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8. Sınıf 1. Dönem
SORU SAYISI : 90

SINAV SÜRESİ : 135 Dakika
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Türkçe
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
İngilizce

Adı Soyadı
Sınıfı

VAN
Akademik Başarı

Öğrenci Numarası

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğü yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayınlanması yada kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

A
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TÜRKÇE

TÜRKÇE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
3.

Şimdilerde yerlerini ağır metal kapılara bırakan
o güzelim ahşap işlemeli kapılar antikacıların
soğuk vitrinlerinde bir masa tablası ya da iç
dekor olarak kullanılmak üzere uygun fiyata
satılmayı bekliyor. Yıllar boyunca yüzlerine
vuran yağmurlara ve rüzgarlara, içlerinde
sakladıkları anılara, kim, nasıl değer biçecek
dersiniz?

Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakilerin
hangisine başvurmamıştır?

A) Paha biçilmez bir değere sahip olduklarına

A) Bir kavramı açıklamaya

B) Günümüzde hak ettikleri ilgiyi
göremediklerine

B) Anlatılanları okuyucunun zihninde
canlandırmaya

C) Taşıdıkları sırlarla geçmişin tanıkları
olduklarına

C) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının
görüşleriyle desteklemeye
D) Konuyu örneklerle desteklemeye

(1) Günümüzde gerek çocukların gerekse
erişkinlerin yaşamında iletişim ve bilgilenme
açısından, televizyonun etkisi yazılı
yayınlardan daha fazladır. (2) Televizyon,
görsel ve işitsel duyulara yönelik bir kitle
iletişim aracı olduğu için hem olumlu hem
de olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. (3)
Çocukların en iyi arkadaşı diyebileceğimiz
televizyon doğru kullanılırsa çocuğun zihinsel
gelişimine katkıda bulunabilir. (4) Televizyon
izlerken ebeveynler onun yanında olmalı
veya izleyeceği programları seçmeli ve takip
etmelidir.

S

4.

İD

Ey oğul! Güçlü, kuvvetli ve akıllısın. Ama bunları
nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah
rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin
bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima
sabırlı ve iradene sahip olasın! Ey oğul! Sabır
çok önemlidir. Vaktinden önce çiçek açmaz.
Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır.
Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin,
kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme.
Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten
de, diri tutan da bu irfandır. Ey oğul! İnsanlar
vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında
ölür. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi
büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler,
bilinmeyenler, ancak senin adaletinle gün
ışığına çıkacaktır.
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İD

D) İnsanlardan vefa beklediklerine

2.

Şehirler bize birikimin büyük örneklerini
verir. Müzeler bu birikimlerin sergilendiği
yerlerdir. Yabancı bir yazarın “Roma bir günde
yapılmadı.” diye bir sözü vardır. Bu söz her
şehir için doğrudur. Ankara, İstanbul, Bursa,
Konya bir günde yapılmamıştır. Büyük bir şehri
süsleyen abidelerden her biri ayrı bir devrin
eseridir.

Bu metinde söz edilen kapılarla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

S

1.

“Ey oğul!” sözünün bu metne
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçadaki numaralanmış cümleler
hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

katkısı

A) 1. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
B) 2. cümlede, yargı gerekçesiyle birlikte
verilmiştir.

A) Konuşma sanatını oluşturması
B) Ana duyguyu yansıtması

C) 3. cümlede, yargı bir koşula bağlanmıştır.

C) İçtenlik kazandırması

D) 4. cümlede bir varsayım dile getirilmektedir.

D) Anlaşılırlığı güçlendirmesi

2
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5.

A
7.

Dil, kesin sınırları çizilemeyen, her zaman
genişleyen bir ülkedir. Yetkin olan herkes bu
ülkeye yeni topraklar katabilir. Bunun için
sözcük üretme, türetme bilgisinin yanında iyi bir
dil zevki de gerekir. Bazı sanatçılar yazılarına
kendi ürünü sözcükleri öyle yerleştirir ki o metni
okuyan herkes artık onu benimsemiştir.

A
Van Gölü dünyanın en büyük Sodalı Gölüdür.
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Van Gölü,
dünyanın kapalı havza göllerinden biridir. Van
Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan
ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut volkanik
dağının patlaması sonucu oluşan kraterde
biriken suların oluşturduğu varsayılan
volkanik bir göldür.

Bu metinde geçen altı çizili ifadeyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Unutulmuş sözcüklere işlevsellik
kazandırmak

B

S

Van deyince akla Van Gölü geliyor demiştim
ya başta. Vanlılar ona deniz diyor, öyle büyük
öyle ihtişamlı olunca… Uçakta pilotumuz
Van Gölü çevresinde nerelerin olduğunu
anlatırken büyüsüne kapılıverdim Van
Gölü’nün… Acaba Van Gölü Canavarı var
mıydı gerçekten? Dünyanın en büyük sodalı,
Türkiye’nin ise en büyük gölü. Çevresini
sarmış dağların karlı zirvelerinin arasında
pırıl pırıldı Van Gölü.

B) Türetilmiş sözcükleri metinlerde kullanmak
C) Dili yeni sözcüklerle zenginleştirmek

Bu iki metne göre, aşağıdaki sorulardan
hangisi cevaplanabilir?
A) Doğayı konu edinen yazılar çevre bilinci
oluşturur mu?
B) İnsanlar yaşadıklarından, gördüklerinden
niçin etkilenir?
C) Herhangi bir yeri betimleyerek anlatmanın
zorlukları nelerdir?

S

Hayatta zorluklar iyi ki var. Çünkü onlar
olgunlaştıracak seni. Sen, ham bir meyvesin
bu yolculuğun başında. Rüzgârla, güneşle,
yağmurla, karla, fırtınayla mücadele etmekten
korkuyorsan kızarıp lezzetli bir meyveye
dönüşemezsin. Hamken düşen bir meyve,
çürümekten, toprağa karışıp gitmekten kendini
koruyamaz. Bu zorlu mücadeleyi kazananlar
hep sabredenler olmuştur.
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İD

D) Sözcüklerin doğal yapısını korumak

D) Aynı konu değişik şekillerde anlatılabilir mi?

Bu metinde, yazarın okuyucuya vermek
istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

İD

6.

