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1. 

 

Yetişecek ölçüde olmak

Elindeki kadife kumaştan bir ceket çıkar mı diye hesap ediyordu.

Bir durumdan başka bir duruma geçmek

Çocukluktan çıkıp kocaman adam olduğunda anlayacak seni.

Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek

Ortalık ağarırken yorgun adımlarla konaktan çıktık.

Elde edilmek, sağlanmak

Bu görüşmemizden de bir sonuç çıkmadı.

4.

3.

2.

1.

ÇIKMAK

 Yukarıda “çıkmak” sözcüğünün bazı anlamları ve o anlamlarda cümle içerisinde kullanımı verilmiştir.

 Buna göre kaç numaralı basamakta örnek cümle, anlama uygun verilmemiştir?

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

3. Metinle ilgili,

 1. Sesteş sözcükler kullanılmıştır.

 2. Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

 3. Zıt anlamı olan sözcüklere yer  verilmiştir.

 4. Sözcüklerin tamamı somut anlamlıdır.

 hangisi söylenemez?

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

4. Parçada altı çizili söz grubunun cümleye kat-

tığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca yiyip içme karşılığında 

B) Çok az yemek yiyerek yaşama

C) Çok zor şartlarda  

D) Başkalarının emrinde

2. 1. kitap                                    4. ona                                           7. yazık edersiniz

 2. dediğinde                            5. inanırsanız                               8. okumayı

 3. bir                                        6. çocuk                                       9. sevmiyorum

 Yukarıda karışık olarak verilmiş kelimeler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandı-

ğında 3, 5 ve 7.sıradaki kelimeler hangileri olur?

A) 8, 2 ve 5                  B) 1, 9 ve 4                 C) 2, 5 ve 9                  D) 3, 5 ve 7

  Kara Memiş, birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıyken otuz yaşında Malta korsanlarına 

esir olmuştur. Yirmi sene kadırgalarda forsa (gemilerde kürek çeken esir) olarak çalıştırılmıştır. Elli yaşına 

gelince korsanlar onu “Artık işe yaramaz!” deyip bir adada köle olarak satmışlardır. Adada on sene çiftçi 

efendisinin yanında karın tokluğuna çalışan Kara Memiş’in bütün ümidi memleketine, Edremit’e, karısına 

ve şimdi kırk beş yaşında olan oğlu Turgut’a kavuşmaktır. Altmış yaşını geçtikten sonra efendisi onu azat 

eder, artık özgürdür. Bir bağın içindeki kulübede tek başına yaşayan Kara Memiş, ara sıra kasabaya iner. 

Burada ihtiyarlığına acıyanların verdiği yiyeceklerle hayatını devam ettirir.

 3  ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.
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8. 

 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda karikatürlerle anlatılmak istenen deyimlerden herhangi 

biri kullanılmamıştır?

A) Yakında onun da diğerleri gibi foyası  meydana çıkacak.    

B) Çocuk bu, düşe kalka büyüyecek illa.

C) Eskiden beri senin gözün yüksekteydi zaten.                

D) Sofraya her oturduğunda ölçüyü kaçırıyordu.

5. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak 

istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en 

ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.

 Bu parçaya göre “yalak” sözcüğünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapa-
nır alet.

B) Yollarda taşlarla yapılan döşeme.

C) İçinde öğütme işi yapılan yer.

D) Akan suyun çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için musluk, çeşme vb.nin altına konulan 
delikli taş tekne.

7. Irmak kıyısından başlayıp yükseklerdeki karaçam ormanlarına dek uzanan koruluklara dumansız bir yan-

gın görünümündeki güz yanıklığı düşmüştü.

 Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yer Tamlayıcısı / Özne / Yüklem  B) Zarf Tamlayıcısı / Yer Tamlayıcısı / Nesne / Yüklem

C) Yer Tamlayıcısı / Nesne / Yüklem  D) Zarf Tamlayıcısı / Zarf Tamlayıcısı / Özne / Yüklem

6. Fiil kökünden türediği ve olumsuzu, fiiller gibi “-ma /-me” eki ile yapılabildiği hâlde kip eki alamayan söz-

cüklere “fiilimsi” denir. 

