
 

 

            

  



 

 

 

 “-Kİ” EKİNİN VE “Kİ” BAĞLACININ YAZIMI 

Türkçede üç farklı “ki” vardır: Sıfat yapan “–

ki”, ilgi zamiri “–ki” ve bağlaç olan “ki. Bunlardan 

ikisi ektir, biri ise sözcüktür. Ek olan “-ki”ler, sıfat 

yapan “-ki” eki ile ilgi zamiri olan “-ki” ekidir. 

Bunların her ikisi de kendinden önce gelen 

sözcüğe bitişik yazılır. Sözcük olan “ki” ise, bağlaç 

olan “ki”dir. Bağlaç olan “ki” kendinden önce gelen 

sözcükten ayrı yazılır. 

A) Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı: “ki” bağlacı, anlamca 

birbirine yakın cümlelerin arasına girerek cümleler 

arasında çeşitli anlam ilgileri kurar. Bağlaç olan “ki” 

bir sözcüktür. Bu nedenle kendinden önce gelen 

sözcükten ayrı yazılır. Örneğin; İlaçlarını düzenli iç 

ki,  çabuk iyileşesin. Öyle bir havada gel ki, 

vazgeçmek mümkün olmasın. Hoşuna gitmiş ki,  

hiç sesi çıkmıyor. 

NOT: “ki” bağlacı bazı sözcüklerle birleşip 

kalıplaşmıştır. Bunlar bitişik yazılır. “Belki, çünkü, 

mademki, halbuki, sanki, oysaki…” 

B) İlgi Zamiri olan “-ki”nin Yazımı: İlgi zamiri “-ki”, 

tıpkı sözcük biçimindeki zamirler gibi adların yerini 

tutar. Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır.  

Örneğin; “Benim kızım okumadı, bari seninki 

okusun.” Benim resmim bitti, onunki henüz bitmedi. 

C) Sıfat Yapan “-ki” Ekinin Yazımı: Sıfat yapan “-ki”,  

bir ek olduğu için kendinden önce gelen sözcüğe 

bitişik yazılır. “-ki” ekiyle yapılan sıfat, önündeki adı 

belirtir. 

 Örneğin; Duvardaki çatlak her geçen gün 

genişliyor. Evdeki hesap çarşıya uymaz.  

Bugünkü sınavım çok iyi geçti.  

Aşağıda ki mahallede yangın çıkmış.                                        

Akşamki sütlacın tadı damağımda 

kaldı. 

Şimdiki nesil daha şanslı. 

 Yarınki toplantı için hazırlık yapıyorum. 

İPUCU: ki’nin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını 

anlamak için, şunu yapabilirsiniz: 

Eğer ki’yi cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamı 

bozulmuyorsa ayrı, bozuluyorsa bitişik yazılır. 

                                                                 

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM… 

A) Aşağıdaki cümlelerde boşluklara “-ki” ekini ve 

“ki” bağlacını yerleştirerek hangi görevde 

kullanıldığını yanına yazın. (Örneği dikkatli 

inceleyin) 

---“sıfat yapan –ki eki, zamir olan –ki eki, bağlaç 

olan ki”--- 

* Bence seninki en güzel şiir seçilir.  (zamir olan –ki 

eki) 

* Otobüste……… adam zorlukla ayakta duruyordu.  

(………………………………………………) 

* Diyelim……… okul temsilcisi seçildin, ne 

yapacaksın?  

(………………………………………………) 

* Bizim……… yine okula geç kalmış anlaşılan!  

(………………………………………………) 
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* Anladım……… bizim oğlan sınavı 

kazanamayacak.  

(………………………………………………) 

* Sabah……… görüşme benim için çok 

olumlu geçti.  

(………………………………………………) 

* Ninen de akşam……… düğüne gelecek mi?  

(………………………………………………) 

* Benim araba bozuldu, senin……… ile gidelim mi?  

(………………………………………………) 

* Anlıyorum………işler bundan sonra böyle 

yürümeyecek.  

(………………………………………………) 

* Okulda……… 23 Nisan kutlamaları bu sene 

harikaydı.  

(………………………………………………) 

* Masada……… kalemi kim almış?  

(………………………………………………) 

* Hepsi çok komikti ama bence bizim sınıfın……… 

en komiğiydi.  

(………………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

‘’DE EKİNİN YAZILIŞI’’ 
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM 
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AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU 

OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki 

yanlış yazılmıştır? 

A) Seninki yine ortalığı dağıtmış.    

B) Sendeki gözler kimde var? 

C) Anladımki yalanmış sözlerin. 

D) Ondaki incelik dillere destan. 

2. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki 

yanlış yazılmıştır? 

A) Kulağını çektim ki, bir daha yapmasın. 

B) Bizim ki henüz gelmemiş. 

C) Kim ki onu söyleyen? 

D) Bil ki, bu iş burada biter. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış 

yazılmıştır? 

A) Bir yemek yapmış ki, yeme de yanında yat. 

B) Öyle bir ıslanmışki, kuru bir yeri yok! 

C) Kiminkini aldığını hâlâ söylemeyecek misin? 

