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1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangi-
si yapım eki almıştır? 

A) Elindeki parayı yere düşürmüştü. 

B) Evden çıkmadan telefon açtı. 

C) Okula gitmemek için bahanesi yoktu.  

D) Gözlüğün camını silmeye çalışıyordu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. I- Ağlar Yakup Yusuf diye. 

II- Cümleler ağzından dökülüverdi. 

III- Sureleri çabucak ezberledim. 
    

Verilen cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisindeki (–ler, -lar ) ekleri ke-
limeye çoğul anlamı kazandırmamıştır? 

A) Yalnız I   B) Yalnız II  

C) I - II   D) I – III 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. I-   Evimiz ilçenin en güzel evidir. 

II-  Arabasının lastiğini kontrol etmedi. 

III- Bugün hava sıcaklığı eksi 30˚ olarak öl-
çüldü. 

Verilen cümlelerin öznelVerilen cümlelerin öznelVerilen cümlelerin öznelVerilen cümlelerin öznel----nesnel olduklarıyla nesnel olduklarıyla nesnel olduklarıyla nesnel olduklarıyla 

ilgili olan doğru sıralama aşağıdakilerden hailgili olan doğru sıralama aşağıdakilerden hailgili olan doğru sıralama aşağıdakilerden hailgili olan doğru sıralama aşağıdakilerden han-n-n-n-

gisidir?gisidir?gisidir?gisidir?    
    

A) Öznel – Nesnel - Öznel  

B) Nesnel – Öznel - Öznel 

C) Nesnel – Öznel - Nesnel 

D) Öznel – Nesnel - Nesnel 

    

    

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı-
laştırma yapılmamıştır? 

A) Benim seninki kadar büyük bir çantam 
yok. 

B) Senin fikrin benim fikrimden çok farklı. 

C) Onunla gitmem için ısrar etti.  

D) Onun arabası kadar süratlisini görme-
dim. 

    

    

    

    

    

    
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  -de, -

da ifadelerinin yazımında yanlışlık ya-
pılmıştır? 

 

A) Sende bir daha gitmezsin.  

B) Evde bir gürültüdür gidiyor.  

C) Bizim de size gelmemiz gerek.  

D) Bahçede neden oynamadınız? 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 553025 sayısında binler basamağı ile 
onlar basamağındaki rakamların basa-
mak değerleri toplamı kaçtır? 

A) 320 

B) 3020 

C) 30020 

D) 32000  
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7.  

                
 
                                            
 
 
 

Üçgen içinde soru işareti ile gösterilen 
açının derecesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?   

A) 25˚    B) 40˚  

C) 45˚          D) 55˚ 

                     
 
 

    

    
8.  

 

   

 

Yukarıdaki işleme göre  +  işle-
minin sonucu aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) 18 

B) 19 

C) 22 

D) 24 

    

    

    

    

    

    

    

 
9. Bir sporcu antrenman yaptığı ilk gün 12 km. 

yürüyüş yapmıştır. Sonraki her gün ise bir 
önceki günden 3 km. daha fazla yürümüştür.  

Bu sporcu 4 günün sonunda toplam kaç 
km. yürüyüş yapmıştır? 

A) 48   B) 52 

C) 66   D) 72  

 

 

10.  

 

Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine 
getirilmesi gereken sayı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  12 

B) 19 

C)  20 

D) 26 

 

 
11.  

    
Dereceli bir kapta 450 ml. su bulunmaktadır. 
Kabın içine 3 adet demir bilye atılınca kapta-
ki su seviyesinin 600 ml.’ye çıktığı gözlen-
miştir.  

Buna göre bir bilyenin kapladığı hacim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 50 ml.   B) 80 ml.  

C) 100 ml.   D) 150 ml. 

 

 

 
12.  Cenk’in sınıfında bir deney yapılıyordu. Bir 

kap içinde buz getirilmişti. Cenk’in öğret-
meni bir saç kurutma makinesi ile buza sı-
cak hava tutuyordu.  

Örnek olayla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Maddelerin hal değişimi konusu işlen-
mektedir. 

B) Yapılan deney erime konusuna ait bir ör-
nektir.  

C) Deneyde buzun suya dönüşmesi gözle-
necektir.   

D) Deney, sıvı halden katı hale geçişi örnek-
lendirmektedir. 

 

450 ml. 

600 ml. 

