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TÜRKÇE 8. SINIF A
1. 

TARİHÇİ KEMAL KARPAT VEFAT ETTİ

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Ke-
mal Haşim Karpat, 96 yaşında ABD’nin Wincosin eyaletinde hayatını 
kaybetti.

1923
15 Şubat’ta Romanya’da dünyaya geldi.

1947
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun oldu.

1950
New York ve Washington Üniversitelerinde akademik çalışmalarına başla-
dı.

1957
Washington Üniversitesi Siyasi Bilimlerde yüksek lisansını, New York Üni-
versitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde ise 1957’de doktorasını tamamladı.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından 
Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, 
Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etu-
des en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yö-
neticilik yaptı.

1970 - 1988
Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı’nı yürüttü, 
Türk Araştırmaları Derneği ile Türk Araştırmaları Kurumunun başkanlıkla-
rını yaptı.

1989 - 1995
Orta Asya Çalışmaları Derneği kurucu başkanlığını ve Wisconsin Üniversi-
tesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın koordinatörlüğünü yaptı.

2019
20 Şubat’ta ABD’de vefat etti.

BAZI ÖDÜLLER

• Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü

• TBMM Onur Ödülü

• Romanya Bağımsızlık Madalyası 
Ödülü

• Rusya Kazan Bilimler Akademisi 
Onursal Üyeliği

• Wisconsin Üniversitesi Hilldale 
Ödülü

• Türk Tarih Kurumu Onur Üyesi

KARPAT’IN TARİH ALANINDA ÇOK SA-
YIDA MAKALE VE KİTABI BULUNU-
YOR

BAZI ESERLERİ

• Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve 
İdeoloji

• İslam’ın Siyasallaşması: Osmanlı 
Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, 
Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden 
Yapılandırılması

• Osmanlı Geçmişi ve Bugünün 
Türkiye’si

• Osmanlı Nüfusu (1830-1914) De-
mografik ve Sosyal Özellikleri

• Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve 
Din

• Osmanlı’da Değişim Modernleşme 
ve Uluslaşma

• Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve 
Ulusçuluk

• Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi 
1876-1980

• Osmanlı Modernleşmesi Toplum, 
Kurumsal Değişim ve Nüfus

• Osmanlı ve Dünya

• Balkanlarda Osmanlı Mirası ve 
Ulusçuluk

Bu bilgilendirme grafiğine göre Kemal Karpat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yurt içinde ve dışında olmak üzere farklı kurumlarda görev almıştır.

B) Öğrenim hayatı dışında yurt dışında yaşamını sürdürmüştür.

C) Birden çok ödüle layık görülmüştür.

D) Tarih alanında eserler kaleme almıştır.
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(2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız.)

(I) Bandırma Vapuru, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Mayıs 
1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üze-
re İstanbul’dan Anadolu’ya geçmesini sağ-
laması bakımından tarihimizde önemli bir 
yere sahiptir. 1878 yılında İskoçya’da inşa 
edilen geminin ilk adı “Torocaderto”dur.  
(II) Daha sonra “Kymi” adıyla Yunanistan’a 
satılan yük vapuru 1894 yılında Osmanlı 
Devleti tarafından satın alınarak ismi “Pan-
derma” olarak değiştirilmiştir. Panderma 
bir süre Marmara Denizi’nde yük taşımacı-
lığında kullanıldıktan sonra 1910’da Os-
manlı Denizcilik İdaresi’nin yapısında ger-
çekleşen değişimle “Bandırma” adını almış, 
posta gemisi olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. (III) Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Mü-
fettişi sıfatıyla Karadeniz’de kimi teftiş faa-
liyetlerini yürütmek üzere 
görevlendirildiğinde İttifak Devletleri as-
kerlerinin dikkatini çekmemek için bu sivil 
gemiyi kullanmıştır. (IV) Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarını taşıyan vapur 16 Mayıs 
1919’da İstanbul’dan hareket ederek 19 
Mayıs’ta Samsun’a ulaşmıştır.

2. Bu metinde Bandırma Vapuru ile ilgili,

I. Satıldığı her ülkede farklı bir isimle anıl-
mıştır.

II. Farklı amaçlar doğrultusunda kullanıl-
mıştır.

III. Savaş sırasında Mustafa Kemal’e tahsis 
edilmiştir.

IV. Osmanlı Denizcilik İdaresi tarafından 
yenilenmiştir. 

yargılarından hangileri kesin olarak çıka-
rılamaz?

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

C) II ve IV. D) III ve IV.

3. Bu metinde virgül,

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli keli-
me ve kelime gruplarının arasına konur.

II. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 
konur.

III. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düş-
müş olan özneyi belirtmek için konur.

IV. Kendisinden sonraki cümleye bağlı ola-
rak ret, kabul ve teşvik bildiren kelime-
lerden sonra konur.

işlevlerinden hangileriyle kullanılmıştır?

