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Soru- 1 

     Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm 

     Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen. 

     Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca 

     Akar can özümde sel gizli gizli. 

 

     Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi 

     Değmesin zülüfler yar yar teller incidir. 

 

     Tatlı tatlı gülümseyen güneş 

     Sen ne umutlar verdin bize. 

 

Yukarıdaki dizelerde örneği bulunmayan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Benzetme 

B) Konuşturma 

C) Abartma 

D) Kişileştirme 

 

Soru- 2 
 

Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 yılında Çanakkale'de doğdu. Astım hastalığından dolayı çok 

zor bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Şahika Ercümen, spora başlamasını hayatının dönüm 

noktası olarak kabul ediyor. Milli Takım’da ilgilendiği spor branşlarında 100’ün üzerinde 

ulusal şampiyonluk ve rekorunun yanı sıra 8 dünya rekoru sahibidir. Şahika Ercümen’in 

mesleğini hayata benzeten şu cümlesi çok önemlidir: “Benim  için hayat ilk nefes aldığımda 

değil nefesimi ilk tuttuğumda başladı.”  

 

Şahika Ercümen’in uğraştığı spor dalı ile ilgili görsel aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B) C) D) 

 

 

  

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/sahika


MARDİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ 
 2 

Soru- 3 
 

Başarının anahtarı çok ve disiplinli çalışmak, bu yolda emek harcamaktır. Hiç kimse 

başarıyı sadece kişisel özellikleriyle elde edemez. Çalışmayan insan, yerinde saymaya ve 

başarısız olmaya mahkumdur. Yüzyılın en büyük dehalarından biri olan Edison “ Başarının 

sırrı yüzde bir zeka, yüzde doksan dokuz çalışmaktır” diyerek çalışmanın önemini 

anlatmıştır. 

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? 

A) Sayısal verilerden yararlanma 

B) Tanık gösterme 

C) Örneklendirme  

D) Tanımlama 

Soru- 4 
 

      Yaşam; tek nokta ile anlatılamayacak kadar derin, üç nokta kadar deryadır. Yaşamın 

onca soru işaretleri ile dolu olması yüzyıllar boyunca insanlığın merak konusu haline 

gelmiştir. 

      İlk çağlardan başlayıp günümüze kadar bu gizem devam etmektedir. Binlerce yıl önce 

insanlar hayatın gizemini çözmeye başladılar, bu arayış insanın beynini kemiren sorulara bir 

nebze de olsa çare olabildi. Toplumların teknolojik olarak gelişmesi süregelen bu gizemi 

daha da belirgin hale getirmeye çalıştı.Tüm bu gelişmeler ışığında insanlık, sorularına cevap 

bulabilirken koca bir yıkıntı arkasında bıraktı. 

    Bizler yaşamın sırrına olan ilgimizi maalesef  kısacık ömre heba ettik. Oysa anlamlı bir 

hayat sürdürmek bizim elimizdeydi. Koca bir evrende iğne ucu kadar yer tutmayan 

dünyamızda bir karış toprak üzerinde yaşayan insanoğlu bir arada mutlu mesut 

yaşayabilirdi. Yaşamın sırrı, kadim kutsal kitaplarda binlerce yıl önce bize tebliğ edilmişti. 

İnsan olarak kalabilmek… 

Metinde altı çizili olan kısım cümlenin hangi ögesidir? 

A) Özne                                         B) Nesne 

C) Yer tamlayıcısı                         D) Zarf tamlayıcısı 

 

Soru- 5 
Zaman ilerledikçe çocuklar doğdu. Önce Azze, sonra dört erkek çocuk(  ) Baba eve çok az 

gelir oldu(  ) Neredeyse yolu düştükçe(  ) Anlaşılan herkes duruma alışmıştı ya da öyle 

görünmeye çalışıyorlardı. Amcası(  )tır şoförü olan(  )baba rolü üstlenmişti Azze ve diğer 

çocuklar için(  ) Bu evde herkes acılarını yalnız yaşamaya alışmıştı. 
Yukarıdaki metinde yay ayraç ile gösterilen boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri 

getirilmelidir? 

 

A) (…) (.) (.) (-) (-) (.) 

B) (.) (.) (…) (-) (-) (…)  

C) (…) (.) (…) (,) (,) (.) 

D) (.) (;) (…) (,) (,) (.) 
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Soru- 6 

 

Deyim, genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan; ifadeyi 

daha zengin ve etkileyici kılmak amacıyla söylenen ve en az iki kelimeden oluşan 

kalıplaşmış söz öbekleridir. 

Aşağıda deyim döngüsünde kullanılan cümlelerden hangisinde deyim anlamına uygun 

kullanılmamıştır? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

 

 

 

 

Soru- 7 

 
Aşağıdaki şiirlerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A) B) C) D) 

N'olursun oyuncakçı 

amca, 

Bundan böyle bizlere, 

Oyuncak tüfekler 

yerine, 

Ak yelkenli bir gemi, 

Bir de süslü bebekler 

getir, 

Unutma emi? 
 

Yol kenarlarındaki  

Yağmur 

mazgallarını  

Kumbara sanıp  

Harçlığımı atardım.  

Bu yüzden en çok  

Denizden 

alacaklıyım.  
 

Bir an önce görülsün 

Diye Akdeniz, 

Toroslar’da ağaçlar 

Hep çocuk 

Kalır. 
 

