmuş bir şehirdir. Bulunduğu konum gereği tarihsel 
süreçte aynı zamanda bir geçiş güzergâhı da olmasından bir sanat şehri olarak yaşayagelmiştir. Burada 
üretilen birçok zanaat ürünü yöre halkının yanı sıra şehri uğrak yeri olarak kullananlar tarafından da talep 
görmektedir. Öyle ki kaynaklarda; gelen kervanların Maraş bedestenlerinde yüklerini tuttuktan sonra yine 
dört bucağa dağıldığını, Maraş çarşısı dört bir yana uzanan kervanlara mal yetiştirdiği anlatılır.
Evliya Çelebi’nin “Amber kokusundan giremez, bir nesne almadan edemezsiniz!” dediği Suki Maraş, 
Saraçlar, Kazazlar, Mazmanlar, Bakırcılar, Semerciler gibi çarşıları meşhurdur.
Tarihi Kahramanmaraş çarşılarını sanat eserleriyle bezeyen kazazlar, basmacılar, dokumacılar, abacılar, 
saraçlar Türk Osmanlı sanatının orijinal örneklerini meydana getirmişlerdir. Yine bu çarşılarda Osmanlı’nın 
en ileri tabaklığını, köşkerliğini, mazmanlığını, çadırcılığını görmek mümkündü. Kuyumculuk, bakırcılık, de
mircilik, tenekecilik, dökmecilik ve mobilyacılık Maraş bedestenlerinde boy gösteren diğer sanat dallarıydı. 
(1) Cumhuriyet Dönemi’nde eski konumunu yitirmekle beraber bu defa da bazı alanlarda ülkenin önde 
gelen üreticisi olmuş hatta dünyaya hitap eder konuma yükselmiştir. (2) Günümüzde de yemenicilik, ba
kırcılık, oymacılık, saraçlık zanaatları ilimizin ihtiyaçlarının yanında doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun da 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. (3) Hatta Türkiye ve dünya sinemasında Maraş Yemenisi kullanılmaktadır. 
(4)2018’in mayıs ayına geldiğimiz bu günlerde çarşılarda çekiç sesleri yükselmekte, yeni zanaatkârları ve 
müşterilerini beklemektedir.
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14 - 15. soruları aşağıdaki metne göre cevap-
layınız.

(1) Türk edebiyatında önemli yerleri olan Yedi Gü
zel Adam, 1950’li yıllarda Kahramanmaraş Lisesin
de hayatları kesişen ve sonrasında birbirlerinden 
ayrılmayan yürekli şairlerdir. Türk edebiyatına pek 
çok eser kazandıran şairler, adını Cahit Zarifoğ
lu’nun Yedi Güzel Adam şiirinden alıyor. Türkiye’nin 
siyasi olarak kriz yaşadığı yıllarda lise talebesi olan 
bu yedi genç, hayata karşı bir duruşları olmasını is
ter. (2) Edebiyata meraklı Yedi Güzel Adam, şiir ve 
hikâyeleriyle bir duruş sergiler. Dönemin Başbaka
nı merhum Adnan Menderes’in siyasi bir komplo ile 
idama götürülmesi üzerine, yaşananlar karşısında 
kalemleri ile konuşmaya karar verirler. Yedi Güzel 
Adam lise sıralarında Hamle dergisini çıkarmaya 
başlar. (3) Şiirlerle kurdukları bağı hiçbir zaman 
koparmazlar. (4) Büyük bir aşkla kalemlerine sarı
lan yürekli adamlar, kalemin kurşundan daha etkili 
bir silah olduğunu düşünür ve umutlarını asla yitir
mezler. Bir döneme ışık tutan Yedi Güzel Adam; 
dönemin edebiyat, kültür ve fikir hayatını eserlerine 
yansıtmışlardır…

14. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış 
cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?

A) 4 numaralı cümlede karşıt anlamlı sözcük
ler kullanılmıştır

B) 3 numaralı cümlede mecaz anlamlı sözcük 
kullanılmıştır.

C) 2 numaralı cümlede terim anlamlı kelimeler 
kullanılmıştır.

D) 1 numaralı cümlede tanımlama yapılmıştır.

15. Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yedi Güzel Adam, Hamle dergisiyle Türk 
edebiyatın mihenk taşı olmuştur.

B) Yedi genç, bir araya gelip kalemlerini ede
biyat için etkili kullanmıştır.

