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TÜRKÇE 8. SINIF A
1. Tezat (karşıtlık), birbirinin karşıtı olan kavram ya da durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan söz 

sanatıdır. Örneğin “Cahil bir dost mu yoksa bilgili bir düşman mı tercih edersin?” cümlesinde “dost-
düşman” sözcükleri karşıt anlamlı olduğu için tezat sanatına başvurulmuştur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerin hangisinde tezat sanatına başvurulmuştur?

A) Kuşlar o saatlerde neden telaşlıdır, pek bilmem ama tabiat yavaş yavaş durulur; etrafla beraber 
insanın ruhuna da bir sessizlik çöker. Sonra gece, o uçsuz bucaksız gece, kendi hayatını sürmeye 
başlar.

B) Sizin için günün hangi saati iyidir, buradan bir şey söyleyemem ama bana sorsalar saatlerin en 
iyisi ne akşam saatidir ne öğle saati. İnsanlar için en iyi saat muhakkak ki şu nasıl işlediği pek de 
bilinmeyen, adına “eşref saat” dediğimiz saattir.

C) Sizin için günün en iyi saati hangi saattir, hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatle-
rini severler. Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir. En çok kendi kendimizle kaldığımız sa-
atler giden günün arkasından gecenin ağır ağır geldiği, daha doğrusu gündüzlerin bizleri gece-
lere devrettiği o saatlerdir.

D) “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” diye bir söz vardır. Duvardaki saatleri yaylar işletiyorsa ev haya-
tındaki eşref saatleri de tatlı dil işletir. Onun hiç gelmeyeceğini sandığınız bir anda sarf edeceği-
niz hoş bir cümle, yerinde bir iltifat, eşref saatin akrebini 12’ye getiriverir.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “amaç-sonuç” ilişkisi söz konusudur? 

A) Uzaksam da bugün senden 

    Burcu burcu içimde 

    Duman duman gözümdesin 

    Her buluta binişimde

B) Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,

    Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.

    Martılar konuyor omuzlarıma,

    Gözlerin İstanbul oluyor birden.

C) Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince

     Yalnız gözlerime bak diyeceksin.

     Ellerim usulca ellerine değince

     Kaybolup gideceksin

D) Şehitler tepesi boş değil, 

    Biri var, bekliyor...

    Ve bir göğüs nefes alayım diye 

    Rüzgâr bekliyor. 
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3. Yaşama bakışları ve yaklaşımları açısından 

insanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümser-
ler” olarak iki öbekte ele alınır. Gerçekten de 
(I)günlük (o günkü, o günle ilgili) yaşamın her 
kesitinde iyimserler kadar kötümserlerle de 
karşılaşırız. Bu da (II)doğaldır (doğada olan, 
doğada bulunan) çünkü toplumdaki yaşantı 
çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren 
olaylar (III)dizisi (herhangi bir bakımdan bir 
bütün oluşturan şeylerin tümü, seri) ile kişile-
rin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, 
insanların ya iyimser olmalarını (IV)sağlıyor 
(bir işin olması için gerekli durumu, şartları ha-
zırlamak, temin etmek) ya da kötümser olma-
larına neden oluyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangilerinin anlamı yay ayraç içinde veri-
len açıklamayla uyuşmamaktadır?

A) I ve II.                   B) I ve IV.         

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

4. Öğrenme; yaşayarak ve deneyimleyerek, far-
kında olmadan veya çaba harcayarak kazanı-
lan yeni davranışlar ve edinilen yeni bilgiler-
dir. İnsan, doğası gereği sürekli öğrenme 
eğilimindedir. Daha dünyaya ilk geldiği an-
dan itibaren yeni şeyler öğrenmektedir. Öğ-
renmeyi, bir canlının hayatını sürdürebilmesi 
için gereken önemli bir koşul olarak görebili-
riz. Söz gelimi bir bebek, karnı acıkınca ağla-
ması gerektiğini yaşayarak öğrenir.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Örneklendirmeden faydalanılmıştır.

B) Düşünce yazısından alınmıştır. 

C) Tanım cümlesine yer verilmiştir.

D) Deyim kullanılmamıştır. 

5. Mine, Aleyna, Yasin, Burhan ve Zehra adlı öğ-
renciler Türkçe sınavından 90 ya da 100 al-
mışlardır. Bu kişiler ve aldıkları notlarla ilgili 
şunlar bilinmektedir:

• Her bir kişi sadece bir not almıştır.

• Üç kişi 90 almıştır.

• Mine ve Zehra aynı notu almışken Bur-
han ve Aleyna ise farklı notlar almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi Türkçe sınavından kesin olarak 
100 almıştır?