 

50˚ 

A 

B C 

? 

2 8 7 13 ? 

4 

17 

3 

17 
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13.  

ZamanZamanZamanZaman    Kalp Atış SayısıKalp Atış SayısıKalp Atış SayısıKalp Atış Sayısı    

1.dakika 60 

2.dakika 70 

3.dakika 80 
Koşu yapan bir sporcuya ait kalp atış 
sayısı tablodaki gibidir. Tablodaki veri-
ler kullanılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine kesin olarak ulaşılamaz? 

A) Koşu sırasında soluk alıp verme artmış-
tır. 

B) 3. dakikadan sonra kalp atışı azalmıştır. 

C) Koşu devam ettikçe kalp tarafından 
pompalanan kan miktarı artmaktadır. 

D) Nabız sayısı koşunun başında daha azdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14. I. Suyun içindeki pirincin sudan ayrılması 

II. Suyun ısıtılarak içindeki tuzun ayrıştırıl-
ması 

III. Odun talaşı, kum ve su karışımından 
odun talaşının ayrıştırılması 

Bu ayırma yöntemleri sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) Yüzdürme – süzme – buharlaştırma 

B) Buharlaştırma – süzme – yüzdürme  

C) Süzme – buharlaştırma - yüzdürme  

D) Süzme – yüzdürme – buharlaştırma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  

Akan bir derenin veya 

bir kuşun sesi doğal 

ses kaynaklarına ör-

nektir. 

Kulaklarımız kaynağı ve 

şiddeti ne olursa olsun 

tüm sesleri rahatlıkla 

duyar. 

Her sesin bir kaynağı 

vardır. 

Titreşen cisimler ses 

oluşturur ve şiddetli ses-

ler camları bile kırabilir. 
Tabloda verilen bilgilerden yalnızca 
doğru olan bölümler boyandığında or-
taya çıkacak olan görüntü aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) 

  

  
 

B) 

  

  
 

C) 

  

  
 

D) 

  

  

 

 

 

 
16.  

I- Cumhuriyetin ilanı  

II- TBMM’nin kuruluşu  

III- Çanakkale Deniz Savaşı  

IV- Sivas Kongresi  

Yukarıda verilen olayların gerçekleşme 
tarihlerine göre doğru sıralama aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) I – II – III - IV  

B) IV – II – I - III 

C) III – IV – II – I    

D) III – IV – I – II  
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17.  

I-  Söylenenlerden çabuk etkilenir hemen 
kızarım. 

II-  Seni karşımda aniden görünce şaşırdım. 
III- Sınav notları açıklanırken heyecandan 

titriyordu.  
IV- Ayaklarım ince ve taraklı olup parmakla-

rımın boyu birbirine yakındır. 
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir 
duygu ifadesi yer almamaktadır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I – II  

D) II – III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. İnsan eli değmeden dünyanın oluşumundan 
beri varlığını devam ettiren nesnelere 

……1…….. denir. Örneğin ……2…….  

Rakamlarla ifade edilen yerlere gelmesi 
gereken kelimeler aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 

 1 2 

A) Doğal unsur Elektrik direği 

B) Doğal unsur Ağaç 

C) Beşeri unsur Kuş 

D) Beşeri unsur Baraj 

 

    

 

19.  

 
İzmir’den Van’a doğru hareket eden bir 
uçak aşağıdaki yönlerden hangisine 
doğru yol almaktadır? 

A) Batı  

B) Kuzeybatı  

C) Güneydoğu  

D) Doğu 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    
20. Merve, Kars, Ağrı ve Van gibi şehirlerimizin 

Kurtuluş Savaşımızda nasıl kurtarıldığını 
araştırıyordu. Bu şehirlerin kurtulması için 
kimlere karşı mücadele verildiğini öğrenmek 
istedi.  

Buna göre Merve’nin araştırma konusu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Güney Cephesi -------� İtalyanlar 

B) Güney Cephesi -------� Fransızlar 

C) Doğu Cephesi  -------� Ermeniler 

D) Batı Cephesi    -------� Yunanlılar 

 

 

1. BÖLÜM SONA ERDİ1. BÖLÜM SONA ERDİ1. BÖLÜM SONA ERDİ1. BÖLÜM SONA ERDİ. LÜTFEN DİĞER TESTE . LÜTFEN DİĞER TESTE . LÜTFEN DİĞER TESTE . LÜTFEN DİĞER TESTE 

GGGGEEEEÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.ÇİNİZ.    
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1. Su içtikten sonra Allah’a teşekkür anlamın-
da söyleriz. Fatiha suresinin başında da aynı 
ifadeyi görürüz. 

