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FEN BİLİMLERİ 
 

 

1. Şekildeki makara düzeneği 

dengededir.                     

Makaraların ve 

yükün ağırlığı 20N 

olduğuna göre F 

kuvveti kaç N’ 

dur?(Sürtünme yok ) 

A) 5           

B) 10           

C) 20    

D) 80 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıda bir besin zincirinde bulunan 

canlıların sayılarının verildiği grafik 

yer almaktadır. 

 

 

 

 

                                 

Besin zincirini oluşturan bu beş 

canlı türünün üretici olandan son 

tüketiciye doğru sıralanışı, 

aşağıdakilerden hangisinde 

verilmiştir? 

A) III-II-IV-V-I    

B) V-IV-I-II-III              

C) III-IV-II-I-V    

D) V-I-II-IV-III 

 

 

3. Fotosentez sırasında karbondioksit 

ve besin miktarı değişimini gösteren 

grafik aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 
 
 
 
 

4. Geri dönüşüm; yeniden değerlendirme 

imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve 

kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrar 

üretim safhasına dahil edilmesi 

işlemidir. Geri dönüşümün önemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Atık miktarı artar. 

B) Enerji tasarrufu sağlanmaz. 

C) Doğal kaynaklarımızı yok etmiş 

oluruz.  

D) Ekonomi için değerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlı türleri 

Canlı sayısı 

  I  II  III IV V 

 

P=20N 

F 



5. Fotosentez ile ilgili olarak bilgiler 

verilmiştir. 
 

I. En hızlı, mor ışıkta gerçekleşir. 

II. En yavaş, yeşil ışıkta 

gerçekleşir. 

III. Bitkiler gibi mantarlar da 

fotosentez yapar. 

IV. Ortamda bulunun Kireç suyu 

Ca(OH)2 fotosentez hızını 

arttırır. 

 

Buna göre verilen ifadelerden hangileri 

yanlıştır? 

A) I, II        

B) I, III                

C) II, IV              

D) III, IV   

 

6. Müge tekerlekli sandalye kullandığı 

için okul merdiveninden çıkmakta 

zorlanıyor. Sınıf arkadaşları Müge’nin 

merdiven yerine bir engelli rampası 

kullanması gerektiğini düşünüp engelli 

rampası projelerinin resmini 

çiziyorlar. 

Aşağıda verilen çizimlerden hangisi 

seçilirse Müge rampadan çıkarken 

en az kuvveti harcamış olur? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bir hayvan hücresinin kromozom 

sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte 

belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre I, II, III ve IV. bölgelerde 

gerçekleşen olaylar aşağıdaki şıklardan 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

 

8. Tabloda X,Y ve Z sıvılarının ilk 

sıcaklıkları, öz ısı ve kütle değerleri 

verilmiştir.  

 

Buna göre sıvılar özdeş ısıtıcılarla eşit 

süre ısıtılırsa son sıcaklıkları arasındaki 

ilişki hangisi olur? 

A) Z>X=Y 

B) Z>Y>X 

C) X=Y>Z 

D) X>Y>Z 

 I II III IV 

A) Mitoz  Döllenme Mayoz Mayoz 

B) Döllenme  Mitoz Mitoz Mayoz 

C) Mayoz  Mitoz Mitoz Dölleme 

D) Mayoz Döllenme Mitoz Mitoz 



9. X
1+

 iyonunun yörüngelerindeki 

elektron sayısı sırasıyla 2, 8, 8 

şeklinde olduğuna göre; 

I. X’in 8O ile oluşturacağı bileşiğin 

formülü X2O olur. 

II. X atomunun nötron sayısı proton 

sayısına eşit ise kütle numarası 38  tür. 

III. X elementi 9F ile kovalent bağlı bileşik 

oluşturur. 

IV. X elementi 1A grubunda ametaldir. 

 

Yargılarından hangileri doğrudur? 

 

A) III ve IV                B) II ve IV 

C)  I ve II                     D) I ve III 

 

10. Eterin yoğuşma ısısı yaklaşık 297 j/g 

‘dır.  

Yoğuşma sıcaklığındaki 200 gram 

eter sıvı hale geçerken çevreye kaç 

joule ısı enerjisi verir? 

