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Bu deneme sýnavý, Hatay Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
ARGE birimi tarafýndan,
Simya Eðitim Kurumlarý Öðretmenleri ile

Matematik Öğretmeni

Abdurrahim ÖZÇELİK

Türkçe Öğretmeni

Meltem BİR

Fen Bilgisi Öğretmeni

Maria Yeliz BALLAR

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sidret DENİZ ÖZKAN

İngilizce Öğretmeni

Ayşe KAŞGÖZ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Fevzi GÜVEN

Simya Yayýnlarý Yayýn Koordinatörü
Can KASAPOÐLUnun
Katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr.
Emeði geçen herkese teþekkür ederiz.

8. SINIF

A

SÖZEL BÖLÜM

1.

Bu testte sýrasýyla, Türkçe (1 - 20), T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük (21 - 30), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (31 - 40), Ýngilizce
(41 - 50) alanlarýna ait toplam 50 soru vardýr.

2.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sözel Bölüm için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

B)

Peynir ekmek gibi satýlan bazý kitaplar, okunduktan
sonra hayal kýrýklýðý yaratýyor.
Bu cümledeki altý çizili deyimin açýklamasý aþaðýdakilerden hangisidir?

Denizi kucaklayan tatlý meltem, bu mahallenin dar sokaklarýndan geçmiyordu.

Geniþliði az veya yetersiz olan

A) Çok tutulmak

B) Önem vermek

C) Bilindik olmak

D) Dikkatlice incelemek

Uzun saçlarýný parmaklarýyla
Bir araya getirtaradý, þapkasýnýn altýnda topmek, düzeltmek
ladý.

C) Yað dolu þiþe, elimden kayýnca yað masaya döküldü.

Bir yerde sayýca
çok olan

D) Geceden beri ara vermeden
yaðan karla herkes, bembeyaz bir sabaha uyandý.

Sürekli, durmadan

Yazýldýðý dönemin üzerinden yýllar geçmesine raðmen hâlâ ilgi gören eserlerin yazarlarý, yürüdükleri
yolda iz býrakan kiþilerdir.
Bu cümledeki altý çizili sözle anlatýlmak istenen
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Kalýcýlýða ulaþmak

5.

B) Gerçekçi olmak
C) Evrenselliði amaçlamak
D) Tutarlý davranmak

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliði
cümlenin sonunda yanlýþ verilmiþtir?
A) Türkçe, Saik Faik’in kaleminden gönlüme bembeyaz bir güvercin kanadý gibi yayýlýrdý. → Benzetme
B) Güneþ’in ortalýðý kasýp kavurduðu yaz aylarýnda
aydýnlýk, birdenbire oluþuverir. → Karþýlaþtýrma
C) Bir konudaki düþüncelerin kesin hükümlere varýlmadan ifade edilmesine deneme denir. → Tanýmlama
D) Edebiyatýmýzýn bu usta ismi, son eserinde, kendini tekrar etmekten kurtulamamýþtýr. → Eleþtiri

6.

Bir okuldaki 8-A, 8-B, 8-C, 8-D, 8-E, 8-F sýnýflarý arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yarýþmanýn ilk
turunda, iki sýnýf elenmiþtir. Geriye kalan dört sýnýf,
ikili gruplar hâlinde yarýþmýþ ve birinci olan sýnýflar
finale çýkmýþtýr.
Yarýþmaya katýlan sýnýflarla ilgili olarak bilinenler
þunlardýr:

3.

•
•
•
•

Yabancý dillerden alýndýklarý için henüz dilimize yerleþmemiþ sözcüklerin Türkçelerini kullanmalýyýz.
Bu uyarýnýn aþaðýdaki cümlelerin hangisinde dikkate alýndýðý söylenemez?

8-F sýnýfý, 2. tura kalmýþtýr.
8-B sýnýfý, 2. turda 8-E sýnýfýna elenmiþtir.
8-C sýnýfý, ilk turda elenmiþtir.
8-A sýnýfý, ilk turda elenmemiþtir.

Bu verilere göre, aþaðýdaki deðerlendirmelerden
hangisi kesinlikle doðrudur?

A) Rüzgârla taþýnabilen tohumlar, küçük ve hafiftir.
B) Ulaþýlmasý zor yangýnlara drone ile müdahele
edilebilecektir.

A) 8-A sýnýfý, 2. turda 8-D sýnýfýyla karþýlaþmýþtýr.

C) Üç boyutlu sokak resimleri, oldukça ilgi görüyor.

B) 8-E sýnýfý, üç sýnýfý elemiþtir.

D) Ýnsan kalbi, yumruk büyüklüðündeki bir kastýr.

C) Ýlk turda elenen sýnýflardan biri, 8-D sýnýfýdýr.
D) 8-A sýnýfý, 2. turda elenmiþtir.
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TÜRKÇE

A)

2.

4.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük,
karþýsýnda verilen anlama uygun kullanýlmamýþtýr?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

1.

A

SÖZEL BÖLÜM

8. SINIF

Canlý hayatýnýn vazgeçilmez maddelerinden biri olan tuz, tarih boyunca insanoðlunu peþinden koþturdu. Doðada saf olarak
1
fazla bulunmayan bu madde için savaþlar bile yapýlmýþtýr. Hiçbir canlý türünün onsuz yaþayamayacaðý tuz, bir asidin bazla
kimyasal tepkimesinden oluþmuþtur. Ýnsanýn yediði bilinen tek kaya türü olan tuz, günümüzde ilaç üretiminden buz tutan
2
yollarýn açýlmasýna, suyun yumuþatýlmasýndan sabun üretimine kadar 14 bin alanda kullanýlmaktadýr.
Modern bilimin saðladýðý bilgilerden önce, tuzun nereden oluþtuðunu bilmeyen insanlar, 20. yüzyýla kadar tuzun
3
peþinde koþtular. Tarih boyunca tuz o kadar deðerliydi ki bazý ülkelerde asker ve iþçiler, maaþlarýný tuz olarak alýyordu.
Roma, ülkesinin ilk yollarýný, tuzu taþýmak için yaptýrmýþtý.
Yetiþkin bir insanda yaklaþýk 250 gram tuz bulunur. Tuzsuzluk; insanda baþ aðrýsýna, zayýflýða, hâlsizliðe, mide bulantýsýna neden olur. Öte yandan çok sayýdaki araþtýrmada, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalýklarýyla tuz tüketimi arasýnda bir iliþkili olduðu ortaya konulmuþtur.
4

7.