A) Yasin      B) Burhan   C) Zehra  D) Aleyna

6. Bir bireye sorumluluk duygusu çocuk yaşlar-
da kazandırılır, ergen olduklarında ve yetiş-
kinlik dönemlerinde de devam eder. Bunun 
için anne babaların çocukların gelişim dö-
nemleri hakkında bilgi sahibi olması gerek-
mektedir. Sorumluluk duygusu doğuştan 
gelmez ancak doğumdan başlayıp tüm ha-
yat boyunca süren, öğrenilmesi ve kazanıl-
ması zorunlu olan bir davranış şeklidir.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine 
verilmiş bir cevap niteliğindedir?

A) Sorumluluk duygusu nedir?

B) Sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır?

C) Sorumluluk duygusu hangi dönemde ka-
zandırılmalıdır?

D) Sorumluluk duygusu niçin gereklidir?
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7. 

ÖDÜLLER
Birinciye: Tam Altın
İkinciye: Yarım Altın
Üçüncüye: Çeyrek Altın

Komşuluk
Kültürü

Yarışması
Resim; İlkokul,

Şiir; Ortaokul,

Kompozisyon; Lise düzeyindedir.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2017 Cuma

MALATYA BÜYÜKŞEHİR

KENT KONSEYİ

Komşuluk
Kültürü

Resim
Şiir

Kompozisyon

Bu afişten, söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Kimlerin katılabileceğine 

B) Hangi alanlarda yapılacağına 

C) Kim tarafından düzenleneceğine 

D) Ne zaman sonuçlanacağına

8. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yar-
gılarla oluşturulur.

Buna göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A) Semender familyasının kaplan semenderi ailesine dâhil olan aksolotl, kendi türündeki diğer can-
lıların aksine başkalaşım geçirmediğinden tüm hayatını suda devam ettirmektedir. Diğer tüm se-
mender grupları, tamamıyla olmasa da hayatlarının belli bir kısmını kara yaşamında geçirecek 
şekilde evrimleşmişlerdir.

B) Lezzetli balık denince akla ilk gelenlerden olan levrek, yanında limon ve salata ile harikalar yara-
tır. Tabi arkasından da helvanın gelmesiyle bu lezzet taçlandırılır. Özellikle kış günlerinin en bol 
miktarda bulunan ve en çok tüketilen balığıdır.

C) Halil İnalcık, bir asırlık hayatı boyunca, Osmanlı-Türk tarihine ışık tutan sayısız esere imza atmış-
tır. Yazdığı kitapları tamamen objektif bir dille kaleme alan İnalcık, tarihin en önemli isimlerinden 
biri olarak adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başarmıştır.

D) Metinsel bilgileri, telgraf olarak aktarma yöntemini geliştirerek açık ve kapalı tonlar dizisini keş-
fetmiştir. Keşfi, mesajların gönderilme şeklini değiştirmiştir ve bugün bile Mors kodu radyo ileti-
şiminin çeşitli alanlarında kolaylıklar sağlamaktadır.
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9. • Tüfeğini bir taşa vurarak kırdı.

• Yüzlerce düşman askerinin karşısında 
durdu ve “Geçemezsiniz!” diye bağırdı.

• Şahin Bey ve adamları, düşman karşısın-
da tam dört saat canla başla dövüştüler. 

• Sonra köprünün tam ortasına koştu.

• Son mermilerine kadar attılar. 

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıra-
landığında “Şahin Bey’in atacak hiç mermisi 
kalmayınca arkadaşlarından ayrıldı.” cümlesi 
baştan kaçıncı sırada yer alır?

A) 2.  B) 3. C) 4.  D) 5.

10. • Ek olan “-ki” kendinden önceki sözcüğe 
bitişik, bağlaç olan “ki” kendinden önce-
ki sözcükten ayrı yazılır. 

• Ek olan “-de” kendinden önceki sözcüğe 
bitişik, bağlaç olan “de” kendinden ön-
ceki sözcükten ayrı yazılır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Türkiye de bu toplantıya bakanlık düze-
yinde katıldı. 

B) Futbol turnuvasına katılmak isteyen kaç 
kişi varki?

C) Bizde olan farklılık hiçbir toplumda görül-
memiştir.

D) Evimizdeki eskimiş eşyaları da geri dönüş-
türmek mümkün. 

11. • Soru eki veya sözü içeren ve soru anla-
mı taşıyan cümle veya sözlerin sonuna 
konur.

• Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüp-
heyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar 
için kullanılır. 

• Soru bildiren ancak soru eki veya sözü 
içermeyen cümle ve sözlerin sonuna 
konur.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde soru işareti (?) yanlış kulla-
nılmıştır? 

A) Bundan sonra millî maçlar TRT’de mi ya-
yınlanacakmış?

B) Kapıdaki güvenlik görevlisi tedirgin bir şe-
kilde baktı: 

 — Adınız? 

C) Yeni aldığı araçla İstanbul’dan Ankara’ya 
iki saatte (?) varmış. 