 

A) 55 300 j        

B) 56 200 j 

C) 59 400 j      

D) 58 400 j         

 

 

11. Aşağıda saf bir maddenin sıcaklık- 

zaman grafiği şekildeki gibi 

verilmiştir. 

 
Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılamaz? 

 

A) Madde hal değiştirirken kinetik 

enerjisi artar. 

B) Grafikte madde iki kez hal 

değiştirmiştir. 

C) Başlangıçtaki madde katıdır. 

D) Maddenin hal değişim anında sıcaklığı 

sabit kalır.  

12. Selin ve Sinem yaptıkları deneyler 

sonucu oluşan ürünleri tablodaki gibi 

işaretlemişlerdir.  

Selin ve Sinem’in yaptığı araştırmalar 

için hangisi yanlıştır? 

A) Selin araştırmasında bitkileri 

kullanmıştır. 

B) Sinem’in araştırması oksijenli 

solunum ile ilgilidir. 

C) Selin’in araştırması fermantasyon 

(oksijensiz solunum) ile ilgilidir. 

D) Sinem araştırmasında hem hayvan 

hem bitki kullanabilir. 

 

 

13. Biyo-teknolojik gelişmelerin tarihsel 

gelişimi ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

 

 MÖ 1750: Sümerler, bira 

mayaladı. 

 MÖ 500: Çinliler, küflü soya 

fasulyesini antibiyotik olarak 

kullandı. 

 MS 100: Çinliler, toz haline 

getirilmiş krizantem bitkisini 

böcek öldürücü olarak kullandı. 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre hangi 

öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? 

 

A) Biyoteknolojik gelişmeler gıda, tıp ve 

tarım gibi birçok alanlarda 

gerçekleşmiştir. 

B) Biyoteknolojik çalışmalar 

günümüzden yüzyıl önce yapılmaya 

başlanmıştır. 

C)  Biyoteknolojik gelişmeler ile zararlı 

böcek türleri ile mücadele 

edilebilmiştir. 

D) Biyoteknolojik gelişmeler ile yeni 

besin maddeleri üretilebilmiştir. 

 Oluşan ürünler 
 Glikoz Karbon 

dioksit 

Oksijen Su Enerji 

Selin √  √   

Sinem  √  √ √ 



Demir(katı) 

Vakumlu ortam(boşluk) 

Su (sıvı) 

Hava (gaz) 

14. Tabloda mitoz ve mayoz bölünme ile 

ilgili özellikler verilmiştir. 

 

Buna göre; aşağıdakilerden hangisi 

mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili doğru 

bir sınıflandırmadır? 

 

          Mitoz    Mayoz 

 

A) 1 - 3 - 6 - 7– 8 2 - 4 - 5 - 8 - 9 

B) 2 - 3 - 4 - 9  1 - 5 - 6 - 7 - 8 

C) 1 - 3 - 6 - 7  2 - 4 - 5 - 8 - 9 

D) 2 - 4 - 5 - 8 - 9  1 - 3 - 6 - 7 - 8 

 

 

 

15. Sesin farklı ortamlardaki yayılma hızını 

göstermek için düzenek hazırlanıyor. 

Düzenekte çıkan sesin ortamlardan 

geçerek özdeş mumlara yaptığı etki 

gözlemleniyor. 

 

 

 

 

 

Deney düzeneğine göre hangi ortamda 

ses, mumlara daha çabuk ulaşarak etki 

eder?  

A) Demir 

B) Vakumlu ortam 

C) Su 

D) Hava  

16. Aşağıda kimyasal tepkime örneği 

verilmiştir. 

 

          + 

Buna göre kimyasal tepkime ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Oksijen atomları arasında bağ kırılımı 

gerçekleşir. 

B) Karbon ve oksijen kimyasal 

özelliklerini korur. 

C) Karbon ile oksijen atomları arasında 

bağ oluşumu görülür. 

D) Bu tepkime yanma tepkimesi olduğu 

için gaz çıkışı gözlenebilir. 

 

 

 

17. Fen Bilimleri dersinde öğretmen 

aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. 

