
8. SINIF

SÖZEL 3. SINAV

Deneme Sınavı

✓ Adınızı ve soyadınızı cevap kâğıdının ilgili bölümüne kodlayınız.
✓ Cevap kâğıdına kitapçığın üzerinde yazan kitapçık türünü
    mutlaka kodlayınız.
✓ Kurum kodunu hem sözel hem de sayısal sınavlar için verilen 
    cevap kâğıdına doğru kodlayınız.
✓ Öğrenci numaranızı hem sözel hem de sayısal sınav için verilen 
    cevap kâğıtlarına doğru kodlayınız.
✓ Sınıf / şube cevap kâğıdına mutlaka doğru ve eksiksiz kodlayınız. 
✓ Cevaplarınızı, cevap kâğıdında her ders için ayrılan yerlere işaretleyiniz.
✓ 3 yanlış 1 doğruyu götürür. 
✓ Cevabını bilmediğiniz soruları boş bırakınız.
✓ Elinizdeki kitapçık Sözel bölümden oluşmaktadır.
✓ Sözel Kitapçık; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce 
    sorularından oluşmaktadır.
✓ Sınav Süresi 75 dakikadır.

Açıklamalar

Adı ve Soyadı :............................................

Sınıfı / Şubesi :............................................

Öğrenci Numarası :............................................
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 Son yıllarda “Daha üç yaşında ama telefondan, tabletten oyun açmayı biliyor.” cümlesini sık sık du-
yar olduk. “Kendi küçük, aklı büyükler”in İnternet kurdu olması yeni bir övünç kaynağı. Bu yumurcakların 
en sevdikleri oyunu açmaları dakikayı bulmuyor. Bunun için okuma-yazma bilmelerine de gerek yok. Bir-
kaç tuşla birbirinden renkli siteler önlerinde hazır. O minik parmaklar rekor kıradursun anne-baba da ra-
hat nefes alıyor (!). Onları İnternetin zararları konusunda bilgilendirme gibi bir edişe de taşımıyor.

 Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Fakat oyunların şekline ve içeriğine kısaca göz atarsanız 
çocukların ne kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlarsınız.

 Arama motoruna “en sevilen çocuk oyunları” yazdığınızda karşınıza çıkanlara şaşırmayın. “Çocuk-
lar ne oynuyor?” diye aldırmayıp siteyi incelemeye kalkıştığınızda karşınıza çıkması muhtemel tablo şöy-
le: Derya’ya Makyaj Yap, Yaşlı Teyzeyle Dans, Doom, Mortal Kombat, Ev Ödevinden Kaytarmaca, Kafe 
Kaçamağı, Hırsızları Öldür, Candy Kız Giydir...

 Bu oyunların sadece isimleri bile can sıkmaya yetiyor. Görseller ise çok daha ürkütücü. Bırakın kü-
çükleri, yetişkinlere bile uygun olduğunu söylemek güç. Ne yazık ki her geçen gün onlarca yeni oyunun 
serbest dolaşıma başladığı eğlence dünyasında, çocuklar için zararlı içerik barındıran tüm oyunları liste-
lemek bile mümkün değil.

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünce-
yi geliştirme yollarından hangisi ağır basmak-
tadır?

DDD_0903040608_2
A) Tanımlama

B) Benzetme

C) Tanık gösterme

D) Örneklendirme

4. Parçadaki altı çizili cümle için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

AAA_0903030504_2
A) Koşul-sonuç ilişkisi vardır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Amaç-sonuç ilişkisi vardır.

D) Neden-sonuç ilişkisi söz konusudur.

2. Bu metinde yazarın yakındıkları arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yoktur?

CCC_0903040206_3
A) Çocuklar için hazırlanan oyun sitelerinin sa-

kıncalı içeriklerle dolu olduğu

B) Velilerin çocuklarını İnternet kullanımı konu-
sunda bilinçlendirmediği

C) Çocukların İnternetin olanaklarından yete-
rince yararlanamadığı

D) Çocuklar için hazırlanan sitelerde dilin kul-
lanımına özen gösterilmediği

3. Metnin son bölümünde geçen “serbest do-
laşıma başladığı” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

AAA_0903020301_2
A) Piyasaya sürülmek

B) Adını her yerde duyurmak

C) Kısa sürede her yere yayılmak

D) Herkes tarafından rahatça ulaşılabilmek
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6. Yeşilay Kolu’nu seçen Samet, Büşra, Betül, Akın, 
ve Sude adlı öğrenciler A, B ve C konularında 
afişler hazırlamıştır. Her öğrencinin en az bir afi-
şi bulunmakla birlikte toplam dokuz afiş hazır-
lanmıştır.