 Buna göre, 

 I.  Son yıllarda altına yatırım yapanların sayısı arttı.

 II.  Bankaya yatırdığı paranın hepsini çekmiş.

 III.  Annesi, hasta olduğu için bebeği erkenden yatırmış.

 cümlelerinin hangisi ya da hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir?

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



A

8. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 2

4 |  8. SINIF TÜRKÇE

9. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. ”Yemek henüz pişme-

mişti.” cümlesinin yüklemi pişme eylemini üzerine alan “yemek” tir. Bu yüzden “yemek” öznedir.

 Buna göre “soru bankası” söz grubu aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde kullanılmıştır?

A) Öğretmenin ödev verdiği soru bankasını evde unutmuşum.

B) Yazılıda çıkacak sorular bu soru bankasında varmış.

C) Soru bankası yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştı.

D) Soru bankasını masanın üzerinden hızlıca alıp sınıftan çıktı.

12. `  İzmir saat kulesi, II.Abdulhamit’ in tahta çıkışının 25.yıl dönümünde inşa edilmiştir.

       `  25 metre yüksekliğindeki kule bugün İzmir’in Konak ilçesindeki Konak Meydanı’nda bulunmaktadır.

  Yukarıdaki her iki cümlenin fiilimsiyle doğru biçimde birleştirilmiş hali hangisinde verilmiştir?

A) II.Abdulhamit’in tahta çıkışının 25.yıl dönümünde inşa edilen İzmir saat kulesi 25 metre yükseklikteki İz-
mir’in Konak ilçesindeki Konak Meydanı’nda bulunmaktadır.

B) İzmir’in Konak ilçesindeki Konak Meydanı’nda bulunan 25 metre yüksekliğindeki İzmir saat kulesi II.Ab-
dulhamit tahta çıktığında inşa edilmiştir.

C) II.Abdulhamit’in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki İzmir saat kule-
si, bugün İzmir’in Konak ilçesindeki Konak Meydanı’nda bulunmaktadır.

D) II.Abdulhamit tahta çıktığında inşa edilen İzmir saat kulesi 25 metredir ve İzmir’in Konak Meydanı’nda 
bulunmaktadır.

10. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ögeler hangisinde yanlış işaretlenmiştir?

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer 
Tamlayıcısı

Zarf 
Tamlayıcısı

A)
Yalnız insanlara imrenme duygusuyla baka-

rım.
\ \ \

B) Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. \ \ \ \

C)
Kumdan kaleye benzeyen bu eserler  göz 

açıp kapayıncaya kadar yerle bir oluyor.
\ \ \

D)
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına ya-

şam deniyor.
\ \ \

11. Herkesin bir zaman makinesi vardır. Bizi geçmişe götüren ………………………………… , geleceğe götü-

ren ise ………………………………………….. dır/dir.

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?

A) anılarımız-umutlarımız                       B) ailemiz- arkadaşlarımız

C) yaşadıklarımız- emeklerimiz               D) üzüntülerimiz-sevinçlerimiz



A

Türkçe

5fikribilimyayinlari.com  | 

14. Singapur, bir büyük ada ve çoğunda insanların yaşamadığı 64 ufak adadan oluşuyor.

  Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılamaz?

A) Singapur‘un etrafı denizlerle çevrilidir.        B) Singapur birçok adadan oluşmaktadır.

C) Küçük adalarda yaşayan kimse yoktur.        D) Küçük ada sayısı, büyük ada  sayısından çoktur.

15. Ne kadar da fazla dizi ve film oynuyor televizyonda değil mi? Hangimiz bu dizi ve filmlerin hepsini izliyor 

acaba? Televizyonda yayınlanan diziler hiç de gerçeği yansıtmıyor. Bu diziler kendimizin ve toplumun eko-

nomik düzeyini yansıtmayıp halkımızın sorunlarına ve yaşam zorluklarına da değinmiyor. Gerçekten de ger-

çeklikten çok uzak. Bu dizi ve filmler hiçbir konu hakkında bir bilgi ya da öğüt de vermiyor üstelik. İzleyici-

lere bilgi vermek şöyle dursun onları sahte duruşlarıyla olumsuz etkiliyorlar. İzleyiciler ne yazık ki kendile-

rini diziye kaptırıyor ve adeta dizi başrol oyuncularını ilah gibi görüyorlar. Özetle onların hayatını benimsi-

yor ve onlar gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bu tarz dizi ve filmlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi metinde yazarın yakındığı durumlardan biri değildir?

