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

8. SINIF

LGS

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.

3. Bu metindeki yazým yanlýþý aþaðýdaki deði-

1, 2 ve 3. sorularý aþaðýdaki metne göre
cevaplayýnýz.

þikliklerden hangisiyle giderilebilir?

B) “Orhun Abideleri” ifadesi “Orhun abideleri”
þekline getirilerek

MS 8. y.y.da bulunan ve Türk tarihinin günümüze ulaþan en önemli eserlerinden biri
olan Orhun Abideleri, dilimizin ilk yazýlý
eserlerinden biri olma özelliðini taþýmaktadýr. Türk tarihine ýþýk tutan bu abidelerin
bulunuþu, 1700'lere dayanmaktadýr. Neredeyse tüm Avrupa'nýn yüz yýldan fazla süren araþtýrmalarý oldukça çetin geçsede bu
eserler, sonunda Wilhelm Thomsen ve
Wilhelm Radloff tarafýndan tarihimize kazandýrýlmýþtýr.

deki sözcüklerden herhangi birinin eþ anlamlýsý deðildir?
A) Yapýt

B) Zor

C) Dönem

D) Anýt

D) “yüz yýldan” ifadesi bitiþik yazýlarak

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

1. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi, bu metin-

C) “Avrupa’nýn” sözcüðündeki kesme iþareti kaldýrýlarak

4. Bir okulun birimleri arasýndaki geçiþ güzergâhlarý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu birimler
arasýnda, yalnýzca ok iþaretleri yönünde ulaþým
saðlanmaktadýr.
Müdür

Rehberlik

Bilgi iþlem

Danýþma

Bekleme
Salonu

Konferans
Salonu

Müdür
yardýmcýsý

Muhasebe

Halkla
iliþkiler

Buna göre, bekleme salonundan gidilemeyecek birimler aþaðýdakilerin hangisinde doðru belirtilmiþtir?

2. Bu metindeki altý çizili sözün anlamý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Müdür yardýmcýsý, halkla iliþkiler ve rehberlik
A) Kýlavuzluk etmek

B) Müdür, bilgi iþlem ve muhasebe

B) Bilginin doðruluðunu kesinleþtirmek

C) Bilgi iþlem, halkla iliþkiler ve muhasebe

C) Bir konuyu ayrýntýlarýyla ele almak

D) Müdür, müdür yardýmcýsý ve konferans salonu

D) Titizlikle üzerinde durmak
www.hatayegitim.com
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A) “geçsede” sözcüðündeki “de” ayrý yazýlarak
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7. Bingöl Daðlarý'na ava giden bir avcý, uzun bir
takipten sonra istediði gibi bir kuþ vurur. Taze
avýný hemen yemek niyetinde olan avcý, kuþu
yakýndaki bir gölün suyunda temizlemek ister.
Tüylerini yolduðu kuþu, gölün suyu ile yýkamaya baþlar. Kuþun cansýz olduðunu bildiði için de
onu fazla sýký tutmaz. Fakat daha kuþu suya
daldýrýr daldýrmaz kuþ canlanarak elinden uçup
gider. Olay karþýsýnda þaþýran avcý, bu gölün,
öteden beri iþittiði hayat suyu ile dolu olduðunu
anlar. Fakat göl, bu sýrrý anlaþýlýnca bin parçaya bölünür; her bir göl, ayrý bir özellik taþýmaya
baþlar. Bugün, hangi gölün hayat suyu ile dolu
olduðu bilinmemektedir.
Bu metnin türü aþaðýdakilerden hangisidir?

Yollarý sarp ve dik olsa da
Ve kanatlarý açýldýðýnda býrakýn kendinizi
Telekleri arasýnda saklý kýlýç sizi yaralasa da
Ve sizinle konuþtuðunda ona inanýn
Kuzey rüzgârýnýn bir bahçeyi harap ediþi gibi
Sesi tüm hayallerinizi darmadaðýn etse de

• (Telek: Kuþun kalýn tüyü)
Bu dizelerden hareketle aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlmaktadýr?
A) Hayat, ayrýntýlardan oluþur; her þey sevgiyle
büyütülür.
B) Ýnsan, yalnýzca sevdiði zaman baþka birine
kötülük etmez.

A) Destan

B) Efsane

C) Hikâye

D) Fabl

C) Sevgiyle bakýlan her þey güzeldir.
D) Sevgi, her savaþtan galip çýkabilecek yegâne
duygudur.

6. Duyu ve devinim uyarýlarýný beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazýmsý tellerin
oluþturduðu aða sinir denir. Her insanýn vücudunda 75 kilometre uzunluðunda sinir bulunur.
Sinirlerinizden geçen mesajlar, þehirler arasýndaki bir otomobil kadar hýzlýdýr. Beyin, karmaþýk bir makine gibidir. Yüz milyar sinir hücresi,
yüz elli bin baðlantý kurar. Beynin %5’i gri hücrelerden oluþur. Bu hücrelerin %95’i baðlantý
yapmakla meþguldür. Beyinde, kullandýðýmýz sürece tükenmeyen bir hafýza bölümü bulunur.
Bugün en geliþmiþ bilgisayarlar bile bu kapasiteye ulaþamamaktadýr.
Bu metinde aþaðýdakilerden hangisinin örneði bulunmamaktadýr?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

TÜRKÇE

5. Sevgi sizi çaðýrýnca onu takip edin

8. SINIF

8.

Yýldýz, bir gök cismidir. Isý, ýþýk ve elektromanyetik radyasyon yayan, füzyon tepkimesinden dolayý parlayan yýldýzlar, dünyaya milyarlarca kilometre uzaklýkta bulunur.
Yýldýz kaymasý olarak nitelendirilen durum,
aslýnda yýldýz kaymasý deðildir. Astronomide yýldýz kaymasý yoktur. Bu olay, meteor
düþmesidir. Meteor, kuyruklu yýldýzdan düþen parçalardýr. Bu parçalar, yer çekiminin
etkisiyle yeryüzüne düþer.
Çok fazla su içmenin faydalý olduðu bilgisi
yanlýþtýr. Günde dört litreden fazla su içildiðinde vücut, elektrolit dengesini ayarlayamaz; baþ dönmesi ve denge kaybý yaþanýr.
Ayrýca vücudun ihtiyacý olan su miktarý boya, kiloya, günlük aktiviteye, hava sýcaklýðýna, yemeðe göre de sürekli farklýlýk gösterdiðinden günlük su tüketim miktarýyla ilgili net bir sayý verilememektedir.
Bu metinlerin ortak yönü aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Karþýlaþtýrmanýn