Açsam rüzgâra 

yelkenimi;  

Dolaşsam ben de 

deniz deniz  

Ve bir sabah vakti, 

kimsesiz  

Bir limanda bulsam 

kendimi.   
 

 

 

I.Cavidan Öğretmen, 
öğrencilerine ders 

çalışmazsanız 
olacaklara karışmam 
diyerek aba altından 
sopa gösteriyordu. 

II.Toplumlar, açık 
fikirli insanlar 

sayesinde gelişir. 

III.Başımız dara 
düştüğü zaman  

imdadımıza  
dostumuz yetişir. 

IV.Babası o kadar 
alçak gönüllüydü ki 

burnundan kıl 
aldırmıyordu. 
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Soru- 8 

 Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük 

harfle başlar. 

 Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.  

 Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.  

 Özel ada dâhil olmayan “gazete, dergi, tablo vb.” sözcükler büyük harfle başlamaz 

 

Yukarıda büyük harflerin kullanıldığı  yerler ile ilgili bilgiler  verilmiştir. Buna göre 

aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?  

A) Dedem 13 Mart Pazartesi günü bize gelecek. 

B) Toplum olarak Türkçenin  kurallarına uymamız gerekmektedir. 

C) Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu nadide eserlerden biridir. 

D) Erdal  bey babacan tavırlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 

 

 

 

Soru- 9 

 

Mardin’i kuşkusuz en özel kılan, çağlar boyunca korunmuş, farklı inanç ve dillere sahip etnik 

toplulukların iç içe geçmiş yaşamıdır. Şehre adım attığınız andan itibaren bu hava sizi sarıp 

sarmalar. Gerek Mardin’in içinde gerekse çevresinde dolaşırken sanki zamanda yolculuk 

yapıyor gibi hissedersiniz. Yöreye has geleneksel mimariyle inşa edilmiş süslü taş evleri, 

labirenti andıran daracık sokakları, çarşıları ve farklı yemek kültürlerinin birleşmesiyle ortaya 

çıkmış mutfağıyla Mardin, farklı ve heyecan vericidir. Tarih öncesi çağlardan beri insanların 

yaşam sürdüğü bu bölgenin her köşesi geçmişten izler taşır. Mardin ve çevresi Hristiyanlığın 

ilk yayıldığı yerlerden biri olmuştur. Burada yaşayan Süryaniler, Hristiyanlığı kabul eden ilk 

toplumdur. Mardin sınırları içindeki Tur Abdin bölgesi, Türkiye’de bugün en çok kilise ve 

manastırın bulunduğu yerlerden biridir. 

 

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi  net olarak çıkarılamaz? 

 

A) Mardin, içerisinde farklı inançtan insanların olduğu bir şehirdir. 

B) Mardin’in kendine has bir mimarisi vardır. 

C) Mardin’de yerleşim tarih öncesi döneme dayanmaktadır. 

D) Mardin, Türkiye’de en çok kilise ve manastırın bulunduğu şehirdir. 
 
 

Soru- 10 

I. Bu mutluluk tarif edilemeyecek kadar büyük benim için.  

II. Önceleri bu dünyanın sadece benim etrafımda döndüğünü zannederdim. 

III. Fakat o kötü olayla karşılaşıncaya dek. 

IV. Dostumun yanımda olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. 

V. O olaydan sonra dostluğun kıymetini yeni yeni anlamaya başladım. 

 

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa baştan üçüncü cümle hangisi olur? 

A) I                B)       II                  C)        IV                  D)        V 
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Soru- 11 

Mardin Artuklu Üniversitesinde Dağcılık kulübü kurulmuştur. Kulübe üye olan Dağcılık ta-

kımı, her hafta sonu beş farklı dağda kamp yapmaktadır. Bu dağlar ise Karacadağ Dağı, 

Palandöken Dağı, Ağrı Dağı, Karadağ  ve Toroslar’ dır.  

Dağcılık Kulübünün bu dağlarda hangi hafta kamp yaptığı ile ilgili şunlar 

bilinmektedir: 

-Birinci ve ikinci hafta yapılan kamplarda Ağrı Dağı yoktur. 

-Karacadağ’da, Ağrı Dağı’ndan önce Toroslar’dan sonra kamp yapılmıştır. 

-Üçüncü hafta Palandöken Dağı’nda kamp yapılmıştır. 

-Karadağ ve Palandöken Dağı’nda art arda olan haftalarda kamp kurulmuştur. 

 

Bu bilgilere göre dördüncü hafta kamp yapılabilecek dağlarla ilgili ihtimaller hangi 

seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Ağrı Dağı -Palandöken dağı                    B) Karacadağ- Karadağ 

C) Karadağ - Ağrı Dağı                                D) Toroslar-Karadağ 

 

Soru- 12 

 

 

Hangi kutucuktaki cümle “uzatmak” kelimesinin anlamına uygun kullanılmamıştır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

•konuşmayı gereksiz 
yere sürdürmek. 

•başı, kolları ya da 
bacakları bir yere 
yöneltmek. 

•uzamak eylemini 
yaptırmak, uzamasını 
sağlamak ya da 
uzamasına yol açmak. 

•göndermek, vermek 

 

1) Mektubu 
veznedeki 
görevliye 

uzattı. 

2) Kuyuya 
düşen Yusuf’a 
bir el uzatmak 
gerekir her 
daim. 

4) Konuşmacı, 
tartışmacıların 
konuyu 
uzatmalarından 
yakındı. 