D) Sınavda başarılı olmama engel olan fak-
törlerin neler olduğunu sordu?

12. Karşılaştığı birtakım olağanüstü olayları be-
nimsediği materyalist ve pozitivist felsefenin 
ilkeleriyle açıklayamayan, şüphe, tereddüt 
ve bunalımlar içinde kıvranan Ferit; tıp fakül-
tesini bırakıp felsefe bölümüne geçen fakat 
içinde bulunduğu mütereddit ruh hâli sebe-
biyle buraya da düzenli olarak gitmeyen bir 
üniversite öğrencisidir.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Özne - Yüklem 

B) Yer tamlayıcısı – Özne – Belirtili nesne - 
Yüklem

C) Özne – Yer tamlayıcısı – Zarf tamlayıcısı - 
Yüklem

D) Yer tamlayıcısı – Belirtili nesne – Özne – 
Yüklem
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13. Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısından alınmış olamaz?

A) Toprak kazma yeteneği de çok iyi olan armadilloların kuyruk dahil 75 cm civarında uzunlukları 
vardır. Toprağı kazarken son derece hızlı hareket ederler ve toz altında kalmamak amacıyla uzun 
süre (yaklaşık 6 dakika) nefes tutabilme özelliğiyle de dikkat çeker.

B) Bir uygarlığı öğrenmek, benimsemek ivediye gelir işlerden midir? Batı’ya gidiyoruz, gideceğiz. 
Ancak bilelim ki bütün o güçlükleri göze almazsak yapamayız bu işi, varamayız Batı’ya; vardık 
diye, Batılı olduk diye kendimizi aldatırız.

C) Bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü, dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmişine sıkı sı-
kıya bağlar; kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi geçmişle gelecek arasındaki zincirin bir 
halkası durumuna getirir.

D) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”i, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, turizm sektöründe yol-
cu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 
yaşından küçük olması şartı, 12’ye yükseltildi.

14. ---------. Elimizdeki bardağın düşüp kırılmasına varıncaya kadar her yaşam sahnesi bir işarettir. Gün 
içerisinde semboller ve hadiseler üzerinden insana birçok mesaj ulaştırılır. Birçoğumuz bu özel yön-
lendirmeleri layıkıyla anlayıp değerlendiremeyiz. Hadiselerin özel dilini çözemeyen, onların getirdi-
ği manidar mesajları fark edemeyen insanlar için bir işaret dili eğitimine ihtiyaç vardır. Bir konuşma-
cıyı dinleyen herkesin aynı seviyede anlayamaması gibi yaşanan hadiseleri de herkesin aynı 
seviyede yorumlaması beklenemez.

Bu metnin başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Günlük olayların yorumlanması farklılık göstermektedir.

B) Gündelik yaşam sahnelerinin özel bir dili vardır. 

C) İnsanoğlu günlük dilin birden çok yansıması ile karşı karşıya kalmaktadır. 

D) Hayatın seyri içinde yaşanan önemli anlar vardır.

15. (I) Doğru bir iletişim ailede başlar, sosyal çevrede devam eder ve gelişir. (II) Annemizin ya da baba-
mızın hazırladığı kahvaltıya yardım etmek, sabah arkadaşımıza “Günaydın.”, hasta olan bir yakınımı-
za da “Geçmiş olsun.” demek, çevremizdeki insanlara sergilediğimiz olumlu davranışlara örnektir. 
(III) Umursamaz tavırlar sergilemek ise çevremizdeki insanları üzebilir. (IV) Sevecen, anlayışlı ve du-
yarlı davranarak çevremizi ve dünyayı daha yaşanabilir hâle getirebiliriz.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

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

II.  eserinin

III.  olmayan

IV. yegâne

V. öğretmendir

VI. üzerinde

VII. sanatkâr

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi 
baştan üçüncü olur? 

A) I.             B) III.           C) V.             D) VII.

17. Roma İmparatoru Sezar, bazı mesajlarını 
yanlış kişilerin eline geçmesin diye gizlemiş 
ve bunun için de bir şifreleme yöntemi geliş-
tirmiştir. “Sezar Şifreleme Yöntemi” olarak 
anılan bu yönteme göre şifredeki her bir har-
fin yerine, alfabedeki sırasına göre kendin-
den sonraki üçüncü harf kullanılır. Örneğin 
“AKIL” kelimesi “ÇNKO” şeklinde yazılır. 