A) Dizi ve filmlerin sayısının her geçen gün artması

B) Televizyondaki dizi ve filmlerin yeterince izlenmemesi

C) Dizilerin halkın gerçeklerini yansıtmaması

D) Dizilerin insanları olumsuz etkilemesi

16. Sapanca Gölü kenarında otobüsten indik. Ağaçların altındaki bir çay bahçesinde göl manzarasına karşı ça-

yımızı içtik. Sonra toprak yol boyunca sağ tarafımıza restoranları, sol tarafımıza da gölü alarak tepedeki te-

sislere kadar yürüdük. Yol boyunca uzanan bu ağaçlar, insana doğa içinde kaybolmuş gibi bir his veriyor-

du. Hediyelik eşya satan küçük tezgahlardan İstanbul’a dönünce eşe dosta vermek için birkaç parça şey 

aldık.

 Aşağıdaki görsellerden hangisi metinle ilgili değildir?

A)                    B)                    C)                    D) 

13. 

 

 
Bazı atasözleri mecazlı söyleyişe sahiptir. 

 
Bazı atasözleri halkın inançlarını yansıtır. 

 
 

Atasözleri öğür verir, ahlak aşılar. 

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıda verilen özelliklerden herhangi birine girmez?

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.   B) Dost ile ye, iç ; alış veriş etme.

C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.  D) Nasihat istersen tembele iş buyur.

  Atasözleri öğüt verir, ahlak aşılar.
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17. Yelda Öğretmen öğrenciler için sınıfa hediye kitaplar getirmiştir.

 Kitaplar A, B, C, D, E ve F yayınevlerine ait 1 tane fen bilgisi, 1 tane Türkçe, 2 tane matematik, 1 tane inkı-

lap tarihi ve 1 tane de İngilizcedir.

 Kitapları alan öğrencilerle ilgili bilgiler ise şöyledir:

 `  Ahmet, B yayınevine ait fen bilgisi kitabını almıştır. 

 `  Selim, F yayınevine ait kitabı almıştır.

 `  Funda, C yayınevine ait Türkçe kitabıyla başka derse ait bir kitap daha almıştır.

 `  Eylül, sayısal derse ait D yayınları kitabını almıştır.

 `  Sıla, Eylül’le aynı derse ait E yayınına ait kitabı almıştır.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? 

A) E yayınları matematik kitabıdır.   B) F yayınevine ait kitap inkılap tarihi kitabıdır.

C) Selimin aldığı kitap matematik kitabıdır.  D) İngilizce kitabı A yayınevine aittir.

18. 

 

 Tabloda verilen faaliyetlerden bazılarını yapan bir kişinin harcadığı kalori miktarı aşağıdaki grafik-

lerden hangisinde yanlış gösterilmiştir?

A)                     B)                    C)                    D) 
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19. 

....

....

....

Lütfen flaş kullanmayınız.

Hayvanları beslemeyiniz.
Hayvan yaşam alanlarına 

hiçbir madde atmayınız.

Çocukların güvenliğinden 

ebeveynler sorumludur.

Göllere girmek tehlikeli ve yasaktır.

ÇOCUK HAYVANAT BAHÇESİ
Genel Kurallar

  

 I.  Bu alanda piknik yapmak yasaktır.

 II. Bisiklet, scooter, kaykay ve paten ile girilmez.

 III.  Lütfen bitkileri koparmayınız.

 Yukarıdaki hayvanat bahçesi kurallarında bazı simgelerin karşısındaki açıklama bölümleri boş bırakılmıştır. 

 Bu simgeler ve  numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi 

olur?