3) Hira, 
beşiğindeki 

oyuncağa elini 
uzatmaktan 

çok mutlu 
oluyordu. 
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Soru- 13 

 
 

                                                                      

  

 

      

  

 

 

                                                                 

 

  

 

  

  

, 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) İlham kaynağı olan biridir. 

B) Nerede doğduğu bilinmektedir. 

C) Dünyanın kabul ettiği ilk bilim adamıdır. 

D) Birçok buluşa imza atmıştır. 

 

Dünya bilim tarihi 

açısından bugünkü 

sibernetik ve robot 

biliminde çalışmalar 

yapan ilk bilim adamı 

olan Cezeri'nin yaptığı 

otomatik makineler 

günümüz mekanik ve 

sibernetik bilimlerinin 

temel taşlarını 

oluşturmaktadır. 

1136 yılında Cizre'nin 

Tor Mahallesinde 

doğmuştur.Sibernetik 

alanının kurucusu 

kabul edilen, fizikçi, 

robot ve matrix ustası 

bilim adamı "İsmail 

Ebul İz Bin Rezzaz 

El-Cezeri" 1206'da 

Cizre'de vefat etti. 

 

Lakabını yaşadığı şehirden alan El 

Cezeri, öğrenimini Camia 

Medresesi'nde tamamlayarak, fizik ve 

mekanik alanlarında yoğunlaştı ve 

pek çok ilke ve buluşa imza attı. 

 

İslam'ın Altın çağında çalışmalar yapan 

Müslüman bilim adamı ve mühendistir. 

Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk 

robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El 

Cezeri'nin, Leonardo Da Vinci'ye ilham 

kaynağı olduğu düşünülür. 
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Soru- 14 

On iki işçi Köln’de bir pansiyonda kalıyorduk. Bizim pansiyonun en yaşlısı Muharrem 

Ağabey’in okuması yazması yoktu. Bir gün elinde bir mektupla geldi. “Yengen yollamıştır 

belki, şunu okur musun Bayram?” dedi. Bir kıyıya geçtik, mektubunu tane tane okudum. 

Yenge yollamıştı. Hem dinledi, hem ağladı. Birkaç gün sonra “Bir de cevap yazalım 

Bayram.” dedi. Oturduk iki sayfa yazdık. Gel zaman, git zaman bu iş benim üstüme kaldı. İki 

haftada bir mektup okuyup ona cevap yazıyorduk. Artık aileden biri sayılırdım, her şeylerini 

biliyordum. Son mektupta Muharrem Ağabey’in hanımı “Sağ olsun bizim komşunun kızı 

Gülizar ne zaman istesem sana mektup yazıyor.” diye not düşmüş. Meğer yengenin de okuma 

yazması yokmuş. O da tanıdık birine yazdırıyormuş, mektupları. Muharrem Ağabey cevap 

mektubunda “Allah razı olsun, bizim Bayram da beni kırmıyor, hem okuyor hem yazıyor.” 

diye not yazdırdı. İşte her şey o günden sonra başladı. Ben Muharrem Ağabey’den habersiz 

mektubun sonuna “Gülizar Hanım, yazınız pek güzelmiş, okunması çok kolay oluyor.” 

minvalinde bir not yazınca o da bana bir şeyler yazdı. O notlar zamanla çeyrek sayfa, hatta 

yarım sayfayı bulmaya başladı. Ne Muharrem Ağabey ne de yenge bu durumdan haberdar… 

Derken işi büyüttük. Gülizar, ailesinden çekindiği için kendisine doğrudan mektup 

yazamıyordum. Ben de Muharrem Ağabey’in mektubunun bir kısmını kendime ayırıp öyle 

haberleşiyordum. O da aynısını bana yapıyordu. Yani onların gurbet mektupları, bizim aşk 

mektuplarımız olmuştu aynı zamanda. Çok vakit geçmeden konuyu Muharrem Ağabey’e 

açtım. “Ulan Bayram, ben bir söylüyorum sen üç yazıyordun, meğer ondanmış.” dedi, 

gülüştük. Gülizar’ı istemeye gittik ve dört ay sonra evlendik, çok şükür. Muharrem Ağabey ve 

Gülizar Abla o mektupları bize vermediler. Mektuplarımız onlarda kaldı. (Diaspora Türk) 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) Olaylar, oluş sırasına göre anlatılmıştır.  

B) Varlıklar arasında kıyaslama yapılmıştır.   

C) Birinci kişili anlatım sergilenmiştir.  

D) Betimleyici öğelere sıkça yer verilmiştir. 

Soru- 15 

Gazetelerde, dergilerde, meslek kuruluşlarının belli aralıklarla yayınladığı bültenlerde, radyo 

ve televizyonlarda belli zaman aralıklarıyla çıkan bültenlerde halka duyurulmak üzere 

yayımlanan yazılara haber yazısı denir. Haber metinlerinde öznel cümle olmaması esastır. 

Aşağıdaki yazının “Haber Metni” değeri taşıması için kaç numaralı cümle 

çıkarılmalıdır? 

(1)Kars’ın Digor köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi ama 

sonu komik oldu.(2)Köyün ağası olan Abbas Bey, bir UFO gördüğünü iddia etti ve saat 3-4 

gibi geldiklerini söyledi. (3)Bölgeye gelen araştırma ekibi, herhangi bir görüntü bulamadı. 