D) Belki de ben bunu çoktan hak ettim. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış 

yazılmıştır? 

A) Öyle üzülmüş ki anlatamam. 

B) Seninki hâlâ uyuyor. 

C) Yanındaki kimdi? 

D) Kitabında ki soruları yaptın mı? 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" 

eki yanlış yazılmıştır? 

A) Sendeki güç bende olsa… 

B) Bir gün gelir ki olanlar unutulur. 

C) Sana söylememiş miydim ki? 

D) Olanları anlayamadıkki. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“de”nin yazımı yanlıştır? 

A) Gel de üzülme.                      

B) İstemesen de yapmalısın. 

C) Ben de onlardan biriyim.            

D) Duyda inanma. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik 

yazılması gereken “-da-de” ayrı yazılmıştır? 

A) Diğer arkadaşlar da benimle aynı 

görüşteydi. 

B) Davranışları da sözleri gibi tutarlı değildi. 

C) Yüzün de her zamankinden farklı bir 

tebessüm vardı. 

D) Poşetin içine diğerlerini de koyalım. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” 

nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Bu soruyu ben de bildim. 

B) Bu görüşüde beğenmedim. 

C) Şu sokakta yangın çıktı. 

D) Kalemim arkadaşımda kalmış. 
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9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de 

” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır? 

A) Evde de biraz kitap okuyacağım.   

B) İlkbahar da tüm doğa canlanır. 

C) Durakta otobüs bekleyeceğim.  

D) Sinemayı da tiyatroyu da severim. 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” 

nin yazımı yanlıştır? ( DPY 2004) 

A) Bu işi annemde biliyor. 

B) Sevgide sınır olmaz. 

C) Babam fabrikada çok yoruluyor. 

D) Bugün okulda eğlence vardı. 
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TOPLAMA İŞLEMİNDE TAHMİN 
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ETKİNLİK YAPALIM:☺ 
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1)  

 

2)  

3)  

 

 

 

BİRAZ DA TEST ÇÖZELİM ☺ 
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Sağlığımız için zararlı olan ve kesinlikle 

kullanılmaması gereken çok tehlikeli 

maddeler bulunmaktadır. Bunlar sigara ve 

alkoldür. Özellikle büyüyüp gelişmemiz için 

bize zarar verirken, aynı zamanda sağlığımızı 

bozar ve hastalanmamıza sebep olur. İşte 4. 

sınıf fen bilimleri sağlığa zararlı maddeler 

konu anlatımı. 

Alkolün zararları  : Alkol tüketimi, hem insan 

sağlığına hem çevreye ciddi anlamda zararlar 

verebilir. Alkol vücudumuza kalıcı hasarlar 

bırakabilir hatta erken yaşta ölümlere neden 

olabilir. Beynin işlevlerini olumsuz olarak 

etkileyebilir ve kişilerin bilincini devre dışı 

bırakabilir. Aşırı alkol kullanan kişilerin görme, 

algılama, konuşma gibi yetenekleri yavaşlayabilir. 

        Alkol karaciğer, beyin ve sinirlere zarar 

verebilir. Anne karnındaki bebeğin gelişimini 

olumsuz yönde etkileyebilir. Midenin iç yüzeyini 

kaplayan tabakayı tahriş ederek buna bağlı olarak 

mide yaralarına yol açabilir. 

        Alkol yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas 

kanserine neden olabilir. Diğer kanser türlerine 

yakalanma riskini de yüksek oranda arttırabilir. 

 

 

 

 

 

 

Sigaranın zararları : Sigara, ülkemizde 

ve dünyada önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. Sigara dumanının solunması 

zamanla kişide psikolojik ve fiziksel 

bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 

4000’den fazla kimyasal madde 

bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan 

madde ise nikotindir. 

 

 

 

 

 

• Sigara kullanan insanların ağız kanserine 

yakalanma riski yüksektir. Tütün dumanı, diş eti 

hastalıklarına ve diş çürümesine sebep olabilir. 

Sigara, beyne giden oksijeni azalttığı için beyne ve 

beyin damarlarına hasar verebilir. 

• Sigara dumanı akciğerlere zarar verebilir. Kronik 

öksürüklere neden olabilir. Sigaranın neden olduğu 

hastalıklara yakalanma oranı sigara içenlerde daha 

fazladır. 

• Sigara kullanımı sonucu midede asit salgılanması 

artabilir. Mide yanmaları ve ülser başlayabilir 

• Sigarada bulunan karbonmonoksit kandaki 

oksijeni azaltabilir. Kalp krizi riskini arttırabilir. 

Sigara kan dolaşımı bozukluklarına yol açabilir. 

Buna bağlı olarak felç, kangren sık görülen 

hastalıklardır. 

• Sigara içmeyip sigara içilen ortamda bulunan 

kişilere   pasif içici denir. 

• Sigara içen kişilere aktif içici denir. 
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Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım . 

 

 

 

 
Alkol ve sigara ............................................... yapan , sağlığa zararlı maddelerdir . 

Alkol vücudumuzda en çok ................................................. zarar verir . 

