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1. Avizeden düşen kristal bir cam parçasını eline alıp odasının penceresinden sızan gün ışığına doğru

tuttu. Beyaz ışık bir anda kırılıp kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerine ayrıldı. Kendi kendine “İşte anlamı bu!” dedi. Hakikatler; insan psikolojisi, ruhu ve zihninde varlığını hissettirip yaşamın
temelini oluşturuyordu. Şair olarak kristal bir avize parçası gibi yaşamın gerçeklerini algı süzgecinden
geçirerek farklı renk ve biçimlerde yansıtabilmeliydi. Çünkü insanın tahammül sınırlarını çoğu zaman
zorlayan gerçeklerin yazar, şair ve sanatçıların dimağından geçerek insanlara aktarılması zaruri bir
durumdu.
Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir:
1. Zorunlu
2. İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma
3. Gerçek, gerçeklik
4. Zihin
Buna göre,
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ANAHTAR SÖZCÜK:
Verilen bulmaca tamamlandığında simgelerle belirtilen yerlere denk gelen harflerle ortaya çıkan
anahtar sözcük aşağıdakilerin hangisidir?
A) UZAK		
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B) KULA		

C) KURA		
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Karşıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir. Bir
sözcüğün zıt anlamlısı, o sözcüğün cümledeki kullanımına göre değişir. Örneğin, “zayıf” sözcüğünün zıt anlamlısı “şişman” sözcüğüdür. Fakat “Odadaki zayıf ışık, herkesin uykusunu getirmişti.” cümlesinde “zayıf” sözcüğü
“enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan” anlamında kullanıldığı için bu sözcüğün zıt anlamlısı olarak “şişman” sözcüğü kullanılamaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Dedem, ağır adımlarla yürüyordu buna rağmen hızlı adımlar atarak ona yetişemiyordum.
B) Sen dolu tabakları yemek masasına götürürken ben de boş olanları mutfağa taşıyayım.
C) Geniş, ferah konferans salonunda toplanan dar düşünceli insanlar içimi karartıyordu.
D) Mat bir kumaşın üstüne parlak pullarla çok güzel bir nakış işlemiş.

3. Benim sevgilim, bir daktilodur. Her yerde, hep beraberiz. Sabahları işime giderken, tramvayda, evde...

Öyle tatlı tatlı anlatır ki her şeyi... Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı da var. Değil yalnız aklınızdan geçenleri, aklınızdan geçirmek istediklerinizi bile hemen anlayacak kâbiliyettedir.
Bu metindeki sözcük ya da söz gruplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Eşit durumda olmak” anlamında kullanılan bir deyim vardır.
B) İkilemeye yer verilmiştir.
C) Birden fazla deyim kullanılmıştır.
D) “Yön vermek” anlamında bir deyim kullanılmıştır.

4. • ………………………….. hemen herkes tarafından bilinen ve dünya çapında geçerliliği olan zorlu bir
sınava girdi.

Bu cümlenin başına aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilirse cümle diğerlerinden farklı bir anlam
ilişkisi taşır?
A) Derslerindeki başarısını yakın çevresine kanıtlamak gayesiyle
B) Öğrenci olarak kabul edilmeyi istediği okulun ön koşullarından biri olduğu için
C) Gelecekte yapacağı iş başvurularında kendisine avantaj sağlasın diye
D) Uzun zamandır çalıştığı iş yerinde genel müdürlüğe terfi edebilmek için

5. “Başağın iyi yetişmesine engel olan şey zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir.” cümlesinde asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarıya ulaşmayı engelleyebilecek unsurları önceden hesaplayıp önlem almak gerekir.
B) Çoğu insan, talihsiz olduğu için başarısızlığa uğradığını düşünür.
C) İhmal edilen her görev, iş yükünün artmasına sebep olur.
D) Sabırla ve özveri gösterilerek yapılan hiçbir işin olumsuz sonuçlanması mümkün değildir.
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6. Aşağıdaki kartlarda “Hıdırellez” ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.
Ateşten atlama, dilek dileyip bir
ağaca bez bağlama, gül ağacı
altına isteklerini çizme, çeşitli
çiçekleri kaynatarak içme, genç
kızların kısmet açmak için küpe,
yüzük gibi eşyalarını çömlekte bir
gün kilitli tutması gibi ritüeller yüzyıllardır nesilden nesile aktarılıyor. Hıdırellez nedeniyle ülkenin
dört bir yanında ateşler yakılıyor,
dilek tutularak ateşin üzerinden
atlanıyor.

Hıdırellez; Anadolu, Orta Doğu,
Irak, Suriye, Kırım, Azerbeycan
ile Balkan ülkelerinde “bayram”
olarak değerlendiriliyor. Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde
Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi,
Aziz George, Bahar Bayramı,
Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile
İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer,
Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır
Günü) isimleriyle de anılıyor.

İnanca göre Hızır ile İlyas, her yıl
5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan
gece bir gül ağacı altında buluşuyor. Halk inancına göre peygamber olan ve ölümsüzlüğe sahip
Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir
kez buluşuyor. Onların ayaklarını
bastığı her yerin yeşerdiği, temas
ettikleri her şeyin bereketlendiği
ve bu iki peygamberin şifa dağıttığı kabul ediliyor.

Buna göre, kartlardaki bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A) Hıdırellez gecesiyle ilgili inanış nedir?
B) Hıdırellez kutlamaları nasıl yapılıyor?
C) Hıdırellez ne zaman beri kutlanıyor?
D) Hıdırellez hangi kültürlerde biliniyor?

