
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
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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 802

1. Onun öyküleri basit öyküler değildir. Hiçbir eserinde  sıradan olaylara ve kahramanlara yer vermez. Hatta kendine 
yeni yollar açar, kendi yazınsal krokisini çizer. Bu öyküleri okurken kendinizi insan ruhunun keşfedilmemiş adala-
rında bulursunuz.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■, ▲, ★, ●” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak bul-
macaya uygun şekilde yerleştiriniz.

 ■: Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı

 ▲: Yapılması veya anlaşılması karışık olmayan 

 ★: Edebiyatla ilgili, edebî

 ●: Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi

 

▲

★

●

■

Anahtar Sözcük:

1

1 2 3 4

2

3

4

 Numaralanmış kutularda yer alan harfler “Anahtar Sözcük” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki sözcükler-
den hangisi oluşur?

A) KALA B) KAYA C) ALAK D) AYAK
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2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü-
nün cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir?

Anlam Cümle

A)
Bürümek, sarmak, 
kaplamak

Burayı kötü bir koku al-
dı, durulamaz hâle geldi.

B) Örtmek, koymak
Hava serinleyince ceke-
tini sırtına aldı.

C)
Gidermek,
yok etmek

Yemeğin içine biraz su 
koyarsan tuzunu alır.

D) Başlamak
Apartmana yeni bir kapıcı 
aldılar.

3. (I) Yunus Emre, tasavvuf şiirini Eski Anadolu Türk-
çesi ile kaleme almış bir halk ozanıdır. (II) Divan ve 
Risalet-ün Nushiyye adlı iki eseri bulunan şair, şiir-
lerini aruz ve hece ölçüsü ile yazmıştır. (III) 1307 yı-
lında kaleme alınan Risalet-ün Nushiyye adlı eseri-
nin günümüze ulaşmış bilinen beş nüshası bulun-
maktadır. (IV) 1321 yılında hayata gözlerini yuman 
büyük ozanın mezarının yeri kesin olarak bilinme-
mektedir.

 Metinde numaralanmış cümlelerden hangisi 
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

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

4. “Şiir, dilin dip sularında yüzdüğü zaman düzyazıdan 
ayrılır ve sanat değeri taşır.” cümlesinde altı çizili 
ifade ile şiirin hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Günlük halk dilinden uzak olması

B) İlk bakışta görünenin ötesini ele vermeyen bir 
dil ile kaleme alınması

C) Anlam inceliklerini sanatlı ifadelerle işlemesi

D) Evrensel nitelik taşıyarak kalıcı olması

5. Çalışmak günümüzde insanların sadece doymak, 
giyinmek ve barınmak üzere giriştikleri bir eylem 
değildir. Özde aynı ihtiyaçların başlattığı bir şey 
olmakla birlikte çalışmak, şimdilerde daha katmanlı 
bir durumdadır. Çünkü ihtiyaçlarımız ilk insanlarınkinin 
çok ötesindedir. Hem dikey hem yatay olarak artan 
ihtiyaçların öznesi veya nesnesi olan varlıklarız. Bizim 
mi ihtiyaçlarımız var yoksa ihtiyaçlarımızın mı insanıyız, 
bunu kestiremiyoruz. Gece gündüz ihtiyaçların itek-
lemesiyle sağa sola savruluyoruz. Derinleşip geniş-
leyen ihtiyaç ağı dışında insanın ilgisini bekleyen 
insanla anlamlarına kavuşacak başka durumlar var 
mı, insan kendine dair başka ne yapabilir, gibi sorular 
sorulmuyor. Çünkü zihin de artık ihtiyaçların emrinde.

 Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsanlar artan ihtiyaçlarını karşılamak için gece 
gündüz çalışmaktadırlar.

B) Zihnimiz gereksiz ihtiyaçların esiri olduğu müd-
detçe hayatta mutlu olamayız.

C) İnsanlar, günümüzde temel gereksinimler dışın-
da ihtiyaçların esiri olmuşlardır.

D) İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışmışlardır.

6. Severim gerçekçi edebiyatı. Bu yaşa değin en çok 
onun ürünlerini, o yolda yazılmış hikâyeleri oku-
dum. Bir hikâyede, bir romanda anlatılanların ger-
çekte olanlara benzememesi, çok kimseler gibi 
benim için de suçtur. Peri masallarından, dev ma-
sallarından çocukluğumda bile pek hoşlanmadım. 
Olmayacak şeyler, benzerleri görülmeyecek insan-
lar anlatan hikâyeler arasında beğendiğim yoktur, 
demeyeceğim ama onlarda da gerçeği aradım.

 Bu metin aşağıdaki soruların hangisine karşılık 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Gerçekçi edebiyat hakkında ne düşünüyorsunuz?

B) Gerçekçi edebiyatı beğenmenizin nedeni nedir?

C) Sizce hayaller mi yoksa gerçekler mi eseri 
değerli kılar?