Sigara içmediği halde , sigara içilen ortamlarda bulunan kişilere ....................................... 

............................... denir . 

Sigara Bırakma Danışma Hattı ' nın numarası  ................................ dir . 

Sigara vücudumuzda en çok .................................................................................. zarar verir . 

Sigarada bulunan  ................................ bağımlılık yapıcı bir maddedir . 

Alkol dikkati dağıtarak ............................................................................. neden olur . 

................................ kullanımı anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkiler . 

Düşünme becerisini kaybeden ................................ insanlar çevresindekilere zarar verir . 

Alkol  .................................................................... çalışmasına  zarar verir . 

Ülkemizde alkol ve sigara ile mücadele eden  kurum ................................ dır. 

 

bağımlılık 171 177 Yeşilay Kızılay nikotiN

n 

sinir sisteminin akciğere karaciğere trafik kazalarına 

Sigara Alkol Alkollü Aktif İçici Pasif 

İçici 
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Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız . 

 

 
   Alkol bağımlılığı tedavi edilen bir hastalıktır . 

   Sigara sadece akciğerlere zarar veren bir maddedir . 

   Alkolün en çok zarar verdiği organ karaciğerdir . 

   Sigara akciğer ve gırtlak kanserine neden olur . 

   Sigara içen insanlar sadece kendisine zarar verir . 

   Ülkemizde alkol ve sigara gibi bağımlılıkla mücadele eden kurumumuz 

Kızılay 'dır . 

   Ülkemizde sigarayı bırakmak için ALO 171 ' i aramalıyız . 

   Sigara kan dolaşımını bozar , kalp krizi riskini arttırır . 

   Alkol ve sigara tüketimi ülke ve aile ekonomisine zarar vermez . 

   Alkol karaciğer , beyin ve sinirlerin çalışmasına zarar verir . 

   Sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar aktif içici olurlar . 

   Ülkemizde 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol satılması yasaktır . 

   Alkol ve sigara tüketimi hastalıklara neden olsa da öldürmez . 

   Sigara tat alma duyumuzu zayıflatır , iştahımızı azaltır . 
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1-Alkolden bütün vücudumuz olumsuz 

etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha 

fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerin 

hangisidir ? 

A. karaciğer  B. akciğer 

C. mide  D. Kalp 

 

 

2- Sigara ve alkolün zararları konusunda en 

büyük ve ilk görev aşağıdakilerin hangisine 

düşmektedir ? 

A. Devlete  B. Aileye 

C. Okula  D. Hastaneye 

 

 

3-- Aşağıdakilerden hangisinde alkolün zararlı 

etkileriyle ilgili yanlışlık yapılmıştır? 

A) Kanser olma riskini artırır.  

B) Kişinin bilincini kaybetmesine neden olur. 

C) Hoşça vakit geçirmeyi sağlar. 

D) Aşırı unutkanlığa neden olur.  

 

 

4-“Alkol ve sigara gibi sağlığa zararlı 

maddeler sadece kendimize değil 

çevremizdeki insanlara da zarar 

vermemize neden olabilir.”  

Hangisi bunlardan birisidir? 

 A) Solunum yolu hastalıkları        B) Kalp hastalıkları  

C) Trafik kazaları                        D) İştahsızlık  

 

5- - Alkol için; “Şişe de durduğu gibi durmuyor.” 

denilmesinin sebebi hangisi olabilir? 

A) Pahalı olması  

B) Kendimize ve çevremize zarar vermemiz 

C) Uzun süre dayanması  

D) Kilo aldırması  

 

5 – Günümüzde özellikle sigara kullanımını 

azaltmak için çeşitli önlemler alınmaktadır. 

Hangisi bu önlemlerden biri değildir? 

A) Sigaranın zararları ile ilgili televizyonlarda 

kamu spotlarının yayınlanması 

B) Dumansız hava sahası uygulaması 

C) İnsanların sigara içmek yerine futbol 

oynamaya zorlanması  

D) Sigara paketlerinin üzerine sigaranın 

zararlarını anlatan resim ve yazıların 

konulması 
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“Azra’nın babası yaklaşık 12 yıldır sigara 

içmektedir. Doktora gittiğinde sigaraya bağlı bazı 

rahatsızlıkların başladığı, bu nedenle de en kısa 

zamanda sigarayı bırakması gerektiği kendisine 

söylenmiştir.” 

   6 – Azra’nın babası sigarayı bırakmak için 

hangisini yapabilir?  

A) Sigara için insanlarla hiç görüşmemelidir. 

B) Futbol oynamak, resim yapmak vb. ilgi 

alanına göre etkinliklere katılmalıdır.  

C) Sigara içilen ortamlarda sıkça bulunup, 

kendisi içmemelidir. 

D) Günde içtiği miktarın yarısı içmeye devam 

etmelidir. 

 

 

“Metro durağında metronun gelmesini bekleyen 

Nihal Hanım, birkaç metre ileride bir adamın sigara 

içtiğini görmüştür. Bir süre sonra sigara dumanı 

yoğunlaşmış, onu ve çevresindeki insanları 

rahatsız etmeye başlamıştır.”  

