
8. Sınıf TÜRKÇE

1. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yan-
lış verilmiştir?

Deyim Anlam
A) Adını	koymak Adlandırmak
B) Bir	yol	tutturmak Bir	davranış,	bir	tutum	

biçimi	belirlemek
C) İki	dirhem	bir	

çekirdek
Çok	güzel	ve	özenli	
giyinmiş

D) Su	yüzüne	
çıkmak

Görünür	olmak

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek
anlamlıdır?

A) Islanmışın	yağmurdan	korkusu	olmaz.
B) Balık	ağa	girdikten	sonra	aklı	başına	gelir.
C) Bugünün	işini	yarına	bırakma.
D) Akan	su	yosun	tutmaz.

3. Mevlana	ve	Yunus	Emre,	ünleri	Anadolu	sınırlarını
aşmış	çok	değerli	şahsiyetlerdir.	Böyle	değerli	şah-
siyetlere	 sahip	 bir	 toplum	 olarak	 onların	 kıymetini
bilmeli,	edebiyatımıza	kazandırdığı	eserleri	koruma-
lıyız.

Bu metinde geçen deyimin anlamı aşağıdakler-
den hangisidir?

A) Değerli	olarak	kabul	etmek,	değerlendirmek
B) Önemini,	değerini	bilmek
C) Herkesçe	tanınır,	bilinir	olmak
D) Elde	etmek	için	çok	uğraşmak

4. I.	 Kartala	bir	ok	değmiş,	yine	kendi	yeleğinden.
II. Aç	tavuk	kendini	buğday	ambarında	sanır.
III. Ağaca	 balta	 vurmuşlar	 “sapı	 bedenimden”

demiş.	
IV.	Buğday	başak	verince	orak	pahaya	çıkar.

Numaralanmış atasözlerinden hangileri yakın 
anlamlıdır? 

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

5. Aşağıdakilerden hangisinde “ara” sözcüğü de-
yim içinde kullanılmıştır?

A) Son	 zamanlarda	 aralarının	 iyi	 olmadığını	 fark
ettim.

B) Aralarında	 ünlü	 sanatçıların	 da	 bulunduğu	 bir
konsere	gittim.

C) Yüzüğü	koltukla	kanepenin	arasına	düşmüş	de
onu	arıyor.

D) Şu	işi	de	aradan	çıkarırsam	hemen	uzun	bir	ta-
tile	çıkacağım.

6. “İnsan	olgunlaştıkça	daha	alçak	gönüllü	olur.”	anla-
mına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağ	başından	duman	eksik	olmaz.

B) Akıl	kişiye	sermayedir.

C) Taş	yerinde	ağırdır.

D) Başak	büyüdükçe	boynunu	eğer.

DEYİMLER VE ATASÖZLERİ



7. Türklerin	birbirinden	güzel	ve	çarpıcı	deyimleri,	ata-
sözleri	 vardır.	Kullanırken	 fark	 etmeyiz	 ama	onlar-
daki	anlamı	başka	dile	çevirmek	bir	yabancıya	an-
latmak	deveye	hendek	atlatmaktır.	Siz	anlatacaksı-
nız	o	anlamayacak,	iş	çatallanacak,	olay	tam	bir	yı-
lan	hikâyesine	dönecek	sizin	de	canınız	burnunuz-
dan gelecek.

Bu metinde aşağıda açıklamalardan hangisini
karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?
A) Kötü	bir	kimseye	kötülük	yapacak	fırsat	vermek
B) Birine	yapılması	çok	zor,	hemen	hemen	imkân-

sız	olan	işleri	yaptırabilmek
C) Bir	işte	güçlükle	karşılaşmak
D) Bir	şey	yaparken	çok	zorluk	çekmek

8. İnsanlar	kimi	zaman	hep	birlikte	bir	şeyler	yapmak
ister	ve	bir	 işe	kalkışırlar	ama	 iş	 istedikleri	gibi	git-
mez,	 olumsuzluklar	 yaşanır.	Birçok	 insanın	 birlikte
yaptığı,	 ilgili	olduğu	bu	olumsuzluklardan,	nedendir
bilinmez	sadece	bir	kişi	zarar	görür.	İşte	bu	durum-
da	“----”	deyimini	kulllanırız.

