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7
SÖZEL BÖLÜM

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

TÜRKÇE

1. 

 Türkiye’nin en önemli sos-
yolog ve siyaset bilimcile-
rinden Mardin, 90 yıllık ya-
şamında birçok siyasetçi ve 

ünlü isme eğitim verirken 
70 yıla yaklaşan akademik 
hayatına ise sayısız ödül, 
yüzlerce makale, yazı ve 
söyleşi ile pek çok kitap 
sığdırdı. "Merkez-çevre 
ilişkisi" ve "sivil toplum" 

kavramlarını Türk sosyoloji 
literatürüne kazandıran 

Şerif Mardin, Türk modern-
leşmesi, din-siyaset ve 

Jön Türkler üzerine yaptığı 
çalışmalarla öne çıktı.

Asıl adı Ahmed Halil Şerif Arif Mar-
din olan Şerif Mardin, 1927 yılında 

İstanbul’da dünyaya geldi. Babası bir 
büyükelçi olan Şemseddin Bey, an-
nesi ise Ahmed Cevdet’in kızı Reya 

Hanım’dır.

Türk sosyolojisine derin izler bı-
rakan, görüş ve eserleriyle bilim 
dünyasına ilham kaynağı olmaya 

devam eden “Hocaların hocası” un-
vanlı sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin 

(1927-2017)

Galatasaray Lisesinde başla-
dığı orta öğrenimini ABD’de 

tamamlayan Mardin, Stanford 
Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Bölümü mezuniyetinin ardın-
dan lisansüstü eğitimini John 
Hopkins Üniversitesinde yap-
tı. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde 1964’te 
doçent, 1969’da ise profe-

sör oldu. Bu fakültede 13 yıl 
hocalık yaptı. Daha sonra 

bir süre Boğaziçi Üniversite-
sinde görev yaptı. Bir süre 
Washington’daki American 
University’de İslam Araştır-
maları Merkezi Başkanlığını 
yürüttü. Ardından Sabancı 
Üniversitesinde, son olarak 

da Şehir Üniversitesinde 
çalışmalarına devam etti. 

 

 

 

 
 Verilen bilgilerden Şerif Mardin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)  Öğrenim hayatının bir kısmını yurt dışında geçirdiğine

B) Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazandığına

C)  Üretken bir ilim insanı olduğuna

D)  Görüşleri ve eserleriyle bilim dünyasını etkilediğine



2 MUTLU       YAYINCILIK 8. SınıfDeneme Sınavı - 7

Türkçe
7

MUTLU       YAYINCILIK

M
U

TLU
        YA

YIN
CILIK

2.  
 Sevgili Çocuğum,

 Haydi, aşağıdakileri uygula! Göreceksin, hayatında-
ki birçok şey daha iyi olacak.

w  Önce zamanı iyi kullanmayı öğren.

w  Akşam yattığında "Çok şey yaptım." diyebilmen 
için bir işi bitir, ötekine koyul. 

w  "Teşekkür" sözcüğünü kullanmayı, seninle konu-
şulurken dikkatle ve konuşanın gözlerine baka-
rak dinlemeyi unutma.

w  Programlı ol, dersini asla yarına bırakma.

w  Kitap okumaya devam et, seni asıl özel yapacak 
olan o!

w  Kendine, eşyana, arkadaşlarına özen göster.

w  Ev hayatına ufak tefek işlerle katıl. Yatağını, oda-
nı topla. Pazar sabahı kahvaltı hazırlama gibi bü-
yüdüğünü davranışlarınla göster.

w  Arkadaşlarına sevgi ile yaklaş, çözemediğin ko-
nularda büyüklerinin yardımını iste. 

 Seni seviyoruz.

 

 

  Bir babanın çocuğuna verdiği öğütler, aşağıdaki ata-
sözlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Vakit nakittir.

B) Bugünkü işini yarına bırakma.

C) Bin bilsen de bir bilene danış.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

3. Hiçbir şey için gerçekten geç değildir. Her şeye yeniden 
başlamalı, hayatımızda yepyeni bir sayfa açmalı ve kay-
bolan cesaretimizi yeniden ayaklandırmalıyız.

 Bu metne,

 Goethe der ki: “Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir, onu-
runu kaybeden çok şey kaybetmiştir, cesaretini kaybe-
den her şeyini kaybetmiştir.” Goethe, seksen üç yaşında 
öldü. En büyük eseri olan Faust’u ölümünden bir iki yıl 
önce bitirmişti. Charlie Chaplin, yetmiş altı yaşında iken 
hâlâ film yönetmenliği yapıyordu. Büyük opera bestecisi 
Verdi, ünlü eseri Othello’yu yetmiş beş yaşında bestele-
di ve daha niceleri...

 parçası eklendiğinde metnin anlatımıyla ilgili,

I. Bir düşünce örnekler yoluyla somutlaştırılmıştır. 

II. Öne sürülen bir görüş, başkasının sözünden alıntı 
yapılarak desteklenmiştir.

III. Varlıklar okurun zihninde canlandırılmak istenmiştir.

 yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.