7. (I) Yüzlerce yıldır insanlık tarihinde yerleşik hayatın tarımla başladığı düşünülüyordu.(II) Dünyada o

dönemde yaşayan insanlar henüz toplumsal yaşamı, sosyal-mesleki örgütlenmeleri, evcilleştirmeye
uygun hayvan ve bitki türlerini bilmiyorken Şanlıurfa’da yüzlerce insanın bir araya geldiği görkemli bir
tapınak inşa edilmişti. (III) Oysa üzeri yılan, turna, boğa ve tilki gibi estetik figürlerle süslenmiş “T” şeklindeki devasa taşların gün yüzüne çıkarıldığı Göbeklitepe, yerleşik hayata geçişle ilgili bilinen her şeyi
altüst etti. (IV) Ayrıca yerleşik hayata geçişin sembolü olan, evcilleştirilen ilk besin kaynakları arasında
gösterilen buğdayın atasına da Göbeklitepe eteklerinde rastlanmıştır.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) I ve II.		

B) II ve III. 		

C) II ve IV.		

D) III ve IV.

8. Haz duymaya ve zihnimizi süslemeye yarayan yegâne faaliyet okumadır. Okumanın haz duyma üzerin-

deki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Okumak; konuşurken,
bir iş hakkında hüküm verirken, o işi yapmaya çalışırken faydasını gösterir. Okunan kitaplardan süs olsun diye fazla faydalanmak gösteriş, bir hüküm verirken sadece kitaptaki kurallara uymak da ukalalıktır.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sohbet		

B) Deneme		

C) Fıkra			

3

D) Makale

Diğer sayfaya geçiniz.

A

TÜRKÇE

8. SINIF

9. Sevim Hanım, yıllar sonra kasabaya dönmenin heyecanını yaşıyordu. Yerleşim yerlerinin biraz dışında

gördüğü bir levha nedeniyle yavaşladı ve böylelikle sağa doğru tehlikeli bir virajı rahat geçti. Yerleşim
yerlerinin arasından geçerken, belirlenen noktada önceliği yayalara vererek yoluna devam etti. Bir marketten su almak için durdu. Dezavantajlı bireyler için ayrılan park yerine geçmeye çalışan birini, ilgili
işareti göstererek uyardı. Kasabanın iç taraflarına doğru ilerlerken yapılan yol çalışması nedeniyle ara
sokakları kullanmak zorunda kaldı. Nihayet eve vardığında saat sabahın yedisiydi.
Bu parçadan hareketle Sevim Hanım’ın yolda rastladığı trafik işaret ve levhaları aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A)

DUR
Sağa Tehlikeli Devamlı Işıklı İşaret Cihazı
Virajlar

Yolda Çalışma

B)

DUR
Yolda Çalışma

Sağa Tehlikeli Virajlar

Yaya Geçidi

C)

Sağa Tehlikeli Virajlar

Yolda Çalışma

Yaya Geçidi

D)

Kaygan Yol

Online Sınav

Kasisli Yol

Işıklı İşaret Cihazı
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Yükseklik

Belirleyici Özellikleri

Yağış Çeşitleri

Nimbostratus

2-8 km

Genellikle koyu gri renkteki bulut tabakasıdır. Çok Devamlılık gösteren yağkalın olduklarından, güneş ve ayın görülmesi müm- mur ve kar
kün değildir. Bu bulutlar yatay ve dikey olarak çok
geniş sahaları kaplar. Dikey gelişmeli bulut sınıfından
oldukları için en alçak bulut seviyesinden, yüksek
bulut seviyesine kadar çok kalın bir tabakayı tamamen kaplar.

Stratus

2-8 km

Genellikle gri renkte, düzgün görünüme sahip bulut- Buz prizmaları, kar grenleri
lardır. Bu bulutlar bazen düzensiz sıralar hâlinde de ve çisenti
meydana gelebilir. Rüzgârın sakin veya hafif olduğu
dönemlerde görüşü kısıtlayacak şekilde yere yakın
seviyelerde görülmektedir.

Cumulus

0-2 km

Üst kısımları karnabahar görünümünde olan; küme Sağanak yağış veya yağveya kubbe hâlinde yoğun durumda bulunan bulutlar- mur
dır. Güneşle aydınlanan kısımları parlak beyaz görünüme sahiptir, tabanları ise daha koyu ve düzdür.

Cumulonimbus

0-2 km

Dağ ve kuleler biçiminde, dikey yönlü, yoğun ve koyu Gök gürültülü ve sağanak
bir buluttur. Üst kısımları genellikle düz, lifli veya çiz- yağış veya dolu
gili bir görünüme sahiptir. Bulutlarının üst kısımları örs
veya sorguç şeklinde yayılır.

Kemal Bey, sabahın erken saatlerinde yağmurlu havaya aldırmadan yürüyüşe çıkmıştı. Gördüğü etkileyici manzara karşısında dayanamayıp şu fotoğrafı çekti:

Buna göre Kemal Bey’in fotoğrafını çektiği bulutlar aşağıdakilerin hangisidir?
A) Nimbostratus

Online Sınav

B) Stratus		

C) Cumulus		
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11. Yüzlerce domino taşının ince bir el ayarı ile dizilmesi neticesinde ortaya çıkan şekil ve desenlerin tek

