
8. Sınıf TÜRKÇE
SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM

1. Televizyon	programlarının	topluma	zarar	verdiği	ar-
tık	 ortak	 bir	 görüş	 olarak	 dillendirilmektedir.	 İnsa-
nı	 geliştiren,	 eğiten,	 yücelten	programlar	maalesef
yok	 denecek	 kadar	 az.	 Sıradanlık	 almış	 yürümüş.
Çocuklar	ve	gençler	bu	durumdan	olumsuz	etkilen-
mektedir.	Buna	bir	çıkış	yolu	bulmak	gerekiyor.	Ço-
cuklara,	gençlere	güzel	örnekler	tanıtılmalı	çünkü.

Bu metinde geçen “çıkış	yolu	bulmak”	sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir	yerden	uzaklaşmaya	çalışmak
B) Çaresiz bir durumda kalmak
C) Soruna	çözüm	üretmek
D) İçinde	bulunulan	durumdan	sıyrılmak

2. Bu	başka	bir	 şey.	Yaşama	olumlu	 tarafından	bak-
makla,	 umutları	 diri	 tutmakla	 ilintili,	 sevgi	 denen
şey.	Her	insanda	doğuştan	var	olan	bir	özellik.	Sev-
gi	dolu	ortamlarda	gelişir,	sevgisiz	ortamlarda	köre-
lir.	Sevgi	dolu	insan	her	varlığı	sever.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki “umutla-
rı	diri	tutmak” sözünde anlatılmak istenenle ilişki-
lendirilemez?

A) Olması	istenenlerden	vazgeçmemek
B) Beklentilerin	gerçekleşebileceğine	inanmak
C) Bir	 şeylerin	 olmasını,	 olacağını	 ister	 durumda

olmak
D) Bir	şeyin	artık	gerçekleşmeyeceği	inancına	var-

mak

3. Özgün	olmak,	bir	şairin	başarılı,	etkili	olması	için	ye-
terli	midir?	Hiç	 sanmıyorum.	Özgün	olmasına	 rağ-
men	bugün	okumadığımız	kaç	yazar,	kaç	şair	var.
Aslında	 bugün	 okunanlara	 baktığımızda	 bunların
eskiyle	yeniyi	birleştirerek	eskiden	ve	yeniden	bin-
lerce	kalbin	sesi	olduklarını	görürüz.

Bu metinde geçen “binlerce	kalbin	sesi	olmak”	sö-
züyle anlatılmak isteneni aşağıdakilerden hangi-
si karşılar?

A) Anlaşılmak B) Temsil	etmek
C) Ünlü	olmak D) Çok	sevilmek

4. Sağlam	bir	şiir,	evrenselliğe	kavuşmadan	önce	ken-
di	 toplumunun	onayından	geçer.	Bu	 tıpkı	suya	atı-
lan	bir	taşın	etrafında	oluşan	dalgaların	açılmasına
benzer.

Bu metinde geçen “kendi	 toplumunun	 onayından
geçmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Çevresinde ilgi görmek
B) Genelgeçer	konular	işlemek
C) Beğeniyi	önemsemek
D) Toplumsal	sorunları	ele	almak

5. Bir	öykü	ustası	olarak	girdi	edebiyat	dünyasına.	Sa-
nata	 karşı	 öylesine	 bir	 sorumluluk,	 okuruna	 karşı
öyle	bir	saygı	duyuyordu	ki	öykülerinde	ve	romanla-
rında	hiçbir	zaman	kolaya	kaçmadı.

Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kestirme	yolu	seçmemek
B) Zor	olandan	uzak	düşmek
C) Rahat hareket etmek
D) Titiz davranmamak



6. Bugünkü	şiirimizin	yeni	imkânlar	ardında	koşmasını,
şiirin	geleceği	için	verimli	görenlerdenim.	Demek	ki
yeni	şiirimiz,	şiirde	en	yüksek	duyguların,	en	büyük
olayların	bile	 yalnız	 söylenişleriyle	 yaşamaya	 layık
olacağını	kavramış.

Bu metinde geçen “şiirin	 yeni	 imkânlar	 ardında
koşması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Var	olana	karşı	çıkmak
B) Eskisini,	içinde	bulunulan	duruma	uyarlamak
C) Farklı	 ürünlere	 benzer	 ürünler	 vermeye	 çalış-

mak
D) O	güne	kadar	görülmemiş	bir	söyleyiş	 için	uğ-

raşmak

7. Atasözleri,	doğruluğu	deneyimler	sonucu	kabul	edil-
miş,	kim	tarafından	söylendiği	belli	olmayan	ve	hal-
kın	ortak	malı	olan	sözlerdir.	Hemen hemen	her	ko-
nuyla	ilgili	atasözümüz	bulunur	ve	bunlar	bölgeden
bölgeye	değişiklik	gösterebilir.

Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belli	bir	durumun	dışına	çıkmayan
B) Tam	değilse	bile	ona	pek	yakın,	neredeyse
C) Az	zaman	sonra
D) Yalnız,	sadece

8. La	Fontaine’in	 fablları	Orhan	Veli	 tarafından	Türk-
çeye	kazandırılmıştır.	Orhan	Veli	bu	fablları	Türkçe-
de	âdeta	baştan	yaratmış,	okurun	büyük	bir	zevkle
okuyacağı	eserler	hâline	getirmiştir.	Bu	açıdan	de-
ğerlendirildiğinde	 iyi	 bir	 çevirmenin,	 şiir	 çevirisinde
de	başarılı	olabileceğini	görüyoruz.

Bu metindeki altı çizili sözle, Orhan Veli ile ilgi-
li olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Sözcükleri	mecaz	anlamlarıyla	kullandığı
B) Çeviride	yeni	kurallar	geliştirdiği
C) Dilin	 olanaklarından	 yararlanıp	 fablı	 yeniden

yazdığı
D) Türkçeyi	yabancı	dil	kurallarına	uydurduğu

9. Aynı	konuyu	ele	alan	eserlerin	birbirine	benzemedi-
ğini	fark	ettiniz	mi	bilmem.	Çünkü	aynı	konuyu	işle-
seler	bile	her	sanatçı	yazdığı	esere	kendi	soluğunu
katmaktadır.	Bu	da	aynı	konuda	yazan	sanatçıların
eserlerini	birbirinden	ayırmaktadır.

Bu metindeki altı çizili sözle sanat eserinin han-
gi özelliği anlatılmaktadır?

A) Özgünlük B) Gerçekçilik
C) Doğallık D) Yerellik

10. Yeri	gelmişken	söyleyeyim	de	sonra	bir	anlaşmazlık
olmasın.	Öyle	apar	topar	kalkıp	gitmek	yok,	herkes
toplantının	sonuna	kadar	burada	bulunsun!

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenen-
ler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde veril-
miştir?

A) Söylenecek	bir	sözün	olması	-	çabucak
B) Gerekeni	gerektiği	şekilde	yapmak	-	hızlıca
C) Uygun	bir	mekâna	gelmek	-	elindekini	toplayarak
D) Zamanı	uygun	olmak	-	telaş	ve	aceleyle

11. Edebiyatımızın	 lokomotiflerinden	 sayılan	bu	 yazar,
çağının	nabzını	yakaladığı eserleriyle varması	gere-
ken	yere	varmıştır.	Bundan	sonra	nereye,	nasıl	gi-
der	bilinmez.	Ama	yaptıklarıyla	bulunduğu	yerin	ge-
risine	düşmeyeceği	bir	gerçek.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili
sözlerle anlatılmak istenenlerden biri değildir?

A) Güncelliğe	ulaşmak
B) Alanının	öncülerinden	olmak
C) Geldiği	yerin	özelliklerine	uygun	davranmak
D) Anlatmada	en	üst	düzeyde	başarıya	ulaşmak

12.	1970’in	sevindirici	bir	şiir	olayı	da	Kemal	Özer’in	yıl-
lar	sonra	şiire	dönüşüydü.	Gerçi	günün	beklediği	ni-
telikte	bir	şair	değil	Kemal	Özer	ama	ince	işçiliği,	be-
ğenisi,	 toplumsal	olayların	yönlendirmesiyle	olumlu
yola	girebilir.

Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umulanı	karşılayacak	özellikten	uzak	olmak
B) Güncel	olayları	kendine	dert	edinmek
C) Alanıyla	ilgili	yetkinliğe	sahip	olmamak
D) Yazdıklarıyla	göz	doldurmak

1. C 2. D 3. B 4. A 5. A 6. D 7. B 8. C 9. A 10. D 11. C 12. A



8. Sınıf MATEMATİK

1. 24 ve 40 sayılarının en büyük ortak böleni
kaçtır?

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

2. 45 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?

A) 120 B) 180 C) 240 D) 360

3. 72, 90 ve 108 sayılarının en büyük ortak böleni
kaçtır?