A) I ve III. B) I ve IV.

C) II ve III. D) III ve IV.

4.  
Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümle-
lere fiil cümlesi, yüklemi ek eylemle çe-
kimlenmiş bir isimden oluşan cümlelere 
de isim cümlesi denir. Örneğin “Her şey-
den önemlisi sağlıktır.” cümlesi, yüklemi 
olan “sağlıktır” ifadesi isim olduğu için 
isim cümlesiyken “Beni hiç dinlemiyor.” 
cümlesi, yüklemi olan “dinlemiyor” ifade-
si fiil olduğu için fiil cümlesidir.

Buna göre metinde numaralanmış cümle-
lerden hangisi yükleminin türüne göre di-
ğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II.

C) III. D) IV.
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5. 

Gamdan dağlar kurmalıyım

Kayaları kelime olan

Saçlarının akışını anar anmaz yüreğimde

Baştan ayağa ıslanmalıyım

Yağan bu yağmurun altında

Bu dizelerin anlamlı ve kurallı cümleler 
hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kayaları kelime olan gamdan dağlar kur-
malıyım. Yüreğimde yağan bu yağmurun 
altında saçlarının akışını anar anmaz baş-
tan ayağa ıslanmalıyım.

B) Kayaları kelime olan gamdan dağlar kur-
malıyım. Saçlarının akışını yüreğimde anar 
anmaz yağan bu yağmurun altında baş-
tan ayağa ıslanmalıyım.

C) Yağan bu yağmurun altında baştan ayağa 
ıslanmalıyım. Saçlarının akışını yüreğimde 
anar anmaz kayaları kelime olan gamdan 
dağlar kurmalıyım.

D) Yüreğimde saçlarının akışını anar anmaz 
kayaları kelime olan gamdan dağlar kur-
malıyım. Yağan bu yağmurun altında baş-
tan ayağa ıslanmalıyım.

6. I. cesaret bulup

II. kaliteli insan 

III. haddini aşmayandır

IV. ve samimiyetten

V. güler yüz 

VI. ona gösterilen 

Numaralanmış sözlerden anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi 
sondan üçüncü sırada yer alır?

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

7. Aşağıdakilerden hangisi “Yazılarımı bir 
konu hakkında bilgi vermek ya da bir düşün-
ceyi savunmak amacıyla kaleme alırım.” di-
yen bir yazara ait olamaz?

A) Dünyanın en önemli deniz geçitlerinden 
biri olarak gösterilen Süveyş Kanalı, Akde-
niz ve Kızıldeniz’i birleştiren bir kanaldır. 
1869 yılında Fransız mühendis Ferdinand 
de Lesseps’in isteği doğrultusunda açıl-
mıştır. Süveyş Kanalı, 168 km olup 
Portsait’ten Süveyş şehrine kadar uzanır.

B) Sinemanın özellikle gerçek hayatı yansı-
tan bir ayna olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Hayallere de yer verilebilir belki ama 
bu hayaller, olağanüstü dünyanın yörün-
gesine girdiği anda problemler olacağı ka-
nısındayım. Bundan dolayı gerçek hayatın 
aynen sinemada yansıtılmasını istiyorum.

C) Grip, soğuk algınlığından farklıdır ancak 
özellikle de başlangıçta onları ayırmak ko-
lay değildir. Grip; genellikle aniden ortaya 
çıkar ve semptomları arasında ateş, burun 
akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, 
kas ağrıları, yorgun hissetme ve sadece 
hâlsizlik hissi olabilir.

D) Ziya Gökalp, dili kültürün temel öğesi sa-
yar. O, bu görüşünde haklıdır. Çünkü dil, 
duygu ve düşüncenin âdeta kabıdır. Bir 
ulusun bütün duygu ve düşünce hazinesi, 
dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil 
kabı ile yerden yere, kuşaktan kuşağa ak-
tarılır.
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8. Öznel anlatım, kişisel düşünceler içerir. Nes-

nel anlatım ise kişisel düşüncelerden uzak, 
kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Buna göre aşağıdaki medya metinlerin-
den hangisinde öznel anlatıma başvurul-
muştur?

A) Birçok turistin uğrak yeri olan Ayder Yayla-
sı daha önceden Ayder’i ziyaret etmeyen-
lerde büyük merak uyandırmış ve “Ayder 
Yaylası nerededir?” sorusu yaylayı ziyaret 
etmek isteyenler tarafından internetten 
defalarca aratılmıştır.

B) Birinci Dünya Savaşı sonucunda Paris’te 
bir barış konferansı düzenlenmiş ve bura-
da alınan karar sonucunda İzmir’in 
Yunanistan’a verilmesi karara bağlanmış-
tır. Bu olay üzerine Yunan ordusu Ege De-
nizi üzerinden gelerek askerlerini şehre 
sokmuştur.

C) Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 
rövanş maçında Portekiz deplasmanında 
bu akşam Benfica ile karşılaşacak. 
Benfica’nın 65 bin 647 kapasiteli Işık 
Stadyumu’nda oynanacak maç Türkiye sa-
ati ile 23.00’te başlayacak.

D) Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün mey-
dana gelen depremin ardından, bölgede 
yapılan ön hasar tespit çalışmaları sonucu 
toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit 
edildi. Tartışık köyünde meydana gelen 
5,0 büyüklüğündeki depremin ardından, 
bölgede en büyüğü 3,6 olan 62 artçı sar-
sıntının yaşandığı belirtildi.

9. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması ve-
rilmiştir:

• Abartma, bir niteliği olduğundan çok 
daha üstün veya aşağı gösterme sana-
tıdır.

• Kişileştirme, insana ait bir özelliğin in-
san dışı bir varlığa aktarılmasıdır.

• Benzetme, bir varlık ya da kavramın ni-
teliğini anlatabilmek için o niteliği ek-
siksiz taşıyan başka bir varlık ya da kav-
ramın örnek gösterilmesi sanatıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması ve-
rilen söz sanatlarından birine yer verilme-
miştir?

A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik    

    Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 

B) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

     Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın

C) Çelik tellerle örmüş dört yanını ezelden 

     Korumuştu böylece 

     Onları diken misali kırıp atacak elden.

D) Kopkoyu bir sis içinde bir akşam

     Hemen uyanalım sabah olmadan

10. 
Bir dilin tarihî gelişim sürecinde, metinlerle 
takip edilebilen dönemlerden önce o dil-
den ayrılmış ve farklı biçimde gelişmiş kol-
larına lehçe denir. Lehçeler ana dilden ses, 
şekil ve kelime bakımından büyük ayrılıklar 
gösterir. Coğrafi değişmeler ve kültürel 
farklılaşmalar, bu ayrılmada önemli rol oy-
nar. Yakut Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi, Türk-
çenin iki ayrı lehçesidir.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmamıştır?

A) Tartışmaya   B) Açıklamaya

C) Örneklendirmeye  D) Tanımlamaya
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11. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiil-

lere etken fiil, işi yapan gerçek bir öznesi ol-
mayan fiillere ise edilgen fiil denir. Örneğin 
“Öğretmenimiz konuyu bitirdi.” cümlesinde 
işi yapan gerçek bir özne olduğu için “bitir-“ 
fiili etkendir. Oysa “Konu bitirildi.” cümlesin-
de bitirme eylemini yapan belli olmadığı 
için edilgendir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğer-
lerinden farklı bir çatı özelliğine sahiptir?

A) Ailenin tüm fertleri bu acıya zorda olsa da-
yandı.

B) Yaşadığı kötü olaylardan dolayı son za-
manlarda içine kapandı.

C) Şirketimize yaptığınız başvuru bugün iti-
bariyle kabul edildi.

D) Düğüne yetişmek için apar topar giyindi.

12. Kitabın iyiliği, kötülüğü kişiden kişiye deği-
şir, bir yazar her zaman yazabileceğinin en 
iyisini yazmak ister, yazmaya çalışır, yazdığı-
na inanır. Ama kitabın --- yayıncı–eleştir-
men–okur üçgeninde belirlenir. Yazarın yaz-
mayı başardığını sandığıyla okurun, 
eleştirmenin okuduğu bazen --- şeylerdir. 
Kitap karşısında yazarın bu --- herhangi bir 
okurdan farkı yoktur. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) geleceği - aynı - sınırda 

B) durumu - sıkıntılı - hâlde 

C) kaderi - bambaşka - noktada

D) satışı - farklı - tarzda 

13. Bazı sözcükler fiilimsi eki aldığı hâlde kalıp-
laşarak bir varlığın, kavramın ismi olur. Bun-
lar fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin 
“Yelek dokuma işi çok zordur.” cümlesindeki 
“dokuma” sözcüğü fiilimsidir, “Kasabaya bir 
dokuma atölyesi açılacak.” cümlesindeki 
“dokuma” sözcüğü ise isimdir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde fii-
limsi eki aldığı hâlde, kalıplaşarak bir var-
lığı veya kavramı karşılayan sözcük yok-
tur?

A) İnşaat hâlinde olan binanın çıkışına kulü-
be yaptırıldı.

B) Misafirlere ikram edilen kavurma çok lez-
zetliydi.

C) Dünkü tartışma programında ağza alın-
mayacak laflar sarf edildi.

D) Kovanın dolmasını bekleyen çocuk, yanı-
mıza geldi.