Deney tüplerinin içerisine sıcak su, 

şeker ve bira mayası koyarak deney 

tüplerinin ağzını balonla sıkıca 

kapatıyor. Belli bir süre sonra balonun 

şiştiği gözlemleniyor. 

 
 

Deneydeki balonun şişmesinin nedeni 

hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? 

 

A) Bira mayaları fotosentez sonucu 

oksijen gazı üretmiştir. 

B) Bira mayaları oksijensiz solunum 

yaparak karbondioksit gazi üretmiştir. 

C) Bira mayalarının bir kısmı öldüğü için 

ayrıştırıcılar görev yapmıştır. 

D) Bira mayaları kimyasal tepkimeye 

uğrayarak oksijen üretmiştir. 

1. Bir hücreden 

iki hücre 

oluşur. 

 

4.Kromozom 

sayısı yarıya 

iner. 

 

7.Kalıtsal 

yapısı aynı 

hücreler 

oluşur 

2.Kalıtsal yapısı 

farklı 

Hücreler oluşur. 

 

5.Homolog 

kromozomlar 

ayrılır. 

8.Bir kez DNA 

eşlenmesi 

olur. 

3.Parça 

değişimi 

olmaz. 

 

6.Kromozom 

sayısı 

değişmez. 

 

9.Bir hücreden 

dört hücre 

oluşur. 

 

C O O C O O 



18. Tabloda sesin farklı sıcaklıklarda hava 

ortamındaki yayılma hızları 

verilmiştir. 

 

Tablodaki verilere göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Sıcaklık ile ses hızı doğru orantılıdır. 

B) Ses gazlarda sıvılara göre daha yavaş 

yayılır. 

C) Ses en hızlı yaz aylarında yayılır. 

D) Sıcaklık arttıkça hava molekülleri 

hızlandığı için ses hızı da artar. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Birbirine temas ettirilen A ve B 

maddelerinin denge sıcaklığına 

ulaşmalarını gösteren grafik şekildeki 

gibidir.  

 
Buna göre A ve B maddeleri ile ilgili 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) A maddesi ısı vermiştir. 

B) B maddesi ısı almıştır 

C) B maddesinin kütlesi A 

maddesinden fazla olabilir. 

D) Verilen ısı alınan ısıdan fazladır. 

20.  I ışınının farklı saydam ortamlarda 

izlediği yol şekilde verilmiştir.  

     I ışını 

 
 

Buna göre X, Y ve Z ortamlarında 

ışığın hızları arasındaki ilişki hangi 

seçenekte yanlış verilmiştir?  

 

A) Y ortamının yoğunluğu büyük 

olduğu için Işın X ortamından 

geçememiştir. 

B) I ışını Z ortamına geçememiştir. 

C) X ortamının yoğunluğu Y 

ortamının yoğunluğundan 

büyüktür. 

D) Işın bir tam yansıma bir sınır açısı 

yapmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

 

Madde Hava Hava 

 

Hava 

Sıcaklık ( C) 

 

0 18 36 

Sesin hızı ( m/s ) 

 

332 340 360 



T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 
 

 

1.  

I. Akıl ve bilimi rehber edinmek 

II. Türk milletini çağdaşlaştırmak 

III. Toplumsal gelişmeyi 

süreklileştirmek 

Yukarıda verilenlerden hangisi veya 

hangileri inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yeni Türk Devleti’nde ülkenin 

gelişmesi ve ilerlemesi adına çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. 

Buna göre aşağıda verilen 

çalışmalardan hangisi karşısında 

verilen kavram ile bağdaşmaz? 

A) Kabotaj Kanunu- Bağımsızlık 

B) TBMM’nin açılması- Hukuk 

üstünlüğü 

C) Cumhuriyet’in ilanı- Milli 

egemenlik 

D) Miladi Takvim-Çağdaşlaşma 

 

 

 

3. Laiklik ilkesinin bir gereği olarak 

yapılan inkılaplar verilmiştir. 

I. Tevhid-i Tedrisat kanunu 

II. Halifeliğin kaldırılması 

III. Kılık kıyafet inkılabı 

Buna göre yapılan inkılaplarla 

aşağıda verilen alanlar 

eşleştirildiğinde hangisi açıkta 

kalır? 

