
Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını
cevap kâğıdındaki alana
doğru kodladım.

 ADAYIN DİKKATİNE!
 SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, 
Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili 
alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza 
yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün 
değildir. Bu numaranın cevap kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış 
kodlanmasının sorumluluğu size aittir.

3. Sınav süresi 75 dakikadır.

T.C. KİMLİK NUMARASI

ADI

SOYADI

SALON NO. SIRA NO.

SÖZEL DENEME
8. SINIF   -  8. SINIF   -  8. SINIF   -  8. SINIF   -  8. SINIF

A

801
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SÖZEL
BÖLÜM

SORU SAYILARI

TÜRKÇE    : 20 soru

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK : 10 soru

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ   : 10 soru

İNGİLİZCE    : 10 soru

SINAV SÜRESİ    : 75 dakika

TÜRKÇEA A

8. SINIF 801

1. • Buz gibi havada yürüdükçe soğuk içime geçti.

 • Paralar suyunu çekince iş yeri de kardeşine 
geçti.

 • Okuldaki salgın nedeniyle tüm çocuklar mua-
yeneden geçti.

 • Eskidendi o dediklerin, bizden geçti artık.

 Aşağıdakilerden hangisi “geçmek” sözcüğünün 
kullanıldığı anlamlardan biri değildir?

A) Hastalık bulaşmak, sirayet etmek

B) Bir duruma uğramak, konu olmak

C) Etki yapmak, işlemek

D) Kalmak, devrolmak

3. Bazı tarihî olaylar, tanıkları kalmadığı ve yapıtlara 
yansımadığı için bütünüyle anlaşılamaz. Ancak bil-
gisi ve yorum gücü iyi olan tarihçiler tarafından, ya-
rısı kaybolmuş bu resim, gerçeğine uygun şekilde 
tamamlanır. Böylece bu olayların karanlıktaki yön-
leri aydınlığa kavuşmuş olur.

 Metinde geçen “yarısı kaybolmuş resim” sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çarpıtılmış tarihî gerçekler

B) Kimi yönleri bilinmeyen tarihî olaylar

C) Yanlış yorumlanmış sosyal olaylar

D) Tarihin ilginç yönleri

4. Sözcükler zamanla, çeşitli sebeplerle çok değişik 
kavramları karşılar hâle gelebiliyor. Mesela önceleri 
koyun, sığır, deve gibi hayvanların tümüne birden 
“mal” denirken bu sözcük bugün daha çok “servet” 
anlamında kullanılmaktadır. Çünkü bir zamanlar ço-
banlıkla geçinen dedelerimiz, servet olarak sadece 
hayvanları biliyorlardı. Farklı kültür çevreleriyle te-
masa geçince başka nesnelerin de servet olarak 
değerlendirilebileceğini öğrendiler.

 Bu metinde asıl vurgulanmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kelimelerde anlam genişlemesinin olması top-
lumun ekonomik yapısıyla yakından ilgilidir.

B) Geleneklerine bağlı toplumlarda dil ve kültür 
her zaman gelişme göstermiştir.

C) Kültürel etkileşimler sonucunda sözcükler an-
lam genişlemesine uğrayabilir.

D) Dil, bir toplumun gelişen, değişen en önemli 
zenginliğidir.

2. 

Sözcük Mecaz Gerçek

Sökmek
Çok uğraştı ama 
sonunda Fransız-
cayı söktü.

Makinenin tüm 
parçalarını tek 
tek söktü.

Batmak
Söylediği her söz 
bana batıyor.

Bazı insanla-
ra para batıyor, 
harcayacak yer 
arıyorlar.

Kapmak
Evde beslediği-
miz kediden has-
talık kaptık.

Bir hamlede 
atılarak elinde-
ki defteri kaptı.

Saklamak
Allah saklasın, ne-
redeyse kaza yapı-
yorduk.

Bozulmasın di-
ye eti buzdola-
bında sakladık.

 Tabloda sözcükler anlam özelliklerine göre 
örneklendirilmiştir.

 Buna göre hangi sözcük anlam özelliğine uygun 
kullanılmamıştır?

A) Sökmek  B) Batmak

C) Kapmak  D) Saklamak
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5. 

Doğum ismiyle Marie Salomea Sktodowska, 7 Kasım
1867’de dünyaya geldi. Dehası çocuk yaşta ortaya 
çıkan Marie, sınıfın en küçük fakat en başarılı öğren-
cisiydi.

BİLİM İÇİN ÖLEN KADIN
MARIE CURIE

Yirmili yaşlara geldiğinde evrenin gizemini keşfetmek
için bilimle ilgilenmeye açıkça karar vermişti.
1891 sonbaharında Paris’e doğru yola koyuldu.

Burada kentin özgürlüğü onu çok etkilemişti. Paris-
teki özgürlüğün tadını çıkardı ama bunu yaparken
asıl amacının ne olduğunu hiç unutmadı. O kadar
azimliydi ki yemek yapmak için zamanına kıyamadığın-
dan açlıktan bayıldığı bile olmuştu. 