C) Yedi Güzel Adam siyasi krizden dolayı or
taya çıkmış edebiyatçılardır. 

D) Kahramanmaraşlı edebiyatçılar her döne
me ışık tutup birçok eser kazandırmıştır

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur?

A) Kompozisyon yarışmasına tamı tamına üç 
beş öğrenci katılmıştı.

B) Üniversiteyi bitirince öğretmen olarak doğ
duğu köyde çalışmaya başladı. 

C) Melike Hanım “Kulak ağrısız delinir.” yazı
sını görünce kuyumcuya girdi.

D) Genç yazarla yaptığımız karşılıklı tartışma
lara bir süre ara verdik.

17. Milli kültürümüz, geleneklerimiz yabancıları 
imrendirecek kadar köklü ve çok zengindir. Kı
talara yayılmış tarihin derin sayfalarıdır. Orta 
Asya’dan Afrika’ya, oradan Avrupa’ya kadar 
uzanmış hatta tüm dünyaya yayılmış Türk dili 
ve kültürü, inancımızın istikbalini kurtaracak ve 
kurtarıcı temelleri bağrında taşıyan en önemli 
zenginliğimizdir. Bu zenginliğimiz için Atatürk 
“Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. 
Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz fela
ketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıraları
nı, menfaatlerini kısaca bugün kendi milletini 
yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza ettiği 
görülüyor. Türk dili milletin kalbidir, zihnidir.” 
demiştir. 

 Yukarıdaki paragrafta virgülün kullanımı ile 
ilgili olarak aşağıdaki hangi özelliğine ör-
nek yoktur?

A) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 
ayırmak için kullanılmıştır.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kul
lanılmıştır.

C) Cümlelerde özneyi belirtmek için kullanıl
mıştır.

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime 
ve kelime gruplarının arasında kullanılmış
tır.
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18. Cümlede bir nesne, bazen aynı sözcükten 
oluşturulacak dolaylı tümleci unutturabilir. Bu 
tür cümlelerde dolaylı tümleç eksikliği söz ko
nusu olur.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir 
anlatım bozukluğu vardır?

A) Deneme sınavının yapıldığı tüm özel ve 
devlet okulları tatil edildi.

B) Sizi Dolunay dergisindeki yazılarınızla tanı
yor ve güveniyoruz.

C) Son turda Emirhan Yılmaz, arkasındaki ya
rışçıyı bir hamlede geçti.

D) Birçok öğrenci derslerde gerekli nezaketi 
göstermiyor, dinlemiyor.

19. “İlimiz Pazarcık ilçesi Şallıuşağı köyünde yer 
alan Köroğlu Kalesi’nin IV. yüzyılda inşa edil
diği sanılmaktadır. Birçok beyin yıllarca kullan
dığı ve ayakta kalabilmesi için onardığı da bi
linmektedir.  Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve 
Dulkadirli Beyliği ile Osmanlı Devleti’ne de şa
hitlik eden bu kale, 1892 yılındaki Halep Salna
mesi’nde, “Aksu Çayı’na nazır meşhur bir kale 
harabesi vardır.” şeklinde bir ibare bulunmak
tadır. Duvarları kaba yontu taşı, kireç harçlı ve 
moloz malzemeden yapılan kalenin ortasında 
birbirine 30 metre uzaklıkta iki adet su sarnıcı 
bulunmaktadır.” 

 Yukarıda bilgi verilen Köroğlu Kalesi ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Bu kalenin varlığını sürdürebilmesi için en 
az bir kez restore edilmiştir.

B) Birçok devletin varlığında ayakta kalmış 
olup meşhur bir kale olduğu kaynaklarda 
ifade edilmiştir.

C) Kahramanmaraş’ın eski kalelerinden biri 
olan bu yapı bir köyde inşa edilmiştir.

D) Dulkadiroğlu Beyliği Pazarcık’taki bu kaleyi 
yıllarca kullanmıştır.