TÜRKÇE

A) Zorluklarla mücadele etmenin kolay
olmadığı

B) Başarıya ulaşmak için zorlukları yenmek
gerektiği

8.

C) Zorlukların, insanı gerçek olgunluğa
ulaştırdığı
D) Hayatın zorluklar üzerine kurulduğu

Van yeşilliğinin kendi özgü bir kerameti var ( )
Bu yeşili kana kana içinize çektiniz mi insana
aşık olma arzusu veriyor ( ) Neye mi ( ) Herkese,
uçan kuşa, eşe, dosta ( )
Bu metinde boş bırakılan yerlere, sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

3

A) (:), (.), (!), (.)

B) (.), (.), (?), (...)

C) (.), (,), (!), (.)

D) (:), (.), (?), (...)
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A

11. Güzellikleri alır satarım; gelişim bu

Kitapları hayatının bir parçası olarak gören
her kişi, mutluluk yolunda mesafe kat etmiştir.
Hayatın ağır yükü, psikolojik sıkıntılar ancak
kitabın dostluğu sayesinde atlatılacaktır.
Bunalmış insanlığın tek kurtuluş reçetesi
kitaplardır. Kitapların efsunlu deryasına ancak
okuma rotasını belirlemiş kişiler açılabilir.
Okuma, bizi hayal sınırlarımızın ötesine
ulaştıran bir eylemdir.

Güzel tellalıyım ben; alan var mı? Neşem bu
Güzelle yüceltirim insanlığı, işim bu
Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam ki
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki
anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin
hangisinde yoktur?

Bu parçanın alındığı yazı türü aşağıdakilerin
hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Düşünmeden öğrenmek faydasız,
öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

A) Gezilip görülen yerler ve bu yerlerle ilgili
izlenimler aktarılmıştır.

S

B) İlerlemenin durduğu yerde, gerileme başlar.
C) Hayat boyu korkak yaşamamanın yolu bir
gün cesur yaşamaktan geçer.

B) Bir konu üzerinde, kişisel düşünceler
belgelere dayanılmadan dile getirilmiştir.

D) Bazen kazanmak için kaybetmeyi göze
almak gerekir.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

C) Yaşanan olaylar, günü gününe tarih
belirtilerek kaleme alınmıştır.

D) Yaşanmış ya da gerçeğe uygun biçimde
tasarlanmış olaylar anlatılmıştır.

TÜRKÇE

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı
diğerlerinden farklıdır?

S

10. (1) İzmir Körfezi’nin girişinden güneyine kadar
geniş bir alana yayılan, üç yanı denizle çevrili
Karaburun Yarımadası âdeta İzmir’in saklı
kalmış bir cennet vadisi. (2) Sanki burası bütün
güzellikleri potasında eriterek kendi zamanını
oluşturmuş. (3) Bu cennette sessizliği,
huzuru ve gürültülü şehir yaşantısında
bulamayacağınız
değerleri
bulabilirsiniz.
(4) Anadolu Yarımadası’nın batısı olan Ege
Bölgesi’nin Ege Denizi’ne uzanan çıkıntılı Urla
Yarımdası’nın en kuzey bölümü Karaburun’u
oluşturuyor.

A) Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş
olmaktır.
B) Arkadaşlık, kanatsız bir sevgidir.

İD

C) Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir
ağaçtır.

D) Arkadaşlık, hep kendi iyiliğinize seslenir.

Bu metinde, numaralanmış cümlelerden
hangisi kanıtlanabilirlilik açısından
diğerlerinden farklıdır?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

4
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A

13. Kitaplarla tanıştıktan sonra yaşamım anlam
1
kazandı, diyebilirim. İnsanlarla iletişimim

TÜRKÇE

çok değişti; konuşurken, okurken, yazarken,
2
düşünürken
neredeyse
hiçbir
sorun
3
yaşamıyorum. Dünyaya daha geniş bir

15. İnsan beyni, sahibinin yapmak istediği şeyi
gerçekleştirme yollarını bulacak şekilde
yaratılmıştır. “….........” diyen atasözü de bu fikri
doğrulamaktadır. Pek çok insan, insan gücünün
dışında zannedilen muazzam işleri sadece
azimleri sayesinde başarmış, o işleri yapmayı
akıllarından bile geçirmeyen insanlarsa varılan
netice karşısında şaşakalmışlardır.

pencereden bakmayı öğrendim.
4
Bu metinde geçen altı çizili sözcüklerden
hangisi gerçek anlamını yitirmiştir?

Düşüncenin yönüne göre, boş bırakılan
yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi
getirilmelidir?

A) 1

A) Taşıma su ile değirmen dönmez.

C) 3

D) 4

Bu metinde, numaralanmış
rin hangisinde kişileştirmeye
mamıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

C) Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.
D) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

S

16. Edebiyat dünyasında bazı şeyleri anlamak çok
zor. Örneğin, bizim kapağına bile bakmadığımız
bazı kitapları birileri niçin peynir ekmek gibi
tüketiyor veya bizim çok sevdiğimiz kitaplar yüz
adet bile satamazken ötekiler çok satıyor, işte
buna bir türlü akıl erdiremiyorum.
Bu metindeki altı çizili deyimin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

İD

14. (1) Çiçekler dağların eteklerini bir gelinlik gibi
süslemişti. (2) Uykusundan yeni uyanan pınar
ise ceylanlara en güzel şarkısını söylüyordu.
(3) Pınara hoş nağmeleriyle eşlik eden kuşlar
da vefalı dostları ağaçlara selam vermeyi
unutmamıştı. (4) Bu sırada gökyüzü; doğanın
sevincine, neşesine gülümseyerek deryayla
pınarın kavuştukları sahile gökkuşağı renklerini
yansıtmıştı.

B) Görünen köy kılavuz istemez.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

B) 2

A) Değişik sebeplerden dolayı doğru
düşünemez durumda olmak

cümlelebaşvurul-

B) İyice düşünüp taşınarak hareket etmemek

D) 4

C) Ne olduğunu anlayamamak, sırrını
çözememek
D) Beğendiği bir şeyi düşünmekten kendini
alamamak

5
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A

17. I. Koskoca şehirde bir yer bulup
barınamadılar.

TÜRKÇE

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük
harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı
yoktur?