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

A) her	işe	burnunu	sokmak
B) kabak	başına	patlamak
C) akıl	sır	ermemek
D) köşeye	sıkışmak

9. Çocuk	 önce	 ailede	 öğrenmeye	 başlar,	 sonra	 okul
ve	çevre	devreye	girer.	Dolayısıyla	çocuk	eğitimin-
de	aile	temeldir.	Bir	evde	büyükler	ne	yapıyor,	nasıl
yaşıyor,	olaylara	ne	gibi	bir	tavır	takınıyorsa	çocuk-
lar	da	aynı	yolu	izliyor.	Yani	“----”	atasözü	doğrulan-
mış	oluyor.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasöz-
lerinden hangisi getirilmelidir?

A) Anlayana	sivrisinek	saz,	anlamayana	davul	zur-
na az.

B) Araba	devrilince	yol	gösteren	çok	olur.
C) Çocuktan	al	haberi.
D) Arabanın	ön	 tekerleği	nereden	geçerse	art	 te-

kerleği	de	oradan	geçer.

10.	“Olaylar	 herkesin	 istediği	 biçimde	 meydana	 gel-
mez.”	 anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ağaç	ne	kadar	uzasa	göğe	değmez.
B) Her	zaman	gemicinin	istediği	rüzgâr	esmez.
C) Büyük	lokma	ye,	büyük	söz	söyleme.
D) Bal	bal	demekle	ağız	tatlanmaz.

11.	Derler	 ki	 Ferhat	 dağı	 delmek	 için	 dağa	 çıktığında
dağlara	dökmüş	derdini.	Onları	kendine	arkadaş	et-
miş,	sırdaş	bellemiş.

Bu metindeki altı çizili deyimle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz	yere,	üzüntü	veren	bir	işe	girişmek
B) Hak	etmediği	hâlde	kötü	durumlara	düşmek
C) Derde,	sıkıntıya	aldırış	etmemek
D) Sıkıntılarını	ayrıntılı	olarak	anlatmak,	dile	getir-

mek

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin ayraç için-
de verilen açıklaması yanlıştır?

A) Battı	balık	yan	gider.	 (İnsan,	 iş	 işten	geçtikten
sonra,	neden	böyle	yapmadım	diye	üzülür.)

B) Laf	torbaya	girmez.	(Ağızdan	çıkan	bir	söz	artık
gizli	kalmaz,	herkes	onu	duyar.)

C) Çalma	 elin	 kapısını,	 çalarlar	 kapını.	 (Kimseye
kötülük	yapma	yoksa	onlar	da	sana	aynı	kötü-
lüğü	yaparlar.)

D) Alçak	yerde	tepecik	kendisini	dağ	sanır.	(Bilgili
kimselerin	bulunmadığı	yerde	cahil	kişi	bilgiçlik
taslar.)

13. I.	 İyilik	eden	iyilik	bulur.
II. Herkes ne ederse kendine eder.
III. Ne	doğrarsan	aşına	o	çıkar	kaşığına.
IV.	Ne	verirsen	elinle,	o	gider	seninle.

Yukarıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerinden 
farklı bir anlamdadır? 

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



8. Sınıf MATEMATİK
ÇARPANLAR VE KATLAR IV

1. Eni	24	m,	boyu	54	m	olan	bir	tarla	eş	kare	şeklinde
parsellere	ayrılacaktır.

Bu tarla en az kaç parsele ayrılabilir?

A) 28 B) 30 C) 34 D) 36

2. Bir	mağaza	sahibi	 7	gömlek	daha	alırsa	mağaza-
daki	gömlekler	hiç	artmayacak	şekilde	dokuzarlı	ve
onikişerli	gruplara	ayrılabilmektedir.

Buna göre, bu mağazadaki gömlek sayısı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 115 B) 137 C) 174 D) 214

3. Kare	biçimindeki	bir	alan,	boyutları	12	cm	ve	8	cm
olan	 dikdörtgen	 biçimindeki	 fayanslarla	 kaplana-
caktır.

Fayanslar arasında boşluk olmayacak, üst üste
getirilmeyecek ve kırılmayacak şekilde bu iş
için en az kaç fayans gereklidir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12

4. Boyutları 48 cm, 72 cm ve 96 cm olan bir kutu-
nun içine, hiç boşluk kalmayacak şekilde, en
büyük hacimli eş küplerden kaç tane yerleştiri-
lebilir?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

5. A ve B aralarında asal iki doğal sayıdır.

  EBOB(A,	B)	=	x	–	14	 

olduğuna göre, x kaçtır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

6. 15	 ve	 17	 sayılarının	 en	 büyük	 ortak	 böleni	 a,	 en
küçük	ortak	katı	b	dir.

Buna göre, a + b toplamı kaçtır?

A) 33 B) 225 C) 226 D) 256

7. A B 3

7	 B	 7

1	 B	 29

1 

Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına 
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A	ile	B	aralarında	asaldır.