D) Gerçekçi edebiyat yolunda olan gençlere ne 
önerirsiniz?
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7.  

Her zaman tuz
ekleyenlerin
oranı:

Bazen tuz
ekleyenlerin
oranı:

Hiç tuz
eklemeyenlerin
oranı:

Patates kızartmasını
haftada 2 - 3 kez veya
daha fazla tüketenlerin oranı

Beyaz ekmek
tüketme oranı

Yemeğin tadına bakmadan

Ülkemizde her 3 erişkinden
1’i obez, 1’i de fazla kilolu.

Geçmiş yıllarda sağlık sistemlerinin önün-
deki en önemli problemler bulaşıcı hasta-
lıklardı.

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin önün-
deki en önemli sağlık problemi kronik has-
talıklar. (Diyabet, hipertansiyon, koroner
kalp hastalıkları ve kanser)

Aşırı kalorili beslenme sonucu gelişen
obezite birçok hastalığa neden oluyor.

 Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde obezite ciddi bir sorun hâline gelmiştir.

B) Ülkemizde her üç erişkinden birisi normal kiloya sahiptir.

C) Yemeğin tadına bakmadan tuz eklemek kronik hastalıklara sebep olmaktadır.

D) Son bir yılda bulaşıcı hastalıklar yerine kronik hastalıklar tehlike oluşturmaya başlamıştır.

8. Hani sorularımız vardı. Hatırlar mısınız, kurduğumuz cümlelerin çoğu soruydu. Bazen güldürür bazen zor durumda 
bırakırdık büyüklerimizi. Ancak zaman akıp giderken bize bir şeyler oldu. Sorularımızdan olduk. Sahi ne oldu bize? 
Nasıl bir değişim ve dönüşümden geçtik ki bütünüyle ilgisiz, sorusuz, sadece bir yerlerin doğrularıyla yetinir hâle 
geldik. Dönüp bizi eğitenlere, bize verdikleri eğitime bakmamız gerekmez mi? Evet, bir şeylere maruz kaldık ve so-
rularımız çalındı.

 Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale B) Fıkra C) Söyleşi D) Anı
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9. Tek ölümsüzler sanatçılardır, şairlerdir, yazarlardır, 
düşünürlerdir. Şimdi ünlü olmasalar bile ileride de-
ğerleri anlaşılacaktır. Çamurlu bir su birikintisine 
bembeyaz, çok güzel bir çakıl taşı atmışlardır onlar. 
Çamurlu sular nasıl olsa bir gün çekilecek, o güzel 
çakıl taşı gün ışığına çıkacaktır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ifade edilen 
düşünce ile çelişmektedir?

A) Bir sanat yapıtının değerinin anlaşılması zaman 
alabilir.

B) Her sanatçı ya da düşünür ilk yıllarında tanın-
mayabilir.

C) İlk çıktığında ses getirmeyen yapıtların değersiz 
olduğunu düşünmek yanlış bir tutumdur.

D) Zamanında değeri anlaşılmayan sanatçılar 
ölümsüzleşemez.

10. Paragrafın giriş cümlesi genel ve açıklanmaya ih-
tiyacı olan bir yargıdır. Kendisinden sonra gelen 
cümleler, bu cümleyi açıklamak üzere kurulur. Bu-
nunla birlikte giriş cümlesi, dil ve düşünce bakımın-
dan kendisinden önce bir şey söylenmiş izlenimi 
vermemelidir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir 
paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

A) Sanatta ustalık, sanıldığı gibi bir sanatçının tek 
başına oluşturduğu bir nitelik değildir.

B) Türk öykücülüğünün temel taşlarından olan bu 
yazar, geleneksel öykü anlatımında yeni bir tek-
nik geliştirmiştir.

C) Bir kelebeğin yaşamında yirmi yıl, düşünüleme-
yecek ölçüde uzun bir süre sayılır.

D) Toplum yaşamını zenginleştiren ögelerin başın-
da geçmişi bilme, geçmişi değerlendirme gel-
mektedir.

11. Kişileştirme (Teşhis): İnsan dışındaki varlık ve kav-
ramlara insana ait özelliklerin yüklenmesi sanatıdır. 

 Abartma (Mübalağa): Sözün etkisini güçlendirmek 
amacıyla bir şeyi olabileceğinden az ya da çok gös-
tererek anlatmaktır.

 Benzetme (Teşbih): Aralarında ilgi bulunan varlık 
veya kavramlardan nitelikçe zayıf olanın, kuvvetli 
olana benzetilerek anlatılması sanatıdır.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde açıklama-
sı verilen söz sanatlarından herhangi birine yer 
verilmemiştir?

A) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı

 İnsan gülerken de ağlayamaz mı

B) Can kafeste durmaz uçar

 Dünya bir han konan göçer

C) Yüce dağlar birbirine göz eder

 Rüzgâr ile mektuplaşır naz eder

D) Sevgiliden ayrı düştü garip ah 

 İğne deliğinden geçer oldu vah

12. Yüklem; cümlede iş, oluş, durum ve yargıyı üze-
rine alan çekimli unsurdur. Yüklem tek bir sözcük-
ten oluşabileceği gibi bir söz grubu olarak da cüm-
lede yer alabilir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisi-
nin yüklemi bir söz grubundan oluşmuştur?

A) İçinde kaybettiğin uzak bestelerin

 Ezgileri sızar tenha çeşmelerden

B) Kabara kabara gülümser her bahar

 Kanadında hep yol türküsü var

C) Hüznün biri gider biri gelir

 Henüz yüreği nasır bağlamamış insanda

D) Sen bahçemde açan güldün

 Yıllar geçti ne ağladın ne güldün
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13. 

LÜTFEN ÖĞRETMENİM!

DAHA FAZLA ÜSTÜME GELMEYİN!

SORULARINIZA CEVAP VEREREK SİZİNLE

POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYORUM!

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görselde yer alan fiilimsiler ile özdeş bir fiilimsiye yer verilmemiştir?

A) Dış dünyaya bağlı sanatçılar, genellikle görünen gerçeği değiştiremezler.

B) Artık ben de kitap seçerken ince eleyip sık dokuyorum.

C) Hayatta başarılı olmanın en büyük kuralı her zaman hazırlıklı olmaktır.

D) Yaşlı adam içeri girince herkes ayağa kalktı ve adamı selamladı.

14. Geçerli bir şifrenin aşağıdaki kurallara göre oluşturulması gerekmektedir:

	 •	 Şifre	en	az	beş	en	çok	yedi	karakter	uzunluğunda	olmalıdır.

	 •	 Şifrede	Türkçe	karakterler	(ç,	ş,	ü,	ö,	ı,	ğ)	bulunmamalıdır.

	 •	 Şifre	en	az	bir	rakam,	bir	büyük	harf,	bir	küçük	harf	ve	bir	özel	karakter	(?,	!,	é, €) içermelidir.

 •	 Şifrede	art	arda	gelen	rakamlar	kullanılmamalıdır.

 • Büyük ve küçük harfler aynı olmamalıdır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir şifredir?

A)	 8K!Z?	 	 	 	 B)	435Lz18é

C) V96€b+    D) T78#+ey
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15. Usta sanatçıların çok fazla tercih etmediği hatta zor 
ve tehlikeli bulduğu üslubu, son romanımda kullan-
dım. Çünkü zorluk, yapmaya engel değildir. Birçok 
teknik zorluklarla da karşılaştım kitabımda. Ama her 
zorluğu aşmak için önce cesaret gerekir. Bu ne-
denle romanlarımı okuyanlar, onun genç bir yaza-
rın işi olduğunu düşünüyorlar. Çünkü böyle cesur, 
böyle – – – –, deneyimli yazarların takındığı bir tu-
tum değil pek.

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyim-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) gözü açık olmak

B) bin dereden su getirmek

C) işine gelmek

D) gözü kara olmak

16. Öğrenmekte en büyük kural, bilgi satma yarışına 
hazırlanmak değil, okunanlardan zevk almaktır.

 Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenmenin tek kuralı vardır, o da öğrenmeye 
istek duymaktır.

B) Öğrenildikten sonra paylaşılmayan bilginin hiçbir 
yararı yoktur.

C) Zevk almak için bilgi edinmek, öğrenmenin te-
mel kuralıdır.

D) İnsanlar gösteriş yapmak için değil, öğrenmek 
ve zevk almak için okumalıdır.

17. Dedeağaç, gelişmiş bir Yunan şehri. Liman ve sa-
hil şehri olması gelişiminde etkili olmuş. Sanayisi de 
diğer bölgelere göre daha gelişmiş. Vaktimiz sınırlı 
olduğu için ancak dondurma yiyecek kadar kısa bir 
yürüyüşle yetiniyoruz. Sınıra ulaşmak üzere tekrar 
yola düşüyoruz. Dedeağaç’tan sonra otoyol bitiyor. 
Tabelalar Türkiye - İpsala sınırını gösteriyor. Edirne - 
İpsala yol ayrımındaki lokantada yemeğimizi yedik-
ten sonra eve dönüş için tekrar yola koyuluyoruz.

 Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) İnsan dışı bir varlığa insana özgü nitelik aktarıl-
mıştır.

B) Anlatımda gözlem gücünden yararlanılmıştır.

C) Karşılaştırma yapılmıştır.

D) Öyküleyici anlatım tekniğine yer verilmiştir.

18. İstanbul Üniversitesinde yapılacak olan panel

   I

 11.00’da başlayacak. Aslında Cuma günü yapıla-

  II    III

 cak olan panelin bugüne ve bu saate alınması her 

 şeyi alt üst etti.