Metinde hakkında açıklama yapılan dinî 
ifade aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Besmele  B) Elhamdülillah 

C) Subhanallah  D) Allahu Ekber 

 

 

 

 

 

 

2. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yok-

tur. Yine ……………… 

Kelime-i Şehadet’in anlamına göre boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?  

A) Şahitlik ederim ki Hz. Muhammed O’nun 
kulu ve elçisidir. 

B) Allah eşsiz ve benzersizdir. 

C) Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 

D) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
başlarım. 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

                 
Bir konuşma sırasında karşıdaki kimse-
nin yukarıdaki gibi karşılık vermesi için 
öncesinde aşağıdakilerin hangisi söy-
lenmiş olmalıdır? 

A) Allahu Ekber   

B) Allah razı olsun 

C) Esselâmü aleyküm   

D) Subhânallah vel hamdu lillâh 

4. “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla 
değiştirmeyin. Onların mallarını kendi malları-
nıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük gü-
nahtır.” (Nisa suresi 2. ayet) 

Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) İslam’ın yasakladığı bir davranışı açıkla-
maktadır 

B) Kötü olan davranış pis olarak nitelendiril-
miştir 

C) Yetimlerden uzak durulması gerektiği belir-
tilmektedir. 

D) Yetim malını haksız yemenin günah olduğu 
öğretilmektedir. 

 

 

 

5. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar 

olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” 

(Enbiya Sûresi, 22. Ayet) 

Ayette vurgulanan ilke aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Yer ve gök birbirini tamamlayan iki parça-
dır. 

B) Düzenin bozulmaması için herkesin üzerine 
düşeni yapması gerekir. 

C) Allah’ın izin verdiğinin dışında kimse bir 
şey öğrenemez. 

D) Yer ve gökyüzünün düzeni Allah’ın tek ol-
duğunu gösterir. 

 

 

 
6. “Müminlerin iman yönünden en hayırlıları 

ahlakı en iyi olanlarıdır. Bunlar başkalarıyla 
iyi geçinenlerdir. Başkaları da onlarla iyi 
geçinir. Böyle olmayan kimselerde ise ha-
yır yoktur.” (Müsned) 

Verilen hadise göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Kötü ahlaklı kimselerle hiçbir zaman ilgile-
nilmemelidir. 

B) Kendisiyle iyi dostluklar kurulabilen kimse 
iyi insandır. 

C) Güzel ahlak ve iman bir kimsede olması 
gereken iki temel özelliktir.   

D) İman etmek güzel ahlaklı olmayı gerektirir. 

    

….........???........ 
Ve aleyküm selam 
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7. Ve tebârakesmük… 

Subhaneke duası içinde yukarıda veri-
len bölümden hemen sonra aşağıdaki-
lerden hangisi söylenir? 

A) Subhâneke Allâhumme 

B) Ve teâlâ cedduk 

C) Ve celle senâuk 

D) Ve lâ ilâhe ğayruk 

    

    
8. Metin’in arkadaşlarından ikisi birbirine küs-

müştü. Metin ise bu durumdan hiç hoşnut 
olmadı. Onları barıştırmak için çabalamaya 
karar verdi.  

Buna göre Metin’in yaptığı davranış 
aşağıdaki ayetlerden hangisine uygun 
olmuştur? 

A) “Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber-
'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirini-
ze bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek 
sesle bağırmayın; yoksa siz farkına var-
madan amelleriniz boşa gidiverir.” 
(Hucurat 2) 

B) “(Onlar) Allah’ı bırakıp da kendilerine 
göklerden ve yerden hiçbir rızık vermeye 
gücü yetmeyen putlara tapıyorlar.” (Nahl 
73) 

C) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'-
tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurat 
10) 

D) “…Bugün sizin için dininizi kemale erdir-
dim. Size nimetimi tamamladım ve sizin 
için din olarak İslâm’ı seçtim…” (Maide 3) 

 

 

9.  

 
Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) İlk indirilen ayetlerdir.    

B) 610 yılının Ramazan ayında indirildiler. 

C) Mekke’de Hira Mağarası’nda indirildiler. 