II. Çağdışı fikirlerin burada barınamayacağını
görmüştü.
III. Çalıştığı yerlerin hiçbirinde barınamadı.

A) Aşık Veysel’in şiirleri, ‘‘Dostlar Beni
Hatırlasın’’ adıyla bir kitapta toplanmıştır.

IV. Burası, yılın her mevsiminde gemilerin
barınabileceği bir yerdi.

B) Hava raporuna göre Doğu Anadolu Bölgesi
bu hafta Güneşli olacakmış.
C) Ayşe Hanım, oğlunu yarın Hastaneye
götürecekmiş.

“Barınmak”
sözcüğü,
numaralanmış
cümlelerde
aşağıdaki
anlamlarından
hangisiyle kullanılmamıştır?

D) Doktor Hasan, her yıl mutlaka ingiltereye
gidiyormuş.

S

A) Yerleşmek için uygun koşullar bularak
oturmak

İD

B) Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam
bulmak

D) Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

C) Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek

söz

A) Duygularını eserlerine yansıtmak
B) Akıcı bir anlatıma sahip olmak

A) Önceki tecrübelerinden faydalandığı
B) Düşüncelerinde ısrarcı olduğu

grubuyla

C) Başkalarını taklit etmekten uzak durduğu

İD

Bu metindeki altı çizili
anlatılmak istenen nedir?

Bu cümleye göre, düşünen insan hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

S

18. Ömer Seyfettin’in hikayeleri, sanatsal anlamda
varması gereken yere varmış bir anlatımın
ürünü. Üslubunda hiç takılma olmadan, okuru
hiç sıkmadan olayları anlatmayı başarıyor bu
usta yazar.

20. Düşünen insan; düşünme yetisini elinde
bulunduran,
başkalarının
düşüncelerine
öykünmeyen ama onlara değer veren
ve akıl gücüne dayanarak, bilgilerinden,
yeteneklerinden, deneyimlerinden yararlanıp
amacını gerçekleştirmek için azimle çalışandır.

D) Kararlılığından ödün vermediği

C) Yaşadığı çağda her kesime hitap edebilmek
D) Günlük olayları süsleyerek aktarmak

Türkçe Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
6
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MATEMATİK

MATEMATİK
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1. 		

3.

1, 2, 4, a, 8, b, 16, 20, 40, c

Başlangıç

Yukarıda pozitif çarpanları küçükten
büyüğe doğru verilmiş olan sayının, asal
çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

24.52

B)

23.52

C)

23.5

D)

15

24.5

12

16

9

18

10

22

6

21

15

20

30

28

I

II

III

IV

A) 16

42 m

Uzunlukları 35 m ve 42 m olan
A ve B direkleri kesilerek eşit
ve en büyük uzunluktaki
parçalara ayrılacaktır.

4.

Her bir kesim 2 dakika
sürdüğüne göre, parçalama
işi toplam kaç dakika sürer?
B) 18

C) 20

A) I

B) II

C) III

D) IV

x bir çift sayı ve x d Z+ olmak üzere,

S

35 m

B

Yukarıda kuralı verilen oyunu oynayan Ata
kaç numaralı çıkışa ulaşır?

. x 4.2x44444
.... 4x3 = a x
1x44444
x tan e

eşitliği veriliyor.

D)22

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?

İD

2. 			
A

Kural 1 : Oyuna başlangıç kutusundaki sayı ile
başlanır.
Kural 2 : Her seferinde bir alt satırdaki sayılardan aralarında asal sayı çifti oluşturduğu sayıya geçilir.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

Çıkış :

7

A) x = |a|

B) x = a

C) x = -a

D) a = xx
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5. 		

A

7015,04 = 7.10a + 1. 10b +5. 10c + 4. 10d

7.

B) b - d = 5

C) c - d = - 2

D) a + b = 2

m ve n birer doğal sayı olmak üzere,
16m . 25n

eşitliğine göre, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) a + c = 3

MATEMATİK

çarpımının sonucu on üç basamaklı en
küçük doğal sayıya eşit olduğuna göre,
m + n toplamı kaçtır?
B) 6

C) 9

D) 12

}

6.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

A) 3

2-3

B) 4

C) 2

Buna göre, hareket halindeki bir yeni
doğan bebeğin bir gündeki ortalama nabız
sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?

D) 1

A) 2,736 . 106

B) 5,472 . 105

C) 5,472 . 106

D) 2,736 . 105

İD

A) 8

Sağlıklı bir yeni doğan bebeğin hareket
halindeki nabız sayısı dakikada ortalama 190
dır.

S

Kareli kağıt üzerindeki küçük karelerin bir
kenar uzunluğu 2-3 cm olduğuna göre, taralı
bölgenin çevresi kaç cm dir?

8.

8
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A

9.

MATEMATİK

11.
49

25

16

I.

81

3 irrasyonel bir sayıdır.

II. 3, 14159265…. sayısı rasyonel bir sayıdır.
Yukarıdaki
kartların
üzerinde
yazan
sayılardan kaç tanesi karesel sayıdır?
A) 1

B) 2

C) 3

III. Her rasyonel sayı aynı zamanda bir
irrasyonel sayıdır.
IV. 3, 42 rasyonel bir sayıdır.

D) 4

K

L
38

Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen K ile L
ardışık iki doğal sayıdır. 38 sayısı K ve L
arasında olduğuna göre, K.L değeri kaçtır?
B) 56

C) 42

D) 30

B) II ve III

C) I ve IV

D) I, II ve IV

12.

128 km

Bir araç
128 km lik bir yolun yarısını
2 8 km/sa hızla, diğer yarısını da 2 km/sa
hızla gitmiştir.
Buna göre, bu araç yolun tamamını kaç
saatte tamamlamıştır?
A) 5

B) 4,5

C) 4

İD

A) 72

A) I ve II

S

10.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

9

D) 3,5

A
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13.

15.

A

72 L su

50 L su

A Kabı

B Kabı

Yukarıda verilenlere göre, A kabındaki su, B
kabındaki sudan kaç L fazladır?

B

A)

2

B)

12

C)

18

D)

22

S

C
Yukarıdaki 16 eş kareden oluşan şeklin alanı
32 cm2 dir. A noktasında bulunan karınca,
belirtilen yolu takip ederek önce B, sonra da C
noktasına ulaşıyor.

A) 13 ile 14

B) 12 ile 13

C) 11 ile 12

D) 10 ile 11

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Buna göre, karıncanın A ile C noktaları
arasında gittiği mesafe cm cinsinden hangi
iki tam sayı arasında olur?