Temmuz 1895’te kendisi gibi bilim insanı olan Pierre
Curie ile evlendi ve eşiyle birlikte bilimsel çalışmalara
devam etti. 1903’te fizik, 1911’de ise kimya dalında
Nobel’e layık görülerek Nobel alan ilk kadın ve bu
ödülü iki kez alan ilk insan oldu.

1

2

3

4

 Buna göre numaralandırılmış bilgi kutucuklarının hangisinde “amaç - sonuç” ilişkisine yer verilmiştir?

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

6. Şair, öğrenci gibi görmelidir kendini. Dünyaya, insana yönelik meraklı bakışlarını yitirmemelidir. Okurun önünde 
değil yanında olmalıdır. Kendisi de okurla birlikte araştırmalı, öğrenme çabası içerisinde olmalıdır. Sürekli sorgula-
malı, klişelere boyun eğmemelidir. Şiir; inanmak, bağlanmak değildir. Aksine özgürlük arayışıdır, sınır tanımazlıktır.

 Bu metinde şairlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Arayış içinde ve yeteneği olan herkesin şair olabileceğine

B) Şairlerin araştırmacı bir ruha sahip olmaları gerektiğine

C) Okurlarıyla birlikte yürümeleri gerektiğine

D) Kalıplaşmış olandan uzak durmaları gerektiğine
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7. 
SÖZ SANATLARI

Kullanılan Söz Sanatı

1)

2)

3)

4)

Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa
Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa

Bir kedi ve üstünde gerindiği duvar
Komşu bahçede beyazlara sarılmış ürperen çınar

Güzelliğin geçici olmadığını senden öğrendim
Emeğin aşktan büyük bir hazine olduğunu senden

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?

– – – – 

– – – – 

– – – – 

– – – – 

Görselde söz sanatları ile ilgili çalışma kâğıdı verilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu çalışma kâğıdının cevap anahtarıdır?

A)   1. Abartma

2. Kişileştirme

3. Benzetme

4. Kişileştirme

   B) 1. Zıtlık

2. Kişileştirme

3. Abartma

4. Benzetme

C) 1. Abartma

2. Kişileştirme

3. Kişileştirme

4. Benzetme

   D) 1. Zıtlık

2. Kişileştirme

3. Benzetme

4. Kişileştirme

8. (I) Çocukluğum, köyden kasabaya göç etmiş, yoksul sayılabilecek bir aile ortamında geçti. (II) Ailem hem tarımla 
hem ticaretle uğraşıyor, benim de doğa ile bağlarım güçleniyordu. (III) O yıllarda günlük hayatın vazgeçilmezlerin-
den olan radyo ve televizyonun henüz bulunmaması beni masal ve öykülerin renkli dünyasına çekti. (IV) Sonra pa-
rasız yatılı okulda gerçek anlamda müzik, resim, desen ve kompozisyon eğitimi aldım.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde olumsuz sayılabilecek bir durumun olumlu sonucundan söz edilmiştir?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.
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9. Bütün dünya mutfaklarında bolca tüketilen, yemek-
lere ayrı bir – – – – katan, – – – – değeri oldukça yük-
sek bir hayvansal gıda olan tereyağı, süt kremasın-
dan tereyağı olup soframıza gelinceye kadar birçok 
üretim – – – – geçmektedir.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin 
akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) tat - vitamin - değerinden

B) yarar - kalsiyum - tesisinden

C) görüntü - protein - planlamasından

D) lezzet - besin - aşamasından

12. Bir kumaşı, sevdiğiniz kişinin giymesi için dokur gibi 
kalbinizden çıkardığınız ipeklerle dokumaktır. Bir 
evi, sevdiğiniz kişinin oturmasını istiyor gibi sevgiyle 
inşa etmektir. Bir meyveye, sevdiğiniz kimsenin ye-
mesi için yetiştiriyormuş gibi bakmaktır. Tasarladı-
ğınız her şeye kendi ruhunuzdan bir soluk katmak-
tır.

 Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
söylenmiş olabilir?

A) İşini seven insanlarla çalışmanın ne demek ol-
duğunu açıklayabilir misiniz?

B) Sevgiyle çalışmanın ne demek olduğunu açık-
layabilir misiniz?

C) Başarılı eserler verebilmede sevginin gücüne 
inanıyor musunuz?

D) Kalıcı sanat eserleri ortaya koyabilmenin ancak 
sevgiyle mümkün olabileceği düşüncesine katı-
lıyor musunuz?

10. “Metinde işlenmekte olan konunun dışında ilgisiz bir 
konudan veya konunun alakasız bir yönünden bah-
seden cümle düşüncenin akışını bozar.”