A) Askeri 

B) Eğitim 

C) Sosyal 

D) Yönetim 

 

4. Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM 

ile birlikte İstanbul Hükümeti de 

çağırılmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılabilir? 

A) Cumhuriyet ilan edilmiştir. 

B) Saltanat kaldırılmıştır. 

C) Çok partili hayata geçilmiştir. 

D) Misak-ı İktisad-ı kabul edilmiştir. 

 

 

5.  

 Ulus iradesini hakim kılmak. 

 Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir. 

Bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ilgilidir? 

A) Sosyal eşitlik 

B) Milli bağımsızlık 

C) Milli egemenlik 

D) Toprak bütünlü 



6. Aşağıdaki verilen çalışmalardan 

hangisi Devletçilik ilkesi 

doğrultusunda yapılmamıştır? 

 

A) Sümer Bank’ın kurulması 

B) Aşar Vergisi’nin kaldırılması 

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun 

çıkarılması 

D) Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 

yapılması 

 

 

 

 

7. Mustafa Kemal “Ordu istemeyen ve 

ordunun yüklediği maddi, manevi 

fedakarlığı göze alamayan bir millet, 

esaret zincirini kendi eliyle boynuna 

geçirir.” demiştir. 

Mustafa Kemal’in yukarıda ifade 

ettiği milli güç unsuru 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Askeri güç 

B) Siyasi güç 

C) Ekonomik güç 

D) Sosyokültürel güç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

yetişmesinde o dönemin modern eğitim 

veren kurumlarında kesintisiz bir 

eğitim görmüş olmasının da payı 

büyüktür. O,  bu okullarda 

kahramanlığı, vatanseverliği, 

arkadaşlığı, disiplini, fedakârlığı ve 

mücadele etmeyi öğrenmiştir. Askerlik 

derslerinin yanı sıra edebiyat, tarih ve 

Fransızca derslerine ilgi göstererek 

duygu ve düşünce dünyasını 

geliştirmiştir. 

Yukarıdaki metne göre Mustafa 

Kemal Atatürk ile ilgili verilenlerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A) O zamanın modern okullarında 

eğitim görmüştür. 

B) Vatanseverliği, arkadaşlığı, 

disiplini okuduğu okullarda 

öğrenmiştir.  

C) Fransızca derslerine yönelmesi 

milli kimliğinden ve kültüründen 

uzaklaştırmıştır. 

D) Farklı alanlara ilgi duyması duygu 

ve düşünce dünyasını geliştirmiştir. 

 

 

9. “Dünyada her şey için, maddiyat için, 

maneviyat için, hayat için, 

muvaffakiyet için en hakiki yol 

gösterici ilimdir, fendir. Bunların 

dışında kılavuz aramak gaflettir, 

bilgisizliktir.”  

Atatürk bu sözünde Atatürkçü 

Düşünce Sistemi’nin dayandığı 

esaslardan hangisini vurgulamıştır? 

A) Akıl ve bilimi 

B) Çağdaşlaşmayı 

C) Millet egemenliğini 

D) Birlik ve beraberliği 

 



10. Aşağıda verilen ilke ve inkılap 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

A) Milliyetçilik-Kabotaj Kanunu 

B) Laiklik- Halifeliğin Kaldırılması 

C) Cumhuriyetçilik-TBMM’nin 

açılması 

D) Halkçılık-Tevhidi Tedrisat Kanunu  

 

 

11. Mustafa Kemal, askeri eğitimini 

tamamladıktan sonra ilk görev yeri 

olan …………’daki 5. Orduya 

atanmıştır. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi yazılmalıdır? 

A) Şam 

B) Sofya 

C) Manastır 

D) İstanbul 

 

 

12.  

 TBMM Hükümeti tarafından 

açılan ilk cephedir. 

 TBMM Hükümetinin ilk siyasi ve 

askeri başarısıdır. 

 Kars ve Sarıkamış gibi yerler geri 

alınmıştır. 

Yukarıda özellikleri verilerin 

cephemiz aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kafkas  

B) Doğu 

C) Güney 

D) Batı  

 

13. Aşağıdaki devletlerden hangisinin I. 

Dünya Savaşı’na girmesiyle savaşın 

seyri değişmiş ve savaşın süresi 

kısalmıştır? 

