


Ad : ………………………………………………

Soyad : ………………………………………………

Sınıf	 :	 ………………………………………………

No : ………………………………………………

	Bu	kitapçıkta	sözel	bölüme	ait	sorular	bulunmaktadır.
	 •	Türkçe		 :	 20	soru
	 •	T.C.	İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük	:	 10	soru
	 •	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	 :	 10	soru
	 •	İngilizce	 :	 10	soru

SÖZEL BÖLÜM

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

8.
SINIF



AÇIKLAMA

1.	Bu	kitapçıkta	sözel	bölüm	testi	bulunmaktadır.

2. Bu	test	için	verilen	cevaplama	süresi	75	dakikadır.

3. Bu	kitapçıktaki	testlerde	yer	alan	her	sorunun	yalnızca	bir	doğru	cevabı	vardır.

4. Bu	test	doğru	cevaplarınızın	sayısından	yanlış	cevaplarınızın	sayısının	üçte	biri	düşülecek	ve	kalan	
sayı	net	sayınız	olacaktır.

5. Cevaplamaya	istediğiniz	sorudan	başlayabilirsiniz.



İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

Diğer sayfaya geçiniz.8. Sınıf
3

Bu	testte	20	soru	vardır.	Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdına	işaretleyiniz.

TÜRKÇE

1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre yanıtlayınız.

Camın	icadı	ve	kullanılışı	çok	eski	çağlara	kadar	uzanır.	MÖ	2500	yıllarında	Mısırlılar	camdan	bon-
cuk,	nazarlık	ve	şişe	yapmayı	biliyorlardı.	Daha	sonra	Fenikeliler	cam	üfleme	borusunu	icat	ederek	
ince	saydam	çeperli	cam	eşya	yapma	yöntemini	buldular.	Bir	süre	sonra	camcılık	Roma’da	gelişti.	
Özellikle	Doğu’da	Bizans’ta	yeni	şekil	ve	teknikler	bulundu.	Araplar	sırlı	ve	altın	süslemeli	cam	sa-
natını	icat	ettiler.	

Türklerde	camcılık	ise	Selçuklu	Türkleriyle	başlamıştır.	Osmanlı	İmparatorluğu	döneminde,	özellikle	
XVII	ve	XVIII.	yüzyılda	çok	ilerledi.	Bu	dönemde	ilkel	yöntemlerle	çalışılmakla	birlikte	her	çeşit	cam	
eşya	yapılıyordu.	XVIII.	yy’dan	sonlarında,	 İstanbul’da	Çubuklu	dolaylarında	bir	cam	bir	de	billur	
(kristal)	yapım	evi	kuruldu.	Burada	yapılan	cam	çeşitlerinin	en	ünlüsü	“çeşmibülbül”	denilen	şişe-
lerdir.

1. Bu metne göre camın icadıyla ilgili,

	 I.	Kumun	yüksek	ısıda	eritilmesiyle	bulun-
muştur.

	 II.	İcadı	ve	kullanılışı	 çok	eski	 çağlara	da-
yanmaktadır.

	 III.	Fenikeliler,	Romalılar	ve	Bizanslılar	 ica-
da	katkı	sağlamışlardır.

	 IV.	Cam	 sanatı	 Türkler’de	 çok	 ilerleyeme-
memiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

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

2. Bu metne göre Türklerde camcılık ilk 
defa hangi dönemde başlamıştır?

A) Selçuklu	Türkleri	döneminde

B)	Osmanlı	İmparatorluğu	döneminde

C)		Türkiye	Cumhuriyeti	döneminde

D)	Karahanlılar	döneminde

3. Metinde “cam” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A)	Arapların	sırlı	ve	altın	süslemeli	cam	sa-
natını	icad	ettiğine

B)	Türklerdeki	en	ünlü	cam	çeşidinin	çeşmi-
bülbül	olduğuna

C)	Mısırlıların	 camdan	 boncuk,	 nazarlık	 ve	
şişe	yaptığına

D) Günümüzde	 camın	 yerini	 artık	 plastiğin	
aldığına

4. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden 
hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?