A)                    B)                    C)                    D) I

II

III

II

III

I

III

I

II

III

II

I

20. Papatya neredeyse her insan için sevilen çiçekler arasındadır. Hemen her yerde yetişebilen bu narin bitkinin 

güzel bir çiçek olmasının yanında insan sağlığı için yararlı birçok özelliği de bulunmaktadır. Yüzyıllardır 

Roma’da , Mısır’da ve Yunanlılarda ilaçların yapımında kullanılan papatyalar, günümüzde de şifa bulmak 

amacıyla ilk tercih edilen bitkiler arasındadır. Mayıs ve ağustos aylarında yetişen güzel kokulu yıllık otsu bir 

bitki olan papatya yol kenarları, tarlalar, bahçeler kısacası boş bulduğu her alanda yetişebilmektedir.

 Metinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 Evet Hayır

A) Papatyayı sevmeyen insan yoktur. \
B) Papatyalardan her derde şifa için yararlanılabilir. \
C) Papatyaların yetişmesi için özel bir alan gerekli değildir. \
D) Papatyalar her mevsimde yetişebilir. \



2. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken bir öğretmenin şiddetine maruz kalmıştı. Bundan do-
layı bu okuldan ayrılarak o dönemin en modern okulu olan subay yetiştiren ve Fransızcayı çok güzel bir 
şekilde öğreten Selanik Askeri Rüştiyesine gitmek istedi. Bu okulu istemesinde Selanik sokaklarında gör-
düğü askeri üniformalı öğrencilere imrenmesi de rol oynadı. Ancak annesi ilk başta onun askeri okula git-
mesini istemiyordu. Mustafa Kemal ilk önce askeri okul sınavına gizlice girdi ve kazandı. Daha sonra an-
nesini de ikna ederek bu okula gitti.

 Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili;

 I. Başladığı bazı okulları yarıda bırakmıştır.

 II. Askeri okulu tercih etmesinde çevresi etkili olmuştur.

 III. Askeri okula gitmek için annesinin desteğini almıştır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

3. 

  

 Bu metinden hareketle Osmanlı ordusu ile ilgili;

 I. Çanakkale ve Kut'ül-Amare’de başarılı olmuştur.

 II. İngiliz askerlerini esir almıştır.

 III. İngiliz kuvvetleri ile sayı ve teknoloji bakımından denktir.

 yorumlarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

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

Halil Kut Paşa

Kut'ül-Amare Zaferi'nden sonra ordu komutanı Halil Paşa yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın 
güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alın-
larından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u 
kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna 
karşılık bugün Kut’da İngilizlerden 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. 
Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu ola-
yı yazmak için kelime bulmakta zorluk çekecektir. İşte, Osmanlı sebatının İngiliz inadını kır-
dığı birinci zaferi Çanakkale'de yaşarken ikinci zaferi Kut’ül-Amare’de yaşıyoruz.”

1. Sorun: Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali’nden dolayı azınlık isyanları çıkmaktadır. Devletin parçalanma-
ması için önlem almak gerekmektedir.

 Çözüm: .....................................................................................................

 Yukarıda çözüm verilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Kanun gücünün üstün olduğunun kabul edilmesi

B) Gayrimüslimlere devlet memuru hakkı tanınması

C) Askeri alanda yeniliklere önem verilmesi

D) Meşrutiyetin ilan edilerek azınlıkların meclise alınması

A

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” bölümüne kodlayınız.
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5. 

 Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;

 I. Gerçekleri padişaha doğrudan bildirmek istemiştir.

 II. İstanbul Hükümeti'ne karşı psikolojik harekat uygulamıştır. 

 III. Milletin gerçek temsilcisinin Temsil Heyeti olduğunu vurgulamıştır.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

"Milletin içinde bulunduğu durumu padişaha iletmek için telgraf çekmek istedim. Ancak 
İstanbul Hükümeti'nin başındaki Damat Ferit Paşa tarafından engellendi. Bunun üzerine 
bundan sonra İstanbul Hükümeti ile yapılacak görüşmeleri iptal ettim. Ayrıca resmi haber-
leşmenin Sivas'ta bulunan Temsil Heyeti ile yapılmasını emrettim."

6. Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nin kararları küçük değişikliklerle kabul edildi. Ülkedeki bütün ye-
rel direniş cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirildi. Manda ve himaye 
düşüncesi bazı delegeler tarafından savunulmuşsa da tam bağımsızlığa aykırı olduğu için reddedildi. Tem-
sil Heyeti Batı Cephesi'ne Ali Fuat Cebesoy’u atadı.

 Bu bilgilere göre;

 I. Erzurum Kongresi'nin kararları ulusal hale getirilmiştir.

 II. Bölgesel direnişe önem verilmiştir. 

 III. Manda ve himaye konusunda tüm delegeler hem fikirdir.

 IV. Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapmıştır.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

4. 

Antlaşmanın Hükümleri Sonuç

Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kablo-
ların denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.

?

Boğazlar açılacak ve bu yerlerdeki istihkamlar İtilaf Dev-
letleri tarafından işgal edilecektir.

?

Hudut bölgelerinin korunması ve iç asayişin temin edil-
mesi dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

?

 Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili yukarıda verilen eşleştirme tablosunda (?) işareti ile gösteri-
len yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Osmanlı Devleti savunmasız duruma düşürülmüştür.                       

B) Türk halkının işgallere karşı organize olması engellenmek istenmiştir.                                  

C) Osmanlı Devleti'nde hükümet değişikliği planlanmıştır.                        

D) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bozulmuştur.

A

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
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8. Erzurum Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır:

 • Kuva-yı Milliye’yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 

 • Mebusan Meclisi bir an önce toplanmalı ve hükümet işleri meclis denetiminde yürütülmelidir.

 Bu kararlar doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?

A) Düzenli ordunun kurulması             B) Sevr Barış Antlaşması'nın imzalanması

C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması           D) Misak-ı Milli kararlarının alınması 

10.  • İşgal atındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.

 • Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

 • Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile tanı-
nacak ve sağlanacaktır.

 Verilen Misak-ı Milli kararlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır.            B) Halkın kararına saygı duyulmuştur.  

C) Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.                            D) Ulusal güçler birleştirilmek istenmiştir.

9. 

 

A) Düzenli birliklerden oluşmuştur.           B) Silahlı direniş birlikleridir.

C) Farklı yaştan kişiler katılmıştır.                     D) Anadolu kadınları da görev yapmıştır.

Yanda Kuva-yı Milliyecilere ait bir resim verilmiştir. 

Bu resimden hareketle Kuva-yı Milliye ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisine ulaşılamaz?

7. Amasya Genelgesi’nde;

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 

 • İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

 • Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararları alınmıştır.

 Bu kararlar aşağıdaki sorulardan hangisine bir yanıt niteliğinde değildir? 

A) Mustafa Kemal'in böyle bir genelgeyi yayınlanmasının nedeni nedir?

B) İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı tavrı nedir? 

C) Milletin kurtuluşunu kim sağlayacaktır? 

D) Milli Mücadele'ye İtilaf Devletlerinin bakışı nasıldır?

A

8. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 2

10 |  8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK



2. "Yüce Allah ......... (a.s.) annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize 

(Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye 

ilham ettik." (Kasas suresi, 7. ayet)

 Verilen ayette bahsedilen peygamber aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Hz. Nuh                       B) Hz. Şuayb                        C) Hz. Musa                          D) Hz. Muhammed 

1. Yüce Allah insana tercihlerini, seçimlerini doğru bir şekilde yapması için rehber olmak üzere Peygamber-
ler ve ilahi kitaplar göndermiştir. Bütün bu imkanları insana bahşeden Allah (c.c.) onun seçimlerini de öz-
gür iradesine bırakmıştır. 

 Verilen bilgilerle aşağıdaki ayetlerden hangisi ilişkilendirilemez? 

A) "Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacak-
lar?" (Enbiya suresi, 34. ayet) 

B) "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet)

C) "Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kö-
tülük de kendi zararınadır." (Bakara suresi, 286. ayet) 

D) "Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin..." (Kehf suresi, 29. ayet)

4. Kaderimse çekerim

 Kaderde ne yazılmışsa o olur

 Ne yapalım kaderimiz böyleymiş

 Nasıl olsa sonuç değişmez

 Bu şekilde düşünen bir kimsenin kader ve tevekkül anlayışına bakılarak aşağıdaki davranışlardan 

hangisini yapması beklenir?