 

A) ABD 

B) Rusya 

C) Yunanistan 

D) Osmanlı 

 

 

 

 

 

14. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi 

için yapılan ilk inkılap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Cumhuriyet in ilanı 

B) Saltanatın kaldırılması 

C) Halifeliğin kaldırılması 

D) TBMM nin açılması 

 

 

 

 

15. Atatürk döneminde yapılan 

inkılaplardan hangisi köylünün 

ekonomik durumunu iyileştirmek 

amacıyla yapılmıştır? 

 

A) Aşar vergisinin kaldırılması 

B) Tarımda makineleşmeye gidilmesi 

C) Kooperatifleştirme 

D) Ziraat bankasının açılması 

 



16.  

*Halifeligin kaldırılması 

*Tevhid-i Tedrisat Kanunu  

*Şer-iye ve Evkaf Vekaletinin 

kaldırılması 

Yukarıda verilen gelişmelere 

bakılarak Türkiye Cumhuriyet’i için 

aşağıdaki yorumlardan hangisi 

yapılabilir? 

A) Sosyal Devlet  

B) Laik Devlet 

C) Demokratik Devlet 

D) Hukuk Devleti  

 

 

 

 

17. Türkiye ticari taşımacılık hakkını 

denizlerde hangi kanunla elde 

etmiştir? 

 

A) Kabotaj Kanunu 

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu 

C) Beş Yıllık Kalkınma Planı 

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi 

 

 

18. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi 

laiklik ilkesi doğrultusundadır? 

 

A) Kabotaj Kanunu 

B) Harf Devrimi 

C) Seçme ve Seçilme Hakkı 

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

19. Amasya Genelgesinde yer alan  

“Milletin bağımsızlığını yine milletin 

azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi 

ile hangisine ulaşabiliriz? 

 

A) Milli mücadelenin amacı-yöntemi 

B) Milli mücadelenin sürekliliği 

C) Milli mücadelenin gerekçesi 

D) Milli mücadelenin gerekliliği 

 

 

 

 

 

 

20. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, 

"Manda ve himaye kabul edilemez." 

kararı alınmıştır. Buna göre kongreye 

katılan delegelerin aşağıdakilerden 

hangisini benimsediğine kanıt olarak 

gösterilebilir? 

 

A) Milli bağımsızlık 

B) Ulusal birlik 

C) Dünya barışı 

D) Milli egemenlik 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

 

 

 



 

 

İNGİLİZCE 
 

 

1.  

Martha : Good morning, Sam. _____?   

Sam : I am sorry, she’s not 

available at the moment. 

Martha : All right. Can you ask her 

to call me, please? Thanks.Bye. 

 

A) Can you hold on a moment 

B) Would you like to leave a message 

C) Could you please repeat that 

D) Can I speak to your mom, please 

 

2. Aşağıda verilen resme gore, boş 

bırakılan yere uygun gelen kelimeyi 

işaretleyiniz. 

 

You should - - - - the butter before you 

add the rice. 

 

A) bake  

B) melt 

C) pour 

D) fry 

 

 

3. Pelin : Why don’t we have some 

coffee and have a chat? 

Betty : - - - -. Let’s go to my house. 

I will make you a great 

coffee. 

 

A) I don’t understand 

B) Stop insisting on it 

C) It sounds great 

D) I disagree with you 

 

 

 

 

4. Aşağıda karışık olarak verilen 

cümlelerin anlamlı biçimde 

sıralandığı seçeneği işaretleyiniz. 

I. We had a lot of different activities. 

II. But my favourite was hang-gliding 

III. Because it was the most exciting 

one. 

IV. Last year, I joined a summer camp 

with my friends. 

V. Skateboarding, hang-gliding and 

rafting were some of them. 

 

A) I - IV - III – II -V  

B) III - I - IV – II - V 

C) IV- I - V-  II - III 

D) IV - II - III – I- V 

 

 

5. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

You must first ------- to continue 

reading articles because only members 

can access  them. 

A) register 

B) disconnect 

C) practice 

D) screen 

 

 

6.  Sally: ……………………..? 

 Jane: No, I generally prefer safe 

sports. 