      IV

 Metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
yazımında yanlışlık yapılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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19. 

(1) Sayın Müşterimiz,

Sitemizde indirim günleri tüm hızıyla devam ediyor. (2) 9 - 30 Kasım
tarihleri arasında yapacak olduğunuz her 200 TL’lik alışveriş için 50 TL
indirim kazanacaksınız. (3) Kampanya, tek seferde yapacağınız alışverişler
için geçerli olup; her alışveriş için ayrı ayrı uygulanacaktır. (4) Bizi seçtiği-
niz için teşekkür eder, keyifli alışverişler dileriz.

Yeni Mesaj

Gönder

Kime

 Hakan Bey’e, sürekli olarak alışveriş yaptığı internet sitesinden gelen bu gönderide numaralanmış cümle-
lerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

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

20. Yer: Vapur

 Zaman: Yaz mevsimi, sabah saatleri

 Kişiler: Ela, Ela’nın annesi ve yaşlı kadın

 Anlatıcı: Üçüncü kişi

 Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak yazılmıştır?

A) Sabahın tatlı serinliğinde yola çıkmıştı. Ela ve annesi Üsküdar vapuruna binmek üzere sahile geldiler. Martılara 
vereceği simiti bile şimdiden hazırlamıştı Ela. Heyecanla koşup oynuyordu etrafta. Yan taraftaki yaşlı kadın da 
gözleriyle, küçük kızın sevincine ortak oluyordu.

B) Bir yaz günü, teyzesine gitmek için bindiği vapurda bir o yana bir bu yana savruluyordu Ela. Annesinin tüm 
uyarılarına rağmen yine gidip o yaşlı kadının yanına sokuldu. Kadın yavaşça elini saçlarına attı Ela’nın ve “Ne 
güzel	saçların	var	senin	öyle!”	diyerek	gülümsedi.

C) Sabahın erken saatinde işe gitmek için yola koyulan insanları bir araya getiriyordu 7.45 vapuru. Ela’nın annesi 
de onlardan biriydi. Yorgun adımlarla yaşlı kadına doğru yaklaşıp yanındaki boş koltuğa oturdu. Rüzgârın da 
etkisiyle üşüdüğünü hissedip daha bir sarıldı paltosuna.

D) İşte en sevdiği mevsim gelmişti Ela’nın. Artık okullar da kapandığına göre yaz tatilinde teyzesini görmek için 
bol bol zamanı olacaktı. Hiç vakit kaybetmeden karnesini aldıkları günün sabahında bindiler vapura ve yola 
koyuldular. Heyecandan yerinde duramayan Ela, yan koltuktaki yaşlı kadının kendisine yönelttiği soruları da 
duymazdan geliyordu. Nihayet vapur durdu. Annesinin eline sımsıkı yapışıp vapurdan indi.
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3. Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla 
ortaya atılan fikir akımlarından biri de Türkçülük’ tür. 
Bu akım Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin 
Yurdakul, Ömer Seyfettin gibi aydınlar tarafından 
savunulmuştur. Bu aydınlar, Genç Kalemler, Türk 
Yurdu gibi dergiler aracılığıyla görüşlerini dile getir-
mişlerdir.

 Örneğin; Ömer Seyfettin, Genç Kalemler Dergisi’nde 
“Yeni Lisan” adlı makale kaleme almıştır. Bu makalede:

	 •	 Yabancı	dilden	hiçbir	dil	bilgisi	kuralı	alınmaması

	 •	 Arapça	ve	Farsçadan	Türkçeye	geçmiş,	halk	
dilinde de kullanılır hale gelen bazı sözcüklerin 
Türkçeye uygun şekilde kullanılması

	 •	 Yazı	ve	konuşma	dilinde	millî	bir	dil	kullanılması

	 •	 Konuşma	ve	yazı	dili	olarak	İstanbul	Türkçesi-
nin esas alınması

	 •	 Türkçedeki	doğu	-	batı	 taklitçiliğinin	engellen-
mesi gerektiğini belirtmiştir.

 Buna göre Türkçülük akımı ile ilgili;

 I. Osmanlı’nın dağılmasını önlemiştir.

 II. Millî edebiyatın oluşmasına katkı sağlamıştır.

 III. Türkçenin sadeleşmesi gerektiğini savunmuştur.

 çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.    B) I ve III.

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

2. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde iken yaz 
aylarında Selanik’te dersler alarak Fransızcasını ge-
liştirdi. Arkadaşı Ali Fethi (Okyar) sayesinde Rous-
seau, Voltaire ve Montesquieu gibi yazarların eser-
leriyle tanıştı ve demokrasi, özgürlük, eşitlik ve millî 
egemenlik gibi kavramları öğrendi. Ayrıca vatan ve 
millet sevgisinin oluşmasında Ziya Gökalp,  Namık 
Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarlardan et-
kilenmiştir. 

 Metne göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi-
lir?