bir taşın devrilmesiyle çözülüp form değiştirmesi olayı, insanı kendine hayran bırakır. Tek bir domino
taşının tetiklediği bu etkinin adı “domino etkisi” dir. Peki, bu olay devrilen ilk taşın itme gücünden mi
kaynaklanır? Yoksa her açıdan birbirinin aynısı olan taşların aynı etki karşısında verdiği istemsiz bir
tepki midir bu? Domino etkisinin insanlar için de söz konusu olabileceği bir gerçektir. Bu noktada eğitim
kurumları ve süreçleri bir fabrikanın üretim bandı gibi olmamalıdır. Çünkü fabrikalardan ihtiyaca yönelik
çıkan ürünler de tek tiptir ve değişen koşullardan tüm ürünler aynı şekilde etkilenecektir. Bunun yanı
sıra üretim bandında meydana gelen en küçük bir aksaklık tüm çıktıların kusurlu olmasıyla sonuçlanır.
İnsanların, bireysel ve toplumsal olarak aynı problemleri yaşamaması için eğitim kurumlarında bireysel farklılıklara, çevresel koşullara, kalıtsal özelliklere, ilgi ve becerilere dikkat edilmelidir. Tüm bunlar
insana istendik davranışları kazandırmanın çok ötesinde bir amaca, insanın kendini gerçekleştirmesine hizmet eder. Her insanın potansiyeli yani ham maddesi farklı olduğuna göre eğitim kurumlarınca
işlendiğinde ortaya çıkacak sonuç da farklı olacaktır. Nihayetinde olumsuzluklar toplumun tamamına
domino etkisi gibi sirayet etmeyecektir.
Bu metinden,
I. Farklı ilgi ve becerilere sahip insanlar, toplumsal olayların ortaya çıkardığı sorunlardan hiç etkilenmezler.
II. Eğitim programlarının tek hedefi, istenilen davranış değişikliklerini yaratmak olmalıdır.
III. Kendini gerçekleştirmiş insanlardan oluşan bir toplum için eğitimde bireysel farklılıkların önemsenmesi gerekir.

IV. Tek tipleşen insanlardan oluşan toplumlar, olumsuz koşullardan aynı ölçüde etkilenir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.		

B) II ve III.		

C) II ve IV.		

D) III ve IV.

12. Evrensel tasarım; tüm ürünlerin ve çevrelerin yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin toplumun her
kesimi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünlük sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşım, ürün tasarımından mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden karmaşık bilgi teknolojilerine kadar birçok şeyi kapsıyor. Bu yaklaşımın ilkelerine göre yapılan ürün ya da düzenlenen çevreyi tüm insanların zorlanmadan kullanması amaçlanır.
Söz gelimi; rampa gereksinimini ortadan kaldırmak, basamaksız girişler düzenlemek, ayarlanabilir yükseklikte mutfak tezgâhı kullanmak gibi çözümler, bu anlayış içerisinde ele alınan farklı düzenlemelerdir.
Evrensel tasarımda önemli olan kullanıcıdır. Hedef kitle sadece dezavantajlı bireyler değil, tüm insanlar
ve hatta canlılardır. Genel olarak tasarımcılar ortalama insanlar için tasarım yaparlar. Belirleyici olan
ortalama ergonomik ölçülerde ve kapasitedeki kadın ve erkek kullanıcılar olmuştur. Hâlbuki az ya da
çok, her insan ortalamadan farklı özelliklere sahiptir. İnsanlar; hareket kapasiteleri, görme, işitme yetenekleri ve ergonomik ölçüleri açısından birbirinden farklıdır. İnsanların fiziksel dayanıklılıkları ve zihinsel
yetenekleri de farklılık gösterir. Yaşlılık, hastalık ya da geçici rahatsızlıklardan ötürü bedensel yetenekleri sınırlanan insanlar vardır. Öyleyse kişilere özel tasarım yapmak yerine mümkün olduğunca herkes
tarafından kullanılabilen ürünler ve çevreler oluşturmak hem ekonomik hem de işlevsel olacaktır.
Bu metinden evrensel tasarımla ilgili,
I. Sadece özel gereksinimli insanlar için tasarlanmaktadır.
II. Diğer özel tasarımlardan daha kullanışlı ve düşük maliyetlidir.
III. Toplumun her kesimi tarafından kullanılabilecek özeliklere sahiptir.
IV. Çevremizi şekillendirecek basit ve işlevsel araçlarla sınırlıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II.		
Online Sınav

B) I ve IV.		

C) III ve IV.		
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13. Ahmet, sosyal medyada vakit geçirmeyi seven biridir. İleti kutusuna arkadaşlarından birinin yolladığı

dosyayı virüs taramasından geçirdikten sonra açmış ve bunun yıllık cüzi bir ücret karşılığında hizmet
veren sosyal paylaşım sitesine ait olduğunu görmüştür. Zararlı yazılım uyarısı almadığı için okumaya
gerek duymadan tüm koşulları kabul ederek programı bilgisayarına yüklemiş ve siteye üye olmuştur.
Arkadaşları ile sohbet edip fotoğraflarını siteye yükleyen Ahmet, program güncellemelerini düzenli olarak yapmıştır. Fakat bir süre sonra bilgisayarının ağırlaştığını, zararlı yazılım uyarısı verdiğini fark etmiş
ve reklam amaçlı çeşitli sitelerde programa yüklediği fotoğraflara rastlamıştır. Bilgisayarını onarılması
için yetkili servise gönderen Ahmet, medya okuryazarlığı dersinde aşağıdaki görseli inceleyerek nerede
hata yaptığını anlamaya çalışmaktadır.
Link Kontrolü

Bilgi Paylaşımı

Maddi değeri olan bir şey
internette ücretsiz olmaz.
Bu yönde ekrana gelen her
linke tıklamayın, link kontrolü önlemini uygulayın.

İlgili ayarları yapmadığınız
taktirde ev/iş yeri adres, telefon bilgilerinizin herkes tarafından görüleceğini unutmayınız.

Güvenlik Ayarları

Virüs Taraması

Sosyal ağların yaptıkları güncellemeler ile güvenlik seviye
ayarlarınızın değişebileceğini
unutmayın. Güvenlik ayarlarınızı kontrol edin.

Sohbetlerde gönderilen her
türlü belgeyi önce virüs
taramasından geçirip sonra
açın.

“Önce Düşün Sonra Paylaş”
Paylaştığınız her şeyin kayıt
olurken kabul ettiğiniz kurallar
kapsamında haklarını devrettiğiniz site sunucusu üzerinde
kaldığını unutmayın.