D) İndirildikleri geceye Miraç gecesi denir. 

10. Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfalık parçasına 
verilen addır. Kur’an-ı Kerim’de 30 adet bulu-
nur. Özellikle Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen ha-
fızların ezber düzenlerini kolaylaştırmaktadır.  

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)Sure   B) Cüz  

C) Ayet   D) Vakıf 

 

 

11.  

 
Verilen cümlelerden birinde bir yanlışlık 
yapılmıştır. Bu yanlışlık aşağıdaki hangi 
şekilde düzeltilebilir? 

A) 1. cümlede “dedesi” ifadesi “babası” şek-
linde değiştirilerek 

B) 2. cümlede “altı” ifadesi “sekiz” olarak de-
ğiştirilerek 

C) 3. cümlede “amcası” kelimesi “dayısı” yapı-
larak 

D) 4. cümlede “25” rakamı “40” rakamı ile 
değiştirilerek 

 

 
12. Merve derste bir sure tanıtma ödevi almıştı. 

Merve’nin ödevinde şu ayetler yer alıyordu. 
“(Ey Rabbimiz) Bizi doğru yola ilet. Kendisine 
nimet verdiklerinin yolu olan doğru yola ilet. 
Gazaba uğramış veya sapıtmışların yoluna 
iletme” 

Buna göre Merve’nin ödev konusu olarak 
seçtiği sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fil suresi 

B) Fatiha suresi 

C) Kafirun suresi 

D) Leheb suresi 

    

“Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı 
bir alaktan yarattı. Oku! Rabbin sonsuz cömertlik 
sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretendir. 
İnsana bilmediğini de öğretendir. 
(Alak suresi 1-5. ayetler) 

    (1) (1) (1) (1) Peygamberimiz dünyaya gelmeden Peygamberimiz dünyaya gelmeden Peygamberimiz dünyaya gelmeden Peygamberimiz dünyaya gelmeden 
dedesi vefat etmiştirdedesi vefat etmiştirdedesi vefat etmiştirdedesi vefat etmiştir. . . .     

(2) (2) (2) (2) Peygamberimizin annesi PeygamberPeygamberimizin annesi PeygamberPeygamberimizin annesi PeygamberPeygamberimizin annesi Peygamberi-i-i-i-
miz altı yaşındayken vefat emiz altı yaşındayken vefat emiz altı yaşındayken vefat emiz altı yaşındayken vefat etttttitititi. . . .     

(3) (3) (3) (3) Peygamberimiz amcası Ebu Talip tarPeygamberimiz amcası Ebu Talip tarPeygamberimiz amcası Ebu Talip tarPeygamberimiz amcası Ebu Talip tara-a-a-a-
fından büyütüldü.fından büyütüldü.fından büyütüldü.fından büyütüldü.        

(4) (4) (4) (4) PeygaPeygaPeygaPeygamberimiz 25 yaşındayken Hz. mberimiz 25 yaşındayken Hz. mberimiz 25 yaşındayken Hz. mberimiz 25 yaşındayken Hz. 

Hatice ile evlendi.Hatice ile evlendi.Hatice ile evlendi.Hatice ile evlendi.        
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13. “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir toplulu-
ğu alaya almasın…” (Hucurat 11) 

“Ey iman edenler! Birbiriniz hakkında, yersiz 
zanda bulunmaktan kaçının. Çünkü bazı zan 
ve şüpheler vardır ki, günahtır…” (Hucurat 
12) 

Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Kötü davranışlardan uzaklaşılması isten-
mektedir. 

B) Şüphe ile başkasını suçlamanın kötülüğü 
anlatılmaktadır. 

C) Toplumda sevginin azalmaması için uya-
rılarda bulunulmaktadır. 

D) Kimsenin başkasına karışmaması gerek-
tiği emredilmektedir. 

 

 

 

 

 
14. Kur’an-ı Kerim’de sureler arasında namaz 

sureleri diye bir ayrım yoktur. Ancak özellik-
le Kur’an-ı Kerim’in son bölümünde diğerle-
rine göre daha kısa olan surelerin namaz-
larda okunmaları daha kolay olduğu için bu 
surelere namaz sureleri adı verilmiştir.  

Aşağıdakilerden hangisi metinde açık-
lanan surelerden biri değildir? 