C) I ve II.   D) II ve III.
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4. Platon’un Devlet diyaloğunda Sokrates, Giaukon’a ressamın yaptığı işi anlatmaya çalışırken “İstersen bir ayna al 
eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün 
canlı varlıkları.” diyerek ressamın yaptığı işin dünyaya bir ayna tutmak olduğunu söyler.

 Aşağıdaki tablolardan hangisi bu metinde belirtilen sanat anlayışını yansıtmaz?

A) B)

C) D)
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5.  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi karşısında 
verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

  

Cümle Anlam

A)
Doğum günüme yalnızca 
yakın arkadaşlarımı davet 
etmeyi düşünüyorum.

Aralarında sıkı ilgi bu-
lunan

B)
Kapıya diktiği bir bekçiye 
iş çıkışları işçilerin üstleri-
ni arattı.

Bir şeyin yukarı, göğe 
doğru olan yanı, üzeri

C) Böyle bir fırsatı nasıl kaçı-
rır, hâlâ anlamış değilim.

Bir daha ele geçme-
mek üzere yitirmek

D)
Havaalanına girişte yolcu-
lar, çok sıkı kontrollerden 
geçiyorlar.

Dikkatli, titiz ve göz 
yummadan uygula-
nan

6. Aynı okulda öğrenim gören Ahmet, Hasan, Ömür, Se-
vinç, Aysu ve Kağan resim, müzik ve edebiyat kulüp-
lerinden birine üye olmuştur. Kimin hangi kulübe üye 
olduğuyla ilgili bilinenler şunlardır:

● Ahmet ve Sevinç aynı kulübe üye olmuştur.

● Ömür’ün üye olduğu kulübe henüz başka üye olan 
yoktur.

● Hasan, Kağan’la aynı kulüpte; Ahmet'ten farklı ku-
lüptedir.

● Müzik kulübü şu an en fazla üyesi olan kulüptür ve 
kayıtlı üç üyesi vardır. 

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin üye ol-
duğu kulüp kesin olarak bilinebilir?

A) Aysu    B) Kağan

C) Hasan    D) Ahmet

7.  (I) Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek, oyalamak, 
mutlu etmek için alınır çocuklara. (II) Doğru seçilmişse 
oyuncak, çocuğun yaratıcı düşünme becerisini destekle-
meye yardımcı olduğu gibi motor ve sosyal gelişimine de 
katkıda bulunur.  (III) Ne var ki günümüzde anne babalar 
yoğun iş temposunu bahane edip çocuğuyla zaman ge-
çirip onu dinlemek, onun duygularını paylaşmak yerine 
onu oyuncağa boğuyor. (IV) Oysa uzmanlar çok oyuncak 
almak yerine yeterli miktarda oyuncak alıp onlarla birlik-
te zaman geçirmenin daha doğru olacağını söylüyor.    

  Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A)  I. cümlede sebep-sonuç ilişkisi vardır.

B)  II. cümlede koşula bağlılık anlamı vardır. 

C)  III. cümlede bir eleştiri söz konusudur.

D)  IV. cümlede bir öneri dile getirilmiştir.

8.  Olumsuz bir durum karşısında şikâyetçi olmaya yakın-
ma adı verilir. Herhangi bir kişi, olay veya durumdan 
hoşnut olmadığımızda, yolunda gitmeyen bir şeyler fark 
edildiğinde kurduğumuz cümleler yakınma cümleleridir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın-
ma anlamı yoktur?

A) O kadar uyarıya rağmen kurallara uyan yok, herkes 
bildiğini okuyor.  

B) Gerçeklikle bağını koparmış sanatçılar unutulmaya 
mahkûmdur.

C) Millet olarak okumayı "boş zaman etkinliği" olarak 
görmeye devam ediyoruz.

D) Bilim insanları, yazarlar, şairler toplumda hak ettik-
leri değeri göremiyor.
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10. Kerem indirimli ürünleri takip etmek için bir siteye üye olacaktır. Bunun için bir şifre oluşturması gerekmektedir. 
Şifre belirleme kuralları aşağıda verilmiştir:  

 

ŞİFRE

l Şifreniz en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir özel karakter (&, ?, !, @, #) ve 
bir rakam içermelidir.

l  Şifreniz en az beş, en çok sekiz karakterden oluşmalıdır.

l  Şifrenizde “ç, ğ, ı, ö, ü, ş” harfleri olmamalıdır.

l  Şifrenizde alfabetik sıralamada art arda gelen harfler (AB, ab gibi) yan yana 
olmamalıdır.

l  Şifrenizde kullandığınız rakamlar birbiri ardına gelen rakamlar (1234...) olma-
malıdır. 