B) A	+	B	=	50	dir.

C) EBOB(A,	B)	=	3

D) EKOK(A,	B)	=	609	dur.

8. En küçük ortak katları 45 olan farklı iki sayının
toplamı en çok kaçtır?

A) 14 B) 24 C) 36 D) 60



9. 217 sayısından en az hangi doğal sayı çıkarılır-
sa, elde edilen sayı 15 ve 21'in tam katı olur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sayılar
aralarında asaldır?

A) 35;	37	 B)	75;	80 C) 49;	70 D) 54;	72

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sayılar
aralarında asal değildir?

A) 24;	31	 B)	33;	88 C) 55;	73 D) 81;	89

12. Aşağıdaki sayılardan hangisi 44 ile aralarında
asaldır?

A) 8 B) 12 C) 27 D) 56

13. Aşağıdaki sayılardan hangisi 23.32.5 sayısı ile
aralarında asaldır?

A) 22.3.53 B) 2.33.5

C) 23.32.7 D) 72.133

14. (x + 3) ve (y – 1) aralarında asal sayılardır.

y –1
x 3

14
10=+

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

A) 22 B) 10 C) 9 D) 8

15.Üç	 farklı	 yazıcıdan	 birincisi	 bir	 sayfayı	 12	 saniye,
ikincisi	15	saniye,	üçüncüsü	20	saniyede	çıkarabili-
yor.

Buna göre, üçü aynı anda çalışmaya başladık-
tan kaç dakika sonra toplam 96 sayfa çıkmış
olur?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10

16.Bir	 limana	12	günde	bir	A	gemisi,	24	günde	bir	B
gemisi,	32	günde	bir	C	gemisi	gelmektedir.

Gemiler aynı gün limana geldikten sonra ikinci
kez aynı gün limana geldiklerinde, B gemisinin
limana kaçıncı gelişi olur?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3

17.AB	ve	BA	iki	basamaklı	doğal	sayıları	ile	ilgili	aşa-
ğıdaki	bilgiler	veriliyor.

 A	rakamı	5	ten	büyüktür.

 A	ile	B	rakamları	aralarında	asaldır.

 AB	sayısı,	BA	sayısından	küçüktür.

Buna göre, BA – AB farkı kaçtır? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 18
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8. Sınıf FEN BiLiMLERi
1 DNA VE GENETiK KOD 1

1. Aşağıdaki ONA molekülünde 3.000 nükleotid bulun

duğu bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisinin 

cevabı DNA'nın nükleotit sayısı ile aynıdır? 

A) ONA yapısındaki timin nükleotit sayısı kaçtır?

B) ONA yapısındaki nükleotidlerde kaç çeşit orga

nik baz bulunur?

C) ONA yapısında kaç adet fosfat molekülü vardır?

O) Yapısındaki her bir zincirde kaç adet nükleotit

bulunur?

2. DNA'nın kendini eşlemesi sonucunda oluşan ye

ni DNA'lar için hangisi doğru olamaz?

A) Oluşan yeni ONA'ların birer iplikleri ana DNA'ya

aittir.

B) Oluşan yeni DNA'ların nükleotit dizilimi ana

ONA'dan farklıdır.

C) Oluşan ONA'ların nükleotit dizilimleri aynıdır.

D) Yeni ONA'ların taşıdığı gen sayısı ana ONA ile

eşittir.

3. 

0 

0 0 

TEST6 

Yalnızca yukarıda verilen moleküller kullanılarak 

oluşturulabilecek nükleotidler hangileridir? 

A) Adenin - Timin

C) Guanin - Timin

B) Guanin - Sitozin

O) Adenin - Sitozin

4. Aşağıda bir ONA molekülünün eşlenmesi gösteril·

miştir.

A B C B A D 

Buna göre, gerçekleşen DNA eşlenmesi ile ilgili 

ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) A ve C zincirleri aynı tür nükleotid bulundurur.

B) B ve C zincirlerinin nükleotid sayıları farklıdır.

C) C ve D zincirleri de aynı ONA yı oluşturur.

D) A ve D zincirlerinde eşit sayıda nükleotid bulu

nur.



5. Anıl DNA çift zincirinde nükleotidlerin karşılıklı ola

rak nasıl eşleştiğini anlatmak için aşağıdaki şekli

çizmiştir.

Buna göre, şekilde numaralandırılan bölümlere 

hangi seçenekteki nükleotit adlarını yazmalıdır? 