9.

Bu metinden tuzla ilgili,
1. Ýnsan saðlýðý için gereklidir.

Bu metnin anlatým özellikleriyle ilgili aþaðýdaki
ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

2. Ýçinde kimyasallar bulunur.
3. Elde edilmesi oldukça zordur.
4. Geçmiþteki deðeri daha fazladýr.
yargýlarýndan hangilerine kesinlikle ulaþýlýr?

8.

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

TÜRKÇE

7, 8, 9 ve 10. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.

Bu metinde tuzla ilgili olarak aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?

A) Bilgilendirici anlatým kullanýlmýþtýr.
B) Sayýsal verilerden yararlanýlmýþtýr.
C) Nesnel anlatým hâkimdir.
D) Anlatýlanlarýn okuyucunun zihninde canlandýrýlmasý amaçlanmýþtýr.

10. Bu metindeki numaralanmýþ sýfat-fiillerden hangisinin görevi diðerlerinden farklýdýr?

A) Tarihteki önemine

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

B) Nasýl keþfedildiðine
C) Dengeli kullanmak gerektiðine
D) Kullaným alanlarýna
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SÖZEL BÖLÜM
14.

11, 12 ve 13. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.

Megaryalý Bizans, kendi kabilesi için bir þehir
kurmak ister ve fikrini almak üzere Delf kâhinine
baþvurur. Aldýðý cevap, kýsa ve kesindir: “Bu þehri, Körler Ülkesi'nin karþýsýna kur!” Neresidir, bu
Körler Ülkesi, diye fazla düþünmez Bizans. Aramaya karar verir. Aylar sonra Sarayburnu'nun
bulunduðu yere gelir. Boðaz'dan Kadýköy'ün
yerinde bulunan þehri seyreder ve kendi kendine
sorar: “Bu þehri neden benim bulunduðum güzel
yerde kurmamýþlar da karþýki çorak topraklar
üzerine kurmuþlar? Bu adamlar kör mü?” Sonra
birden kâhinin sözlerini hatýrlar: “Þehrini, Körler
Ülkesi'nin karþýsýna kur!” O an karar verir. Kendisi þehri, Boðaz'ýn yakasýndaki yemyeþil yerde,
yedi tepe üzerine kuracaktýr. Þehir, kýsa zamanda Haliç'le Ligos Burnu üzerinde kurulur. Adý,
kurucusuna mal edilerek Bizans olur. Bu þehir,
günümüzün Ýstanbul’udur.

Çevre kirliliði, çevrenin doðal yapýsýnýn bozulmasý ve deðiþmesidir. Çevre kirliliði, tüm canlýlarýn olumsuz etkilenmesine neden olur. Dünyayý en çok deðiþtiren, en çok kirleten ve bundan en çok etkilenen, insandýr. Bir baþka deyiþle “- - - -” Çevre kirliliðini önlemek için bir an
önce alýnmasý gereken önlemler vardýr. Kâðýt,
plastik ve cam atýklarýn geri dönüþümü saðlanmalýdýr. Oksijen üretimini artýrmak için uygun
alanlara aðaçlar dikilmelidir. Enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnda tasarrufa gidilmelidir.

11. Bu metindeki boþ býrakýlan yere, anlam akýþýna

B) Dünya insanlara deðil, insanlar dünyaya aittir.
C) Çevreyi kirletmek, aslýnda kendi varlýðýmýzý yok
etmeye çalýþmaktýr.
D) Çevre sorunlarýnýn çözümü için eðitim þarttýr.

12. Aþaðýdakilerden hangisi, bu metinde anlatýlanlarý özetler nitelikteki bir cümle deðildir?
A) Biz doðayý korudukça o da bizi korur.
B) Kirlettiðimiz havayý ciðerlerimize dolduruyoruz.
C) Damlaya damlaya çöl olur.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

göre aþaðýdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
A) Çevreyi korumak, sevgiyle baþlar.

A

Frigya Kralý Midas'a rüyasýnda ilahi bir ses “Durma, kalk. Topraklarýnda bir gemi çapasý ara.
Onun bulunduðu yere bir þehir kur. Bu þehir sana mutluluk getirecektir.” diye seslenir. Sevinçle
uyanan Midas, ülkesinin her tarafýna adamlar
salar, gemi çapasýný aramalarýný emreder. Sonunda bir gün, Ankara Kalesi'nin bulunduðu tepelerde çapayý buldurtur. Kýsa zamanda da buraya bir þehir kurarak adýný, gemi çapasý anlamýna gelen “Anker” ya da “Ankira” koyar. Gemi
çapasý, uzun yýllar bu þehrin tapýnaðýnda saklanýr. Bu þehir, günümüzün Ankara’sýdýr.
Aþaðýdakilerden hangisi bu metinlerde sözü edilen þehirlerin ortak bir özelliði deðildir?

D) Deðiþim, insanýn kendisinden baþlar.
A) Sembollerinin bir nesne olmasý

13. Aþaðýdaki görsellerden hangisi bu metinde an-

B) Ýsimlerinin zamanla deðiþikliðe uðramasý

latýlanlarla ilgili bir durum deðildir?
A)

C) Bir kral tarafýndan kurulmasý
D) Tepenin üzerine kurulmasý

B)

15. Ah, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarý
C)
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Anladým, farkýnýz yok koparýlmýþ baþaktan

D)

Bu dizelerde kullanýlan söz sanatý aþaðýdakilerden
hangisidir?

3

A) Kiþileþtirme

B) Konuþturma

C) Abartma

D) Benzetme
Diðer Sayfaya Geçiniz

TÜRKÇE

8. SINIF

A

SÖZEL BÖLÜM

16. Aþaðýdaki metinlerden hangisi, yay ayraç içinde

18. (1) Þair, duygularýný þiir yoluyla aktarýr. (2) Þair, bu
duygu aktarýmýný en az sözcükle gerçekleþtirir. (3) Bunu yapmak için de söz sanatlarýna baþvurur. (4) Söz
sanatlarý, duygularýn daha kolay ve güzel þekilde aktarýlmasýný saðlar.