.

 Buna göre Kerem, aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa siteye üye olabilir?

 A)  Slm@gr47                  B)  Ürg&90rt                     C) Ankr#06          D)  İst!34Tr

9.  Kimi insanlar ortaya çıkan olumsuz bir sonucun sorumluluğunu üstlenmek yerine onu -gerçekte inanmasa da- farklı sebep-
lere bağlayarak rahatlama eğilimindedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu durumu örneklendirmez?

A) Varsayalım bir işe başvurdunuz ama başka bir aday tercih edildi. Kendinize yeterince donanımlı olmadığınızı itiraf 
etmek yerine, kendinizi o işi aslında hiç de istemediğinize inandırırsınız. Aslında “piyasa değerinizi” bir denemek iste-
mişsinizdir, iş görüşmelerine kabul edilip edilmediğinize bir bakmak istemişsinizdir.

B) Bir süre önce iki hisse senedinden hangisini satın almam gerektiği konusunda kararsız kaldım. Sonrasında satın aldı-
ğım hisse senedi kısa süre sonra değer kaybetti, diğeri ise hızlı bir yükseliş gösterdi. Çok aptalcaydı ama hatayı ka-
bullenemiyordum. Aksine bir arkadaşımı hisse senetlerimin o ara biraz zayıflasa da diğer hisse senetlerine göre “daha 
fazla” potansiyele sahip olduğuna dair ciddi ciddi ikna etmeye çalıştığımı gayet net hatırlıyorum.  

C) Okul hayatınızdan bilirsiniz. Yüksek notları siz almıştınız, parlak başarılar sizin gerçek bilginizin ve yeteneklerinizin 
göstergesiydi. Ama ya bir dersten kalıp başarısız olduğunuzda? O zaman hoca size takmıştı. 

D) Bir işe başvurup kabul edilmediğinizde hayal kırıklığına uğrarsınız ve bu, gayet normaldir. Ne var ki son elemeye kadar 
ulaşmayı başardığınızı bilip ardından red cevabı almak ise daha büyük hayal kırıklığına sebep olur. Hâlbuki sonuç ay-
nıdır. Her iki durumda da işe alınmamışsınızdır.
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11. Kardeşlerim, evlatlarım! 

 Ruhu göklerde olan ecdadımız, minarelerimizden yedi 
yüz yılın şanlı Osmanlı tarihinin bugünkü faciasını sey-
rediyor. Bu tarihi, bu muazzam meydanda zafer alayları 
yapan kahraman ecdadımızın ruhları karşısında, dün-
yanın bir başından bir başına at süren namağlup erlerin 
gazapları karşısında başımı kaldırıyor ve diyorum ki: 
“Ben Türk ve Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. 
Eskileri kadar kahraman fakat bedbaht yeni milletin de 
bedbaht bir anasıyım. Bu yeni millet namına, ulu ecda-
dımızın ruhları önünde başımı eğip yemin ediyorum. 
Bugün kolları kesilmiş Türk milletinin geçmiş günlerdeki 
kadar cesur bir ruhu var." (Halide Edip Adıvar)

 Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mektup    B) Söyleşi

C) Söylev    D) Destan

12. Tencerecik açık kapıdan tıngır mıngır, tııııngır mııııngır 
yuvarlanmış; o bayırdan, bu düzden yuvarlana yuvar-
lana kızın kapısına varmış. Ana kız açmışlar tencere-
ciğin kapağını, o mis gibi kokan reyhanıyla, nanesiyle 
hapur hupur yutmuşlar dolmacıkları. Artık günlerdir kuru 
ekmekten başka şey görmeyen midecikleri, o dolma-
cıkların akıl almaz, sözle anlatılmaz lezzetiyle zil takıp 
oynamaya başlamış. Efendime söyleyeyim ağızlar şa-
pırdatılmış, parmaklar yalanmış, tencereciğin dibi sıyrıl-
mış, ayna gibi yapılmış, şişen karıncıklar ovalanmış... 
Ana kız o keyifle bir de güzel uyku çekmek istemiş.

 Bu metinde kullanılan söz sanatları ve bunların 
göstergeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Kişileştirme, mideye insan özelliği yüklenmesi

B) Benzetme, tencerenin dibi ile ayna arasında ilgi ku-
rulması

C) Abartma, dolmaların lezzetinin anlatımında aşırılığa 
kaçılması

D) Konuşturma, tencereciğin tıngır mıngır sesler çıka-
rarak kızın kapısına varması

13. Aşağıda Psikolog Ceren Hanım’ın haftalık çalışma 
programı verilmiştir:

l Ceren Hanım, beş gün çalışıp hafta sonları tatil yap-
maktadır. 

l Ferhunde, İlkay, Melek, Sevinç, Tansu adlı kişilere 
danışmanlık yapmaktadır.

l Haftalık programında, her bir danışana ayırdığı sü re 
birbirine eşittir.

l Aynı gün içinde bir kişi, yalnızca sabah veya akşam 
seanslarına gelmektedir. 

l Melek’le yalnızca sabah seansında, Tansu ile de yal-
nızca akşam seansında görüşmektedir. 

l Bir danışanla iki gün üst üste görüşmemektedir. 
 