Sonraki gün tekrar gördüğünü iddia eden Abbas Bey, araştırma ekiplerine durumu bildirdi. 

(4)Bunun ne olduğunu merak eden araştırma ekipleri, olayın görüldüğü yerin yakınlarına 

giderken iki çocuğun kapak fırlatma oyunu oynadığını gördüler. 

A)1                        B)2                     C)3                  D)4 
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Soru- 16 
Emel : Göbeklitepe’yi görmelisin. 

Eylül : En yakın zamanda gidip göreceğim. 

Zarevin: Gittiğin zaman kendini tarihin içinde göreceksin. 

Mehtap : Bizim okulun öğrencileri Göbeklitepe’ye otobüsle götürüldü. 

 

Yukarıda Göbeklitepe hakkında konuşan öğrencilerden hangisi etken çatılı fiil 

kullanmamıştır? 

 

A) Emel                      B )      Eylül                      C)      Zarevin                      D)      Mehtap 

 

Soru 17- 

Kadir Öğretmen, Türkçe dersinde eleştirinin tanımını “Bir insanı, bir konuyu, bir yapıtı, doğru 

veya yanlış yönleriyle inceleme işidir.” şeklinde yapmıştır. Son olarak da eleştirinin olumlu 

veya olumsuz olabileceğini vurgulamıştır. 

Kadir Öğretmen, öğrencisi Elvan’dan içerisinde hem olumlu hem de olumsuz eleştirinin 

olduğu bir cümle söylemesini istemiştir. 

 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Elvan’ın söylediği aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru 

cevap olacaktır? 

 

A) Yaşar Kemal; dağları, ovaları, ağaçları ve kuşlarıyla tüm doğayı eserlerine coşkuyla 

işlemiştir. 

B) Genç yazar, son romanında gereksiz ve uzun betimlemeler yaparak okuyucunun 

konudan uzaklaşmasına sebep olmuştur. 

C) Okuduğum kitabın dili o kadar ağır ve anlaşılmazdı ki karakterlerin ismini bile zar zor 

hatırlıyorum. 

D) Mehmet Akif Ersoy’un yer yer kullandığı ağır kelimelere rağmen şiirleri ruhumuza bir 

nakış gibi işler. 
 

Soru 18-Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu öğrencileri, fiilimsilere çalışırken şu cümlelerle 

karşılaştılar: 

1.Mardin’in en şirin ilçesi Savur’dur. 

2.Üç dinden insanlar hep birlikte mutlu yaşarlar. 

3.Düşünmek, en güzel eylemdir. 

4.Mardin’i anlatırken yaşlı kişilerden yardım aldı. 

Öğrenciler, cümleleri inceleyip fiilimsi olanlara “var” olmayanlara “yok” yazmışlardır 

 

 

 1 2 3 4 

Gülşah Var Var Yok Var 

Fatma Yok Yok Yok Var 

Zeynep Yok Yok Var Var 

Reşit Yok Var Yok Var 

 

Buna göre hangi öğrenci fiilimsi olan cümleleri tam olarak tespit etmiştir?    

 

A) Gülşah               B)       Fatma                 C)       Zeynep                D)       Reşit 
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Soru- 19 

Yukarıdaki metne göre Kangal ve Malaklı cinsi köpeklerin ortak özellikleri hakkında 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) İnsanlara gündelik hayatta yardımcı olan roller üstlenmiştir. 

B) İki türün de tarihi günümüzden çok öncelere dayanmaktadır. 

C) Büyük vücut ölçülerine sahiplerdir. 

D) Bulundukları yörelerden isimlerini almışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKSARAY MALAKLISI 

Aksaray Malaklısının çıkış yeri 

Aksaray ve çevresinde bulunan yöreler 

olduğu için, ırk bu isimle anılmaktadır. 

Anadolu’da hayvancılık ile uğraşan 

çiftçilerin vazgeçilmez dostları arasında yer 

alan Aksaray Malaklısı, büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan sürülerinin korumalığı 

görevini üstlendiği gibi iyi bir bekçi köpeği 

olarak da bilinmektedir. Yetişkinlerde 130-

140 cm’ye kadar ulaşan boy uzunlukları ve 

90 kg’ı bulan ağırlıkları ile devasa 

köpeklerdir.  

17. Yüzyılda hayatını sürdürmüş 

ünlü gezgin Evliya Çelebi, yaklaşık 50 yıllık 

süre boyunca, Osmanlı topraklarının da 

içerisinde bulunduğu Anadolu’yu gezmiş ve 

yaşayıp gördüklerini Seyahatname isimli 

kitapta toplamıştır. Gezgin, bu gezilerden 

birinde Aksaray Malaklısı cinsi köpeklere de 

değinmiş ve bu türü aslana benzetmiştir. 

SİVAS KANGALI 

Sivas Kangalı, Anadolu insanını 

yüzyıllar boyu korumuş, çobanının 

yanında; onun sürüsünün kötü niyetli 

kimselerden, vahşi hayvanlardan uzak 

tutmuş bir köpek ırkıdır. Babiller 

zamanından beri varlığı bilinmektedir. Bu 

köpekler savaş köpeği olarak kullanıldığı 

gibi at ve aslan avında da kendisinden 

yararlanılmıştır.  

