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8. SINIF MATEMATİK 

ÜNİTE 4 

KAZANIM 1: Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözer. 

 

KONU ÖZETİ 

a ve b  gerçek sayılar ve a≠0 olmak üzere, içinde bir bilinmeyen bulunan ax+b=0 

biçimindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. 

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümünde; 

 Eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir ya da eşitliğin her iki tarafından 

aynı sayı çıkarılabilir. 

 Eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpabilir ya da eşitliğin her iki tarafını 

sıfırdan farklı bir sayıya bölebiliriz. 

 

Örnek: 
𝟒𝒙

𝟓
= 24 denklemini çözelim. 

 

 

 Denklemi çözerken; rasyonel sayılarda olduğu gibi paydaları eşitleyebiliriz. 

 

Örnek:  
𝒙

𝟑
−

𝒙

𝟓
= 10 denklemini çözelim. 
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 Denklemi çözerken; eşitliğin her iki tarafındaki paydaları eşitleyip, eşitlenen 

paydaları silebiliriz. Çünkü paydalar eşit olduğunda paylar da eşit olur. 

 

Örnek:  
𝒙

𝟑
+

𝒙

𝟒
=

𝟕

𝟔
 denklemini çözelim. 

 

 Bilinenler eşitliğin bir yanına, bilinmeyenler diğer yanına toplanabilir. 

 

Örnek:  
x

2
− 1 =

x

3
+ 2 denklemini çözelim. 

 

 Eşitliğin her iki tarafı birer rasyonel ifadeden ibaret olduğunda içler dışlar 

çarpımı yapabiliriz. 

 

Örnek:  
𝐱+𝟐

𝟑
=

𝟐𝐱−𝟒

𝟓
 denklemini çözelim. 
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8. SINIF TÜRKÇE 

 
KONU ÖZETİ 

 

Ünite: Birey ve Toplum   

Kazanım: Cümleyi oluşturan yardımcı ögeleri fark edebilir.  

 

CÜMLENİN ÖĞELERİ 

 Öğe: Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öğe denir. 

 

YARDIMCI ÖGELER 

1)NESNE 

a) Belirtili Nesne : İsmin –i hal ekini alır. Yükleme sorulan “neyi, kimi?” sorularının cevabını 
verir.  

Kedi sütü döktü. Kedi neyi döktü? : Sütü – Belirtili Nesne 

Ali’yi müdür çağırdı. Müdür kimi çağırdı? : Ali’yi - Belirtili Nesne  

b)Belirtisiz Nesne : İsmin yalın halinde olur. Yükleme, özneyi bulduktan sonra sorulan “Ne?” 
sorusunun cevabını verir. 

 Annem pazardan elma aldı. Aldı yüklem. Alan kim? - Annem: özne Annem ne aldı? – Elma : 
Belirtisiz nesne  

2) YER TAMLAYICISI (DOLAYLI TÜMLEÇ) -e, -de, -den ekini alan tümleçlerdir. Yükleme 
sorulan “neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden?” sorularının 
cevabını verir.  

Benim çiçeklerime kimse zarar veremez. Zarar veremez: Yüklem Zarar veremeyen kim? – 
Kimse : özne Kimse neye zarar veremez? – Benim çiçeklerime : yer tamlayıcı 

3) ZARF TAMLAYICISI (ZARF TÜMLECİ) “Ne zaman, nasıl, ne kadar, nereye, niçin, neyle, 
kimle?” sorularıyla bulunur. 

 Seni bugün okul müdürü çağırdı. (Ne zaman çağırdı?)  bugün: Zarf Tamlayıcısı  

Ben onu çok seviyordum. (Ne kadar seviyorum?)  çok: Zarf Tamlayıcısı  

Uyarı: ”İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri”gibi yer yön sözcükleri yalın haldeyken zarf 
tümleci, ismin –e,-de, -den halindeyken dolaylı tümleç, ismin –i halindeyken nesne olur. 

İçeri gel.( Zarf Tamlayıcısı) 

İçeriye gel. (Yer Tamlayıcısı ) 

İçeriyi temizle.( Belirtili Nesne ) 

Cümleni Ögeleri İle İlgili Genel Özellikler a- Cümlenin kuruluşuna katılmayan, yani öge 
olmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan unsurlardır. Bağlaçlar, ünlemler, 
ünlem grupları, hitaplar, ara sözler cümle kuruluşunun dışında kalan cümle dışı unsurlardır. 

 Şair, sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın.  
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8.SINIF FEN BİLİMERİ 

KONU ÖZETİ 
 

BASİT MAKİNELER 

Günlük hayatta kas gücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda basit makinelerden yararlanırız. 

Bir gazozun kapağını açarken, el arabası ile yüklerimizi taşırken veya bir ceviz kıracağı ile 

cevizimizi kırarken basit makinelerden yararlanırız. 

İnsanlar basit makineleri, çok eski zamanlardan itibaren kullanmayı tercih etmişlerdir. Acaba 

Mısır piramitleri yapılırken veya İstanbul fethedilirken gemilerin karadan ilerlemesi için basit 

makinelerden yararlanmışlar mıdır? 

Basit makineler çok basit aletler olmasına kar- şın çok büyük iş kolaylıkları sağlarlar. 

Basit Makineler: Çok az parçadan oluşan ve iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit 

makineler denir. 

Bunlar; 

1)Kaldıraçlar   

2)Makaralar     

3)Eğik Düzlem    

4)Çıkrık 

 5)Dişli Çark 

6)Vida  

7)Kasnak 

Basit makineleri daha iyi anlayabilmek için ‘’İş ve Enerji’’ konusunu hatırlamamız 

gerekmektedir. 

İş: Bir kuvvetin bir cismi, kuvvet doğrultusunda hareket ettirmesidir. 

İş = Kuvvet x Yol  eşitliğinden bulunur. 

Enerji: İş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Ne kadar enerjin varsa o kadar iş yaparsın. 

 UNUTMA:İş ve enerji birbirine eşittir. Ne kadar iş yaparsan o kadar enerji harcarsın. Ne 

kadar enerjin varsa o ka- dar iş yaparsın. 

Yani İş=Enerji 

  

İş = Kuvvet x Yol eşitliğinden yola çıkarak kuvvet ve yol değerlerinin birbirleriyle ters orantılı 

olduğunu görürüz. Yani yapılan iş değişmemek koşuluyla kuvvet değeri büyürse yol değeri 
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küçülür. Kuvvet değeri küçülürse yol değeri büyür. Ek Bilgi: Basit makineler işten ve 

enerjiden kazanç sağlamaz. Sadece iş yapma kolaylığı sağlar. 

Basit Makineler İle İlgili Bazı Kavramlar  

Giriş Kuvveti: Bizim uyguladığımız kuvvet (Kuvvet) 

Çıkış Kuvveti: Elde ettiğimiz kuvvet (Yük) 

Kuvvet Kazancı: Bir yükü daha küçük bir kuvvetle kaldırabilmek (Giriş kuvvetimizin küçük, 

çıkış kuv- vetimizin büyük olduğu basit makinelerde kuvvetten kazanç elde ederiz.) 

Kuvvet Kaybı: Büyük bir kuvvet uygulayıp, küçük bir kuvvet elde etmek. 

Yol kazancı: Bir işin yapılabilmesi için az yol alıp, çok yol elde etmek. 

Yol Kaybı: Bir işin yapılabilmesi için çok yol gidip, az yol elde etmek. 

 

Basit Makinelerle İlgili Altın Kurallar 

1.Basit makineler bir işi daha kolay yapmamızı sağlar.(İş kolaylığı) 

2.Basit makinelerde her zaman aynı iş yapılır. (İş- ten ve enerjiden kazanç olmaz) 

3.Basit makinelerde kuvvetten kazanç varsa, yol- dan kayıp vardır. Kuvvetten kayıp varsa 

yoldan kazanç vardır. 

4.Basit makineler kuvvetin yönünü değiştirebilir. 

5.Basit makineler bir işin yapılma hızını değiştirebilir. 

KALDIRAÇLAR 

Kaldıraçlar bir destek etrafında dönebilen bir çubuktan oluşur. En güzel örneği 

tahterevallilerdir. 

Öncelikle basit makineler üzerinde yer alan destek noktası, kuvvet ve yük noktalarının 

yerlerini öğrenelim. 

 

Kaldıraçlarda sistemin dengede kalabilmesi için; 
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Kuvvet x Kuvvet kolu= Yük x Yük kolu eşitliğinin olması gerekmektedir. 

Bu eşitliği yorumlayacak olursak; 

 

 Kaldıraçlarda bir yükü daha küçük bir kuvvetle kaldırmak için kuvvet kolunun, yük 

kolundan büyük olması gerekmektedir. 

 Kuvvet kazancını daha fazla artırmak için ya kuvvet kolunu büyütmek, ya da yük 

kolunu küçültmek gerekir. 

Bilgi: Kuvvet, yük ve destek noktasının konumuna göre 3 çeşit kaldıraç vardır. 

1.Tip: Destek noktası arada 

2.Tip: Yük arada 

3.Tip: Kuvvet arada 

 

1.Tip: Arada Destek Noktası Olan Kaldıraçlar 

 

Kuvvet ve yük yer değiştirebildiği için çift taraflı kaldıraç da denir. 

Yön: Arada destek noktası olan kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirir. 

Kuvvetten kazanç ve kayıp durumu destek noktasının konumuna göre değişir. 

Destek yüke yakınsa, yani kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvetten kazanç vardır. 

Destek kuvvete yakınsa, yani kuvvet kolu yük kolundan küçükse kuvvetten kayıp 

vardır. 

Destek noktası tam ortada ise, yani kuvvet ve yük kolları eşitse kazanç ve kayıp 

yoktur. Sadece kuvvetin yönü değiştirilir. 

