Deneme Sınavı - 1
4, 5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayın.
Can ve mal kaybına sebep olan doğa olaylarına doğal afet adı verilmektedir. Bir olayın doğal afet kabul
edilmesi için dört özelliğe sahip olması gerekmektedir: 1. İnsani bir etken yoktur, doğal olarak meydana
gelir. 2. Can ve mal kaybına sebep olur. 3. Kısa zamanda meydana gelir. 4. Başladıktan sonra engellenmesi
mümkün değildir.
1. Doğal afetlerin bazıları jeolojik, yani yer bilimsel kaynaklıdır. Deprem, heyelan, yanardağ patlaması
bunlara örnek gösterilebilir. Bazıları ise meteorolojik, yani hava olayları kaynaklıdır. Sel, çığ, hortum,
fırtına, kasırga, tsunami, kuraklık, orman yangınları bu tür afetlerdir.
2. Bazı afetlerin dünyanın nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Mesela depremler, fay hatlarının
çok olduğu yerlerde daha sık yaşanır. Yanardağ patlaması, yanardağların bulunduğu yerlerde olur. Kasırgalar, tsunamiler okyanusa kıyısı olan yerlerde meydana gelir.
3. Doğal afetlerin bazılarının olumsuz sonuçları hemen ve doğrudan ortaya çıkar. Mesela deprem, heyelan, çığ, sel olayları meydana geldiği anda bunların olumsuz sonuçları da yaşanır. Ama mesela kuraklığın, orman yangınlarının olumsuz sonuçları zaman içinde kendini göstermeye başlar.
4. Doğal afetler, insan kontrolü dışında meydana geldikleri için önlenemez. Ancak bunların olumsuz sonuçlarından korunmak için birtakım tedbirler alınabilir. Sağlam binalar inşa etmek; heyelan, çığ, tsunami tehlikesi olan yerlerde yerleşim kurmamak; insanları doğal afetler konusunda bilinçlendirmek bunlardan bazılarıdır.

6.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metinden
kesinlikle çıkarılabilir?
A) Piknik ateşlerinden çıkan orman yangınları doğal afet olmaz, yıldırım düşmesinden çıkan orman yangınları ise doğal
afet olur.
B) Bütün doğal afetlerin olumsuz sonuçları
hem o zaman yaşanır hem yıllar sonrasına da yansır.
C) Doğal afet neticesinde can veya mal kaybı yaşanıyorsa bu, insanların bilinçsizliğinden kaynaklanmaktadır.
D) Birtakım belirtiler takip edilerek doğal
afetleri meydana gelmeden önlemek
mümkündür.

Teknolojik gelişmeler doğal afet riskini
artırır.
II. Sonucunda can veya mal kaybı meydana
gelir.
III. Bazı yerlerde daha çok, bazı yerlerde
daha az olur.
IV. Dünya genelinde en sık yaşananı depremlerdir.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) I - II 			
C) III - IV 			

7.

5.

B) II - III
D) I - IV

Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi do
ğal afetlerle ilgili değildir?
A) ORDU'DAKİ SEL, FINDIĞI VURDU
B) PASİFİK OKYANUSU 7,1 İLE SARSILDI
C) KİMYASAL ATIKLAR, İÇME SUYUNA KARIŞTI
D) SİNABUNG DAĞI 8 YIL SONRA FAALİYETTE

Kaç numaralı paragraflardaki altı çizili söz
cükler fiilimsidir?
A) 1 ve 2. 			
C) 3 ve 4. 			

Doğal afetlerle ilgili,
I.

SiMÜLASYON

4.

B) 2 ve 3.
D) 1 ve 4.
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8. SINIF
14.

Kaynak: www.aa.com.tr
Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hem 2015 hem de 2016'da en fazla harcama televizyon ve TV yayın masrafları harcamasında
olmuştur.
B) Kitap harcamalarında artış olmasına rağmen kitabın hanehalkı toplam kültür harcamalarındaki
payı azalmıştır.
C) Sinema, tiyatro ve konser harcaması her iki yılda da gazete ve dergi harcamasından fazla
olmuştur.
D) Hanehalkı toplam kültür harcamalarında payı en çok düşen gazete ve dergi harcamalarıdır.
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8. SINIF
3.

Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'un önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
"Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu
harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kez daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı
olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur."

Yukarıdaki ifadelerinde Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Elde edilen başarıda Türk askerini takdir ettiği,
II. Ordunun başında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği,
III. Taarruz hareketinin her yönüyle planlandığını belirttiği
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

4.