1 2 3 
-- --

A) A T G C 

B) A G T C 

C) C T A G 

O) G A C T 

6. Ayşe, ONA konusunu araştırırken aşağıdaki kav

ramlara ulaşmıştır.

1. Gen

il. DNA 

111. Kromozom

iV. Hücre 

V. Nükleotit

Buna göre, Ayşe'nin bu kavramlara ulaşırken 

incelemeye başladığı en büyük yapıdan itibaren 

sıralama nasıl olmuştur? 

A) 1 - il - 111 - iV - V

C) iV - il - 111 - V - 1

7. Kromozomlarla ilgili;

B) 111 - il - 1 - V - iV

O) iV - 111 - il - 1 - V

1. Hücre bölüneceği zaman belirgin olarak görül-

meye başlar.

il. Yapısında DNA'lar bulunur. 

111. Canlı türleri için genelikle farklı sayıda bulunur.

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız 1

C) il ve 111

B) 1 ve il

D) 1, il ve 111

8. DNA ve yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Canlıların hücrelerinde bulunan kalıtım birimi-

dir.

B) Bütün canlı hücrelerinde çekirdekte bulunur.

C) Yapı birimlerine nükleotid adı verilir.

D) Birden fazla gen bulundurabilir.

9. Aşağıda bir DNA molekülünü oluşturan zincirlerden

birindeki nükleotit sıralaması verilmiştir.

T C A G T C T C A 

Buna göre, bu DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Diğer zincirinde iki adet timin nükleotid bulunur.

B) Toplam 18 nükleotitten oluşmaktadır.

C) Diğer zincirindeki adenin ve guanin nükleotid

sayısı eşittir.

O) Bu ONA yalnızca bir gen bulundurmaktadır.

1 O. Canlıların temel yapı birimi olan hücrelerinde 

bulunan DNA ların ortak özellikleri için aşağıda

kilerden hangisi söylenemez? 

A) İkili sarmal yapıda olma

B) Nükleotidlerden oluşma

C) Yapısında farklı genler bulundurma

O) Hücrelerin çekirdeğinde bulunma

11. 1400 nükleotitten oluşan bir ONA molekülünde 300

guanin nükleotit bulunduğu biliniyor.

Buna göre, bu DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki

bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Timin nükleotit sayısına

B) Sitozin nükleotit sayısına

C) Bulundurduğu gen sayısına

D) Şeker ve fosfat sayısına
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8. Sınıf FEN BiLiMLERi
1 DNA ve GENETiK KOD il

12.

13.

DNA 

Nükleotidleri 
Adenin - Guanin 

? - ?

Şekeri ? 

Zincir sayısı iki 

Görevi Kalıtsal bilgi depolama 

DNA'nın yapısı ile ilgili hazırlanan tabloda boş 

bırakılan ? yerine hangi seçenekteki yazılamaz? 

A) Sitozin

C) Timin

B) Fosfat

D) Deoksiriboz

Yukarıdaki kalıtım maddesi üzerinde sembol

lerle belirtilen yapı ya da bölümlerden hangi 

sembolle gösterilen kısım geni anlatmaktadır? 

A) Jıı.. C) *

TEST7 

14. DNA'nın yapı birimi olan nükleotidler şeker, organik
baz ve fosfat moleküllerinden oluşur.

Buna göre, nükleotit modelindeki yapıların isim

leri hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Şeker + Fosfat + Guanin
B) Fosfat + Şeker + Timin
C) Fosfat + Adenin + Şeker
D) Sitozin + Şeker + Fosfat

15. Vücudumuzdaki yapı ve organları oluşturan

hücrelerdeki DNA'ların farklı olması;

1. yapılarındaki nükleotidlerin farklı dizilişte olması,
il. nükleotid sayılarının farklı olması,
111. nükleotidlerde kullanılan organik bazların aynı

olması

numaralı etkenlerden hangilerine bağlıdır? 

A) Yalnız 1

C) il ve 111

B) 1 ve il

D) 1, il ve 111



16. Aşağıdaki nükleotit modellerinden hangisinin

yapısında hata bulunmaktadır?

17. 

A)tp')__A... r:\ 0 � Adenin 

B) (PL_ .A. J') 
0�Timin

C) 
� Guanin 

D) 

il 

A G C T A G 

'-v--'T A T G A '-v--' 
1 111 

Yukarıdaki DNA çift zincirlerinden numaralan

dırılan bölümlerde bulunması gereken nükleotit 

isimlerinin kısaltmaları hangisinde doğru veril

miştir? 