Günler
Sabah Seansı

(9.00-11.00)
Akşam Seansı
(18.00-20.00)

Pazartesi İlkay

Salı

Çarşamba Sevinç

Perşembe Melek Tansu

Cuma Ferhunde İlkay

 Bu bilgilere göre, çarşamba günü 9.00-11.00 arası 
Ceren Hanım’ın hangi danışanıyla görüşmesi var-
dır?

A) Melek   B)  Ferhunde

C) Sevinç   D)  Tansu
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15. 

Cümleler
Tek 

Yüklemli 
Cümle

Fiilimsi 
Bulunan 
Cümle

Birden Çok 
Yüklemli 
Cümle

Bağlacı 
Olan 

Cümle

1.
Onu bir kuş gibi uçuran doru atının toynakları, kuru 
toprağı çekiç gibi dövüyordu.

ü

2.
Henüz top tüfek sesleri duymuyorduk ama kendi yü-
reklerimizin çarpıntısı çıkmıyordu kulaklarımızdan.

ü

3.
Saçı sakalına karışmış, avurtları çökmüş, güneşten 
iyice yanmış ihtiyara bakarken yüreğim kan ağlıyordu.

ü

4.
Ben, hayatım boyunca öyle sıcak, öyle kavurucu bir 
yaz görmedim.

ü

 

 

 
Yukarıdaki tabloda cümlelerin yapıca çeşidi incelenmiştir.

 Buna göre, tablonun kaçıncı satırında cümlenin yapıca çeşidi yanlış belirtilmiştir?

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

14. Fiilimsi eki alan bazı sözcükler eylem özelliğini kaybederek bir varlığın ya da kavramın adı olabilir. Söz gelimi “Önce soğanı 
iyice kavurmanız gerekiyor.” cümlesinde “kavur-” fiili “-ma” fiilimsi ekini alıp eylem özelliğini de kaybetmediği için fiilimsidir. 
Ancak “Annem etlerin kalanından kavurma yapıp dolaba atmış.” cümlesinde “kavurma” sözcüğü “-ma” ekini alsa da eylem 
özelliğini kaybettiği için kalıcı isim olmuştur.

  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir?
 

A)  Güvenlik görevlileri salona girişte herkesi didik didik aradılar.   

B)  Kitap fuarının konukları arasında birçok ünlü yazar da var.

C)  Kışı henüz yarılamışken kömürlükte yakacak kalmadı.   

D)  Babamla birlikte yaptığımız uçurtma, havalandıktan bir süre sonra yere çakıldı.
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16. Bir cümlede açıklama amacıyla kullanılan, iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında verilen, cümleden çıkarıldığında anlamda 
bozulmaya yol açmayan sözlere ara söz denir. Ara sözler cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabileceği gibi kimi 
zaman da bir ögeyi açıklamaz, cümle dışı unsur olur. 

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir ögenin açıklayıcısı olmayan ara söz kullanılmıştır?

A) Dedemin askerlik anılarını, bazılarını çok abartılı bulsam da, büyük bir ilgiyle dinlerdim.

B) Hasan amca, yıllardır apartmanımızın yöneticiliğini yapan adam, konuştu mu sözünü dinletirdi.

C) Zeynep, ben askerdeyken dünyaya gelen yeğenim, tatlı cıvıltılarıyla evi şenlendiriyordu.

D) Hastaneye gitmek için sabah erkenden -saat altı gibi- evden çıktı.

17. 
Gençlerden çok şey bekl�yoruz
fakat gereken değer� verm�yo-
ruz.

1

Mesleğe adımını yen� atan genç-
lere yardım eder, yakından �lg�le-
n�rd�.

2

Hırsızlık şüphel�s� şahsın sak-
landığı ev� bastılar, yakalayıp
pol�se tesl�m ett�ler.

3

Herkes ondan nefret ed�yor, onun
yüzünü b�le görmek �stem�yordu.4

a

b

c

d

Dolaylı tümleç eks�kl�ğ�

Nesne eks�kl�ğ�

Zarf tümlec� eks�kl�ğ�

Özne-yüklem uyumsuzluğu

 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlatım bozuklukları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru 
olur?

A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

B) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c

C) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

D) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
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18. Birleşme sırasında hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam de-
ğişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 
sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Akşam balkonda otururken bir ateşböceği parıldadı 
sarmaşıkta.