20. “(1) Beden eğitimi vücut için ne ise, okumakta 
beyin için odur.” sözünden hareketle öğrenci
lerimize kitap okutmak istedik. (2) Farklı şehir
lerden ara ara yazarlar davet ettik okulumuza. 
“Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesine 
katkıda bulunmak, genç yürekleri büyük bir he
yecanla bilgi ile yoğurmak en büyük hedefimiz
di. (3) “İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş 
yüzyılların seçkin zekâlarıyla önceden düzen
lenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.” sözü
nü bir kez daha hatırlayarak en iyi kitapları öğ
rencilerimizle buluşturmak istedik, yolumuza 
durmadan devam ettik. Amacımız: “Futbol se
yircisi kadar kitap okuyucusuna kavuştuğumuz 
gün, uygarlık savaşlarını kazanacağız” diyen 
yazarın gösterdiği hedefe ulaşmaktı… Büyük 
bir aşkla başladılar kitap okumaya. (4) “Bir in
sanın değeri, kitaplarına eşittir.” sözünü müte
madiyen tekrar ediyorduk derslerimizde.

 Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış 
altı çizili cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı cümle kurallı fiil cümlesidir.

B) 2 numaralı cümle etkengeçişsiz cümledir.

C) 3 numaralı cümle öznesi ortak sıralı cüm
ledir.

D) 4 numaralı cümle devrik fiil cümlesidir.
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21. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemize karşı 
yapılan işgallere karşı cemiyetler ve kuvayı 
milliye birlikleri kurarak mücadele eden Türk 
halkı, Mustafa Kemal tarafından birleştirildi. İş
gal güçlerine karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı 
kazanarak vatanı bağımsızlığına kavuşturdu. 
Elde edilen bu başarı siyasi zaferi de berabe
rinde getirdi ve Türk halkının gerçek temsil
cisi olan TBMM, Lozan Barış Antlaşması için 
konferansa davet edildi. Sevr Antlaşması’nın 
Türklere yaşam hakkı tanımayan maddelerinin 
milli menfaatlerimiz doğrultusunda değiştiril
mesi için uzun uğraşlar verilse de bazı madde
ler TBMM’nin isteği doğrultusunda çözüleme
miştir.

 Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Ant-
laşması’nda milli çıkarlarımız doğrultusun-
da çözülemeyen konulardan biridir?

A) Türkiye  Irak Sınırı

B) Kapitülasyonlar

C) Savaş Tazminatı

D) Türkiye – Yunanistan Sınırı

22. “ Arkadaşlar! Bu gece burada sizleri toplamak
tan amacım şudur: (…) Bu talihsiz memlekete 
karşı önemli görevlerimiz vardır. O’nu kurtar
mak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı 
ve bütün Rumeli kıtasını vatandan ayırmak is
tiyorlar. (…) Millet, zulüm ve baskıcı yönetim 
altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan memle
kette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin 
ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih, bugün 
biz evlatlarına büyük görevler yüklüyor… köh
neleşmiş ve çürük idareyi yıkarak, milleti ha
kim kılmak kısacası, vatanı kurtarmak için sizi 
göreve davet ediyorum!...”

 Yukarıda Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet 
Cemiyetinin Selanik şubesinin yapmış olduğu 
toplantıdaki konuşmasından bir bölüm alın
mıştır.

 Yalnız bu metne bakılarak, Mustafa Kemal’e 
ait kişilik özelliklerinden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Vatanseverlik B) Bağımsızlık

C) Liderlik D) Çok Cephelilik

23. 1946’dan itibaren ADB ve SSCB arasında 
başlayan Soğuk Savaşın etkisi tüm Avrupa’da 
hissedilmeye başlanmıştı. SSCB’nin aşırı güç
lenmesi ve yayılmacı bir politika izlemesi Av
rupa’yı Rus tehdidiyle karşı karşıya bırakmış
tı. SSCB’nin yayılmasını önlemek isteyen 
ABD, tehdit altındaki ülkeleri ekonomik ve 
askeri açıdan güçlendirmek için Truman 
Doktrini çerçevesinde aşağıdaki uygulama-
lardan hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Varşova Paktının kurulması

B) Varlık vergisinin getirilmesi

C) Marshall Planı

D) Nato’nun kurulması

24. I. Rusya’nın isteği üzerine TBMM, Azerbay
can, Gürcistan ve Ermenistan’la imzalan
mıştır.

II. Moskova Antlaşması’nın tekrarı niteliğin
dedir.

III. Doğu sınırımızın kesin olarak çizildiği ant
laşmadır.

IV. Doğudaki savaş tehlikesi tamamen sona 
erdiğinden buradaki askeri birliklerin kaydı
rılmasıyla batı cephesinin de güçlenmesini 
sağlamıştır.

 Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Kars Antlaşması

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması

D) Gümrü Barış Antlaşması
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26. Misakı Milli kararlarına göre,
• Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan önce 

işgal edilmemiş olan topraklarımız birbirin
den ayrılmaz bir bütündür,

• Arap halkın çoğunlukta olduğu yerlerin ge
leceğini Arap halkının oyları belirleyecektir,

• Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların 
hakları komşu ülkelerde yaşayan Türklerin 
hakları kadar olacaktır,

• Ekonomik, siyasi ve hukuki gelişmemizi 
engelleyen ayrıcalıklar kaldırılacaktır.

Misakımillî’nin yukarıda verilen kararlarına 
göre aşağıdaki yorumlardan hangileri yapı-
labilir?
I. Tam bağımsızlık yönünde karar alınmıştır,
II. Komşu ülkelerde yaşayan Türklerin hakla

rı, Osmanlıda yaşayan azınlıkların hakla
rından üstün tutulmuştur, 

III. Türk vatanının sınırları çizilmiştir
IV. Halkın kararına saygı duyulan kararlar 

alınmıştır.
V. İtilaf devletleri, Misakı Millî kararlarına 

saygı göstermişlerdir.   
A)  I – III – V                            B) I – III – IV
C) II – III – V                            D) I – II – IV 

27. I. Dünya Savaşı’ndan istediklerini alamadan 
ayrılan Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutum
larının artması üzerine Türkiye’nin girişimleri 
sonucunda 9 Şubat 1934 tarihinde Balkan An
tantı imzalandı. Balkan Antantı’nı imzalayan 
devletler karşılıklı olarak sınırlarını güvence 
altına almayı kabul etmiş oluyorlardı. Dostluk, 
saldırmazlık ve barışa dayalı bu oluşuma da
vet edilmesine karşın II. Balkan Savaşı’nda 
haksızlığa uğradığını öne sürerek katılmayan 
balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan                 B) Yugoslavya

C) Yunanistan                 D) Romanya

25. 

 Ülkemiz, coğrafi konumundan dolayı önemli petrol ve doğalgaz sahalarıyla teknoloji yönünden gelişmiş 
Avrupa ülkeleri arasında köprü durumundadır. Uygun iklim koşulları, zengin yer altı kaynakları, tarihi 
ve doğal güzelliklerinden dolayı ülkemiz terörizm, irticai faaliyetler, misyonerlik, Ermeni iddiaları gibi 
çeşitli iç ve dış tehditlere maruz kalmaktadır. Bu tür tehditler, bazı yabancı devletler tarafından da 
desteklenmektedir.

 Ülkemize karşı yapılan bu tehditlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye’nin gelişim sürecine katkı sağlamak
B) Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak
C) Ülke bütünlüğümüze verilebilecek zararları engellemek
D) Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyadaki etkinliğini arttırmak

VA

KARADENZZ 



B B B B
SÖZEL BÖLÜM

Diğer sayfaya geçiniz.10

28. II. Dünya Savaşından sonra;

I. Avrupa’da demokratik olmayan yönetimle
rin yıkılması.

II. Türkiye’nin, 2. Dünya Savaşı’nda demok
ratik ülkelerle aynı grupta yer alması.

III. Türkiye’deki mevcut hükümet üyeleri ara
sında fikir ayrılıkları yaşanmaya başlaması.

IV. Mecliste farklı düşüncelerin temsil edilme
sinin sağlanılmak istenmesi

 gibi durumlar aşağıdakilerden hangisini zo-
runlu kılmıştır? 

A) Yeni bir anayasanın hazırlanmasını

B) Yeni bir ekonomik modelin benimsenmesini

C) Uluslar arası kuruluşlara üye olunmasını

D) Çok partili hayata geçilmesini

29. 26 Eylül 1925 tarihinde maarif teşkilatıyla ilgili 
çıkartılan genelgede yabancı okullarla ilgili ola
rak;

•	 Yabancı okullar, Türk Maarif Teşkilatına 
bağlı olacak,

•	 Yabancı okullarda Türkçe ve Türk tarihi 
dersleri zorunlu ders olarak ve Türk öğret
menlerce okutulacak,

•	 Yabancı okullar, eğitimöğretim dışı faali
yetlerle ilgilenmeyecek,

•	 Yabancı okullar, Türk müfettişler tarafın
dan denetlenecek.

 gibi kararlar alınmıştır.