Gezi yazısı, tanıklığı bakımından oldukça önemli bir 
türdür. (I) Anlatıldığı zamanda olup bitenleri üçüncü 
bir gözden görmemize yardımcı olur. (II) Üstelik bu 
üçüncü göz, epey duyarlı bir bakış açısıdır aynı za-
manda. (III) Gezi yazılarındaki benzetmelerin ve be-
timlemelerin insanı etkilememesi imkânsız. (IV) Hem 
edebiyatın hünerlerinden yararlanıyor hem de tarihî 
gerçekleri önümüze seriyor bu bakış açısı.

 Buna göre, numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) IV.                  B) III.                     C) II.                D) I.

13. 

Cümle
İsim
Fiil

Sıfat
Fiil

Zarf
Fiil

1
Bu şiirin ilk dizesin-
den itibaren insanı 
saran bir büyü var.

✓

2

Nurullah Genç gibi 
bir şairi tanımadan 
geçmeyin bu dün-
yadan.

✓

3

Kitabın giriş bölü-
münde İstanbul’un 
değişmez güzelliği-
ne de değinmiş.

✓

4

Onun yapıtlarını oku-
duğunuzda fazladan 
bir örnek ya da be-
timleme bulamazsı-
nız.

✓

 Tablodaki cümlelerde yer alan fiilimsilerden 
hangisinin çeşidi yanlış gösterilmiştir?

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

11. “Fiil kök ya da gövdelerine getirilen bazı özel 
eklerle cümle içerisinde “isim, sıfat, zarf” görevinde 
kullanılan sözcüklere “fiilimsi” denir. Fiilimsiler, 
eylem özelliklerini kısmen korusalar da fiiler gibi 
çekimlenmezler.”
Kar çiçekleri hep yükseklerde açar. Kısa ömürlerinin 
büyük bir bölümünü kar altında geçirdikleri için 
             I
pek bilinmez. Zariftir, narindir, aynı zamanda göz alıcı
      II
renkleri vardır onların. Güneş ışığı ile buluşunca
        III
seyretmeye doyum olmaz kır çiçeklerini.
        IV

 Buna göre numaralandırılmış sözcüklerden hangisi 
fiilimsi değildir?

A) I.                  B) II.                     C) III.                D) IV.
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15. Güz günlerinin, başka hiçbir zaman görülmemiş so-
luk beyaz bir aydınlığı, mevsimin kalbinden çıkan ince, 
kederli bir sesi var. Pencereden bir güz resmine ba-
karcasına; salınan servilere, daha ötedeki puslu de-
nizlere ve dağlara bakıyorum. Güz ikindisinin uçucu 
aydınlığı, bir masal büyüsü gibi kuşatıyor etrafı. Güneş 
yavaş yavaş batıyor akşama doğru. Hüzünlü bir ıslık 
sesi eşliğinde usulca geçip gidiyor günler.

 Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) İkilemeye yer verilmiştir.

B) Tamamlanmamış cümlelere yer verilmiştir.

C) Betimlemelerden yararlanılmıştır.

D) Öznel anlatım ağır basmaktadır.

14. Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kendi görüş 
ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksı-
zın anlattığı yazılara “deneme” denir.

 Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi 
denemeden alınmış olabilir?

A) Yazarın son romanı; konusu, kişileri, anlatım 
yolu edebiyat dünyasına getirdiği taze ve canlı 
hava ile kendi yolunda tek eser olarak karşımıza 
çıkıyor. Doğu Anadolu insanları farklı özellikle-
ri ile önce onun eserlerine girmiş, şimdi de bu 
romanla edebiyatımıza giriyor. Çetin tabiat şart-
larının insanlara kazandırdığı farklı özelliklerini 
eski çağlar kültürüne dayanan töreleri ortaya 
koyuyor bu eser.

B) Kızak, ilk olarak buzlarla kaplı bölgelerde orta-
ya çıkmıştır. Kuzey Avrupa’nın çam ormanların-
da ilk çağlarda büyük oranda kızak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Ağaç kütüklerden yapılan bu 
kızaklar, kar ve buzla arazide yol almayı kolay-
laştırmaktan başka öldürülen av hayvanlarının 
taşınmasında da rahatlık sağlamıştır.

C) Kitaba en iyi arkadaş diye boşuna denmemiş. 
Kitapların olduğu bir toplumda bilgilendirme 
daha sağlıklı ve isabetli olur. Onlarda hüküm-
darların sarayına girer, her an dünyanın gelmiş 
geçmiş bütün sanatkârları, filozofları ve bilim 
adamları ile sohbet etme imkânı yakalarız.

D) Salep, orkideler ailesinin birçok türünün toprak 
altı yumrularından elde edilen tozla hazırlanır. 
Salepgiller familyasından; tel köklü, otsu bir 
bitkidir. Kökünde iki tane yumru vardır. Bu yum-
rular nişasta benzeri glucomannon ismi verilen 
bileşikler içerir. Gövdesi dik ve silindirimsidir. 
Salep soğuktan korunmak ve vücut direncini 
artırmak için kış aylarının en yararlı içecekleri 
arasındadır.