7- Bu durumda Nihal Hanım nasıl davranırsa 

doğru davranmış olur? 

A) Hemen “İmdat, polis!” diye bağırmalıdır.  

B) Adamla kavga etmelidir.  

C) Birkaç metre daha oradan uzaklaşmalıdır. 

D) Sigara içen kişiyi uyarmalı ve çevreye 

verdiği zararları anlatmalıdır. 

 

 

 

8-Aşağıda verilen, sağlığa zararlı 

alışkanlıklarla ilgili bilgilerden 

hangisi yanlıştır ? 

A) Sigara akciğer kanser riskini arttırır. 

B) Alkol hem sağlığa hem de aile bütçesine 

zarar verir. 

C) Sigara ve alkol bağımlılık yapar. 

D) Sigara ve alkol vücudumuzda sadece 

hastalıklara neden olur ölüm riski yoktur 

 

 

1. Konuşma yürüme ve denge sorunları yaşar. 

2. Böbrek ve karaciğeri aşırı yorarak çalışmasını 

zorlaştırır. 

3. Geçici hafıza kaybına neden olur. 

4. Damar kireçlenmesine yol açar. 

9-Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı 

alışkanlık ile ilgilidir ? 

A. alkol  B. sigara 

C. tiner  D. uyuşturucu madde 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi -4  
Alkol ve Sigaranın Zararları  

15 



 

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi alkolün 

zararlarından birisi değildir ? 

A) Alkol, beyni, kasları ve damarları 

olumsuz etkiler. 

B) Alkol kullandığımız zaman kendimizi 

rahatlamış ve mutlu hissederiz. 

C) Reflekslerin yavaşlamasına neden 

olur. 

D) Duygularımızı ve davranışlarımızı 

kontrol etmekte zorlanırız. 

 

 

 

 

Sigara kullanan, insan vücudunda; 

 

I- Solunum yollarını tahriş ederek, bronşit astım 

ve kansere neden olur. 

II- Kalp ve damar hastalıkları oluşması riskini 

arttırır. 

III- Bireylerin aşırı kilo almasına neden olur. 

 

11- Şeklindeki durumlardan hangilerinin 

oluşmasına sebep olur ? 

 

A. I ve II          B. Yalnız I 

C. I ve III          D. I, II ve III  
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       SAVAŞ DÖNEMİ  VE CEPHELER 

 

 1- DOĞU CEPHESİ 

Doğu cephesinde Kazım Karabekir 

komutasındaki askerlerle Ermeniler savaşmıştır. 

Savaşı Kazım Karabekir ve ordusu kazanmıştır. 

Bu savaş sonunda, Ermenilerle        3 Aralık 

1920’de Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Bu 

antlaşma, TBMM’nin imzaladığı ilk 

antlaşmadır. 

 2- GÜNEY CEPHESİ 

Şahin Bey liderliğindeki yerel kuvvetler ve Kuvayı 

Milliye birlikleri Antep, Maraş ve Urfa’da 

Fransızlara karşı kahramanca savaşmıştır.   

Maraş'taki ilk direniş, Sütçü İmam başlatmıştır. 

Urfa’da Ali Saip Bey halkı örgütlemiş ve halktan 

oluşan 3000 kişilik bir askeri güç oluşturmuş ve 

Urfa’nın kurtuluşunda önemli rol oynamıştır. 

Güney Cephesi, Fransızlarla yapılan Ankara 

Anlaşması ile son bulmuştur. 20 Ekim 1921 

tarihinde Fransızlarla imzalanan bu anlaşma 

ile Güney Cephesi tamamen kapanmıştır.  

       Halkın gösterdiği bu kahramanlıklar nedeniyle 

TBMM tarafından; 

• Antep’e Gazi 

• Maraş’a Kahraman  

•  Urfa’ya da Şanlı unvanları verildi. 

 3-  BATI CEPHESİ 

Batı Cephesi’ndeki savaş, 

Yunanlıların İzmir’i işgal etmesiyle 

başlamıştır. Bunun üzerine TBMM 

tarafından oluşturulan düzenli ordu, bu 

cephede 5 savaş yapmıştır. 

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI 

 

1- 1. İnönü Savaşı 

2- 2. İnönü Savaşı 

3- Eskişehir- Kütahya Savaşı 

4- Sakarya Savaşı 

5- Büyük Taarruz 

Batı Cephesinde yapılan savaşlar şunlardır: 

a) 1. ve 2. İnönü Savaşları (1921) 

✓ Düzenli ordu ilk başarısını Batı Cephesindeki 

İnönü Savaşlarında kazandı. 

✓ 1. ve 2. İnönü Savaşlarını Yunanistan kaybetti. 

✓ 1. ve 2. İnönü Savaşlarının ardından halkın 

düzenli orduya güveni arttı ve moraller 

yükseldi. 