B) Bir zamanlar binlerce insanın ölümüne yol açan su-
çiçeği aşılamayla önlendi.

C) Kuru fasulye - pilav uyumunu hiçbir yemek çiftinde 
bulamazsınız.

D) Balıkçıların ağına bu sefer büyükçe bir köpek balığı 
takılmış.

19. Metin, Çetin, Rüya ve Hayal'in kullandığı cümlelerin sa-
dece yüklemleri verilmiştir.

 

Met�n

...d�nled�m.

...öğrend�m. ...uyudum.

...sakladım.

Rüya

Çet�n Hayal

 Buna göre hangisinin cümlesinde yüklem olan fiilin 
çatısından dolayı kesinlikle nesne yer almaz?

A) Metin   B)  Hayal

C) Rüya   D)  Çetin

20.   I. Tamam, şimdi güzelce dinlenip sabaha yataktan 
dinç kalkmalıyız.

II. Apartman bahçesindeki çiçeklerin bakımını yapa-
cak, apartmana göz kulak olacak bir çalışan arıyo-
ruz.

III. Serhat, şimdi senden olayı soğukkanlılıkla tekrar an-
latmanı istiyoruz.

IV. Son birkaç yıldır, bilmem size de öyle geliyor mu, 
mevsimler de birbirine girdi.

 Bu cümlelerde virgül (,) aşağıdaki işlevlerinden 
hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur.

B) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak 
için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonu-
na konur.

C) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul 
ve teşvik bil diren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ gibi 
kelimelerden sonra konur.

D) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için 
konur. 
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DENEME

71. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. •	 İslami	kuralların	devlet	hayatına	tam	anlamıyla	hâkim	olmasını	ve	Müslümanların	Osmanlı	halifesinin	etrafında	toplan-
masını	savunan	fikir	akımıdır.

	 •	 Savunucularına	göre	bu	fikir	akımı;	devlet	ve	toplum	düzenlerinin	içinde	en	gelişmişi	ve	en	yararlısıdır.	Bu	nedenle	İslami	
kurallar,	ödün	verilmeden	devlet	hayatı	ve	toplumsal	yaşamda	uygulanmalı,	yeryüzündeki	bütün	İslam	ülkeleri	arasında	
birlik	kurulmalıdır.

	 •	 II.	Abdülhamit	Dönemi’nde	etkili	olan	bu	fikir	akımına	göre	Osmanlı	padişahı	aynı	zamanda	Müslümanların	halifesi	olduğu	
için	kurulacak	birlik,	devlete	eski	gücünü	ve	saygınlığını	yeniden	kazandıracaktır.

	 •	 Başlıca	temsilcileri	Cemalettin	Afgani,	Sait	Halim	Paşa	ve	Mehmet	Âkif	(Ersoy)’tir.

Bu bilgilere göre İslamcılık fikir akımı ile ilgili;
	 I.	 İslam	dünyasını	Osmanlı	halifesinin	etrafında	birleştirmeyi	amaçlamıştır.
	 II.	 Osmanlı	Devleti’nin	Müslümanlar	arasındaki	saygınlığını	yeniden	artırmayı	hedeflemiştir.
	 III.	 Osmanlı	toprakları	içinde	yaşayan	toplumları	millî	duygularla	bilinçlendirmeyi	amaçlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. 	 	

I. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlar I. Balkan Savaşı sonrası Balkanlar

Bulgaristan’ın Aldığı Yer
Yunanistan’ın Aldığı Yer

Karadağ’ın Aldığı Yer
Sırbistan’ın Aldığı Yer

I. Balkan Savaşı öncesi ve sonrasında Osmanlı Devleti ile Balkan Devletlerinin sınırlarını gösteren bu haritalardan 
aşağıdaki hangi yargı çıkarılamaz?

A)	 I.	Balkan	Savaşı	öncesinde	Bulgaristan’ın	Ege	Denizi’ne	sınırı	yoktur.

B)	 I.	Balkan	Savaşı’ndan	sonra	bağımsız	Arnavutluk	Devleti	kurulmuştur.

C)	 I.	Balkan	Savaşı’ndan	sonra	Yunanistan	ve	Bulgaristan’ın	sınırları	genişlemiştir.