A) cam	sanatını B) çok

C) şişelerdir	 D)	nazarlık
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TÜRKÇE

5. I.	Okuldan	 geldikten	 sonra	 ılık	 bir	 duş	 al-
madan	kendine	gelemezdi.

	 II.	Oyuncular	daha	tam	kostümlerini	giyme-
den	oyun	başladı.

	 III.	Çay	içerken	ses	çıkarmaması	konusun-
da	devamlı	annesi	tarafından	uyarılırdı.

	 IV.	Küçücük	bir	tabağa	bir	sürü	çeşit	yemeği	
sığdırmaya	çalışıyordu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinde terim anlamda kullanılmış bir 
kelime vardır?

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

6. I.	Benimle	tanışır	tanışmaz	ne	kadar	maaş	
aldığımı	sordu.

	 II.	Bu	karpuz	gelse	gelse	en	fazla	yirmi	beş	
kilo	gelir.

	 III.	Teneffüs	zili	çalar	çalmaz	çocuklar	koşa-
rak	bahçeye	çıktı.

	 IV.	Aşağı	yukarı	on	yaşındayken	bu	mahal-
leden	taşınmışlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki 
altı çizili ikilemelerden hangileri aynı an-
lamdadır?

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

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

7. I.	Sanat	eserleri,	yazıldığı	dönemin	gerçek-
lerini	yansıtmıyorsa	başarılı	olamaz.

	 II.	Sait	Faik’in	öykülerinde	sıradan	insanları	
ve	sıradan	olayları	görürsünüz.

	 III.	Sanatçının	şiirlerinde	en	çok	işlediği	ko-
nular	aşk	ve	ayrılıktır.

	 IV.	Teknik	 sorunlar	 nedeniyle	 gösteriye	 on	
dakika	ara	verildi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinde öznel bir anlatım söz konusu-
dur?

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

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat (kar-
şıtlık) sanatı vardır?

A)	Kâğıda	yazılmış	ufak	yazılar	 
Anadan	ayrılmış	körpe	kuzular

B) Çiçekler	yerde	yıldızlar	yukarıda	gökte 
Çiçekler	gündüz	parlar	yıldızlar	gece

C)	Dertler	acı,	ilaç	acı,	mey	acı 
Duygu	acı,	nağme	acı,	ney	acı

D)	Ne	çare	kaybettim	nazlı	gülümü 
Leylaklar	dökülüp	güller	ağlasın

9. Bir	 kişinin	 tanık	 olduğu	 veya	 başından	 ge-
çen	olayları,	bilgilerine	ve	gözlemlerine	da-
yanarak	 anlattığı	 düzyazı	 türüne	 …	 denir.	
Günlüklerden	farklı	olarak	günü	gününe	ya-
zılmaz.	Anlatılanlar,	üzerinden	uzun	zaman	
geçtikten	sonra	kaleme	alınır.	Makaleler	ve	
bilimsel	 yazılar	 gibi	 iddia	 ve	 ispat	 yazıları	
değildir.	Açık,	yalın,	samimi	ve	abartısız	bir	
üslupla	yazılır.	Kişisel	gözlem	ve	deneyim-
lerden	yararlanılır.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki 
kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) Biyografi	 B)	Hikâye

C) Anı	 D)	Haber	metni
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TÜRKÇE

10. I.	Bir	ön	söz	ve	on	 iki	destansı	hikâyeden	
oluşur.

	 II.	Mesela	Dede	Korkut,	bu	hikâyelerin	hep-
sinde	vardır.

	 III.	Her	 hikâye,	 başlı	 başına	 bir	 hikâye	 ol-
makla	 birlikte,	 hikâyelerde	 ortak	 kahra-
manlar	vardır.

	 IV.	Dede	 Korkut	 Hikâyeleri,	 destan	 gele-
neğinden	 halk	 hikâyelerine	 geçişin	 en	
önemli	örneğidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle an-
lamlı bir metin oluşturmak istense doğru 
sıralama nasıl olur?