Günlük hayattan örnekler: tahterevalli, makas, pense, kerpeten, terazi, sandal küreği... 

2.TİP: ARADA YÜK OLAN KALDIRAÇLAR 

 

Tek taraflı kaldıraç da denir. 
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Yön: Arada yük olan kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirmez.  

Kuvvet kolu, yük kolundan her zaman büyük ola- cağı için arada yük olan kaldıraçlarda her 

zaman kuvvetten kazanç vardır. 

Günlük hayatta örnekler: el arabası, ceviz kıracağı, fındık kıracağı, gazoz açacağı... 

 

UYARI: Gazoz açacağı açılma şekline göre arada kuvvet veya destek noktası olan kaldıraç 

tiplerine örnek verilebilir. Fakat herhangi bir açılma şekli gösterilmemişse gazoz açacağını 

arada yük olan kaldıraç tiplerine örnek verebiliriz. 

3.TİP: ARADA KUVVET OLAN KALDIRAÇLAR 

 

Tek taraflı kaldıraç da denir. 

Yön: Arada kuvvet olan kaldıraçlar kuvvetin yönü- nü değiştirmez. 

Kuvvet kolu, yük kolundan her zaman küçük olacağı için arada kuvvet olan kaldıraçlarda her 

zaman kuvvetten kayıp vardır. 

Günlük hayatta örnekler: maşa, cımbız, kürek, raket, beyzbol sopası... 

Kürek, raket ve beyzbol sopası gibi örneklerde destek noktası omuzumuz veya dirseğimizdir. 

UYARI: Kürek kullanım şekline göre arada destek nok- tası veya kuvvet olan kaldıraç 

tiplerine örnek verilebilir. Fakat herhangi bir kullanım şekli verilmemişse küreği kuvvet arada 

olan kaldıraç tiplerine örnek verebiliriz. 
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8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

4. Ünite Önemli Kavramlar 
 
                                                          KONU ÖZETİ 

                             
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 8. sınıf "Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Örnekliği" ünitesinin 
önemli kavramları. Ünite kazanımlarına çalışmaya başlamadan önce bu kavramları 
bilmenizde yarar var. Yazarak çalışmanız daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. 
 
Üsve-i Hasene: En güzel örnek. (Peygamber Efendimiz mü'minler için en güzel örnektir.) 
 
Sıdk: Peygamberlerin doğru sözlü olduklarını ifade eden sıfatları. 
 
Emanet: Peygamberlerin güvenilir olduklarını ifade eden sıfatları. 
 
Hacerül Esved: Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç 
noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen ve tavafın başlangıç noktası olan siyah taş. 
 
Merhamet: Şefkat göstermek, acımak, insaflı davranmak. 
 
Sahabe: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış ve onun sohbetinde bulunmuş 
Müslümanlar. 
 
İstişare: Danışmak. 
 
Müşavere: İstişare etmek. 
 
Rey: Görüş. 
 
Şecaat: Cesaret. 
 
Cüret: Gözü kapalı tehlikeye atılmak. 
 
Azim: Bir amaç uğrunda gösterilen kararlılık. 
 
Tevazu: Alçak gönüllü olmak. 
 
Mütevazi: Tevazu sahibi kişi. 
 
Kureyş: Peygamber Efendimizin mensup olduğu, İslam'ın ilk tebliğine muhatap olan ve 
Kur'an'da adı geçen kabile. 

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği 
Peygamberimiz Mekkeliler'in hepsini Safa tepesinin yanına çağırdı ve onlara İslam'ı anlatmak 
için tepeye çıkıp şöyle dedi: "Ey insanlar! Şu dağın arkasında size saldırmak üzere 
hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Oradakilerin hepsi "Evet inanırız. 
Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık." dediler. 
 
• Hz. Muhammed her zaman dürüstlüğü ile tanınmış, kimseyi aldatmamış, asla yalan 
söylememiş ve verdiği sözlerde durmuştur. Bu yüzden O'na "Muhammedül emin" (güvenilir 
Muhammed) denilirdi. 
 
• İslamiyeti yaymaya başladığında müşrikler O'na kahin, büyücü, sihirbaz dediler ama yalancı 
diyemediler. 
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• Kabe'nin tamiri sırasında Mekkeliler arasında çıkan ve neredeyse kan dökülmesine neden 
olan bir anlaşmazlık Hz. Muhammed'in hakem olması ve bu durumdan herkesin memnun 
olması ile çözülebilmiştir. 
 
• Mekkeliler Peygamberimize çok güvendikleri için Mekke dışına gittiklerinde önemli 
eşyalarını O'na emanet ederlerdi. Hatta O Medine'ye hicret ederken kendisinde bulunan 
emanetleri Hz. Ali'ye teslim etmiş ve bunları sahiplerine vermesini istemiştir. 
 
• Ticaretle uğraşan ve Mekke'nin en zenginlerinden olan Hz. Hatice, Hz. Muhammed ile ticari 
ortaklık yapmış ve kendi adına çalışmasını istemiştir. Hz. Hatice O'na "Ey Muhammed! Sen 
iyi, doğru, güvenilir ve güzel ahlaklı birisin." demiştir. 
 
• Peygamberimiz bir gün Medine çarşısında gezerken buğday dükkanının birinde, buğday 
çuvalına elini daldırıp altının nemli, üstünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun nedenini 
sorduğunda satıcı bunun yağmurdan kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. 
Muhammed "Bizi aldatan bizden değildir." diyerek satıcıyı ikaz etti. 
 
• Peygamberimiz Mekkeliler'in hepsini Safa tepesinin yanına çağırdı ve onlara İslam'ı 
anlatmak için tepeye çıkıp şöyle dedi: "Ey insanlar! Şu dağın arkasında size saldırmak üzere 
hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Oradakilerin hepsi "Evet inanırız. 
Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık." dediler. 
 
» "Andolsun ki Resulullah sizin için güzel bir örnektir." (Ahzap suresi, 21. ayet) 
 
» "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini 
(dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler) 
 
» "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hûd suresi, 112. ayet) 
 
» "Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir." Hz. Muhammed 
(s.a.v.) 
 
» "Bizi aldatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 
» "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 
» "Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol." Mevlana Celaleddin Rumî 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8  
 



 

 

11 

8.SINIF İNGİLİZCE 

 

ÜNİTE 6: ADVENTURES (MACERALAR) 
KAZANIM 1: EXPRESSING PREFERENCES / TERCİH BELİRTME 

 
KONU ÖZETİ 

PREFER (tercih etmek) 
 
→“Prefer” kelimesinin sözlük anlamı “tercih etmek”tir. Bu kalıbı karşımızdaki kişiye bir durum 
hakkındaki tercihlerimizi söylerken kullanırız. 
→Cümlede “prefer” kelimesinden sonra isim veya fiil gelebilir. Eğer fiil gelirse fiile  
“-ing” eki getirilir. 
 
Examples (Örnekler): 
I prefer a movie. (Ben filmi tercih ederim.) 
I prefer watching a film. (Ben film izlemeyi tercih ederim.) 
 
Note: Bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğimizi belirtirken iki durum arasına “to” 
getirilir. (prefer …….. to ……..) 
 
Examples (Örnekler): 
I prefer movie to tv series. (Ben filmi diziye tercih ederim.) 
I prefer watching movie to watching tv series. (Ben film izlemeyi dizi izlemeye tercih ederim.) 
 
WOULD RATHER (tercih etmek) 
 
→“Would rather” kelime grubunun sözlük anlamı “tercih etmek”tir. “Prefer” ile eş anlamlıdır ve 
aynı şekilde bu kalıbı da karşımızdaki kişiye bir durum hakkındaki tercihlerimizi söylerken 
kullanırız. 
→Cümlede “would rather” kelime grubundan sonra fiil yalın halde gelir, fiil ek almaz. 
 
Example (Örnek) : 
I would rather drink tea. (Ben çay içmeyi tercih ederim.) 
 
Note: Bir şeyi başka bir şeye tercih ederken iki durum arasına “than” gelir ve fiiller yalın 
haldedir. (would rather …. than ….) 
 
Examples (Örnekler): 
I would rather drink tea than drink coffee. (Ben çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.) 
She would rather dance than sing. (Dans etmeyi şarkı söylemeye tercih eder.) 
 
Note: would “d” olarak kısaltılabilir. 
 
Example (Örnek): 
I’d rather meet with my firends than play computer games. (Arkadaşlarımla buluşmayı 
bilgisayar oyunu oynamaya tercih ederim.) 
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8.SINIF İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 

ÜNİTE 4 : Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 

KONU    : Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temeli Olan Atatürk İlkeleri 

KONU ÖZETİ 

Atatürkçülük  

Temelleri Atatürk tarafından atılan devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata 
toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere denir. 
 
Atatürkçlüğün Nitelikleri 
 
* Türk insanının ihtiyaçlarından doğmuştur. 
* Türkiye’yi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefler. 
* Tam bağımsızlığı ve millî egemenliği benimser. 
* Eşitlikçi ve barışçıldır. 
* Sınıf kavgasına karşıdır. 
* Akılcı, bilimsel, özgür düşünceyi benimser. 
 
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar  
 

Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın gerisinde kalması, Yaşanan toprak 
kayıpları, Avrupalı devletlerin Osmanlı’yı bölme çabaları etkili olmuştur. 
 
Atatürkçü Düşünce Sistemine Etki Eden Düşünürler 
 

Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında doğup büyüdüğü ortam, yaşadığı olaylar, 
millî sorunlar, okuduğu kitaplar, öğretmenleri, yerli ve yabancı düşünürler etkili olmuştur. 
Bunların içinde en önemli isimler olarak Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, 
Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Tevfik Fikret’i örnek gösterebiliriz. 
 