Bu metinden hareketle “ZAFER” sözcüğü-
nün “Sezar Şifreleme Yöntemi”ne göre yazı-
mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) CÇĞGT           B) CÇHĞT            

C) BÇGHS            D) BCĞHT

18. Sevgi, en zorlu kapıları bile açan sihirli bir 
anahtardır. Onunla açamayacağınız kapı 
yoktur. İster bu kapı öfkeyle kapanmış olsun 
isterse kırgınlıkla hiç fark etmez. Sevgi bir ba-
kışıyla, bir sözüyle açar o kapıyı. Öğretmen 
sevgiyle öğretirse öğrenemeyecek öğrenci 
yoktur. İşçi sevgiyle çalışırsa bitiremeyeceği 
iş yoktur. Bahçıvan sevgiyle sularsa yeşerme-
yecek toprak yoktur.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmamıştır?

A) Örneklendirme       B) Karşılaştırma 

C) Tanımlama               D) Tanık gösterme

19. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek 
anlam”, gerçek anlamından tamamen uzak-
laşarak kazandığı yeni anlama “mecaz an-
lam” denir.

Bu açıklamaya göre “kuyruk” sözcüğü aşa-
ğıdaki cümlelerin hangisinde gerçek an-
lamının dışında kullanılmıştır? 

A) Uçağın kuyruğunda yaşanan arıza sonrası 
uçak ani iniş yaptı. 

B) At, kuyruğunu sallayarak engelleri birer 
birer aştı. 

C) İftara az kalmıştı ki fırının önündeki pide 
kuyruğuna katıldım. 

D) Gelinliğin kuyruk kısmında meydana ge-
len arıza giderildi. 
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20. 

• 1526

 Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan şair, 
İstanbul’da dünyaya geldi.

 Devrin ünlü hocalarından medrese eğitimi aldı.

 Üstadı Mehmet Efendi için yazdığı “Sümbül 
Kasidesi” ile ününü artırdı.

• 1555

 Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu kasideyle 
saray çevrelerine girdi.

 Hocası Ahmed Şemseddin Efendi’ye Halep’e 
giderken eşlik etti.

• 1560

 İstanbul’a döndü ve Şeyhülislam Ebussuud 
Efendi ile tanıştı.

• 1573 - 1575

 Kadılık ve Süleymaniye müderrisliği yaptı.

• 1578 - 1585

 Mekke, Medine ve İstanbul’da kadılık görevini 
üstlendi.

• 1600

 İstanbul’da hayatını kaybetti.

Divan Edebiyatı’nda şiire yenilik 
getiren ve yaşarken “Şairlerin 

Sultanı” anlamına gelen “Sultanü’ş 
Şuarâ” unvanını alan Bâkî, vefatı-

nın 419. yılında anılıyor.

“Âvâzeyi bu âlema Davud 
gibi sal Bâkî kalan bu kub-

bede bir hoş sedâ imiş.”

DİVAN ŞAİRİ

Bâkî

Eserleri

Dîvân

Fazâ’ilü’l-Cihad

Fazâil’i-Mekke

Hadîs-i Erbain Tercümesi

Kanuni Mersiyesi

Bu görselden hareketle Baki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden çok şehirde görevlerde bulunmuştur.

B) Adalet alanında hizmetleri olmuştur. 

C) Sümbül Kasidesi adlı eseri gibi tüm eserlerini Kanuni’ye sunmuştur.

D) Dünyaya geldiği şehirde hayata gözlerini yummuştur.
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1. O dönemde disiplinli ve üstün öğretimi ile ta-

nınmış bir okuldu. Mustafa, bu okulda, özellik-
le matematik dersindeki başarısıyla kısa za-
manda öğretmenlerinin dikkatini çekti. 
Bunlardan Matematik Öğretmeni Yüzbaşı Mus-
tafa Bey bir gün ona “Senin de adın Mustafa, 
benim de. Arada bir fark olmalı. Senin adının 
sonuna bir de Kemal koyalım.”  diyerek ona “ol-
gun” anlamına gelen Kemal ismini hediye etti.

Parçada M. Kemal Atatürk’ün öğrenim ha-
yatındaki hangi okuldan bahsedilmektedir?

A) Şemsi Efendi İlkokulu

B) Selânik Mülkiye Rüştiyesi

C) Selânik Askerî Rüştiyesi

D) Manastır Askerî İdadisi

2. Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal 
egemenliği hâkim kılmak için mücadele 
eden BMM’ye karşı Damat Ferit Hükûmetinin 
ve İtilaf Devletlerinin tavırları giderek sertleş-
ti. Anadolu’da açılan bu kurumun kendi gele-
cekleri için tehlikeli olacağını düşünerek ha-
rekete geçtiler. Millî Mücadele hareketini 
yasadışı, bu hareketin öncülerini de asi ilan 
ettiler. Mustafa Kemal’i idama mahkûm etti-
ler. Bu şekilde Millî Mücadele hareketini son-
landırmak, Anadolu’da tekrar kendi otoritele-
rini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına 
ulaşabilmek için halkı da kışkırtmaya başladı-
lar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin farklı yerle-
rinde BMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı.