A) 24 B) 18 C) 14 D) 12

4. 24, 30 ve 40 sayılarının en küçük ortak katı
kaçtır?

A) 120 B) 150 C) 160 D) 180

5. A	=	22.32.5

B	=	2.33.53

olduğuna göre, EBOB(A, B) kaçtır?

A) 30 B) 54 C) 90 D) 120

6. A	=	23.3.52

B	=	22.32

olduğuna göre, EKOK(A, B) kaçtır?

A) 1800 B) 600 C) 450 D) 72

7. EKOK(A,	45)	=	90

olduğuna göre, A aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?

A) 90 B) 60 C) 45 D) 20

8. A B 2

C B 3

D E 3

D F 5

1 1

Yukarıda verilen asal çarpanlar algoritmasına 
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) EKOK	(A,	B)	=	90

B) EBOB(A,	B)	=	15

C) A	=	30

D) B	=	90

9. 15 ve a tam sayılarının en büyük ortak böleni
5'tir. 0 < a < 50 aralığında a nın kaç farklı değeri
vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

ÇARPANLAR VE KATLAR III



10. b	ve	30	sayılarının	en	küçük	ortak	katı	120'dir.
Buna göre, b aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 8 B) 12 C) 24 D) 40

11.Uzunlukları	45	m,	60	m	ve	90	m	olan	üç	top	kumaş
hiç	 artmayacak	 şekilde	 eşit	 uzunlukta	 parçalara
ayrılacaktır.

Elde edilen toplam parça sayısı en az kaç olur?

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10

12.Uzunlukları	165	cm	ve	255	cm	olan	iki	demir	çubuk
hiç	 artmayacak	 şekilde	 eşit	 uzunlukta	 parçalara
ayrılmak	isteniyor.

Bunun için, en az kaç kesim yapmak gerekir?

A) 28 B) 27 C) 26 D) 25

13.Kenar	 uzunlukları	 70	m	 ve	 84	m	 olan	 dikdörtgen
biçimindeki	bir	bahçenin	etrafına	her	köşesinde	bir
ağaç	bulunmak	koşuluyla	eşit	aralıklarla	ağaç	diki-
lecektir.

Bu iş için, en az kaç ağaç gerekir?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22

14.Bir	 limandan	 aynı	 anda	 sefere	 çıkan	 3	 gemiden
birincisi	24	günde,	 ikincisi	36	günde,	üçüncüsü	48
günde	aynı	limana	dönmektedir.

Buna göre, aynı anda sefere çıkan bu üç gemi
en az kaç gün sonra bu limana birlikte döner?

A) 96 B) 108 C) 120 D) 144

15.Üç	çalar	saatten	birincisi	30,	 ikincisi	45,	üçüncüsü
60	dakika	aralıkla	çalmaktadır.

Üç saat 13.45'te birlikte çaldıktan sonra ilk kez
saat kaçta yeniden birlikte çalar?

A) 17.15	 B)	16.45 C) 16.30 D) 16.15

16.Bir	sepetteki	çiçekler	6	şarlı,	7	şerli	ve	9	arlı	demet-
lenince	her	seferinde	3	çiçek	artmaktadır.

Buna göre, bu sepette en az kaç çiçek vardır?

A) 129 B) 126 C) 123 D) 117

17.Bir	kutudaki	şekerler	altışar	ve	sekizer	sayıldığında
her	seferinde	4	şeker	artmaktadır.

Kutudaki şeker sayısı 120 ile 130 arasında oldu-
ğuna göre, kutuda kaç şeker vardır?

A) 122 B) 124 C) 126 D) 128

18.Ahmet	kalemlerini	9	arlı	ve	15	erli	gruplara	ayırdı-
ğında	her	seferinde	8	kalemi	artmaktadır.

Ahmet'in kalemlerinin sayısı 180 den fazla oldu-
ğuna göre, Ahmet'in en az kaç tane kalemi var-
dır?

A) 184 B) 186 C) 188 D) 194
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8. Sınıf FEN BiLiMLERi
1 MEVSiMLERiN OLUŞUMU VE iKLiM 111

1. Günlük yaşamda başlayan gün ve sonrasındaki bir
kaç gün için planlama yapılırken hava olayları göz
önüne alınır.

Buna göre, hava durumunun bilinmesi aşağıda

verilen faaliyetlerden hangisini etkilemez?

A) Gün için giyim kuşam tercihi yapılırken

B) Kısa süreli gezi programı yapılırken

C) Günlük market alışverişi planlanırken

D) Açık alanda çalışılıyorsa iş durumu belirlenirken

2. Hava olaylarındaki oluşum ve değişim neden

lerini inceleyerek, hava tahmininde bulunan uz

man kişilere ne ad verilir?