Atatürk İlkelerinin Özellikleri 
 
* Kaynağı Türk millî kültürüdür. 
* Evrensel ve barışçıdır. 
* Akılcı ve bilimseldir. 
* Birbiriyle uyumludur. 
* Taklitçi değildir. 
 
Not: Bağımsızlık mücadelemiz mazlum milletlere örnek olmuştur. Pakistan, Afganistan ve 
Hindistan gibi sömürge döneminde haksızlığa uğramış, kaynakları sömürülmüş milletler Türk 
milletinin bu mücadelesini kendine rehber edinmiştir. 
 
Şimdi kısaca Atatürk ilkelerine değineceğiz. 
 
1-Cumhuriyetçilik 
 
* Egemenliğin millete ait olduğu yönetim biçimidir. 
* Halkın kendi kendisini yönetmesidir. 
* Yöneticiler seçimle işbaşına gelir. 
* En iyi yönetim şeklidir.  
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Türk Halkına Kazandırdıkları 
 

- Devlet yönetimine eşit katılma 
- Düşünce özgürlüğünü sağlama 
- Demokratik yönetim 

 
Dipnot !! 
 
Sevgili öğrenciler, aşağıda yer alan ipucu kelimeleri gördüğünüz zaman metinin tamamını 
okumak kaydıyla Cumhuriyetçilik olma olasılığı yüksektir. Fakat her zaman sadece ipucu 
kelimelere bakarak şıklara yönelmek doğruyu göstermeyebilir. 
 
Örneğin; Seçme ve seçilme durumu yani seçimlerden bahsediliyorsa Cumhuriyetçilik 
seçeneğine yönelmemiz gerekir. Fakat metinde kadınlara da seçme ve seçilme hakkının 
verildiğinin üzerinde duruluyorsa Halkçılık ilkesine yönelebiliriz. Çünkü erkeklerin sahip olduğu 
bu hak kadınlara da verilerek eşitlik sağlanmıştır. Bazı sorularda aynı an da her iki ilke verilir, 
bu durumda yukarda vermiş olduğumuz örneğin cevabı; Cumhuriyetçilik-Halkçılık olur. 
 

İpucu Sözcükler 

 

Ulusal İrade Milletin Kararı Seçme ve Seçilme Seçim 

Demokrasi TBMM Parlamento/Meclis Siyasi Partiler 

 
2-Halkçılık 
 
* Bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların olduğu insanlara halk denir. 
* Belirli bir grup ya da kişi üstünlüğü yoktur. 
* Herkes devlet imkânlarından eşit olarak yararlanır. 
* Vatandaşlar kanun önünde eşittir. 
* Sosyal devlet anlayışı benimsenir. 
* “Devlet, millet içindir.” anlayışı vardır. 
 
Türk Halkına Kazandırdıkları 
 

- Kadın/Erkek eşitliği sağlandı. 
- Halkın devlete olan bağlılığı arttı. 
- Eşitlikçi bir yönetim anlayışına geçildi. 

 
 
İpucu Sözcükler 
 

Eşitlik Sosyal Adalet Demokrasi 

Dayanışma Sosyal Devlet Ayrıcalıksız Toplum 

 
 
3-Milliyetçilik 
 
* Geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama 
inancında olan aynı vatana sahip dil, kültür ve gaye birliği içerisinde olan topluma millet denir. 
* Irkçılığı kabul etmez. 
* Milletini sevmek ve onu yüceltmek için çalışmak vardır.  
* Dil, din, mezhep farkı gözetmeksizin kendini Türk hisseden herkes Türk’tür. 
* Millî birlik ve beraberlik temeline dayanır. 
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Türk Halkına Kazandırdıkları 
 

- Millet olma bilinci gelişti. 
- Türk milletinin bağımsızlığa ve vatan sevgisine olan güveni arttı. 
- Ayrım yapmadan herkes milletin bir vatandaşı kabul edildi. 

 
İpucu Sözcükler 
 

Türk Kelimesi Ulusal/Milli Birlik/Beraberlik Vatanseverlik 

Ortak Dil/Ortak Kader Ulus/Millet Milli Tarih  Milli Kültür 

 
4-Laiklik 
 
* Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
* Dinin sömürü aracı olarak kullanılmasını engeller. 
* Din ve mezhep kavgalarını önler. 
* Her alanda akıl ve bilime önem verilir. 
 
Not: Akıl, bilim-özgürlük ve din kelimeleri laiklik ilkemiz için ipucu niteliğindedir.  
 
5-Devletçilik 
 
* Halkın yararı olan alanlarda özel sektörün gerçekleştiremediği işleri devletin yapmasıdır. 
* Özel teşebbüs engellenmez. 
* Yabancı sermayenin yatırım yapmasına karşı değildir. 
* Ekonomide vatandaş - devlet iş birliği vardır. 
 
İpucu Sözcükler 
 

Fabrika Kalkınma Sanayi Kamulaştırma 

Yatırım  Bankalar Sosyal Adalet  Özel Teşebbüs 

 
6-İnkılapçılık 
 
* Çağın gerisinde kalmış kurumların yıkılarak kısa bir süre içinde yeni kurumların 
oluşturulmasıdır. 
* Çağdaş ve köklü değişiklik yapılmasıdır. 
* Değişen şartlara göre kendini yeniler. 
* İnkılapçılık, Atatürk ilkelerinin hepsini bünyesinde toplar. 
 
İpucu Sözcükler 
 

İnkılap Çağdaşlık Yenilik Değişim 

Batılılaşma Yenileşme Devrim Dinamizm 

 
Öğretmen Dipnotu: Atatürk ilke ve inkılapları 2.dönemin ilk ünitesi kapsamındadır ve çıkmış 

LGS sorularına baktığımız zaman 10 sorunun ortalama 4’ü bu üniteden çıkmaktadır. Soru 
kaçırmamak adına bu ünite ile ilgili bol bol soru çözmeniz gerekmektedir. Başarılar dilerim. 
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𝑥

2
=

𝑥

3
+ 2 

1)Denkleminin çözümü aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) -12 

B) -6 

C) 6 

D) 12 

 

 

𝑥 + 1

3
=

𝑥

4
 

2)  Denkleminde x’in değeri kaçtır? 

A) -4 

B) -3 

C) 3 

D) 4 

 

x + 1

2
+

x + 1

3
= x + 1 

3) Denkleminde x kaç olmalıdır? 

A) -2 

B) -1 

C) 1 

D) 2 

 

 

 

 

4) Teslimenur’un parasının çeyreğinin 5 

TL fazlası ile annesine hediye aldıktan 

sonra 40 TL’si kalıyorsa Teslimenur’un 

başlangıçta kaç TL’si vardı? 

A) 60 

B) 80 

C) 100 

D) 120 

 

 

 

 

 

5) Asiye bir kitabın birinci gün 

yarısını, ikinci gün kalan kısmının 

yarısını okuyor. Asiye 30 sayfa 

daha kitap okursa geriye kitabın 
1

10
 

’u kalıyorsa, kitap kaç sayfadır? 

A) 150 

B) 200 

C) 250 

D) 300 

 

 

 

𝒙 −
𝒙 − 𝟐

𝟐
= 𝟑 

6) Denkleminde x yerine hangi sayı 

gelmelidir? 

A) -4 

B) -2 

C) 2 

D) 4 

 

 

 

7) Sozdar bir merdiveni üçerli çıktığında 

attığı adım sayısı, dörderli çıktığında 

attığı adım sayısından dört fazla ise; bu 

merdiven kaç basamaklıdır? 

A) 36 

B) 42 

C) 48 

D) 54 

 

8) Serhat cebindeki bilyelerin 4 tanesini 

sakladıktan sonra 
2

3
’ünü kardeşine veriyor. 

Serhat’ın 20 bilyesi kaldığına göre, 

Serhat’ın başlangıçta kaç bilyesi vardır? 

A) 44 

B) 48 

C) 52 

D) 56 

 

 

 

SORULAR 
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9) Ekin’in çözdüğü soruların 20 

fazlasının 
1

4
’i, Ekin’in çözdüğü soruların 

1

5
’inin 9 fazlasına eşit ise; Ekin kaç soru 

çözmüştür? 

A) 80 

B) 90 

C) 100 

D) 110 

 

 

10) Bir dikdörtgenin çevresinin 
1

8
 ’i kısa 

kenarına eşit ve uzun kenar kısa 

kenardan 12 cm uzun ise; bu 

dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? 

A) 48 

B) 60 

C) 72 

D) 90 

 

11) Zehra’nın parasının 
1

3
’ü, Samira’nın 

parasının yarısına eşittir. Zehra ve 

Samira’nın toplam 150 TL’si varsa; 

Samira’nın kaç TL’si vardır? 

A) 40 

B) 60 

C) 80 

D) 90 

 

 

 

 

12) Ali ve Ayşe’nin yaşları toplamı 

25’tir. Ali, Ayşe’nin yaşına geldiğinde, 

Ayşe’nin yaşı Ali’nin yaşının iki katından 

beş eksik ise, Ayşe’nin bugünkü yaşı 

kaçtır? 

A) 20 

B) 18 

C) 16 

D) 14 

 

 

13) Ahmet ile Eren’in harçlıkları toplamı 

160 TL’dir. Ahmet parasının 
1

3
 ’ünü 

Eren’e verdiğinde paraları 

eşitleniyorsa, Ahmet’in başlangıçta 

kaç parası vardır? 

A) 90 

B) 105 

C) 120 

D) 135 

 

 

14) Bir araç gideceği yolun önce yarısını, 

daha sonra 50 kilometresini gittiğinde; 

geriye yolun 
1

6
 ’sı kalıyorsa, bu yol kaç 

kilometredir? 