Hangi öğrencinin hangi projeyi hazırladığıyla 
ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

•	 İki	öğrenci	C,	üç	öğrenci	A	konusunda	afiş	
hazırlamıştır.

•	 Samet,	bir	afişi	Sude	ile	aynı	konuda	hazırla-
mıştır. 

•	 Büşra,	iki	afişinden	birini	A	konusunda	hazır-
lamıştır. 

•	 Sude,	yalnızca	C	konusunda	bir	afiş	hazırla-
mıştır.

•	 Akın,	farklı	konularda	iki	afiş	hazırlamıştır.

•	 Betül,	biri	A	konusu	olmak	üzere	üç	afiş	ha-
zırlamıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

BBB_0903040206_3
A) Akın’ın afişlerinden biri B konusuna aittir.

B) Betül’ün B konusunda yalnız bir afişi vardır.

C) Samet’in afişlerinden biri C konusuna aittir.

D) Büşra’nın afişlerinden biri B konusuna aittir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük ayraç içindeki kavramı örneklendirmez?

BBB_0903020101_2
A) Ev sahibimiz bizi oldukça sıcak karşıladı. (Me-

caz anlam)

B) Olaylara bir de bu pencereden bakmalısı-
nız. (Somut anlam)

C) Oyunun ilk sahnesi sonrakilere göre daha 
heyecanlıydı. (Terim anlam)

D) Babam müdür beyi görmek için okula ge-
lecekti. (Temel anlam)

7. Bir cümlenin kuruluşunda açıklayıcı olarak kul-
lanılan, kaldırıldığı zaman cümlenin anlamını 
bozmayan, iki virgül ya da iki çizgi arasına alı-
nan kısma ara söz denir.

Bu tanımlamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde ara söz yoktur?

CCC_0903050309_2
A) Az önce gördüğümüz çocuk, gözlüklü olan, 

bizim sınıfta okuyor.

B) Köydeki akrabalarımızı, teyzemi ve dayımı, 
ziyaret ettik.

C) Eskiden burada büyük bir site, küçük bir sağ-
lık ocağı, bir okul ve cami vardı.

D) Geçen hafta Karşı komşumuzu, Salih Dayı’yı, 
kaybettik.

8. (I) Türkiye Cumhuriyeti, ulu önder Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde 
kuruldu ve ilan edildi. (II) Bu yüzden ülkemizde 
Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim gününü her 
yıl Cumhuriyet Bayramı olarak törenlerle kutla-
nır. (III) Cumhuriyet yönetiminde egemenlik ka-
yıtsız şartsız milletindir. (IV) Bu yönetim biçimin-
de yurttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. 
(V) Yani millet, kendini yönetme işini ya millet-
vekili olarak ya da milletvekillerini seçerek on-
lar aracılığı ile kullanır.

Bu parça iki ayrı paragrafa ayrılmak istense 
ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin han-
gisiyle başlar?

BBB_0903040305_2
A) II. B) III. C) IV. D) V.
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12. Seneler önce sıcak bir temmuz günüydü. An-

nemle Makbule Hanım’a gitmiştik. Onlar konuk 

odasında oturmuş oradan buradan konuşuyor-

du. Ben pencereden dışarıyı seyrediyordum. O 

sırada kuzey batıda siyah bulutlar belirdi ve bir-

denbire gök gürlemeye, şimşekler çakmaya, 

yağmur yağmaya başladı.

Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerin han-
gisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

DDD_0903060301_2
A) I. B) II. C) III. D) IV.

I

II 

III 

IV

9. Virgülün birbiri ardınca sıralanan eş görevli ke-
lime ve kelime gruplarını ayırmak, sıralı cümle-
leri birbirinden ayırmak, edebî eserlerde konuş-
ma bölümünden önceki ifadeyi belirtmek, uzun 
cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öz-
neyi belirtmek gibi işlevleri vardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde vir-
gül (,) ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

DDD_0903060404_2
A) Sahneye çıktı, konuşmasını yaptı ve yerine 

oturdu.

B) Yine sabah erkenden kalktım, hazırlanıp işe 
gittim.