16. “Olay yazılarında iki türlü anlatım söz konusudur. 
Anlatıcı eğer olayın içindeyse bu anlatım tarzına bi-
rinci kişi ağzından anlatım, anlatıcı olayın dışında 
gözlemci konumundaysa üçüncü kişi ağzından an-
latım denir.”

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde anlatım, 
diğerlerinden farklı bir kişi ağzından yapılmıştır?

A) Yaşlı balıkçı, kumsala gelip kayığı bıraktığı yer-
de göremeyince bir an şaşırdı. Telaşla önce 
çevresine sonra da denize doğru baktı. Denizin 
parlak mavisiyle kamaşan gözlerinin, açıklarda-
ki karaltıyı fark etmesi biraz zaman almıştı.

B) Havaalanında uçağın kalkmasını bekleyen ka-
dın dükkândan kitap ve kurabiye alıp kendisine 
oturacak bir yer buldu. Kendini okumaya öyle 
kaptırmıştı ki yanında oturan adamın araların-
daki paketten birer birer kurabiye aldığını paket 
yarıya geldiğinde fark etti.

C) Trene ayakta kalmamak için hareketinden bir 
saat önce bindim. Anadolu’ya giden trenler-
de seyahat etmiş olanlar geç gelmenin ayakta 
kalmak olduğunu iyi bilirler. Trene bindiğimde 
içeride beş kişi var ya da yoktu. Koca tren ben 
bindikten sonra bir anda tıklım tıklım oluverdi.

D) Anne ördek sabırla yumurtalarının kırılmasını 
bekliyordu. Vakit tamamlanınca ördek yavruları 
yumurtalardan çıkmaya başladı. Fakat yumur-
talardan biri hâlâ kırılmamıştı. Sonunda yumur-
tanın beyaz kabuğu çatladı ve diğerlerinden 
daha gri ve sevimli bir ördek yavrusunun küçük 
gagası göründü.
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17. 

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli
kelime ve kelime gruplarının arası-
na konur.

Anlamanın gerçekleşebilmesi için
duyma, görme, deneme, okuma
eylemlerinin özümüzle birleştiril-
mesi gerekir.

Tırnak içinde olmayan alıntı cüm-
lelerinden sonra konur.

Beni görünce, bir an için de olsa,
tedirginliğini belli etti.

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sa-
rı güller hep birlikte bizi selamlıyor-
du.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
için konur.

Ben de bu yemeği en az senin ka-
dar iyi yaparım, dedi.

Cümle içerisinde ara söz ya da
ara cümleleri ayırt etmek için ara
söz ya da cümlenin başına ve so-
nuna konur.

1

2

3

4

,Virgül

Örnek:

Örnek:

Örnek:

Örnek:

 Görselde virgülün kullanım amacı ve buna uygun örnek cümleler yer almaktadır.

 Kaç numaralı bölümde açıklama ile örnek birbirini destekler nitelikte değildir?

A)

1
B) C) D)

2 3 4
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18. Kubilay Bey, Harem Otogarı veya Bayrampaşa Otogarı’ndan Antalya’ya seyahat edecektir. Biletini internetten al-
mak isteyen Kubilay Bey’in otobüste aradığı özellikler şunlardır:

 • Aradığı tüm özellikleri bir arada görmek istemektedir.

 • Tekli koltukta yolculuk yapmak en önemli zevklerinden biridir.

 • İnternette çok vakit geçirdiği için kablosuz internet onun için önemlidir.

 • % 20 indirimden yararlanmak istemektedir.

 Kubilay Bey’in seçim yapabileceği biletler aşağıda verilmiştir.

12.00 90,00 TL

Harem Otogarı > Antalya
1

16.00 100,00 TL

Bayrampaşa Otogarı > Antalya
2

%

23.00 95,00 TL

Harem Otogarı > Antalya
3

%

09.00 100,00 TL

Bayrampaşa Otogarı > Antalya
4

%

%

Kulaklık Televizyon Koltuk İndirim Kablosuz
internet

Cep
Telefonu

2+1

2+1 2+1

2+2

 Bu bilgilere göre Kubilay Bey, numaralanmış otobüs biletlerinden hangisiyle seyahat edebilir?

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

19. 

(I) Halide Edip Adıvar’ın olgunluk dönemi eserlerinden olan “Sinekli Bakkal” İngilizce olarak
“The Clown and His Daughter” (Soytarı ve Kızı) adıyla 1935 yılında yayınlanmasının ardından
ilk baskısını 1936 yılında yapar. (II) "Sinekli Bakkal", Adıvar'ın diğer romanları içinde ayrıcalıklı
bir yer edinmesini, hem tekniğine hem de ele aldığı konuların bugün de tartışılıyor olmasına
borçludur. (III) Eser tarihî bir dönemi ele alıyor olmasının yanı sıra okuyucusuna Türk  modern-
leşmesinin izlerini sürme olanağı da sağlar. (IV) Romanda tarih yalnızca bir dekor değil, roma-
nın taşıyıcı ögelerinden biri olmuştur.