 Verilen bilgiler dikkate alındığında Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin aşağıdakilerden 
hangisini hedeflediği söylenebilir?

A) Yabancı okulların faaliyetlerini denetim altı
na almayı.

B) Yabancı okulların ülkemizdeki faaliyetlerini 
sonlandırmayı.

C) Yabancı okulların tamamen Türkçe eği
timöğretime geçmelerini sağlamayı.

D) Türk okullarında yabancı dil öğretimine 
ağırlık vermeyi.  

30. 

 Milli Mücadele ve TBMM’ye karşı;

    İstanbul Hükümeti,
    İstanbul Hükümeti ve itilaf devletleri,
    Azınlıklar,
    Bazı Kuvayi milliyeciler tarafından isyanlar 

çıkartılmıştır.
 TBMM ise bu isyanları bastırmak için;

•	 Hıyaneti Vataniye Kanunu’nu çıkartmıştır,
•	 Ankara Müftüsü Rifat Börekçi’ye fetva ha

zırlatmıştır,
•	 Anadolu Ajansını kurmuştur,
•	 İstanbul ile tüm ilişkileri kesmiştir.

 TBMM, yaptığı bu faaliyetlerle aşağıdakiler-
den hangisini amaçlamış olamaz?

A) Otoritesini arttırmayı.
B) Halkı Kurtuluş Savaşı hakkında doğru bilgi

lendirmeyi.
C) İstanbul Hükümetinin Anadolu’daki etkinli

ğini arttırmayı.
D) Halkın desteğini almak için dini güçten fay

dalanmayı.

31. “Ne sen  ne oğlun  ne kızın  ne erkek hizmet
kârın  ne hayvanların  ne kapısındaki gariban 
hiç bir türden iş yapmayacaksınız çünkü Tanrı,  
gökyüzünü, yeryüzünü, denizi ve onlarda olan 
bütün şeyleri altı günde yarattı, yedinci gün 
dinlendi; bunun için Tanrı bu günü kutsadı ve 
mukaddes kıldı.”

 Yukarıda ifade edilen cümle hangi dinde 
neyi ifade etmektedir?

A) Budizm – Karma 

B) Hinduizm – Tenasüh

C) Hristiyanlık – Pazar 

D) Yahudilik – Şabat
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32. 

 Yukardaki tablodan çıkarılabilecek en doğ-
ru sonuç aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

A) Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar 
(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi 
pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa 
eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla an
cak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, 
Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil 
mi? 

B) Allah, içki içene, içirene, alıp satana, yapa
na, saklayana, taşıyana, kendisine götürü
lene ve parasını yiyene lanet etti.

C) İçki ile iman, bir arada bulunmaz; biri, diğe
rini uzaklaştırır.

D) İçki bütün kötülüklerin anasıdır.

33. Televizyonda bazı insanların oturup elleri
ni dizlerinin üzerine koyup “Om” sözcüğünü 
söyleyerek hem dinlendiklerini hem de aktivite 
yaptıklarını izledim. Ancak araştırmalarıma 
göre bu faaliyetin sadece bir dinlenme ve ak
tivite değil, bir dinde ibadet olduğunu ve “Om” 
kelimesinin de besmele yerine geçen bir ifade 
olduğunu öğrendim.

 Bu ibadet hangi dinde yapılmaktadır ve adı 
nedir?

A) Hinduizm – Karma

B) Budizm – Ruh Göçü

C) Hinduizm – Yoga

D) Budizm – Tenasüh

34. Hz. Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf bir 
adam telaşla girer. Hz. Süleyman (a.s) benzi 
sararmış ve korkudan titreyen bu adama sorar:

– Hayrola ne var? Neden böyle korku 
içindesin? Derdin nedir? Söyle bana... 
Adam telaş içinde:

– Bu sabah karşıma Azrail (a.s) çıktı. Bana 
hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım 
ki, benim canımı almaya kararlı…

– Peki, ne yapmamı istiyorsun?”

 Adam yalvarır:

– Rüzgârına emret de beni buradan ta Hin
distan’a iletsin. O zaman Azrail (a.s) belki 
beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış 
olurum. 

 Hz. Süleyman, adamın haline acır. Rüzgârı ça
ğırır ve:

– Bu adamı hemen al. Hindistan’a bırak!” em
rini verir.