16. Alanı 3,24 cm2 olan bir karenin çevre
uzunluğu kaç cm dir?

14. 			

4 3 .A = B

12

B)

18

C)

27

C) 8,2

İD

eşitliğinde B bir tam sayı olduğuna göre, A
yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A)

B) 7,2

D)

D)9,2

S

A) 6,2

48

10
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A

17. 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen
bir öğrencinin sarışın kız olma olasılığı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
4
C) 5

3
B) 4

2
A) 3

19. Tunca
Uras
Ortaokulundaki
bayan
öğretmenlerin sayısı, erkek öğretmenlerin
sayısından daha az olduğuna göre, rastgele
seçilen bir öğretmenin erkek olma olasılığı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5
D) 6

7
B) 13

8
C) 17

9
D) 19

İD

S

5
A) 11

Gözlüksüz

Kız

7

8

Erkek

6

9

		

Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilere ait
bilgiler verilmiştir.
Buna
göre,
yanlıştır?

aşağıdakilerden

hangisi

A) Seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı,
gözlüksüz erkek olma olasılığından daha
azdır.

2 birim
5 birim
8 birim

Ata’ nın elinde yukarıda verilen çubukların
2 birim ve 5 birim olanlarından üçer tane, 8
birim olanından ise altı tane vardır. Ata bu
çubuklardan aynı ebatta olanları kullanarak
farklı eşkenar üçgenler oluşturacak ve bir
tanesinin içini maviye boyayacaktır.
Buna göre Ata’nın içini maviye boyadığı
eşkenar üçgeni 2 birimlik çubuklarla
oluşturmuş olma olasılığı kaçtır?

S

Gözlüklü

20. 		
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

18.

B) Seçilen bir öğrencinin gözlüksüz kız olma
olasılığı, gözlüklü erkek olma olasılığından
daha fazladır.

1
A) 5

1
C) 3

1
D) 2

İD

C) Seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile
erkek olma olasılığı eşit olasılıklıdır.

1
B) 4

D) Seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olma
olasılığı, gözlüklü olma olasılığından daha
fazladır.

Matematik Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
11
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A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1.

3.

Öğrencileriyle “nesi var” oyununu oynayan
Nihat öğretmen, şu özelikleri saymıştır:
1. Sonuçları test edilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi olmadan bu amaç
gerçekleşmez?

2. İtme, çekme ve kaldırma kuvveti vardır.
3. Evrenseldir.
4. Maddenin enerjisi ve yapısı ile ilgilidir.

S

Nihat öğretmen, evrendeki yasalardan
hangisinin özeliklerini saymıştır?
B) Biyolojik yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Fiziksel yasalar
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

A) Doğa yasaları

2.

• Kader sen bize nazik davranmadın
• Ördü kader ağlarını
• Yerden yere vurdun kader
• Kader mahkûmuyum
• Kaderin böylesine yazıklar olsun

Dinin amacı, insanı, Allah’ın varlığına ve
birliğine inanmaya, O’nun buyruklarını yerine
getirmeye yönlendirmektir.

4.

A) İbadet

B) Ahlâk

C) Akıl

D) İman

Hendek
savaşında;
Mekkeli
müşrikler
Müslümanları kökten ortadan kaldırmak için
çok güçlü ordular kurmuşlar. Hz. Muhammed
ise Medine’yi savunmak için ordusuyla Mescid-i
Nebevi’de istişare yapmış. Yapılan istişare
sonucunda Selman-ı Farisi’nin teklifi kabul
edilmiş ve Medine şehrinin etrafı hendeklerle
kazılmıştır. Böylece Müslümanlar bu savaşı
kazanmıştır.

S

Yukarıda verilen örnek olaydan yararlanarak;
I. İşinde uzman olanlarla fikir alış verişi
yapmak,
II. Bir işe başlamadan önce gerekli tüm
tedbirleri almak,

A) Kader kavramını doğru anlamıştır.

III. Sorumlulukları çevredeki insanlara
yüklemek,

İD

Yukarıdaki şarkıları dinleyen birisi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Kendi sorumluluğunun farkında değildir.

Yargılardan hangisine ya da hangilerine
ulaşılabilir?

C) Kaza ile kader kavramını karıştırmaktadır.
D) Bu şarkıları dinlemesine kader sebep
olmuştur.

12

A) Yalnız I

B)YalnızII

C) I ve II

D) I, II, III
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5.

A
7.

Öğrencileriyle “Ben bilmem arkadaşım bilir.”
etkinliğini yapan Nihat öğretmen, öğrencisi
Melisa’ya:
-Evrendeki yasalar Kur’an-ı Kerim’de hangi
isimle geçer? sorusunu sorar.
Melisa:
-Ben bilmem arkadaşım Kübra bilir, der.

3. Ecel : Canlıların yaşam süresinin bitmesine
denir.

C) Külli İrade

D) Sünnetullah

4. Sünnetullah : Kur’an’ı Kerim’de toplumsal
yasalar için kullanılır.
Yukarıda verilen kavramlardan hangisinin
anlamı yanlış yazılmıştır?

Allah’tan başka ilah yoktur. O, haydır ve
kayyumdur…”

C) 3

D) 4

2011 yılında Van’da meydana gelen depremden
dolayı insanlar evlerini kaybettiler ve sağlık
sorunları yaşadılar.

S

Ayete’l Kürsiyi okuyan bir öğrenci yukarıda
altı çizili kavramları nasıl anlamlandırır?

8.

B) 2

A) Esirgeyendir – bağışlayandır

O dönemde ilk olarak barınma ihtiyaçlarını
ve sağlık sorunlarını kısmi olarak gideren
kurum aşağıdakilerden hangisidir?

B) Hayat sahibidir – idare edendir

A) Toki

B) Aşevleri

C) Kızılay

D) Valilik

C) İlim sahibidir – her şeyi bilendir
D) Koruyandır – gözetendir

İD

6.

A) 1

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

B) Kader

1. Külli irade : Allah’ın her şeyi var etme
iradesidir. Sınırsızdır.
2. Kaza : Allah’ın olmuş ve olacak her şeyin
zamanını, yerini, nasıl olacaklarını önceden
takdir edip programlamasıdır.

Melisa’nın arkadaşı Kübra, aşağıdakilerden
hangisini söylerse doğru cevabı vermiş
olur?
A) Tevekkül

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

13
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9.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Zekat konusunu öğrenen sekizinci sınıftaki
ikiz kardeş Selin ve İrem, babalarına ticaret
mallarından elde ettikleri yıllık gelirin ne kadar
olduğunu sorarlar. Kirada oturan ve çocukları
okuyan baba,“Ticaret mallarından yıllık elde
ettiğimiz gelir 16000 TL” diye cevap vermiştir.
İrem: “O zaman bizim yılda 40TL zekat
vermemiz gerekir.” demiştir. Selin ise “400TL
vermemiz gerekir.” demiştir.
Yukarıdaki diyaloğa göre doğru olan sonuç
aşağıdakilerden hangisidir?

S

A) İrem’in cevabı doğrudur.
B) Selin’in cevabı doğrudur.

C) İrem yanlış Selin doğru cevap vermiştir

10. 			

ÖLÜM GÜZEL ŞEY

Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) Baba, “Şartları taşımadığımız için zekat
vermememiz gerekir.” demiştir

S

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?
Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!
Ölümü de öldüren Rabb’e secdeler olsun!
Necip FAZIL KISAKÜREK

İD

Yukarıdaki
şiirin
konusu
aşağıdaki
ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Ölçüyü adaletle doğru tutun ve tartıyı eksik
tutmayın.
B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

C) Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur,
verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini
dosdoğru yaparlar.
D) Her canlı ölümü tatacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
14
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FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
2.

1.

S

DNA
eşleşmesi
bir kez olur.

Kalıtsal
çeşitlilik
vardır.

I. DNA’yı meydana getiren yapı birimidir.

Yukarıda verilen balonlardan Özal mitoza ait,
Nur ise mayoza ait bilgilerin olduğu balonlardan
puan alacaktır.
Her balon 5 puan olduğuna göre Nur ve Özal
kaç puan alır?

B) Özal : 20 – Nur : 15
C) Özal : 15 – Nur : 15
D) Özal : 15 – Nur : 10

II. Hücre içindeki yönetici moleküldür.
III. DNA üzerinde belirli görevleri içeren kalıtım
birimidir.
Buna göre, turist kafilesinin nereyi ziyaret
ettiği söylenemez?
A)

Muradiye Şelalesi
B)

İD

A) Özal : 20 – Nur : 10

Yabancı bilim insanlarından oluşan bir turist
kafilesi, Van’da gezdikleri yerlerde çektikleri
fotoğrafların arkasına aşağıda verilen bilgilerin
resmini yapıyor.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Üreme
hücrelerinin
oluşmasını
sağlar.

S

Bütün
canlılarda
görülür.

iki yarım
hücre
oluşur.

Akdamar Adası

C)

Fosfat

Şeker

Van Kalesi

D)

Van Gölü
15
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A

3.

5.

FEN BİLİMLERİ
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış
olduğu “Ergenlikte Doğru Davranışlar” adlı
sempozyuma katılan ortaokul öğrencisi
Lale’nin aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenir?
A) Gece çok geç vakitlere kadar ders çalışması

Van kedisi
2n=38

B) Anne ve babasından çok arkadaşlarını
dinlemesi

İnci kefali
2n=104

C) Derslerini ihmal etmeden sosyal aktivitelere
de katılması

Yukarıda kromozom sayıları verilen Van
ilimize ait canlılar ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

S

D) Psikolojisi bozulduğunda içine kapanması

A) İnci kefalinin kromozom sayısı fazla olduğu
için daha gelişmiş bir canlıdır.

C) Kromozom sayısı, vücut ağırlığı ile ilgilidir.
D) Farklı türdeki canlılar, farklı sayıda
kromozom içerir.

HABER

Yalnızca eşeyli üremede görülür.
Kırılan kemiğin onarılmasını sağlar.

S

Yukarıda verilen haberde yaşanan durumun
nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

B) Ergenlikte fiziksel değişim geçirdiği için
C) Ergenliği sağlıklı geçirmediği için

Üreme hücrelerinin birleşmesi ile oluşur.

,
ve
şekilleriyle verilen ifadeler
aşağıdakilerden hangileriyle ilgilidir?

Araştırma sonuçlarına göre sigara, alkol
ve uyuşturucu kullanımına başlama
büyük oranda ergenlik döneminde
gerçekleşmektedir.

A) Akranlarını model aldığı için

6.

A) Mitoz 		

Döllenme

Mayoz

B) Mayoz		

Döllenme

Mitoz

C) Döllenme

Mitoz		

Mayoz

D) Döllenme

Mayoz 		

Mitoz

İD

4.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

B) İnci kefali sayısı daha fazla olduğu için
kromozom sayısı daha fazladır.

D) Büyüdüğünü fark ettirmek için

16
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7.

FEN BİLİMLERİ

9.

P
Görselde hangi
mamıştır?

S

Ahmet: Beni anneme, babama, amca ve
teyzeme benzetenler olmuştur. Bu durumun
bilimsel bir geçerliliği var.
Ahmet’in bahsettiği durumun sebebi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?

basit

makine

kullanıl-

A) Makara

B) Kaldıraç

C) Çıkrık

D) Dişli

İD

A) Nükleotid dizilişleri aynı olduğu için

D) Kromozom sayıları nesiller boyu sabit
kaldığı için

10.

Bana bir kaldıraç verin,
Dünya’yı yerinden oynatayım.

Arşiment

S

C) Mayoz bölünme ile özellikler yavru hücreye
aktarıldığı için

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

B) Canlılar, özelliklerini sonraki nesillere
aktardığı için

8.

Arşimet, bu sözüyle kaldıracın
özelliğini vurgulamaktadır?
S

H

İ

A) Enerjiden kazanç sağladığı

L

B) İşten kazanç sağladığı

İD

A

Yukarıda karışık olarak verilen mitoz
bölünmeye ait evreler doğru sıralandığında
hangi sözcük oluşur?
A) İHLAS		

B) SAHİL

C) HALİS		

D) SALİH

C) Kuvvetten kazanç sağladığı
D) Yoldan kazanç sağladığı

17
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A

11. “Basit bilimsel ilkelere dayanan, uygulanan
kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve şiddetini
değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlayan
araçlara ‘basit makine’ denir.”

FEN BİLİMLERİ

13.

r

4r

Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatta
kullandığımız bir basit makine değildir?
A) Kapı Kolu

B) Keser

C) Mutfak robotu

D) Vida

b
a
Yukarıdaki düzenekte okun a çarkında mavi
rengini göstermesi için b çarkı hangi yönde
ve en az kaç derece döndürülmelidir?
Yön

S
Kuvvet

a)

1)

Yük

Kuvvet
b)

2)

Kuvvet
3)

Yük
c)

Derece

A)

1

181O

B)

1

361O

C)

2

181O

D)

2

361O

14.

S

Yük

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD
12.

1

2

Görselde anlatılmak istenen düşünceyi
aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder?

A) 1-a, 2-b, 3-c

B) 1-b, 2-c, 3-a

A) Basit makineler iş kolaylığının yanında
kuvvetten de kazanç sağlar.

C)1-c, 2-b, 3, a

D) 1-c, 2-a, 3-b

İD

Yukarıda verilen kaldıraç düzenekleri
ile günlük hayatta kullanılan aletler
eşleştirildiğinde
doğru
eşleştirme
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

B) Basit makineler sayesinde zamandan
tasarruf ederiz.
C) Basit makineler daha güçlü olmamızı
sağlar.
D) Basit makineler sayesinde enerjiden
tasarruf etmiş oluruz.

18
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15.

F

F
L 400

h

M

K 300

h

17.

F
450

He

h

Be
Mg

K, L ve M yükleri eşit F kuvvetleriyle dengededir.

Ar

Buna göre, K, L ve M yüklerinin kütleleriyle
ilgili
olarak
aşağıdakilerden
hangisi
doğrudur?
B) K=L=M

C) M>K>L

D) M>L>K

MN X

Y

D) K - X

A) 		

He, Be

Mg, Ar

B) 		

He, Mg

Be, Ar

C)		

He, Ar

Mg, Ar

D)		

Be, Mg

He, Ar

18. Ahmet, bir deney yapmak için eline aldığı bezi
su ile ıslatıp lavabo ve musluğu silmiştir. Daha
sonra aynı işlemi çamaşır sodası kullanarak
yapmış ve lavabo ile musluğun daha fazla
parladığını farketmiştir.

İD

C) L - Y

Aynı Periyot

A) Çamaşır sodasının asit mi baz mı olduğunu
araştırmak

Buna göre, hangi ikisi arasında elektron
ortaklaşması gerçekleşir?
B) M - X

)2 )8 )8

Ahmet’in bu deneyle aşağıdakilerden
hangisini araştırdığı söylenebilir?

Periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri
harflerle gösterilmiştir.

A) K - L

)2 )8 )2

Yandaki tabloda bazı elementlerin elektron dizilimleri
verilmiştir.

S

L

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

K

)2 )2

		 Aynı Grup

İD
16.

)2

Buna göre, aynı periyot ve aynı grupta
olan elementler hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

S

A) K>L>M

FEN BİLİMLERİ

B) Çamaşır sodasının asit özelliğinin temizliğe
etkisini araştırmak
C) Suyun asit özelliğinden dolayı temizlikte
kullanılması gerektiğini ispatlamak
D) Çamaşır sodasının baz özelliğinin
temizlikteki etkisini araştırmak

19
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19. Okul bahçesinde etkinlik yapmak için öğrencileri
ile bahçeye çıkan Sevda Öğretmen, aşağıdaki
görseli çiziyor.
Na He
O

Ne

Mg

20. Bir okulda 8. sınıflar müze gezisi için gelen üç
araca yerleşmeye çalışmaktadır.
A şubesinin bindiği araçta eksik ya da fazla
koltuk kalmamıştır.

Kural : Sırası gelen öğrenci,
özelliği söylenen elementin
olduğu kareye gidecektir.

B şubesinin bindiği araçta iki öğrenci ayakta
kalmıştır.
C şubesinin bindiği araçta iki koltuk boş
kalmıştır.

Buna göre hangi öğrenci yanlış kareye
gitmiştir?
Ayşe

B) Ametaldir.

Asiye

Yukarıdaki olayda geçen sınıflar, periyodik
tablodaki
elementlere
benzetilirse,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Mg

S

A) Son katmanında 2 e
bulunur.

Na

B şubesi

C şubesi

A) 		 Metal

Soygaz

Ametal

B) 		 Soygaz

Metal

Ametal

C)		 Metal

Ametal

Soygaz

D)		 Soygaz

Ametal

Metal

S

Ne

		
A şubesi

İD

Arif

He

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

D) Anyon ya da katyon
oluşturmaz.

İD

C) Parlaktır ve elektriği
iletir.

Ali

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
2. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti
parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde
Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik
akımının etkisiyle ayaklanmaya başladı.
Buna göre yukarıda verilen gelişmeler
Osmanlı Devleti’nde aşağıda verilen
faaliyetlerden hangisine ortam hazırlamıştır?

S

Mustafa Kemal 1911 yılında Harbiye
Nezaretinde bir göreve tayin edildi. Onun
yeni görevi için İstanbul’a geldiği günlerde
İtalya, Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki
son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal
etmeye başladı. Ege Denizi ve Akdeniz İtalyan
kontrolü altında olduğu için Osmanlı Devleti
Trablusgarp’a denizden ulaşamıyordu. Kara
yolu da Mısır’ın, İngiltere’nin elinde bulunması
nedeniyle kapalıydı. Bunun üzerine aralarında
Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllü, genç
Osmanlı subayları bir direniş cephesi oluşturmak
için gizlice Trablusgarp’a gitmişlerdi. Mustafa
Kemal, Trablusgarp’a vardıktan sonra yerli Arap
kabilelerini teşkilatlandırarak harekete geçirdi.
Bingazi, Derne ve Tobruk cephelerindeki
başarılı savunması ile İtalyanların iç bölgelere
doğru ilerlemesine izin vermedi. Kazandığı bu
zaferler nedeniyle de binbaşılığa yükseltildi.

A) Mustafa Kemal Trablusgarp’ta bulunan
halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemesinde
teşkilatçılık ve liderlik özelliği etkili olmuştur.
B) Osmanlı Devleti İtalyanlara karşı kazandığı
Trablusgarp Savaşı ile Afrika’daki son
toprak parçasını korumayı bilmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a yardın
gönderememesinde birden fazla Avrupalı
devletin engellemeleri etkili olmuştur.

B) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na
katılarak savaşın süresini uzatmasına
C) Osmanlı aydınlarının imparatorluğu
kurtarmak için milliyetçilik akımına karşı
birçok fikir akımı ortaya atmasına
D) Osmanlı Devleti’nin eski gücüne kavuşarak
Dünya siyasetinde söz sahibi olmasına

3.
Milli Mücadele Cepheleri

D

Y

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenilerle savaşılmıştır.

S

Yukarıda verilen metinden hareketle
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlenerek
Avrupa’da sözü geçen bir devlet olmasına

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

1.

Batı Cephesi komutanı Ali Fuat
Paşa’dır.

D) Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki
son toprağını sömürgeci devletlere
bırakmak istemeyen Osmanlı Devleti’nin
genç subayları bölgeye giderek burada
mücadele etmişlerdir.

İD

Güney Cephesi’nde Düzenli Ordu
savaşmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar D, yanlış
olanlar Y harfiyle belirtilecektir.
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Buna göre, doğru harflendirme
seçenekte belirtildiği gibi olmalıdır?

hangi

A) D

B) D

C) D

D) Y

D

Y

D

Y

D

D

Y

Y
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6.

Mustafa Kemal, Conkbayırı Savaşı sırasında
askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum,
ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar
geçecek zaman içinde, yerimize başka
kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” diye
seslenerek onların kahramanca savaşmasını
sağladı. Böylece çıkarmanın daha ilk gününde
saldırıyı durdurmayı başardı. Mustafa Kemal,
çıkarmanın yapılacağı yeri doğru tahmin etmiş,
sorumluluk üstlenmiş, hızla verdiği kararları
büyük bir enerji ve cesaretle uygulamıştı.
Böylece Conkbayırı’nı tutarak baskını boşa
çıkarmış ve düşmanı kıyıya çivilemişti. Bu
başarılarından dolayı da rütbesi albaylığa
yükseltilmiş ve Anafartalar Cephe Grubu
Komutanlığına getirilmişti.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
31 Ekim 1918 tarihinden itibaren Anadolu
toprakları işgalci devletler tarafından yer yer
işgal edildi bu durum karşısında Türk halkı
yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.
Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Türk halkı işgaller karşısında topyekûn
olarak mücadele etmiştir.
B) Halk yerel direniş başlatmıştır.
C) Türk halkı işgalleri tanımamıştır.
D) Halk Anadolu’nun işgaline duyarsız
kalmamıştır.

S

4.

A

II. Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben
size taarruz emretmiyorum, ölmeyi
emrediyorum.” Şeklinde bir emir vermesi
onun kararlılığını göstermektedir.
III. Mustafa Kemal’in sorumluluk üstlenerek
aldığı kararları uygulaması Çanakkale
Cephesi’nde başarıların kazanılmasına
etkili olmuştur.
yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

7.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7.maddesine
göre itilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit
edecek bir durum çıkması halinde herhangi bir
stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
Yukarıdaki
maddeye
bakılarak
itilaf
devletleri ile ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?

S

İD

I. Mustafa Kemal’in önceden çıkarmanın
yapılacağı yeri tahmin etmesi onun ileri
görüşlüğünü kanıtlamaktadır.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

Verilen metinden hareketle;

A) İtilaf Devletleri Osmanlı devletinin
bütünlüğünde yana bir tavır takınmışlardır.

5.

İD

B) Osmanlı Devletini işgal etmek için bir
gerekçe ortaya atmışlardır.
C) Padişah bu anlaşmayı tanımamıştır.

Mustafa Kemal’in 21 Aralık 1921 de TBMM
yaptığı konuşmasında; “Büyük hayaller
peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri
yapar gibi görünen sahtekar insanlar
değiliz…” şeklindeki sözlerinden hareketle
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen kişilik
özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?
A) Gerçekçilik

B) Vatanseverlik

C) İleri görüşlülük

D) Çok yönlülük

D) İtilaf devletleri Osmanlı halkının kendi
yanına çekmek istemişlerdir
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A

Havzaya gelen Mustafa Kemal bir genelge
hazırlayarak;
Mitingler düzenlenerek
edilmelidir.

işgaller

protesto

Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı
hükümetine protesto ve uyarı telgrafları
çekilmelidir.
Buna göre Mustafa Kemal’in
I. Ulusal bilinci uyandırma

S

II. İşgallere karşı bir kamuoyu oluşturma

III. Tek kişiye dayana yeni bir devlet kurmak

C) Yalnız I

D) I ve II

Fransızlar, 30 Ekim 1919’da Maraş’ı işgal
ettiler. Fransızların Mısır ve Suriye’den getirdiği
Ermeniler Türklere karşı taşkınlık yapmaya
başladılar. Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla
başlayan direniş kaleden Türk bayrağının
indirilmesi ile iyice büyüdü. M. Kemal buradaki
direnişi günü gününe takip etti. Binbaşı Suzi Bey,
Yörük Salim ve Kılıç Ali’yi direnişi örgütlemeleri
için bölgeye gönderdi. Türk direnişi karşısında
tutunamayan Ermeniler ve Fransızlar 12 Şubat
1920’de çekilmek zorunda kaldılar.
Buna
göre
söylenemez?

aşağıdakilerden

Buna göre yukarıda verilen metinden
hareketle
aşağıdakilerden
hangisine
ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal’in görüşleri doğrultusunda
İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri ile Mondros
Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır.