 “Sinekli Bakkal” romanı ile ilgili hazırlanmış tanıtım yazısında numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmıştır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.
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20. 

Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
(KKKA) Nedir?

KKKA, kenedeki mikropların sebep
olduğu ölümle de sonuçlanabilen
bir hastalıktır.

Şikâyetlerinden herhangi birini
görürseniz, zaman kaybetmeden
en yakın sağlık kuruluşuna gidin.

Keneden Bulaşan
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi

Hâlsizlik➦

➦

➦

➦

➦

➦

➦

➦

İştahsızlık

Ateş

Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Kene tutunmasından sonra, 
10 gün içinde...

KENEYİ HAFİFE
ALMAYIN,

TEDBİRİ ELDEN
BIRAKMAYIN !

Riskli Alanlar

Bağ, bahçe, tarla, ahır,
orman, orman kenarı
tarım arazisi vb.

!

 Afişteki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kırım - Kongo kanamalı ateşine yakalananlarda birden çok belirti görülebilir.

B) Kişinin içinde bulunduğu çevre kene tutunma riskini artırır.

C) Kene tutunmasından 10 gün önceki baş ağrıları, Kırım - Kongo kanamalı ateşi ile ilgili olamaz.

D) Kene tutunması sonucu oluşan hastalıklardan kurtulma ihtimali çok düşüktür.
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1.  Coğrafi Keşifler sonucu okyanuslara açılan Av-
rupalı devletler hem Amerika kıtasını keşfettiler 
hem de doğunun zenginlik kaynağı olarak bilinen 
Hindistan’a denizden ulaştılar. Keşfedilen bu bölge-
lerdeki kaynakları kendi ülkelerine taşıyarak zengin-
leştiler. Avrupa’da ekonomik kalkınmayla birlikte bi-
lim, sanat ve edebiyat da hızla gelişti. Bu gelişme-
lerle birlikte Avrupa’da akıl ve bilim ön plana çık-
maya ve yavaş yavaş dogmatik düşünceler sorgu-
lanmaya başlandı.

 Yukarıdaki metinde altı çizili  cümlede bahsedilen 
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rönesans   B) Reform 

C) Aydınlanma Çağı  D) Sanayi Devrimi

2. Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşifleri gerçekleştir-
mesi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin kontrolündeki 
İpek ve Baharat Ticaret Yolları önemini, Akdeniz ti-
careti de canlılığını yitirmiştir.

 Buna göre;
 I. Gümrük gelirlerinin azalması
 II. Karadeniz limanlarının önem kazanması
 III. Ekonomik gelirlerin artması

 durumlarından hangilerinin Osmanlı Devleti’nde 
gerçekleşmesi beklenir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.

C) Yalnız III.   D) II ve III.

4. “Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula git-
mek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı an-
nemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem 
mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük Da-
iresinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan 
Şemsi Efendi Okuluna devam etmemden ve yeni 
yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda ba-
bam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine 
başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. 
Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden ayrılıp 
Şemsi Efendi Okuluna yazıldım.” 

          Mustafa Kemal
 Buna göre;

 I. Eğitimde birlik yoktur.
 II. Mahalle mektebi dini eğitim vermektedir.
 III. Şemsi Efendi İlkokulu modern tarzda eğitim 

vermektedir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız III.

C) I ve III.   D) II ve III.

3. Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumunda içinde 
doğup büyüdüğü çevre kadar aldığı eğitimin de 
etkisi vardır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Mustafa 
Kemal’in çocukluk yaşlarında etkilendiği eğitim 
kurumlarından birisi olamaz?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi

B) Şemsi Efendi İlkokulu

C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

D) İstanbul Kara Harp Okulu
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5. Mustafa Kemal, özellikle  döneminin Türk yazar ve 
şairlerinden etkilenmiştir. Vatan sevgisi, hürriyet, 
adalet ve milliyetçilik kavramları üzerine eserler ve-
ren Türk yazar ve şairlerimiz eserleriyle Mustafa 
Kemal’in kişilik oluşumunda etkili olmuştur.Fran-
sız İhtilali’ne zemin hazırlayan Montesquieu ve Vol-
taire gibi yazarların fikirleri de Mustafa Kemal üze-
rinde etkili olmuştur. 

 Buna göre Mustafa Kemal için söylenen aşağı-
daki cümlelerden hangisi daha genel bir ifade-
dir?

A) Yabancı yazarlar Mustafa Kemal üzerinde  çok 
etkili olmuştur.

B) Yerli ve yabancı birçok aydından etkilenmiştir.

C) Türk yazarların milliyetçi duygularından istifade 
etmiştir.

D) Farklı birçok yazarın eserlerini okumaktadır. 