Ücretsiz Uygulama
İnternetten indirilen ücretsiz
uygulamalara her zaman
güvenmeyin, bazı programların geri planda kimlik bilgilerini, şifreleri ve arkadaş
listenizi alabileceğini unutmayın.

Bu görsel ve bilgilerden hareketle Ahmet’in uymadığı güvenlik önlemlerine ait başlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Güvenlik Ayarları ve Önce Düşün Sonra Paylaş
B) Link Kontrolü ve Ücretsiz Uygulama
C) Virüs Taraması ve Güvenlik Ayarları
D) Önce Düşün Sonra Paylaş ve Ücretsiz Uygulama
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“Kütüphanelerimizdeki Kitap Sayısı (Milyon)”

(Milyon)

30

32,3

30,3
27,4

27,9

26,7

Millî Kütüphaneler
Üniversite
Kütüphaneleri
Halk Kütüphaneleri
Eğitim
Kütüphaneleri

25
20
15

17,1
14,4

18,1
15,3

20,0
16,4

18,8
15,2

20,0
17,6

10
5
0

1,5

1,3
2014

1,4

1,3
2015

2016

1,5
2017

2018

Bu tablodan hareketle,
I. 2014’ten 2018’e kadar eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı düzenli olarak artmıştır.
II. 2016’da bir önceki yıla göre kitap sayısını artıran sadece halk kütüphaneleri olmuştur.
III. Kütüphanelerimizdeki toplam kitap sayısının en fazla olduğu yıl 2015’tir.
IV. Kitap sayısında en az dalgalanma millî kütüphanelerde görülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II.		

B) I ve III.		

C) II ve IV.		

D) III ve IV.

15.
Kimi zaman sıfat-fiiller çekimli fiillerle karıştırılabilir. Sıfat-fiilleri çekimli eylemlerle karıştırmamak için sözcüğün yüklem görevinde mi yoksa sıfat görevinde mi kullanıldığına bakmalıyız. “Derste bu örnekler anlatılmış.”
cümlesinde “anlatılmış” sözcüğü çekimli fiildir. “Anlatılmış konuları tekrar etmeliyiz.” cümlesinde ise “anlatılmış” sözcüğü sıfat-fiildir.

Bu açıklamaya göre “-ecek/-acak” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil oluşturmak için
kullanılmamıştır?
A) Son davranışları da onun sevilecek tarafı kalmadığını gösterdi.
B) Önümüzdeki dönemde yalnız kalacak biraz.
C) Tutunacak dalı kalmadığında beni arar.
D) Bu tarlada yapılacak çok iş olduğunu fark ettik.
Online Sınav
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Diğer sayfaya geçiniz.

8. SINIF

A

TÜRKÇE

16. Zamanında babasının kendisine aldığı oyun-

18. Bu hafta sonunda arkeologların büyük bir ti-

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bu cümlenin öznesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Nesne/ Yer tamlayıcısı/ Yüklem/ Zarf tamlayıcısı

A) gün ışığına çıkardığı mozaik

cak bebeği salıncak kurduğu ağacın altına bıraktı, bir başka çocuğun onu sahiplenebileceğini düşünerek.

tizlikle gün ışığına çıkardığı mozaik, Roma
halkının sosyokültürel yaşamıyla ilgili önemli
ipuçları barındırıyor.

B) arkeologların büyük bir titizlikle gün ışığına
çıkardığı mozaik

B) Özne/ Yer tamlayıcısı/ Yüklem/ Nesne/ Zarf
tamlayıcısı

C) Bu hafta sonunda arkeologların büyük bir
titizlikle gün ışığına çıkardığı mozaik

C) Zarf tamlayıcısı/ Nesne/ Yer tamlayıcısı/
Yüklem/ Zarf tamlayıcısı

D) Roma halkının sosyokültürel yaşamıyla ilgili
önemli ipuçları

D) Nesne/ Yer tamlayıcısı / Yüklem/ Özne/ Zarf
tamlayıcısı

17. Ne zaman tükendiğini hissetse sokaklarda yü-

rür ya da toplu taşıma araçlarıyla dolaşıp kalemine değecek günlük yaşamın anekdotlarını
yakalamaya çalışırdı. Hangi dolmuşa binsem
acaba, diye sordu kendi kendine. Günler sonra
ilk kez dışarı adım atıyordu. Şimdiyse herhangi bir dolmuşa binecek, şehrin farklı köşelerini gezecek ve gördüklerini zihnine kazıdıktan
sonra tekrar eve dönecekti. Bindiği dolmuşun
arka tarafında bir kişilik boş yerin olduğunu
fark edip oraya yerleşti. Belli ki tekerlek üstü
olduğundan kimse bu köşeye oturmak istememişti. İşten eve dönen insanları, dışarıda akan
hayatı ve ara sokaklarda oynayan çocukları
gözlemledi. Muavin, gence dönerek yol ücretini alması gerektiğini söyleyince bu kesintisiz
bilinç akışının yarattığı büyü bir anda bozuldu.
Eve dönme zamanı gelmişti.

19. Başköşeye kurulan adamın Kâtip İbrahim

Efendi olduğunu söylediler. Adam çantasından birtakım ıvır zıvır çıkarıp bunları masaya
koydu. Milli Edebiyat Dönemi’nden kalma bir
kitabı havaya kaldırdı ve “Hah, buldum işte!”
dedi. Kitap TDK’ya ait bir sözlüktü. İlk sözlüğün 4’üncü baskısı olduğu için çok kıymetli bir
kitaptı.

Bu parçada “virgül” aşağıda belirtilen işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Seslenme ve hitap bildiren sözcüklerden
sonra konur.
B) Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.

Bu parçadaki yazım yanlışı aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

A) Sayıların yazılışı

D) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden
sonra kullanılır.