3. 

A) Sismolog

C) Meteorolog

B) Klimatolog

D) Jeolog

z 

Ut. 

?ıÇt 
i i 

Sıcak 

y 

Yukarıdaki şemada X, Y ve Z ile anlatılmak iste

nen kavramlarla ilgili hangisi söylenemez? 

A) X, yüksek basınç alanıdır.

B) Y, alçak basınç alanıdır.

C) Z, yatay yönde meydana gelen hava hareketidir.

D) Z'nin sürati sabittir.

4. • Bugün İç Anadolu bölgesinde yoğun sis bekleni
yor. 

5. 

• istanbul'da şiddetli esecek rüzgar sebebiyle
vapur seferleri iptal edildi.

• Rize dolaylarında yoğun yağış nedeniyle heye
lan riskine karşı tedbir alınması istendi.

• Doğu Anadolu bölgesinde yağacak yoğun kar
yağışı sebebiyle köy yollarının kapanabileceği
bildirildi.

Yukarıdaki ifadelerde yer alan hava olaylarından 

kaç tanesi atmosferdeki su buharının yoğuşma

sı sonucunda gerçekleşir? 

A) 1 B) 2 C) 3 0)4

Verilen hava olaylarından hangi ikisi sırasıyla 

çığ ve sel oluşumuna neden olur? 

A) Kar - Yağmur

C) Kar - Kırağı

B) Sis - Dolu

D) Dolu - Çiy



6. Dünya'nın eksen eğikliği olmasaydı;

1. Sürekli aynı mevsim hüküm sürerdi.

il. Gece gündüz süreleri birbirine eşit olurdu. 

111. Yıl içinde iki mevsim yaşanırdı.

durumlarından hangileri gerçekleşirdi? 

A) Yalnız 1

C) il ve 111

B) 1 ve il

O) 1, il ve 111

7. • Havada bulunan su buharının sıcaklık ve basınç 

etkisiyle yoğuşarak yeryüzüne inmesidir. 

• Atmosferi oluşturan gazların yatay yönde hare-

ket etmesiyle oluşur.

• Havada bulunan su buharı miktarıyla ilgilidir.

Yukarıda verilen açıklamalar seçeneklerdeki kav

ramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 

A) Rüzgar B) Basınç C) Nem D) Yağış

8. Hava olaylarından yağış ile ilgili;

1. Alçak basınç etkisi altındaki yerlerde oluşur.

il. Havadaki su buharının sıcaklık ve basınç etki

siyle yağmur, kar vb. şeklinde yeryüzüne düş

mesine denir. 

111. Yüksek basınç alanlarında daha sık görülür.

bilgilerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız 1

C) il ve ili

B) 1 ve il

D) 1, il ve 111

9. Hava tahmini ile hava durumunun bilinmesi yaşan

ması muhtemel olumsuzlukların önlenmesinde etki

lidir.

10. 

Buna göre, hava tahmininin bilinmesi;

1. uçak ve gemilerin güzergahlarını belirlemede,

il. karayollarının kapanmaması için tedbir almada, 

111. yaşanması muhtemel sel felaketlerinin önceden

tahmin edilmesi

yukarda verilenlerden hangileri için önemlidir? 

A) Yalnız 1

C) il ve ili

B) 1 ve il

O) 1, il ve 111

• Yerle temas eden hava içindeki su

buharının yoğuşması veya donarak

kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok

küçük su damlacıkları ya da buz kristal

lerinden meydana gelir.

• Yoğun olması görüş mesafesini azaltır.

Yukarıdaki kartta anlatılan hava olayı hangi se

çenekte verilen olabilir? 

A) Sis

C) Kar

B) Yağmur

O) Dolu

11. Hava koşullarının oluşmasında ve değişmesin

de;

1. atmosferi oluşturan gazlar,

il. güneş ışınlarının geliş açısı, 

111. alçak ve yüksek basınç alanları

özelliklerinden hangileri etkili olmaktadır? 

A) Yalnız 1

C) il ve ili

B) 1 ve il

O) 1, il ve 111
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8. Sınıf FEN BiLiMLERi 1 
MEVSiMLER VE iKLiM (Tarama 1)

12. Yanda görselde belirtilen
Dünya'nın eksen eğikliği so
nucunda;

1. Mevsimler oluşur.

il. Güneş ışınlarının yeryüzüne 
düşme açısı yıl boyunca de
ğişir. s 

N 

111. Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları değişir.

sonuçlarından hangilerine neden olur? 