C) Dalgın dalgın yürüyormuş, birden onu karşı-
sında görmüş.

D) Şu an sizinle görüşmek istemiyorum, dedi ve 
gitti.

10. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat Arş’a kanatlandık o hızla

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından han-
gileri vardır?

BBB_0903070901_2
A) Benzetme- karşıtlık

B) Abartma - benzetme

C) Kişileştirme - abartma

D) Konuşturma - kişileştirme

11. Türkçede vurgulanmak istenen öge yükleme 
yaklaştırılır. Dolayısıyla cümlede yükleme en ya-
kın öge, en çok vurgulanan ögedir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?

AAA_0903050310_2
A) Senin için aldığımız kırmızı paltoyu sadece 

soğuk havalarda giymelisin.

B) Babam önümüzdeki hafta sonunda uçakla 
İstanbul’a gidecek.

C) Usta yazarın doğal ve sürükleyici anlatımı 
okuru kendine bağlıyor.

D) Bu sanatçımız mülteci sorununu son yapıtın-
da ele almış.
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14.  Bir bayram sabahıydı. 11-12 yaşlarındaydım. 
Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi giymiş, 
harçlıklarımızı almış, kendimizi sokaklara atmış-
tık. Yanımda iki arkadaşım daha vardı. Sokakta 
dolaşırken birisi sınıf arkadaşım olan iki kardeş-
le karşılaştık. Kendimizce bayramlaştıktan son-
ra harçlıklarımızdan bahsetmeye başladık. Bu 
iki kardeşin ailesi son derece yoksuldu. Bizim de 
durumumuz pek iyi değildi aslında fakat harç-
lıklarımızı kıyaslayınca çok kötü oldum. Onların 
harçlığı bizden çok çok azdı. O an, çocuk ol-
mama rağmen içim burkuldu. Çıkardım harçlı-
ğımı, onların da harçlığı benimkisiyle eşit olacak 
şekilde onlara verdim. Sadece bayramlarda sa-
hip olduğu harçlığı başkasına vermek, bir ço-
cuk için hiç de kolay değildir aslında ama o za-
man bambaşka duygular yaşamıştım.

Bu metin, aşağıdakilerin hangisinden alınmış 
olabilir?

AAA_0903070412_2
A) Anıdan  B) Tiyatrodan

C) Gezi yazısından  D) Biyografiden

13. Orda geçti benim güzel günlerim

O demleri anıp bugün inlerim

“Geçmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

CCC_0903020201_2
A) Televizyon izlemeyi bırakıp çalışma odasına 

geçtim.

B) İşe giderken her gün o yüksek binaların önün-
den geçerim.

C) Ünlü sanatçının çocukluğu bu küçük kasa-
bada geçmiş.

D) Bizimkiler Tuz Gölü’ne varmadan onları geç-
mişler.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öfkelenmek, 
sinirlenmek” anlamında bir deyim kullanılma-
mıştır?

DDD_0903050519_2
A) Adam bu olaydan çok rahatsız olmuştu, bur-

nundan soluyordu âdeta.

B) Suçu sabit olduğu hâlde konuşmaya devam 
edince tepem attı.

C) Aynı olay karşısında bazen çok sakin davra-
nıyor, bazen de küplere biniyor.

D) Hiç beklemediğim bir anda konuşma yap-
mak için ismim anons edilince elim ayağı-
ma dolaştı.

16. Kişilerin halk içindeki yerlerini tutum ve davra-
nışları belli eder. Bazı insanlar alçak gönüllüdür, 
büyüklük taslamaz, çevresindekilere karşı saygılı 
davranır, insanlara onların makamlarına ve var-
lıklarına göre tavır takınmaz. İşte bu kişiler top-
lum tarafından saygı ve sevgi görür, halk için-
de yükselir. Diğer taraftan bazı insanlar kendini 
büyük görür, üstünlük taslar, herkesi küçük gö-
rür. Böyle kimseler ise toplum tarafından hiç se-
vilip sayılmaz, halk içinde kendine iyi bir yer edi-
nemez.

Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

BBB_0903030901_2
A) Açık yerde tepecik kendini dağ sanır. 

B) Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak 
konar.

C) Kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu 
beğenmemiş.

D) Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam 
aşa girince yağ oldum sanır. 
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Türkçe Testi Bitti.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testine Geçiniz.