Verilen metinde  daha çok ;

I. Ahmet Anzavur

II. Çerkez Ethem

III. Demirci Mehmet Efe

ayaklanmalarından hangilerinin ortaya 
çıkma nedenleri açıklanmıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve III   D) II ve III

3. Ateşkes görüşmeleri Mustafa Kemal Paşa’nın 
isteğiyle Bursa’nın Mudanya Limanı’nda ya-
pıldı. Türkiye’yi İsmet Paşa’nın temsil ettiği 
görüşmelere İngiliz, Fransız ve İtalyan temsil-
cileri katıldı. Yunan temsilcisi ise konferansa 
katılmayıp görüşmeleri limandaki gemiden 
takip etti. Görüşmeler neticesinde Millî 
Mücadele’nin askerî safhasını sona erdiren 
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı (11 
Ekim 1922)

Bu antlaşma ile aşağıdaki yerlerden han-
gisi savaşılmadan kurtarılmıştır?

A) Doğu Trakya 

B) Batı Anadolu

C) Musul ve çevresi

D) G. Doğu Anadolu

4. 

Görseldeki, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Os-
man Gazi’nin büyükbabası olduğu düşünü-
len Süleyman Şah’ın Suriye’deki Caber 
Kalesi’nde bulunan mezarı, çevresiyle birlikte 
Türkiye’nin toprağı sayılmış ve kalede Türk 
bayrağı dalgalandırılması kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıda verilen ülke ve antlaş-
malardan hangisi sonucunda gerçekleş-
miştir?

A) Fransa- Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

B) Rusya - Moskova Antlaşması (16 Mart 
1921)

C) Ermenistan - Gümrü Antlaşması (3 Aralık 
1920).

D) İtalya- Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)
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5. Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. 

Bulgaristan’ın en fazla payı alarak Ege Denizi’ne ulaşması, diğer Balkan devletlerinin özellikle de 
Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Kısa bir süre sonra Balkan devletleri kendi aralarında savaşma-
ya başladılar (29 Haziran 1913). II. Balkan Savaşı diye tarihe geçen bu savaşta bir yanda Bulgaristan 
diğer yanda Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ vardı. Kargaşadan yararlanarak Romanya ile Edirne’yi 
geri almak isteyen Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş açtı. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 
ordusu Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Tüm cephelerde zor duruma düşen Bulgaristan yenilgiyi ka-
bul etmek zorunda kaldı.

Daha sonra yaşanan gelişmeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913) ile Edirne 
ve Kırklareli geri alındı.

B) Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları güvence altına alındı.

C) Yunanistan ile  Atina Antlaşması İmzalandı ve Girit adası Yunanistan’a bırakıldı

D) Arnavutluk, Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti oldu.

6. Amasya Genelgesi

a.  Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

b.  Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi 
yok olmuş gibi göstermektedir.

c.  Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

ç.  Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir 
kurul oluşturulmalıdır.

d.  Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongre-
ye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa 
zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde 
kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.

e.  Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak 
delegeler Sivas’ta yapılacak kongreye de katılacaklardır.

Amasya Genelgesi’nin verilen maddelerinden hangileri  Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini be-
lirtmektedirler?

A) Yalnız c       B) a  ve b   

C) ç ve d       D) d ve e
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7. M. Kemal, ordunun yanı sıra kamuoyunu ve 

Meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaç-
la bir yandan Hâkimiyeti Milliye gazetesinde 
yazılar yazarken diğer yandan halka dağıtıla-
cak bildirileri bizzat kaleme aldı. Taarruzun 
bir an önce yapılmasını isteyen milletvekille-
rini de “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat 
bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi, hazırlığımızı 
tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. 
Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak ta-
arruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır.”  
sözleriyle yatıştırdı. TBMM de ona olan güve-
nini göstermek için Başkomutanlık yetkisini 
süresiz uzattı. 1922 yılının yaz aylarına gelin-
diğinde ordumuz artık taarruza hazır hâle 
gelmişti. Türk milleti Mustafa Kemal’in öncü-
lüğünde büyük fedakârlıklar göstererek düş-
man ordusuyla hemen hemen denk kuvvette 
bir ordu kurmayı başarmıştı.

Parçada M. Kemal’in hangi savaştan önce 
yaptığı hazırlık aşamalarından bahsedil-
mektedir?

A) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

B) Sakarya Meydan Muharebesi

C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi 

D) Çanakkale - Conkbayırı Savaşı

8. M. Kemal’in;

I. Harp Akademisinde okuduğu şehirdir.

II. Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı şehirdir.

III. Askeri Ataşelik görevinde bulunduğu 
şehirdir.

Verilen açıklamada geçen şehirler sırasıy-
la aşağıdakilerden hangisidir?