✓ Mustafa Kemal Batı Cephesi Komutanı İsmet 

Paşa’ya şöyle bir kutlama telgrafı çekti: 

    ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters 

giden tarihini de yendiniz.’’ 

b) Sakarya Meydan Muharebesi(Savaşı) 

Tarih:23 Ağustos 1921---13 Eylül 1921 

          Yunanistan 10 Temmuz 1921’de yeniden 

hücuma geçti. Mustafa Kemal ordumuzu Sakarya 

Nehri’nin doğusuna çekti. Ordumuzun geri 

çekilmesiyle Kütahya, Eskişehir ve Afyon 

Yunanistan’ın eline geçti. Bu zor durum 

karşısında Mustafa Kemal T.B.M.M.’den 

Başkomutanlık yetkisini aldı. 
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          Önemli: Mustafa Kemal’e 

Başkomutanlık   yetkisi Sakarya 

Savaşı’ndan önce verilmiştir. 

          Ordumuz çok zor durumda olduğu için 

halkın orduya yardım etmesi gerekliydi. Bunun 

için Mustafa Kemal, Tekâlif-i Milliye (Milli 

Yükümlülükler) emirlerini yayımladı. Bu emriler 

ile halktan orduya yardımlar gelmeye başladı. 

Ordumuz savaş için gereken hazırlıkları yaptı. 

          23 Ağustos 1921’de Yunan ordusu saldırıya 

başladı.22 gün ve 22 gece süren savaşı Mustafa 

Kemal’in komutanlığını yaptığı Türk ordusu 

kazandı. 

Önemli: Sakarya Savaşı’nda ki 

kahramanlıklarından dolayı Mustafa Kemal’e   

‘’Gazi’’ unvanı  ve   ‘’Mareşal’’  rütbesi verildi 

Savaşın Sonucu: Sakarya Savaşı’nı Yunanlılar 

kaybetti, Türk ordusu kazandı. 

c)Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan 

Muharebesi 

❖ Mustafa Kemal Sakarya Zaferi’nin ardından 

yeni bir savaşın hazırlıklarına başladı. 

❖ Orduyu güçlendirdi. 

❖ 26 Ağustos 1922’de taarruz (Savaş) emrini 

verdi. 

❖ 30 Ağustos 1922’de Yunan birlikleri 

Dumlupınar’da kuşatıldı. 

❖ Büyük Taarruz Savaşı tarihte Başkumandan 

Meydan Muhaberesi diyerek te adlandırılır. 

❖ Bu Savaş Yunan ordusunun ağır yenilgisiyle 

sonuçlandı. 

❖ Savaşın ardından Mustafa 

Kemal: ‘’Ordular ilk hedefiniz 

Akdeniz’dir, ileri’’ emrini verdi. 

Bu emri alan ordularımız 9 Eylül 1922’de İzmir’e 

girdi. Burada ki düşmanlar yenilgiye uğratıldıktan 

sonra ordumuz Boğazlara ve İstanbul’a doğru yola 

çıktılar. Türk ordusuyla savaşı göze alamayan 

İngiltere, Fransa ve İtalya Türk hükümetine ateşkes 

teklifinde bulundular. Bunun üzerine Mudanya 

Ateşkes Antlaşması imzalandı. 

Mudanya Ateşkes Antlaşması 

Tarih: 11 Ekim 1922 

Bu antlaşmada Türkiye’yi İsmet Paşa (İsmet 

İnönü) temsil etti. 

Bu antlaşma ile savaşlar sona erdi. 

➢ Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya savaş 

yapılmadan kurtarıldı. 

➢ Vatanımızın kurtuluşu başta Mustafa Kemal 

olmak üzere Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, 

Kazım Karabekir gibi başarılı askerlerin 

eseridir. 

Lozan Barış Antlaşması 

Tarih: 24 Temmuz 1923 

✓ Barış Antlaşması İsviçre’nin Lozan Şehrinde 

başladı. 

✓ Lozan Barış Antlaşması’nda ülkemizi İsmet 

Paşa temsil etti. 

✓ Lozan Barış Antlaşması ile vatanımızın 

bugünkü sınırları büyük ölçüde çizildi. 

✓ Yeni Türk devletini bütün dünya tanıdı. 

✓ Lozan Barış Antlaşması’nın ardından düşman 

askerleri İstanbul’dan ayrıldılar. 
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CUMHURİYET’İN İLANI 

         Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra 

artık yeni devletimizin başkentini ve yönetim 

biçimini belirlemeye sıra gelmişti. 

       Önemli:13 Ekim 1923’te çıkarılan bir 

yasayla Ankara başkent oldu. 

Önemli: Yeni kurulan devlete yakışan en güzel 

yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar 

verildi ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi 

ve Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

cumhurbaşkanı seçildi. İlk başbakan ise İsmet 

İnönü oldu. 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

 

1) Büyük Millet Meclisi tarafından Doğu Cephesi 

komutanı olarak görevlendirilen hangisidir? 

 

A) Ali Saip Bey 

B) Fevzi Paşa 

C) İsmet Paşa 

D) Kazım Karabekir Paşa 

 

 

 

2) Antep, Maraş ve çevresini işgal eden devlet 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İtalya            B) Yunanistan 

C) Fransa         D) İngiltere 

 

 

3) Yurdumuzun işgalinin ardından 

halkımız kahramanca mücadele etmiştir. 