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

II. Dünya Savaşı tehditine karşı Türkiye'de sivil halkın ve kentlerin hava saldırısından korunması
için karartma uygulandı. Boğazlar çevresinde güvenliği sağlayabilmek için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli ilinde sıkı yönetim ilan edildi. Basın Yasası'nda yapılan bir
değişiklikle ulusal duyguları incitecek nitelikte yayınlar yapılması yasaklandı. Bir milyona yakın
erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve üretici kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Bu durum, tarım ve sanayi
üretiminin azalmasına neden oldu.
Buna göre, II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Savunmaya yönelik tedbirler alınmıştır.
Stratejik önem taşıyan bölgeler koruma altına alınmaya çalışılmıştır.
Kişilerin temel hakları genişletilerek yasal koruma altına alınmıştır.
Çalışma çağındaki nüfusun askerde olması ekonomiyi olumsuz etkilemiştir.
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DATE
25 / 04 / 2019

DAY

DAY

MONTH

Thursday

Thursday

April

I have been to the authentic city,
Gaziantep. It's famous for its
homemade copper-ware. I have
visited Gaziantep Zeugma Mosaic
Museum, Copper Bazaar, Gaziantep
Castle and Emine Göğüş Culinary
Museum. I have tried varieties of
kebabs and pistachio baklava. It
is one of the best places for me to
travel.

10. Which question has no answer according to the journal entry?
A)
B)
C)
D)

What is Gaziantep famous for?
Where can you stay?
What can you taste in Gaziantep?
Where can you visit in Gaziantep?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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8. SINIF
3.

ZARARLI CEMİYETLER
AZINLIKLARIN KURDUĞU
CEMİYETLER

YARARLI CEMİYETLER
MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN
CEMİYETLER

MAVİ MİRA

TRAKYA - PAŞAELİ CEMİYETİ

TEALİ İSLAM

Ege Bölgesi’ni ve İstanbul'u alarak
eski Bizans'ı canlandırmak.
PONTUS RUM

Karadeniz kıyısındaki eski Trabzon
Rum İmparatorluğu’nu tekrar
canlandırmak.
HINÇAK, TAŞNAK

Kurtuluşu halifeliğe bağlılıkla görmüşler
Milli Mücadele yapılmasını istememiştirler.

Edirne'de Yunan işgaline
karşı kurulmuştur.
İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK
CEMİYETİ

KÜRT TEALİ

Ortamdan yararlanarak Güney Doğu'da
Kürt devleti kurmak istiyorum kurmuştur.

İzmir'de Yunan işgaline karşı
kurulmuştur.
TRABZON MÜDAFAA-İ
HUKUK CEMİYETİ

İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ

Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti
kurmak.
İSRAİL ALYANAS

Kurtuluşu İngiliz himayesinde görenler
kurmuştur.

Trabzon'dan pontusçuların fa
aliyetlerine karşı kurulmuştur.

Kurtuluşu Amerikan himayesinde görenler
kurmuştur.

Adana'da Ermenilerin
faaliyetlerine karşı
kurulmuştur.
MİLLİ KONGRE
CEMİYETİ

Yurdun işgalinin haksız
olduğunu tüm dünyaya
duyurmak için kuruldu.

ŞARK VİLAYETLERİ
MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ

Filistin'de İsrail devleti kurmak.

KİLİKYALILAR
CEMİYETİ

Erzurum'da Ermenilerin faali
yetlerine karşı kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan kaç tanesine "Evet" diyerek cevap
verilir?
• Azınlıkların kurduğu cemiyetler Türk topraklarının bütünlüğüne zarar verme amacı taşır mı?
• Yararlı cemiyetler yurdun farklı bölgelerindeki işgal hareketlerine karşı mı kurulmuştur?
• Zararlı cemiyetlerin tamamı azınlıklar tarafından mı kurulmuştur?
• Millî varlığa düşman cemiyetlerin amaçları tam bağımsız devlet anlayışına uygun mudur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

4.

Cami

Kilise

Sinagog

Atatürk'ün benimsenen bu ilkesi doğrultusunda ülkemizde yukarıda görselleri verilen farklı inançlara
ait ibadethaneler bulunmakta ve herkes dininin gereklerini serbestçe yerine getirebilmektedir.
Atatürk'ün bu ilkesini ifade eden sözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) "Ferdin hürriyeti, devletin hakimiyet ve iradesinin korunmasına bağlıdır."
B) "Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısacası herhangi bir sosyal
müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir."
C) "Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve
kabiliyetinin olgunluğudur."
D) "Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de
bir mezhep kabulüne zorlayabilir."
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5.

7.

Aşağıda 1, 2 ve 3 nolu kutucuklarda verilen
yeniliklerin hangi alanlarla ilgili olduğu sağ
taraftaki kutucuklarda karışık olarak verilmiştir.