A) İşlerine başlamadan önce tedbir alır.           B) Gerekli güvenlik önlemlerini alır.

C) Sorumluluklarını yerine getirir.           D) Başına gelen felaketleri kadere yükler.

3. "İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir; Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua 

eden hayırlı evlat" (Hadis-i Şerif) 

 Verilen hadiste geçen altı çizili kelimenin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Faydası kesintisiz sürüp giden sadakadır.

B) Yeterli miktarda mala sahip olan her Müslümanın ramazanda verdiği sadakadır. 

C) Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kere verdiği miktarıdır. 

D) Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla yapılan hayırlı işlerin tamamıdır.

A

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” bölümüne kodlayınız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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5. "O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü 

çevir bir bak, bir çatlak görebilir misin?" (Mülk suresi, 3. ayet)

 "O, suyu gökten bir ölçüye göre indirir. Biz onunla ölü memleketi diriltiriz. İşte siz de böyle diriltileceksiniz." 

(Zuhruf suresi, 11. ayet)

 "O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 

33. ayet)

 Yukarıda verilen ayetler

 I. Ölçü

 II. Denge

 III. Plan 

 kavramlarından hangisi veya hangileri ile ilgilidir?

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

7. “Zekat zenginleri sınamak, fakirlere destek olmak için konulmuştur. Eğer insanlar mallarının zekatını ver-

selerdi hiçbir Müslüman fakir ve muhtaç kalmaz ve Allah'ın (c.c.) farz kıldığı bu hakla her biri ihtiyaçlarını 

gidermiş olurdu. .......”  (Cafer-i Sadik, el Fakih)

 Cafer-i Sadık bu sözleri ile

 I. Zekatın yoksulu ihtiyaç sahibi olmaktan kurtardığı 

 II. Yüce Allah'ın zekatla zenginleri imtihan ettiği

 III. Zekatın farz bir ibadet olduğu

 yargılarından hangisi veya hangilerini vurgulamıştır? 

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

6. Allah (c.c.) rızası gözeterek yoksul ve yardıma muhtaç olanlara yapılan yardım ve her türlü iyiliklere sada-

ka denir.

 I. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılır.

 II. Miktar sınırlaması yoktur.

 III. Gösterişten uzak olmak kaydıyla sadece açık olarak verilir.

 IV. Maddi ve manevi özellikler olabilir.

 V. Zaman sınırlaması yoktur.

 VI. Dinen zengin olma şartı vardır.

 Yukarıda sadaka ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?

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

A
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9. Allah (c.c.), tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onların ihtiyaç duydukları şeyleri ilahi bir plan da-

hilinde yaratmıştır. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah (c.c.) Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Yeryüzündeki her 

canlının rızkı Allah’a aittir.” (Hud Suresi, 6. ayet) Dolayısıyla insanlar Allah’ın sunduğu bu rızkı kendileri ara-

yıp bulmalıdırlar. Yine Allah (c.c.) Kur’an’da: “…Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfunu isteyin.” (Cuma Sure-

si, 10. ayet) buyurarak insanın, çalışıp kazanç sağlayabileceği imkân ve ortamı araştırması gerektiğini be-

lirtmektedir. Rızkı çalışarak elde etmek de kulların vazifesidir. Peygamberimiz çalışarak kazanmanın öne-

mini şu sözüyle dile getirir: “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir…”

 Metinde verilen bilgilerde aşağıdaki kavramlardan hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Emek ve rızık                  B) Sadaka             C) Külli irade            D) Cüz-i İrade

8. "Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de 

bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak 

kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilmin-

den, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kap-

layıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na 

güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."

 Ayet-el Kürsi’de geçen Yüce Allah'ın (c.c.) isimlerinden hangisinin anlamı aşağıda yanlış verilmiştir? 

A) El-Hayy - Varlığı devamlı olan, hayat sahibi ölmeyen 

B) El-Aliyy - İzzet, şeref, hükümranlık bakımından en yüce

C) El-Kayyum -Çok adaletli olan adaleti ile muamele eden 

D) El-Azim - Zatının sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan 

10.  