6. Mustafa Kemal’in  fikir hayatının oluşmasında yaşa-
dığı dönemin yerli ve yabancı  aydınları etkili olmuş-
tur. 

 Buna göre aşağıdaki aydınlardan hangisinin Mus-
tafa Kemal’in fikir hayatını etkilediği söylenemez? 

A) 

Ziya Gökalp

         B) 

Yaşar Kemal

C) 

Tevfik Fikret

          D) 

Jean - Jacques
Rousseau

7. Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı 
Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek is-
teyen Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Ka-
radağ, Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı 
Devleti’ne saldırdı. Böylelikle ortaya çıkan Balkan 
Savaşları’nda büyük toprak kayıpları yaşandı. Os-
manlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında küçük Bal-
kan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte 
hem dışta önemli ölçüde azalttı. Kaybedilen Balkan 
topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası 
yaşandı.

 Verilen bilgilere göre Balkan Savaşları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşlarını kaybet-
memizde etkili olmuştur.

B) Savaşın ulusal ve uluslararası sonuçları ortaya 
çıkmıştır.

C) Rusya’nın savaşa girmesiyle Osmanlı Dev-
leti’nde büyük kayıplar yaşanmıştır.

D) Savaşın toplumsal sonuçları ortaya çıkmıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın ge-
nel sebepleri arasında gösterilemez? 

A) Sömürgecilik

B) Ham madde arayışı

C) Milliyetçilik

D) Alsas – Loren Kömür Havzası
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9. 

ROMANYA

SİCİLYA

TRABLUSGARP

Viyana

Kırım

KIBRISRODOS

İstanbul

(Fransız Sömürgesi)

(Fransız
Sömürgesi)

Ankara

İzmir

Selanik
Manastır

Roma

Erzurum

Şam

Batum
SIRBİSTAN

ALMANYA

İSVİÇRE

İTALYA

FRANSA

İSPANYA

RUSYA

KARADENİZ

GÜRCİSTAN

CEZAYİR

MISIR

TUNUS IRAK

SURİYE

AVUSTURYA MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU

OSMANLI DEVLETİ

BULGARİSTAN

Trablusgarp

Bingazi

Derme

Cezayir

AKDENİZ

Sinop

BOSNA

KARADAĞ

YU
N

A
N

İS
TA

N

Roma

A

İtalyan Donanması
Harekat Güzergahı (İngiliz Sömürgesi)

 Siyasi birliğini geç tamamlayan ve sömürge yarışında geç kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bu-
labilmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp’a göz dikti. İtalya; Trablusgarp’a 
saldırırken Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp halkını medeniyet nimetlerinden mahrum bıraktığını, İtalyan Hükûmetinin 
buna daha fazla sessiz kalamayacağını gerekçe göstermiştir.

 Harita ve bilgilere göre İtalya;

 I. İşgale zemin hazırlamak,

 II. Osmanlı topraklarını sömürmek,

 III. Yayılmacı bir siyaset izlemek

 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemektedir?

A) Yalnız I.       B) Yalnız II.          C) I ve III.            D) I, II ve III.

10. 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 İs-
kenderiye 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 ge-
çirdiler. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler.

 Metne göre Mustafa Kemal’in;

 I. İleri görüşlü olma

 II. Tedbirli olma

 III. Teşkilatçı olma

 özelliklerinin hangilerinden bahsedilmiştir? 

A) Yalnız I.       B) Yalnız II.         C) I ve II.            D) II ve III.
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1. Talih, çoğu zaman körlükle suçlanmıştır, fakat talih 
insanlar kadar kör değildir. Pratik hayatı inceleyen-
ler görürler ki talih, rüzgârların ve dalgaların en iyi 
gemicilere yardım ettiği gibi, çoğu zaman çalışkan-
ların yardımcısı olmuş ve olmaktadır. Başarılı olmak 
için dahi olmak gerekmez. Önemli olan sağduyu, 
dikkat, çalışkanlık ve kararlılıktır. En büyük dahiler 
bile bu özellikleri kullanmışlardır. En büyük insan-
lar dehanın gücüne en az inananlar arasından çık-
mıştır.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) İnsanın başarısızlığı yapıp ettikleriyle ilgilidir.

B) İnsan talihini emek ve çabasıyla oluşturur.

C) Cüz-i irade insanın başarısız olmasına etkendir.

D) İnsanın gayreti yola çıkar, talihi onu destekler.

2. (I) “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre 
yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

 (II) “...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen 
vermiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

 (III) “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, 
bütün varlığın idaresini yürütendir…” (Bakara su-
resi, 255. ayet) 

 (IV) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü 
bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

 Numaralandırılmış ayetlerden hangisi kader 
kavramı ile ilgili değildir?

A) I.                 B) II.                C) III.                D) IV.

4. “Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş-
tir, kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç 
kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz 
bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz.”