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

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

11. Kömür;	karbonlu	maddelerin,	kapalı	ve	ha-
vasız	yerlerde	 için	 için	yanmasından	ya	da	
çok	 uzun	 süre	 toprak	 katmanları	 altında	
kalıp	 birtakım	 kimyasal	 değişimlere	 uğra-
masından	 oluşan,	 kara	 renkli,	 bitkisel	 kay-
naklı,	içinde	yüksek	oranda	karbon	olan	katı	
yakıttır.	Dünyada	yaşlı	bir	şekilde	bulunan,	
güvenilir	 aynı	 zamanda	 düşük	 maliyetlerle	
elde	 edilen	 temiz	 bir	 yakıttır.	 Temiz	 kömür	
teknolojileri	kullanılarak	tüm	dünyada	doğa-
yı	kirletmeden	kullanılmaktadır.

Bu metinde yararlanılan düşünceyi geliş-
tirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlama	 B)	Karşılaştırma

C) Tanık	gösterme	 D)	Örnekleme

12. I.	Günlük	güneşlik	olan	hava	akşama	doğ-
ru	birden	karardı.

	 II.	İkiz	bebeklerden	Ahmet	Tanık,	 kardeşi-
nin	saçını	yoluyordu.

	 III.	Doğa	 tırmanışı	 yapmaya	 çalışan	 grup,	
ormanda	kaybolmuş.

	 IV.	Sıcak	 sayı,	 bardağa	 bir	 anda	 koyunca	
çatladı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisindeki fiil “oluş” fiilidir?

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

13. I.	Onun	 ne	 kadar	 çılgın	 olduğunu	 herkes	
bilir.

	 II.	Treni	kaçırmak	istemiyorsan	zamanında	
garda	olmalıydın.

	 III.	Mahalle	 bakkalına	 olan	 borcunuzu	 he-
men	ödeyeceksin.

	 IV.	Saatlerdir	 kaybettiği	 evrakı	 dolaplarda	
arıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinin fiilinde zaman kayması ol-
muştur?

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

14. I.	Kocaman	 bir	 çınar	 ağacının	 gövdesine	
yaslandım.

	 II.	Alıştığı	 çevreyi	 bırakıp	 başka	 okula	 git-
mek	istemiyordu.

	 III.	Her	yıl	buğday	ektiği	tarlasına	bu	yıl	mı-
sır	ekti.

	 IV.	Çok	emek	vererek	hazırladığı	sunum	is-
tenildiği	gibi	oldu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki 
altı çizili fiillerden hangisi türemiş bir fi-
ildir?

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

15. Aşağıdakilerden hangisinde yer-yön zarfı 
kullanılmamıştır?

A)	Hep	 beraber	 dışarı	 çıkıp	 biraz	 hava	 al-
mak	istediler.

B)	Yukarı	çıkınca	anahtarını	kapıda	unuttu-
ğunu	fark	etti.

C) Güneş	tam	tepeye	ulaşınca	günün	en	sı-
cak	saati	olur.

D)	Biraz	beri	gel,	orda	durursan	 ıslanacak-
sın.
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18. Efemera	(ingilizce:	ephemera),	gündelik	yaşama	ait	“ıvır	zıvır”	olarak	nitelendirilebilecek	kısa	ömür-
lü,	küçük	ve	geçici	belgeleri	ifade	eden	bir	tanımlamadır.	Efemera	koleksiyonu	yapanlara	da	“efe-
merist”	veya	“efemera	koleksiyoneri”	denir.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bir efemera koleksiyonerine ait olamaz? 

A) B)

C) D)

16. I.	Bu	 yıl	 20	 Şubat’ta	 ilk	 ve	 orta	 dereceli	
okullar	yarıyıl	tatiline	girecek.

	 II.	Yarıyıl	 tatilinde	 ailesiyle	 beraber	 Ulu-
dağ’a	kayak	yapmaya	gidecekmiş.

	 III.	Çocuk	 büyüdüğünde	 Fizik	 Öğretmen’i	
olmak	 istediğini	 söyleyince	 babası	 çok	
şaşırdı.

	 IV.	Altı	 aydır	 Eryaman’da	 oturuyor,	 buraya	
Gölbaşı’ndan	gelmiş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde büyük harflerin kullanımıyla 
ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

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

17. “Büyükşehir	belediyesinin	aldığı	yeni	kararla	
otobüslerin	 durak	 yerleri	 değiştirildi.	 İnsan-
lar,	 bu	 yeni	 duruma	 alışana	 kadar	 epeyce	
zorluk	çekeceğe	benziyor.”