Sivas Kangalı’nın çok eskilere 

dayanan tarihinden günümüze kadar ırk 

özelliğini bozmadan gelebilmesini, 

geçimini koyunculuktan sağlayan 

çiftçilerin en güvenilir dostu olmasına ve 

dünya köpek ırkları arasında kurtlara karşı 

koyabilen tek köpek ırkı olmasına 

bağlayabiliriz. Kangal köpekleri en zor 

iklim ve çalışma şartlarında dahi verilen 

görevi canı pahasına yerine getirirler. 
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Soru- 20 

 

 

Öykü Arin, kök hücre nakli ile ilgili bir sunum yapmıştır. Sunuma göre hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Kök hücreler, kendini yenileyebilen hatta başka hücrelere dönüşebilen hücrelerdir. 

B) Kök hücre bağışı devletçe desteklenir, teşvik edilir ve bağışçıya her türlü kolaylık      

sağlanır. 

C) Kök hücre bağışçısı, bağış sonrası uzun ve meşakkatli bir yenilenme sürecine girer. 

D) Periferik yöntemle kök hücre alınması için damar yapısının uygun olması gerekir. 

 

 

 

 

KÖK HÜCRE NEDİR? 

Yaşam boyu kendi kendini yenileme yeteneğine sahip hücrelerdir. Bir dokuya 
nakledildiğinde o dokunun hücrelerine dönüşür. Örneğin damar yoluyla 

verildiğine kan hücrelerine dönüşür ve kan hücrelerinin oluşumunu başlatır. 

KÖK HÜCRE BAĞIŞI NASIL BİR SÜREÇTİR? 

Kök hücresi donörü olmak için Kızılay Kan Merkezlerinde kök hücre bağış formu 
doldurulduktan sonra bağışçıdan üç tüp kan örneği alınır. 

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi kan örneğini inceleyerek bütün dünyanın bağlı 
olduğu kök hücre havuzuna ekler ve dokunuzla eşleşen bir hasta bulunduğunda TÜRKÖK 

sizinle iletişime geçer. 

Sağlık Bakanlığı bağışçının tüm masraflarını karşılar, iş yerinden 1 aylık raporlu olmasını sağlar ve 
bağışçı tam teşekküllü bir hastaneye yatırılır. 

Kök hücre hastadan iki şekilde alınır: Damar yapınız uygunsa periferik yöntem uygulanır. Yani kanınız 
bir makineden geçer, makine kök hücreleri alır ve kanınızı geri verir. Damar yapınız uygun değilse 

kemiğinizden ilik alınır. 

Dört gün boyunca kök hücre sayınızı arttıracak ilaçlar verilir bu nedenle eklemlerde hafif sızı oluşabilir. 
Bağışçıya nakilden sonra verilmek üzere bir ünite kan alınır. Nakilden sonra bağışçı biraz yorgunluk hissedebilir. 

Zamanla hücreler çoğalır ve bağışçı bir ya da iki gün içerisinde günlük hayata döner. Her iki işlemin de hafif 
sızıdan başka yan etkisi yoktur. 
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Soru- 1 

Durum: Osmanlı Devleti’nin geri kalmasında etkili olan pek çok neden vardır. En önemlisi 

Osmanlı Devleti’nin çağın yeniliklerini izleyememesi, gittikçe gelişen Avrupa karşısında 

stratejiler belirleyememesidir. Dışta Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Çağı ve 

nihayetinde Sanayi İnkılabı gibi büyük olaylar olurken içte bu gelişmelere kayıtsız 

kalınmıştır. 

Çözüm: Avrupa’da bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler üzerine bazı Osmanlı 

aydınları bu gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi gerektiğini 

düşünüyorlardı.  

 

Devleti bu durumdan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınların ortaya koyduğu bu 

fikir hangisidir? 

A) Osmanlıcılık             B)      İslamcılık            C)       Batıcılık             D)      Türkçülük 

 

Soru- 2)  Bağımsızlık mücadelesinin halkın katkısı olmadan başarıya ulaşamayacağını 

düşünen Mustafa Kemal, mücadelenin her aşamasında basını kullanmaya çalışmıştır. Sivas 

Kongresi’nde alınan kararla yayımlanmaya başlayan “İrâde-i Millîye” gazetesi, Millî 

Mücadele’nin doğrudan sözcülüğünü yapan ilk gazete olmuştu. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya 

gelişinden sonra ulusal düşünceleri yayan yeni basın araçlarının da oluşturulması düşünüldü. 

Ankara’da, Anadolu Ajansı kuruldu. 

Yapılan bu çalışmalar aşağıdaki yararlı cemiyetin hangisinin kuruluş amacıyla benzer 

özellik taşımaktadır? 

A) Kilikyalılar Cemiyeti           

B) Milli Kongre Cemiyeti 

C) Redd-i İlhak Cemiyeti           

D) Trakya Paşaeli Cemiyeti 

Soru- 3 

 Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 

 İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu 

durum, ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir. 

Amasya Genelgesi’nde yer alan bu maddelerle millete hangi mesaj verilmiştir? 

A) Kurtuluş Savaşı’nın nasıl yapılacağı 

B) Kurtuluş Savaşı’nın neden yapılması gerektiği 

C) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi 

D) Kurtuluş Savaşı’nın ne zaman yapılacağı 
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Soru- 4) Lozan Barış Antlaşması yeni Türk Devleti’nin ekonomik açıdan tam bağımsız hale 

gelmesini sağlamıştır. 

Lozan Antlaşması’nda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisine bakarak böyle bir 

yargıya ulaşabiliriz? 

 

A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. 