          I                 II                  III     

A) İstanbul    Şam       Sofya

B) Şam       Sofya     İstanbul

C) Sofya     İstanbul    Şam

D) Şam     İstanbul    Sofya

9. Rus işgalinden sonra Ermenilerin Doğu Ana-
dolu’daki isyanlarını arttırması üzerine Os-
manlı Hükûmeti, hem bölge halkının hem de 
Kafkas Cephesi’ndeki birliklerin güvenliğini 
sağlamak için harekete geçti. Hükûmet bu 
amaçla 27 Mayıs 1915’te Tehcir (Göç) Kanunu 
adıyla bilinen bir kanun çıkardı. Ardından da 
cepheye yakın bölgelerde yaşayan Ermenile-
ri ülkenin daha güvenli yerleri olan Suriye ve 
Irak’ın kuzeyindeki bölgelere göç ettirdi.

Açıklamada geçen kanun aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sevk ve İskân Kanunu

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

C) Tekalif-i Millîye Emirleri

D) Kabotaj Kanunu

10. M. Kemal; “İstanbul’dan gelen arkadaşlar, 
manda konusunda hâlâ nasıl ısrar edebiliyor 
ve mandanın bağımsızlığı bozan bir unsur ol-
madığına inanıp bizleri de inandırmaya çalışı-
yorlar.” der. Ardından da şunları söyler: ‘İstan-
bul’dakiler ve buradakiler (mandacılar) 
umutsuz ve hasta insanlardır. Yabancı işgalin 
baskısı altında, cesaret ve umutlarını yitirmiş 
olmanın verdiği üzüntüyle ve hastalıklı bir 
ruh hâli içinde hareket ediyorlar. Bunun başka 
bir açıklaması yoktur. Bir milletin istiklal hak-
kını aramasından ve bu yolda gerekiyorsa son 
damla kanını akıtmasından daha doğal ne 
olabilir? Şerefsiz ve istiklalsiz, esir bir milletin 
çocukları olarak yaşamak yerine, efendice ve 
kahramanca ölmek elbette bize yakışan se-
çimdir. Bunu anlamamak ne garip mantıktır.” 

M. Kemal bu sözleri ile aşağıda verilenler-
den hangisinde, manda ve himaye konu-
sundaki tepkisini dile getirmiştir?

A) Sivas Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Havza Genelgesi
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1. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi 

dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince bi-
rer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak 
güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (öl-
çüp biçmesidir).” En’âm suresi, 96. ayet. 

Verilen ayetin anlamı ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de evreni bir ölçü 
ve düzen içinde yarattığını bildirmektedir.

B) Evrenin devamı, işleyişi ve son bulması te-
sadüfen gerçekleşmektedir.

C) Bütün bu ölçü ve düzeni yaratan ve yöne-
ten Yüce Allah, sonsuz ilmi ve kudretiyle 
her şeyi kuşatmıştır.

D) Evreni ve içindekileri yaratan Yüce Allah bu 
düzenin ahenk içinde devam etmesini de 
sağlamaktadır.

2. Hayvanların vücut yapıları en iyi yaşayabile-
cekleri biçimde yaratılmıştır. Örneğin balıklar 
suda solunum yapabilmek için solungaca, 
kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç du-
yarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıla-
rı, otla beslenenkilerden farklıdır. Deve, sıcak 
iklimde günlerce susuz yaşayabilme özelliği-
ne sahiptir. Yılan, kertenkele ve kaplumbağa 
gibi hayvanlar hava ısınıncaya kadar kış uy-
kusuna yatarlar.

Metinden hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Allah, toplumsal olaylar arasındaki sebep-
sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur.

B) Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışı-
nı biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.

C) Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşu-
mu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler 
arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir.

D) Kur’an-ı Kerim’de insanlar gibi toplumların 
da bir ömrü olduğunu belirten yasalardan 
bahsedilir.

3. “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a gü-
ven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri se-
ver.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

Bu ayetin aşağıdaki konulardan hangisi 
ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Zekat   B) Kıyamet

C) Tevekkül  D) Sadaka

4. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez 
malının veya parasının belli bir miktarını Al-
lah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir.

Bu ibadet türü hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Zekât, mal ile yapılan farz bir ibadettir.

B) Hicretten iki yıl sonra Medine’de farz kılın-
mıştır.

C) Kur’an-ı Kerim’de zekâtın zorunlu olduğu-
nu belirten pek çok ayet vardır.

D) Maddi imkanı olmayanlar da insanlara yar-
dım ederek zekat verebilirler.

5. Kur’an’a göre ilk insan yalnız bırakılmamış, 
Hz. Adem’in (a.s) yanı sıra eşi de yaratılmıştır.  
“Ey Adem! Sen ve eşin (zevcin) cennette ka-
lın...’’ A’raf suresi, 19. ayet. buyuran Yüce Allah  
böylece, Hz. Adem’in (a.s) eşiyle beraber bir 
aile oluşturduğuna da işaret etmektedir.