Bu mücadelelerinden dolayı bazı illere 

ünvanlar verilmiştir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi ünvan verilen illerden 

değildir? 

 

A) Urfa              B) Maraş 

C) Antep           D) Ankara 

 

4) TBMM’nin ilk siyasi başarısı hangisidir? 

A) Londra Antlaşması 

B) Moskova Antlaşması 

C) Gümrü Antlaşması 

D) Lozan Barış Antlaşması 

 

 

5) Atatürk’e hangi savaştan sonra gazilik ünvanı 

ve mareşallik rütbesi verilmiştir? 

A) Başkomutanlık Meydan Muharebesi 

B) Sakarya Savaşı 

C) 2. İnönü Savaşı 

D) Kütahya – Eskişehir Savaşı 
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       6)  

1. İnönü 

Savaşı 

2. İnönü 

Savaşı 

Sakarya Savaşı Kütahya – 

Eskişehir Savaşı 

 

TBMM hükümeti yukarıdaki savaşları hangi 

devlet ile yapmıştır? 

A) Yunanistan 

B) Fransa 

C) İngiltere 

D) Ermenistan 

 

7) I- Çocuklar cephedeki askerlere 

ekmek taşıdı. 

II- Kadınlar, yaşlıların yaptığı cephaneleri 

savaş alanına ulaştırdı. 

III- Eli silah tutanlar cephede savaştı. 

 

Milli mücadele yıllarında yapılan 

yukarıdakiçalışmalardan aşağıdakilerden 

hangisine ulaşabiliriz? 

A) Kadınlar olmasaydı askerler silahsız kalırdı. 

B) En önemli görevi çocuklar üstlenmiştir. 

C) Vatan savunmasına herkes katkı vermiştir. 

D) M. Kemal Türk halkına önderlik etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

8)  

 I- Cumhuriyetin ilanı 

II- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı. 

III- Çanakkale Savaşı 

IV- Meclisin açılması 

 

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

 

A. II-III-IV-I                 B. I-III-IV-II 

C. III-II-IV-I                 D. IV-III-II-I 

 

9) Türk milleti milli mücadele döneminde; 

I- Doğuda Ermenilerle 

II- Güneyde Fransızlarla 

III- Batıda Yunanlarla savaşmıştır. 

 

Yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri 

doğrudur? 

 

 A. I                       B. II        

 C. II – III              D. I - II – III 

 

10) Yurdumuzun ilk cumhurbaşkanı ve ilk 

başbakanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Mustafa Kemal Atatürk-Kazım Karabekir 

B) İsmet İnönü- Mustafa Kemal Atatürk 

C) Mustafa Kemal Atatürk–İsmet İnönü 

D) Rauf Orbay-Mustafa Kemal Atatürk 
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İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI 

          ( İMANIN ŞARTLARI ) 

İslam dininde, her Müslüman’ın inanması 

gereken bazı temel inanç esasları vardır.Halk 

arasında  İmanın şartları denilen bu esaslar; 

1-Allah’a (c.c.) İman,  

2-Meleklere İman,  

3-Kitaplara İman, 

4-Peygamberlere İman, 

5- Kader ve kazaya İman,  

6-Ahirete İmandır. 

 

DİN: Akıl ve irade sahibi insanları, kendi istek ve 

arzularıyla, dünyada ve ahirete mutluluğa eriştiren 

ilahi kanunların tümüdür. 

 

İMAN: Sözlükte  ‘‘güven içinde bulunmak, korkusuz 

olmak’’ anlamındaki  emn(eman) kökünden türeyen 

iman ‘’güven duygusu içinde tasdik etmek, 

inanmak’’ demektir.  

Dini terim olarak: Yüce Allah’ın varlığına, 

birliğine,sıfatlarına,meleklerine,kitap-

larına,pegamberlerine,ahiret gününe, iyiliğin ve 

kötülüğün ondan geldiğine inanmaktır. 

NOT: İnanırken şüphe etmemek lazımdır. 

 

1. Allah’a İman 

 İslam dininde yer alan inanç esaslarının ilki Allah’a 

(c.c.) imandır. Allah’a (c.c.) iman etmek; Allah’ın 

(c.c.) varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri ve 

ortağı olmadığını kalpten kabul etmektir. Allah’a 

iman etmek inanç esaslarının temelidir. 

 

Yüce Allah’ın Bazı Özellikleri 

- Allah birdir,eşi ve benzeri yoktur. 

- Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. 

- Allah canlı-cansız bütün varlıkları yoktan var 

edendir. 

2. Meleklere İman 

  İslam’ın inanç esaslarından biri de meleklere 

imandır.  

Melek, sözlükte “haber, elçi, güç ve iktidar” 

anlamına gelir. 

Görünen valıkların yanında görünmeyen varlıklar 

da vardır. Melekler hakkındaki en doğru ve güvenilir 

bilgileri Kur’an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin 

(s.a.v.) hadislerinden öğreniriz. 

 

Meleklerin Başlıca Özellikleri :  

 

* Yemezler, içmezler. 

* Nurdan yaratılmış varlıklardır. 