D)	 I.	Balkan	Savaşı	öncesinde	Osmanlı	Devleti’nin	Karadağ	ve	Avusturya-Macaristan	ile	sınırı	yoktur.
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3. I.	Dünya	Savaşı	öncesinde	İngiltere	büyük	bir	sömürge	imparatorluğu	kurmuştu.	Siyasal	birliğini	geç	tamamlayan	Almanya	
ise	gelişen	sanayisi	için	ham	madde	ve	pazar	arayışı	içine	girdi.	Almanya,	bir	yandan	İngiltere’nin	sömürgelerine	göz	diker-
ken	diğer	yandan	Avrupa’nın	en	zengin	kömür	havzası	olan	Alsas-Loren	bölgesini	Fransa’dan	aldı.	Fransa	bu	toprakları	geri	
alabilmek	için	İngiltere	ile	yakınlaştı.	Siyasal	birliğini	geç	tamamlayan	bir	diğer	devlet	olan	İtalya	ise	Kuzey	Afrika	ve	Doğu	
Akdeniz’de	yayılmaya	çalıştı.	İtalya	ve	Almanya’nın	sömürge	arayışı	içine	girmeleri	İngiltere’yi	endişelendirdi.	İngiltere,	Uzak	
Doğu’daki	sömürgelerine	giden	deniz	yolu	üzerindeki	Mısır’ı	işgal	etti.	Alman	tehdidine	karşı	Rusya	ile	yakınlaştı.	Avusturya-
Macaristan	İmparatorluğu	ise	Balkanlar	ve	Doğu	Avrupa’da	hâkimiyet	kurmaya	çalışıyordu.	Aynı	bölgede	yayılma	amacında	
olan	Rusya	ise	“Panslavizm”	politikasıyla	Balkanlardaki	Slav	kökenli	ulusları	Osmanlı	Devleti’nden	kopararak	kendi	hâkimiyeti	
altına	almaya	ve	Balkanlar	üzerinden	Akdeniz’e	inmeye	çalışıyordu.

Bu bilgilerden;
	 I.	 Almanya	ve	İtalya’nın	sömürge	arayışları	İngiltere’yi	rahatsız	etmiştir.
	 II.	 Toprak	kaybı	yaşaması,	Fransa’nın	İngiltere	ile	yakınlaşmasına	neden	olmuştur.
	 III.	 Osmanlı	Devleti	sömürgecilik	yarışlarında	Avrupa	devletleri	ile	rekabet	etmeye	çalışmıştır.
	 IV.	 Avusturya-Macaristan	İmparatorluğu	ile	Rusya,	Balkan	topraklarına	hâkim	olma	mücadelesi	vermişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

4. Sevr Antlaşması’nda İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşımı şu şekilde yer almıştır:

Güneybatı Anadolu,Rodos ve On İki Ada İtalya’ya bırakılacak.

Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan’a bırakılacak.

Adana, Urfa ve Antep dolayları ile Suriye Fransa’ya bırakılacak.

Arabistan ve Irak İngiltere’ye bırakılacak.

Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan adlarıyla iki yeni devlet kurulacak.

Antlaşmanın bu maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 Osmanlı	Devleti’nin	ekonomik	çıkarları	zedelenmiştir.

B)	 Osmanlı	Devleti’nin	toprak	bütünlüğü	parçalanmaya	çalışılmıştır.

C)	 Bazı	Anadolu	toprakları	bazı	İtilaf	Devletleri	arasında	paylaşılmıştır.

D)	 Anadolu	topraklarının	doğusunda	yeni	devletler	kurulmak	istenmiştir.
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5. Aşağıdaki	haritada	I.	Dünya	Savaşı’nda	Osmanlı	Devleti’nin	savaşmış	olduğu	cepheler	gösterilmiştir.

Haritada gösterilen cephelerle ilgili bilgilere bakılarak aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A)	 Osmanlı	Devleti	Kafkas	ve	Kanal	Cephelerinde	düşmana	taarruz	etmiştir.

B)	 Osmanlı	Devleti	I.	Dünya	Savaşı’nda	sadece	Çanakkale	Cephesi’nde	başarılı	olmuştur.

C)	 Suriye-Filistin	ve	Hicaz-Yemen	Cephelerinde	Osmanlı	Devleti	düşmana	karşı	savunma	yapmıştır.

D)	Osmanlı	Devleti	Galiçya,	Romanya	ve	Makedonya	Cephelerinde	müttefiki	olduğu	devletlere	yardım	etmiştir.

6. Fransız	Komutan	Andre,	Maraş'ta	onuruna	verilen	baloda	bir	Ermeni	kadınla	dans	etmek	ister.	Ancak	kadın	şehirde	Fransız	
ya	da	Ermeni	bayrağı	dalgalanmadıkça	buna	razı	olmayacağını	söyler.	Bunun	üzerine	Andre,	Maraş	Kalesi'ndeki	Türk	
bayrağının	indirilmesini	emreder.	Ertesi	gün	Cuma	namazı	için	Ulu	Camide	toplanan	Maraş	halkı	kalede	bayrağımızın	
dalgalanmadığını	görür.	Ulu	Cami	İmamı	Rıdvan	Hoca	halka	“Hürriyeti	elinden	alınmış	bir	millet	Cuma	namazı	kılamaz.”	
diye	seslenir.	Camiden	çıkıp	kaleye	doğru	koşan	halk;	kaleye	vardıklarında	yere	atılmış	bayrağımızı	bulur,	yerden	alır,	
öper	ve	yeniden	kale	burcuna	asarlar…

	(Yaşar	Akbıyık,	Millî	Mücadelede	Güney	Cephesi	Maraş,	s.36,	139,	140)

Yaşanan bu olaya göre Maraş halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A)	 Bağımsızlıklarına	düşkünlerdir.