A) 125 

B) 150 

C) 175 

D) 200 

 

 

𝒙

𝟐
−

𝟏

𝟐
=

𝟏

𝟒
 

15) Denkleminin çözüm kümesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -1 

B) −
1

2
 

C) 
3

2
 

D) 2 

 

 

𝟏 − 𝒙

𝟐
= 𝟏 ,

𝒚 − 𝟏

𝟐
= 𝟏  

16) ise x+y kaçtır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 
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7𝑥

4
=

𝑥 + 5

2
 

 

17) Yukarıdaki denklemi sağlayan x değeri 

kaçtır? 

A) 1 

B) 2 

C) -1 

D) -2 

 

𝑥 + 1

2
−

1

3
= 0 

18) Yukarıdaki denklemi sağlayan x değeri 

kaçtır? 

A) −
1

3
 

B) -3 

C) 
1

3
 

D) 3 

 

2𝑥 +
𝑥

2
= 𝑥 −

𝑥

2
− 8 

 19) Yukarıdaki denklemi sağlayan x 

değeri kaçtır? 

A) -8 

B) -4 

C) −
1

8
 

D) −
1

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Aşağıdaki tabloda A,B,C sayılarının 

değerleri gösterilmiştir. 

 

A+B+C=22 ise x kaçtır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 
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1)”Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede 

yer, O ne müthiş tipidir savrulur enkâz-ı 

beşer.”  

Aşağıdaki sanatlardan hangisi verilen 

dizelerde vardır? 

A) Kinaye                      B) İntak             

C) Tariz                          D) Mübalağa 

 

I. Sandalyenin sırtında ceketim 
Dün gece olup bitenleri unutmuş 
Uzun etme diyor işte 
II. Öyle bir boşandın ki çöle benzer 
ömrüme 
Bir Nuh tufanı oldu; sel değil, sağnak değil 
III. Ufuklar bu akşam ne sis var ne bulut 
var 
Selviler içinde bir alev, Emirsultan 
IV.Her  zaman genç gözlerinde gülüyor 
Şu kocamış ve yorgun İstanbul 
 
2)Yukarıdaki numaralandırılmış 
dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
A)I.de “intak” sanatından yararlanılmıştır. 
B)II.de “abartma “ sanatına yer verilmiştir. 
C)III. de “teşbih” sanatına yer verilmiştir. 
D)IV.de “tezat” sanatına yer verilmiştir. 
 
 
 
3)Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca 
yüklemden oluşmuştur? 
 A) Omuzlarının üzerinde kendi kafasını 

taşıyan çok az insan tanıyorum.  

B)Bir şairin adının sadece ve sadece 

şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.  

C)Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi 

olduğunu söylerdi Cemal Süreya. 

D) “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde 

en çok tartışılan romanı olmuştur. 

 

 

 

 

4) )  Aşağıdaki cümlelerden hangisi 

sadece yüklemden oluşmaktadır? 

 

A) Havadan sudan konuştukları en dertsiz, 

en tasasız sabahlardan birinde keyifler 

iyiydi. 

 

B) İkisinin de sesinde işlenmiş kabahatin, 

artık geri alınamayacak bir adımın haberini 

sezdi. 

C) Yavrularının yanından ayrılamadığı için 

aç kalan ana köpeğin iniltilerini fersah 

fersah öteden işiterek ona elceğiziyle 

şekerleme götüren biriydi. 

D) Büyükhanım onun da bahçenin bir 

köşesinde yaşamasına razı olamaz mıydı? 

5) Bilim insanları araştırmalarını 

derinleştirdikçe kalbin manyetik alanını 

sadece duygularımızın oluşturmadığını, bu 

manyetik alanın gücünün inançlarımız, 

düşüncelerimiz ve korkularımızdan 

kaynaklandığını keşfettiler. 

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden 

hangisine yer  verilmemiştir? 

 

A)Yer tamlayıcısı      B)Zarf tümleci 

C)Özne   D)Nesne 

 

6) Aşağıdaki sorulardan hangisi 

nesneyi buldurmaya yöneliktir? 

 

A)Otobüs kalkış saatlerini kime soralım? 

B)Dün akşam size kim geldi? 

C)Kampanya ne zamana kadar devam 

edecek? 

D)Şiir okuma yarışmasına kimi 

hazırladınız? 
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7) Herkes bisikletin zincirini yağlamakla 

oyalanırken kaldırım kenarında oynayan 

çocuğun yanına gittim. 

Altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesini 

oluşturmaktadır? 

A)Zarf tamlayıcısı 

B)Yer tamlayıcısı 

C)Belirtili nesne 

D)Özne 

 

8) Cümlelerde vurgu, yükleme en yakın 

olan sözcük ya da söz öbeği üzerindedir. 

Bu açıklamaya göre; 

(I)Atina’dan sonraki rotamız olan Tiran’a 

otobüsle yaklaşık10-11 saatlik uzun ve 

yorucu yolcuğun ardından 

vardık.(II)Yunanistan’dan çıkışta ve 

Arnavutluk’a girişte sınırlarda vize derdi 

olmadan Tiran’a ulaştık.(III)Balkanlar’ı 

otobüsle gezecekseniz otobüs bileti bulma 

konusunda sıkıntı çekmezsiniz.(IV)Ancak 

gittiğiniz her ülkede bir sonraki ülkenin 

biletini erkenden almalısınız. 

Metindeki numaralandırılmış cümlelerin 

hangilerinde vurgu dolaylı tümlecin(yer 

tamlayıcısı) üzerindedir. 

A) I ve II                                B) II ve  IV    

C)II ve III                               D) III ve IV 

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

ögelerine ayırmada bir yanlışlık 

yapılmıştır? 

A)Onun bulunduğu her yerde/ çiçekler, 

ağaçlar, insan elinin doğaya 

dokunuşu/vardır. 

B)Gerçek bir sanatçının düşünceleri, 

inançları, sanat görüşü/birbirine/sıkı sıkıya 

/ bağlıdır. 

C)Bilim ve teknikteki hızlı 

ilerlemeler/insanı/ gelecekle ilgili tahminler 

yapmada/zorluyor. 

D)Deve güreşleri/ülkemizde/yapıla gelen 

en eski etkinliklerden biridir. 

10)  (I) İlk sahnesi 1930’larda başlayan ve 

bir maden mühendisinin çevresinde olup 

bitenleri anlatan bu film, olağanüstüydü. 

(II) Filme, Zonguldak’ın yirmi yıl önceki 

durumunu görme heyecanıyla gittim. (III) 

Filmde anlatılan olaylar çoğunlukla iç 

mekânlarda geçiyordu. (IV) Dış mekânlar, 

umduğumdan daha az kullanılmasına 

karşın oldukça etkileyiciydi. (V) 

Mühendisin, grizu gazını saptamak için 

madenci lambasıyla yaptığı ölçüm, filmin 

çarpıcı sahnelerinden biriydi. 

 Bu parçadaki numaralanmış 

cümlelerden hangileri ögelerinin dizilişi 

bakımından aynıdır?  

A) I. ve II.                      B) I. ve V.  

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

 

11) (I) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir 

dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (II) 

Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. 

(III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) 

İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; 

adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya 

yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, 

bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde 

benzetmeye yer verilmiştir?  

A) I ve III 

B) I ve V 

C) II ve III 

D) II ve IV 

 

 

12)  Hele bir kanatlansın ufuklar 

       Hele bir içini çeksin orman 

Bu dizelerde bulunan söz sanatı, 

aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Düşünüyordum bir gün geleceğini 

Ama böyle değişmiş olarak değil 

B) İnsanoğlu cennetlerin en güzeline 

Meyveleri ısırarak girer 

C) Su sesi, kuş sesi, rüzgâr sesi 

Ta uzaklardan gelir yârin nefesi 

D) Yıldızlar göz kırpıyordu ta uzaklardan 

Ay pırıl pırıldı bir gümüş gibi  
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13) 
İstanbul’un evleri denize bakar 
Sokakları yosun içinde; 
Çapalar, takalar, mavnalar 
Bilyalar gibi suyun yüzünde 
Bir iner bir kalkar 
Bu dizelerde aşağıdaki söz 
sanatlarından hangileri vardır? 
 
A) Kişileştirme ve mecaz-ı mürsel 
B) Benzetme ve tezat 
C) Benzetme ve Abartma 
D) Kişileştirme ve mübalağa 
 
   Ölümü hatırlatan ne var bu resimde 

   Hâlbuki hepimiz hayattayız. 

14)Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz 

sanatı, aşağıdakilerin hangisinde 

vardır? 

 

A) Ey garip çizgilerle dolu han duvarları 

Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları 

B) Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu 

Birinciliği beyaza verdiler  

C) Seni almak için seni verdim 

Yaşamak için mezara girdim 

D) Son şanlı macerasını tarihe anlatın 

Zincir içinde bağlı duran kahraman atın 

15) Aşağıda verilen dizelerin 
hangisinde farklı bir söz sanatı 
kullanılmıştır? 
 