A) Mustafa Kemal yalnızca Türk düşünürlerden et-
kilenmiştir.

B) Askeri İdadi, Mustafa Kemal’in çok yönlü bir kişi 
olarak yetişmesini sağlamıştır.

C) Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir.

D) Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etki-
lemiştir.

1. İtalya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge-
lişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içe-
risine girdi. Coğrafi konumunun yakınlığı ve Os-
manlı Devleti’nin zayıflığı nedeniyle Osmanlı’nın 
Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp’a 
saldırdı. Trablusgarp’ı savunabilmek için Mustafa 
Kemal’in de içinde bulunduğu bazı gönüllü subay-
lar halkı örgütleyerek, Derne, Tobruk, Bingazi gibi 
kentlerde İtalyanlara karşı başarılı savunma savaş-
ları yaptı. Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nede-
niyle binbaşılığa yükseltildi. Ancak Balkan Savaş-
larının başlaması üzerine Osmanlı Devleti ile İtalya 
arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Böylelikle Os-
manlı, Trablusgarp’ı kaybetti.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İtalya sömürge elde edebilmek için Trablusgarp’a 
göz dikmiştir.

B) Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal’in teşki-
latçılık yönü ön plana çıkmıştır.

C) Osmanlı, Balkan Savaşlarında ağır bir yenilgiye 
uğramıştır.

D) Trablusgarp Savaşı sonucunda, Osmanlı Kuzey 
Afrika’daki son toprağını kaybetmiştir.
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4. Panslavizm; Slav ırkından olan milletleri tek dev-
let çatısı altında toplama fikri olarak tanımlanabilir. 
1. Dünya Savaşı öncesinde Rusya’nın uyguladığı 
bu politika, bünyesinde yoğun Slav nüfusu barın-
dıran Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile so-
runlar yaşamasına neden oluyordu. Ayrıca Rus Çarı 
I. Petro döneminden itibaren sıcak denizlere inme 
idealleri bir devlet politikası hâline gelmişti. Bu du-
rum Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sürtüşme-
lere neden olmaktaydı. Rusya’nın uluslararası iliş-
kilerde yaşadığı bu gerilimler 1. Dünya Savaşı ön-
cesi blokların şekillenmesinde belirleyici olmuştur.

 Buna göre Rusya’nın uyguladığı politikalar ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uyguladığı milliyetçi politika, Avrupa’da gergin-
liğe neden olmuştur.

B) Sıcak denizlere inme politikası Osmanlı Devleti’ni 
rahatsız etmiştir.

C) I. Petro, Rusya’nın dış politikasının şekillenme-
sinde etkili olmuştur.

D) Sömürgecilik yarışında geride kalması, Rusya’nın 
dış politikasında değişikliğe neden olmuştur.

5. Kafkas Cephesi’nde zor günler geçiren Osmanlı or-
dusu bir yandan da Ermeni çetelerinin faaliyetleri 
ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Hınçak ve Taşnak 
örgütleri öncülüğünde kurulan çeteler, bir yandan 
Müslüman halkı katlederken, bir yandan da Rus-
larla birlik olup Osmanlı askerlerini arkadan vuru-
yordu. Ayrıca yol ve köprüleri imha ederek Rus iş-
galini kolaylaştırıyorlardı. Bunun üzerine Osmanlı 
Devleti;

	 •	 Ermeni	komite	merkezlerini	kapattı.

	 •	 Komite	başkanlarını	tutukladı.

	 •	 Sevk	ve	İskân	Kanunu	çıkararak	olaylara	karış-
mış olan Ermenileri zorunlu göçe tabi tuttu.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ermeniler bağımsız bir devlet kurmaya çalışmıştır.

B) Ermeni çetelerinin faaliyetleri Osmanlı ordusu-
na zarar vermiştir.

C) Ermeni çetelerinin faaliyetleri, sivilleri olumsuz 
etkilemiştir.

D) Osmanlı Devleti, Ermeni olaylarına önlem alma-
ya çalışmıştır.

6. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri 
şunlardır:

	 •	 Sınırların	korunması	ve	iç	güvenliğin	temini	dı-
şında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

	 •	 İtilaf	Devletlerinin	bütün	esirleri	ile	Ermeni	esir-
leri kayıtsız şartsız serbest bırakılacaktır.

	 •	 Osmanlı	harp	esirleri,	İtilaf	Devletlerinin	gözeti-
minde kalacaktır.

	 •	 İtilaf	Devletleri,	güvenliklerini	 tehdit	edecek	bir	
durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir 
stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti, savunmasız bırakılmaya çalı-
şılmıştır.

B) Esirler konusunda uluslararası eşitliğe uyulma-
mıştır.

C) İtilaf Devletleri, işgaller için hukuki bir dayanak 
oluşturmuştur.

D) Doğuda bir Ermeni devleti kurulmasının zemini 
hazırlanmıştır.