14. Selma, Arda, Tayfun, Nihat ve Arzu adlı kişi-
ler, A ve B tiyatrolarına gitmiştir. Bu kişilerin 
gittikleri tiyatrolarla ilgili şunlar bilinmekte-
dir:

• Her bir kişi sadece bir tiyatro oyununa 
gitmiştir.

• Üç kişi B tiyatrosuna gitmiştir.

• Selma ve Tayfun aynı oyuna gitmiştir.

• Arda ve Arzu ise farklı oyunlara gitmiş-
tir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak doğrudur?

A) Arda, Nihat’la aynı oyuna gitmiştir.

B) Arzu, B tiyatrosuna gitmiştir.

C) Nihat, B tiyatrosuna gitmemiştir.

D) Arzu, Selma’yla aynı oyuna gitmemiştir.
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15. Armadillo, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan küçük bir cins dişsiz memelidir. Bedeni çapraz sıralar 

biçiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Hayvanın sır-
tındaki bu pullar tehlike karşısında top gibi yuvarlaklaşabilen dokuz sıra kastan oluşur. Hortumsu 
burnu uzundur. Ön dişleri olmayan ağız, minesiz azı dişleriyle donanmıştır. Yerde bulduğu bitkileri 
ve böcekleri yiyerek beslenir. Güçlü tırnaklarıyla karınca yuvalarını kolayca açabilir ve böcekleri 
uzun, yapışkan diliyle yakalar. Eti için Meksikalılar tarafından avlanır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , ,  “  simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcük-
leri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 Hayvanların ve özellikle kuşların yavrulamak, yumurtlamak, yavrularını büyütmek için yaptığı 
barınak

 Yapışma özelliği olan

 Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil

 Ölçüleri bakımından aynı cinsteki benzerlerinden daha kısa ve daha ufak olan

1

2

4

3







 

1 32 4

ANAHTAR SÖZCÜK

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde 
hangisi oluşur?

A) K O V A       B) G E N Ç

C) K A P I      D) Y A K A
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16. Olay: Çiftçinin Ali’yi bataklıktan kurtarması

Yer: Bataklık, Kavuştuk köyü

Kişiler: Çiftçi Emin, Ali

Zaman: Öğle vakti

Anlatıcı: III. Kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı 
unsurlarına uygun olarak kurgulanmış-
tır?

A) Kavuştuk köyünde yoksul bir çiftçi yaşardı. 
Adı Emin’di. Bir gün öğle vakti tarlada çalı-
şırken bir çığlık duydu ve hemen çığlığın 
geldiği yöne doğru koştu. Bir de baktı ki 
kardeşinin oğlu Ali bataklığa batmış, kur-
tulmak için çırpınıyor. Çocukcağız bir yan-
dan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Çiftçi bir odun parçasının da desteğiyle 
Ali’yi bataklıktan çıkardı ve ölümden kur-
tardı.

B) Bir gün öğle vakti tarlamda çalışırken bir 
çığlık sesi duydum. Hemen çığlığın geldiği 
yöne doğru koştum. Bir de ne göreyim! 
Yeğenim Ali bataklığa batmış, çırpınıyor-
du. Ne yaptıysam kurtaramadım onu. Bul-
duğum kalın bir odun parçası ile onu so-
nunda kurtardım.

C) Köy kahvesinde oturuyorlardı. Tarladan 
traktörü ile gelen Emin amcaydı. Kahvede 
oturanların yanına geldi ve Ali’nin bataklı-
ğa battığını söyledi, yardım istedi. Köylü-
ler hemen bir halat alıp bataklığa doğru 
koştu. Bütün köy seferber olmuştu.  Hala-
tın bir ucunu Ali’ye bağladılar ve daha 
sonra tek seferde çektiler, kurtardılar Ali’yi.

D) Kavuştuk köyünde tarlalara ekin zamanı 
gelmişti. Emin amca da tarlasına gidiyor, 
tarlasının bakımını yapıyordu. Yine öyle 
bir gündü. Tarlada çalışırken bir çığlık duy-
du Emin amca. Koştu o tarafa doğru. Kom-
şu köyden bir çocuğu bataklıkta çırpınır-
ken gördü. Hemen çocuğa yardım etti ve 
onu oradan kurtardı.