 İnsanın en değerli varlığı, vücudu ve ruhudur. Hastane gövdelerin, tiyatro ruhun kaynağıdır. Ruhsuz 
adam kalıptır. Düşünmeyi, duymayı, insanlığı bilmekten, iyi ile kötüyü ayırt etmekten uzak bir kalıp... En 

korkunç suçları işleyenler hep bu ruhsuz kalıplardır. Çevremizi karartan eğitim ışığına varamamış bu sa-

kat ruhlardır. 

 Toplumların küçükleri için okul ne ise büyükler için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okuta-
lım, büyüklerin eğitimi unutulursa küçükler de karanlığın etkisi altında geceye gireceklerdir. Bu bakımdan 
tiyatro, okul kadar, hastane kadar önemlidir. Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür. Bir toplumun kültür 
ölçüsü tiyatrosudur. İnsanlığı onunla ölçülür. Adama insanlık duygusu orada aşılanır. Oturmayı kalkmayı, 
dinlemeyi, anlamayı, inceliği, birbirimizi sevmeyi orada öğreniriz. Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada 
en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. Tiyatrosuz yerlerde bacalar tütmez, ateş ısıtmaz olur. 
Çocuklar evlerinde ısınacak sıcak bir köşe bulamayınca nasıl yuvadan kaçar, kendilerini kahveye; gazi-
noya ve daha başka yerlere atarsa tiyatroda birleşmeyen büyükler de kendilerini can sıkıntısına kaptırır-
lar, karamsar ve kötümser olurlar. Karamsar ve kötümserlik kanserden de korkunç bir dert. Tiyatrosuz bir 
toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır. Daha dile gelmemiş, henüz ilk sözcüğünü öğrenmemiş bir çocuk. 

 Ömrü boyunca tiyatrosuz kalan bir toplum, önce dilini yitirir, geleceğini unutur, sonra bütün bağlar 
çözülür, sokağa düşer. En büyük kötülük birbirimizden ayrıldığımız gün başlar.

I II 

III IV

17, 18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

17. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

CCC_0903040401_2
A) Karşılaştırma yapılmıştır.

B) Benzetmeye başvurulmuştur.

C) Yineleme ve pekiştirilmiş sözcükler kullanıl-
mıştır.

D) Öznel ifadelere yer verilmiştir.

18. Metinden tiyatroyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

DDD_0903040206_2
A) İnsanları eğittiğine

B) Bireyleri birbirine yaklaştırdığına

C) İyimserlik duygusunu güçlendirdiğine

D) Daha çok gelişmiş toplumda ilgi gördüğü-
ne

19. Parçadaki numaralanmış altı çizili sözcükler-
den hangisi veya hangileri fiilimsi değildir?

BBB_0903050201_2
A) I ve II B) Yalnız II

C) Yalnız IV D) III ve IV 

20. Metindeki altı çizili cümlenin ögeleri aşağıda-
kilerin hangisinde sırayla doğru verilmiştir?

AAA_0903050301_3
A) Özne, zarf tamlayıcısı, yüklem

B) Özne, yer tamlayıcısı, yüklem

C) Özne, belirtisiz nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem

D) Özne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yük-
lem
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİA A
1. Trablusgarp Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmek isteyen Bulga-

ristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya’nın teşvikiyle birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdılar. I. 
Balkan Savaşı olarak tarihe geçen bu olay, Osmanlı Devleti açısından felaketle sonuçlandı. Osmanlı su-
bayları İttihatçılar ve İtilafçılar olarak iki siyasi gruba ayrılmıştı. Particilik yapan subaylar arasında irtibat 
ve iş birliği zayıftı. Ordumuzun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Tüm bunların etkisiyle küçük Bal-
kan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi. İlerleyen Bulgar kuvvetleri İstanbul sınırına dayan-
dı. Başkent de tehdit altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istediler. Dört Balkan devletiyle Osmanlı 
Devleti arasında imzalanan Londra Antlaşması ile savaşa son verildi. Bu antlaşma ile Midye-Enez hattı-
nın batısındaki Balkan toprakları kaybedildi.