A)Bir derdin varsa açılabilirsin ağaçlara 
Ağaç yaprak verir sır vermez rüzgâra 
B)Paydos bundan böyle çılgınlıklara 
Sert konuşmaya başladı aynalar 
C)Bir gemidir gittikçe daha küçük 
Yitik anılar ülkesinde yüzün 
D)Çiçeğin rengi soldu, bitti şarkısı kuşun 
Yol tenha, dal mecalsiz, su durgun 
 
16) Kimi insanlar bir akarsuyu andırır; 
küçük engellerin üzerinde köpürür, büyük 
engellerin yanından da sessizce geçer 
 Bu dizelerde hangi söz sanatlarına yer 
verilmiştir? 
A)Tezat- Abartma 
B)Kişileştirme- Benzetme 
C)Tezat-Benzetme 
D) Kişileştirme-Tezat 
 

17) Ulu kayalara sırtına dayamış ve 
heybetli duruşuyla bir devi andıran bu 
medeniyetten uzak olan köyün sakinleri; 
kışlık erzaklarını bir an önce hazırlar ve 
hayvanları için ahırların içini samanla 
doldururlardı. Buralarda kar göz açıp 
kapayana kadar bir insan boyunu aşacak 
seviyeye gelirdi. 
Yukarıdaki paragrafta hangi iki söz 
sanatı birlikte kullanılmıştır? 
 
A) Tezat-Benzetme    B) Abartma- Benzetme 
C) Tezat- Abartma     D) Kişileştirme-Tezat 
 
18) Ahiret öyle yakın ki seyredilen manzarada,  

    O kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. 
                     Yahya Kemal BEYATLI 
Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı 
kullanılmıştır? 

A) Mübalağa                   B) Teşhis                   

C) Tezat                          D)İntak  

19) Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp 

Yüzüm sırıtsa bile, içim yaş döker oldu 

Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı 

Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı 

 Bu dizelerde hangi söz sanatlarına 
birlikte yer verilmiştir? 

A)Tezat- Abartma 
B)Kişileştirme- Benzetme 
C)Tezat-Benzetme 
D) Kişileştirme-Tezat 
 
20) Bu şehirde sokaklar seni düşünür 
Bu sokaklarda evler seninle dolu 
Bu evlerde huzur bir şarkıdır söylediğin 
Sen yürürken bir kilim dokunur kilometreler 
boyunca Düşer kaldırımlara nakış nakış 
güzelliğin 
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) Birinci dizede, insana ait bir özellik 
cansız bir varlığa nispet edilerek 
etkileyicilik sağlanmıştır. 
B)İkinci dizede, “seninle” sözcüğündeki 
mecazı mürselle sevgiliye ait kimi özellikler 
çağrıştırılmıştır. 
C) Üçüncü dizede, “huzur” ile “şarkı” 
sözcükleri arasında bir tezatlık söz 
konusudur. 
D) Dördüncü dizede, sevgilinin güzelliği 
mübalağa yoluyla dile getirilmiştir. 
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1) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi 

bütün basit makineler için ortaktır? 

A) Hareket yönünü değiştirir. 

B) Enerji dönüşümü yapar. 

C) Giriş kuvveti daima büyüktür. 

D) İşten kazanç yoktur. 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi desteğin 

ortada, yük ve kuvvetin iki uçta olduğu 

kaldıraca örnek verilebilir? 

  

A) El arabası 

B) Tahterevalli 

C) Gazoz açacağı 

D) Cımbız 

3) Küçük çocuğun, büyük çocuğu 

kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır? 

 

A) Destek büyük çocuğa doğru 

kaydırılmalı 

B) Destek küçük çocuğa doğru 

kaydırılmalı 

C) Küçük çocuk desteğe doğru yürümeli 

D) Daha kalın çubuk kullanılmalı 

 

 

4) Aşağıda verilen basit makinelerden 

hangisinde destek noktası yanlış 

verilmiştir? 

 

5) El arabası tek taraflı bir kaldıraçtır, el 

arabasında hangi noktaya yük 

yerleştirildiğinde kuvvet kazancı daha fazla 

olur?  

 

A) A                           B) B                          

C)C                            D)D 

6) Can ile Cem bahçede tahterevallide 

oyun oynamaktadırlar. Can aşağıda Cem 

ise sürekli yukarıda kalmaktadır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 

yapılırsa Cem'de aşağıya inebilir? 

I. Can'ın sırtındaki çantayı çıkarmalıdır. 

II. Cem biraz daha destek noktasına 

yaklaşmalıdır. 

III. Cem destek noktasından 

uzaklaşmalıdır. 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) I, II ve III 
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7) K, L ve M kaldıraçları ile ilgili olarak 

kuvvet kolu ve yük kolunun uzunlukları 

verilmiştir. 

 

Buna göre kaldıraçlarla ilgili olarak verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) M kaldıracında destek noktası ortada 

olabilir. 

B) L kaldıracı kuvvetin yönünü 

değiştirmez. 

C) M kaldıracı tek taraflı kaldıraç olabilir. 

D) K kaldıracında yoldan kazanç yoktur. 

8) Şekildeki yük 50 N kuvvet ile 

dengelenmiştir. 

Daha fazla yük taşınabilmesi için 

aşağıdaki değişikliklerden hangisi 

yapıldığında denge kesinlikle 

bozulabilir? 

 

A) Kuvvet 2 yönünde hareket ettirildiğinde 

B) Yük 1 yönünde hareket ettirildiğinde 

C) Destek 1 yönünde hareket ettirildiğinde 

D) Kuvvet 2 katına çıkarıldığında 

 

 

 

 

 

9) Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 

fethetmeden önce gemileri bir gece 

tepelerden yürüterek Haliç'e indirmiştir. 

Fatih gemileri karadan yürütürken basit 

makinelerin hangi özelliğinden 

yararlanmamıştır? 

A) Daha az kuvvet uygulayarak iş kolaylığı 

sağlamıştır. 

B) Gemileri daha hızlı bir biçimde denize 

indirmiştir. 

C) Daha uzun yol giderek iş yapma 

kolaylığı sağlamıştır. 

D) Kullandıkları basit makineler kuvvet 

kazancı sağlamıştır. 

 

10) Aşağıda verilen kaldıraçta verilen 

cisimler dengede durmaktadır. 

 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

(Çubuk ağırlığı önemsizdir.) 

I. X > Y 

II. Z > Y 

III. Z > X 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) I, II ve III 
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11)  

 

Yukarıdaki şekillerde türdeş çubuklar ve 

eşit kütleli cisimler kullanılmıştır. Şekle 

göre aşağıdakilerden hangisi ya da 

hangileri söylenebilir? (çubukların 

ağırlıkları önemsenmeyecek) 

A) Şekil I'deki cismi kaldırmak için 

kullanılan kuvvet daha büyüktür. 

B) Şekil I'deki cisim hiçbir zaman dengede 

durmaz. 

C) İki düzenekte cisimleri kaldırmak için 

uygulanan kuvvetler eşittir. 

D) Şekil II'deki cismi kaldırmak için 

kullanılan kuvvet daha büyüktür. 

12) Aynı P yükü , eşit bölmeli homojen 

çubukla değişik biçimlerde kaldırılıyor. 

Hangisinde uygulanan kuvvet en küçüktür 

? ( Çubukların ağırlığı önemsizdir. ) 

 

13)  

 

Bir kaldıraçta 50 N luk yük 20 N luk bir 

kuvvetle kaldırılıyor. 

Çubuğun ağırlığı önemsiz olduğuna göre 

destek nereye konmalıdır ? 

A ) M da                              B ) O da 

C ) K da                               D ) L de 

 

14)  

 

Eşit bölmeli ağırlıksız bir KL çubuğu 

şekildeki gibi dengededir. Buna göre   

oranı  nedir ? 

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

 

15) I – Terzi makası 

      II – Soba maşası 

     III – Kerpeten 

     IV – El arabası 

Yukarıda verilen basit makinalardan 

hangileri tek taraflı kaldıraçtır ? 

A ) Yalnız I                B ) I ve II 

C ) II ve IV                 D ) II ve III 

16)  

 

Şekildeki sistem dengededir. Buna göre; 

I. Desteği K cismine yaklaştırmak. 

II. Kuvveti desteğe yaklaştırmak. 

III. K cismini desteğe yaklaştırmak. 

İşlemlerinden hangileri yapılırsa kuvvetten 

kazancı arttırabiliriz?  

A) I ve II 

B) II ve III 

C) I ve III 

D)I,II ve III 
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17)  

 

Sedef içi kum dolu el arabasını eve 

taşımak 

istiyor. Sedef el arabasını hangi noktadan 

tutarsa daha çok kuvvet harcayarak kum 

dolu el arabasını taşır? 

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

18)  

 

Şekildeki kaldıracın dengede kalabilmesi 

için 

uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaç N 

olmalıdır? 

A)24             B)36          C)60           D)100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Kaldıraçlarda, kuvvet kazancını 

hesaplamak için hangi işlem yapılmalıdır? 

A) Kuvvet kolu / Yük kolu 

B) Kuvvet / Yük 

C) İş / Enerji 

D) Kuvvet / Kuvvet kolu 

 

20) Basit makinelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp 

vardır. 

B) Basit makineye uyguladığımız kuvvetle 

daha fazla iş yapabiliriz. 

C) Giriş kuvvetinden daha fazla çıkış 

kuvveti elde edebiliriz. 

D) Basit makineler birleşerek bileşik 

makine oluşur. 
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Yıl 605, Yer Mekke; Kabe meydana gelen 
sel felaketi ve çıkan yangından hasar 
görmüştü. Mekkeliler onu yeni- den tamir 
etmek istediler. Çünkü kabe onlar için bir 
inanç ve ticaret merkeziydi. Putları 
oradaydı. Çevre şehirlerden insanlar 
mekkeye ticarete kabeye putlara tapmaya 
gelirlerdi. Tamiratta sıra hacer’ül-esvedi 
yerien koymaya gelince anlaşmazlık çıkar. 
Birimiz hakem olsun derler. Kabeye 
gelecek ilk kişiyi hakem tayin ederler. 
Bekleşirken uzaktan Hz Muhammed 
görünür. Herkes birden gülümsemeye ve 
sevinmeye başlar. Çünkü ......            
 