A) 
B) 
C) 

D) 

TC 

AG 
CT 

GC 

il 
ATA 
TAT 

AGA 
CTG 

111 
TC 

AG 
CG 

AT 

18. DNA'nın yapı birimleri olan nükleotidler yapıların-
da bulunan dört çeşit ................. nedeniyle farklı 
adlandırılır. 

Nükleotidlerin adlandırılmasında kullanılan yapı 

birimi için boş bırakılan yere hangisi yazılırsa 

doğru olur? 

A) deoksiriboz

C) fosfat

B) organik baz

D) tuz

19. DNA eşlenmesiyle ilgili aşağıda verilen yorum

lardan hangisi doğru değildir?

A) Hücre bölünmesi öncesinde gerçekleşir.
B) DNA iki katına çıkar.
C) DNA eşlenirken zincirler birbirinden ayrılır.
D) Sonuçta oluşan DNA'lar her zaman başlangıç

taki DNA'dan farklıdır.

20. Hücre bölünmesi öncesinde gerçekleşen eşlen

me sonucunda oluşan DNA'lar arasında;

1. nükleotid çeşidi,
il. nükleotid sıralaması,
111. nükleotid sayısı

özelliklerinden hangileri ortaktır? 

A) Yalnız 1

C) il ve 111

B) 1 ve il

D) 1, il ve 111

21. Eşlenme için ayrılan ONA zincirlerinden biri aşağı
daki gibidir.

A T G C T C G 

Buna göre, bu zincirin karşısına gelecek olan 

zincirdeki nükleotit sıralaması hangisi gibi 

olmalıdır? 

A) C GA G C AT
B) TA C GA G C
C) AT G C A G C
D) G C AT C TA



8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. 

Öğretmen

Mustafa Kemal Selanik’te 
dünyaya gelmemiştir; 
Selanik Mustafa Kemal’i 
dünyaya getirmiştir...

Aşağıdakilerden hangisinde öğrencilere kazandı-
rılmak istenen bilgi daha doğru ifade edilmiştir?

A) İnsanlar kentlerin sosyal yapısından etkilenmez-
ler.

B) Şehirde yaşayan insanlar gelişmiş bir kültüre
sahip olabilirler.

C) Kentlerin sosyo-kültürel yapısı insanların hayata
bakışlarını etkiler.

D) Balkan coğrafyası ileri bir medeniyete sahiptir.

2.   Şehir Mustafa Kemal’in Gelme Nedeni
Askeri lise eğitimi almak
Türklerin statüsünü incelemek
Askeri tatbikatlara katılmak

Verilen tabloda Mustafa Kemal’in bulunduğu ül-
kelerden hangisine ait bilgiye yer verilmemiştir? 

A) Bulgaristan B) Fransa
B) Suriye D) Makedonya

3. 
Manastır

Sofya

Selanik

İstanbul

Mustafa 
Kemal’in eğitimi 
için bulunduğu 

kentlerIII. IV.

II.I.

Verilen şemada numaralandırılmış şehirlerden 
hangisi kullanılamaz?

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

4. 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun yola
çıktığı kent, aynı zamada ittihat ve Terakki Cemiye-
ti için de stratejik öneme sahipti. Bölgenin tarihi ve
coğrafi yapısı gelişmişlik düzeyini etkilediği gibi batı
kültürüyle de etkileşimi kolaylaştırıyordu.

Paragrafta bazı özellikleri verilen kent aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Selanik B) Manastır
C) Sofya D) İstanbul

5. 

Çiğdem

Mustafa Kemal’in doğu ve batı 
kültürleri arasındaki farklılık-
ları yakından görme fırsatına 
kavuştuğu kent, günümüzde 
Balkan coğrafyasının önemli 
başkentlerinden bir tanesidir. 

Çiğdem’in hakkında bilgiler verdiği şehir aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Manastır B) Sofya
C) İstanbul D) Selanik

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR III (Dört Şehir ve Mustafa Kemal)



6. Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde
Manastır’da okuduğu Türk kültür ve tarihi ile ilgili
eserler etkili olmuştur.

Buna göre;
1. Mehmet Emin Yurdakul,
2. Mehmet Akif Ersoy,
3. Namık Kemal,
4. Kolağası Mehmet Tevfik Bey

gibi isimlerden hangisi Mustafa Kemal’in tarihi ve 
milli fikirlerinin oluşumunda etkili olmamışır?

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

7. Mustafa Kemal 23 Temmuz
1908’de ilan edilen II. Meşrutiyetle
yapılan yenilikleri yeterli görmüyor;
ülkede daha büyük ve daha köklü
yenilikler yapılması gerektiğini
yüksek sesle katıldığı toplantılarda
dile getiriyordu.Öğretmen

Öğretmenin verdiği bilgilerin yaşandığı dönemde 
Mustafa Kemal’in aşağıdaki şehirlerin hangisinde 
siyasi faliyetler yürüttüğü savunulabilir? 