B) Kapitülasyonlar kaldırılacak. 

C) Yabancı okullar Türk kanun ve yönetmeliklerine uyacak. 

D) Boğazlar; başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. 

 

Soru- 5) Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır. Bütün 

vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar. Kanunlar 

önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait olduğu bir anlayışı 

yansıtır. 

Yukarıda tanımı yapılan Atatürk ilkesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Laiklik 

B) Halkçılık 

C) Devletçilik 

D) Cumhuriyetçilik 

 

Soru 6- 

   
 

  
 

a- Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. 

b- Düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisini aldığı bu savaş sonunda Mustafa Kemal başkomutan 

oldu ve Tekalif-i Milliye emirlerini yayımladı. 

c- Yunanların son saldırı savaşı oldu. Bu zaferle Türk ordusunun Viyana önlerinden beri 

devam eden geri çekilme süreci durdu. 

d- Kurtuluş Savaşı boyunca yapılan bu tek saldırı ile kesin zafer kazanıldı. 

e- Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır. 

Yukarıda Batı Cephesi’nde meydana gelen birtakım olaylar numaralandırılmıştır. 

Hangi seçenekte eşleşme doğru olarak verilmiştir? 
A) 1b-2a-3d-4e-5c 

B) 1a-2b-3d-4e-5c 

C) 1b-2a-3d-4c-5e 

D) 1b-2a-3e-4d-5c 

1 
 

Savaşları 2 
Birinci İnönü 

Savaşı 
3 Büyük Taarruz 

4 
Mudanya Ateşkes 

Anlaşması 

5 
Sakarya Meydan 

Savaşı 
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Soru- 7) “Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz, bütün gerçeği, tüm açıklığı ile size 

bildirmek isterim. Çok cesur muharebe eden, en iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusunun 

ve Albay Mustafa Kemal gibi dâhi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman 

unutmayalım.”  

General Hamilton (Hemıltın) 

                                                                                                                17 Ağustos 1915 

 

General Hamilton (Hemıltın) İngiltere Harbiye Bakanlığına çektiği telgrafta sözünü 

ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Çanakkale Savaşı 

B)   I. İnönü Savaşı 

C)   Sakarya Savaşı 

D)  Kafkas Cephesi 

Soru- 8) Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye 

gönderdi. Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu bu subaylar kılık değiştirerek 

Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal önce vapurla Mısır’ın İskenderiye şehrine, oradan da 

“Mustafa Şerif” takma adıyla bir gazeteci olarak Trablusgarp’a geçti. Trablusgarp’a geçen 

Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara 

karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil 

şeridinden öteye geçemediler. 

Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğine ulaşılabilir? 

A) İleri görüşlülüğü 

B) Örgütleyiciliği 

C) Sabırlılığı 

D) Çok yönlülüğü 

 

Soru- 9) “Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri döşenmemişti. Kiremit yetmedi. 

Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Bu manzara çok 

anlamlıydı. Mecliste mebusların oturacağı sıra bile yoktu. Ankara Muallim Mektebinden 

sıralar getirildi. O tarihte Ankara’da elektrik de yoktu. Kahvelerin birinden alınan petrol 

lambası asılarak aydınlatma meselesi hâlledildi. Sokağa bakan ilk oda başkanlık odası yapıldı. 

Daha sonra meşhur hattat Hulûsi Efendi’nin yazdığı 'Hâkimiyet milletindir.' tabelası kürsünün 

arkasına asıldı...”  

Yukarıda Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılış hazırlıklarını anlatan bir 

metin verilmiştir. Metinden hareketle aşağıda verilen maddelerden hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Meclis binasını tamamlamaya çalışan Ankaralılar vatanseverlik duygusuyla hareket 

etmişlerdir 

B) Meclis kürsüsünün arkasına asılan  “Hakimiyet milletindir.” yazısı milli egemenliği 

vurgulamıştır. 

C) Sadece Ankara halkı bağımsızlık yolunda birlik içerisinde seferber olmuştur. 

D) Büyük Millet Meclisi çok zor şartlar altında açılmıştır. 
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Soru- 10 

1921 yılının Temmuz ayı... Bunalımlı ve kaygı dolu günler... Yunan ordusu taarruza geçmiş, 

ordumuz kayıplar veriyor ve geri çekiliyordu. Durum bir ölüm kalım savaşı hâlini almıştı. 

Ama bu mücadeleyi yürütenler, sonunda galip geleceklerine öyle kalpten inanmışlardı ki 

yarının Türkiye’si için planlar dahi yapıyorlardı. “Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak 

için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin 

geleceğini yoğuran irfan ordusu.” diyen Mustafa Kemal; milletin geleceğini şekillendirecek, 

modern ve güçlü bir ülke kuracak irfan ordusunun Ankara’da toplanması talimatını verdi. 

Yukarıda verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal “milletin geleceğini yoğuran irfan 

ordusu” sözüyle aşağıda verilen hangi kavramın önemini belirtmiştir? 

 

A) Milli Egemenlik 

B) Kuvay-ı Milliye  

C) Maarif 

D) Tekalif-i Milliye 
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Soru- 1 

I- “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa 

gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her 

şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...”(Yasin suresi, 37-40. ayetler) 

II-.. “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket 

etmektedir.” (Enbiya suresi 3. Ayet) 

III.- “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve 

ne de bir an öne alabilirler.”( A’râf suresi, 34. ayet) 

IV.- "Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir"  (Şura suresi 

32. ayet) 

Yukarıda verilen ayetlerden hangisi farklı bir yasaya işaret etmektedir? 
A) I                                  

B) II 

C) III 

D) IV 

Soru- 2)  “(Sihirbazlar), ‘Ey Mûsâ! Ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım.’ dediler. 