Bu metindeki anlatım bozukluğu,

	 I.	Yanlış	kelime	kullanımı

	 II.	Birbiriyle	 çelişen	 kelimelerin	 bir	 arada	
kullanımı

	 III.	Gereksiz	kelime	kullanımı	

	 IV.	Mantık	hatası

numaralı ifadelerden hangisinden kay-
naklanmaktadır?

A) I.	 B)	II. C) III.	 D)	 IV.
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19. Öğrencilerine	 kitap	 okuma	 alışkanlığı	 ka-
zandırmak	 isteyen	 bir	 Türkçe	 öğretmeni	
ocak,	 şubat,	 mart,	 nisan	 aylarında	 her	 ay	
okunmak	üzere	iki	kitap	belirleyerek	oluştur-
duğu	bu	listeyi	sınıf	panosuna	asmıştır.	“Kü-
çük	 Prens”,	 “Sadaku”,	 “Çocuk	 Kalbi”,	 “Be-
yaz	Diş”,	“Yaban”,	“Kaşağı”,	“Küçük	Ağa”	ve	
“Başını	Vermeyen	Şehit”	adlı	kitaplar	öğret-
menin	okutmak	için	belirlediği	kitaplardır

Türkçe	 öğretmeninin	 belirlediği	 kitapları	
hangi	ayda	okutacağıyla	ilgili	bilinenler	şun-
lardır:	

  • “Kaşağı”	adlı	kitap	mart	ve	nisan	aynının	
birinde	okutulacaktır.

  • “Beyaz	Diş”	adlı	kitap	şubat	ayından	ön-
ceki	ay,	“Çocuk	Kalbi”	adlı	kitap	ise	şubat	
ayından	hemen	sonraki	ay	okutulacaktır.

  • Sadaku	adlı	kitap,	“Beyaz	Diş”	adlı	kitap-
tan	 hemen	 sonra;	 “Yaban”dan	 hemen	
önceki	ay	okutulacaktır.

  • “Küçük	Ağa”	ve	“Başını	Vermeyen	Şehit”	
kitapları	 art	 arda	 gelen	 aylarda	 okutul-
mayacaktır.

Buna göre aşağıdaki seçenekte verilen 
kitapların her ikisinin de okutulacağı ay 
kesin olarak bellidir? 

A)	Küçük	Prens	–	Beyaz	Diş

B)	Kaşağı	–	Küçük	Ağa

C) Yaban	–	Sadako

D)	Çocuk	Kalbi	–	Başını	Vermeyen	Şehit

20. I.	Genç,	bütün	gün	çalışarak	ekmeğini	taş-
tan	çıkarırdı.

	 II.	Yaşlı,	 hâkime	 derdini	 anlatabilmek	 için	
âdeta		çırpınıyordu.

	 III.	Bunlar,	 bize	 söylendiği	 gibi	 birinci	 sınıf	
kumaş	değil.

	 IV.	Onu,	diğerlerinden	ayrı	tutmak	gerektiği-
ni	geç	de	olsa	anladım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin 
anlamı değişir?

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

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. 
Avrupa’da 16. yy.a kadar kilisenin baskısıyla bilim insanları düşüncelerini ifade etmekte 
zorlanmış, ağır cezalara çarptırılmıştır. Aynı dönemde Türk-İslam bilim insanları özgür 
çalışmalar yapabilmiştir. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında hangi bilgiye ulaşılabilir?

A)	Bilime	her	dönemde	özgürlük	verilmiştir.

B)	Kilise	bilimsel	gelişmeleri	desteklemiştir.

C) Doğu	ülkelerinde	özgür	düşünce	daha	baskındır.

D)	Özgür	düşünce	batıda	başlamıştır.

2. Nüfusun	bazı	özellikleri	ülkelerin	gelişmişlik	
düzeyi	hakkında	fikir	vermektedir.	

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ge-
lişmişlik düzeyi hakkında daha az bilgi 
verir?

A)	Köy-kent	nüfus	oranı

B) Nüfusun	cinsiyete	göre	dağılımı
C)	Okur	yazar	oranı

D)	Nüfusun	yıllık	artış	oranı

3. 