A) Sofya B) Manastır
C) Selanik D) İstanbul

8. Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere sahip
olan Selanik kentinde Avrupa’da ortaya çıkan fikir
akımlarının daha hızlı bir sürede yayıldığı bilinmek-
tedir.

Bu bilgiye göre Selanik şehrinin;
I. ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş olduğu,
II. farklı dillerde basın yayın organlarının çıkarıl-

dığı,
III. özgürlük ve milliyetçilik taraftarlarının yoğun

olarak yaşadığı

özelliklerden hangilerine sahip olduğu ileri sürü-
lebilir? 

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

9. Manastır’da çok sayıda yabancı ülkenin konsoloslu-
ğunun bulunması şehrin kültürel zenginliğine katkı
sağlamanın yanı sıra ayrılıkçı akımların da ortaya
çıkmasına yol açıyordu.

Bu durum, ilerleyen yıllarda Mustafa Kemal’in aşa-
ğıdaki alanlardan hangisine olan ilgisinin artma-
sına yol açmıştır?

A) Diplomasiye B) Modernleşmeye
C) Askerliğe D) Eğitime

10. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde
1901 - 1905 yıllarında askeri eğitimini tamamla-
mak için bulunmamıştır?

A) Sofya B) Manastır
C) İstanbul D) Selanik

11. 
Yolunda yürüyen bir 
yolcunun, ufku görmesi 
kâfi değildir. Muhakkak 
ufkun ötesini de görmesi 
lazımdır. 

Mustafa Kemal

Atatürk’ün bu sözü onun aşağıdaki kişilik özelli-
kerinden hangisini ortaya koymaktadır? 

A) Yaratıcı Düşünce B) Açık Fikirlilik
C) İleri Görüşlülük D) Kararlı Olma

12. Türk millî edebiyat akımının en önemli temsilcileri ara-
sında yer almış şairimizdir. Osmanlıcılık ve İslamcılık
fikir akımına karşı Türkçülük akımını savunmuştur.
Mustafa Kemal, Manastır Askeri idadisinde öğrenci
iken "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur." mısra-
sıyla başlayan şiirini okumuş ve ilk defa millî benliğini
bulduğunu ifade etmiştir.

Yukarıda bazı önemli özellikleri verilen şair aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal
B) Tevfik Fikret
C) Ömer Naci
D) Mehmet Emin Yurdakul



8. Sınıf İNGİLİZCE
Inviting / Accepting & Refusing  / Simple Present Tense (UNIT 1)

(1 - 6): For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks.

1. True friends always ………….………… with each 
other and they never tell lies. 

A) come over B) count on

C) get on well D) back up

2. Deniz: Hi, Şule. It’s Deniz calling. The weather is
so nice today. Shall we go for walk in the afternoon?

Şule:	……………………………………………..

 Deniz: Oh, sorry to hear that. I hope you get well 
soon.

Şule:	Thank you. I hope so.

A) That would be great but I am not feeling well.
B) That’s great. It’s healthy to get some fresh air.
C) No, not really.

D) Really? I like walking.

3. Beril: How about eating pizza for lunch?

Irmak: ……………………………………… because
I am on a diet. I must lose some weight.

Beril: OK. A big bowl of salad will be great for you
then.

Irmak: Yes. Delicious.

A) Yes, it looks so delicious
B) No, I prefer pizza
C) I think we should go to a pizza restaurant

D) I don’t think that’s a good idea

4. Hale: Are you busy on Saturday evening?

 Can: …………………………………………………

 Hale: How about coming to my house? We are 
having a barbecue party.

 Can: That sounds awesome! OK. I’m coming.

A) I’m afraid, I can’t.
B) That’s not possible.
C) No, not at all. Why?
D) No way. I am sorry.

5. Bartu: There is a great horror movie at the cinema.
Shall we go together?

Cem: ………………………….. I like horror movies.
When is it?

Bartu: This Saturday at five.

Cem: OK. Let’s go.

A) Yes, why not?
B) No, horror movies are terrible.
C) I hate horror movies.

D) No, I don’t think so.

6. Zeynep : Let’s go to the cinema  after school.

Mustafa : …………………………………… I must 
study for the exam.

Zeynep : Another time, may be.

A) Cool! I’d love to.

B) Sorry but I can’t make it.

C) Why don’t you come along?