A) Bir gün baba ve oðul, Aras Nehri’nde, Yusuf’un
rüyasýnda gördüðü bir ermiþin, Bingöl Daðlarý’ndan geleceðini haber verdiði, üç sihirli su köpüðünü beklerler. Bu köpükleri Yusuf içerek onun,
hem gözleri açýlacak hem de Bolu Beyi’nden
öcünü almak için, o gereken gücü ve gençliði elde edecektir. Ruþen Ali, köpükler gelince dayanamaz, babasýna haber vermeden üçünü de
kendisi içer. Ruþen Ali, bu köpükler sayesinde
sonsuz yaþama, yiðitlik ve þairlik gücü elde eder.
(Destan)

Bu metindeki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde nesne almayan bir fiil kullanýlmýþtýr?
A) 1

B) Bilge sultanýn vezirlerinden birini baþvezirliðe tayin etmesi gerekiyordu. Onlarý, o güne kadar gördükleri en büyük ve aðýr kapýnýn önüne getirip
þöyle dedi: “Sizler çok akýllý ve güçlü insanlarsýnýz, ümit ediyorum ki içinizden birisi, ülkemin
þu en büyük kapýsýný açabilir. Þimdi sizi kapýyla
baþ baþa býrakýyorum. Göreyim bakayým, hanginiz açabilecek bu kapýyý?” (Hikâye)

D) Muhafýz: Padiþahým, sonunda ülkemizin en zeki
çocuðunu bulduk.
Padiþah: Çabuk buraya getirin.
Muhafýz: Emredersiniz efendim.
Padiþah: Hoþ geldin oðlum.
Çocuk: Hoþ bulduk padiþahým. Beni emretmiþsiniz.

B) 2

C) 3

D) 4

19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde özne, ortak öge
olarak kullanýlmýþtýr?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

TÜRKÇE

belirtilen türde yazýlmamýþtýr?

C) Avcýnýn biri, bir gün yakaladýðý bir kekliði öldürecekmiþ. Kuþ, baþlamýþ yalvarmaya: “Kýyma bana!
Ben, sana nice keklikler yakalatýrým.” Bunun üzerine avcý, “Ben, seni öldürmeyeyim de kimi öldüreyim? Bak, sen kendi dostlarýna, kardeþlerine kötülük etmeye kalkýyorsun!” demiþ. (Efsane)

8. SINIF

A) Güneþli, güzel bir günde yola çýktýk; bu mevsimde deniz yolculuðu yapmak ne kadar güzeldi.
B) Okumak, dünyadaki en güzel, en faydalý uðraþlardan biridir; insaný geliþtiren en deðerli faaliyettir.
C) Türk kültürü, çok zengin niteliðe sahiptir; türküler, oyunlar, yemekler, kýyafetler Türk kültürünün
zenginliðini gösterir.
D) Yaðmur gelince toprak rahatladý, tarladaki ekinler kurumaktan kurtuldu.

Padiþah: Senin çok zeki bir çocuk olduðunu duydum. Artýk ben yaþlandým. Ülkenin yönetimini býrakacaðým bir oðlum yok. Eðer gerçekten zeki biriysen, benden sonra tahta sen geçeceksin. Yani
bu ülkenin kralý olacaksýn. (Tiyatro)

20. Bu bölgede açýk eczane var mýdýr, diye düþündü.
1
Paltosunu giydi, aceleyle evden çýktý. Merdivenler2
den hýzla indi, bir yandan da cadde üzerindeki ec3
zaneleri hatýrlamaya çalýþýyordu. Dýþarýsý gerçekten
soðuktu, üstelik sokak da bir hayli karanlýktý.
4
Bu metindeki numaralanmýþ virgüllerden hangisi
diðerlerinden farklý bir görevde kullanýlmýþtýr?

17. Ayakkabýcý, iskemlesine oturdu; Hasan da merakla
karþýsýna geçti. Þaþarak, eðlenerek ayakkabýcýyý seyrediyordu. Tamirci, kartona benzeyen kalýn deriyi iki
tarafý keskin, incecik, sapsýz býçaðýyla kesti.
Bu metindeki altý çizili sözcük ve söz gruplarýnýn
ortak özelliði aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Eylemi yapan varlýklarýn belirtilmesi
B) Eylemden etkilenen varlýklarýn belirtilmesi
C) Eylemin yönünün iþaret edilmesi

A) 1

D) Eylemin nasýl yapýldýðýnýn bildirilmesi
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B) 2

C) 3

D) 4
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SÖZEL BÖLÜM

21.

A

23. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batý Anadolu’da Yunanlýlarýn ilerlemesinin kýsmen engellenmesinde, TBMM karþýtý ayaklanmalarýn bastýrýlmasýnda etkili olmalarýna raðmen daha sonraki süreçte,
TBMM’ye karþý ayaklanmýþlardýr.

Ýkinci Meþrutiyet’in ilanýndan sonra meþrutiyet
karþýtý gruplarýn kýþkýrtmasýyla Ýstanbul’da bir
ayaklanma çýkmýþtýr. 31 Mart Olayý olarak bilinen bu ayaklanmayý, Selânik’ten gelen “Hareket Ordusu” bastýrmýþtýr. Mahmut Þevket Paþa
komutasýnda yola çýkan bu ordunun “kurmay
baþkanlýðý” görevini Mustafa Kemal üstlenmiþtir. Hareket Ordusu Ýstanbul’daki bu ayaklanmayý bastýrmýþtýr.

Bu kiþilerin ayaklanma nedeninin aþaðýdakilerden
hangisi olduðu savunulabilir?
A) Hýyanet-i Vataniye Kanunu’nun çýkarýlmasý
B) Kuvayýmilliyenin tasfiye edilmek istenmesi
C) Ýstiklal Mahkemelerinin kurulmasý

Bu bilgiden hareketle aþaðýdakilerden hangisine
ulaþýlamaz?

D) Saltanatýn kaldýrýlmasý

A) Mevcut düzen karþýtý çalýþmalar yapýldýðýna
B) Ordunun yenilik yanlýsý bir tavýr sergilediðine

D) Ýsyanýn bastýrýlmasýnda Mustafa Kemal’in aktif
rol oynadýðýna

22. Ýtalya, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ve arkadaþlarýnýn örgütlediði yerli halkýn direniþiyle karþýlaþýnca
Ege Denizi’ndeki adalara asker çýkarýp Rodos ve On
Ýki Ada’yý iþgal etti. Bu geliþme sonrasýnda Osmanlý
Devleti’ne karþý Balkan Savaþý baþladý.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

C) Hareket Ordusunun padiþah tarafýndan oluþturulduðuna

24. Can: Erzurum Kongresi kararlarýnýn birinci maddesi,
“Doðu vilayetleriyle Trabzon ve Samsun sancaðý birbirinden ayrýlmaz ve Osmanlý topluluðunun bir parçasý olmak üzere bir bütün teþkil eder.” þeklindedir, demiþtir.