Başkent Ankara’ya modern
1 bir kent görünümünün kazandırılması
2

Bulaşıcı hastalıkların tedavisinin ücretsiz yapılması

Deniz kuvvetlerinin ihtiyaç3 larını karşılamak için yeni
gemilerin yapılması

Askerî
Bayındırlık

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında;

Sağlık

I.

Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü korumayı amaçladığı,
II. Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasında
padişahın etkili olduğu,
III. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerin
iç işlerine karışmasını engellediği

Sağdaki kutuların yanındaki küçük kutucuklara yukarıdan aşağıya hangi numaralar
yazıldığında, iki sütun arasında doğru bir
eşleştirme yapılmış olur?
B) 2, 1, 3
D) 3, 1, 2

yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I			
C) I ve III			

SiMÜLASYON

A) 1, 3, 2			
C) 3, 2, 1			

6.

Fransız İhtilali sonrasında Osmanlı Devlet
adamları azınlık isyanlarını önlemek için çalışmalar yaptılar. Padişah iradesiyle yayımlanan Tanzimat Fermanı ile azınlık hakları yasal güvence altına alındı. Bu yolla azınlıkların
devlete olan bağlılığını artırmak ve devleti
dağılmaktan kurtarmak istediler. Ancak bağımsızlık hayaline kapılan azınlıklar, atılan
bu adımlara rağmen isyan etmekten vazgeçmediler.

8.

Biz, Batı medeniyetini, taklitçilik yapalım diye almıyoruz.
Onda, iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun olduğu için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.

B) I ve II
D) I, II ve III

Tevhid- i Tedrisat Kanunu ile Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı okullar ile azınlık
okullarında Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulması zorunluluğu getirilmiştir.
Bu okulların sınıflarındaki dinî işaret ve semboller kaldırılmıştır.

Atatürk'ün, yukarıdaki sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

Bu gelişmelerin;

A) Modernleşmenin, millî kültüre uygun
olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini
B) Yönetimde demokratik ilkelerin uygu
lamaya geçirilmesi gerektiğini
C) Batı kültürünün benimsenmesi gerektiğini
D) Halkın kültüründen taviz verilmemesi
gerektiğini

amaçlarından hangisine ya da hangilerine
yönelik olduğu söylenemez?

I. Ulusal kültürün korunması,
II. Laik eğitim sisteminin güçlendirilmesi,
III. Türk dilinin yabancı sözcüklerden arındırılması

A) Yalnız I			
C) I ve II			

10

B) Yalnız III
D) II ve III

Deneme Sınavı - 3
3.

B7940D32

1.

İNGİLİZCE

Name meet friends stay up late

ride a bike

Tim

√

X

√

Amy

X

√

X

Fill in the blank and circle the correct one.

(√) = activities that are done
(X) = activities that aren't done

A) so I want to visit Dolmabahçe Palace
B) and also I like camping holidays
C) because I always go to the national
parks
D) but it takes 5 days

According to the given signs, which one is
INCORRECT?
Tim never stays up late.
Tim never meets his friends.
Amy always stays up late.
Amy never rides a bike.

SiMÜLASYON

A)
B)
C)
D)

I like historic and ancient buildings
.................................... when I go to İstanbul.

4.

2.

Jonathan's Preferences

Your friend wants you to go to the gym with
him / her and he / she thinks you are free now
but you are busy.
√

What do you say to refuse your friend's invitation?

X

Circle the correct option according to the
given pictures and signs.

A) It sounds good. Let’s go to the gym.
B) I don’t have any plans. That sounds like
fun.
C) I’m sorry but I can’t. I have lots of work
to do. Maybe later. Thanks anyway.
D) I’d love to. What time shall we meet?

A)
B)
C)
D)
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Jonathan prefers doing hang-gliding.
Jonathan would rather go canoeing.
Jonathan doesn't prefer canoeing.
Jonathan would rather do hang-gliding.

Deneme Sınavı - 3
Answer the questions (9 - 10) according to the passage given below.

https://www.google.com.tr/search?q=malta

Malta is an island. The population is about 450.000. There are
buses and boats but there
aren’t any trams, trains or
subways. The capital city of
Malta is Valetta. It’s warm in
winter and it’s hot in summer. I
think everyone should visit
Malta one day.

10. Which one is correct?

Which question has got an answer?
A) How many airports are there in Malta?
B) Which transportation vehicles are there
in Malta?
C) What is the most favourite tourist destination in Malta?
D) How many tourists visit there every year?

SiMÜLASYON

9.

A) Malta is the biggest island all over the
world.
B) There are average 350.000 people.
C) The weather is cold in winter.
D) Valetta is the capital of Malta.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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