Ayhan

Tuana

İkna	kabiliyetim	çok	yük-
sek.	Duygu	ve	düşünce-
lerimi	ifade	edebiliyorum.

Sayılarla	yapılan	işleri,	
bilgisayar	programlarını,	
sayısal	verileri	analiz	
etmeyi	ve	çıkarımda	
bulunmayı	seviyorum.

Kişisel özellikleri verilen Ayhan ve Tuana 
için en uygun meslekler aşağıdakilerden 
hangisidir?

 Ayhan Tuana
A) Gazeteci Öğretmen
B) Satış	danış-

manı
Bankacı

C) Avukat Mühendis
D) Ressam Diş	hekimi
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4. 
?

Avrupa	ülkeleri	arasında	pasaport-
suz	dolaşma	imkânı	sağlayacak

Gelir	düzeyimiz	ve	alacağımız	
parasal	yardımlar	artacak

Avrupa	ülkeleri	ile	ticaret	ve	ekono-
mik	ilişkiler	gelişecek

Verilen diyagram en uygun başlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Türkiye’nin	Avrupa	Birliği	ile	Siyasi	İlişki-
leri

B) Türkiye’nin	 Avrupa	 Birliği’ne	Girmesinin	
Yararları

C) Türkiye	ve	Avrupa	Birliği	İlişkileri

D) Türkiye’nin	 Avrupa	 Birliği’ne	 Girmesinin	
Dezavantajları

5. Birleşmiş	 Milletler	 bünyesinde	 bulunan	 bu	
kuruluş	 Birleşmiş	 Milletler	 Eğitim,	 Bilim	 ve	
Kültür	Örgütü	olarak	bilinmektedir.	Milletler	
arasında	eğitim,	 bilim,	 kültür	 alanlarında	 iş	
birliğini	 gerçekleştirip,	 yakınlaşmayı	 sağla-
mak	amacı	ile	kurulmuş	bir	kurumdur.

Verilen bilgi ülkemizin de üyesi olduğu 
hangi kuruluşa aittir?

A) UNESCO	 B)	UNICEF

C)	ICAO	 D)	WHO

6. Matbaanın	 icat	
edilmesi	 basılan	
kitap	 sayısını	
arttırmış	 bilgi	
paylaşımını	 hız-
landırmıştır.	

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A)	Kitapların	maliyetinde	azalma	olmuştur.	

B)	Kültürel	etkileşim	artmıştır.

C) Kitap	okuyan	kişi	sayısı	artmıştır.	

D) Okuma-	 yazma	soylularla	 sınırlı	 kalmış-
tır.	

7. •	 Toprak	devletin	malıdır.	

  • Topraklar	 içinde	 özel	mülkiyet	 de	 bulu-
nur.	

  • Toprağın	sürekli	işlenmesi	esastır.	

  • Bazı	topraklar	asker	yetiştirilmesi	için	tı-
mar	olarak	verilmiştir.	

Yukarıdaki cevaplar aşağıdaki sorular-
dan hangisine karşılık verilmiştir? 

A)	Osmanlı	 Devleti’ndeki	 vergiler	 hangileri-
dir?

B)	Tımar	sisteminin	özellikleri	nelerdir?

C) Toprak	 sisteminin	 bozulma	 nedenleri	 ne-
lerdir?

D) Osmanlı	 Devleti’nde	 toprak	 yönetimi	 na-
sıldır?
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8. 

Yaşlılara	
bakılması

Çalışanların	
haklarının	ko-
runması

Kimsesiz	
çocukların	
korunması

Aile	Da-
nışmanlığı	

Merkezlerinin	
açılması

?

Yukarıdaki diyagramda “soru	 işareti” ile 
gösterilen yere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hangi niteliği getirilmelidir? 

A) Sosyal	devlet	

B)	Demokratik	devlet

C)	Hukuk	devleti	

D)	Laik	devlet

9. •	 Doğru	ve	objektif	bilgiler	sunmak	

  • Kanıtı	 olmayan	 bilgi	 ve	 görüntüleri	 ya-
yımlamamak

  • Kişilerin	özel	bilgilerini	kamuoyuna	sunma-
mak

Basın yayın kuruluşları haber hazırlar-
ken, yukarıda verilen kurallara uyarak 
aşağıdaki haklar ve özgürlüklerden han-
gisine saygı göstermiş olurlar?