7. Aşağıda bazı Millî Cemiyetler ve kuruluş amaçları 
verilmiştir.

 İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir ve çevre-
sindeki Yunan işgaline karşı kurulmuştur.

 Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti: Karadeniz 
kıyılarında Rumlar tarafından kurulması planlanan 
Pontus Devleti’ne engel olmak amacıyla kurulmuş-
tur.

 Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresindeki Fran-
sız işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Batı Anado-
lu’da kurulan tek millî cemiyettir.

B) Verilen cemiyetler bölgesel nitelikli direniş ör-
gütleridir.

C) İşgallere karşı ilk direniş, Karadeniz kıyılarında 
başlamıştır.

D) Kilikyalılar Cemiyeti Fransız işgalini önlemeyi 
başarmıştır.
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9. Aşağıda, İstanbul Hükumeti ve Temsil Heyeti ara-
sında yapılan Amasya Görüşmeleri ile ilgili bazı bil-
gilere yer verilmiştir:

	 •	 Mebusan	Meclisi’nin	 İstanbul	dışında	Osman-
lı Hükümeti’nin uygun göreceği, Anadolu’nun 
güvenli herhangi bir yerde toplanması kararlaş-
tırılmıştır. 

	 •	 İstanbul	Hükümeti’nin	İtilaf	Devletleri	 ile	yapa-
cağı barış görüşmelerine Temsil Heyeti’nin de 
uygun gördüğü temsilcilerin gönderilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. 

	 •	 Vatanın	bütünlüğü	ve	bağımsızlığının	korunma-
sının esas olduğu kararlaştırılmıştır. 

	 •	 İstanbul	 Hükümeti	 tarafından,	 görüşmelerde	
alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisi’nin 
yeniden açılması kararı kabul edilmiştir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İstanbul Hükümeti vatanın kurtuluşu konusun-
da kararlıdır.

B) İstanbul Hükümeti ülkede demokrasiyi yerleştir-
meye çalışmaktadır.

C) İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti Kurtuluş 
Savaşı’nı birlikte yürütmüştür.

D) İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti’nin hukuki var-
lığını kabul etmiştir.

10. Misakımillî Kararlarından bazıları şunlardır:

	 •	 Azınlık	hakları,	komşu	ülkelerdeki	Müslümanla-
ra tanınan haklar kadar olacaktır.

	 •	 Mondros	Antlaşması	 imzalandığında	 işgal	al-
tında olmayan Osmanlı toprakları bölünmez bir 
bütündür.

	 •	 Siyasi,	adli	ve	mali	gelişmemize	engel	olan	ka-
pitülasyonlar kaldırılacaktır.

	 •	 Arap	topraklarının	geleceği	 ile,	Kars,	Ardahan,	
Artvin, Batum ve Batı Trakya’nın hukuki duru-
munu belirlemek için halk oylamasına baş vu-
rulmalıdır. 

 Buna göre;

 I. İslamcılık fikri devletin resmi politikası olarak 
belirlenmiştir.

 II. Türk vatanının sınırları çizilmiştir.

 III. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II.    B) I ve III.

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

8. Sivas Kongresi’nde alınan bazı kararlar şunlardır:

	 •	 Ülke	genelindeki	tüm	millî	cemiyetler	Anadolu	
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altın-
da birleştirildi.

	 •	 Temsil	Heyeti	sadece	Doğu	Anadolu’yu	değil,	
tüm yurdu temsil edecek şekilde genişletildi.

	 •	 Manda	ve	himaye	kesin	olarak	reddedildi.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kurtuluş Savaşı ulusal bir kimlik kazanmıştır.

B) Millî cemiyetlerin kaldırılması işgalleri kolaylaş-
tırmıştır.

C) Temsil Heyeti’nin genişletilmesinin nedeni; 
Doğu Anadolu’yu kurtarmasıdır. 

D) Manda ve himayenin reddi, Millî Mücadele’ye 
zarar vermiştir.
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1. 10 yıl önce Endonezya’nın Açe kentinde yaklaşık 
çeyrek milyon kişinin öldüğü Hint Okyanusu dep-
remi gerçekleşti. Güney Asya 2004’te ondan fazla 
ülkeyi vuran, 9,1 büyüklüğündeki Hint Okyanusu 
depremi ve depremin ardından meydana gelen tsu-
namiyle sarsıldı. Modern tarihin en büyük felaketle-
rinden biri olan depremde yaklaşık 230 bin kişi ha-
yatını kaybetti. Depremden sonra ülkemizde faaliyet 
gösteren sosyal yardım kuruluşları devreye girerek, 
depremden etkilenen ihtiyaç sahibi halka yardım 
elini uzattı. Yardım kuruluşlarının bu tavrı İslam’ın 
yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemin en 
güzel örneklerinden birisi oldu.

 Bu parça evrendeki;

 I. fiziksel,

 II. biyolojik,

 III. toplumsal

 yasalardan hangileri ile ilgili bilgi içermektedir?