(1. ve 2. soruları yukarıdaki metne göre 
cevaplayınız) 
 
1)Sizce Mekkeliler neden 
sevinmişlerdir? 
A)İnsanlara değer vermesi      
B)Güvenilir olması            
C)Cesaretli olması                          
D)İnsanların onu sevmesi 
 
2)Bu metni aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlayamayız? 
A)Dürüst ve güvenilen bir kişiliğe sahipti           
B)Kendisine değer verilirdi           
C)O mekkenin lideri olmak istiyordu               
D)Mekkeliler Hz Muhammed’i  severlerdi 
 
3)“ Ve onlar ki kendilerine emanet edileni 
korur verdikler sözü yerine getirirler ve 
şahitliklerini dosdoğru yaparlar”         
(Meariç suresi, 32-33) Aşağıdakilerden 
hangisi bu ayetten çıkarılamaz? 
A)Yalancı şahitlik yapmama      
B)Emanete sahip çıkma 
C)Sözüne sadık olma                  
D)İnsanlara değer verme 
 
4) “Safa tepesinde İslama daveti sırasında 
söylediklerini tüm Mekkeliler doğrulamıştı 
ama içlerinden inanmayanlar çıkmasına 
rağmen sen yalancısın dememişlerdi. Hiç 
kimse onu yaşamı boyunca asla yalancılıkla 
suçlayamamıştı.”Verilen bilgilerde  
Hz Muhammed’in hangi yönü ön plana 
çıkmaktadır? 
A)İnsanlara değer vermesi            
B)Güvenilir olması            
C)Sabırlı olması                             
D)Yardımsever olması 
 
 

5)Hz Muhammed peygamberlikle 
görevlendirile-ne kadar Mekkelilerce 
güzel bir isimle çağrılıyordu.  Bu isim ona 
doğru dürüst ve güvenilir olduğu için 
verilmişti.  
Hz Muhammed’ e Mekkeliler 
tarafından verilen isim nedir? 
A)Üsve-i Hasene              
B)Ebu’l- Kasım 
C)Muhammed’ül Emin      
D)Tahire 
 
6)”Verdiğiniz sözü yerine getirin. 
Çünkü verilen söz sorumluluk 
gerektirir” 
                  (İsra suresi 34 Ayet)  
Bu ayette peygamberimizin hangi 
örnek davranışına işaret 
edilmiştir? 
A)Sözünde durması            
B)Sabırlı olması 
C)Yardımsever olması        
D)Zamanı iyi kullanması 
 
7)Kuranı kerimin önerdiği yardım 
etme biçiminde Aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 
A)Karşılık beklemeden yapılmalıdır        
B)Gösterişten uzak olarak 
yapılmalıdır     
C)Kimseyi incitmeden yapılmalıdır.      
D)Herkese ilan edilerek yapılmalıdır. 

 

8)“Müjdeler olsun,sen sözün doğrusunu 
söylersin,emanete riayet 
edersin,akrabanla ilgilenirsin,güzel ve iyi 
ahlaklısın sebat et.....” Sözlerini 
Hz.Hatice Hz.Peygamber(SAV)’e hangi 
olay üzerine söylemiştir? 

 
A)Hz.Hatice ile evlendiklerinde  
B)İlk vahyin gelişinde 
C)Miraç olayından sonra 

D)Hz.Hatice vefatından önce 
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9) “Müslüman herkesin elinden ve 

dilinden emin olduğu kimsedir.”  

Peygamberimizin burada anlatmak 

istediği insan modeli aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Olaylara sessiz kalmak.  

B)Bildikleriyle amel etmek     

C)Çevresine güven vermek  

D)Herkesle uzlaşmak   

 

10) Peygamberimiz Hz. Muhammed 

(s.a.v)'e"el-Emin" lakabının verilmesinin 

nedeni hangisidir?  

A)Güvenilir olması  

B)Zeki ve akıllı olması 

C)Güzel konuşması 

D)Günah işlememesi 

 

“ Bizi aldatan bizden değildir ”   

“ Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden 

Müslümanların güvende olduğu kimsedir” 

11) Hz. Muhammed’in (SAV) sadece 

yukarıdaki hadisi şeriflerinden 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Müslüman başkalarının aleyhine 

konuşmaz  

B) Müslüman her işinde dürüsttür                        

C) Müslüman başkasına sıkıntı ve eziyet 

verecek davranışlarda bulunmaz 

D) Müslüman çalışkan olur 

 

12) “ Ya olduğun gibi görün ya da 

göründüğün gibi ol”  

Mevlana’nın bu sözünde anlatılmak 

istenen düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İnsanlara karşı ikiyüzlü olmamak  

B) Kendini başkalarından büyük görme 

C) Görüntüne dikkat et  

D) Her yerde görünme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları 

açıktan ilk kez islam’a davet için 

topladığında, “Ey insanlar, şu dağın 

ardında size saldırmak üzere olan bir ordu 

olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye 

sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü 

senin yalan söylediğini hiç görmedik.” 

dediler.  

Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 

toplumu hangi yönüyle daha çok 

etkilediği anlaşılmaktadır? 

A)Çalışkanlığı  

B) Sevgisi  

C) Güvenirliği  

D) Adaletliliği 

 

 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi güvenilir 

bir insanda bulunması gereken 

özellikler arasında sayılmaz? 

A) Sözünde durması   

B)Dürüst olması  

C)Emanete ihanet etmesi   

D)Yalan konuşmaması 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi 

Peygamberimizin tavsiyelerinden biri 

olamaz? 

A)Sana Gelmeyene git    

B)Sana vermeyene ver  

C)Kötülüğe kötülükle karşılık ver 

  

D)Kötülük yapana iyilik et 

 

16) En’am suresi 33. ayetinde “Biliyoruz 

onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte 

onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o 

zalimler bile bile Allah ‘ın ayetlerini inkar 

ediyorlar” 

 Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak 

istenen peygamberimizin özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hoşgörülü olması    

B) Güvenilir olması       

C) İnsanlara dini tebliğ etmesi   

D) Merhametli olması 
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17) Hz. Muhammed (sav) sözünde 

davranışlarında ve düşüncelerinde, doğru 

güvenilir bir insandı. Herkese karşı sevgi 

ve merhametle doluydu. İnsanlarla 

selamlaşır, tokalaşır ve hallerini sorardı.  

Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed 

(sav)’in hangi özelliğinden 

bahsedilmemiştir? 

 

A) İnsanlara değer vermesinden 

B) İnsanlara karşı merhametli olmasından 

C) Güvenilir sir insan olmasından 

D) Çalışkan ve zeki bir insan olmasından 

 

18) Peygamberimizin aşağıdaki 

özelliklerinden hangisi bizim için örnek 

değildir?  

A) İnsanlara değer vermesi   

B) Verdiği sözde durması 

C) Güvenilir olması   

D) Yetim olması 

 

19) Hz. Muhammed (sav) peygamberlik 

görevini yerine getirirken Kuran’ın 

öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat 

yaşamıştır. Buna göre Hz. Muhammed 

(sav)’in peygamberlik görevinin temel 

amacı olarak aşağıdakilerden hangisi 

gösterilebilir? 

A) İnsanlar arasında eşitlik sağlamak 

B) Siyasi birlik sağlamak 

C) İnsanlara her konuda örnek olmak 

D) İnsanların refah düzeyini artırmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Hz. Muhammed (SAV) bir sözünde 

“iman ettim de ve sonra dosdoğru ol”  

diyerek aşağıdakilerden hangisini 

vurgulamıştır? 

A) Salih amelin önemini  

B) Allah’a iman etmeyi 

C) İnanç davranış ilişkisini    

D) Yalancılığın kötü olduğunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8  
 



 

 

28 

1) Betty: ……………..? Historic sites 

or camp in nature? 

Bill : I prefer going to a camp 

because I like spending time in 

nature. 

A) Do you like having a holiday? 

B) What is your favorite activity? 

C) Which one do you prefer? 

D) How often do you have a trip? 

 

2) Why do you prefer going to 

İstanbul? 

A) I don’t like this city. 

B) it is crowded and boring. 

C) I dislike crowded city. 

D) it is a fascinating city.  

 

3) Robert: How was your adventure 

camp? 

Susan  : Good! It was fun. I had a 

great time. 

Robert: Did you go ………….. ? 

Susan : Yes, I did. It was my first 

time. The river was slow and calm. 

And it was sunny, so it wasn’t 

difficult 

A) caving 

B) rafting 

C) skiing 

D) rock climbing 

 

4) Last summer, we went to Antalya 

for a summer camp on holiday. We 

stayed near a river so we went 

……… every day. One day, we 

travelled to the mountains and 

went ……… . It was fascinating. 

A) rafting / rock climbing  

B) caving / trekking 

C) rafting / swimming 

D) scuba diving / canoeing 

 

 

 

 

 

 

5) Jason: Which extreme sport do you 

prefer; skydinig or bungee-jumping? 

Scott: I prefer bungee-jumping because 

…………… . 

A) I think it’s less entertaining 

B) I think it’s amazing 

C) it’s disappointing 

D) it’s too dangerous 

 

6) Fred: Hi, Tom! How about canoeing 

this weekend? 

       Tom: I really love water    sports , 

but I can’t accept your offer. I’m 

joining a motorcycle tour on Saturday. 

A) Tom is not interested in canoeing. 

B) He has an another plan for the 

weekend. 

C) He would like to go canoeing with 

Fred. 

D) To him, water sports are less amazing 

than riding a motorcycle. 

 

7) Linda: Do you extreme sports? 

Sue   : Yes, and I really enjoy ice-

climbing, especially with my friends 

Linda: That’s amazing. ……… ? 

Sue   : We usually climb at frozen 

waterfalls. 