Bu geliþmelerden;
I. Trablusgarp Savaþý ile Balkan Savaþý ayný tarihte baþlamýþtýr.

Ada ise bu maddenin;

II. Trablusgarp Savaþý, Osmanlý Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanmýþtýr.

I. Rum,
II. Arap,

III. Balkan devletleri, Osmanlý Devleti’nin zor durumunu bir fýrsat olarak deðerlendirmiþtir.

III. Ermeni

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

azýnlýklarýnýn bölgedeki faaliyetlerini önlemek amacýyla benimsenildiðini belirtmiþtir.

A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Ada, yukarýdaki azýnlýklardan hangilerini söyleseydi Can’ýn söylediðiyle doðru bir iliþkilendirme gerçekleþtirirdi?
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A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
Diðer Sayfaya Geçiniz

T.C. ÝNKILAP TARÝHÝ VE ATATÜRKÇÜLÜK
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SÖZEL BÖLÜM

8. SINIF

25. Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara Hükûmeti, bir

27. Ýsmet Paþa, Lozan Konferansýnýn açýlýþýnda söz ala-

yandan iþgalcilerle mücadeleyi sürdürürken ayný zamanda barýþçýl bir politika izlediðini yansýtmak için
de toplantý ve anlaþma masalarýna oturmaktan kaçýnmamýþtýr.

rak, “Çok ýstýrap çektik, çok kan akýttýk. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” demiþtir.
Ýsmet Paþa’nýn bu sözü;
I. milletini yüceltmek,

Bu yargýya kanýt olarak aþaðýdakilerden hangisi
gösterilemez?

II. öteki milletlerle eþit olmak,
III. düþüncelerini açýklamaktan çekinmek
tutumlarýndan hangilerinin benimsenildiðinin
göstergesi olamaz?

A) Türkiye ile Afganistan arasýnda dostluk antlaþmasýnýn imzalanmasý
B) TBMM ile SSCB arasýnda Moskova Antlaþmasý’nýn imzalanmasý
C) Londra’da toplanan konferansa TBMM’ninde katýlmasý

A) Yalnýz III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

D) Brest-Litowsk Antlaþmasý’nýn imzalanmasý

26.

Efendiler! Osmanlý Ýmparatorluðunun
yýkýlmýþ olduðunu, Türkiye Devletinin doðduðunu, Teþkilat-ý Esasiye Kanunu gereðince hâkimiyet haklarýnýn millete ait olduðunu ifade eden bir önerge hazýrlandý.
Buna, sekseni aþkýn arkadaþa imza attýrýldý. Bu önergede benim de imzam vardýr.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

T.C. ÝNKILAP TARÝHÝ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

Mustafa Kemal’in bu konuþmasýnda belirtilen
önergeyi imzalayan kiþiler aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþtýr?
A) Yöneticilere ayrýcalýk tanýnmasýný
B) Hilafetin güçlendirilmesini
C) Mustafa Kemal’e sýnýrsýz yetkiler verilmesini
D) Saltanatýn kaldýrýlmasýný

www.hatayegitim.com
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SÖZEL BÖLÜM

28. “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanýk tutulmasý

A

30. UNESCO, “Savaþ insanlarýn düþüncelerinde baþla-

için dil ve tarih uðrunda çalýþmaya mecburuz.”

maktadýr. Bu nedenle de barýþýn savunulmasý da
öncelikle insanýn düþüncesinde gerçekleþtirilmelidir.” anlayýþýný dünyaya yaymaya uðraþmaktadýr.

Mustafa Kemal’in bu sözü doðrultusunda aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþtirildiði savunulamaz?

Atatürk’ün, UNESCO’nun kuruluþundan yýllar önce
söylediði aþaðýdaki sözlerinin hangisinde, bu ilkenin dile getirildiði savunulabilir?

A) Türk Tarih Kurumunun açýlmasý
B) Millet Mekteplerinin açýlmasý

A) Dünya vatandaþlarý kýskançlýk, açgözlülük ve kinden uzaklaþacak biçimde eðitilmelidir.

C) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesinin açýlmasý

B) Her þeyin koruyucusu, insan toplumudur. Bizi koruyan, refah içinde yaþatan, toplumdur. Bu sebeple topluma önem vermek, onu kuvvetlendirmek ve
yaþatmak gerekir.
C) Hükûmet biçimlerini saymak gereksizdir. Egemenlik, sýnýrsýz ve koþulsuz olarak ulusundur.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

D) Cahillikle ilkellikle savaþ, düþmanla savaþtan daha az önemli deðildir...

29. Serbest Cumhuriyet Fýrkasýnýn kapatýlmasýndan kýsa bir süre sonra, laiklik ve cumhuriyet karþýtý Derviþ
Mehmet adlý bir tarikat mensubu, ülkeye halifeliði
yeniden getireceðini iddia ederek etrafýna topladýðý
kiþilerle Ýzmir’in Menemen ilçesinde bir isyan giriþiminde bulunmuþtur.
Aþaðýdakilerden hangisi, bu isyan giriþiminden
çýkarýlabilecek sonuçlardan biri deðildir?
A) Ýnkýlaplarýn halka çok iyi anlatýlmasý gerekliliðinin
ortaya çýkmasý
B) Ülkedeki sorunlarýn, dýþ politikayý olumsuz etkilediðinin fark edilmesi
C) Çok partili rejime geçilmesi için koþullarýn olgunlaþmadýðýnýn anlaþýlmasý
D) Laik düzenin korunmasý konusunda yeterli olgunluða eriþilmediðinin görülmesi

www.hatayegitim.com
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T.C. ÝNKILAP TARÝHÝ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8. SINIF

A

SÖZEL BÖLÜM
33. Kâbe’yle ilgili,

namazýndan önce, þartlarý tutan kimselerin yerine
getirmesi gereken vacip bir ibadettir.