A)	Konut	dokunulmazlığına	

B) Kitle	iletişim	özgürlüğüne	

C) Doğru	bilgi	alma	hakkına	

D) Seyahat	özgürlüğüne

10. 

Aliye

Evde	top	oynarken	pen-
cerenin	camını	kırdım.

Çok	dikkatsizsin	
ve	nerede	nasıl	
davranacağını	
bilmiyorsun.	Başını	
derde	sokacağını	
biliyordum.

Mine

Aliye ve Mine’nin arasında geçen diya-
logda yapılan iletişim hatası aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yargılamak	 B)	Alay	Etmek

C)	Ad	takmak	 D)	Nasihat	etmek

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 
TESTİ BİTTİ. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE 
GEÇİNİZ.
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1. Yüce	 Allah,	 cinleri	 de	 tıpkı	 insanlar	 gibi	 iradeli	
varlıklar	olarak	yaratmıştır

Bu düşünceyi destekleyen ayet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) “Allah…	cinleri	dumansız	ateşten	yarattı.”	

(Rahmân	suresi,	14-15.	ayetler)

B) “…	Ben	ondan	üstünüm.	Çünkü	beni	ateşten	
yarattın,	onu	da	çamurdan	yarattın…”	

(A’râf	suresi,	12.	ayet)

C) “(Cinler)	Kuşkusuz	biz	göğe	ulaşmak	istedik,	
fakat	 onu	 çetin	 bekçilerle	 ve	 yakıcı	 ışıklarla	
dolu	bulduk	(dediler).”	

(Cin	suresi,	8.	ayet)

D) “(Cinler)	 Doğrusu	 içimizde	 salih	 olanlar	 da	
var,	olmayanlar	da.	Ayrı	ayrı	yollar	 tutmuşuz	
(dediler).”	

(Cin	suresi,	11.	ayet)

2. Din	 akıl	 sahibi	 insanları,	 kendi	 hür	 irade	 ve	 is-
tekleriyle,	 hayırlı	 olan	 şeylere	 götüren	 ilahi	 bir	
kanundur.

Bu tanımdan hareketle din ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Kaynağı	vahiydir.

B) Muhatabı	akıllı	insanlardır.

C) Din	bütün	toplumlarda	görülmüştür.

D) Özgür	şekilde	kabul	edilmesi	gerekir.

3. 

Hac	İbadetinin	Farzları

Bu şemadaki boşluklara aşağıdakilerden han-
gisi yazılamaz?

A) Tavaf	etmek

B) İhrama	girmek

C) Şeytan	taşlamak

D) Arafat’ta	vakfe	yapmak

4. Hz.	Salih	 (a.s),	kavmini	bir	olan	Allah’a	çağırdı-
ğında	onlar,	Hz.	Salih’i	yalanladılar	ve	ona,	“Sen	
de	 ancak	 bizim	 gibi	 bir	 beşersin.	 Eğer	 doğru	
söyleyenlerden	isen	haydi	bize	bir	mucize	getir.”	
(Şuarâ	suresi,	154.	ayet)	dediler.	Bunun	üzerine	
Yüce	Allah,	Hz.	Salih’e	bir	mucize	gönderdi.	

Bu mucize aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıldığı	kuyudan	çıkartılması

B) Çeşitli	hastalıkları	tedavi	etmesi

C) Gökten	çeşitli	yiyecekler	indirilmesi

D) Kayaların	arasında	bir	deve	çıkarması

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hafaza melekle-
rinden bahsetmektedir?

A) “Onu	 (insanı)	 önünden	 ve	 arkasından	 izle-
yenler	vardır	ki	kendisini	Allah’ın	emriyle	ko-
rurlar.”	 (Ra’d	suresi,	11.	ayet)

B) “Allah’ın	 kendilerine	 buyurduğuna	 karşı	 gel-
meyen	ve	kendilerine	emredileni	yerine	geti-
ren	melekler	vardır.”	

(Tahrim	suresi,	6.	ayet)

C) “Hâlbuki	sizin	üstünüzde	hakiki	bekçiler(Allah	
katında)	çok	şerefli	yazıcılar	vardır	ki,	onlar	ne	
yapıyorsanız	bilirler.”	