Metinden hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Her toplum, kendine özgü bir aile kurumu 
inşa etmiştir.

B) Farklı kültür ve milletlerde de aile kurumu-
na rastlanır.

C) İslam dini yayılış sürecinde aile kavramın-
da değişiklikler ortaya çıkmıştır.

D) Toplumsal hayatın en temel birimi ve sos-
yal yapının çekirdeği olan aile, insanlık ta-
rihiyle yaşıt bir kurumdur.
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6. Bir toplumdaki bütün insanların imkânları 

eşit değildir. Her toplumda zengin insanlar 
olduğu gibi yoksul insanlar da vardır. Örne-
ğin, iş bulamadığından veya sağlığı elverişli 
olmadığından çalışamayan insanlar olabilir. 
Yine çalıştığı hâlde geliri yeterli olmadığın-
dan, kendisinin veya ailesinin geçimini sağla-
yamayanlar olabilir. Böyle durumlarda zen-
gin insanların, ihtiyaç sahiplerine yardım 
etmeleri ve sahip oldukları imkânları onlarla 
paylaşmaları gerekir. Bu konuda Allah şöyle 
buyurur.....
Yukarıdaki açıklamanın aşağıda verilen 
ayetlerden hangisi ile tamamlanması 
daha uygundur?
A) “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç 

ve yoksullar için bir hak vardır.” Zâriyât su-
resi, 19. ayet.

B) “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” 
(Alak suresi, 2. ayet.)

C) “… Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erte-
leyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.” 
(Ar’âf suresi, 34. ayet.)

D) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. 
Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” 
(Yâsîn suresi, 38. ayet.)

7. Din;
- dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir.
- akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurma-

yı önerir.
- Yüce  Allah’a kulluk etmeyi ve insanlara 

saygılı olmayı ister.
Buna göre,aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlıştır?
A) Din, İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını 

kendi yararına olacak şekilde düzenlemez.
B) Dinin temel gayesi insanların dünya ve 

ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
C) İbadetler insanlara, birbirlerine karşı hak 

ve görevlerini hatırlatarak daha mutlu bir 
sosyal çevrenin oluşmasını sağlar.

D) Toplumun birlik ve beraberlik içinde hu-
zurlu bir yaşam sürdürmelerine, din katkı 
sağlar.

8. Sevgili Peygamberimizin aşağıdaki hadis-
lerinden hangisi İslam’ın paylaşma ve yar-
dımlaşmaya verdiği önem ile ilgili değildir?

A) “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”

B) “Müminler birbirlerine merhamet etmek-
te, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini ko-
rumakta bir vücudun organları gibidir…”

C) Yetimin başını okşa, yoksulu doyur.”

D) “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir 
rızık yememiştir…”

9. İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluk-
larla karşılaşır. Örneğin; kendini yalnız hisse-
der, çaresiz kalır. Değişik korkulara kapılabilir. 
Hastalıklarla ve musibetlerle uğraşmak zorun-
da kalabilir. Felaketlerle yüzleşebilir. Allah ve 
ahiret inancı, bütün bu olumsuzluklara karşı 
insana dayanma gücü verir. İnsan dünya ve 
ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder. 

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi bu 
konu ile ilgilidir?

A) “… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca 
Allah’ın zikriyle tatmin bulur.” Ra’d suresi, 
28. ayet. “Ey iman edenler!

B) Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında 
mallarınızı haksızlıkla yemeyin…” Nisâ su-
resi, 29. ayet.

C) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var-
dır.” Necm suresi, 39. ayet.

D) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah 
israf edenleri sevmez.” A’râf suresi, 31. ayet.

10. Din; inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde 
Yüce  Allah’ın varlığı ve birliği esası üzerine 
kuruludur. İslam’da Allah’ın varlığına ve birli-
ğine inanılması istenirken O’na hiçbir şeyi or-
tak koşmamak ve yalnızca O’na kulluk edip 
ancak O’ndan yardım dilemek emredilir.

Yukarıdaki parçada aşağıda verilen kav-
ramlardan hangisi açıklanmıştır?

A) Tevhid   B)  Fıtrat

C) Kaza   D) Ecel
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1. Sam  : I usually use the net for practical 

purposes. For example, I read the news and 
check the weather forecast.

 Hasan  : I work as a chef at a restaurant so I 
use the internet for searching new recipes 
and buying some ingredients online.

 Mert  : I go online to practise English. I try 
to learn English by using the education sites 
on the net.

 Sally : I have many social media accounts 
because I am fond of keeping in touch with 
my friends online.

Who uses the net to study a foreign 
language?

A) Sam   B) Mert

C) Hasan   D) Sally

2. Here are the results of a survey on the 
preferences of teenagers about their internet 
habits.

45 % Using the social media

25 % Listening to music

17 % Playing online games

8 % Practising English

5 % Doing online shopping

Which of the following is CORRECT 
according to the results of the survey?