A) Olay yazýlarýndan alýnmalarý

B) Amaç cümlesinin

B) Astronomiyle ilgili metinler olmalarý

C) Tanýmlamanýn

C) Yanlýþ bilinen olaylardan bahsetmeleri

D) Benzetmenin

D) Kurgusal metinler olmalarý

www.hatayegitim.com
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9. Bu metinde anlatýlan araþtýrmanýn sonuçlarý

9, 10 ve 11. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.

www.hatayegitim.com

arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer alamaz?
A) Yanlýþlara odaklanmak, öðrenmeye önemli
ölçüde katkýda bulunur.
B) Baþarý düzeyi, öðrenme konusundaki zihniyet ile iliþkilendirilebilir.
C) Geliþmeci zihniyet, etkili öðrenmeye yardýmcý olmaktadýr.
D) Hatalardan kaçýnmak, daha fazla hata yapma olasýlýðýný düþürür.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Bir grup araþtýrmacý, insan beyninin hatalara
nasýl tepki verdiðini araþtýran bir çalýþma yaptý. Araþtýrma ekibi, altý ila sekiz yaþ arasýndaki
123 çocuk üzerinde çalýþtý. Araþtýrmacýlarýn bu
yaþ aralýðýndaki çocuklarý seçmesinin sebebi,
bu sürecin çocuklarýn hayatýnda önemli bir zaman aralýðýný kaplamasý ve çocuklarýn bu yaþlarda okula baþlamasýydý. Öðrenciler, sabitlik
zihniyeti olan öðrenciler ve geliþmeci zihniyete
sahip öðrenciler olarak iki gruba ayrýldý. Sabitlik
zihniyeti olan öðrenciler, belirli bir zekâ ve beceri seviyesinde olduklarýna inanma eðilimindeydi. Ayrýca, deðiþebileceklerini de düþünmüyorlardý. Geliþmeci zihniyete sahip öðrencilerse
sýký bir çalýþmayla daha baþarýlý olabileceklerini düþünüyorlar ve hatalarýnýn üstüne gidiyorlardý. Çocuklarýn sabitlik zihniyetine mi geliþmeci zihniyete mi sahip olduðunu anlamaya
çalýþan ekip, konuyla ilgili bir dizi sorudan oluþan anket uygulamasýndan sonra her çocuðun
baþýna 64 küçük duyar taþýyan özel birer baþlýk yerleþtirdi. Baþlýklar, çocuklarýn beyin hücrelerinin elektrik sinyallerini kaydetti. Bu, her bir
çocuðun beynindeki etkinlik kalýplarýnýn izlenmesini saðladý. Baþlýk giydirilen çocuklar, bir
hayvanat bahçesinden kaçan hayvanlarý yakalayýp toplama üzerine kurulu bir bilgisayar
oyunu oynadýlar. Oyuncular, kaçan hayvanlardan birini gördüklerinde ara tuþuna basmak
zorundaydý. Oyunda hayvanlarý toplamakla
görevli üç tane de orangutan vardý. Oyuncularýn
orangutanlarý gördüklerinde ise boþluk tuþuna
basmamalarý gerekiyordu. Çocuklar iki türlü
hata yapabilirlerdi: Ya yanýt vermeleri gerektiði
zaman yanýt vermeyebilirlerdi ya da yanýt vermemeleri gerektiðinde yanýt verebilirlerdi.
Oyun süresince elektrotlar, beyin etkinliklerini
kaydetti. Araþtýrmacýlar, verileri incelediklerinde çok net bir tabloyla karþýlaþtýlar. Sabitlik
zihniyeti olan çocuklarda beynin küçük bir bölgesi yanýt vermiþti ve her yanýt sadece 150
milisaniye sürmüþtü. Yanýtlarýn çoðu da yanlýþtý.
Geliþmeci zihniyete sahip olan çocuklarýn beyinleri ise daha fazla etkinlik göstermiþ, daha
büyük bir alan aðýna cevap vermiþ ve yanýtlar
500 milisaniye sürmüþtü. Çünkü geliþmeci zihniyete sahip olanlarýn beyinleri, özellikle hatalara dikkat etmiþti.

LGS

10. Bu metnin anlatým özelliðiyle ilgili aþaðýdaki deðerlendirmelerden hangisi doðrudur?
A) Bir olay; yer, kiþi ve zaman unsurlarýyla hareket hâlinde anlatýlmýþtýr.
B) Anlatýlanlarýn okuyucunun zihninde canlandýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
C) Bir konuyla ilgili bilgi verilmiþtir.
D) Bir görüþe karþý çýkýlmýþtýr.

11. Bu metindeki altý çizili cümlede bulunan anlatým bozukluðu aþaðýdaki deðiþikliklerden
hangisiyle düzeltilebilir?
A) Zaman sözcüðü yerine dönem sözcüðü getirilerek
B) Kapsamasý sözcüðü, kaplamasý sözcüðünün yerine getirilerek
C) Çocuklarýn sözcüðündeki “-ýn” eki atýlarak
D) “Aralýðýnda” sözcüðü yerine aralýðý sözcüðü
getirilerek
3
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13. Aþaðýdaki görsellerden hangisi bu metinle
iliþkilendirilemez?
A)

B)

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

TÜRKÇE

12 ve 13. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.

Her þey, tarladaki bir buðdayýn topraðýn baðrýna düþmesiyle baþlar. Tohum, topraða hasrettir; toprak da suya. Gelen yaðmur bulutlarý,
tüm sevinç gözyaþlarýný topraða döker. Toprak
da tohumu bu suyla besler. Su ve topraðýn nemi ile tohum canlanýr, yeþerir. Çýkarýr baþýný,
topraðý parçalayarak gün yüzüne. Güneþ’in sevgi ýþýklarý bir taraftan, bereketli toprak bir taraftan tohumun büyümesini saðlar. Ýlk baþlarda çimler gibi yemyeþildir, inceciktir, tazeciktir
tohum. Güneþ’ten, yaðmurdan ve topraktan
aldýðý enerjiyle geliþir ve rengi sarýya dönmeye baþlar. Renk sarardýkça kalýnlaþýr, boyu
uzar, ucundaki baþaklar da geliþir. Öyle bir
zaman gelir ki artýk boynunu dik tutamaz. Ýçindeki buðday tanelerinin aðýrlýðý büker baþýný.
Ýþte, çiftçilerimizin yüzünün güldüðü zaman bu
zamandýr. Baþaðýn boynunu büktüðü zaman,
hasat zamanýdýr. Makineler baþaklardan buðdaylarý, saplarý ayýrýr; buðday baþaklarýyla
dolu tarla dümdüz hâle gelir. Çiftçilerin gözü
gibi baktýklarý buðdaylar, un olur fabrikalarda.
Usta ellerde yoðrulur bu unlar, hamur olur.
Ustasý iyi bilir elinin ayarýný. Öyle bir yoðurur ki
ekmeðin hamurunu, fýrýndan çýktýðýnda çýtýr
çýtýr ve sýcacýktýr mis kokulu ekmek. Topraðýn
altýnda baþlayan yolculuk, bir ailenin sofrasýnda ekmek olarak son bulur. Bir ekmek,
onlarca kiþinin emeðini, alýn terini katýp
topraðýn bereketiyle gelir sofralara…

8. SINIF

C)

D)

12. Bu metnin dil ve anlatým özellikleriyle ilgili
aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr?
A) Mecazlý bir söyleyiþ vardýr.
B) Ýkilemeden yararlanýlmýþtýr.
C) Kiþileþtirme bulunmaktadýr.
D) Birinci kiþinin anlatýmý vardýr.
www.hatayegitim.com
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15.