A) Yalnız I.   B) I ve II.

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

3. 21 Temmuz 1948 yılında Londra’da doğan Cat Ste-
vens, 1976 yılında bir kaza sonrası boğulmaktan 
kurtulur. Bu yaşadığı olaydan sonra hayatında bazı 
değişiklikler yapmaya karar verir. Kardeşi David, 
Kudüs’te bir camide görüp, içini rahatlattığını dü-
şündüğü için aldığı Kur’an-ı Kerim’i Cat Stevens’a 
hediye eder, böylece İslamiyete geçişi başlamış 
olur. 1977 yılında Müslüman olan Cat Stevens, İs-
mini Yusuf İslam olarak değiştirir.

 Bu parçada anlatılanlardan hangisi Yusuf İslam’ın 
sorumluluğunda değildir?

A) Hayatında değişiklik yapma kararı alması

B) 21 Temmuz 1948 yılında doğması

C) 1977 yılında Müslüman olması

D) İsmini Yusuf İslam olarak değiştirmesi

5. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir 
(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)
dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzu-
runda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının ön-
lerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar 
ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir 
şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri 
ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gel-
mez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. 
(Bakara suresi, 255. ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetin anlamın-
dan çıkarılamaz?

A) Allah, kullarını affeden ve bağışlayandır.

B) Allah’tan başka ibadet edilecek yoktur.

C) Allah, her şeyi düzenleyen ve yönetendir.

D) Allah, sınırsız ilmiyle her şeyi bilendir.

2. İnsanoğlu, Allah’ın en güzel şekilde yarattığı 
mucizevî bir varlıktır. İnsan bedeni fiziksel açıdan 
değerlendirildiğinde bu mükemmellik en güzel bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayaklarımızdan göbeği-
mize kadar olan mesafe, göbeğimiz ile tepe nokta-
mız arasındaki mesafe ile omuzlarımız ve tepe nok-
tamız arasındaki mesafe bu muazzam yaratılışın en 
güzel örneğini oluşturur.

 Bu metnin konusunu aşağıdaki ayetlerden han-
gisinin anlamı en iyi özetler?

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

B) “...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve dü-
zen vermiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

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

D) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın ya-
ratmasında bir düzensizlik göremezsin…”(Mülk 
suresi, 3. ayet)

4. Ülkemizde bulunan sosyal yardım kuruluşları, yar-
dımseverlerin desteği ile dünyanın farklı bölgele-
rinde yetim çocukları kendi topraklarından, kültür-
lerinden koparmadan aklen, ruhen ve fiziken sağ-
lıklı bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen yetimhane-
ler kurmaktadırlar.

 Sosyal yardımlaşma kurumlarının bu faaliyeti yar-
dımlaşma ile ilgili aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile ilgilidir?

A) Sadaka-i fıtır  B) Sadaka-i cariye

C) Zekât    D) Öşür
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6. I. “Firavun’un karısı, ‘O, senin ve benim göz ay-
dınlığımız,	muradımız	olsun!	Onu	öldürmeyin,	
belki bize faydası dokunur veya onu evlât edini-
riz.’ demişti...”  (Kasas suresi, 9. ayet) 

 II. “Medyen suyuna vardığında orada hayvanları-
nı sulayan bir grup insanla karşılaştı…” (Kasas 
suresi, 23-24. ayetler)

 III. “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı 
çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumu-
şak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına 
toplar veya içine bir korku düşer.” (Tâhâ suresi, 
43-44. ayetler) 

 IV. “…Onu emzir, başına bir şey gelmesinden en-
dişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygı-
lanma…” (Kasas suresi, 7. ayet)

 Numaralandırılmış ayetlerden hangisi Hz. Musa 
(a.s.) ve kardeşi Hz. Harun’un (a.s.) tebliğ meto-
du ile ilgilidir?

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

7. İslam dini yardımlaşma ve dayanışmaya büyük 
önem vermiştir. Bu yüzden Hz. Muhammed (s.a.v.), 
Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. 
Bu organlar arasındaki uyum bedenin sağlıklı çalış-
masını sağlar. Toplumun birlik ve beraberliği için, bi-
reyler arasındaki ilişkilerin güçlü ve uyumlu olması 
gerekir. Bu sebepten dolayı yardımlaşma ve daya-
nışma İslam dininin olmazsa olmazlarından biridir.

 Paragrafın konusu aşağıdaki hadislerden hangi-
sinin mesajı ile örtüşmektedir?

A) Zekât İslam’ın köprüsüdür.

B) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.

C) Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlasından veri-
lendir.

D) Su, ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri 
söndürür.

9. Ahmet Bey’in çiftliğinde; 47 koyun, 4 deve, 32 inek 
ve 38 manda vardır.

 Buna göre Ahmet Bey, sahip olduğu hayvanların 
hangisinden zekât vermez?