A) What is the aim of it 

B) When do you do it 

C) Where do you do it 

D) Why do you love it 

 

8) Rafael: My sister wants to go 

camping with us. ………….. 

   Debra: She has to be between 14 

and 18. She is too young to go there. 

   Rafael: Okey. I will tell her. 

 

Which of the following DOES NOT 

complete the conversation?  

 

A) How many children will attend the 

camp? 

B) Do you think she can join us? 

C) What is the age range? 

D) How old a person should be attend 

the camp? 
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9) Samuel: ………………. ? 

Henry : I will go to Fethiye and I 

have fun. I like the atmosphere 

there. 

Samuel: As I know, there are a lot 

of golf clubs in Fethiye.  

Henry: No, I don’t. I prefer extreme 

sports. 

Samuel: Sure, bungee-jumping. 

A) Do you like playing golf? 

B) What are you going to do on 

your next holiday? 

C) Which sports do you prefer? 

D) How about playing golf at a 

club in Fethiye? 

 

10) Ruth: Excuse me? I want to do 

bungee jumping. 

Max: How old are you? 

Ruth: I am 18 years old. 

Max: Okey. You can do it if you 

want. 

Ruth: ………………… 

Max: It costs 100 pounds. 

Which of the following DOES 

NOT complete the conversation?  

A) How much does it cost? 

B) I want to learn its price. 

C) Can you explain safety rules? 

D) Is 50 pounds enough to do it? 

 

11)  “Today, Iwill inform you about a 

group of people. They enjoy trying 

to see their limits. They don’t care 

about the danger. They only test 

themselves while trying challenging 

sports.” 

 

The topic of the programme is 

………… 

A) safety rules 

B) extreme sports 

C) fears of young people 

D) adrenalin seekers 

 

 

12) Brenda: There are a lot of extreme 

sports. ……………………… ? 

Gia      : No, I wouldn’t. I don’t like 

sports that involve physical risks. 

Brenda: …………………….. ? 

Gia      : In my opinion, the end is so 

close in extreme sports. You can die 

while performing them.  

Brenda: …………………….. ? 

Gia       : I prefer doing sports such as 

volleyball, basketball and soccer. 

 

Which of the following questions 

DOES NOT Brenda ask Gia? 

 

A) What makes extreme sports attractive 

B) Would you like to try one of them 

C) Why don’t you prefer doing them 

D) Which sports do you like 

 

13) Marvin: I am going to try ice-climbing. 

Ihope to see you there. 

Leslie  : I am sorry, but I can’t. I am 

not good at extreme sports. 

…………….. 

Marvin: I am very excited. I hope it 

will be great.   

 

Which of the following DOES NOT 

complete the conversation? 

A) Tell me your mood. 

B) How do you feel? 

C) What’s the best way? 

D) Can you explain me your feelings? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce -8  
 



 

 

30 

14)  Amanda is an adventurer. One of 

the extreme sports attracts her 

more. The wind is really important 

in this sport. Performers walk 

between two hills on a plastic rope. 

 

Which of the following sports 

does Amanda like? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

15) Maeve: It is a kind of extreme 

sports that people can fly in the sky 

while watching the scene. 

Wendy: I think it is more popular 

than caoneing. You need a raft at 

first. 

Michael: You don!t need a friend 

to do this sport.  

Susan: You don’t need a friend to 

do this sport. You should wear 

thermal clothes and crampons. 

Bob: To me, it is one of the most 

well-known sports, especially 

teenagers prefer it. They like 

jumping off buildings. 

 

According to the information 

above, who talks about BASE 

JUMPING? 

A) Maeve 

B) Bob 

C) Wendy 

D) Micheal 

 

16)  Bill would rather go …………. 

than ……………… . 

 

 
A) scuba diving / kayaking 

B) rock climbing / rafting 

C) bungee jumping / trekking 

D) canoeing / skydiving 

 

 

17)   Julia: I prefer cycling to rock 

climbing because it’s less 

dangerous. I don’t like extreme 

sports at all and I’m not an 

adrenalin seeker. 

William: I’m a adrenalin seeker. I 

don’t like indoor activities and I 

enjoy the freedom in nature; so I’m 

interested in rock climbing and 

skydiving.  

 

We can understand from the 

speeches that …………………….  

A) Julia would rather do 

dangerous sports 

B) William prefers extreme sports 

to indoor activities 

C) Julia enjoys testing her limits  

D) William dislikes challenge and 

risk 

 

18)  When you go caving, don’t forget 

to wear a ………… . It’s very 

important for your safety. 

A) flashlight 

B) paddle  

C) helmet 

D) raft 
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19)  Betty    : Which extreme sport can 

you do in the air? 

Amelia  : ……………………….. .  

A) Skydiving 

B) Skiing 

C) Rafting 

D) Trekking 

 

20)   

 Sue Mary Linda 

cycling X X   

skiing      X 

trekking X   X 

rugby   X   

 

Which of the following is CORRECT 

according to the table? 

A.)Sue would rather go cycling than play 

rugby. 

B)Mary prefers playing rugby to going 

trekking. 

C)Mary would rather go skiing than go 

trekking. 

D)Linda prefers going cycling to going 

skiing. 
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1) I.  TBMM’nin açılması  

II.  Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
verilmesi  

III. Kanuni Esasinin İlan Edilmesi 
IV. Siyasi partilerin kurulması 
  

       Yukarıda verilen yeniliklerden hangisi 
‘’Cumhuriyetçilik’’ ilkesiyle ilgili 
değildir? 

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

  

2) Devlet düzeninin ve sosyal hayatın daha 

iyi duruma gelmesi için köklü değişikliklere 

ihtiyaç vardır. Bu köklü değişikliklere 

“inkılap” adı verilir. Atatürk değişen dünya 

koşullarına uyum sağlamak adına akıl ve 

bilimin ışığında birçok yenilik yapmıştır. 

Geri kalmış bir Türkiye değil, çağdaş bir 

Türkiye hedefinde olan ilkelerin en 

önemlilerinden biri de inkılapçılıktır. 

Buna Göre aşağıda verilenlerden 

hangisi Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi 

doğrultusunda gerçekleştirildiği 

söylenemez? 

A) Kılık kıyafet kanunun çıkarılması  

B) Tekâlif-i Milliye emirlerinin yayınlanması 

C) Takvim, ölçü ve ağırlık birimlerinin 
değiştirilmesi 

D) Latin alfabesinin kabul edilmesi 

 
3)M. Kemal milli mücadelenin başarıyla 

sonuçlanmasından sonra toplum refahı için 

yoğun çalışmalarına devam etmiştir. Ona 

göre: “Devlet, vatandaşların mesleklerinde 

çağdaş ölçülere göre ilerlemelerini 

sağlamalıdır. Bu sebeple vatandaşın 

eğitimi, terbiyesi sağlığı ile yakından 

ilgilenmelidir”. Hatta M. Kemal çok hasta 

olmasına rağmen doktorların uyarılarını 

dinlememiş ve ülke için meşgul olmaya 

devam etmiştir.  

Yukardaki metinde anlatılanlara göre 

Atatürk’ün ilkelerinin hangileri arasında 

bağlantı kurulabilir?  

A) Devletçilik-İnkılapçılık 

B) Cumhuriyetçilik-Halkçılık 

C) Laiklik-Halkçılık 

D) Halkçılık-İnkılapçılık 

4) Atatürk’ün en önemli ilkelerinden biri hiç 

kuşkusuz “halkçılık” ilkesidir. Toplum 

hayatında var olan herkesin yasalar 

önünde eşit olduğu ve ayrıcalıksız yaşam 

sürdüğü bir toplum hedefiyle oluşturulan bu 

ilke için Atatürk; “Millete efendilik yoktur 

hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden 

onun efendisi olur” ifadesini kullanarak 

halkçılığın önemini belirtmiştir. 

Bu metne göre; 

I. Türk Dil Kurumunun kurulması 

II. Medeni kanun ile kadınlara boşanma 

hakkı verilmesi 

III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması 

IV. Kapitülasyonların kaldırılması 

V. Sosyal devlet düzenine geçilmesi 

VI. Kılık Kıyafet Kanunu’nun 

çıkarılması  

İnkılaplarından ve çalışmalarından 

hangilerinin halkçılık ilkesi ile ilgili 

olduğu söylenebilir? 

A) I, II ve IV                      B) II, IV ve V 

C) II, V ve VI                      D) V ve VI 

5) Atatürk için bir milletin olmazsa olmaz 

en önemli bileşenlerinden biri “kültür “dür. 

Bu husustaki fikirleri için bir 

konuşmasında;” Bir millet savaş 

meydanında ne kadar parlak zaferler elde 

ederse etsin, o zaferin sürekli neticeler 

vermesi ancak kültür ordusunun varlığına 

bağlıdır” şeklinde ifade etmiştir. 

Atatürk’ün yukardaki sözü aşağıda 

verilen ilkelerden hangisiyle 

ilişkilendirilebilir?  

A) Milliyetçilik                     B) İnkılapçılık  

C) Devletçilik                      D) Halkçılık  

6) Milletin iradesini, milletin kararını ve 

demokratik yaşam biçimlerini esas alan bu 

ilke ile tercih hakkı belli bir zümreye değil 

milletin kendisine verilmiştir. 

Yukarda hakkında bilgi verilen Atatürk 

ilkesi hangisidir? 

A) Laiklik                  B) Milliyetçilik            

C) İnkılapçılık           D) Cumhuriyetçilik 
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7) Hamza ve sınıf arkadaşı David Cuma 

günü toplanıp kütüphaneye çalışmaya 

gitmeye karar verir. Hamza Cuma namazı 

sonrası gidelim derken David de saat 15.00 

da kilisede ayine katılacağından saat 

16.00’da gitme teklifinde bulunur. İki 

arkadaş bu saatte anlaşıp birlikte 

çalışmaya gider. 