14, 15 ve 16. sorularý aþaðýdaki metne göre
cevaplayýnýz.
Kasýmpatý: Balkonda veya bahçelerde kolaylýkla yetiþtirilir. –30 dereceye bile dayanýr. Toprak çeþitlerinin tamamýnda (killi, kumlu, kireçli,
humuslu) yetiþebilen kasýmpatý, doðrudan Güneþ ýþýðý almadýðý zaman daha saðlýklý büyür
ve sýk sýk su ister.

1 Kasýmpatý Düþük

Çok

Az

Her toprak çeþidi

2 Kardelen Düþük

Az

Az

Humuslu

Sýklamen Düþük
3 çiçeði

Az

Çok

Kireçsiz

On bir ay Yüksek
4 çiçeði

Çok

Az

Killi

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

On Bir Ay Çiçeði: Yýlýn on bir ayý açan, hem
bahçe hem balkon için uygun bir çiçektir. Doðrudan Güneþ ýþýðýný sevmez. Kýþýn bulunduðu
ortamýn sýcaklýðýnýn 12-15 derece olmasý hâlinde çiçeklenme görülür. Suyu iyi süzdüren, humuslu her toprakta yetiþir. Düzenli sulanmasý
gerekir. Zehirli olan bu çiçek, alerjiye yol açabilir.

Toprak
cinsi

Bu tabloda, metinlerdeki çiçeklerin özellikleriyle ilgili deðerlendirmelerin hangilerinde
yanlýþlýk yapýlmýþtýr?

Kardelen: Nergisgiller familyasýnýn üyesi olan
bu çiçek, –15 derece soðuða bile dayanýklýdýr.
Evde yetiþtirildiðindeyse sýcaklýðýn 12 derecenin altýna düþmemesine dikkat edilmelidir. Yaklaþýk 900-1800 metre yükseklikteki nemli ve
humuslu toprakta, doðrudan güneþ almayan
yerlerde yetiþir. Çok fazla su istemez ve dokunulmayý sevmez.
Sýklamen Çiçeði: Asidik ve kireçsiz topraðý
sever. Ev ortamý, bu çiçek için uygun deðildir
çünkü soðuðu doðrudan hissetmek ister. Güneþ ýþýðýndan kaçýnýlmasý gerekir fakat tamamen karanlýkta kalmamasýna özen gösterilmelidir. Serin ortamý seven bu çiçek, kýþ aylarýnda
bulunduðu ortamýn sýcaklýðýnýn 15 derece üstüne çýkmamasýný ister. Haftada iki kez sulanmalýdýr.

Sýcaklýk Sulama Iþýk
sýklýðý ihtiyacý

16. Bu bitkilerden birini yetiþtiren Ali'nin yetiþtirdiði
14. Bu metinlerde kýþ çiçeklerinden kasýmpatý, kar-

bitkiyle ilgili olarak bilinenler þunlardýr:
• Bitkinin bulunduðu ortamýn sýcaklýðý 15 derecedir.
• Topraðý humusludur.
• Periyodik sulanmamaktadýr.
Buna göre, Ali'nin yetiþtirdiði bitki aþaðýdakilerden hangisidir?

delen, sýklamen çiçeði ve on bir ay çiçeðiyle ilgili bazý bilgiler verilmiþtir.
Bu metinlerde hakkýnda bilgiler verilen çiçeklerin ortak bir özelliði aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) Iþýða ihtiyaç durumlarý
B) Topraklarýnýn cinsi

A) Kasýmpatý

B) Kardelen

C) Bulunduðu ortamýn sýcaklýðý

C) Sýklamen çiçeði

D) On bir ay çiçeði

D) Sulama sýklýklarýnýn ayný olmasý
www.hatayegitim.com
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8. SINIF

Sadece ülkemizin deðil, dünyanýn en gizemli yerlerinden biri olan Kapadokya'yý gezerken derin bir merak
duyulur. “Peribacalarý nasýl oluþtu, insanlar peribacalarýnýn içlerini ustalýkla nasýl oydu, bunlarý kimler yaptý?”
diye binlerce soru gelir gezginin aklýna. Peribacalarý oluþumunun bilimsel açýklamasý olmasýna raðmen
gizemli havasý da þöyle düþündürür insaný( ) “Kapadokya, eskiden perilerin cenneti miydi yoksa doða bir
mucize mi göstermek istedi?”
Peribacalarý; yaðmur, rüzgâr ve sel sularýnýn tüflerden oluþan yapýyý aþýndýrarak gerçekleþen koni biçimindeki oluþumdur. Kule þeklinde olan bu oluþumlarýn tepelerinde kaya bloðu bulunmaktadýr.
Kapadokya’yý özel bir coðrafya yapan ve peribacalarý oluþumuyla böylesine görsel bir þölene dönüþtüren,
jeolojik zamanlardaki aktif volkanlardýr. Arkeolojik kazýlarda bulunan deniz canlýlarýnýn fosillerinden anlaþýldýðý üzere altmýþ milyon yýl önce Kapadokya, bir iç denizmiþ. Lavlar platolara inerek bu iç denizi, gölleri
ve akarsularý kurutmuþ. Kuruyan zeminin üstünde bir tüf tabakasý oluþmuþ. Oluþan tabakanýn içinde volkan
külü, kum taþý, kil ve bazalt içeren kayaçlar olduðundan bazý alanlarda sert bazý alanlarda ise oyulabilecek
yoðunluktaki lav birikmeleri olmuþ. Bu tabaka, ilerleyen zamanlarda seller ve rüzgârlarýn etkisiyle deðiþime
uðramýþ. Bitki örtüsünün azlýðý ve tüf tabakasýnýn geçirimsizliðiyle kuvvetlenen sel sularý akarken sert kayalarýn arasýnda inatla yol açmaya çalýþmýþ. Sert kayalar, sularýn gücü karþýsýnda çatlayýp koparken alt kýsýmlarýndaysa derin dalgalý vadiler oluþmuþtur. Böylece, tabiatýn bu coðrafyada asýrlar boyu bir sanatkâr, bir
heykeltýraþ edasýyla çalýþmasý ve emek vermesiyle dünyada eþi benzeri olmayan þapkalý, konik gövdeli
peribacalarýnýn oluþumu gerçekleþmiþ. Peribacalarý oluþumunun mucizesi, bölgenin “masal diyarý”, “harikalar
diyarý” diye anýlmasýnýn yaný sýra uzaylýlarýn uðradýðý doðaüstü bir bölge olarak görülmesinde de etkili olmuþ.
Dünyadaki bazý yerlerde, peri bacalarý oluþumuna benzeyen þekiller görülse de Kapadokya’dan baþka hiçbir
yerde bu kadar yoðun bulunmuyor. Bu yüzden Kapadokya’daki peribacalarý, dünyanýn harikalarýndan biri
olarak gösteriliyor.