A) Listening to music is less popular than 
doing online shopping.

B) Nearly half of the teens practise a foreign 
language.

C) Using social media is the most popular 
preference among teenagers.

D) Playing online games is more popular 
than using social media.

3. Paul, my best friend, is an internet junkie. 
Paul goes online to check the weather 
forecast and read the news as soon as he 
wakes up. He is always online to check his 
social media accounts and his e-mails. He 
also watches videos and listens to music 
online. However, Paul never uses the net for 
educational purposes such as searching for 
information or doing homework or projects. 
He uses the net for more than six hours a day 
and that’s what we call “internet addiction”.

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

A) What does Paul do online?

B) How many hours does he spend online?

C) Does Paul use the net for his lessons?

D) How does he connect to the internet?

4. Linda is a 60 year old woman living in London. 
She uses many different ways of 
communication to keep in touch with her 
family members and friends. Her favourite is 
using the Whatsapp. It is because she finds it 
easy and fun to use. She also prefers making 
phone calls and sending text messages to be 
in touch with people. She doesn’t use the 
old-fashioned ways of communication such 
as writing letters or sending postcards.

Find the option that Linda DOES NOT use 
for communication.

A)  B) 

C)  D) 
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5. Bülent  : Hello. May I speak to Dan, please?

 Sharon : May I ask who is calling?

 Bülent : Sorry, this is Bülent speaking.

 Sharon : Hang on a minute.

 Bülent  : Ok.

 Sharon : I’m sorry but he is taking a shower 
at the moment. Would you like to leave a 
message or call back later?

 Bülent : ..................................................................... 

 Sharon : Ok. Bye.

Which of the following completes the 
conversation?

A) We have a project on Maths.

B) Can you put me through to him, please?

C) I’ll call back later

D) I can’t hear you well 

6.  

............................ mix the floor, milk and egg. 

............................ add the salt and butter and 
knead the dough until it gets soft. 
............................ grate the cheese and slice all 
the vegetables. ............................ put all the 
ingredients on the top of the dough. 
............................ bake it for twenty-five minutes. 
Enjoy it.

Which of the following completes the 
conversation?

A) First – After that – Next – Second - Finally

B) First – Second – Next – After that - Finally

C) First – Finally – Second – After that - Next

D) Finally – First – Second – Next – After that

7. Jack : My favourite free time activity is music. 
I go to concerts when I have free time. I 
prefer listening to rock music. However, I am 
not fond of rap music because I can’t stand it. 
I can also play the drums.

 Fatih  : Music is my life, especially rock 
music. I can play the guitar and sing. I started 
playing it when I was 10 years old. My friends 
and I have a music band. Its name is Teen 
Rockers. I hope everybody likes our music.

Both Fatih and Jack .................................. .

A) hate going to concerts

B) enjoy rap music

C) finds rock music unbearable

D) are into listening to rock music.

8. 
BEST 

ADANA KEBAP
EVER …

The ingredients of Adana Kebap:
- Minced lamb meat
- Red peppers
- Some salt and black pepper
- Garlic

Which of the following IS NOT an 
ingredient of Adana Kebap?

A)  B) 

C)  D) 
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9. Receptionist : Full Time Hotel. How can I 

help you? 

 Brian    : I want to book a room for the 
next weekend.

 Receptionist  : It’ll be a pleasure for us. Will 
you stay for two nights?

 Brian    : Sure. I want a room with a sea 
view, please.

 Receptionist  : Certainly. How many people 
will stay in the room?

 Brian    : A room for my family; two 
adults and two children.

 Receptionist : ....................................................... .

 Brian    : For four people; two adults 
and two children.

 Receptionist  : I reserved your room. Thank 
you for choosing us for your stay.

Which of the following DOES NOT 
complete the conversation above?

A) Hang on a minute, please.

B) Can you repeat that, please?

C) Sorry but can you say it again?

D) Could you say that again, please?

10. Deniznaz  : Hello! What’s up?

 Kylie   : Hey, I am fine. What about you?

 Deniznaz  : Me too. Thank you. Do you have 
anything to do on Saturday?

 Kylie   : Not much.

 Deniznaz  : I will visit the new art gallery 
downtown and I know that you are also 
interested in art. Fancy joining me?

 Kylie   : That’s a great idea. I am really 
into art but I don’t know the place.

 Deniznaz : That’s not a problem. We can go 
together.

 Kylie   : What time shall we meet?

 Deniznaz  : What about ten in the morning?

 Kylie   : See you on Saturday then.

According to the conversation above, 
Kylie ………………………………… .

A) is not fond of art

B) refuses the invitation of Deniznaz

C) asks some details about the event

D) invites Deniznaz to visit the art gallery

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.