Bu bilgilere dayanarak;

  I. Osmanlı ordusunun siyasete bulaşması I. Balkan Savaşı’nın kaybedilmesinde etkili olmuştur.

 II. Balkan devletleri sınırlarını genişletmek için Osmanlı Devleti’ne karşı güç birliği yapmışlardır.

III. Londra Antlaşması, Balkan devletleri arasında anlaşmazlık yaşanmasına yol açmıştır.

yorumlarından hangileri yapılamaz?
BBB_0608010401_2

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

3. Emel, İnkılap Tarihi dersinde arkadaşlarına; “Teş-
kilat-ı Esasiye Kanunu incelendiğinde ‘güçler bir-
liği’ ilkesinin benimsendiği anlaşılmaktadır.” de-
miştir.

Emel’in bu değerlendirmesini Teşkilat-ı Esasi-
ye Kanunu’nun;

  I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 II. Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek tem-
silcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.

III. Büyük Millet Meclisinin başkanı, hükûmetin 
de başkanıdır.

IV. BMM seçimleri iki yılda bir yapılır.

maddelerinden hangilerine dayandırdığı sa-
vunulabilir?

CCC_0608030202_3
A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

2. İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’nın ardından dü-
zenledikleri Londra Konferansı’na Osmanlı Hükû-
meti ile TBMM Hükûmetini ayrı ayrı davet etmiş-
lerdi. Konferansa Osmanlı Hükûmetinin temsilcisi 
olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa, söz sırası 
kendisine geldiğinde, “Ben sözü Türk milletinin 
hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakı-
yorum.” demiştir.

Tevfik Paşa’nın bu tutumuyla İtilaf Devletleri’nin 
aşağıdaki planlarından hangisini bozduğu sa-
vunulabilir?

AAA_0608030203_1
A) Türk tarafını bölme ve birbirine düşürme

B) “Türkler barış istemiyorlar.” şeklinde olumsuz 
propaganda yapma

C) Yunan ordularının yeniden güçlenmesini sağ-
lama

D) Anadolu’da azınlıklarla iş birliği yapma
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4. “Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartı-

cı bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri, Türk topraklarını yabancı işgaline açık hâle getirmiştir.”

Mustafa Kemal’in bu sözüyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın;

  I. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır.

 II. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edi-
lecektir.

III. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebi-
lecektir.

hükümlerinden hangilerine tepki gösterdiği savunulabilir?
DDD_0608020301_3

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

5. Ermenistan Hükûmeti ile BMM arasında 3 Aralık 
1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması ile Kars, 
Sarıkamış ve Gümrü BMM Hükûmetine bırakıl-
mış, Ermenistan Misakımillî’yi tanımıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

CCC_0608030101_2
A) Antlaşmanın, Rusya’nın arabuluculuğunda 

imzalandığı

B) Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiği

C) Ermenistan’ın Anadolu üzerindeki isteklerin-
den vazgeçtiği

D) BMM’nin Misakımillî’den tavizler verdiği

6. “Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki 
orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurta-
ran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yo-
ğuran irfan ordusu.”

Mustafa Kemal’in “irfan ordusu” olarak nite-
lendirdiği meslek grubu aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

CCC_0608030301_1
A) Doktorlar B) Sanayiciler

C) Öğretmenler D) Çiftçiler

7. 23 Nisan 1920’de kurulan BMM’ye karşı Damat 
Ferit Hükûmetinin ve İtilaf Devletlerinin kışkırt-
maları sonucunda Anadolu’nun çeşitli yerlerin-
de ayaklanmalar çıktı. Bolu, Düzce, Adapazarı, 
Konya, Afyon, Yozgat gibi yerlerdeki ayaklan-
maları bastırmak için Kuvâ-yı Millîye birlikleri kul-
lanıldı.

Bu bilgilere dayanarak BMM’ye karşı çıkarılan 
ayaklanmaların aşağıdakilerden hangisine yol 
açtığı savunulamaz?

DDD_0608020701_2
A) Millî Mücadele sürecinin uzamasına

B) İşgal güçlerinin Anadolu’da ilerleyişinin ko-
laylaşmasına

C) Bağımsızlık mücadelesinde silah ve malze-
me kaybına

D) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına
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T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Bitti.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.

8. Sevr Antlaşması’nın;

  I. Suriye Fransa’ya, Arabistan ve Irak İngiltere’ye, Güneybatı Anadolu, Rodos ve On İki Ada İtalya’ya 
bırakılacak.

 II. Osmanlı Devleti’nin maliyesi İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.

III. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.