A) Yalnız 1
C) il ve 111

B) 1 ve il
D) 1, il ve 111

13. İklim ve hava olaylarıyla ilgili bazı olaylar ve neden
leri aşağıda karışık olarak verilmiştir.

Dünya'nın dönme 
ekseninin eğikliği 

Atmosferdeki 
basınç farklılıkları 

Dünya'nın kendi 
ekseni etrafında 
dönmesi 

Yukarıda verilen olaylar ve nedenlerinin doğru 
eşleştirilmesi hangi seçenekteki gibi olmalıdır? 

il 111 

A) a b C 

B) b C a 
C) C a b 
D) b a C 

14. Dünya Güneş etrafındaki elips şeklindeki yörünge
sinde dolanırken bazı konumlar numaralarla göste
rilmiştir.

iV 

Buna göre, Dünya'mız kaç numaralı konumday

ken ülkemizde yaz mevsimi yaşanır? 

A) 1 B) il C) 111 D) iV

15. Aşağıda verilen kavramlar açıklamalarla eşleştirile
cektir.

[ 
Yılın iklim şartları bakımından 
farklılık gösteren bölümlerine 
denir. 

evsimlerin oluşmasına neden 
an Dünya'nın güneş etrafında
hareketini gerçekleştirdiği yö

ngenin şeklidir. 

Bir ülke veya bölgenin uzun yıl
lar boyunca gözlenen hava olay
larının ortalamasıdır. 

İKLİM 

EKSEN 
EGİKLİGİ 

ELİPS 

MEVSİM 

Buna göre, eşleştirme yapıldığında hangi kav-
ram açıkta kalır? 

A) İKLİM B) EKSEN EGİKLİGİ
C) MEVSİM D) ELİPS



16. İklim ve hava olaylarının karşılatırılmasının yapılma
sı için hazırlanan tabloda iklim bölümüne yazılanlar
aşağıdaki gibidir.

İKLİM 

Bölgelerde ve çok uzun süreçlerde aynı kalan 
ortalama hava olaylarıdır. 

İklimi meydana getiren elemanların analizini ya
pan bilim dalına klimatoloji denir. 

Bu bilim dalı ile uğraşan bilim insanlarına klima
tolog denir. 

Günün 07.00, 14.00 ve 21.00 olmak üzere farklı 
saatlerinde yapılan günlük gözlemlerle belirlenir. 

Buna göre, iklim için yazılan özelliklerden kaç 
tanesi � yazılmıştır? 

A) 1 B) 2 C)3 0)4

17. Öğretmen dört öğrencisini görevlendirip hava olay
larıyla ilgili kartlar hazırlamalarını istemiştir. Öğren
cilerin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir.

Edirne'de yoğun 
kar yağışı nedeniy
le okullar iki gün ta
til edildi. 

f Akdeniz bölgesin
de gece yaşanacak 
don tehlikesi nede-
niyle çiftçilerin dik-

J katli olması istendi. 
---

Erdem 

Bugün öğleden 
sonra Ankara'da 
hava gök gürültülü 
ve sağanak yağışlı 
olacak. 

Güneydoğu Anado
lu bölgesi ülkemiz
de en az yağış alan 
yerlerdendir. 

____ _j 
Sude 

Buna göre, hangi öğrencilerin hazırladığı kartlar 
doğru bilgi içermektedir? 

A) Ömer ve Miray

B) Erdem ve Sude

C) Miray ve Erdem

D) Ömer, Miray ve Erdem

18. Aşağıdaki şekilde Güneş ışınlarının Dünya'ya geliş
açıları gösterilmiştir.

Buna göre, Dünya bu konumdayken yaşanan 

mevsimlerle ilgili hangisi söylenemez? 

A) Güney Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanmakta
dır.

B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanmakta
dır.

C) Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye dik olarak
gelmektedir.

D) Güneş ışınları Güney Yarım Küreye eğik olarak
gelmektedir.

19. Dünya'nın Güneş çevresinde dolanma yörüngesi
şekildeki gibidir.

iV 

Buna göre, Dünya iV konumunda iken Kuzey Ya
rım Küre'de ve Güney Yarım Küre'de sırasıyla 
hangi mevsimler yaşanır? 