17. Bu metinden peribacalarýyla ilgili aþaðýdaki

19. Bu metindeki altý çizili cümlenin özellikle-

yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

riyle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A) Oluþumunu hâlâ tamamlamamýþtýr.
B) Dünyada en fazla bulunduðu yer, Kapadokya'dýr.
C) Mistik kabul edilen bir yönü de vardýr.
D) Oluþumunda doða olaylarý etkilidir.

18. Bu metinde aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

TÜRKÇE

17, 18, 19 ve 20. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.

A) Özne, zarf tamlayýcýsý ve yüklemden oluþmuþtur.
B) Ýsim cümlesi olduðu için çatý özellikleri aranmaz.
C) Sýfat-fiilin ve zarf-fiilin örnekleri bulunmaktadýr.
D) Kurallý ve olumlu bir cümledir.

20. Bu metindeki yay ayraçla belirtilen yere aþaðýdaki noktalama iþaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Kapadokya’nýn iç deniz olmasýnýn kanýtlara
dayandýðýna

A) Virgül

B) Kapadokya’nýn farklý isimlerle bilindiðine

B) Noktalý virgül

C) Peribacalarýnýn hangi amaçla kullanýldýðýna

C) Ýki nokta

D) Kapadokya’nýn tarihinin çok eski olduðuna

D) Uzun çizgi

www.hatayegitim.com

6

Diðer Sayfaya Geçiniz

SÖZEL BÖLÜM

LGS

21. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin

23. Son Osmanlý Mebusan Meclisinin toplanmasý

toplantýsýnda arkadaþlarýna þu sözlerle seslenmiþtir:

ve Misakýmillî’nin ilaný üzerine Ýstanbul, Ýtilaf
Devletleri tarafýndan iþgal edilerek pek çok milletvekili tutuklanmýþtýr.

“Arkadaþlar! Bu gece burada sizleri toplamaktan amacým þudur. (...) Bu talihsiz memlekete
karþý önemli görevlerimiz vardýr. Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya’yý
ve bütün Rumeli’yi vatandan ayýrmak istiyorlar.
(...) Millet, zulüm ve baskýcý yönetim altýnda
mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette
ölüm ve yok oluþ vardýr. Her ilerlemenin ve kurtuluþun anasý hürriyettir. Tarih, bugün biz evlatlarýna büyük görevler yüklüyor... Köhneleþmiþ
ve çürük idareyi yýkarak, milleti hâkim kýlmak
kýsacasý, vataný kurtarmak için sizi göreve
davet ediyorum!..”

A) Manda ve himayenin
C) Demokrasinin

B) Baðýmsýzlýðýn
D) Millî egemenliðin

I. Osmanlý Devleti’nin egemenlik haklarýna saygýlý davranýlmýþtýr.
II. Ýtilaf Devletleri, Misakýmillî’deki yaklaþýmlardan rahatsýz olmuþtur.
III. Ýtilaf Devletleri, çýkarlarý doðrultusunda bir
tutum sergilemiþtir.
yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Mustafa Kemal’in “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluþ vardýr.” ifadesinde ülkede aþaðýdakilerden hangisinin gerekliliði
savunulmuþtur?

Bu geliþmelerden,

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

24. Tekâlifimilliye Emirlerinin,
• Halkýn elindeki silah ve cephane üç gün
içinde orduya teslim edilecektir.

22. Amerika Birleþik Devletleri, Birinci Dünya Savaþý sürerken Wilson ilkelerini yayýmlamýþtýr.
Bu ilkelerde, “Savaþ sonrasýnda, savaþý kazanan devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktýr.” maddesine de yer verilmiþtir.

• Her ev birer kat çamaþýr, birer çift çorap ve
çarýk hazýrlayýp Tekâlifimilliye komisyonuna
teslim edecektir.
• Silah yapým ustalarý ordunun emrine girecektir.

Wilson ilkelerindeki bu yaklaþýmla aþaðýdaki
geliþmelerden hangisinin çeliþtiði söylenebilir?

hükümleriyle aþaðýdakilerden hangisinin
amaçlandýðý söylenemez?

A) Osmanlý topraklarýnýn iþgal edilmesinin

A) Ýstanbul Hükümetinin desteðini saðlamanýn

B) Sovyet Rusya’nýn savaþtan çekilmesinin

B) Ordunun ihtiyaçlarýný karþýlamanýn

C) Baðýmsýz devletler kurulmasýnýn

C) Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmenin

D) Bazý devletlerde yönetim deðiþikliði yaþanmasýnýn
www.hatayegitim.com
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D) Büyük bir mücadeleye hazýrlanmanýn
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8. SINIF

SÖZEL BÖLÜM

25. Aþaðýda, Hatay sorununun çözümüyle ilgili sü-

8. SINIF

26. Atatürk, “Ankara’yý hükûmet merkezi yapmakla

reç belirtilmiþtir.

iyi mi ettim?”
Bu sorusuna herkes olumlu cevap verdi.

Mondros Ateþkes Anlaþmasý’nýn ardýndan önce Ýngilizler sonra Fransýzlar tarafýndan iþgal
edildi.

Neden sorusu, Atatürk’ten gelince de kimi stratejiden, kimi siyasetten bahsetti. Hatta birimiz,
“Kayalýk güzeldir.” gibi estetik bir görüþ de ortaya attý.

20 Ekim 1921 Ankara Anlaþmasý ile Suriye sýnýrlarý içerisinde kaldý. Lozan Barýþ Antlaþmasý
ile de bu durum devam etti.

Fransa, 1936’da Suriye’ye baðýmsýzlýk hakký
verip Hatay’ý Suriye’ye býrakma eðilimi ortaya
çýkýnca Türkiye, sorunu Milletler Cemiyetine taþýdý. 1938'de baðýmsýz Hatay Devleti kuruldu.