C) Büyük harflerin kullanımı

Online Sınav
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Diğer sayfaya geçiniz.

A

TÜRKÇE

8. SINIF
20.

ORTAOKUL
Sınıf

Saat

Ortaokul
5. Sınıf

09.00

Pazartesi
TÜRKÇE-5

Salı

Çarşamba

SOSYAL BİLGİLER-5

İNGİLİZCE-5

Perşembe

Cuma

TÜRKÇE-5 (T)

İNGİLİZCE-5

MATEMATİK-5

FEN BİLİMLERİ-5

TÜRKÇE-6 (T)

İNGİLİZCE -6

MATEMATİK-6

FEN BİLİMLERİ-6

TÜRKÇE-7 (T)

İNGİLİZCE -7

MATEMATİK-7

FEN BİLİMLERİ-7

TÜRKÇE-8 (T)

İNGİLİZCE-8

MATEMATİK-8

FEN BİLİMLERİ-8

ETKİNLİK KUŞAĞI
09.30

MATEMATİK-5

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-5

FEN BİLİMLERİ-5

ETKİNLİK KUŞAĞI
Ortaokul
6. Sınıf

10.00

TÜRKÇE-6

SOSYAL BİLGİLER -6

İNGİLİZCE -6

ETKİNLİK KUŞAĞI
10.30

MATEMATİK-6

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-6

FEN BİLİMLERİ-6

ETKİNLİK KUŞAĞI
Ortaokul
7. Sınıf

11.00

TÜRKÇE-7

SOSYAL BİLGİLER -7

İNGİLİZCE -7

ETKİNLİK KUŞAĞI
11.30

MATEMATİK-7

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-7

FEN BİLİMLERİ-7

ETKİNLİK KUŞAĞI
Ortaokul
8. Sınıf

12.00

TÜRKÇE-8

T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK İNGİLİZCE -8
-8
ETKİNLİK KUŞAĞI

12.30

MATEMATİK-8

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-8

FEN BİLİMLERİ-8

*T (Tekrar)

Salih, Kenan, Gamze, Zehra, Derya, Tamer, Çiğdem, Ata, Haydar ve Melike uzaktan eğitim hizmetinden yararlanan ortaokul öğrencileridir. Bu öğrencilerin kaçıncı sınıfta ve hangi derslerden sorumlu
olduğuyla ilgili bilinenler şunlardır:
• İkişer öğrenci 5 ve 7. sınıfta, üçer öğrenci 6 ve 8. sınıfta okumaktadır.
• Zehra ve Tamer T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi almaktadır.
• Çiğdem ve Ata’nın matematik dersi perşembe günü saat 09.30’da başlamaktadır.
• Kenan ve Gamze’in dersleri cuma günü 10.00’da başlamaktadır.
• Saat 10.00 ve 12.00’deki Türkçe dersinin tekrarına katılan öğrenciler, Melike ve Haydar’dır.
Bu tablo ve bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Derya 6. sınıf öğrencisidir.
B) Melike’nin fen bilimleri dersi 12.30’dadır.
C) Haydar 8. sınıf öğrencisidir.
D) Salih 7. sınıf öğrencisidir.
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.

8. SINIF

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

1. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen bazı gelişmeler şunlardır:
Tanzimat Fermanı (1839)

Islahat Fermanı (1856)

Padişah, bu fermanla mahkemelerin herkese açık yapılacağını, herkesin kanun önünde eşit olacağını,
tüm vatandaşların can ve mal
güvenliğinin devlet güvencesi altına
alınacağını ve her gücün üstünde
kanun gücü olduğunu duyurmuştur.

Padişah bu fermanla Osmanlı
ülkesinde yaşayan gayrimüslimlerin kendi okul ve hastanelerini
açabileceğini ve bu kişilerin devlet memuru olabileceğini duyurmuştur.

Kanun-i Esasi (1876)
İlan edilen bu anayasa ile Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliği
yaşanmış, Osmanlı erkek halkı
seçme ve seçilme hakkı elde
ederek ülke yönetimine dâhil
olmuştur.

Demokrasinin Temel İlkeleri:
• Hukukun Üstünlüğü: Yöneten ve yönetilenlerin kanunlar dâhilinde hareket etmelerini sağlar.
•Ç
 oğulculuk: Herhangi bir konuda seçim yapmak için birden çok seçeneğin olması gerekir. Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine “çoğulculuk” denir.
•K
 atılımcılık: Demokratik yönetimlerde halk; seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma vb. yollarla ülke
yönetimine katılarak yönetimin aldığı kararlarda etkili olur.
• İnsan Haklarına Saygı: Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler
anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Buna göre, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen gelişmelerle demokrasinin temel ilkeleri
eşleştirildiğinde aşağıdaki ilkelerden hangisi dışarıda kalır?
A) Hukukun Üstünlüğü				

B) Çoğulculuk

C) Katılımcılık				

D) İnsan Haklarına Saygı

2. İtalya, Trablusgarp Savaşı’nda istediği başarıyı sağlayamayınca Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak
için On İki Ada’yı ve Rodos’u işgal etti. Balkan Savaşlarının da çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalya
ile Uşi Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. İmzalanılan bu antlaşmanın bazı maddeleri aşağıdaki
gibidir:
			

UŞİ ANTLAŞMASI (18 EKİM 1912)
Trablusgarp ve Bingazi, İtalya’ya bırakılacaktır.
Rodos ve On İki Ada, Balkan Savaşlarının sonunda Osmanlı
Devleti’ne verilmek koşuluyla geçici olarak İtalya’ya bırakılacaktır.
 üslüman olan Trablusgarp halkı, dinî bakımdan Osmanlı halifeM
sine bağlı olacaktır.