B)	 Hürriyetleri	için	mücadeleye	hazır	olmuşlardır.

C)	Düşman	işgalinin	gerçekleşmesini	engellemişlerdir.

D)	 Bayrağı	bağımsızlığın	sembolü	olarak	görmüşlerdir.
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9. 
Mustafa	Kemal	1923	yılında	Anadolu’nun	güneyine	bir	seyahate	çıktı.	Bu	seyahate	katılan	Kılıç	Ali	şunları	anlatmıştır:	“Bir	
Pazar	günü	Adana’ya	gitmiştik...	Kendisini	candan	bir	sevgi	ile	karşılayanlar	arasında	kadınları	ve	kızları	siyah	matem	
kıyafetlerine	bürünmüş	bir	de	İskenderun	heyeti	vardı.	Bu	heyeti	oluşturan,	siyah	giysili	kızlar,	“Ellerinde	bizi	de	kurtarın.”	
cümleleri	yazılmış	pankartlar	olduğu	hâlde	Atatürk’ün	huzuruna	çıkmışlardı.	Kızlardan	biri	titrek	bir	sesle,	Gazi’yi	ve	çev-
resindekileri	çok	etkileyici	bir	konuşma	yaptı.	Kızın	gözyaşları	içinde	söylediklerini	dinleyen	Gazi	kendini	zor	tutuyordu.	
Fevkalâde	üzgündü.	Kızcağızın	söyledikleri	Gazi’yi	öylesine	etkilemişti	ki	konuşma	biter	bitmez	dayanamadı,	üzgün	ama	
hiddetli	bir	sesle:	“Kırk	asırlık	Türk	yurdu	düşman	elinde	kalamaz.”	dedi	ve	yürümeye	başladı.

(Hulusi	Turgut,	Kılıç	Ali’nin	Anıları,	s.	333	-	334)

Bu anlatımdan ve sözlerinden Atatürk ile ilgili;
	 I.	 Yurt	gezilerine	çıkarak	halk	ile	iletişim	kurmuştur.
	 II.	 Hatay’ı	kurtarma	konusunda	kararlı	bir	tavır	sergilemiştir.
	 III.	 Hatay	sorununu	çözmek	için	her	türlü	fedakârlığı	göze	almıştır.
	 IV.	 Hatay’ın	bağımsız	bir	devlet	olarak	siyasi	varlığını	devam	ettirmesini	istemiştir.

yargılarından hangisi çıkarılamaz?

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

7. 
Mustafa	Kemal	Atatürk	TBMM'nin	5.	Dönem,	3.	Yasa-
ma	Yılı,	1	Kasım	1937	tarihli	açılışında	şu	konuşmayı	
yapmıştır:	
“Kıvançla	görmekteyiz	ki,	cumhuriyet	rejimi,	yurdumuz-
da	huzur	ve	sakinliğin	iyi	şekilde	yerleşmesini	sağlamış	
bulunuyor.	Vatandaşlar	ve	bu	yurtta	oturanlar,	cum-
huriyet	kanunlarının	eşit	şartları	altında,	kendileri	için	
hazırlanan	hürriyet,	refah	ve	mutluluk	imkânlarından	
en	iyi	bir	biçimde	yararlanmaktadırlar.”

(Atatürkʼün	Söylev	ve	Demeçleri,	s.	847)

Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapmamıştır?

A)	 Cumhuriyet	 yönetiminin	 devleti	 yönetenlere	 tanıdığı	
haklara

B)	 Cumhuriyet	yönetiminin	Türk	halkına	olan	kazanımla-
rına

C)	Cumhuriyet	yönetiminin	ülkeye	getirdiği	huzur	ve	mut-
luluğa

D)	Cumhuriyet	yönetimi	sayesinde	vatandaşların	kanun-
larla	elde	ettiği	temel	haklara

8. 
Kütahya-Eskişehir	 Savaşları	 sırasında,	 Yunanların	
saldırıya	geçtikleri	günlerde	Mustafa	Kemal	Ankara’da	
Maarif	Kongresi’nin	toplanmasını	istedi.	Mustafa	Kemal	
bağımsızlık	savaşının	en	buhranlı	günlerinin	yaşandığı	
bir	dönemde	bu	kongrenin	savaşa	rağmen	toplanma-
sını	istemiştir.	Dönemin	Maarif	Vekili	(Eğitim	Bakanı)	
Hamdullah	Suphi	Bey	savaş	nedeni	ile	kongreyi	ertele-
me	isteğini	Mustafa	Kemal’e	iletmiştir.	Mustafa	Kemal	
Hamdullah	Suphi	Bey’e	şu	cevabı	vermiştir:
“	...Hayır	hayır	ertelemeyin,	cahillikle,	ilkellikle	savaş,	
düşmanla	savaştan	daha	az	önemli	değildir.	Toplantıya	
katılacağım...”