1939 yýlýnda ........................?...........................

Bu diyagramdaki süreci tamamlayacak en
uygun ifade aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Hatay iç iþlerinde baðýmsýz ama dýþ iþlerinde Fransa’ya baðlý bir yer oldu.
B) Fransa, Hatay’ý Ýngiltere’ye býraktý.
C) Hatay, Türkiye’ye katýldý.
D) Hatay Devleti baðýmsýzlýðýný devam ettirdi.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

T.C. ÝNKILAP TARÝHÝ VE ATATÜRKÇÜLÜK

LGS

Bunun üzerine Atatürk, “Þimdi dalkavukluðu býrakýn.” diyerek münakaþayý kapattý. Sonra þöyle devam etti: “Ankara’nýn hükûmet merkezi olmasý için saydýðýnýz nitelikler beni ikna etmeye
yetmez. Ben, Ankara’yý hükûmet merkezi yapmakla büsbütün baþka bir hedef güttüm. Türk’ün
imkânsýzý, imkânlý hâline getiren kudretini dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün
gelecek, þu çorak tarlalar; yeþil aðaçlarýn çevirdiði villalarýn arasýndan uzanan yeþil sahalarla
asfaltla bezenecek. Bunu hepimiz göreceðiz. O
kadar yakýnda olacak.”
“Düþünce ve Davranýþlarý ile Atatürk” adlý eserden gerçekleþtirilen bu alýntýda aþaðýdaki
sorulardan hangisinin cevabý yoktur?
A) Atatürk’ün etrafýndakiler, Ankara’nýn baþkent
oluþunun gerekçelerini nasýl açýklamýþlardýr?
B) Ankara, baþkent olduktan sonra ne gibi deðiþimler geçirmiþtir?
C) Atatürk’ün Ankara’yý baþkent yapmasýndaki
asýl amacý nedir?
D) Yeni baþkent olduðu günlerde Ankara’nýn
fiziki görünümü ve çevresel koþullarý hakkýnda neler söylenebilir?

www.hatayegitim.com
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SÖZEL BÖLÜM

27. “Þüphesiz fikirlerin, inanýþlarýn baþka baþka ol-

LGS

29. Saltanatýn kaldýrýlmasýnýn sonuçlarýndan ba-

masýndan þikâyet etmemek lazýmdýr. Çünkü bütün fikirler ve inanýþlar, bir noktada birleþtiði takdirde, bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm iþaretidir. Böyle bir hâl, elbette arzu edilmez.”

zýlarý þunlardýr:
• Cumhuriyetin ilaný için ortam hazýrlandý.
• Laik devlete doðru bir adým atýldý.
• Ýtilaf Devletlerinin Lozan’da Türk tarafýný birbirine düþürme planlarý sonuçsuz kaldý.

Mustafa Kemal’in bu sözünden aþaðýdaki
çýkarýmlardan hangisine ulaþýlamaz?

Bu sonuçlardan aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

A) Deðiþik fikirlere saygýlý olmak gerekliliðine
B) Din ve vicdan özgürlüðüne

A) Osmanlý Devleti tarihe karýþmýþtýr.

C) Ýnsanlarý ayný fikir ve görüþler etrafýnda birleþtirmenin savunulduðuna

B) Ýtilaf Devletleri amacýna ulaþamamýþtýr.

D) Farklý görüþlere hoþgörülü olunmasý gerektiðine

D) Ulusal egemenlik anlayýþý güçlenmiþtir.

vatanýn baðýmsýzlýðý ve milletin egemenliðidir.
Türk insanýna düþen görev, Atatürk ilke ve inkýlaplarýný benimsemek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaþatmaktýr.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

28. Atatürk ilke ve inkýlaplarýnýn temel dayanaklarý,

C) Çok partili demokratik hayata geçilmiþtir.

30. Soðuk Savaþ Dönemi’nde ABD’yle SSCB’yi
karþý karþýya getiren en önemli olaylardan biri,
Kore Savaþý’dýr. Türkiye’nin asker göndererek
bu savaþta gösterdiði baþarý, NATO’ya giriþinde
etkili oldu.

Bu saptamalardan;

Türkiye’nin bu davranýþýndan;

I. ilke ve inkýlaplarýn tüm dünyada uygulanmasý için Türk toplumuna görevler düþtüðü,

I. Baðýmsýzlýðý için savaþmýþtýr.
II. Sýnýrlarý dýþýnda savaþmýþtýr.

II. Türk milletinin, Atatürk ilke ve inkýlaplarýna
sahip çýkmasý gerektiði,

III. NATO’ya giriþi kolaylaþmýþtýr.
yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

III. millî baðýmsýzlýk ve egemenlik unsurlarýndan vazgeçilemeyeceði
çýkarýmlarýndan hangileri yapýlabilir?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve II

D) II ve III

www.hatayegitim.com
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A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve III

D) II ve III
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31. I. Vacip olan kurban, zilhicce ayýnýn 10, 11 ve

8. SINIF

33. “Yarým hurma ile de olsa (sadaka vererek) ken-

12. günlerinde kesilebilir.

dinizi cehennem ateþinden koruyun! Bunu da
bulamayan, güzel ve hoþ sözle korunsun.”

II. Ýki yaþýný doldurmuþ büyükbaþ hayvanlar,
en az 7 kiþiyle ortaklaþa kesilebilir.

(Buhârî, Edeb, 34)

III. Alevi-Bektaþi geleneðinde, ölen kiþilerin affý
adýna musahiplik kurbaný, yol kardeþliði adýna ise dar kurbaný kesilir.

Bu hadisten hareketle aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ulaþýlamaz?

IV. Tüm ibadetlerde olduðu gibi, kurban ibadetinde de asýl gaye, Allah'ýn rýzasý ve hoþnutluðudur.

A) Sadaka vermenin kiþileri cehennem azabýndan koruyacaðýna
B) Miktarý ne olursa olsun, verilen hiçbir sadakanýn küçük görülmemesi gerektiðine

Kurban ibadetiyle ilgili yukarýdaki ifadelerden hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve IV

D) II ve III

32. Tahtadan yapýlmýþ bir uzun kutu
Baþ tarafý geniþ, ayakucu dar
Çakanlar bilir ki bu boþ tabutu

C) Allah katýnda güzel ve hoþ bir sözün dahi
sadaka deðeri taþýdýðýna
D) Sadaka vermeyen kimselerin cehennem azabýný kaçýnýlmaz olarak tadacaðýna

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ

LGS

Yarýn kendileri dolduracaklar
...
Necip Fazýl Kýsakürek’in bu dizelerinden aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ulaþýlamaz?