              (İsrâ suresi, 15. ayet) 

 Bu ayette, insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) Sonradan yaratılmış olduğuna 

B) Akıl sahibi bir varlık olduğuna

C) İrade sahibi bir varlık olduğuna

D) İnanan bir varlık olduğuna 

3. Yaban kazları gökyüzünde sanatsal bir uyum içinde 
uçarlar. Yolculuklarında her bir kazın bir rolü vardır. 
Bu rol dışarıdan bakınca bütün için “V” şeklinde uç-
mak olarak yorumlanabilir. Hiç “V” şeklinde uçuşun 
arkasında ne var?” diye düşündünüz mü? Her ku-
şun kanat çırpması bir hava akımına ve her hava 
akımı ise bir arkadaki kuşun daha az enerji harca-
masına yardımcı oluyor. Bu şekilde uçuş kuşların 
uçuş menzilini artırırken, iki kat yol almalarına yar-
dımcı oluyor. Yaban kazlarının, “V” şeklinde uçma-
larının zorluklara karşı direnme gücü sağlaması gibi 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Müslümanları aynı bede-
nin organları olarak görmesi birlik beraberliğin art-
masına ve zorluklara karşı dayanma gücüne katkı 
sağlar.

 Bu metin evrendeki;
 I. fiziksel,
 II. toplumsal,
 III. biyolojik

 yasalardan hangileri ile ilgili bilgi içermektedir? 

A) Yalnız I.  B) I ve II.

C) II ve III.  D) I, II ve III.
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10. İnsan kendisine verilen akıl ve iradesiyle başarıya 
gidecek yolları öğrenir ve tercih eder. Tercihleri so-
nucunda ya başarılı ya da başarısız olur. Bir tercih 
söz konusu olduğu için başarı veya başarısızlığın 
sorumluluğu insanın kendisine aittir.

 Paragrafın konusu aşağıdaki ayetlerden hangisinin 
mesajı ile örtüşmektedir?

A) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları 
başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük do-
kunmaz. Onlar üzülmezler de.” (Zümer suresi, 
61. ayet)

B) “İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları 
boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcı-
sı da yoktur.” (Âl-i İmrân suresi, 22. ayet)

C) “… Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah et-
mek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın 
yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız 
ona döneceğim.” (Hûd suresi, 88. ayet)

D) “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettik-
leriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da 
bağışlar.” (Şûrâ suresi, 30. ayet) 

9. “Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimle-
dir, bana yol gösterecektir.” dedi. Bunun üzerine 
Musa’ya, “Asân ile denize vur!” diye vahyettik. De-
niz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. 
Ötekilerini de oraya getirdik. Mûsâ’yı ve beraberin-
dekilerin hepsini kurtardık...” (Şuarâ suresi, 62-65. 
ayetler)

 Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Her durumda mucize beklemeliyiz.

B) Allah’tan umut kesmemeliyiz.

C) Allah’ın her şeye gücü yeter.

D) İnananlar kurtuluşa ermişlerdir.

8. İnsanın yapıp ettiklerinden sorumlu tutulabilmesinin 
şartı özgür iradeye sahip birey olması ile doğru oran-
tılıdır. İnsan bir konuda özgür değilse sorumlu tutul-
mamış, sorumlu tutulmamışsa özgür bırakılmamıştır. 

 Buna göre insan aşağıdaki seçimlerinden han-
gisinden sorumlu tutulmamıştır?

A) Mesleği   B) Ahlakı

C) İnancı    D) Irkı

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca karşılaştığı 
zorluklar karşısında önce üzerine düşen sorumlu-
luğu yerine getirmiş, alması gereken tedbirleri al-
mış sonra Allah’a dua ederek O’ndan yardım bek-
lemiştir. Hicret esnasında Sevr mağarasına gizle-
miş, Hendek savaşında şehrin etrafına hendek kaz-
dırmış, Bedir savaşında en iyi savaş stratejilerini uy-
gulamış sonra Allah’a dua etmiştir.

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapılmaktadır?

A) Tevekkül her şartta Allah’a güvenmektir.

B) Dünyevi konularda tevekkül etmek gerekir.

C) Başarının ön şartı her şartta Allah’a güvenmektir.

D) Tevekkül, tedbir almaya engel değildir.

5. “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra 
da sizi çiftler hâlinde var etmiştir. Dişinin gebe kal-
ması ve doğurması, ancak O’nun bilgisiyledir. Ömrü 
uzun olanın çok yaşaması ve ömürlerin azalması 
şüphesiz Kitap’tadır. Doğrusu bu Allah’a kolaydır.”

           (Fâtır suresi, 11. ayet)
 Bu ayete göre;
 I. İnsanoğlu yaşam şartlarının iyileşmesiyle öm-

rünü uzatabilir.
 II. İnsanoğlu erkek ve kadın olmak üzere Allah ta-

rafından yaratılmıştır.
 III. İnsanoğlunun yaşam süresi Allah tarafından 

kayıt altına alınmıştır.
 yargılarından hangisi doğru değildir?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

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

7. İnsan, Allah’ın (c.c.) evrene koyduğu yasaları gö-
zeterek çalışır, çabalar, sebeplere sarılır ve rızkını 
kazanmak için tercihlerde bulunur. Allah (c.c.)’da 
onun bu tercihine, çabasına göre rızkını yaratır.