I. Yeryüzünde inþa edilen ilk mabettir.
II. Müslümanlarýn ilk kýblesidir.

Tanýmý verilen sadaka türü aþaðýdakilerden hangisidir?

III. Tavaf ve þavtýn gerçekleþtirildiði yerdir
IV. Beytullah (Allah'ýn evi) olarak da anýlýr.
ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Sadaka-i fýtýr
B) Sadaka-i cariye
C) Ýnfâk
D) Fidye

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ

31. Ramazan ayýna özgü bir sadaka türü olup bayram

8. SINIF

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

34. I. Özgürlüðü kýsýtlý olmak
II. Akýllý ve irade sahibi olmak
III. Mukim olmak (Yolcu olmamak)
IV. Belirli bir mali güçten yoksun olmak
Yukarýdakilerden hangileri kiþilere hac ibadetini
farz olmaktan çýkaran gerekçelerdendir?
A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) I, II, III ve IV

32. Din kardeþinin kabýna su doldurman bir sadakadýr.
Güler yüzlü olmak bir sadakadýr. Yol sorana yol
göstermek bir sadakadýr. Güzel söz bir sadakadýr.

35. Hac ve umreyle ilgili;

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu sözünden aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ulaþýlamaz?
A) Birçok iyiliðin sadaka kapsamýnda deðerlendirilebileceðine

•
•
•
•

B) Farz bir ibadet olan zekât ibadetinin sadakadan
daha kapsayýcý olduðuna

ibadetlerinden biriyle aþaðýdaki mekânlardan hangisi iliþkilendirilemez?

þeytan taþlamak
kurban kesmek
vakfe yapmak
ihrama girmek

C) Sadaka ibadetini herkesin yapabileceðine
D) Ýslam dininin insanlarýn iyiliðini ve mutluluðunu hedeflediðine

www.hatayegitim.com
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A) Müzdelife

B) Mescid-i Haram

C) Mina

D) Arafat
Diðer Sayfaya Geçiniz

A

SÖZEL BÖLÜM

36. Mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn örneði, her ba-

39. Taassupla ilgili,

þaðýnda yüz tanenin bulunduðu yedi adet baþak çýkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediðine katlayarak verir...

I. Ýlerleme ve çok yönlü düþünce önündeki engeldir.
II. Ön yargýlara, fanatizme neden olur.

(Bakara suresi, 261. ayet)

III. Körü körüne taklitten beslenir.

Bu ayetten çýkarýlabilecek en kapsamlý sonuç
aþaðýdakilerden hangisidir?

IV. Kiþinin geliþimine engel olur.
yargýlarýndan hangileri doðrudur?

A) Allah yolunda yapýlan harcamalarýn misliyle ödüllendirileceði

A) I ve II

B) II ve III

B) Rýzký verenin Allah olduðu

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

C) Sahip olduðumuz her þeyi Allah yolunda harcamak gerektiði

37. “Ananýn çýktýðý dala, kýzý salýncak kurar.”
Bu atasözünden hareketle aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ulaþýlamaz?
A) Büyüklerin tutumunun çocuklara örnek olduðuna
B) Küçüklerin büyükleri taklit ettiðine
C) Ebeveynlerin çocuklar üzerinde hiçbir etkisinin
kalmadýðýna
D) Boynuzun kulaðý geçebileceðine

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

D) Harcamalarýmýza dikkat etmemiz gerektiði

40. •

• Aklý baþýnda ve irade sahibi olmak
• Özgür ve saðlýklý olmak
• Mukim olmak (yolcu olmamak)

38. Ýnsanoðlu görerek, iþiterek, koklayarak, tadarak ve
dokunarak da öðrenebilir. Çünkü insan, çevresiyle
ve kâinatla bu þekilde iliþkiler kurarak bazý bilgiler
edinir.

Bu þartlara sahip Müslümanlar aþaðýdakilerin
hangisinde belirtilen ibadetlerin tümünden
sorumludur?

Bu metinde belirtilen ve Kur’an’a göre de bilgi
kaynaklarý arasýnda gösterilen kavram aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Yalnýzca hac ve zekât

A) Akýl

B) Hac, umre, zekât ve kurban

B) Vahiy

C) Hac, umre, fitre, zekât ve kurban

C) Duyu organlarý

D) Hac, fitre, zekât ve kurban

D) Sezgi (Altýncý his)

www.hatayegitim.com
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DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ

8. SINIF

A
41. Molly
Andy

SÖZEL BÖLÜM
43. Clerk

:----?
: I’d like to try lrish stew.

8. SINIF
: Good morning. Could I speak to your manager?

Secretary : Yes. Who is calling, please?
A) How often do you try Indian food

Clerk

: It’s Clerk Jungle.

C) Which dish would you like to try

Secretary : Just a second, please. Oh sorry, he isn’t
available now.

D) Where can you knead the dough

Clerk

: Oh, OK. - - - -

Secretary : Have a good day.
A) Is Ashley there?
B) Can I leave a message?
C) I think, you have got the wrong number.
D) I can ring back later.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

ÝNGÝLÝZCE

B) Where do cocoa trees grow

42. Suzy

44. Percentage of the country’s population using the inter-

: Why don’t we chat online at 6 in the evening?

Mary

: - - - -. I have got a lot of homework.

Suzy

: Oh, OK. Maybe another time.

net

A) I’m sorry, but I can’t
B) That would be great
C) Yes, of course
D) Sorry, I can’t follow you
According to the chart, what is the percentage of
the world’s Internet users in Turkey?
A) Percentage of fourty seven
B) Percentage of fourty six
C) It is the seventh country
D) It has the largest number of the Internet users

www.hatayegitim.com
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45.

A

SÖZEL BÖLÜM
47.

“Laughing at you”
cümlesinin mesajlaþmadaki kýsaltmasý hangi seçenekte verilmiþtir?

I prefer tablets over notebooks,
because they are portable.
You can take it everywhere
with you. Its also easier to use
with its touchscreen display.

A) LOL
B) L@U
C) BUN
D) THX

According to Jimmy, - - - - .
A) notebooks are more compact
B) desktop PCs are funnier
C) tablets are more useful than notebooks

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

D) tablets can break down easily

46.
Online safety
I. You mustn’t open strange e-mails.
II. You mustn’t visit safe websites.
III. You mustn’t tell anyone everthing.
IV. You mustn’t give out personal information.

Bu verilerle ilgili baþlýða uygun olmayan cümle
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) I.