IV. Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.

maddeleri aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti açısından “ülke bütünlüğüne aykırı hükümler” 
ve “ekonomik bağımsızlığı yok eden hükümler” olarak doğru şekilde gruplanmıştır?

BBB_0608020801_3

Ülke Bütünlüğüne Aykırı Hükümler Ekonomik Bağımsızlığı Yok Eden Hükümler

A) I - II III - IV

B) I - IV II - III

C) II - III I - IV

D) I - III II - IV

10. Antep’te Fransızlara karşı mücadele eden Kuvâ-
yı Millîye birliklerinin kumandanı Şahin Bey, Fran-
sız komutana yazdığı mektupta, “Namus ve hür-
riyet için ölüme atılmak bize ağustos sıcağında 
soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıy-
metli insanlarsınız. Bize çatmayınız. Bir gün ev-
vel topraklarımızdan savuşup gidiniz.” demiştir.

Şahin Bey’in mektuptaki ifadeleri Mustafa Ke-
mal’in aşağıdaki sözlerinden hangisini esas al-
dığını gösterir?

AAA_0608030102_2
A) Ya istiklal ya ölüm!

B) Ne mutlu Türk’üm diyene!

C) Türk öğün, çalış, güven!

D) Yurtta sulh, cihanda sulh!

9. “Ortaya çıkan bu olağanüstü durum Meclisi kay-
gılandırdı. Meclisin daha güvenli bir yere taşın-
masını teklif eden milletvekilleri oldu. Bazı millet-
vekilleri ise sorumluluğun Mustafa Kemal’e ait 
olduğunu belirterek onun ordunun başına geç-
mesini teklif ettiler.”

Yukarıdaki parçada BMM’de kaygı ve tartış-
malara yol açtığı belirtilen olay aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

AAA_0608030205_2
A) Kütahya - Eskişehir Muharebeleri’nin kaybe-

dilmesi

B) Çerkez Ethem’in isyan etmesi

C) Londra Konferansı’nın sonuçsuz kalması

D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın im-
zalanması
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2. Fıtır sadakası, İslam’da yardımlaşma türlerinden 
biridir.

Bu ibadetle ilgili olarak aşağı verilenlerden han-
gisi yanlıştır?

AAA_1608020101
A) Hem mal hem de bedenle yapılan ibadet-

lerdendir. 

B) Toplumda fitre olarak da bilinmektedir.

C) Sadakanın miktarı, veren kişinin bir günlük 
yemek masrafı kadardır.

D) Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken bir 
sadakadır.

5. Verilen hutbeden ”İnsan ölünce üç şey dışın-
da ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası kesin-
tisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydala-
nılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” 
hadisini öğrenen Mehmet Bey, öldükten sonra 
da sevabı devam edecek bir ibadet yapma-
nın önemini fark etmiştir.

Buna göre Mehmet Bey, sadaka-i cariyenin se-
vabından yararlanmak için aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır?

CCC_1608020101
A) Yardım yaparken gizliliğe dikkat etmelidir.

B) Yardım yaparken malın iyisinden vermelidir.

C) Kimsesiz çocuklar için yapılan yurdun inşa-
atına para yardımında bulunmalıdır.

D) Mahallesindeki fakir insanlara gıda yardımı 
yapmalıdır.

1. Dünyamız kendi ekseni etrafında saniyede yaklaşık 465 metre dönüyor. Peki hangimiz bu dönüşten et-
kileniyoruz? Hiçbirimiz. Öyle bir düzen var ki bu dönüş başımızı döndürmüyor. Peki Dünya’nın Güneş’in 
çevresindeki dönüş hızını biliyor musunuz? Dünyamız Güneş etrafında saatte yaklaşık 107.000 km hızla 
dönüyor. Bir başka ifadeyle saniyede yaklaşık 30.000 metre yol alıyor. Yolcu uçakları saniyede yaklaşık 
300 metre gidiyor. Yani Dünyamız bir yolcu uçağının yaklaşık 100 katı hızla Güneş’in etrafında dönmek-
te. Ne bir ses duyuyor ne de bir sarsıntı hissediyoruz. Uzayda Dünyamız gibi dönen, sayısını bile bilmedi-
ğimiz bir sürü gezegen, yıldız, uydu mevcut.

Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?
AAA_1608010101

A) Evrendeki düzenin mükemmelliğine

B) Evrendeki düzenin bir gün bozulacağına 

C) Dünya’nın diğer gezegenlerden daha güzel yaratıldığına

D) İnsanın evrendeki düzeni anlayabilecek tek varlık olduğuna

4. Ayşe Hanım, evleneli tam bir sene olmuştur. Dü-
ğünde kendisine 200 gram altın takılan Ayşe Ha-
nım, bu altınların zekâtını vermek istemektedir.

Buna göre Ayşe Hanım’ın ne kadarlık altını zekât 
olarak vermesi gerekir?

DDD_1608020101
A) 1/5 oranında = 40 gram altın

B) 1/10 oranında = 20 gram altın

C) 1/20 oranında = 10 gram altın

D) 1/40 oranında = 5 gram altın

3. “Kim helal kazancından bir hurma miktarı sa-
daka verirse -ki Allah sadece helal olanı kabul 
eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla 
kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birini-
zin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi ola-
na kadar büyütür (bereketlendirir).”

(Buhârî, Zekât, 8)

Yukarıdaki hadise göre sadaka ibadetiyle ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

BBB_1608020101
A) Vermek için nisap miktarı mala sahip olun-

ması gerekir.

B) Malın ve sevabın çoğalmasını sağlar.

C) Toplumsal birliği güçlendirir.

D) Başa gelecek musibetleri önler.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti.
İngilizce Testine Geçiniz.

9. Çevremizde gördüğümüz her fakir içimizi yak-
malı. Elleri soğuktan morarmış çocuklar, karnı 
aç olduğu için ağlayan bebekler, çocuğunun 
üstüne kıyafet alamayan anne babanın derdi 
bizim de derdimiz olmalı. Yattığımız sıcak yatak 
bize batmalı, yediğimiz yemek boğazımıza ta-
kılmalı. Her ihtiyaç sahibi insan, verilen nimetleri 
paylaşmamız gerektiğini hatırlatmalı bize. İnsan 
olmanın gereğinin paylaşmak ve yardımlaşmak 
olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız.

Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi-
nin üzerinde durulmuştur?

CCC_1608020101
A) Verilen nimetler için Allah’a (c.c.) şükretmek 

gerektiği

B) Nimetleri israf etmemenin önemi

C) İnsanların maddi sıkıntılarını hissedip çözme 
sorumluluğu taşımak gerektiği

D) Yardım yaparken karşı tarafı kırmamaya özen 
göstermenin önemi

10. Medyenliler Hz. Şuayb’ın (a.s.) tevhide daveti 
karşısında “… Ey Şuayb! Söylediklerinin çoğunu 
anlamıyoruz, ayrıca aramızda seni zayıf görüyo-
ruz! Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşla-
yarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü bi-
ri değilsin.” diyerek onu tehdit ettiler. Kavminin 
bu tehditlerine ve küçümsemelerine rağmen o, 
tebliğ görevinden vazgeçmedi. Her şeyi göze 
alarak insanları dine davet etti.

Yukarıdaki metinde verilenlere göre Hz. Şu-
ayb (a.s.) hakkında aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

DDD_1608020101
A) İlahî kitap gönderilen peygamberlerdendir.

B) Allah’ın (c.c.) izniyle birçok mucize göster-
miştir.

C) Gönderildiği kavim tarafından şehit edilen 
peygamberlerdendir.

D) Sabırla ve cesaretle peygamberlik görevini 
yerine getirmiştir.

6. 1.     Gördün mü, o hesap ve ceza gününü ya-
lanlayanı!

2-3.  İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi 
özendirmeyen kimsedir.

4.    Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5.    Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6.    Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7.    Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Maûn suresinin yukarıda verilen anlamına göre 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

AAA_1608020101
A) Allah (c.c.) yardımın gizli yapılmasını öğütle-

miştir.

B) İslam, paylaşma ve yardımlaşmayı teşvik et-
miştir.

C) İbadetlerde içtenlik ve samimiyet önemlidir.

D) Allah (c.c.), yoksul ve kimsesizleri ezenleri kı-
namıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi insanın yaptıklarından 
sorumlu tutulmasının gerekçelerinden değildir?

CCC_1608010101
A) Akıl sahibi olması

B) Doğru ve yanlıştan vahiyle haberdar edilmiş 
olması

C) Duygusal bir varlık olması

D) İradesini kullanarak seçim yapabilmesi

8. İnfakta bulunan insanlar, cömertliğe alışırlar. İn-
fakın parçası olan zekât ve sadaka ibadeti aç-
gözlülüğü, bencilliği ve cimriliği önler. Kişinin, fe-
dakârlığı benimsemesini sağlar.