Kuzey Güney 

A) İlkbahar Kış 
B) Sonbahar Yaz 
C) Yaz Kış 
D) Sonbahar İlkbahar 



8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR II (Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri)

1. Mustafa Kemal’in eğitim hayatı boyunca ülke so-
runlarıyla ilgilendiğine aşağıdakilerden hangisi
kanıt oluşturmaz?

A) Milliyetçi fikirlere ilgi duyması
B) Fransızca derslerine ağırlık vermesi
C) Ulusal faaliyetleri yakından takip etmesi
D) Ülkenin siyasi durumuna ilişkin makaleler yaz-

ması

2. Atatürk’ün Selanik’te bulunduğu
yıllarda, Osmanlı’nın Balkan top-
raklarında Türklerle beraber pek
çok farklı millet yaşamaktaydı. Bu
toplumsal yapı konuşulan dil, eğitim
olanakları, inançlar ve gelenek-
görenekler bakımından farklılıklar
ortaya çıkarıyordu.

Öğretmen

Buna göre Atatürk’ün içinde bulunduğu toplum 
hakkında aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış 
bir bilgi vermiştir? 

Siyasi fikir ayrılıkları saltanat yöneti-
minin reddedilmesini doğurmuştur.

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülke-
de eğitim birliği yoktur.

Millî fikir ve hareketler toplum
yapısına şekil vermiştir.

A)

B)

C)

D)

Etnik unsurların fazlalığı kültürel 
zenginliğe yol açmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’ün çocukluk yılları ile ilgili doğru bir bil-
gidir?

A) Babası Ali Rıza Bey belirli bir süre ticaret ile uğ-
raşmıştır.

B) Doğduğu sırada Selanik kenti Yunanistan sınır-
ları içindedir.

C) Çocukluk yılları boyunca Osmanlı Devleti meşru-
tiyet idaresi ile yönetilmiştir.

D) Eğitim hayatı boyunca devrin ileri sayılabilecek
okullarında okumuştur.

4. Mustafa Kemal’in okuduğu aşağıdaki okullardan
hangisi Osmanlı Devleti’nde geleneksel eğitim
anlayışının sürdürüldüğüne kanıt olarak gösteri-
lebilir?

A) Şemsi Efendi Mektebi B) Mahalle Mektebi
C) Harp Okulu D) Selanik Mülkiyesi

5. 

Mehmet 
Öğretmen

Çocuklar Mustafa Kemal’in 
babasının ölümünden sonra 
tekrar Selanik’e döndüğünde ilk 
gittiği okul hangisidir?

Mehmet öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğren-
cilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

A) B)

C) D)

)
Mülkiye

Rüştiyesi

Çınar

A)
Mahalle 
Mektebi 

Ela

)

Nehir

) Harp 
Akademisi

Sarp

Şemsi 
Efendi 
İlkokulu



6. Osmanlı Devleti döneminde büyük önem taşıyan
Selanik şehrinde birçok Roma, Osmanlı ve Yahudi
yapılarına rastlamak mümkündür.

Bu bilgi Selanik’te aşağıdakilerden hangisini ka-
nıtlamaktadır?

A) Liman ve demiryolu ulaşımı elverişli bir şehirdir.
B) Özgür düşünceye önem verilmektedir.
C) Milliyetçilik fikir akımı oldukça etkilidir.
D) Dinsel ve kültürel mirasa sahiptir.

7. D Y
Mustafa Kemal annesinin iste-
ğiyle Mahalle Mektebi’ne kaydol-
muştur.
Harp Okulu’nda Ömer Naci adlı 
arkadaşının etkisiyle edebiyata 
ilgi duymaya başlamıştır. 
Matematik öğretmeni ona “Ke-
mal” adını Askeri Rüştiye’de iken 
vermiştir.

Verilen bilgiler doğru "D" ve yanlış "Y" olarak 
eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ula-
şılır?  

A) D Y B) D Y
ê ê

ê ê

ê ê

C) D Y D) D Y
ê ê

ê ê

ê ê

8. Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla birlikte el yazı-
sıyla bir dergi çıkardıkları okul ve şehir aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Askeri İdadi – Selanik
B) Harp Okulu – Manastır
C) Harp Okulu – İstanbul
D) Harp Akademisi - İstanbul

9. Mustafa Kemal askeri rüştiye eğitimini aşağıdaki
şehirlerin hangisinde almıştır?

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

10. Babası Ali Rıza Efendi’nin ailesi Aydın’ın Söke taraf-
larından Rumeli’ye yerleştirilen bir aileye mensuptur.
Annesi Zübeyde Hanım’ı Konya’dan Rumeli’ye göç
eden bir ailenin kızıdır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin uyguladığı aşağı-
daki politikalardan hangisinin sonucudur?

A) Hoşgörü B) İskân
C) Devşirme D) Yetiştirme

11.  Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı rütbesiyle
mezun olduğu eğitim kurumu

 Mustafa Kemal’in şiirle ilgilenmeye ve tarih bilin-
ci kazanmaya başladığı okul

 Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla gizlice el
yazması bir dergi çıkardığı okul

Verilen bilgiler okullarla eşleştirildiğinde aşağı-
dakilerden hangisi açıkta kalır?

A) Harp Akademisi
B) Harp Okulu
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Selanik Askeri Rüştiyesi

12. Mustafa Kemal’in tarih dersine ilgisi aşağıdaki
okulların hangisinde başlamıştır?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Şemsi Efendi Mektebi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Kara Harp Okulu



8. Sınıf İNGİLİZCE

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

1. Can : I’m meeting with some friends at the new cafe.

……………………………………. .

Defne : Sure. I may bring Sude to the cafe.

Can : OK. That’s great. I haven’t seen her for a long 
time.

A) Shame!
B) Sorry, I can’t make it.
C) Fancy joining us?
D) Are you going to be busy all day?

2. Ayça: I think you must ………………….. 

Ali:  Yes. Friends must be honest to each other.

A) not back your friends up
B) count on your friend all the time
C) tell lies to your friends
D) not get on well with your friends

3. Zeynep: Are you busy this Saturday morning?

Burcu: No, not at all.

Zeynep: How about having a big breakfast at the
new coffee shop in our street?

Burcu: …………………………………….…………..
I really want to go there.

A) No, thanks. I have to clean the house.
B) Yes, it sounds awesome.
C) I don’t like having big breakfast.
D) I am not sure.

4. Hale: Would you like to join our Science Project?

Doğa:	 …………………………….……. I am not
interested in Science. I am going to do a Maths
Project.

A) That would be amazing.
B) Sure. Science is my favourite subject at school.
C) I am sorry but I can’t.
D) That sounds great.

5. Dad: I’m going to the city centre. Would you like to
come with me?

Daughter: I’d love to but I have to finish my project.

Dad: OK. When I come back, we can watch a
movie together.

Daughter: …………………………………….. I want
to watch a thriller.

Dad: OK.

A) That sounds great!
B) Sorry dad I must help my friend with the project.
C) I am sorry but I must sleep early today.
D) I hate thrillers.

6. Find the correct order of the sentences to make
a meaningful dialogue.

I. She came to the class and sat next to me.

II. Now, we are great buddies and love each other
very much.

III. I was ten years old when I first met my best
friend.

IV. We started to talk.

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

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

Inviting / Refusing & Accepting  / Be going to (UNIT 1)



7. According to the e-mail, which one is TRUE?

     Hi Yasemin,
I am  having a  slumber  party  on  Saturday 
evening. The party will start at six p.m. There 
will be lots of food and music. We can watch 
movies too. If you want to join, don’t forget your 
pyjamas. You can bring some funny costumes if 
you want. I am sure we will have great fun.

Love Selin

A) Yasemin is organizing the party.
B) Yasemin is inviting Selin to the party.
C) Selin is organizing the party.
D) Yasemin is the sender.

8. 
 Dear Buse 

I’m having a party at my garden to celebrate the 
end-of-term.
It will start at seven and go on until about eleven 
p.m.
I hope you can make it.

Love Duru
PS: Let me know as soon as possible if you 
can come.

According to the invitation, which one cannot 
be answered?

A) What is the event?
B) What time is it?
C) When  is it?
D) Where is it?

9. Karen and her friends are having a slumber
party on Saturday night. What do they need at
the party?

A) lots of books and notebooks
B) swim suit
C) pyjamas and some music
D) shoes and candles

10. Look at Duru’s diary. What is she going to do on
Sunday?

Thursday Study Maths at the library

Friday Have dinner with Susan

Saturday Finish Science project

Sunday Go to grandmother’s house

A) She is going to the cooking course.
B) She is going to study Maths.
C) She is going to buy some Science books.
D) She is going to visit her grandmother.

Answer the questions (11 – 13) according to the 
passage below.

I think Sam is very lucky because he is  very 
popular at school and has lots of friends. Sam 
is   always   supportive   and  helpful. When 
someone needs help, Sam always does his 
best to support his friends. He is always kind. 
He never tells lies. He is a very funny boy. 
When you spend time with  him,  he  always 
makes you laugh. He is good at making jokes.

11. Sam never………………………. .

A) counts on his friends
B) backs his friends up
C) tells lies
D) supports his friends when they have problems

12. Sam is very popular at school because
………….……….

A) he always tell lies.
B) he is a great friend.
C) he is good at sports.
D) his teachers like him.

13. Which adjective cannot be used to describe
Sam?

A) funny B) supportive
C) helpful D) lazy



8. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
KADER İNANCI II (İnsanın İlmi, İradesi, Sorumluluğu)

1. I.  İyi veya kötü işler yapmak insanın elindedir.
II. Her birimiz diğer insanların günahlarından

sorumluyuz.
III. İnsan baskı altında verdiği kararlardan sorumlu

değildir.

Numaralandırılmış	ifadelerden	hangileri	yanlış 
bilgidir?

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

2. 

insanlara zorla bir şey yaptırıl-
maz. İnsan tercihlerini kendisi 
yapar.

Aslı

Ela

Kur’an-a göre insan, kendi 
davranışlarından doğan 
sonuçları kabul etmelidir.

Bu	diyalogda	sözü	edilen	konu	aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
B) İnsanın Çabasıyla Rızık Elde Etmesi
C) İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
D) Toplumsal Dayanışma

3. I.  Aile
II. Irk
III.  Din

Numaralandırılmış	ifadelerden	hangilerini	özgür	
irademizle	tercih	edebiliriz?

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

4. I. Özgür iradeyi kullanmaya yarar.
II. İnsanın iki seçenekten birini tercih etmesidir.
III. Canlıların yiyip içerek faydalandıklarıdır.

Yukarıda	kaderle	ilgili	aşağıdaki	kavramlardan	
hangisine	değinilmemiştir?

A) İrade B) Akıl
C) Sorumluluk D) Rızık

5. “Kim doğru yolu seçerse bunu kendi iyiliği için seç-
miş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına
sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yü-
künü üstlenmez...”

(A’raf suresi, 11. ayet)

Bu	ayette	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanma-
mışır?

A) İnsanın iradesi
B) İnsanın emeği
C) İnsanın özgürlüğü
D) İnsanın sorumluluğu
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6. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. ister şük-
redici olsun, ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

Bu	ayette	vurgulanan	aşağıdakilerden	hangisi-
dir?	

A) İnsanın merhametli olması
B) İnsana nimetler verilmesi
C) İnsanın ibadet etmesi
D) İnsanın özgür ve sorumlu olması

7. “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbi-
riden ayrılmıştır...”

(Bakara suresi, 256. ayet)

Bu	ayetin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Sabır ve tevekkül
B) Ecel ve Ömür
C) Özgürlük ve sorumluluk
D) Kaza ve kader

8. İnsanlar iradeleri dışında gerçekleşen hiçbir şeyden
sorumlu tutulamazlar.

Aşağıdakilerden	hangisi	insanın	sorumlu	olduğu
alanlardan	biri	değildir?

A) Kul hakkından kaçınması
B) İbadetlerini zamanında yapması
C) Güzel ahlaklı olması
D) Esmer ve siyah gözlü olması

9. “Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için ge-
lecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine
sapacaktır...”

(Hûd suresi, 108. ayet)

Bu	ayetin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) İnsanın sorumluluğu
B) İnsanın çalışması
C) İnsanın tevekkül etmesi
D) İnsanın ömrü

10.	Bir	kişi	aşağıdakilerden	hangisini	özgür	iradesiy-
le	tercih	edebilir?

A) Mesleğini B) Göz rengini
C) Irkını D) Doğduğu yeri

11. İnsanı akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak yaratan
Yüce Allah, hem peygamberler hem de kutsal kitap-
lar aracılığıyla ona doğru yolu göstermiştir. İnsandan
aklını ve iradesini iyi yönde kullanmasını, güzel dav-
ranışlara yönelmesini istemiştir.

Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	iradenin	iyi
yönde	kullanıldığına	örnektir?

A) Kazandığı parayla kumar oynayan bir insan
B) Devlet benden zengin diyerek kaçak elektrik kul-

lanan bir insan
C) Kazancının belli bir miktarını zekat olarak dağı-

tan bir iş adamı
D) Sattığı elmaların arasına çürük olanları karıştıran

bir esnaf

12. I. İrade
II. Rüyâ
III. Akıl
IV. Sezgi

Numaralandırılmış	ifadelerden	hangileri	insanın	
sorumlu	olmasını	sağlar?

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