(İ.	Habib	Sevük,	O	Zamanlar,	s.174)

Bu metne ve sözlerine bakılarak Mustafa Kemal için;
	 I.	 Eğitime	bağımsızlık	kadar	önem	vermiş	bir	insandır.
	 II.	 Millî	kültüre	sahip	çıkılması	gerektiğine	inanan	bir	li-

derdir.
	 III.	 Cehalete	karşı	eğitimin	ne	kadar	önemli	olduğunun	

farkında	olan	bir	liderdir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)	Yalnız	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III
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10. 	 	

I.	Dünya	Savaşı’ndan	sonra	Almanya	ve	İtalya	yeniden	silahlanmaya	başladılar.	Ardından	Almanya,	Ren	Bölgesi’ne	
saldırdı.	İtalya	Habeşistan’ı	işgal	etti.	Dünyadaki	siyasi	gerginlik	artmaya	başlayınca	jeopolitik	öneme	sahip	olan	Türkiye,	
güvenliğinin	tehlikeye	girdiğini	gerekçe	göstererek	Milletler	Cemiyetine	başvurdu.	Lozan	Barış	Antlaşması’nın	Boğaz-
larla	ilgili	maddesinin	değiştirilmesini	istedi.	İngiltere	ve	Sovyetler	Birliği’nin	desteği	ile	toplanan	Boğazlar	Konferansı	
sonunda,	20	Temmuz	1936’da	Montrö	Boğazlar	Sözleşmesi	imzalandı.	Yukarıda	20	Temmuz	1936’da	Montrö	Boğazlar	
Sözleşmesi’nin	imzalanması	ve	Boğazların	Türkiye’nin	idaresine	bırakılması	ile	ilgili	bir	gazete	haberi	yer	almaktadır.

Bu bilgiye ve gazete haberine bakılarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A)	 Türkiye’nin	ekonomik	olarak	gelir	kaynaklarını	artırmıştır.	

B)	 Almanya	ve	İtalya’nın	saldırgan	tavırlarına	karşı	imzalanmıştır.

C)	 Türk	askerinin	Boğazların	kontrolünü	yeniden	ele	almasını	sağlamıştır.

D)	 Türkiye’nin	Boğazlardaki	egemenlik	haklarını	sınırlandıran	hükümleri	kaldırmıştır.
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1. 
 TOPLUMSAL YASALARLA İLGİLİ AYETLER

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı,
yakınlara yardım etmeyi emreder; 

hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. 
O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 

(Nahl suresi, 90. ayet.)

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) 
en güzel olan davranışla sav; o zaman 
bir de göreceksin ki seninle aranızda 

düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak 
bir dost oluvermiş!”

(Fussilet suresi, 34. ayet) 

 Verilen ayetlerde toplumsal yasaların gereği olarak yapılması beklenen;

I.	 Hakkı	gözetmek,

II.	 Yardımlaşmak,

III.	Kötülükten	uzak	durmak,

IV.	Hoşgörülü	olmak

 tutum ve davranışlarından hangilerine değinilmiştir?

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

2.  Zekât	yoksul	ve	ihtiyaç	sahiplerini	gözetmek	amacıyla	gerçekleştirilen	farz	bir	ibadettir.	Zekât	verirken	dikkat	edilmesi	
gereken	bazı	durumlar	vardır.	Bunlardan	biri	de	zekâtın	kimlere	verilmesi	gerektiğidir.	Zekât	verilecek	kişinin	ihtiyaç	
sahibi	olması	dışında	eğer	akrabaya	verilecekse	yakınlık	derecesi	de	önemlidir.	Çünkü	bakmakla	yükümlü	olunan	
kişilere	zekât	verilemez.	Dede,	torun,	baba	ve	eşe	zekât	verilmez.	Hala,	teyze	ve	dayı		zekât	verilebilecek	akrabalar	
arasındadır.

 Bu metne bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtına ulaşılamaz?

A)	 Zekât	vermenin	dinî	hükmü	nedir?

B)	 Zekât	kimlere	verilmelidir?

C)	 Zekât	vermek	için	ne	kadar	mala	sahip	olmak	gereklidir?

D)	 Bakmakla	sorumlu	olunan	kimselere	zekât	verilebilir	mi?

DENEME

71. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ