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi paragrafın 
mesajı ile çelişir?

A) İslam dini, çalışmadan dilenerek geçinmeyi hoş 
görmemiştir.

B) Kaderimde ne varsa o olur, nasıl olsa rızkı veren 
Allah’tır.

C) İnsanın çabasının kalitesi ile rızkının kalitesi 
doğru orantılıdır.

D) İnsanoğluna düşen alın teri ve emek sarf ede-
rek rızkın peşine düşmektir.
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1 – 2: For these questions, choose the best option 

to fill in the blanks.

1. Lisa     : Who is your close friend in the class?

 Ashley : Paul. I count on him very much.

 Lisa      : Why do you count on him?

 Ashley  : - - - -.

A) He never tells me lies

B) I can tell his secrets to my friends

C) He never backs me up

D) I don’t get on well with him

2. Ayla    : I have an English exam tomorrow, but I 

         don’t know how to study. 

 Bruce : - - - -. We can study together. 

 Ayla    : Thanks a lot. You are my best friend.

A) Don’t be happy  B) It sounds great

C) No, not at all  D) Don’t worry

4. The students are going to go to the cinema with 
their English teacher on Saturday. There are some 
new movies at the cinema. They want to watch 
different movies.

The Name of 
the Film

Movie Type
Number of 
Students

Ice Age Animation 12

Harry Potter Fantasy 10

The Love Story Romance 7

Matrix Sci - fi 4

 Which one is CORRECT according to the result 
above?

A) None of the students want to watch sci-fi 
movies.

B) Girls want to watch romance and fantasy.

C) Most of the students are into animation and 
fantasy.

D) Half of the students like watching romance and 
sci-fi.

5. These are pictures from Tom’s daily activities.
 

 Which of the following sentences DOES NOT 
match with one of the pictures above?

A) Tom always studies alone and gets high grades.

B) Tom makes a campfire and enjoys the nature.

C) Tom often goes bowling.

D) Tom does exercises on weekdays.

3. Elena : Hello, Jane. – – – – ?

 Jane   : No, not at all. Why?

 Elena  : We are planning to go to the live concert 

        on Sunday at eight p.m. – – – –?

 Jane   : Sure. That sounds great.

 Elena : – – – – ?

 Jane   : That is a great idea! See you there.

 Which question DOES NOT Elena ask Jane?

A) Do you have any plans on Sunday evening

B) Who do you go to the concert with

C) Would you like to join us

D) Shall we meet at six p.m. near the concert area
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6. - - - - in 2019 than they did in 2018.

A) More teenagers like rap music.

B) Most of them prefer rock music.

C) Less teenagers listen to folk music.

D) Very few teenagers enjoy classical music.

7. Which one is NOT correct according to the 
research?

A) Teens are less interested in rock music than rap 
in 2018. 

B) Teenagers are not interested in classical music.

C) There are four music types in the research.

D) More teens listen to classical music in 2019.

8. 

Rooney has no close friends.

is sneaky and arrogant.

has good relationship.

never tells lies.

Eren

⇒

⇒

⇒

⇒

Garcia

Taha

 Which of the following is NOT correct according 
to the information?

A) Rooney doesn’t have close friends.

B) Eren has bad qualifications.

C) Garcia likes being alone. 

D) Taha always tells the truth.

Answer the questions (6 – 7) according to the 

information below.

9. 

 Teenagers behave kindly.

Kathy

 Teenagers are tactful.

Lisa

 Teenagers are realistic.

Melinda

 Teenagers have fun together.

Suzan

According to the information above, who thinks 
teenagers tell the truth?

A) Kathy    B) Lisa 

C) Melinda   D) Suzan

10. Amy: We’re planning to go to the sport center this 
weekend with my school friends. There are some 
interesting activities there such as ice-skating and 
bowling. I really want to do ice-skating. I think it is 
fun. Are you free this Sunday? I can drive there if 
you want. Would you like to join us? 

 Matt: Thanks for your invitation. I don’t have 
anything better to do. That sounds exciting and 
amusing. Can you pick me up from my house?

 Peter: I’m sorry Amy, but I am busy this Sunday. 
We’re going to have barbecue with my old friends. 
I hope you have fun there.

 I. Amy invites her friends to the barbecue.

 II. Matt accepts Amy’s offer.

 III. Peter doesn’t have any plans on Sunday.

 IV. Amy can pick her friends if they want.

 Which statements are TRUE according to the 
dialogue?

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

C) Only IV.   D) II - III - IV.

The researcher, Professor Smith, conducts 

research about teenagers. His last 

research was about teenagers’ music 

types that they listen. Here are some 

results of his study from the questionnaire 

that he gave to the teenagers.