 

A) Is cycling more enjoyable? 

B) Did you enjoy canoeing? 

C) Have you ever tried scuba-diving? 

D) What do you think about motor-

racing? 

 

  



 

 

7. Why didn’t you do your homework? 

You start to be an ..... student.  
 

A) practical  

B) organized  

C) irresponsible 

D) puntcual 

 

 

 

8. When I don’t know Turkish 

meaning of the word, I ......... it .... in 

my dictionary.  
 

A) Look / up 

B) Worry / about 

C) Curious / about 

D) Write / down 

 

 

9. I don’t like loud music. 
 

A) It’s amusing. 

B) It’s fascinating. 

C) It’s unbearable. 

D) It’s entertaining. 

 

 

10. Dilan wants to learn about other 

people in different countries, but she 

has never ...... yet. I hope she will 

visit them one day.  

 

A) been abroad 

B) travelled by ship 

C) ridden a camel 

D) worn a traditional costume  

 

 

11. Fatma: ………. it is necessary to do 

the chores? 

Kerem: I don’t know. I hate doing the 

chores.  

A) Don’t you think 

B) What must you do 

C) Who does the chores 

D) Have you done 

12. Caroline: This city is too noisy. I feel 

terrible. 

Mary: You need to relax. Let’s go to 

the countryside for the weekend. 

Caroline: ………..I really need a 

break. 

 

A) I’m busy. 

B) That’s bad. 

C) Of course not. 

D) Great idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. “I have made up my mind. I’m going 

to be a doctor.” Altı çizili cümle 

aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yer 

değiştirirse anlamda değişme olmaz? 

 

A) I have met someone  

B) I have decided 

C) I have been there 

D) I have done the task 

 

 

 

14. Aşağıdaki boşluğa hangisinin 

gelmesi uygun olur? 
 

Ali: You are so selfish and always 

talk about yourself. You don’t listen 

to me!  
Ahsen:___________I promise I will 

not do it again.  
Ali: Ok. Thank you.  

 

A) That is incredible! 

B) Poor you!  

C) You are wrong! 

D) I am sorry to hear that 

 

 



 

 

15-16-17.SORULARI PARAGRAFA 

GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Jack wants to be a scientist. He spends 

most of his time in the laboratory. He 

has been interested in science since he 

was at primary school. He has read a lot 

of articles about science. He has already 

made up his mind that he is going to be 

a famous scientist. I believe that he will 

be a prestigious scientist in  

the future.  

 

15. Jack spends most of his time in the 

laboratory because …………….. .  
 

A) he studies at primary school  

B) he would like to be a scientist  

C) he likes reading articles about writers  

D) he is a famous scientist 

 

 

16. ………………………. because he has 

already made his decision.  
 

A) He won’t be a famous scientist  

B) He has watched a lot of 

documentaries  

C) He spends time most of his time at 

home 

D) Probably, he will be a prestigious 

scientist 

 

 

17. Parçaya göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Jack is an ambitious student.  

B) Jack is charming.  

C) Jack isn’t a hardworking student.  

D) Jack is an internationally 

recognized scientist. 

 

18. Parçanın akışını bozan cümleyi 

bulunuz. 
I. Einstein was a scientist.  

II. He established the formula MC2  

III. His father wasn’t a religious man.  

IV. With his invention he won the 

Nobel Prize.  

V. Then he became very famous.  

 

A) V 

B) IV 

C) III 

D)  II  

 

 

19. Hi, Jenny, 

Eric told me that you had an accident 

yesterday. I am very sorry to hear 

that. ______. 

Please don’t worry about your 

lessons; I will share my notes with 

you. 

    Take care, 

        Bruce 

Yukarıdaki elektronik postada boş 

bırakılan yere gelebilecek ifadeyi 

işaretleyiniz. 

A) I had no idea about your party 

B) You have many exams to study for 

C) You should come to school tomorrow 

D) I hope you get better very soon 

 

 

 

20. Julia: I think ancient sites are 

………… places. They give us lots of 

information about history. 

Jim: I agree. They are more 

interesting than modern buildings. 

 

A) boring 

B) new 

C) amazing 

D) square 

 

TESTİ BİTTİ.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