 Öğleye doğru Hz. Süleyman, divanı toplayarak 
gelenlerle görüşmeye başlar. Bir de ne görsün, 
Azrail (a.s.) da topluluğun içine karışmış, di
vanda oturmaktadır. Hemen yanına çağırır:

– Ey Azrail! Bugün kuşluk vakti o adama ne
den hışımla baktın? Neden o zavallıyı kor
kuttun?” der.

 Azrail (a.s) cevap verir:

– Ben, o adama öfkeyle, hışımla bakmadım. 
Hayretle baktım. O yanlış anladı. Onu, bu
rada görünce şaşırdım. Çünkü Allah (cc) 
bana emretmişti ki:

– “Haydi git, bu akşam o adamın canını Hin
distan’da al!” Ben de bu adamın yüz kanadı 
olsa, bu akşam Hindistan’da olamaz. Bu 
nasıl iştir, diye hayretlere düştüm. İşte ona 
bakışımın sebebi bu idi.

 Yukardaki parçadan çıkarılacak sonuç aşağı-
dakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) Ecel geldiği an gerçekleşmesi gerekir. Ye
rin ve zamanın önemi yoktur.

B) Ecelin yeri ve zamanı belli değildir.

C) İnsanı ölümden eceli korur.

D) Ecel ve ömür külli iradeye bağlıdır. Cüz’i 
irade buna engel olamaz.
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35. Günümüzde kader ile ilgili sözler içeren şarkı,  
türkü ve şiirler yazılıp söylenmektedir. Bunlar
dan bazıları şunlardır; “Yolla kaderim yolla acı
ları bana yolla, değme felek değme tenime be
nim,  bana kaderimin bir oyunu mu bu, kader 
aldı seni benden.... “ gibi sözlerle ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğru-
dur?

A) İnsanlar kader ile ilgili doğru bilgiye sahipler 
ancak tam olarak bunu ifade edemiyorlar.

B) Kader ile ilgili söylenenler aslında doğru
dur.

C) İnsanlarda başlarına gelen kötü eylemlerin 
kader tarafından yapıldığına dair yanlış bir 
kader anlayışı vardır. 

D) İnsanlar aslında kadere tam olarak inanma
maktadır.

36. Hacca gitmek isteyen Saadet Hanım, hac ile 
ilgili şu bilgileri okumuştur: 

I. ihrama girmek 

II. Kâbe’yi ziyaret tavafı yapmak 

III. Müzdelife vakfesi yapmak 

lV. Mina’da kurban kesmek 

V. Arafat vakfesi yapmak 

Vl. Şeytan taşlamak 

 Ancak hangi sırayla yapacağını hatırlaya-
mamıştır. Saadet Hanım hangi sırayı takip 
ederse hac vazifesini doğru bir şekilde yap-
mış olur? 

A) I V III VI IV ll

B) I II III IV V VI

C) I II V III IV VI

D) I V III IV VI II

37. Yüce Allah’ın Kur’anı Kerim’deki ilk emri “Seni 
yaratan Rabbinin adıyla oku.” dur. Peygambe
rimiz ise “İlim Çin’de dahi olsa gidip alın.” buyur
maktadır. Yüzyıllarca İslam âlimleri dünyanın 
ilmine katkı sağlamış; Gırnata’dan Bağdat’a, 
İstanbul’dan Şam’a kadar her bir coğrafyada 
nice âlimler yetişmiştir. Tabi bu ilimler büyük 
emek ve çaba ile meydana gelmiştir; geceleri 
sabaha kadar uyumadan çalışılmış, aylarca at 
ve deve ile yol gidilmiş, öldüklerinde yazı ka
lemlerini budadıkları talaş ile cenaze suyu bile 
kaynatılan olmuştur. İbni Sina tıbbın babası 
olmuş,  Ali Kuşçu gökyüzünde âlemleri hesap
lamış,  Birûni ekinoksu bulmuştur... Daha nice 
âlimler İslam’ın ışığında ilme çok büyük katkı 
sağlamıştır. 

 Yukardaki metne göre ilme katkı sağlayan 
âlimlerimiz peygamberimizin hangi yönünü 
kendine örnek edinmiş olabilirler? 

A) Peygamberimiz hakkı gözetir ve haksızlığın 
karşısında dururdu.

B) Peygamberimiz çalışmayı sever ve zamanı 
iyi değerlendirirdi.