* Günah işlemezler  

* Cinsiyetleri yoktur.  

* Allah’ın (c.c.) emirlerini  yerine getirirler  

* Hızlı hareketederler 

* Sürekli Allah’a (c.c.) ibadet ederler  

 

Meleklerin Görevleri 

Kiramen katibin: Her insanın bütün işlerini 

yazan meleklere, denir. 

Münker ve Nekir: Sorgu melekleri. Kabirde 

insanlara soru soran meleklere denir. 

Cebrail (a.s.):Allah’ın (c.c.) emir ve 

yasaklarını peygamberlere iletir. 
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Azrail (a.s.):Ölüm vakti gelenlerin canını 

almakla görevlidir. 

Mikâil (a.s.):Doğa olaylarını 

düzenlemekle görevlidir. 

İsrafi l (a.s.) :Kıyamet ve diriliş vaktini ilan 

etmekle sorumludur. 

 

3. Kitaplara İman 

İlahi kitaplar Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini 

içerir. Bu kitapların gönderiliş amacı insanları 

doğruluğa, mutluluğa ve huzura,iyiliğe ulaştırmak 

için yol göstermektir. Bazı peygamberlere“suhuf” 

adı verilen ilahi metinler gönderilmiştir. 

Suhuf : Yüce Allah’ın, insanlara doğru yol olan ilahi 

yolu göstermek maksadıyla bazı peygamberlere 

sayfalar halinde gönderdiği ilahi metinlere suhuf 

denir. 

 Bunun dışında Allah (c.c.) dört büyük kitap 

göndermiştir. Bu kitaplar ve gönderildiği 

peygamberler şöyledir: 

✓Tevrat   Hz. Musa’ya (a.s.), 

✓Zebur   Hz. Davut’a (a.s.), 

✓İncil      Hz. İsa’ya (a.s.), 

✓Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 

gönderilmiştir. 

 

   100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir: 

 

     Âdem (a.s.), 10 sayfa 

     Şit (a.s.), 50 sayfa  

     İdris (a.s.),   30  sayfa  

     İbrahim (a.s.), 10 sayfa 

 

NOT: Aslı değiştirilmeden, günümüze 

ulaşan tek ilahi kitap Kur’an-ı 

Kerim’dir.  

 

Kur’an-ı Kerim :Müslümanların kutsal 

kitabıdır.  

 

4. Peygamberlere İman 

Peygamber,  Allah’ın buyruklarını insanlara 

ulaştırmak ve açıklamak için insanların arasından 

Allah tarafından seçilip görevlendirilen kişidir. Yüce  

Allah, tarih boyunca pek çok peygamber 

görevlendirmiştir. İlk peygamber Hz.Âdem, bütün 

insanlığa gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) son 

peygamberdir. Bu ikisinin arasında, çok peygamber 

gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. Kuranı 

Kerimde 25 peygamberin ismi geçmektedir. 

Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark 

görmeyerek, hepsinin Allahü Teâlâ tarafından 

seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak 

demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, 

hiçbirine inanmamış olur. 

 

     Peygamberlerin sıfatları şunlardır: 

 

Sıdık: Doğru sözlüdürler. Yalan konuşmazlar  

Emanet: Güvenilirdirler. Kendilerine verilen 

emanet ve ödünç şeylere dikkat ederler, korurlar  

Fetanet: Akıllı ve zeki insanlardır. Deli olan kişiler 

peygamber olamazlar.  

İsmet: Günah işlemekten kaçınmışlardır. 

Peygamberler bile bile günah işlemezler.  

Tebliğ: Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara 

olduğu gibi bildirmişlerdir. Peygamberler fazladan 

bir şey eklemezler, çıkarmazlar.  
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5. Kaza ve Kadere İman 

 Her şeyin Allah’ın bilgisi ve dilemesi ile 

gerçekleştiğine iman etmektir.  Kader, Allah’ın 

(c.c.) varlıkları ölçülü, uyumlu, düzenli, planlı, 

programlı  bir şekilde yaratması; ilmiyle olmuş 

ve olacak her şeyi bilmesi anlamına gelir. 

Planlanan şeylerin  zamanı geldiğinde 

gerçekleşmesi ise kaza olarak adlandırılır. 

 

6. Ahirete İman 

     

   Ahiret, sözlükte “son, sonra olan, son gün” 

anlamlarına gelir. Ahiret hayatı, dünya hayatından 

sonra başlayıp  sonsuza yani ebedî olarak devam 

edecek olan hayattır. Ahiretin varlığına inanmak, 

İslam’ın inanç esaslarından biridir. Bu inanca göre 

bütün insanlar kıyametin kopuşundan sonra 

ahirette yeniden diriltilecektir. İnsanlar mahşer 

denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından 

sorguya çekilecektir. Hesaptan sonra Cennet veya 

Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem 

şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur.  

Mahşer meydanı: İnsanların Yüce Allah’ın 

huzurunda toplandıkları meydan 

Sırat Köprüsü: İnsanların üzerinden geçikleri 

köprünün adı 

 

      Âhirete İman Eden İnsan 

Ahirete iman eden insan iyi ya da kötü, 

büyük veya küçük yaptığı hiçbir şeyin 

karşılıksız kalmayacağını bilir. Dünya 

hayatının bir tarla olduğunun farkındadır; ne 

ekerse onu biçeceğini bilerek hareket eder. 