(İnfitar	suresi	1	ve	2.	ayetler)	

D) “Melekler	ve	Ruh	(Cebrail)	O’na	(Allah’a)	sü-
resi	elli	bin	yıl	olan	bir	günde	yükselir.”	

(Meâric	suresi,	4.	ayet)

6. İnsan	 toplumsal	bir	 varlıktır	 ve	başka	 insanlarla	
birlikte	yaşamaya	mecburdur.	Bu	yüzden	insanın	
bazı	davranışlarını	kontrol	altına	alması	gerekir.	
Aksi	takdirde	herkes	içinden	geldiği	gibi	hareket	
ederse	 toplumda	huzur	ve	barış	kalmaz,	 insan-
lar	 arasında	 çatışma	 meydana	 gelir.	 İslam	 dini	
de	Müslümanların	 davranışlarını	 kontrol	 altında	
tutmasını	ister.

Bu parçada aşağıdaki ahlaki davranışlardan 
hangisi tavsiye edilmektedir?

A)	Adalet	 B)	Dostluk

C)	Dürüstlük D)	Öz	denetim

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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7. • “Ey	 Resül!	 Rabb’inden	 sana	 indirileni	 tebliğ	
et…”	

(Mâide	suresi,	67.	ayet)

• “Artık	sen	öğüt	ver!	Sen	ancak	bir	öğüt	verici-
sin.”	

(Ğaşiye	suresi,	21.	ayet)

• “Ey	Muhammed!	Eğer	 yüz	 çevirirlerse,	 artık	
sana	düşen	açık	bir	tebliğden	ibarettir.”	

(Nahl	suresi,	82.	ayet)	

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz?

A) İnsanların	dine	davet	edilmesi	emri	bulunur.

B) Hz.	 Muhammed’in	 uyarıcılık	 görevine	 işaret	
ederler.

C) Tebliğ	 görevinin	 bir	 zorlama	 olmadan	 yapıl-
ması	gerekir.

D) Hz.	Muhammed’in	güzel	ahlakı	 tamamlamak	
için	gönderilmesi	ile	ilgilidirler.

8. I.	Ebu	Hanife	tarafından	kurulan	Hanefilik,	daha	
çok	Türkiye,	Balkanlar,	Kafkasya	gibi	ülkeler-
de	yaygınlaşmıştır.

	 II.	Mevlana	Celaleddin	Rumi’nin	görüşleri	etra-
fında	oluşan	Mevlevilik	Türkiye	başta	olmak	
üzere	dünyanın	birçok	bölgesinde	yaygındır.

	 III.	Ebu’l-Hasan	 el-Eş’ari’nin	 ayet	 ve	 hadisler-
den	çıkardığı	görüşlerinden	oluşan	mezhebe	
Eş’arilik	denilir.

Yukarıda bilgileri verilen mezheplerin İslam 
hangi yorum biçimine ait oldukları sırasıyla 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

       I          II                       II        

A)	 İtikadi	 	 Fıkhi   					Tasavvufi

B) Fıkhi  Tasavvufi   					İtakadi

C) Fıkhi	 	 İtikadi   				Tasavvufi

D) İtikadi  Tasavvufi   					Fıkhi

9. Roma	 İmparatoru	 Kayzer,	 Peygamberimizden	
kendisini	ve	halkını	İslam’a	davet	eden	bir	mek-
tup	aldığında,	o	sırada	ülkesinde	ticaret	 için	bu-
lunan	 Ebu	 Süfyan’ı	 çağırmış	 ve	 sormuştu:	 “Siz	
peygamberlik	 iddiasından	 önce	 Muhammed’in	
hiç	yalan	söylediğini	gördünüz	mü?	Ebu	Süfyan,	
Muhammed’in	hiç	 yalan	 söylemediğini	Kayzer’e	
söyleyince	Kayzer,	 Sana	 onun	 hiç	 yalan	 söyle-
yip	söylemediğini	sordum.	Sen	de	söylemediğini	
ifade	ettin.	Eğer	o,	Allah’a	karşı	yalan	konuşmuş	
olsaydı	 eminim	 ki	 insanlara	 yalan	 söylemekten	
de	hiç	sakınmazdı,	der.”