A) İnek    B) Koyun

C) Deve     D) Manda

10. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından 
başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kim-
selerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku 
yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 
262. ayet)

 Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisi ile il-
gilidir?

A) Ne kadar zekât verileceği

B) Kimlere zekât verileceği

C) Nelerden zekât verileceği

D) Nasıl zekât verileceği

8. İslam’ın ilk dönemlerinde Medineli Müslümanların 
özverili tavrı, İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya 
verdiği öneme en güzel şekilde örnek oluşturmuştur. 
Sahip oldukları mal varlıklarını zor şartlarda olmala-
rına rağmen Mekkeli kardeşleri ile paylaşmışlardır.

 Paragrafın konusu aşağıdaki ayetlerden hangi-
sinin mesajı ile örtüşmektedir?

A) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği 
yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan sure-
si, 8. ayet)

B) “ …İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sa-
kınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın…” (Mâide suresi, 
2. ayet)

C) “...Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun 
yerine yenisini verir...”  (Sebe suresi, 39. ayet)

D) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 
her başağında yüz dane olmak üzere, yedi ba-
şak veren danenin durumu gibidir...” (Bakara 
suresi, 261. ayet)
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1. 

Mary Arthur

Daisy
Mark

I prefer frying it.

I roast it, so it
becomes more
delicious.

Grilling is the
best way for
me.

I usually boil it.

How do
you cook

meat?

 According to the information above, who uses 
oil to cook the meat?

A) Mary    B) Daisy

C) Mark    D) Arthur

2.
 

Toby’s Weekly Plan

Activity Day

Go camping Monday

Attend the guitar course Tuesday

Go to the gym Wednesday

Study for the exam Thursday

Meet friends at Rose 
Cafe 

Friday

 
 Which one is CORRECT according to the table?

A) There is no information about Toby’s weekend 
activities.

B) Toby studies for the exam after meeting his 
friends.

C) There are no sportive activities in Toby’s weekly 
plan.

D) Toby attends the guitar course before going 
camping.

5. Today is Greg’s birthday and his friends want to buy 
a present for him. He loves all types of presents. He 
likes most of the outdoor activities; however, he 
can’t stand going to the theatre.  

 Which present should NOT his friends  buy for 
Greg?

A) B)

D)C)

4. Melinda prepares roasted chicken for her guests 
and all of them love it. They want Melinda to share 
the recipe with them.

 Which of the following describes Melinda’s  
meal?

A) Bitter    B) Tasty

C) Sour    D) Salty

3. Angela is an unreliable girl so - - - -.

 Which one is suitable for the blank?

A) all of her friends spend time with her

B) her friends don’t trust her

C) she always tells the truth

D) she never tells lies



İNGİLİZCEA A

15
8. SINIF 802

8. Burak : Hi, Molly. I am having a survey about habits of teenagers. Can I ask you a few questions?

 Molly : Sure. Go ahead. 

 Burak : - - - -? 

 Molly :  No, I don’t. I hate it. Sleeping until late hours is the best for me. However, I have school so I have to get up 
early on weekdays. 

 Burak : - - - -?

 Molly : Pop is my favorite. I always listen to it. 

 Burak : - - - -?

 Molly : To be honest, never. I prefer watching films at home with my family.

 Which question does NOT Burak ask Molly?

A) What kind of music do you like

B) Do you like getting up early

C) When do you go out with your friends

D) How often do you watch a movie at the cinema

6. Tina wants to make salad. She has tomato, onion and olive at home. However, she needs some peppers, 
cucumbers and lemon so she goes to the market and buys them. 

 Which one should Tina choose?

A) B) C) D)

7. Ashley :  Hey, Frank. We are having a slumber party with friends at my place on Saturday evening. Would you like 
to join us?

 Frank   : - - - - I love slumber parties. What time will we meet?

 Ashley : At 6 p.m. We will have great fun. 

 Which of the following DOES NOT complete the conversation?

A)	 Awesome!	Of	course,	I	would.

B) A slumber party? That sounds fun.

C) Thanks for invitation but I can’t make it. 

D) I can’t miss that chance. 
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 We asked 100 teenagers and old people about the activities they like doing daily. Here are the results:

 

Metting
friends

Seeing
a play

Having
picnic

Doing
exercise

Teenagers Old People

Daily Activities of Teenagers and Old People

Number of
people

30
40

10
30

20

25
5

5 10 20 30 40

15
15

10

Visiting
relatives

9. Which of the following is CORRECT according to the text and the graphic?

A) Old people prefer having picnic more than the teenagers.

B) Teenagers go to theatre less than old people.

C) Doing exercise is old people’s favorite activity.

D) Old people never do exercise.

10. Teenagers and old people spend the same amount of time on - - - -.

A) doing exercise

B) having picnic

C) meeting friends

D) visiting relatives

Answer the questions (9 - 10) according to the table below.