 

 

 

SORU 1. Aşağıdakilerden hangisi 

vahiy meleğidir? 

A) Mikail 

B) İsrafil 

C) Cebrail 

D) Kiramen Katibin 

 

 

SORU 2. Dünya hayatının sona ermesi ile 

başlayacak olan ebedi(sonsuz) hayata ne denir? 

A) Ahiret 

B) Sırat Köprüsü 

C) Mahşer 

D) Kıyamet 

 

 

SORU 3. Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir? 

A) Hz.Muhammed’e 

B) Hz.Musa’ya 

C) H.Davud’a 

D) Hz.İsa’ya 

 

 

 

SORU 4. Akıl ve irade sahibi insanları, kendi istek 

ve arzularıyla, dünyada ve ahirete mutluluğa 

eriştiren ilahi kanunların tümüdür. 

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İbadet 

B) İman 

C) İslam 

D) Din 
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SORU 5. “Akıllı ve zeki olmak “ anlamına 

gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde 

hangisidir? 

A) Fetanet 

B) İsmet 

C) Sıdk 

D) Tebliğ 

 

 

SORU 6. İnanç esaslarının ilki ve temeli 

aşağıdakilerden  hangisidir? 

A) Meleklere iman 

B) Ahirete iman 

C) Allaha iman 

D) Kadere iman 

 

 

SORU 7. İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı 

hangisi olabilir? 

A) İnsanlara bilimsel bilgiler vermek 

B) İnsanlara dünya ahiret mutluluğunun 

yollarını göstermek 

C) İnsanları tarihi bilgiler vermek 

D) İnsanların vakit geçirmelerini sağlamak 

 

 

SORU 8. Aşağıdakilerden hangisi imanın 

şartlarından biri değildir? 

A) Allaha inanmak 

B) Kitaplara inanmak 

C) Peygamberlere inanmak 

D) Ahlak kurallarına inanmak 

 

 

 

 

SORU 9. Kıyamet gününde insanların 

toplandıkları yere ne ad verilir? 

A) Sırat Köprüsü 

B) Mahşer meydanı 

C) Kevser Havuzu 

D) Cennet 

 

SORU 10.  Yüce Allah’ın, insanlara doğru yol 

olan ilahi yolu göstermek maksadıyla bazı 

peygamberlere sayfalar halinde gönderdiği ilahi 

metinlere ne denir? 

A) İlahi kitap 

B) Metin 

C) Hikaye 

D) Suhuf 

 

 

SORU 11. Sözlükte “son, sonra olan, son gün” 

anlamına gelen kelime aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kıyamet 

B) Mahşer 

C) Ahiret 

D) Dünya 
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(…..): Ahiret gününde insanlar Allah’ın 

huzurunda toplanacaklar 

(…..):Allah bütün peygamberlere kitap 

göndermiştir. 

(…..):İmanın şartı  ve İslamın şartı 5 tanedir. 

(…..):Meleklere iman inanç esaslarındandır 

 

SORU 12. Yukardaki  bilgilerin doğru olanlarına  

‘D’  yanlış olanlarına ‘Y’ yazdığımızda  en doğru 

seçenek nasıl olması gerekir? 

A) D-Y-Y-D 

B) Y-D-D-Y 

C) D-D-Y-D 

D) Y-Y-D-D 

 

 

SORU 13. “Doğru sözlü olmak “ anlamına gelen 

Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde 

hangisidir? 

A) Emanet 

B) Sıdk  

C) İsmet 

D) Tebliğ 

 

 

 

SORU 14.“ Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere 

bildirdiği dinin ortak adıdır. Hz. Muhammed’e 

(s.a.v.) gönderilen son ve hak dinin ismidir.”  

Tanımı yapılan kavram hangisidir? 

A) Ahlak 

B) İman 

C) İhlas 

D) İslam 
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CEVAP ANAHTARI            

         

 

 

 Fidan       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

   Fidan ÖZTÜRK  

           Bilişim Teknolojileri Öğrt. 

     

TÜRKÇE TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1) C 2) B 3) B 4) D 5) D 6) A 7) C 8) B 9) B 10) A  

 

MATEMATİK TESTİ CEVAP ANAHTARI 

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

 

FEN BİLGİSİ TESTİ CEVAP ANAHTARI 

Boşluk doldurma  

Bağımlılık-karaciğer-pasif içici-171-akciğer-nikotin-trafik kazalarına-sigara-alkollü- 

sinir sistemi-kızılay 

doğru-yanlış 

D- Y- D- D-Y-D-D-D-Y-D –Y –D- Y- D 

ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 

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

 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1)D  2)C    3)D   4)C   5)B  6)A   7)C   8)C   9)D   10)C 

 

 DİN KÜLTÜRÜ TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1C 2A  3B  4D  5A  6C  7B  8D  9B  10D  11C 12A  13B   14D 
 

30 