(Mûsâ), ‘Siz atın.’ dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini 

büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Mûsâ’ya ‘Asânı at!’ diye 

vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor! Böylece gerçek 

ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada 

yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 

‘Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine iman ettik.’ dediler.”(A’raf 115-122. 

Ayetler) 

Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Sihirbazlar Allah’ın (c.c) her şeyden üstün olduğunu anlamışlardır 

B) Firavun ve kavmi küçük düşmüşlerdir 

C) Musa (a.s), kardeşi Harun’un kendisine yardımcı kılınması için Rabbine dua etmiştir. 

D) Sihirbazların yaptıklarının asılsız olduğu ortaya çıkmıştır 

 

Soru- 3 

-  Müslüman’ın Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın 

emrettiği harcama yapması, bağışta bulunmasıdır 

-  Gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır 

- Bir Müslüman’ın Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin 

tamamıdır 

 

Yukarıdaki cümlelerde hangisinin tanımına yer verilmemiştir? 

A) Sadaka-i Cariye     B) İnfak C) Sadaka D) Fıtır Sadakası 
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Soru- 4     
 

I.“ Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet 

günündeki sıkıntılarından birini giderir” 

II. “Hiçbiriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman 

etmiş sayılmaz.” 

III. ”Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.” 

IV. ”Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir.” 

Yukarıdaki hadislerden hangileri İslam dininin yardımlaşmaya ve dayanışmaya verdiği 

önemi gösterir? 

A) I-IV 

B) II-III 

C) III-IV 

D) I-II 

 

Soru- 5   

 1- “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz 

(umuma sirayet ve hepsini perişan eder)...”(Enfal-21) 

2-“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi 

olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…” (Fatır-11) 

3-“... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize 

verdi...”(İbrahim-32) 

Yukarıda verilen ayetlerle ilişkili olan yasa, sırasına göre hangi şıkta doğru olarak 

verilmiştir? 

A) 1-Fiziksel Yasa/ 2-Biyolojik Yasa/ 3- Toplumsal Yasa 

B) 1-Biyolojik Yasa/ 2-Fiziksel Yasa/ 3-Toplumsal Yasa 

C) 1-Toplumsal Yasa/ 2-Biyolojik Yasa/ 3-Fiziksel Yasa 

D) 1-Fiziksel Yasa/ 2-Toplumsal Yasa/ 3-Biyolojik Yasa   

Soru- 6  

Kaza ve Kader konusunu anlatan Ahmet Öğretmen, öğrencilerin daha iyi kavramaları için 

onların tanımlama yapmalarını istemiştir. Buna göre; 

Veli: Kader kelime olarak ölçü, düzen, miktar anlamına gelir 

Kemal: Kazanın terim anlamı ezelde takdir edilen olayların yeri ve zamanı geldiğinde 

gerçekleşmesidir. 

Ramazan: Kader, çalışıp çabalayıp sonucunu Allah’a bıraktığımız her olaydır. 

Yukarıda verilen tanımlamalardan hangisinin ya da hangilerinin tanımlaması 

doğrudur? 

A) Veli ve Ramazan                 B) Sadece Veli 

C) Ramazan, Veli ve Kemal                D) Veli ve Kemal 
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Soru- 7 

Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade, 

küllî ve cüzî olmak üzere ikiye ayrılır. Küllî irade; Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve 

seçmesi, mutlak ve sınırsız iradesidir.  Cüzi irade ise Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı 

özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir. 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Cüzi irade kapsamına girmez? 

A) Kumar oynamanın çirkin bir fiil olduğunu bilen adamın ondan uzak durması. 

B) Saç rengini beğenmeyen küçük çocuğun bundan şikayetçi olması. 

C) İnsanın bedenine zarar verecek yiyecek ve içecekleri tüketmemesi. 

D) İnsanın sevdiği meslek doğrultusunda okul okuması.  

 

Soru- 8 

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten 

(kayyum)dir. O’nu ne uyuklama basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 

O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve 

arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir 

şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti bütün gökleri ve yeri kaplar. Onların her ikisini de 

görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. (Bakara Suresi 255)  

Yukarıda anlamı verilmiş olan Ayete’l Kürsi’de aşağıdakilerden hangisi geçmez? 

A) Allah daîmî hayat sahibidir. 

B) İnsanlar sadece Allah’ın izin verdiği kadarını bilebilir. 

C) Her şey O’na muhtaçken kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. 

D) Bütün evrenin ve varlıkların idaresini yürütür ve bu O’na yorucu gelmez. 

 

Soru- 9 

Zekat; nisab miktarı mala sahip her Müslümanın yılda bir kez malından ya da parasından 

ihtiyaç sahiplerine belli oranda yardımda bulunmasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisinin zekat vermesi gerekmez? 

A) Kırk altı (46) koyunu bulunan Vehbi Efendi 

B) 250 bin TL nakit parası bulunan Yahya Bey. 

C) Binek arabası ve bir evi bulunan öğretmen Mahmut Hoca 

D) 288 gram altını bulunan Remziye Hanım  

 

Soru- 10  

Aşağıda verilen şıklardan hangisinde İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar 

bir arada verilmiştir? 