A) Kafirun   B) Lokman  

C) Kureyş   D) Fil 

 

 

 

 

 

 
15.  “Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandı-

ğından daha hayırlı bir şey yememiştir.”  

Hadiste verilen mesaja uygun davranan 
kimse aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçimi için meslek öğrenmeye çalışan çı-
rak 

B) Yola çıkarken tedbir alan yolcu 

C) Namazı vaktinde kılan genç 

D) Güler yüzlü olmaya çalışan kişi 

 

16. “…İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma 
üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık 
üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; 
çünkü Allah'ın cezası çetindir.” (Maide 2) 

Altı çizili bölüme göre bir kimse aşağıda-
ki sözlerden hangisini söylememelidir? 

A) “Sen de onun eşyasını izinsiz alırsın, böyle-
ce ödeşirsiniz.” 

B) “Arkadaşının arkasından hayır duası etmen 
çok güzel!” 

C) “Senin de maddi durumun iyi değil ama yi-
ne de yardım ediyorsun.” 

D) “Ben kötülüğe kötülükle karşılık vermeyi 
sevmem.” 

 

 

 

17. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en 
güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, se-
ninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki 
sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet 34) 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette konu 
olarak geçmemektedir? 

A) Kötülüğe kötülükle karşılık vermek doğru 
değildir. 

B) Kötülük yapanlara karşı kendini korumak 
için her yol serbesttir. 

C) Kötülüğe kötülükle karşılık vermemek 
düşmanlığı azaltır. 

D) Başkasıyla dost olmak için iyi niyetli olmak 
gerekir. 

    

    

    
18. Hz. Peygamber çocukluk ve gençlik yıllarında 

kendisini büyüten yengesi vefat ettiğinde çok 
üzülmüş, “Bugün annemi kaybettim” diyerek 
acısını ifade etmiştir. Her fırsatta onu anardı. 
Öyle ki kendi kızına da yengesi Fatıma’nın 
adını vermişti. 

Bu metin Peygamberimizin aşağıdaki 
hangi özelliğe sahip olduğunu göster-
mektedir 

A) Güvenilir oluşu   

B) Haksızlığa karşı olması 

C) Yardımseverliği   

D) Vefalı olması 
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19.  

 

 

 

    

    

    

    

    
Kevser suresi 2. ayetine göre şemada 
takip edilmesi gereken doğru sıralama-
nın sonucu ulaşılacak şekil aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) 

 

 B) 

 

C) 

 

 D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Orhan, henüz 10 yaşında bir çocuktu. Gece 

geç saatte dışarı çıkmak istedi. Ancak baba-
sı Orhan’ın bu saatte dışarı çıkmasının doğ-
ru olmadığını söyledi. Oysa Orhan dışarı 
çıkmayı çok istiyordu. İzin almadan çıkmaya 
karar verdi.  

Örneğe göre Orhan ve ailesi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Babası Orhan’ı önemsemektedir. 

B) Orhan’ın davranışı doğru değildir. 

C) Ailesi Orhan’ı baskı altında tutmaya ça-
lışmaktadır. 

D) Babası Orhan’ı sevdiği için böyle dav-
ranmaktadır. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SINAVSINAVSINAVSINAV    SONA ERDİ.SONA ERDİ.SONA ERDİ.SONA ERDİ.    LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONCEVAPLARINIZI KONCEVAPLARINIZI KONCEVAPLARINIZI KONT-T-T-T-

ROL EDİNİZROL EDİNİZROL EDİNİZROL EDİNİZ    

 

 

Fe salli  

 

Atayna 

 

Rabbike li  

 

Hüvel ebter 

 

Şanieke 

 

Venhar 

 

İnne şanieke 
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.    
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CEVAP ANAHTARICEVAP ANAHTARICEVAP ANAHTARICEVAP ANAHTARI    

    
1. BÖLÜM 2. BÖLÜM 

Soru No Cevap Soru No Cevap 
1 D 1 B 

2 A 2 A 

3 D 3 C 

4 C 4 C 

5 A 5 D 

6 B 6 A 

7 B 7 B 

8 D 8 C 

9 C 9 D 

10 A 10 B 

11 A 11 A 

12 D 12 B 

13 B 13 D 

14 C 14 B 

15 A 15 A 

16 C 16 A 

17 B 17 B 

18 B 18 D 

19 D 19 C 

20 C 20 C 

    

    

    

    

    

    

    

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.    
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