Verilen bilgilere bakarak,
I. Uşi Antlaşması’nın imzalanmasında Osmanlı Devleti’nin iki cephede birden savaşacak olmasının
etkili olduğu,
II. Osmanlı Devleti’nin kendi topraklarını koruyamayacak durumda olduğu,
III. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp halkı ile olan bağlılığını devam ettirmek için Türkçülük düşüncesinden yararlanmaya çalıştığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II		
Online Sınav

B) I ve III		

C) II ve III		
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D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.

8. SINIF

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

3. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan ba-

A

5. Siyasi birliğini tamamlayarak sömürgecilik faali-

zıları şunlardır:

yetlerine başlayan İtalya, işgal ettiği bölgelerde,

• Manda ve himaye kabul edilemez.

• İtalyanca eğitim veren okullar açmış,

• Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

• Banka ve hastaneler kurmuş,
• Kiliseler açmıştır.

• Kuvâ-yı Millîye’yi etkin, millî iradeyi hâkim
kılmak esastır.

Bu gelişmeler İtalya’nın,
I. İşgal bölgelerinde kalıcı olmak,

• Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

III. Kültür ve inancını yaymak

Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

hedeflerinden hangilerine yönelik hareket
ettiğinin göstergesidir?

A) Millî sınırlardan bahsedilmiştir.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

II. Sömürgelerini her alanda kalkındırmak,

B) Tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır.
C) Tam bağımsızlığa vurgu yapılmıştır.
D) Millî bir ekonominin kurulması amaçlanmıştır.

6. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra An-

4. “Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şeref-

tep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizler bir
süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren
Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların
bu saldırıları karşısında Kuvâ-yı Millîye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.

li bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak
tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir.
Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun,
istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık
dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden
yüksek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul
etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başlarına bir yabancı
efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.”

Buna göre,
I. Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde kendilerine
verilen “millet-i sadıka” unvanına uygun
hareket etmemiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözlerinde altı çizili
olarak verilen ifadelerinde işaret ettiği kişilerin aşağıdakilerden hangisine destek
olması beklenmez?

II. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasındaki birlik bozulmuştur.
III. Türk halkı gayrinizami bir mücadeleye girişmiştir.

A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Kuvâ-yı Millîye
D) Redd-i İlhak Cemiyeti
Online Sınav
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A) I ve II		

B) I ve III

C) II ve III		

D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.

8. SINIF

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

7. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetinin aldığı kararlardan bazıları şunlardır:
Bölge dışına göç edilmeyecektir.

Bilim, iktisat ve din teşkilatları kurulacaktır.

Basın ve yayın yoluyla
propaganda yapılacaktır.

İşgallere karşı direnilecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin amaçları
arasında yer aldığı söylenemez?
A) Bölgeyi azınlıklar karşısında daha güçlü duruma getirmek
B) Millî bilinci uyandırmak
C) Nüfus üstünlüğünü kaybetmemek
D) Mandater yönetim anlayışını yaymak

8.

KAFKAS CEPHESİ

Savaşın Gelişimi:

Savaşın Nedenleri:

• 22 Aralık 1914’te başlayıp bir hafta süren Sarıkamış Harekâtı Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle
sonuçlandı.

• 1877-1878 Savaşı (93 Harbi) sonunda Ruslara bırakılmış olan Kars, Ardahan ve
Batum’un geri alınarak Kafkasya’ya hâkim
olunmak istenmesi

•
Sarıkamış faciasını fırsat bilen Rusya saldırıya
geçerek 1915 yılı başlarında Erzurum, Van, Muş,
Bitlis, Trabzon ve Erzincan’ı ele geçirdi.

• Orta Asya’da yaşayan Türklerle temasa geçilerek Turancılık (Pantürkizm) düşüncesinin
gerçekleştirilmek istenmesi

• Çanakkale Savaşlarının sonuçlanmasından sonra
Doğu’da bulunan 16. Kolordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal Paşa, yaptığı başarılı savaşlar
sonucunda Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınmasında önemli rol oynadı.

• Bakü petrollerinin ele geçirilmek istenmesi

Savaşın Sonuçları:
• İttifak Devletleri ile Sovyet Rusya arasında Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 Mart 1918).
• Rusya bu antlaşma gereğince 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlılardan aldığı Kars, Ardahan ve
Batum’u geri vererek Doğu Anadolu’yu tamamen boşalttı.

Verilen bilgilerden hareketle,
I. Osmanlı Devleti’nin bu cephede mücadele etmesinde siyasi ve ekonomik nedenler etkili olmuştur.
II. Brest-Litowsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı sona ermiştir.
III. Mustafa Kemal bu cephede göstermiş olduğu başarıyla dünya çapında tanınan bir asker konumuna
gelmiştir.
IV. Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi’nde yapılan mücadeleyi kaybetmesine rağmen savaş sonunda
toprak kazanımı elde etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II		
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B) I ve IV		

C) II ve III		
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D) I, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.

8. SINIF

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

9. Doğu Cephesi, 3 Aralık 1920’de Ermenistan ile TBMM arasında imzalanan Gümrü Antlaşması ile kapanmıştır.

Gümrü Antlaşması’na göre;
• Kars, Iğdır, Sarıkamış ve Gümrü TBMM’ye bırakıldı.
• İki ülke arasında Aras Nehri ile Çıldır Gölü hattı sınır kabul edildi.
• Ermenistan, Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul etti.

Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gümrü Antlaşması ile Misakımillî sınırlarına ulaşılmıştır.
B) Gümrü Antlaşması ile Yeni Türk Devleti’nin doğu sınırı bugünkü şeklini almıştır.
C) Ermenistan, TBMM’nin varlığını tanıyan ilk İtilaf Devleti olmuştur.
D) İmzalanan antlaşma ile TBMM’nin saygınlığı artmıştır.

10. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının ardından Başkomutanlık yetkisini üzerine alan Mustafa Kemal, ordunun
ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Millîye Emirlerini yayımlamıştır. Bu emirlerden bazıları şunlardır:
Her ilçede bir Tekâlif-i Millîye Komisyonu kurulacaktır.
Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.
Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde bu komisyonlara teslim edecektir.
Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere yüz kilometrelik mesafeye ücretsiz askerî
nakliye yapacaktır.

Belirtilen maddelerden yola çıkarak Tekâlif-i Millîye Emirleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ordumuza lojistik destek sağlamıştır.
B) Topyekûn mücadelenin göstergesidir.
C) Ordumuzun bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamıştır.
D) Asker ve malzeme sevkiyatına destek olmuştur.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

8. SINIF

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam ya-

3. Hz. Şuayb (a.s.) Medyen ve Eyke şehirleri-

pın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk
yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan
kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç
sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda
bir bekçi değilim.”

nin halkına peygamber olarak gönderilmiştir.
Medyen ve Eykeliler putperest, ölçü ve tartıda
hile yapan, adaleti gözetmeyen, bozgunculuk
yapan kavimlerdi. Hz. Şuayb’a (a.s.) inatla
iman etmediler. Medyen halkını bir sabah vakti korkunç bir sarsıntı yakaladı. Oldukları yere
diz üstü çöktüler ve bir daha ayağa kalkamadılar. Eyke halkı ise yedi gün süren şiddetli bir
sıcaktan sonra üzerlerine bir buluttan yağan
ateş yağmuru ile yok oldu. Sadece Hz. Şuayb (a.s.) ve ona inananlar bu şiddetli sarsıntı ve gökten inen korkunç ateş yağmurundan
Allah’ın (c.c.) izniyle kurtuldular.

(Hûd suresi, 85-86. ayetler)
Bu ayet;
I. Toplumsal
II. Biyolojik
III. Fiziksel
yasalardan hangilerine örnek oluşturur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Medyen ve Eyke kavimleri Allah’a (c.c.) şirk
koşmuşlardır.
B) İman edenler Allah’ın (c.c.) gazabından kurtulmuşlardır.
C) Hz. Şuayb’ın (a.s.) gönderildiği kavimler
güzel ahlak ilkelerinden uzaklaşmışlardır.
D) Zalimlerin yaptıkları yüzünden tüm halk
bedel ödemiştir.

2. “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: O Allah bir tektir. Allah sameddir (Hiçbir
şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.).
O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey
ona denk değildir.”
(İhlâs suresi)
“Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

4. “Hâsılı, Musa’nın kavminden ancak az sayıda

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten
(kayyum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de
uyku…”

insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa’ya iman
etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten
güç ve iktidar sahibiydi, üstelik kötülükte sınır
tanımaz biriydi. Mûsâ ‘Ey kavmim!’ dedi, ‘Eğer
Allah’a iman ettiyseniz, gerçekten O’na teslim
olduysanız, artık yalnız O’na güvenip dayanın.”

(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayet meallerinde ortak olarak;
I. Tevhid inancı
II. Allah’ın (c.c.) diğer canlılara benzemediği

(Yûnus suresi, 83-84. ayetler)

III. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi
ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?

Bu ayetler ile aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkilendirilebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

A) Adalet

B) Emek

C) Tevekkül

D) Rızık

Ek Deneme 1
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A

5. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündü-

6. Yüce Allah insana tercihlerini doğru bir şekil-

(Fâtır suresi, 13. ayet)

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

zü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da
koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri,
belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk
yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet
ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.”

de yapması için rehber olmak üzere peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir. Bütün bu
imkânları insana bahşeden Allah (c.c.), onun
seçimlerini de özgür iradesine bırakmıştır. Bu
konu, İnsan suresinin 3. ayetinde şöyle dile
getirilmiştir: “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”

Bu ayete göre;

A) Allah (c.c.) her şeyi sadece külli iradeye göre
planlamıştır.

I. Evrendeki varlıkların ecelleri vardır.
II. Evrendeki varlıklar sünnetullaha uygun
hareket ederler.

B) Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi insanın sorumluluktan kurtulmasını sağlar.

III. Evrendeki varlıklar sonsuza dek varlıklarını sürdürürler.

C) İnsan Allah’ın (c.c.) gösterdiği doğru yola
uymak zorundadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

D) Allah (c.c.) insana rehberler göndermiş,
yapacakları konusunda serbest bırakmıştır.

7. 				

Bu afişte İslam’ın korunmasını istediği ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Can 		
Ek Deneme 1
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C) Din		

16

D) Nesil
Diğer sayfaya geçiniz.

8. SINIF

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8. Müslüman, yakın çevresinden başlamak üze-

A

9. 		

re tüm yeryüzünden sorumludur. İnsanı ve
insanın içinde yaşadığı dünyayı koruyabilmek
ancak yardımlaşmayla mümkündür. İslam dini
insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emrederken zararlı ve kötü olan
işler üzerinde yardımlaşmayı yasaklamıştır.
Bu metin ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği mesaj ilişkilendirilemez?

A) “İman eden kullarıma söyle: Alım satımın
bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o
gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru
kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah
rızâsı için gizli ve açık harcasınlar.”

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde bir Müslüman günlerce dolaşıp yıllık zekâtını verebileceği fakir birini arayıp bulamadı. Bunun üzerine
zekâtının tutarı olan parayı bir keseye koyarak
Cağaloğlu’ndaki bir ağaca asıp, üzerine de:

(İbrâhîm suresi, 31. ayet)

-
Müslüman kardeşim, bütün aramalarıma
rağmen memleketimizde zekâtımı verecek kimse bulamadım. Eğer muhtaç isen
hiç tereddüt etmeden bunu al, diye yazdı.
Bu kesenin üç ay kadar o ağaçta asılı kaldığı
rivayet edilir.

B) “...Kararını verdiğin zaman artık Allah’a
dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine
dayanıp güvenenleri sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
C) “Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velîleridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler. İşte onları
Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz
Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir.”

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Herkes dinen üzerine düşen görevi yaptığında toplumda ekonomik dengesizlikler
ortadan kalkmış olur.

(Tevbe suresi, 71. ayet)

B) İhtiyaç sahiplerinin kendini gizlediği durumlarda insanların işleri zorlaşır.

D) “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak
koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya,
yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında
bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.”

C) Zenginler üzerine düşen görevi yapmakta
umursamaz davranırlarsa fakirleri bulmak
güçleşir.
D) Mal ile yapılan ibadetlerde ihtiyaç sahiplerini
bulmak devletin görevidir.

(Nisâ suresi, 36. ayet)

10. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, nisab miktarı kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fıtır sadakası verirler. Fıtır sadakası; Yüce Allah’ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. Fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı, veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır.
Bu sadaka zekât verilebilecek durumda olanlara verilir. Fitre verirken akrabaları, yakın komşuları, ihtiyacı olduğunu bildiğimiz kimseleri öncelememiz doğru olur.
Bu metinde fıtır sadakası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kimlerin vermesi gerektiğine
B) Kimlere verilebileceğine
C) Verenlerin mükâfatına
D) Ne kadar verileceğine
Ek Deneme 1
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8. SINIF
1.

A

İNGİLİZCE
3.

Names
Alex

✘

✘

✔

✔

Nora

✘

✔

✘

✘

Zoe

✔

✘

✔

✔

Fred

✔

✘

✘

✔

?
.............................

?
.............................
: a glass of milk, a
tablespoon of sugar, a teaspoon of
salt, a tablespoon of butter, a package
of dry yeast and three glasses of flour.
?
.............................
: First, put the yeast
in a bowl and add a glass of warm
water. Wait for 10 minutes. Then pour
the yeast mixture to a large mixing
bowl. Add the flour and stir well. Next,
put the dough on a lightly floured
surface. Then shape the dough into a
ball. Cover it with a tea towel and
wait....

Which statement is TRUE according to the
table?
A) Alex prefers eating fish and pasta.
B) Nora doesn’t prefer seafood.

Choose the best option according to the
text below.

C) Zoe prefers fish to soup.
D) Fred prefers chicken and soup.

A) Process / Ingredients / Recipe
B) Process / Recipe / Ingredients
C) Recipe / Ingredients / Process

2. Georgina: Good morning. May I speak to Mr

D) Recipe / Process / Ingredients

Blair, please?

Secretary: 
Good morning, Madam. Could I
ask who is calling?
Georgina: My name is Georgina Miller.
Secretary: What is the purpose of your phone
call, please?
Georgina: I’m his doctor. I need to talk to him
urgently.
Secretary: Sure. Hold on a second, please. I’ll
put you through.
Georgina: Okay, thanks.

4. A: This is Albert Parker.

Secretary: I’m afraid his extension is engaged.
Would you like to leave a message?

My number is 287 692 56

Georgina: No, thanks. I know his mobile phone
number. I’ll contact him later.

B: ..........................................................?
C: It’s 287 692 56

Georgina can’t talk to Mr Blair because ______ .

Which of the following is correct according
to the conversation?

Which option completes the sentence
according to the dialogue?

A) Could you please repeat that

A) she hasn’t got his mobile phone number

B) Could you ask him to call me

B) Mr Blair’s line is busy

C) Would you like to leave a message

C) Mr Blair is available at the moment

D) Could I take your name and number, please

D) Mr Blair is in a meeting
Online Sınav

18

Diğer sayfaya geçiniz.

8. SINIF

5. The chart below shows the results of a survey

7.

on the Internet activities of some people in
London.
100

Which of the following shows the correct
order according to the pictures.

80
70

A) spicy – salt – sour – hot

60

B) sour – spicy – hot – tasty

50

C) sour – spicy – sweet – hot

40

D) spicy – salty – hot – tasty

30

do online
shopping

dowload music
and videos

send
emails

play
online games

search for
information

chat with
frends online

20
0

A

İNGİLİZCE

Whic of the following is TRUE according to
the chart?
A) Nearly half of the users use the internet to
play games.
B) Only a small number of the users use it for
listening to music and watching videos.
C) Most of them go online to buy things.
D) The total percentage of the internet users
getting information is 40%.

6. Which of the following takes place on the

8. Dan: Do you have a mobile device connected

table below?

Expressions
to have something in
common
to get on well with
someone
?
stranger

to the internet?

Bob: What do you mean?

Definitions

Dan: I mean, ......................................?

to have the same
interests

Complete the dialogue with the appropriate
option.

?

A) do you have a wireless modem or a cable
modem

to support someone
someone you don’t
know

B) do you spend too time online
C) do you have a tablet or smartphone with
internet connection

A) to hate each other – to count on someone
B) to back someone up – to depend on someone

D) are you connected to the internet all the time

C) to argue with each other – to depend on
someone
D) to have a friendly relationship with someone –
to back someone up
Online Sınav
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9. “You have got two free concert tickets. You

A

10. Some internet sites allow you to create online

want to invite your friend to the concert on
Friday. Ask about your friend’s plans.”

identites. By using these identities you can
chat, share photos and tell people about
yourself. ..........................................................
because you can make online friends through
them.

Which question is the best according to
the given situation.
A) Do you like going to concerts at weekends?

Which of the following is CORRECT
according to the text.

B) Do we have another choice?
C) Would you like to buy a ticket for the concert
on Friday?

A) Your parents and teachers can inform you
about the best sites

D) Are you going to do anything on Friday?

B) They’re known as social networking sites
C) Something makes you feel uncomfortable
D) Never give strangers your personal information
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