A) Can, Nesil, Akıl, Mal, Din 

B) Fikir, Vicdan, Akıl, Mal, Can 

C) Can, Akıl, Aile, Toplum, Din 

D) Din, Can, Aile, Devlet, Çevre  
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Soru- 1 

            

 

 

                              

         Read Paul’s sentences about sports above and choose the best sport for Paul. 

 

   A)  B) C) D)   

 

 

Soru- 2 

Which one is incorrect? 

A) Gr8: great 

B) L8r: later 

C) 2night: tonight 

D) B4: bicycle 

 

 

 

 

 

I would like to try an extreme sport. 

For example, I love adrenalin very much and floating 

in the air. I dislike water sports or winter sports and 

I’m also bad at them  
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Soru- 3 

…………. crack eggs into the bowl. ………. add salt and pepper. …………. mix them with a 

fork. ………….. put the oil into the frying pan and ………… pour the mixture into the pan. 

You can service. Enjoy your meal. 

 

Choose the correct order. 

A) Firstly- Then- Finally- After that- Next 

B) Then- Next- After that- Finally- Firstly 

C) After that -Firstly- Then- Next- Finally 

D) Firstly- Then- Next- After that- Finally 

 

 

Soru- 4 

 

According to the text, which sentence is true? 

A) Cenk likes surfing but dislikes hang-gliding 

B) Kübra loves skydiving however hates surfing. 

C) Tibet likes motor racing but doesn’t like helii-skiing. 

D) Aygül likes heli-skiing however doesn’t like motor racing. 

 

 

 

 

Soru- 5 

 

1. Check                                      a. about 

2. Depend                                    b. with 

3. Hang                                        c. up 

4. Think                                       d. out 

5. Get on well                              e. On 

Which option is the correct matching? 

A)  1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e 

B)  1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b 

C)  1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c 

D)  1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c 

 

 

 

 

 

 

 

Samet Cenk Kübra Aygül Tibet 

Surfing ✓ X ✓ X ✓ 

Hang-gliding X ✓ X ✓ ✓ 

Motor racing ✓ X X X ✓ 

Skydiving ✓ ✓ X ✓ ✓ 

Heli-skiing ✓ ✓ ✓ X X 
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Soru- 6 

 

Dennis: Hi there, It’s Dennis. 

Carol: Hi, Carol speaking, how may help you? 

Dennis: Is there Alice there? 

Carol: ………..on a minute, let me check. (a minute later). Well, she is in the meeting hall 

now. 

Dennis: Can you ………..me through please? 

Carol: I am very sorry but I think they will have meeting in a while. Would you like to leave a 

message? 

Dennis: No, thanks, I will ………..her back later. Bye. 

 

Choose the correct option? 

 

A) call-hang-put               B) call-put-hang              C) hang-put-call               D)  hang-call-put 

 

Soru- 7 

 

John: Hello, Micheal. It is John. I am organizing a meeting for our Project work. Are 

you joining us? 

Micheal : It is good idea. So where is the meeting ? 

John : It is in my home. 

Micheal : ………………………………………………….. 

John : It is Sunday afternoon. 

 

A) What time is it? 

B) When is the meeting? 

C) Who are coming ? 

D) How can I come there? 

 

 

Soru- 8 

 
1. Nothing special. 

2. My buddies and I will go to live concert at Harbiye. Would you like to join us? 

3. My favorite rock band “Linkin Park” is coming. I’m sure that it’ll be amazing. 

4. What are you doing on Friday night? 

5. Well, I’m sorry to say that I can’t stand rock music. Maybe another time. 

6. What type of concert is this? 

Put the sentences correct order. 

A) 1-2-5-6-4-3 

B) 4-1-2-6-3-5 

C) 2-6-5-4-1-3 

D) 4-1-2-3-5-6 
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Soru- 9 

 

Answer the question according to the passage below. 

Instagram is one of the most popular social networking sites in the world. You can add your 

friends, share videos, post photos. Also, you can comment under the photos and chat with 

your friends. However, sometimes we should be careful about what we share on our walls, 

because there are some people who can copy our photos and use them on unsafe platforms. 

Also, we should be kind to the people and we shouldn’t make rude comments under our 

friends’ photos. If you still don’t have an instagram account, it is very easy to create one. You 

just need an email address and a password to register.  

We shouldn’t share everything on social media, because - - - - . 

A)  it is a very safe place  

B)  we can count on everyone on the Net  

C)  everybody is very rude 

D)  somebody can copy our photos 

 

 

 

 

 

 

 

Soru- 10 
 

Answer the question according to the passage below. 

Instagram is one of the most popular social networking sites in the world. You can add your 

friends, share videos, post photos. Also, you can comment under the photos and chat with 

your friends. However, sometimes we should be careful about what we share on our walls, 

because there are some people who can copy our photos and use them on unsafe platforms. 

Also, we should be kind to the people and we shouldn’t make rude comments under our 

friends’ photos. If you still don’t have an instagram account, it is very easy to create one. You 

just need an email address and a password to register.  

We shouldn’t share everything on social media, because - - - -  

According to the text, which one is true?  

A) Instagram is an unpopular place. 

B) You can’t chat on Instagram.  

C) You can share your personal info on Instagram 

D) You can create an account with your email address and password. 

 

 

 

 

 

 

        SINAVINIZ BİTMİŞTİR. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