Yukarıda verilenlere göre yardımlaşma ve pay-
laşmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

BBB_1608020101
A) Toplumsal uzlaşmada önemli bir etkendir.

B) Kötü davranışlardan uzaklaştırıp kişiyi ahla-
ki olarak yüceltir.

C) Zengin ve fakir arasındaki sosyal adaletsizli-
ği azaltır.

D) Kişiye, yardım etmenin manevi lezzetini ya-
şatır.
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1 – 5: FOR THESE QUESTIONS, CHOOSE 
THE BEST OPTION TO FILL IN THE BLANKS.

1. Merve:  The party is great, but I must go 
now. 

Jennifer:  That’s too bad. Why don’t you 
stay a bit longer?

Merve:  ------. I must wake up at 6 o’clock 
in the morning. 

BBB_1108010104_1
A) Yes, please

B) I’d like to, but I can’t

C) I have nothing to do 

D) That sounds like a good idea

3. Sarah:  Hi, this is Sarah speaking. Is Hande 
there?

Zoe: Unfortunately not! ------.
Sarah:  May I leave a message with you 

for her?
AAA_1108040104_1

A) She has just left the office

B) I’m going to send you an email

C) You’ll get in touch with her soon

D) I’ll be available in a minute

4.  The phone is ringing. Please, someone ------ 
it ------ and answer it. 

CCC_1108040102_3
A) hang / on B) invite / to

C) pick / up D) call / back

2. Mike:  Are they a jazz music band? 
They’re so ------ and noisy.  
I don’t even understand a word.

Andrew:  Don’t be so negative about 
them! They are the best jazz 
music band.

AAA_1108020102_1
A) loud B) great

C) terrific D) trendy
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6. Which of the following options completes the 
blanks in the diagram below?

eggplant parsley  

? onion

Vegetables

..........

CCC_1108030102_1
A) dough  B) salt

C) cucumber  D) flour

8. Sarah:  What do you think of my new outfit? 
I’ve bought it for Melisa’s wedding. 
It’s the latest fashion. 

Nilay:  Awesome! You look so beautiful in it.

Which of the options has the same meaning 
as the underlined word in the dialogue 
above?

BBB_1108020102_2
A) a kind of food

B) a set of clothes

C) a type of music

D) a pair of glasses

7. Which one is the best option for the correct 
order of the dialogue given below?

I.  But, you had an argument with her 
yesterday. 

II. What do you think of your friendship with 
Zeynep? 

III. That’s correct, but these things happen 
with true friendships. 

IV. She’s absolutely someone I can count on.
BBB_1108010105_2

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

C) IV - II - III - I D) II - I - IV - III

5. 
And finally, ------ the hot syrup 
over the baklava like this and 

let it cool.   

BBB_1108030102_1
A) dice B) pour

C) bake D) chop
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Deneme Sınavı Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

9 – 10: ANSWER THESE QUESTIONS ACCORDING TO THE PHONE CONVERSATION BELOW.

9. Jane is inviting Merve to ____ at her house.
AAA_1108010105_2

A) a party 

B) her birthday 

C) her wedding 

D) study together

10. Which of the following is true about the 
dialogue given above?

BBB_1108010105_2
A) The sleepover is going to start at 6pm.

B) There will be four guests at Jane’s 
sleepover. 

C) Clare can’t make it to the sleepover at 
Jane’s house.

D) Jane is not going to be at home on Friday 
night.

Jane: Do you have any plans for   
 Friday night, Merve?
Merve: No, I don’t. Why do you ask?
Jane: That’s really good news. I’m 
  having a sleepover. Why don’t 

you come over?
Merve:  Sounds like a good idea. 

Who else is coming?
Jane: Zeynep, Clare and Nicole.   
 We’re going to have a pillow   
 fight and watch romantic films. 
Merve:  Oh, that’s great. Do you want   

me to prepare anything?
Jane: Yes, please. Can you make  
 a chocolate cake? You know 
 I’m bad at cooking. 
Merve: So, it’s on me. I’ll come to your 
 house before everyone else   
 does. Is 6pm OK?
Jane: That’s fine. I can’t wait for   
 Friday night.

Jane Merve