17. Devlet Tiyatrolarına bağlı olarak 67 yıldan 
bu yana faaliyet gösteren Taksim Küçük Sah-
ne kapatılıyor. Küçük Sahne’nin artık tiyatro 
olarak kullanılmayacağı, bir sinema müzesi-
ne dönüştürüleceği iddia ediliyor. Beyoğlu 
İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas Pasajı’nın 
içinde bulunan Küçük Sahne, ünlü tiyatrocu 
Muhsin Ertuğrul tarafından kurulmuştu. Ku-
rucusu olduğu Ankara Devlet Tiyatrosun-
dan 1950 yılında istifa ederek İstanbul’a ge-
len Muhsin Ertuğrul, 1951 yılında, o yıl inşası 
yeni tamamlanmış olan “Küçük Sahne” salo-
nunda ilk kez perdelerini açmıştı. 198 kişilik 
izleyici kapasitesine sahip Küçük Sahne, 
Devlet Tiyatrolarının İstanbul’daki yedi sah-
nesinden biriydi.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Muhsin Ertuğrul’un Küçük Sahne’yi kur-
ması

B) Küçük Sahne’nin kapatılması 

C) Muhsin Ertuğrul’un tiyatroya verdiği 
önem

D) Devlet Tiyatrolarının ülkemizdeki önemi

18. I. Kolesterolü yükselince hemen hastane-
ye kaldırdılar dedesini. 

II. Sınıfta hakkımda konuştuğunuz her 
şeyi tek tek duydum. 

III. Amcamın kendisine söylediği sözleri 
kaldıramadı, bayıldı.

IV. Gece vakti gökyüzünü seyretmek çok 
hoşuma giderdi. 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili söz-
cüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerden 
hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 

A) Terim - Mecaz - Mecaz - Gerçek

B) Gerçek - Terim - Mecaz - Mecaz 

C) Terim - Gerçek - Mecaz - Gerçek

D) Gerçek - Gerçek - Mecaz - Terim
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TÜRKÇE 8. SINIF A
19. • Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl bo-

yunca toprak altında kalıp sıkışması ile 
kömür oluşur.

• Kömür, oluşum zamanına göre; turba, 
linyit, taş kömürü ve antrasit olarak dör-
de ayrılır.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca 
birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca 
toprak altında kalıp sıkışması ile oluşan 
kömür; turba, linyit, taş kömürü ve antrasit 
olarak dörde ayrılır.

B) Oluşum zamanına göre; turba, linyit, taş 
kömürü ve antrasit olarak dörde ayrılan 
kömür; bitki kalıntılarının milyonlarca yıl 
boyunca toprak altında kalıp sıkışması ile 
oluşur.

C) Turba, linyit, taş kömürü ve antrasit olarak 
dörde ayrılan kömür; bitki kalıntılarının 
milyonlarca yıl boyunca toprak altında ka-
lıp sıkışması ile oluşur.

D) Oluşum zamanına göre; turba, taş kömürü 
ve antrasit olarak ayrılan kömür; bitki ka-
lıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak 
altında kalıp sıkışması ile oluşur.

20. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümle-
re, çevresindeki sözcükleri çağrıştırdığı en 
uygun kavram yazılmak istenmektedir.

yetinmek

3

biriktirmekartırmak

varyemez

1

eli sıkı pinti

gereksiz
harcama

2

savurganlık
boşuna
tüketme

Buna göre, numaralanmış yerlere getirile-
cek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

1 2 3
A) Cimrilik Tasarruf İsraf
B) Tasarruf Cimrilik İsraf
C) Cimrilik İsraf Tasarruf
D) İsraf Cimrilik Tasarruf
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIF A

1. Aşağıda Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan 
Tayyar Rahmiye Hanım’ın mezar taşındaki 
sözlerine yer verilmiştir.

Yarınların sahibi ey gençlik,

İyi tanı, ebedi sükûnetle bu mezarda yatanı 

Hak için, bayrak için canın feda edip,

Armağan etti bize bu mukaddes vatanı

Yukarıdaki sözlerden hareketle Türk kadı-
nının Millî Mücadeledeki rolü ile ilgili;

I. Bağımsızlık uğruna mücadele etmişlerdir.  

II. Ülke savunmasında görev almışlardır.

III. Vatanı için fedakarlıklarda bulunmuşlardır.

yargılarından hangisi ya da hangileri söy-
lenebilir?

A) Yalnız  I    B) Yalnız II

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

2. Atatürk önemli kararlar verirken çevresinde-
kilerin  düşünce ve görüşlerini almıştır. 
Bu bilgiler Atatürk’ün hangi özelliğini ön 
plana çıkarmaktadır?

A) Çok yönlülüğünü

B) İleri görüşlülüğünü

C) Farklı fikirlere saygılı oluşunu

D) Uluslararası barışa önem verdiğini

3. Kurtuluş Savaşı sanatın bir çok dalına ilham 
kaynağı olmuştur.

Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan  
bir eserin aşağıdakilerden hangisini   
konu edinmesi beklenir?

A) İnkılap hareketlerini 

B) Çanakkale Zaferini 

C) Halkın yokluklara rağmen mücadelesini 

D) Halkın lüks yaşantısını

4. İtilaf Devletleri Amasya Genelgesi’nden ra-
hatsızlık duymuşlardır. İtilaf Devletleri’nin 
baskısıyla Mustafa Kemal İstanbul Hükûmeti 
tarafından geri çağırılmasına rağmen 
İstanbul’a dönmemiştir. Mustafa Kemal Erzu-
rum Kongresi öncesi görevinden istifa etmiş 
ve mücadelesine sivil olarak devam etmiştir. 