S

B) II ve III

10. Mondros
Ateşkes
Antlaşması’nın
imzalanmasının ardından Osmanlı devlet
adamları kamuoyunu umutsuzluğa sevk
etmemek için Mondros Ateşkes Antlaşması
hakkında
olumsuz
değerlendirmelerde
bulunmaktan kaçınmışlardır. Mondros Ateşkes
Antlaşması’nı imzalayan Rauf Bey düzenlediği
basın
toplantısında
şunları
söylemiştir:
“İmzaladığımız
mütareke
sonucunda
devletimizin
bağımsızlığı,
saltanatımızın
hukuku bütünüyle korunmuştur. Bu mütareke,
galip ile mağlup arasında yapılan bir mütareke
değil, belki savaş durumundan çıkmak isteyen
denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir
savaşmaya son vermek niteliğindedir.” sözleri
ateşkes antlaşmasının olumlu olduğu izlenimi
yaratmaya çalışmıştır. İsmet İnönü’nün
anlattığına göre Mustafa Kemal ise “Osmanlı
Hükümeti’nin bu mütareke ile kendini kayıtsız
şartsız düşmanlara teslim etmeye onay
verdiğini yalnız onay vermekle kalmadığını,
düşmanların memleketi istilası için onlara
yardım etmeyi de vaat ettiğini, bu mütarekenin
olduğu gibi uygulanması halinde memleketin
baştan sona kadar işgal ve istila edileceğini” dile
getirmiştir. Nitekim Mustafa Kemal haklı çıkmış
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’na
koydukları maddeler ile hem Osmanlı Devleti’ni
savunmasız bırakmış hem de yapacakları
işgalleri hukuku bir zemine oturtmaya çalışarak
hemen Anadolu’yu işgale başlamıştır.

B) Mustafa
Kemal
Mondros
Ateşkes
Antlaşması’nın
uygulanması
halinde
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü
tehlikeye düşeceğini ön görmüştür.

hangisi

İD

9.

A) I ve III

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

amaçlarından
hangisi
ve
hangilerini
gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A) Fransızlar, Ermenileri kendi emelleri için
kullanmışlardır.

C) Anadolu
halkı
Mondros
Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere
karşı örgütlenerek direniş göstermiştir.

B) Sütçü İmam, vatanseverliği ile ön plana
çıkmıştır.

D) Osmanlı Devlet adamları kamuoyunu
umutsuzluğa düşürmemek adına Mondros
Ateşkes Antlaşması’nın devletlerarası eşitlik
ilkesi gözetilerek imzaladığını belirtmişlerdir.

C) Halkın örgütlenmesi için bölgeye
direnişçiler gönderilmiştir.
D) Fransızlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin
tamamını ele geçirmişlerdir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
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İNGİLİZCE

İNGİLİZCE
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
3.

1.- 5. sorularda boş bırakılan yere uygun
düşen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.
1.

Peter : Hello, this is Peter. Could I speak to
the manager, please?

Teresa: Hey Carol, would you like to drink
something after the class?

Receptionist : ………. . I will put you through.

Carol: I’d love to, but ……….. .

A) He is not available

A) I have got an appointment

B) Call back later

S

B) It sounds like a good idea

C) Hang on a minute

C) that would be fun

D) He is engaged

4.

Raul: Do you like snowshoeing?
Gabriel: ….. I think it is nonsense.

S

Hi, Fiona
Thanks for the birthday party
invitation, but I’m afraid I can’t join
you. ………………

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) I am going to join you

A) That’s great
B) Yes, I do

C) Sounds great

A) I’m going to be there on time.

İD

2.

Receptionist: Hello, Mrs. Carol speaking.

D) Not really

B) I’m going to be out of the town all the
weekend.
C) I’m going to bring some drinks.

D) Would you like me to bring some CDs?
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5.

A

Jane: Hi, Jane’s speaking.

İNGİLİZCE

7.

……..... dislike pop music.

Kate: Hi Jane. I am Kate. Is your sister in?

A) Aslı and Şule

Jane: Unfortunately, she isn’t at home now.
.…......... .

B) Feyza and Şule
C) Şule
D) Aslı and Feyza

A) Leave a message, please
B) I can’t hear you
C) One a moment

İD

S

D) Hang on minute

A recipe for Spaghetti
Ingredients:

Rock

Pop

Aslı

Boring

Trendy

Unberable

Feyza

Fun

Energetic

Boring

Şule

Trendy

- ½ onion
- ¼ gren pepper
- 1 tbsp oil
- Salt, black pepper, parsley
- First; cook spaghetti in boiling water.
- Then, slice onion and green pepper thinly.
- Next, heat a pan and add oil. Add pepper
and cook for two minutes.
- After that, add cooked spaghetti and stir.

S

Jazz

- 200g spaghetti

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

6.- 7. soruları tabloda verilen bilgilere göre
cevaplayınız.

- Finally add salt, black pepper and parsley.

- Cool down for five minutes before serving it.
Energetic

Fun

Enjoy your meal!

İD

6.

8.- 10. soruları verilen metne göre cevaplayınız.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Şule likes all kinds of music.
B) Aslı never listens to rock music.

8.

Before slicing onion and green pepper ……
A) cook spaghetti in boiling water
B) add cooked spaghetti

C) season with salt and black pepper

C) Aslı and Feyza dislike jazz music.

D) cool down for five minutes

D) Feyza likes pop music.
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A

İNGİLİZCE

Season with salt and black pepper after
……...…. .
A) turning the oven
B) adding cooked spaghetti
C) cooling down for five minutes

10. How do we serve it?
A) We serve it hot
B) We serve it with ayran
C) We serve it cool

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

D) serving it cool

İD

S

D) We serve it with salad

İngilizce Testi Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
26

8. SINIF CEVAP ANAHTARI
DİN KÜLTÜRÜ
T.C. İNKILAP
FEN
MATEMATİK
VE AHLAK
TARİHİ VE
İNGİLİZCE
BİLİMLERİ
BİLGİSİ
ATATÜRKÇÜLÜK

Soru No

TÜRKÇE

1

A

D

D

C

B

A

2

C

B

B

A

C

B

3

B

B

C

D

C

C

4

D

A

C

B

D

D

5

C

A

D

C

A

A

6

C

C

B

D

A

A

7

D

C

B

B

B

D

8

B

D

C

D

D

A

9

B

B

D

A

D

B

10

A

C

D

C

A

C

11

A

C

C

12

D

A

D

13

D

C

B

14

A

B

A

15

C

A

A

16

C

B

D

17

C

C

C

18

B

A

D

19

A

B

B

20

B

B

B

NOT : 1. Dönem konularını kapsamaktadır.

VAN
Akademik Başarı

A
SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak
zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kağıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar
ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü
elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları
kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz,
baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz .
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara
geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı , cevap kağıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın
dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kağıdını yıpratmadan
temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kağıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde
önünüzde bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın
sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek
gözetmen eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE
YAPILACAK SON UYARILAR
Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza
cevap verilmeyecektir .
Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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