Bu verilen paragrafta Peygamberimizin hangi 
özelliği vurgulanmaktadır?

A)	Son	peygamber	oluşu

B)	Yardımsever	ve	cömert	oluşu

C)	Kur’an’ın	açıklayıcısı	oluşu

D) Doğru	ve	güvenilir	oluşu

10. Müslümanların	kıblesi	Kâbe’nin	etrafında	yapılan	
bir	dönüş	“şavt”	yedi	dönüş	de	“tavaf”	olarak	isim-
lendirilir.	Tavaf	birden	fazla	yapılan	bir	 ibadettir.	
Hacıların	 Mekke’den	 ayrılmadan	 önce	 son	 bir	
kez	Kâbe’yi	tavaf	etmeleri	gerekir.	

Bu tavafın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kudüm	tavafı

B) Veda	tavafı

C) Selamlama	tavafı

D) Ziyaret	tavafı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
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İNGİLİZCE

1.  

Planets
Mercury
Venus
- - - -

Yukarıdaki listede boşluğa gelen uygun 
kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

A) Sun	

B) Moon

C) Saturn		

D) Milky	Way	

2. Bob  : - - - - ?

Angela :	 It	is	half	past	eleven.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş 
bırakılan yere uygun düşen seçeneği 
işaretleyiniz. 

A)	How	are	you

B) What	time	is	it

C)	When	is	your	birthday	

D)	What	is	your	horoscope

3. Gizem : - - - - ?

Bryan  :	I	think	they	are	amazing.	

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş 
bırakılan yere uygun düşen seçeneği 
işaretleyiniz.

A)	Who	is	your	favourite	scientist	

B)	Do	you	like	science

C) What	do	you	think	about	the	planets

D)	What	is	the	name	of	the	largest	planet

4. Harold : - - - - ?

Donald :	 They	are	celebrating	the	victory.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı tamam-
layalım.

A)	 Is	your	sister	at	work	

B) How	do	you	feel	today

C)	What	is	the	weather	like	today	

D)	What	are	the	spectators	doing

5. Aşağıdaki cümleleri anlamlı bir bütün 
oluşturacak şekilde sıralayınız.

	 I.	Find	a	slogan	for	your	campaign,	first.

	 II.	Finally,	try	to	draw	people’s	attention.	

	 III.	Next,	 prepare	 a	 poster	 for	 your	 cam-
paign.	

	 IV.	Then,	 ask	 your	 friends	 for	 help	 if	 you	
need.

A)	III	–	II	–	I	–	IV	 	 B)	IV	–	II	–	I	–	III

C)	I	–	III	–	IV	–	II  D)	II	–	I	–	IV	–	III

6. I	think	people	should	help	animals	at	animal	
shelters.

Yukarıdaki cümlede altı çizili yere aynı 
anlamı sağlamak koşuluyla hangi yapı 
getirilemez?

A)	To	me	 B)	Personally

C) I	am	afraid	 D)	In	my	view
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7. Which one is eco-friendly?

A) B)

C) D)

PERFUME

8. Aşağıdaki resim – sözcük eşleştirmel-
erinden hangisi yanlıştır?

Cinema Theatre

Library Orists

A) B)

C) D)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tek-
lif vardır?

A) Let’s	have	a	picnic	outside.	The	weather	
is	nice.

B)	 For	me,	quiz	shows	are	really	boring.

C)	In	my	opinion,	some	TV	shows	should	be	
banned.

D)	I	think	I	feel	hungry.

10. If	you	are	curious	about	the	space,	-	-	-	-	.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
uygun düşen seçeneği işaretleyiniz.

A)	you	should	wear	a	helmet

B) you	should	read	more	books	about	it

C)	you	should	use	public	transportation

D)	you	should	plant	trees

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Ad : ………………………………………………

Soyad : ………………………………………………

Sınıf	 :	 ………………………………………………

No : ………………………………………………

	Bu	kitapçıkta	sayısal	bölüme	ait	sorular	bulunmaktadır.

	 •	Matematik		 :	20	soru

	 •	Fen	Bilimleri	 :	20	soru

SAYISAL BÖLÜM

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

8.
SINIF