B) II.

www.hatayegitim.com

C) III.

D) IV.
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ÝNGÝLÝZCE

8. SINIF

A

SÖZEL BÖLÜM

8. SINIF

49. According to the text, - - - - .

48, 49 ve 50. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.

A) it is an easy way to connect with our friends
C) social websites caused that people have isolated
their lives

Social networks started as a place to connect with
our friends in an easy way. Actually, many of us keep in touch with our friends through social network.
Scientists have mentioned a few positive and negative points of social networking sites, but we don’t
say that they are good or bad for us.

D) it is an effective way to connect with people

Scientists also say that the extensive use of social
networking to the users. Throughout the day, they
feel to post something on their pages or check others’ posts as it has become a very important part of
their life.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

ÝNGÝLÝZCE

B) it will take us a long time

50. What do the addicted people do throughout the

48. According to the writer, - - - - .

day?
A) social networking sites are bad for us
A) They share their photos.

B) websites are good for us

B) They post something on their pages.

C) extreme usage of social sites has reduced the
level of human interaction

C) They don’t check others’ posts.
D) They cannot express their thoughts with social
media.

D) addict person always use social networking sites

www.hatayegitim.com
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Sözel Bölüm Testi Bitti.
Sayýsal Bölüm Testine Geçiniz.

A

SAYISAL BÖLÜM

1.

Bu testte sýrasýyla, Matematik (1 - 20), Fen Bilimleri (21 - 40) alanlarýna ait toplam 40 soru vardýr.

2.

Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sayýsal Bölüm için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

4.

Ýki basamaklý K4 sayýsý ile 45 aralarýnda asaldýr.

I. (0,2)

Buna göre, K’nin alabileceði kaç farklý deðer vardýr?
A) 5

B) 6

C) 7

–2

= 25

–1

II. (0,25)
III. (0,5)

D) 8

–3

=4

= 125
–1

IV. (–0,01)

2

= –10

Tablodaki numaralanmýþ ifadelerden hangisi yanlýþtýr?
A) I

B) II

C) III

D) IV

2.
8

A 12
–

7

A 15
–

11

14

A sayýsý yukarýda gösterildiði gibi 8, 12 ve 15 sayýlarýna sýrasýyla bölündüðünde kalan sayýlar 7, 11 ve
14 oluyor.
A sayýsý üç basamaklý bir doðal sayý olduðuna
göre, A sayýsýnýn en büyük deðeri kaçtýr?
A) 999

B) 961

C) 960

D) 959

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A
–

241,035 = 2.10x + 4.10y + 1 + 3.10a + 5.10b

5.
3.

Yukarýda verilen çözümlemeye göre, (x.y) + (b)a iþleminin sonucu kaçtýr?

x

2 =a
x

3 =b
x

5 =c

A)

19
9

B)

19
8

C) 6

D) 8

Tahtadaki eþitliklere göre, 360x sayýsýnýn a, b ve
c cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?
3 2
A) a b c

B) a3bc

C) a2b2c2

D) a3b2c2

www.hatayegitim.com
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MATEMATÝK

8. SINIF

A

SAYISAL BÖLÜM

6.

A

8. SINIF

8.

3ñ5 < A < 7ñ2
olduðuna göre, A yerine yazýlabilecek doðal sayýlarýn toplamý kaçtýr?

B

C

O

MATEMATÝK

A) 24

B) 23

C) 22

D) 21

Yukarýdaki O merkezli, daire þeklindeki levhanýn çapý [BC]’dir. ABC dik üçgeninin A, B ve C köþeleri bu
levhanýn üzerindedir.
|AC| = 6ñ3 cm
|AB| = 8ñ3 cm’dir.
Bu levhadan ABC üçgeni kesilip alýndýktan sonra geriye kalan þekil boyanýyor.
2
Buna göre, boyanan alan kaç cm dir?

(π = 3 ve levhanýn kalýnlýðý önemsenmeyecektir.)

7.

B) 306

C) 286

D) 153

Aþaðýdaki tabloda, Yasin’in almak için beðendiði K,
L, M ve N markalý ayakkabýlarýn fiyatlarý verilmiþtir.
Ayakkabý

Fiyat

K

110 TL

L

118 TL

M

135 TL

N

160 TL

A) 2ñ2 + ñ5

B) ñ5 – 2ñ2

C) 2ñ2 – ñ5

D) 2ñ5 – ñ2

s(ëB) = s(ëC)

1
olduðuna göre, cebinde kaç
2

|AB| = (2x + 4) cm
|AC| = (3x – 6) cm

TL’si olabilir?
A) 140

iþleminin sonucu kaçtýr?

10. ABC üçgeninde,

Yasin’in beðendiði bu ayakkabýlardan birini alabilme olasýlýðý

ò50 + ñ5 – ò20 – 3ñ2

9.
HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 450

olduðuna göre, x’in deðeri kaç cm’dir?
B) 130

www.hatayegitim.com

C) 115

D) 112

A) 9

14

B) 10

C) 11

D) 12

Diðer Sayfaya Geçiniz

8. SINIF

A

SAYISAL BÖLÜM

11.

13.

20 cm

A

C

E

Buna göre, bu telin tamamý kullanýlarak aþaðýdaki üçgenlerden hangisi elde edilemez?

B
D

A)

B)

A

B

Yukarýdaki kareli zemin üzerindeki [AB], [ CD] ve
[EF] doðru parçalarýnýn birleþtirilmesiyle elde edilen en büyük üçgenin çevresi kaç birimdir?
C

F

8 cm

D) P

K
9 cm

8 cm
L

12.

E

A) 15

B) 5 + 2ñ5

C) ò20 + 5 + 4ñ6

D) ò26 + 5 + 2ñ5

3 cm
R

M

6 cm

S

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

C)

D

7 cm

6 cm

A
E

B

C

14. A(3, 5) noktasý, 4 birim saða ve 2 birim aþaðýya
ý
ötelendiðinde A (2a – 1, b + 4) noktasý elde edildiðine göre, a + b toplamý kaçtýr?

A) 3

K(–4, –5)
L(–3, 4)

|AB|2 + |BC|2 + |AC|2 = 98 br2

90°
270°

D) 6

ý

K (a, b)
ý

L (x, y)

Buna göre, a + b + x + y toplamýnýn en büyük deðeri kaçtýr?