D) Fancy joining us?



(7 - 9): For these questions, choose the best 
option to complete the passage below.

Last year I started a new school. On the first 
day, everybody was 7.…………………………. 
to me. I felt so lonely and shy. On the second 
day, a girl called Mary sat  next to me.  We 
became good 8. ………………….. I really love 
her. She is so nice to me. We 9. ……………….. 
lots in common.  We  both  like  reading  and 
doing sports. We share the same interests. I 
think I am very lucky  to  have such a good 
friend.

7. 
A) strangers B) friendship
C) true friend D) relatives

8. 
A) response B) count on
C) buddies D) pick up

9. 
A) do B) make
C) take D) have

10. Find the correct order of the sentences to make
meaningful dialgoue?

I. I don’t like comedies. What about this one?

II. Great! I love horror movies.

III. OK. Let’s watch it.

IV. Shall we watch this comedy movie?

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

11. Find the WRONG option according to the chart
below.

Nisa    X
Duru  X X 

Ada X  X 

Doğa  X  

A) Nisa prefers studying with her friends.
B) Doğa doesn’t like nature walking.
C) Duru doesn’t like eating out.
D) Ada prefers playing computer games.

Answer the questions (12-14) according to the 
passage below.

Dear Tina,
How nice to hear from you again. I hope you are 
OK. I am very happy at my new school because 
I have some great friends. Jill is my buddy. She 
is always kind and supportive. She is the most 
helpful person I have ever met. When I have 
problems, she is always with me. You can always 
count on her. She is also  very  hardworking. I 
really have fun with my friends. After school, we 
sometimes meet at a cafe. The food and drinks 
are very good. When you come to London, I will 
take you there.  At weekends,  we  go  to the 
cinema. I prefer comedy but some of my friends 
like horror movies. 
I hope you are happy at your school too.
Best wishes
Love, Amy

12. According to the passage, which one is
WRONG?

A) Amy likes spending time with her friends.
B) Amy prefers comedy to horror movies.
C) Jill is never supportive to her friends.
D) Amy counts on Jill.

13. Tina……………………….

A) lives in London.
B) is the receiver of the email.
C) doesn’t know Amy.
D) is the sender of the email.

14. Which adjective cannot be used to describe
Sam?

A) helpful B) supportive

C) angry D) kind



8. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
KADER İNANCI III (Kaza ve Kader ile İlgili Kavramlar)

1.        Ayetler

 Ecel
ve
Ömür

I. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri
gelince ne bir an geri kalırlar ne de
bir an ileri gidebilirler.

(Â’raf suresi, 34. ayet)
II. “Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi

(ölümünü) ertelemez. Allah, yaptık-
larınızdan haberdardır.”

(Münafikun suresi, 11. ayet)
III. “…Ecelleri geldiği zaman onlar ne

bir saat geri kalabilirler ne de öne
geçebilirler.”

(Nahl suresi, 61. ayetler)
IV. “O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka

tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görü-
leni bilendir. O, esirgeyendir, bağış-
layandır.”

(Haşr suresi, 22. ayet)

Tabloda	verilen	ecel	ve	ömür	ile	ayetler	eşleştiril-
diğinde,	numaralanmış	ayetlerden	hangisi	dışarıda	
kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygam-
berler kendisinin ve ailesinin geçimini emek harca-
yarak sağlamışlardır. Çalışkanlıkları ile ümmetlerine
örnek olmuşlar, kimseye el açmamış ve kimseye yük
olmamışlardır.

Bu	metinden	aşağıdaki	sonuçlardan	hangisi	çı-
karılamaz?

A) Peygamberlerin her birinin mesleği vardı ve çalı-
şarak kazanırlardı.

B) Peygamberler hiç kimseden dilenmeden geçimi-
ni sağlamışlardı.

C) Peygamberler vahiy aldığından çalışmasına ge-
rek yoktur.

D) Emek harcayarak çalışmak bütün peygamberle-
rin ortak özelliğidir.

3.   Nimet  Kazanç
 Emek  Çalışmak

Yukarıdaki	kavramları	kullanarak	ders	işleyen	
öğretmen,	aşağıdaki	konulardan	hangisini	anlat-
maktadır?

A) Tevhit B) Ecel
C) Rızık D) Kader

4. 
“Gerçekten insan için kendi çalışmasının 
karşılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda har-
cayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da 
nasibini unutma…”

(Kasas suresi, 77. ayet)

Aşağıdaki	ayetlerden	hangisinin	konusu	verilen	
ayetlerle	ilgilidir?	

A) “…O’nun katında her şey bir ölçü iledir.”

(Ra’d  suresi, 18. ayet)
B) “…Her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen

Allah yüceler yücesidir.”
(Furkân suresi, 2. ayet)

C) “De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız
da Allah onu bilir...”

(Âl’i İmrân suresi, 29. ayet)
D) “... Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var,

kadınların da nasipleri var...”
(Nisa suresi, 32. ayet)
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5. “Bir şey istediğin zaman yalnız Allah’tan iste. Yar-
dım dilediğin zaman Allah’tan dile. Şunu iyi bil ki bü-
tün yaratılmışlar elbirliği ile sana bir menfaat bahşet-
mek isteseler,  Allah’ın sana yazdığından daha faz-
lasını bağışlayamazlar. Yine yaratılmışların tümü el-
birliği ile sana bir zarar vermek isteseler, Allah’ın sa-
na takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar.”

Bu	hadisin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Biyolojik yasalar B) Tevekkül
C) Ecel D) Akıl

6. Aslı: İslam’a göre yalnızca Allah’a güvenilir.

Asude: Hastalıktan kurtulmak için öncelikle hasta-
neye başvurulmalıdır.

Bu	diyaloğun	konusu	aşağıdakilerden	hangisi-
dir?

A) Tevekkül B) Emek ve rızık
C) İbadet D) Ömür

7. 

Ömer ?

Muhsin

Yarınki  sınava hiç 
çalışmadım ama Allah’ın 
yardımına güveniyorum.

Ömer’in	 tevekkül	 anlayışının	düzeltilebilmesi	
için,	Muhsin’in	ona	aşağıdaki	hangi	ayetle	cevap	
vermesi	gerekir?

A) “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendileri-
ne verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.”

(Bakara suresi, 3. ayet)
B) “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece İman

ettik! demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?”
(Ankebût suresi, 2. ayet)

C) “… Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzelt-
mek istiyorum. Başarım ancak Allah’ın yardımı
iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece
ona yöneliyorum.”

(Hud suresi, 88. ayet)
D) “Kim dünya mükâfatını isterse (bilsin ki) dünya-

nın da ahiretin de mükâfatı Allah katındadır. Al-
lah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.”

(Nisa suresi, 134. ayet)

8. Başarılı olmak için kişinin çalışması, çabalaması,
yaptığı işlerle ilgili gerekli her türlü gayreti göster-
mesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
Bu yüzden kişi öncelikle çok çalışmalı ve başarılı ol-
mayı Allah’tan (c.c) beklemelidir. Çok çalışmasına
rağmen arzu ettiği başarıya ulaşamayan insan da
“Ben  ne talihsizim, ne kadar da bahtsızım.” diyerek
Allah’ın takdirine isyan etmemeli, gayreti elden bı-
rakmamalıdır.

Parçaya	göre,	kader	ile	ilgili	kavramlardan	“başa-
rı”	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Çaba ve emek harcanması gerektiği
B) Allah’a güvenilmesi gerektiği
C) Kaderde ne varsa onun yaşanılacağı
D) Allah’ın adaletli davranacağına inanılması

9. Alınan bütün önlemlere rağmen insanlar yine de
hasta olabilir. Böyle durumlarda “Hasta olmak be-
nim kaderimde varmış.” diyerek tedavi olmamak ve-
ya hastalığa çare aramamak doğru bir kader anlayı-
şı değildir.

Bu	parçaya	göre	hasta	olan	kişi	aşağıdakilerden
hangisini	yapmamalıdır?

A) Tedavi yollarını aramalıdır.
B) Allah’a isyan etmemelidir.
C) Her insanın hastalanabileceğini bilmelidir.
D) Alın yazısına rıza gösterip hastalığın geçmesini

beklemelidir.

10. Devrim: Alkol, sigara, uyuşturucu veya kumar ba-
ğımlısı biri bunlardan kurtulamıyorsa “Bu benim ka-
derimde varmış.”der.

Özgür:	Cinayet işleyip hapse giren biri “Ben kader
mahkumuyum.”der.

Bu	sözlere	aşağıdaki	ayetlerden	hangisiyle	ce-
vap	verilmelidir?

A) “... Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”
(Maide suresi, 3. ayet)

B) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi elle-
rinizle işledikleriniz yüzündendir.

(Şûra suresi, 30. ayet)
C) “Şüphesiz biz, seni şahit, müjdeci ve uyarıcı ola-

rak gönderdik.”
(Fetih suresi, 8. ayet)

D) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik
birbirinden ayrılmıştır...”

(Bakara suresi, 256. ayet)