Yukarda anlatılan durumun anlayışla 

çözülmesi Atatürk’ün hangi ilkesinin 

toplum hayatına yerleşmesiyle mümkün 

olmuştur? 

A) Halkçılık                    B) Cumhuriyetçilik 

C) Laiklik                         D) Milliyetçilik  

8) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın hemen 

ardından saltanatı kaldırmamış iki sene 

beklemiş, saltanat kaldırıldıktan sonra 

Cumhuriyeti hemen ilan etmemiş bir sene 

beklemiş ve halifelik kurumunu da 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden bir sene 

sonra kaldırmıştır. 

Bu bilgilere göre hangisi Atatürk’ün 

yapacağı çalışmaları erteleyerek 

yapmasının nedeni olamaz? 

A) Yapacağı çalışmalar için zaman 

kazanmıştır.   

B) İstanbul hükümetinin tepkisini önlemek 

istemiştir. 

C) İnkılapların tepki çekmeden 

yapılmasına zemin hazırlamıştır. 

D) Birlik ve beraberliğin bozulmaması için 

acele etmeden hareket etmiştir.   

 

9) Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrası ülkenin 

refahı için ekonomik atılımlar yapmıştır. 

Sanayi teşviki ve fabrika açılışları ile 

ekonomik adımlar atan yeni yönetim, dışa 

bağımlılığı böylelikle büyük ölçüde 

azaltmıştır. 

Yukarda yer alan çalışmalar hangi ilke 

kapsamında değerlendirilebilir? 

A) Devletçilik                      B) Halkçılık 

C) Milliyetçilik                     D) Laiklik 

 

10) ………………?........................ 

      >  Akıl ve Bilim 

      > Vicdan Özgürlüğü 

      > Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 

Yukardaki kavram haritasında “?” ile 

belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır?   

A) Laiklik                       B) Milliyetçilik  

C) İnkılapçılık                       D) Bilimsellik 

 

11) 1 Temmuz 1926 yılında çıkarılan kanun 

ile ülkemizdeki deniz taşımacılığı ve gemi 

işletmeciliği hakkı Türk vatandaşlarına 

tanınmıştır. 

Bu durum Atatürk’ün ilkelerinden 

hangisiyle doğrudan ilişkilidir?  

A) Çağdaşlık                  B) Cumhuriyetçilik  

C) Laiklik                        D) Milliyetçilik 

12) Atatürk’ün çok önem verdiği ilkelerden 

biri olan Milliyetçilik ilkesi, sadece bu ülkede 

doğanları değil bu ülkeye daha sonra gelip 

bu ülkede kendini Türk gibi hisseden ve 

Türk kültürüne uyum sağlayan herkesi içine 

alır. Atatürk’ün şu sözü bu durumu çok 

güzel bir şekilde ifade eder: “Ne mutlu 

Türküm diyene”. Bu ilke İnsanları 

ayrıştırmaz, ortak yaşantıları tek çatı 

altında toplayarak millet olma bilincini 

aşılar, birlik ve beraberliğe katkı sunar. 

Bu metinde yer alan bilgilere göre 

Atatürk milliyetçiliği; 

I. Birleştirici ve bütünleştiricidir 

II. Türk ırkını üstün tutar, ırkçılığı 

bünyesinde barındırır. 

III. Kültürel değerlere önem verir. 

IV. Türklük şuurunu oluşturur. 

V. Ortak dil, ortak kader anlayışıyla 

hareket eder. 

özelliklerinden hangilerini 

taşımaktadır? 

 A) I, II ve III                      B) I, III, IV ve V 

 C) II, III, IV ve V               D) I, II, IV ve V 
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13) M. Kemal hayat ve yaşayışa hâkim olan 

kuralların zamanla değişmesi ve gelişmesi 

hususunu zorunlu görmüştür. 

Yukarıda M. Kemal’in yer alan düşüncesi 

üzerine hangi ilke hayata geçirilmiştir? 

A) İnkılapçılık                 B) Cumhuriyetçilik  

C) Halkçılık                    D) Milliyetçilik 

 

14) Türk halkı Mondros Ateşkes Antlaşması 

sonrası Kuvayı Milliye birliklerini kurarak, 

Kurtuluş Savaşında seferberliğe katılıp milli 

yükümlülüklere uyarak, 15 Temmuz gecesi 

demokrasiye ve bağımsızlığa ters olan 

girişimler için kendini siper ederek tarih 

boyunca adından şanlı bir şekilde 

bahsettirmiştir. 

Bu bilgilere göre Türk halkı için; 

I.  Bağımsızlık duygusuyla hareket 

etmişlerdir  

II.  Ülke üzerinde kötü emelleri olanların 

önünde yer almıştır.  

III. Vatanseverlik özelliklerini 

göstermişlerdir. 

IV. Özgürlük uğruna ülke üzerinde ırkçı 

planlar yapmışlardır. 

V. Mazlum ülkeler için örnek olmuşlardır. 

İfadelerinden hangilerinin kullanılabileceği 

söylenebilir? 

A) I, II ve IV                      B) I, II, III ve V 

C) II, III, IV ve V               D) I, II, ve V 

15) Türk toplumunda bir zümrenin diğer 

zümre veya insanlar üzerinde hakimiyet 

kurması, üstülük taslaması, Atatürk’ü 

………………… ilkesi ile bağdaşmaz. 

Çünkü Atatürk ayrılık gözetmeksizin tün 

vatandaşları aynı değerde kabul eder ve 

hepsine büyük değer verir. 

Yukardaki metinde boş bırakılan yere 

hangi Atatürk ilkesi yazılmalıdır? 

A) Laiklik                         B) Devletçilik  

C) Cumhuriyetçilik           D) Halkçılık 

16)  

I. Cumhuriyetçilik  Partilerin kurulması 

II. Milliyetçilik         Milli birlik 

III. Halkçılık           Kadınlara meslek seçme 

IV. Laiklik              Aşar vergisinin kaldırılması 

Yukarda verilen ilke ve bu ilke ile ilgili 

bilgi eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

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

17) M. Kemal’in yakın arkadaşı Mazhar 

Müfit Kansu Atatürk’ün henüz bir şeyleri 

paylaşmadan planlamalarını yaptığını ve 

zamanı gelince bu planları faaliyete 

geçirdiğini anlatmıştır. Paşa’nın; “padişah 

ve hanedan hakkında zamanı gelince 

gereken yapılacaktır” sözü de kimseyle 

paylaşmadığı planlarından biridir. 

M. Kemal’in bu söz ile kastettiği durum 

nedir? 

A) 1924 Anayasasının Kabulü                              

B) TBMM’nin açılması 

C) Saltanatın kaldırılması          

D) Cumhuriyetin ilanı        

 

18) *Yeni kurulan Türk devletinin rejiminin 

temellerini oluşturur. 

         *Halkın temsilcilerini doğrudan seçme 

imkanına kavuşturur. 

         *Bütün ilkelerin gerçekleşmesi bu 

ilkenin hayata geçirilmesine bağlıdır. 

Yukarda yer alan maddelere 

bakıldığında Atatürk’ün hangi ilkesine 

ulaşabiliriz? 

A) Cumhuriyetçilik 

B) Milliyetçilik   

C) İnkılapçılık                       

D) Halkçılık 
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19) M. Kemal’in siyasi tartışmalar 

dışında tuttuğu ve diğer ilklerin temelini 

oluşturan ilkeler aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Laiklik- İnkılapçılık 

B) Cumhuriyetçilik- Laiklik 

C) Cumhuriyetçilik- Halkçılık 

D) Halkçılık- İnkılapçılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Osmanlı Devleti Döneminde azınlıklara 

ve dış güçlere verilen işletmelerin Türkiye 

tarafından satın alınmasının, 

I. Halkçılık 

II. Milliyetçilik 

III. Devletçilik  

İlkelerinden hangileriyle ilgili olduğu 

savunulabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I, II ve III 

D) II ve III 
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MATEMATİK 

1) D 

2) A 

3) B 

4) A 

5) B 

6) D 

7) C 

8) C 

9) A 

10) A 

11) B 

12) A 

13) C 

14) B 

15) C 

16) B 

17) B 

18) A 

19) B 

20) B 

 

TÜRKÇE 

1) D 

2) D 

3) B 

4) C 

5) A 

6) D 

7) A 

8) C 

9) D 

10) B 

11) B 

12) D 

13) B 

14) C 

15) C 

16) C 

17) B 

18) A 

19) D 

20) C 

 

FEN BİLİMLERİ 

1) D 

2) B 

3) A 

4) D 

5) A 

6) C 

7) B 

8) C 

9) B 

10) B 

11) D 

12) B 

13) C 

14) D 

15) C 

16) C 

17) A 

18) B 

19) A 

20) B 

 

DİN KÜLTÜRÜ 

1) B 

2) C 

3) D 

4) B 

5) C 

6) A 

7) D 

8) B 

9) C 

10) A 

11) D 

12) A 

13) C 

14) C 

15) C 

16) B 

17) D 

18) D 

19) D 

20) C 

 

İNGİLİZCE 

1) C 

2) D 

3) B 

4) A 

5) B 

6) B 

7) C 

8) A 

9) B 

10) C 

11) D 

12) A 

13) C 

14) D 

15) B 

16) A 

17) B 

18) C 

19) A 

20) D 

 

İNKİLAP TARİHİ 

1) C 

2) B 

3) D 

4) C 

5) A 

6) D 

7) C 

8) B 

9) A 

10) A 

11) D 

12) B 

13) A 

14) B 

15) D 

16) D 

17) C 

18) A 

19) B 

20) C 

Cevap Anahtarı 
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