Buna göre, bu þekil üzerindeki A noktasýndan C
noktasýna ve C noktasýndan da E noktasýna giden bir karýncanýn aldýðý yol en az kaç birimdir?

A) 10

www.hatayegitim.com

C) 5

Yukarýda verilen K ve L noktalarýna orijin etrafýnda
belirtilen açýlarda dönüþümler uygulanacaktýr.

|CD|2 + |ED|2 + |CE|2 = 32 br2

B) 12

B) 4

15.

D

Yukarýdaki þekilde,

A) ó130

F

C) 11

B) 9

C) 8

D) 7

D) ò65

15
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MATEMATÝK

Yukarýdaki uzunluðu 20 cm olan gergin bakýr tel,
bükülerek üçgenler elde ediliyor.

A

SAYISAL BÖLÜM

16.

A=x+1

8. SINIF
(a + b – c)2 – (a – b + c)2

19.

B=x+5

ifadesinin özdeþi aþaðýdakilerden hangisidir?

C=x–5
2
2
2
A) 4a + 4b – 4c

D=x–1

MATEMATÝK

olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

B) 4ac – 4ab
C) 4ab – 4ac
D) 2ac – 2ab

2
A) A.B = x + 6x + 5

B) B.C = x2 – 25
2
C) A.D = x – 1

2

17.

5x + 7x – 10
cebirsel ifadesiyle ilgili aþaðýdaki ifadelerden
hangisi doðrudur?
A) Ýki bilinmeyenlidir.
B) Katsayýlarýnýn toplamý 2’dir.
C) Sabit terimi 10’dur.
D) 5x2 ile 7x benzer terimlidir.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

D) A.C = x2 – 6x – 5

20.

A
5 cm
D

6 cm

E

3 cm
B

x

C

Yukarýdaki þekilde,
AÿDE ~ AÿBC
|AD| = 5 cm
|DB| = 3 cm
|DE| = 6 cm
olduðuna göre, |BC| = x kaç cm’dir?

3x.(2x – a) = 6x2 + 12x

18.

A) 9,6

B) 9

C) 8,8

D) 8

ifadesindeki a yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr?
A) 4x

B) –4x

www.hatayegitim.com

C) 4

D) –4
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A

SAYISAL BÖLÜM

21. Bir hücre bölünmesi sýrasýnda gözlemlenen olaylar-

23. Buðra, mayoz bölünmeyle ilgili ifadelerin bulunduðu,

dan bazýsý aþamalar hâlinde, aþaðýda verilmiþtir.

aþaðýdaki doðru-yanlýþ etkinliðini sýrasýyla, Y - Y - D - D
þeklinde cevaplýyor.

1. DNA eþlenir.

Buna göre, Buðra’nýn aþaðýdaki cevaplardan hangisi yanlýþtýr?

2. Ýð iplikleri oluþumunda sentrozom görev yapmaz.
3. Kromozomlar, ekvatoral düzlemde dizilir.
4. Sitoplazma bölünmesi sýrasýnda ara lamel oluþumu gözlenir.

A) 1. ifade: “Vücut hücrelerinde 40 kromozom bulunduran canlýnýn, üreme ana hücrelerinde 40 kromozom bulunur.”

Ýlk olarak kaçýncý basamaktayken bu, bölünmenin
bir bitki hücresinde gerçekleþtiði anlaþýlabilir?

B) 2. ifade: “Üreme hücreleri mayoz geçirir.”
C) 3. ifade: “Mayoz, eþeyli üremenin temelidir.”

A) 1. basamak

D) 4. ifade: “Homolog kromozomlar arasýnda parça
deðiþimi gerçekleþir.”

B) 2. basamak
C) 3. basamak
D) 4. basamak

22.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

24.

Sayý

Makara aðýrlýklarý ve sürtünmelerin önemsenmediði yandaki
düzenekteki P yükü, 10N’lik F
kuvvetiyle dengelenmiþtir.
F = 10N

P

Buna göre, P yükü kaç newtondur?
A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

25. Aðýrlýðý önemsemeyen bir çubukla oluþturulmuþ aþaðýdaki kaldýracýn üzerindeki bir çocuk, F kuvvetiyle
dengelenmiþtir.
F

1800

I

600

Adenin

Deoksiriboz

Kaldýracýn destek noktasýnýn I ve II yönlerinde kaydýrýlmasýyla ilgili, aþaðýdaki yargýlardan hangisi
doðrudur?

Yapý

Yukarýdaki grafikte, DNA’da bulunan bazý yapýlarýn
sayýlarý verilmiþtir.

A) Destek II yönünde kaydýrýlýrsa dengenin saðlanabilmesi için F kuvveti artýrýlmalýdýr.

Bu grafiðe göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi
yanlýþtýr?

B) Denge durumundaki F kuvveti, çocuðun aðýrlýðýnýn 2 katýdýr.

A) Timin sayýsý 600’dür.

C) Denge durumundaki çocuðun aðýrlýðý, F kuvvetinin 3 katýdýr.

B) Guanin sayýsý 300’dür.
C) Hidrojen bað sayýsý 2100’dür.

D) Destek 1 yönüne kaydýrýlýrsa, uygulanmasý gereken kuvvet artar.

D) Fosfat sayýsý 1200’dür.
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26. Bir motosikletli eðik düzlemler yardýmyla önce 2m

8. SINIF

28. Aþaðýda bazý elementlerin özellikleri verilmiþtir.

yüksekliðe, ardýndan da 4m yüksekliðe F1 ve F2 kuvvetiyle aþaðýdaki gibi sabit hýzla çýkýyor.

• K’nin atom numarasý en büyüktür.
• L elementi, ýsý ve elektrik iletkenliði en fazla olan-

Bu verilere göre K, L ve M elementleri periyodik
tablodaki yerleri aþaðýdakilerin hangisinde verilenler olabilir?

4m
2m
1. bölge

2. bölge

A) M L K

Bu motosikletli yukarýya çýkmasýyla ilgili,
I. 1. bölgede uygulanan F1 kuvveti, 2. bölgedeki F2
kuvvetinden büyüktür.