Parçadaki bilgiler Mustafa Kemal ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar 
nitelikte değildir?

A) İstanbul Hükûmeti, Mustafa Kemal’e siyasi 
destek vermiştir.

B) Vatanı uğruna askerlik görevinden vazgeç-
miştir.

C) İtilaf Devletleri yaptığı faaliyetlerden  
memnun olmamıştır.

D) İstanbul Hükûmeti’nin engelleme girişim-
lerine rağmen mücadelesine devam et-
miştir.

   

5. 
 “Millet, varlığı ve bağımsızlığı için herşeye gi-
rişir bu gaye uğruna her  fedakarlığı yaparsa 
başarılı olmaması mümkün değildir.” 

M. Kemal Atatürk

Atatürk’ün bu sözlerine Millî Mücadele 
Dönemi’nde yaşanan hangi gelişme örnek 
gösterilebilir? 

A) Hıyaneti Vataniye Kanununun kabul edil-

mesi

B) Halkın Tekalif-i Milliye Emirlerine uyması

C) Türk - Afgan Dostluk Antlaşması’nın imza-

lanması

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIF A

6. Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinin yaşan-
dığı bir sırada Ankara’ da düzenlenen Maarif 
Kongresi’ne katılan Mustafa Kemal konuşma-
sında şunları söylemiştir; “.......Çocuklarımız ve 
gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle var-
lıklarıyla, haklarıyla çatışan yabancı unsurlarla 
mücadele etme lüzumu ....öğretilmelidir.” 

Atatürk verilen ifadelerinde eğitimin han-
gi özelliğe  sahip olması gerektiğini vur-
gulamıştır?

A) Millî    B) Çağdaş 

C) Eşitlik   D) Bilimsel

7. Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre Türk - Yu-
nan savaşı sona erecekti. Yunanlılar Trakya’yı 15 
gün içinde boşaltacaklar ve bir ay içinde Anka-
ra Hükûmeti’ne devredeceklerdi. Ayrıca İstan-
bul ve Boğazlar Türklerin yönetimine bırakıla-
caktı.

Bu bilgilerden hareketle antlaşma ile ilgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla-
maz?

A) İstanbul Hükûmeti hukuken yok sayılmıştır.

B) Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır.

C) Yunanlılardan askeri destek sağlanmıştır.

D) Diplomatik zafer elde edilmiştir.

8. “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek 
eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanma-
sı ve korunması, ancak ve ancak tam ve kesin 
anlamıyla millî egemenliğin kurulmuş olma-
sına bağlıdır.”

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden 
hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Milliyetçilik   B) Cumhuriyetçilik

C) Laiklik     D) Devletçilik

9. Sakarya Meydan Savaşı’nda kazanılan zafer bü-
tün yurtta günlerce süren coşkulu sevinç göste-
rileriyle kutlandı. Türk tarihinde önemli dönüm 
noktası olan bu zaferle birlikte Türklerin 1683 
yılındaki ikinci Viyana Kuşatması’ndan beri de-
vam eden geri çekilişleri Sakarya boylarında 
durduruldu. Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunan-
lılar taarruz gücünü kaybedip savunmaya çeki-
lirken askeri alandaki üstünlük Türk tarafına 
geçti.

Parçadaki bilgilerden yararlanarak aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Sakarya Savaşı’ndan sonra Türk ordusu ta-
arruz gücüne ulaşmıştır.

B) Sakarya Savaşı’nda elde edilen zafer halk 
arasında sevinçle karşılanmıştır.

C) Sakarya Savaşı ile Türklerin düşman karşı-
sındaki geri çekilişleri durmuştur.

D) Sakarya Savaşı ile Anadolu topraklarından 
düşman tamamen temizlenmiştir.

10. Lozan Antlaşması’nda;

 Türkiye - Yunanistan sınırı Meriç Nehri ola-
caktır.

 Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye’ye 
verilecektir.

kararları alınmıştır. 

Lozan Antlaşması’nın bu kararlarına göre;

I. Türkiye toprak kazanmıştır.

II. Türkiye ekonomik bağımsızlığını elde etmiştir.

III. Türk - Yunan sınırının belirlenmesinde doğal 
unsur etkili olmuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II    B) I ve III

C) II ve III    D) I, II ve III
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF A

1. Hoca birgün biraz yoğurt mayası alıp Akşehir 
Gölü’ne gitmiş, mayayı göle dökmüş. Birisi 
bunu görüp sormuş;
- Ne yapıyorsun Hoca?
- Göle maya çalıyorum, demiş hoca . Adam 
şaşırıp kalmış;
- Hoca göl maya tutar mı?
Hoca cevap vermiş
- Ama ya tutarsa?