C) Peygamberimiz âlimlerin her ihtiyacını kar
şılardı.

D) Âlimler, peygamberlerin varisleridir.

38. Ökkeş amcanın 70 koyunu, 35 ineği, 10 ton 
buğdayı, 20.000 TL parası ve 100 gram da al
tını vardır. Bütün temel ihtiyaçlarını da karşıla
mış ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 
bir türlü ne kadar zekât vereceğini hesaplaya
mamıştır. Enes Hoca’ya gelerek zekâtını he
saplatmıştır.

 Ökkeş amca bu yıl ne kadar zekât vermelidir?

A) 1 koyun, 1 inek, 1 ton buğday, 500 TL para,   
2, 5 gram altın.

B) 1 koyun, 1 inek, yarım ton buğday, 500 TL,  
2, 5 gram altın.

C) 1 koyun, 7 koyun veya 7 keçi, 1 ton buğday, 
500 TL,  2, 5 gram altın.

D) 2 koyun, 1 inek, 1 ton buğday, 500 TL, 5 
gram altın.
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39. Hac günlerinden zilhicce ayının 9. günü insan
lara kolaylık olsun diye hacı adayları öğle ve 
ikindi namazını birleştirip öğle vaktinde kılarlar. 
Buna cemi takdim denir. Akşam ve yatsı na
mazlarını ise bileştirilerek yatsı vaktinde kılar
lar. Buna da cemi tehir denir. 

 Yukarıda bahsi geçen namazları birleştirme 
hac esnasında sırasıyla nerelerde yapıl-
maktadır?

A) Arafat – Müzdelife

B) Arafat – Mina

C) Kâbe  Say

D) Mina  Müzdelife

40. 

1 Adak kurbanının etinden herkes 
yiyebilir. D

2 Yeni doğan çocuklar için kesilen 
kurbana “Akîka Kurbanı” denir. D

3 Kardeşimize zekât veremeyiz. Y

4 Vakfe durmak, beklemek anlamı
na gelir. D

5 İnsanlar en çok ramazan ayında 
hacca giderler. Y

 Yukarıdaki eşleştirmelerden kaç tanesi 
doğrudur?

A ) 2 B ) 3 C ) 4 D ) 5

41.

Hello! I’m Pelin Karahan. I have a TV 
program called “Tasty Recipes with Pelin 
Karahan”. I love being at the kitchen. I 
always prefer healthy food. As everyone, 
I like eating potato chips, but it is too fatty. 
However, I have a healthy recipe and I 
want to share it with you.

    

First, peel two potatoes and slice them into a 
big bowl. Add a teaspoon of salt, pepper and a 
tablespoon of olive oil. Then mix them well. After 
that, put the mixture into a baking sheet. Put it into 
oven and bake it for about 40 minutes. Finally, take 
the potatoes out of the oven. 

 Bon Appetit!

    

 Which of the following is TRUE?

A) Pelin Karahan prefers frying chips to baking 
them.

B) Put salt and pepper after taking the potatoes 
out of the oven.

C) According to Pelin Karahan, cooking meals 
is so boring. 

D) Slice the potatoes before you add some 
salt, pepper and olive oil.
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42. 
One of your friends needs a new 
smartphone and invites you to go to the 
shopping mall together.

You’d like to join your friend, but you 
have an important exam tomorrow.

 What do you say to refuse the invitation?

A) I’m sorry, but I can’t. I hate shopping malls.

B) I think you don’t need a new smart phone. 
Forget it.

C) I have an important exam, but I can’t refuse 
this invitation.

D) I’m afraid, I can’t. I have to study.

43. 

 Matthew: Hi Myrtle. What’s up?
 Myrtle    : I’m doing well. Thanks. What about 

you?
 Matthew:  I’m fine. Are you doing anything on    

Saturday?
 Myrtle:      Nothing much. Why?
 Matthew: Janet and I are going to try sky 

diving. Fancy joining us?
 Myrtle: I’m sorry, but I can’t.
 Matthew: Why not?
 Myrtle: I’m afraid of height. That’s why I 

can’t join you.
 Matthew: It’s too bad.
 Myrtle: I hope you have fun together.

 Find the sentence in the conversation that 
shows Myrtle‘s reason for refusing.

A) Nothing much.

B) I’m sorry, but I can’t.

C) I’m afraid of height.

D) I hope you have fun together.