34. Kurban, Yüce Allah'a yaklaþmak ve onun hoþnutluðunu kazanabilmek amacýyla belli bir zamanda, nitelikleri belli bir hayvaný kesmektir.
Kesilen kurbanýn etinin pay edilerek bir bölümünün ev halkýna geri kalanýnýn akraba, komþu, misafir, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmasý Ýslam dininin tavsiyelerindendir.
Bu metinde aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) Tabutun konforlu ve rahat yapýlmasýnýn gerektiðine

A) Kurban kesmenin belirli bir vaktinin olduðuna
B) Her hayvandan kurban olamayacaðýna

B) Ölen kiþileri yolcu edenlerin kendilerinin de
ayný yolun yolcusu olduðunu bildiklerine
C) Ölümden kaçýþýn mümkün olmadýðýna

C) Paylaþýlmayan kurban etinden dolayý kurbanlarýn kabul edilmeyeceðine

D) Her insanýn vakti geldiðinde bir gün öleceðine

D) Kurban ibadetinde asýl gayenin Allah’ýn rýzasýný ve hoþnutluðunu kazanmak olduðuna

www.hatayegitim.com
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35. • Çok tanrýlý bir dindir.

LGS

37. Aþaðýdakilerden hangisi dinlerin evrensel
öðütleri arasýnda yer almaz?

• Tanrý Viþnu’nun zaman zaman insan þekline girerek insanlara yardým ettiðine inanýlýr.

A) Büyüklere saygý, küçüklere sevgi göstermek

Bazý özellikleri belirtilen bu inanç biçimi aþaðýdakilerden hangisidir?

B) Allah'ýn varlýðýna ve birliðine (tevhit) inanmak
C) Doðru, dürüst ve güvenilir bir insan olmak

B) Brahmanizm

C) Musevilik

D) Hristiyanlýk

D) Doðayý ve hayvanlarý korumak

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) Budizm

der: “Zekât; zenginleri sýnamak, fakirlere destek olmak için konulmuþtur. Eðer insanlar mallarýnýn zekâtýný verselerdi, hiçbir Müslüman fakir ve muhtaç kalmaz Allah’ýn farz kýldýðý bu
hakla o da ihtiyaçlarýný gidermiþ olurdu. Zenginlerin açgözlülüðü olmasaydý; halk fakir, muhtaç, aç ve çýplak kalmazdý.”
Bu metinden;
I. zekât ibadetinin amaçlarýndan birinin yoksulluðu ortadan kaldýrmak olduðu,
II. zekâtla verilen malýn bir lütuf deðil, ihtiyaç
sahiplerine ait bir hak olduðu,

36. I. Kast sistemi

III. varlýklý insanlardan hiçbirinin zekât ibadetiyle ilgili görevlerini yerine getirmediði,

II. Nirvana
III. Tenasuh (Reenkarnasyon, ruh göçü)

IV. zekât ibadetinin zengin insanlar için bir imtihan görevi olduðu

IV. Karma
Yukarýdakilerden hangileri yalnýz Budizm
inancýna özgü öðretilerdir?
A) Yalnýz II

B) I ve II

C) II ve IV

D) II, III ve IV

www.hatayegitim.com

38. Hz. Ali’nin torunlarýndan Cafer-i Sadýk, þöyle

çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?
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A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV
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8. SINIF

39. En þaþalý otellerde kalarak en pahalý turlarla

40. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy, Hira Maða-

yolculuk yaparak ve milyonlarca Müslüman arasýnda hepsinden daha seçkin ve daha ayrýcalýklý olarak bir hac ibadeti ifa eden (gerçekleþtiren) kiþi, inançta Ýbrahim, davranýþta Nemrut
gibidir.

rasý’nda gelmiþtir. Hz. Muhammed (s.a.v.) vahiy meleði Cebrail’i görünce heyecanlanýp korkmuþtur. Telaþla koþar adým evine dönerek eþi
Hz. Hatice’ye baþýndan geçenleri anlatmýþtýr.
Hz. Hatice, eþinin sýkýntýsýný paylaþarak ona
destek olmuþ ve þu sözleriyle moral vermiþti:
“Korku ve endiþe duymana gerek yok. Üzülme,
Allah senin gibi bir kulunu utandýrmaz. Çünkü
sen, sözün doðrusunu söylersin ve emaneti korursun. Yoksula yardým eder, misafirlerine ikramda bulunursun. Sýkýntýya düþen kimselerin
yardýmýna koþarsýn.”
(Buhari, Bedü’l Vahy, Enbiya, 21)
Bu metinden hareketle aþaðýdaki çýkarýmlardan hangisine ulaþýlamaz?

Bu metinden;
I. haccýn ruhuna uygun ifa edilmesi gerektiði,
II. sosyal ve ekonomik statü farklýlýklarýndan
arýnmadan gerçekleþtirilen hac ibadetinin anlamsýzlýðý,
III. herkesin Allah’ýn önünde eþit olduðu bilincinden kopmamak gerektiði,
IV. imanla amelin birbirini tamamlamasý gerektiði
çýkarýmlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

www.hatayegitim.com
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A) Doðru sözlü ve emin kiþilerin Allah’ýn himayesinde olacaðýna
B) Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olmasýný beklediðine
C) Güzel ahlak sahibi ve insanlara iyilik eden
kiþileri Allah’ýn utandýrmayacaðýna
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliðinden
önce de güzel ahlak sahibi biri olduðuna

Diðer Sayfaya Geçiniz

SÖZEL BÖLÜM

41. One of your friends invites you to a classical

LGS

43. “A hurricane occurs when a violent wind has a

music concert, but you aren’t into it. So you
apologize to your friend and refuse politely.

circular movement.”
Choose the correct picture according to the
statement.

What do you say?
A) I prefer classical music to rock music.

ÝNGÝLÝZCE

8. SINIF

A)

B) That would be very nice. Why not?
C) I’m sorry but I can’t. I don’t like concerts.
D) I don’t like hanging out with my friends.

42. (I) The Internet makes our lives easier. (II) We
can do many things. (III) If you cannot connect
to the Internet, your modem may be offline. (IV)
For example, you can do shopping, study,
make new friends by using it.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

B)

Which sentence in the text does not make
sense?
A) I

B) II

www.hatayegitim.com
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D)

D) IV
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8. SINIF

45. Jill refuses the invitation because - - - - .

44, 45 ve 46. sorularý aþaðýda verilen metne
göre cevaplayýnýz.