B) K
L
M

C) M
L K

D) M K
L

II. Motosikletli 2. bölgede aldýðý yol daha fazladýr.
III. 2. bölgedeki eðik düzlemde kuvvet kazancý vardýr.
yargýlarýndan hangileri yanlýþtýr?
A) Yalnýz II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

29. Ahmet : Son yörüngesinde 2 elektron bulunan ele-

27. X ve Y cisimleri, aþaðýdaki düzenekte F kuvvetiyle

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

FEN BÝLÝMLERÝ

dýr.

• L ve M, benzer kimyasal özellik gösterir.

mentlerin hepsi, 2A grubu metalidir.
Mehmet : 18 grup ve 7 periyot bulunur.
Betül

: Ayný gruptaki elementler, kesinlikle benzer kimyasal özellikler gösterir.

Yeliz

: Elementlerin artan atom aðýrlýklarýna göre
oluþturulmuþtur.

Periyodik tabloyla ilgili olarak yukarýdaki öðrencilerden hangisinin ifadesi kesinlikle doðrudur?
A) Ahmet

B) Mehmet

C) Betül

D) Yeliz

dengelenmiþdir.

r

2r

30. X, Y, Z ve T elementlerinin atom modelleri aþaðýda gösterilmiþtir.

F
X
Y

Buna göre bu düzenekte;
1. hareketli makara

5. çýkrýk

2. sabit makara

6. kasnak

3. kaldýraç

7. diþli çark

X

Y

T

Z

Buna göre, bu elementlerden hangileri toprak alkali metaller grubunda yer alýr?

4. eðik düzlem
basit makinelerinden hangileri bulunur?
A) 1, 2, 3 ve 4

B) 1, 2, 3 ve 5

C) 1, 3, 4 ve 5

D) 2, 3, 4 ve 7

www.hatayegitim.com
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A) Yalnýz X

B) Yalnýz T

C) X ve Y

D) X ve Z
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34. Aþaðýdaki belirtilen özelliklerden bazýsý asit ve baz-

Bileþik oluþtururken elektron
verirler
Tel ve levha
hâline
getirilirler getirilemezler
1. çýkýþ

2. çýkýþ

lar için ortaktýr.

alýrlar

Sulu çözeltilerinin elekt- Turnusol kâðýdýna etki
rik akýmýný iletmesi
etme

Isý ve elektriði
iletirler

Ele kayganlýk hissi
verme

iletmezler

3. çýkýþ

4. çýkýþ

Asit ve bazlara ait ortak olmayan özellikler bu tablodan çýkarýldýðýnda tablonun görüntüsü aþaðýdakilerden hangisi olur?

Ametallerin özellikleriyle ilgili bu kavram haritasýndaki doðru iliþkilendirmeler yapýlarak ilerlendiðinde kaç numaralý çýkýþa ulaþýlýr?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Suda iyonlarýna
ayrýlma

A)

B)

C)

D)

32. I. Elementler, artan atom numaralarýna göre sýraII. Sembolleri ayný harfle baþlayan elementler, ayný
periyotta bulunur.
III. Ayný gruptaki elementlerin son katmanlarýndaki
elektron sayýlarý genellikle aynýdýr.
Periyodik sistemle ilgili yukarýdaki yargýlardan hangileri doðrudur?

33.

A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

lanmýþtýr.

35.

• X maddesi, Y maddesiyle tepkimeye girdiðinde
tuz ve su oluþuyor.

• Y’nin sulu çözeltisindeki OH– iyonu, H+ iyonundan fazladýr.

• X maddesi, mermeri aþýndýrýyor.

Koray, akvaryumdaki balýðý izlerken balýðýn bulunduðu
noktadan daha yakýnda göründüðünü fark ediyor.

Bu verilere göre X ve Y maddesiyle ilgili aþaðýdaki
ifadelerden hangisi doðrudur?

Bu durumun nedeni aþaðýdakilerden hangisiyle
açýklanabilir?

A) X’in sulu çözeltisi elektrik akýmýný iletirken, Y’nin
sulu çözeltisi iletmez.

A) Iþýðýn yansýmasýyla

B) X maddesi turnusol kâðýdýnýn rengini maviye, Y
maddesi kýrmýzýya dönüþtürür.

B) Iþýðýn suda daha hýzlý yayýlmasýyla
C) Havanýn yoðunluðunun suyun yoðunluðundan fazla olmasýyla

C) X maddesi limon, Y maddesi çamaþýr suyu olabilir.

D) Suyun yoðunluðunun havanýn yoðunluðundan fazla olmasýyla

D) X’in pH deðeri, Y’nin pH deðerinden büyüktür.

www.hatayegitim.com
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31.

A
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A

SAYISAL BÖLÜM

36. Bir ýþýk (I) ýþýnýnýn, farklý ortamlardan geçiþi sýrasýn-

8. SINIF

39. Birbirine paralel ýþýk ýþýnlarý, aþaðýdaki optik kutulara

da izlediði yol þekildeki gibidir.

gönderiliyor.
X

Y

N
N

X ortamý

Y ortamý

Z ortamý

Iþýk ýþýnlarýnýn izlediði yol þekildeki gibi olduðuna
göre, bu kutularýn içindeki mercek türleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir?

Buna göre, bu ortamlarýn yoðunluklarý (dx, dy, dz)
arasýndaki iliþki aþaðýdakilerin hangisinde doðru
verilmiþtir?
A) dx > dy > dz

B) dx > dz > dy

C) dy > dz > dx

D) dy > dx > dz

37. X ortamýndan Y ortamýna gönderilen bir ýþýk ýþýnýnýn
izlediði yol aþaðýdaki gibidir.
N
a
X

70°

Y

30°
b

X

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
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I

Y

A) Kalýn kenarlý

Ýnce kenarlý

B) Ýnce kenarlý

Kalýn kenarlý

C) Kalýn kenarlý

Kalýn kenarlý

D) Ýnce kenarlý

Ýnce kenarlý

40.

A

B

Buna göre, ýþýðýn gelme ve kýrýlma açýlarý arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir?
A) a = 2b

B) 3a = b

C) 2a = b

Þekildeki merceðin asal eksenine paralel gönderilen ýþýk ýþýnýn izlediði yol aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir?

D) a = b

A)

B)
A

B

A

B

A

B

38. Aþaðýdaki optik araçlarýn hangisinde merceklerden yararlanýlmaz?
A) Mikroskop

C)

B) Dürbün
C) Dikiz aynasý

D)
A

B

D) Büyüteç
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Test Bitti.
Cevaplarýnýzý Kontrol ediniz.