Fıkraya göre, Nasrettin Hoca’nın  yaptığı iş 
aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

A) Adalet    B) Fiziksel Yasa 

C) Toplumsal Yasa   D) Cüzi İrade

2. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, 
hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısacası 
maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımız, bizler 
için Yüce Allah’ın bahsettiği rızıklardandır. 

Açıklamada geçen durum Esma-i 
Hüsna’dan (Allahın en güzel isimleri) han-
gisi ile ifade edilir?

A) El-Kayyum   B) El-Aliyy  

C) Er-Rezzak   D) El-Hayy

3. I. “... Onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz 
onu sana geri döndüreceğiz ve onu Peygam-
berlerden biri yapacağız...” (Kasas Suresi, 7. 
Ayet)

II. “... Musa’ya, ”Asan ile denize vur!”  diye vah-
yettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir  
dağ gibi oldu...” (Şuarâ Suresi, 62 - 65 Ayet)

III. “İkiniz beraber firavun’a gidin, çünkü o sı-
nırı çok aştı...” (Tâhâ Suresi, 43 - 44 Ayet)

Yukarıdaki ayetlerin, Hz. Musa’nın haya-
tındaki olayların oluş sırasına göre en baş-
tan sona doğru sıralanışı nasıldır?

A) I, II ve III   B) I, III ve II

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

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’daki 
kader anlayışına uygundur?

A) “Ben kader mahkumuyum.”

B) “Tedbir bizden taktir Allah’tan.”

C) “Kader bana gülmedi ne yapsam boş!”

D) “Ne kadar da bahtsızım, malesef”

5. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinen 
fıtır sadası hakkında aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bayram namazı vaktine kadar verilmesi 
gerekir.

B) Fitre miktarını her yıl Kızılay belirler.

C) Bu sadaka zekât verilebilecek durumda 
olanlara verilir.

D) Fitre  verirken ihtiyacı olan  akrabaları, ve 
yakın komşuları öncelememiz doğru olur.

6. Ahmet Bey bir miktar parayı, alan kişiyi 
incitmemek için bir zarf içinde sadaka olarak 
vermiştir.

Buna göre Ahmet Bey aşağıdaki ayetler-
den hangisinin anlamına uygun olarak 
davranmıştır?

A) “Allah’a ibadet edin ve ona hiç bir şeyi 
ortak koşmayın...”  (Nisa Suresi. 36. Ayet)

B) “... Sonra da harcadıklarının peşinden 
(bunları) başa kakmayan ve gönül 
incitmeyenlerin, Rableri katında 
müfakatları vardır...”  (Bakara Suresi 262. Ayet)

C) “Namazı dosdoğru kılın, zekat verin. ...” (Bakara 
Suresi 110. Ayet)

D) “Onları ticaret de alışveriş de Allah’ı anmaktan, 

namaz kılmaktan ve zekat vermekten 

alıkoyamaz...” (Nur Suresi 37. Ayet)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF A

7. Sadaka-i cariye yapmak isteyen bir iş 
adamı aşağıdakilerden hangisini inşa 
ettirmiş olamaz?

A)  

Alışveriş 
Merkezi

  B) 

Okul

C)  

Camii

  D) 

Hastane

8. 
Dünya ve ahiret mutluluğuna 

yöneltir.

Akrabalar ve komşularla iyi 
ilişkiler kurmayı önerir.

Yüce Allah’a kulluk etmeyi ve 
insanlara saygılı olmayı ister.

Eda

Beyza

Kuzey

Bu öğrencilerden hangileri dinin bireye ve 
topluma olan katkılarından bahsetmiştir?

A) Yalnız Eda   

B) Yalnız Kuzey

C) Eda ve Beyza 

D) Eda, Beyza ve Kuzey

9. İbadetlerin dışında, Sevgili Peygamberimizin 
daha iyi bir insan olabilmek için sergilediği 
bazı davranışlar ve söylediği sözler vardır. 
Bunlar dini açıdan zorunlu değildir. Ancak 
yapıldığında güzel olan davranışlardır.

Bu konuya hangi öğrenci uygun örnek ver-
memiştir?

A) 
Güzel koku sürmek

B) 
Namaz kılmak

C) 
Dişleri temizlemek

D) 
İnsanlara gülümsemek 

10. Yüce Allah, Hz Muhammed’e Peygamberlik 
görevi vermiştir. Onun kendisine gelen 
vahiyleri insanlara açıklama gibi görevleri de 
vardır. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi özellikle bu 
konu ile ilgilidir?

A) “Nitekim içinizden size bir peygamber 
gönderdik. O size  ayetlerimizi okuyor, sizi 
temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. 
Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor.”