 

 Zekatla ilgili verilen tabloda hangi numaralı sütunda yanlışlık yapılmıştır?

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

                Zekat  Nelerden     Ne kadar

I Toprak ürünleri        1/10

II Gümüş   1/30

III Madenler                1/5

IV Nakit para     1/40

A

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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2. Claire    : I am going to the concert tonight. Would you like to come with me?

 Eva       : .................................... I have an exam tomorrow. I must study tonight.

 Which option completes the dialogue?

A) Thank you. That would be great.    B) Yeah, why not?

C) I’d love to, but I can’t.     D) That sounds great.

3. 

 

These graphics show the methods of 

communication on the phone that adults 

and teenagers prefer.
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 According to the results, which of the following is CORRECT?

A) Most of the adults prefer texting messages.

B) Teenagers mostly prefer making a phone call. 

C) Teenagers make more phone calls than adults. 

D) Adults prefer making more phone calls than teenagers.

1. 

 

 Lentil Soup
 • Chop the onions

 • Fry the onions for a few minutes

 • Add lentil and mix it with onions 

 • Pour the water into the pan 

 • Add some salt and black pepper 

 • Then stir it for a while 

 • Serve it hot. Bon appetite! 

 Which picture shows the first step of the recipe?

 A)   B)  C) D) 

A

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “İngilizce” bölümüne kodlayınız.
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4. 

 

Jason

Ella

Sally

Joseph

My favorite music is pop 

music. I think it is 

energetic.

My favorite music is rock 

music. So, I like the 

songs of Evanescense.

I like listening to classic 

music. My favori te 

composer is Beethoven.

I really love jazz music 

but I never listen to pop 

music. It is unbearable.

 We can understand from the information above that Joseph does not like pop music because ................

A)  he thinks it is impressive   B) he can’t stand it.

C) he thinks it is cool.    D) he prefers it.

5. Robert     : Hello! 

 Jack        : Hi! May I speak to Brian, please?

 Robert     : Hang on a moment please, I’ll get him.

 Jack        : Thank you.

 Robert     : I am sorry but he is in a meeting now.  

            He is busy. Would you like to leave a   

                  message?

 Jack        : ............................... . 

 Robert     : Of course. I will tell him about your   

            phone call.

 Jack        : Thank you. 

 Which of the following question does Jack ask Robert?

A) Can you tell him that Jack called?    B) Could you please put me through Brian? 

C) Can I talk to Brian, please?    D) Can you hold on a moment, please?

6. Clara        : ......................................................

 Mary           : In Napoli. Italy is famous for its pizza and the first pizza  

             was made in Napoli. 

 Which option completes the dialogue?

A)  What are the ingredients?   

B) Where can you eat the best pizza?

C) How do you make pizza?   

D) Do you prefer pizza? 

A

İngilizce
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7. The table below shows their weekly activities. 

 

 

Betty Lisa Justin Tina

Go shopping \ \ X \

Have a picnic X \ X X

Skating X X \ \

Go for a walk X X \ X  

 According to the table, which of the following IS NOT correct?

A) Betty, Lisa and Tina like going shopping.  B) Lisa likes having a picnic.

C) Justin and Tina like skating.    D) Betty and Justin don’t like going for a walk.

9. Hello! My name is Samantha. I live in Paris, France. On weekdays, I get up at 8.00 a.m. I go to school by 

bus. My lessons start at 9.30 a.m. and they finish at 3.00 p.m. I arrive home at 3.30 p.m. I do homeworks 

till 7.00 p.m. After having dinner, I read a book and then I play computer games. I go to bed at 10.00 

p.m. 

 According to the text above, what does Samantha do after reading a book?

A) She has dinner.     B) She plays computer games.

C) She arrives home.     D) She does her homeworks.

10. Which of the following steps matches the picture 

on the next?

A) Fry the onions     

B) Melt the butter in a pot 

C) Stir the milk     

D) Pour some milk

8. Carol    : How do you usually keep in touch with your friends? 

 Helen   : I usually text a message. I don’t prefer making a phone call because they may be busy. 

 Which option shows how Helen keeps in touch with her friends?

 A)   B)  C) D) 

A
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