44. 

 Luke: What are you doing this Sunday?

 Cindy: I’m going to attend my graduation 
party.

 Luke: Oh, really! Congratulations! 

 Cindy: Thanks a lot. Why don’t you come 
along?

 Luke: It sounds awesome. What time does 
the party start?

 Cindy:    .

 Read the brochure and the dialogue.  Which 
one can be Cindy’s answer?

A) It is at Marino Café

B) It is at five o’clock.

C) It is on 27th May, Sunday.

D) It is at the class.
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45. 
Chores Schedule of 

Harry, James, Oliver and Paul

Friday Saturday Sunday

Cooking Harry Paul James

Doing the 
shopping Oliver James Paul

Taking out 
the rubbish Paul Oliver Harry

Washing 
the dishes James Harry Oliver

 Imagine it is Saturday today.

 Which one is TRUE?

A) Harry is going to prepare the meals tomorrow.

B) James took out the garbage yesterday.

C) Oliver is going to do the washingup  
tomorrow.

D) Paul went shopping yesterday

46.

Last year, I went to Spain. I had 
an amazing time there. I enjoyed 
the amazing sandy beaches of 
Barcelona. I tried scuba diving and 
windsurfing there. I stayed at an 
allinclusive resort. It was really 
comfortable.  In the resort, I tried 
some traditional Spanish dishes. I 
loved them. Especially Paella and 
Gazpacho were absolutely delicious. 
I visited The Guell Palace and 
The Gaudi House Museum. They 
were marvelous. I think you should 
definitely visit Spain.

 The writer doesn’t talk about - - - - .

A) accommodation

B) weather

C) food

D) tourist attractions

47. 

 
These days, it is usual to see children 
playing tablets everywhere. Nearly all 
of them start using tablets at very early 
ages. Hundreds of experts criticize this 
because children under five should stay 
away from technology. 

Many children are addicted to technology 
and their parents are worried about this 
addiction. I think parents should be very 
careful about the time their children 
spend with tablets. They should set a 
time limit and they should be sure their 
children stick to it.

 Read the article. What should parents do to 
protect their children from addiction?

A) They shouldn’t allow their children to use 
the tablets for a long time.

B) They should ignore advices of experts 
about technology and tablets.

C) They should start using tablets at very 
early ages.

D) They should buy better tablets for their 
children.
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48. Dear Dr. Mark Humayun,
I want to thank you for inventing bionic eyes. You’ve changed the world. Also, you’ve 

changed my son’s life.
My son, Mike had an accident three years ago. After the accident, he couldn’t see anything. 

He became very depressed. He thought his life was over. 
One day, our doctors told us about your invention; bionic eyes. We became very excited. 

He had some surgeries. And thanks to bionic eyes, he can see the world. He is not upset 
anymore. Your invention helped him to see again.

Thank you again and good luck in your researches about bionics. 
Best wishes.
Michael Simons

 This text is a - - - - .
A) letter from a doctor to a patient
B) letter of complaint about bionic eyes
C) letter to a bionic scientist
D) letter from a patient to his father

49 ve 50. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

49. Which one is TRUE?

A) 1200014000 earthquakes happen in Turkey 
every year.

B) We should prepare our houses in order to 
survive an earthquake.

C) Elevators can help us to survive an 
     earthquake.
D) Earthquakeresistant houses are very 

dangerous for people.

50. What is the writer’s reason for writing 
this text?
A) To advise people to survive a natural 

disaster.
B) To inform people about causes of 

earthquakes.
C) To warn people about aftershocks. 
D) To tell people some attractions of 

Kahramanmaraş.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

Earthquakes are one of the most dangerous natural disasters. 12000
14000 earthquakes happen in the world every year. Experts expect 
severe earthquakes in some cities of Turkey and Kahramanmaraş is 
one of them. That’s why, people in Kahramanmaraş should be very 
careful and prepare themselves, and their houses for the earthquake. 
First, we should learn that our houses are earthquakeresistant or 
not. If your house isn’t earthquakeresistant, it can kill you. Then we 
should prepare an earthquake emergency bag. We should put some 
water, food, bandages and medicine in it. Moreover, we should fasten 
wardrobes, mirrors and shelves to the wall. During an earthquake, they 
can fall on us and hurt us. Finally, we should practice how to “Drop, 
Cover and Hold on”. Don’t forget. These advices can save our lives. 