(Bakara Suresi 151. Ayet)

B) “... Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve 
kalpler veren O’dur...” (Mülk Suresi 23. Ayet)

C) “Biz her şeyi bir ölçüye  göre yarattık”

(Kamer Suresi 49. Ayet)

D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 
bakmazlar mı?...” (Fâtır Suresi 44. Ayet)
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İNGİLİZCE 8. SINIF A

1. 
Reyhan’s Weekly Activities

Monday Exhibition

Tuesday Pop Concert

Wednesday Basketball Practice

Thursday Resting

Friday
Studying at the 

library

Reyhan …………………………. .

A) rests after she studies at the library

B) listens to pop music after seeing the new 
paintings at the art gallery

C) plays basketball and rests at home at the 
same day

D) doesn’t rest at all

2. Teacher : How do you communicate with 
your friends?

 Aslı : According to me, using the social 
media is the best way to be in touch with my 
friends.

 Demet : I prefer sending postcards to my 
friends especially when I am on vacation.

 Matt : I prefer talking face to face because it 
is the best way to communicate.

 David : In my opinion, the best way is to 
send text messages because they are easy 
and fun. 

Who prefers online communication?

A) Aslı   B) Demet

C) Matt   D) David

3. 

Hello Susan! I want to invite you to the 
Pizza Festival in my town. The festival 
is going to take place in Gio’s Restaurant 
on 14 March. We will have the chance 
to taste every type of Italian pizzas. 
The price is € 10 per person. I hope you 
can come.

There is NO information about  ...…………. 
of the festival in the text above. 

A) fee   B) place

C) date   D) time

4. 
INTERNET SAFETY RULES

♣  Never accept unknown people’s 
requests

♣  Create a strong password.

♣  Do not disturb other people.

♣ Don’t give personal information to 
strangers.

If you want to surf the net safely, you 
should never ……………………………… .

A) be kind to everyone on the net

B) refuse the requests from strangers

C) share your home address on the net

D) act politely to online users
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5.  Delicious pancakes…

 To make yummy pancakes, you should firstly 
crack the eggs in a mixing bowl. Here is a tip 
for you : The eggs should be at room 
temperature. Secondly, add some sugar and 
flour to the mixture. Then, you should add a 
glass of milk and a small packet of vanilla. Stir 
all the ingredients well. After that, put some 
sunflower oil to the frying pan and heat it. 
Finally, put a spoonful of mixture into the 
pan and cook it for a minute on both sides. 
You should serve it when it is hot. Don’t 
forget to put some honey or jam on it.

Which of the following DOES NOT have an 
answer in the text above?

A) What should we put on the pancakes?

B) What are the ingredients of pancake?

C) What should you do before putting some 
sunflower oil to the pan?

D) How many eggs should you use?

6. Imagine that you are working as a secretary 
of a businessman. He is in his office but he 
has an important meeting at the moment. 
He doesn’t want to talk to anyone. Someone 
calls him.

What do you say to the caller?

A) He’ll be pleased to talk to you.

B) Wait a second. I’ll put you through.

C) Hold on. I’ll get him.

D) Sorry but he isn’t avaliable now.

7. Amadeus Mozart : What do you think about 
classical music?

 Lucy : I really can’t stand it. It’s boring.

 Melis : I’m crazy about it.

 Heather : I think it’s disturbing.

 Zeki : I simply hate it.

Who is fond of classical music?

A) Zeki   B) Heather

C) Melis   D) Lucy

8. Teacher : Why do you use the internet for?

 Erdem : I chat online with many different 
people all around the world because I want 
to practise different languages.

 Stuart : I use social media sites to keep in 
touch with my friends and make new friends, 
of course.

 Mahmut : My favourite free time activity is 
playing online games. I also chat with my 
friends while playing the games.

 Jacklyn : I use the net to search about the 
information for my school projects.

……….…. doesn’t use the net for 
socializing with people.

A) Jacklyn   B) Mahmut

C) Stuart   D) Erdem
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9.  

 Anna : …..……………………….. ?

 Serhat : It is certainly scuba diving.

 Anna : Sounds interesting. ………………?

 Serhat : I think scuba diving is more exciting than the other extreme sports. I feel in peace when I 
am underwater.

 Anna : I see. You feel calm and relaxed. …………………………….. ?

 Serhat : I need a wetsuit, a diving mask, a diving cylinder and flippers, of course.

 Anna : Thank you, Mike. I learned a lot about scuba diving. 

 Serhat : Your welcome.

Which of the following DOES NOT complete the conversation?

A) What equipments do you need to do scuba diving

B) Why do you think so

C What is the best season to do scuba diving

D) What is your favourite extreme sport

10. Harry Potter : Chicken is one of our family’s favourite food. We all like eating chicken but our 
favourite method is the grilled one. It is more delicious than other cooking methods.

Which picture shows the favourite dish of Harry Potter’s family?

A)      B)   

C)      D)   

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.