A) she has to look after her sister
C) she doesn’t like them
Suzy

D) she doesn’t know the address

Hi, everybody. Im having friends over
tonight. Would you like to join us? We
can chit-chat and listen to music.
Sue
Sure! Thats a good idea. Do you need
anything. I can bring something.
Jill
Id like to but I am not well. Next time
maybe.
Betsy
That would be great. But I am looking
after my sister. Shall we come together?

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

ÝNGÝLÝZCE

B) she doesn’t feel well

44. Who accepts the invitation according to the

46. Who wants to attend the event with her sis-

text?

ter?

A) Sue

A) Betsy

B) Sue and Jill

B) Jill

C) Betsy and Jill

C) Sue

D) Sue and Betsy

D) Suzy

www.hatayegitim.com
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47. People keep in touch with each other in many

48.

different ways. Some people talk, write or send
messages. Teenagers prefer sending messages. We don’t use faxes anymore. We
always use our phones. E-mails are also
another form of communication.

I. I’m sorry, this is his friend Ashley.
II. Could I ask who’s calling?
III. Hello, Sam speaking.
IV. I’m sorry Ashley, but he is not here
now.

According to the text, - - - - .
A) nobody uses the phone

V. Hello Sam, is Brian there?

B) everybody prefers face to face communication

Put the sentences in the correct order to
make a conversation.

C) teenagers prefer text message
D) teenagers prefer sending e-mail

A) III - V - II - I - IV
B) II - V - I - III - IV

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

C) IV - II - III - I - V

www.hatayegitim.com
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D) V - III - II - IV - I
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49. We can use it for finding directions.
What is it?

ÝNGÝLÝZCE

A)

C)

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

B)

D)

www.hatayegitim.com
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8. SINIF

HOW TO MAKE PANCAKES
INGREDIENTS
• A cup of all purpose flour
• 2 tablespoons of white sugar
• 2 tablespoons of baking powder
• 1 teaspoon of salt
• 1 egg
• A cup of milk
• 2 tablespoons of vegetable oil
PROCESS
First, in a large bowl, mix the flour, sugar, baking powder and salt. Make a well in the center
and pour in the milk, add the egg and oil. Mix
until smooth. Next, heat a lightly oiled frying
pan over medium high heat. Then, pour the
batter onto the griddle, using approximately
1/4 cup for each pancake. Brown on both
sides and finally serve hot.

50. What don’t we need to make pancake
according to the recipe?
A)

B)

C)

D)

Sözel Bölüm Testi Bitti.
Sayýsal Bölüm Testine Geçiniz.

LGS

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. Ýki askerden biri 9 günde, diðeri 12 günde bir

3. 210 ton kömürün yarýsýný A kamyonu, yarýsýný

nöbet tutmaktadýr.

da B kamyonu taþýyacaktýr. A kamyonu payýný
4 seferde, B kamyonu 8 seferde eþit olarak taþýyor.

Bu iki asker ayný gün nöbet tuttuktan en az
kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?
A) 24

B) 36

C) 48

Buna göre, A kamyonunun bir seferde taþýdýðý yük, B kamyonunun bir seferde taþýdýðý
yükten kaç ton fazladýr?

D) 72

7

B) 26

C) 25

D) 24

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 2

2.

53 .

1 . 1 . 1
= 3x
45 45 45

4.

I. Tüm irrasyonel sayýlar gerçek sayýdýr.
II. Tüm doðal sayýlar gerçek sayýdýr.

olduðuna göre, x’in deðeri kaçtýr?
A) –1

B) –2

C) –3

III. Tüm gerçek sayýlar rasyoneldir.
IV. Tüm negatif tam sayýlar irrasyoneldir.

D) –6

Yukarýdaki ifadelerden hangileri doðrudur?

www.hatayegitim.com
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A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV
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MATEMATÝK

8. SINIF

LGS
5.

L

K
1

3

M
5

7. Bir laboratuvar ortamýnda, uzunluðu 0,00009 m

N
7

olan virüs, birbirine eþ 45 parçaya bölünerek
inceleniyor.

9

Bu sayý doðrusundaki iþaretlenen noktalarla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðrudur?

MATEMATÝK

8. SINIF

SAYISAL BÖLÜM

Buna göre, bu parçalardan birinin santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir?

A) K sayýsý ò10 olabilir.

–4

B) 2.10–5

C) 2.10–6

D) 2.10–7

A) 2.10

B) L sayýsý ò30 olabilir.
C) N sayýsý 6ò3 olabilir.
D) M sayýsý 3ò5 olabilir.

6.

Öðrenci sayýsý
25
20
15
10
6
10-16

I. P noktasý, orijine göre saat yönünde 90° döndürülerek A noktasý elde ediliyor.
II. P noktasý, 2 birim saða ötelenerek B noktasý
elde ediliyor.

Süre (dk)

38-44

P(–4, 0) noktasýna aþaðýdaki iþlemler uygulanýyor.

8.

31-37

x

24-30

–4

17-23

P

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

y

Yukarýdaki histogramda, bir yurttaki öðrencilerin bir günde kaçar dakika kitap okuduklarý verilmiþtir.

III. P noktasý, y eksenine göre yansýtýlarak C noktasý elde ediliyor.
Buna göre, bu noktalarýn birleþtirilmesiyle
oluþan ABC üçgeninin açýlarýnýn doðru sýralanýþý aþaðýdakilerden hangisidir?

Buna göre, bu verilerle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?
A) Histogramýn grup geniþliði 7’dir.

A) s(ëB) < s(ëC) < s(ëA)

B) Yurtta kalan öðrencilerin sayýsý 76’dýr.

B) s(ëC) < s(ëA) < s(ëB)

C) 15 dakika kitap okuyan öðrenci sayýsý en
fazla 15 olabilir.

C) s(ëC) < s(ëB) < s(ëA)

D) Yarým saatten fazla kitap okuyanlarýn sayýsý
41’dir.

D) s(ëA) < s(ëB) < s(ëC)

www.hatayegitim.com
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A
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SAYISAL BÖLÜM
B

11.

E

A
3 cm
E

x2 – 6x + 9
9 cm

D

C

F
2

Yukarýdaki ABCD dikdörtgeninin alaný (x – 9)
birimkare, BEFC karesinin alaný (x2– 6x + 9)
birimkaredir.

B

C

D

Yukarýdaki ABC ve DEC dik üçgenleri eþtir.

Buna göre, AEFD dikdörtgeninin çevresini
birim cinsinden veren cebirsel ifade aþaðýdakilerden hangisidir?

|AE| = 3 cm
|EC| = 9 cm
olduðuna göre, bu þeklin çevresi kaç cm’dir?

B) 6x – 6

C) 6x + 4

D) 6x – 4

A) 54

B) 48

C) 45

D) 33

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) 6x + 6

10.

12. x deðiþkeni yolu (km) ve y deðiþkeni ücreti

ab – ac = 24
olduðuna göre, a + b – c ifadesi kaçtýr?

(TL) göstermek üzere bir þehirdeki taksi ücreti
y = 2,7 + 5x denklemiyle hesaplanýyor.

A) 9

Buna göre 32,7 TL ödeyen bir müþteri taksiyle kaç km yol gitmiþtir?

b–c =8

B) 10

C) 11

D) 12

A) 5

www.hatayegitim.com
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B) 6

C) 7

D) 8
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13. Bir sayýnýn yarýsý, ayný sayýnýn 3 eksiðinin çey-

15.

A

E

B

reðinden 12 fazladýr.
Buna göre, bu sayýnýn 2 katý kaçtýr?

MATEMATÝK

K

A) 60

B) 70

C) 80

D) 90

C

D

Yukarýdaki þekil sekiz eþ kareden oluþmuþtur.
Buna göre,

14.

3x – 2y = 17
3y + x = 2
Bu denklem sistemini saðlayan sýralý ikili aþaðýdakilerden hangisidir?
A) (–5, 4)

B) (–1, 5)

C) (5, –1)

D) (1, 5)

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A)

2
2

BD
oraný kaçtýr?
EK

B) ñ2

C) ñ3

D) ñ5

16.
Gözlüklü

Gözlüksüz

Erkek

3

7

Kýz

4

10

Yukarýdaki tabloda, bir sýnýftaki gözlük kullanan
ve kullanmayan öðrenci sayýlarý verilmiþtir.
Buna göre, bu sýnýftan rastgele seçilen bir
öðrencinin gözlüklü bir kýz olma olasýlýðý
kaçtýr?
A) 1
2

www.hatayegitim.com
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B) 1
4

C) 1
6

D) 1
8
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17. Denklemi 4x – ay + 5 = 0 olan doðrunun

19. Taban yarýçapý 12 cm, yüksekliði 10 cm olan

1
eðimi – olduðuna göre, a kaçtýr?
3

dik dairesel silindirin yüzey alaný kaç kaç
2
cm dir?
(π = 3)

C) 8

D) 12

18. “Bir öðrenci bir günde en fazla 12 saat, en az 5
saat ders çalýþmaktadýr.”
Buna göre, bu öðrencinin bir haftada çalýþabileceði ders saatini belirten eþitsizlik aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 1584

B) 1484

C) 1384

D) 1284

MATEMATÝK

B) –8

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A) –12

20.

A) 84 ≥ x > 35

10 cm

B) 84 > x ≥ 35

10 cm

C) 84 ≥ x ≥ 35
Taban ayrýt uzunluðu 10 cm olan kare dik
piramidin yüksekliði 12 cm olduðuna göre,
yanal ayrýt uzunluðu kaç cm’dir?

D) 84 > x > 35

www.hatayegitim.com
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A) ó174

B) ó184

C) ó188

D) ó194

Diðer Sayfaya Geçiniz
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21. 700 guanin nükleotit bulunduran 4000 nükleo-

22.
tt
MM
dd

4000 tane fosfat mole- 1300 tane adenin nükleokülü bulunur.
titi bulunur.

Bu hücrenin mayoz bölünme sonrasýndaki
görünümü aþaðýdakilerden hangisidir?

2000 tane deoksiriboz Bir zincirindeki adenin ve
timin nükleotid sayýsý keþekeri bulunur.
sinlikle birbirine eþittir.

Bu tablodaki hatalý kýsýmlarýn boyanmasýyla
aþaðýdaki görüntülerden hangisi elde edilir?

A)

t
M
d

A)

B)
B)

C)

D)

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

FEN BÝLÝMLERÝ

titli bir DNA molekülüne ait özellikler için aþaðýdaki tablo oluþturmuþtur.

TT
mm
DD

C)
Tt
Mm
Dd

D)
tt
MM
dd

www.hatayegitim.com
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23. Aþaðýda verilen K, L ve M eðik düzlemlerinde-

25. 7N elementi X elementiyle elektron alýþveriþi

ki yükler F kuvvetiyle dengelenmektedir.

1

2N

F

h1

5m

6N

F

1

K

N
14

LGS

SAYISAL BÖLÜM

10 m

yaparak Y elementiyle de elektronunu ortaklaþa kullanarak bileþik oluþturur.
Buna göre, X ve Y elementleri aþaðýdakilerin hangisinde olabilir?

h2

L

F 13 m

X

h3

M

Y

A)

12Mg

8O

B)

13Al

3Li

C)

16S

17Cl

D)

18Ar

11Na

A) h1 = h2 = h3

B) h1 > h2 = h3

C) h3 > h2 > h1

D) h2 > h1 = h3

24. Traktör gibi araçlardaki, ön ve arka tekerleklerin büyüklüðü birbirinden farklýdýr. Ön teker, arka tekere göre oldukça küçüktür.
Buna göre traktörlerin tekerlek dönüþleriyle
ilgili,

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Buna göre, bu eðik düzlemlerin yükseklikleri arasýndaki iliþki aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir?

26.

Grup numarasý
L

3A

K

1A

I. Küçük teker daha fazla tur atar.
II. Büyük teker daha fazla yol alýr.

1

III. Tekerleklerin büyüklüðüyle tur sayýsý arasýnda ters orantý vardýr.

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Katman sayýsý

Grup numarasý ve katman sayýsý grafikte
verilen K ve L elementleriyle ilgili,

yargýlarýndan hangileri doðrudur?
A) Yalnýz I

3

I. K ve L elementleri iyonik baðlý bileþik oluþturabilirler.
II. L elementi ametalik özellik gösterir.
III. K elementi soygazdýr.
ifadelerinden hangileri yanlýþtýr?

www.hatayegitim.com

23

A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
Diðer Sayfaya Geçiniz
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27.

28.
HCl

N

Ca(OH)2
X
Y

FEN BÝLÝMLERÝ

Metal parçalarý

HCl

50°

Ca(OH)2
N

Ýki adet kap

Yeliz Öðretmen, yukarýdaki malzemeleri kullanarak kimyasal tepkime gerçekleþebilecek iki deney düzeneði hazýrlýyor ve deneyleri yapýyor.

60° 60°

X
Y

A)

Metal parçalarý

Zaman

B)

pH
7

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Buna göre, bu deneylerin sonuçlarýyla ilgili
olarak aþaðýdaki grafiklerden hangisi çizilemez?
Iþýk ýþýný, X ortamýndan Y ortamýna gönderildiðinde þekildeki yollarý izlemektedir.
Buna göre X ve Y ortamlarý arasýndaki sýnýr
açýsý aþaðýdaki derecelerden hangisi olamaz?
A) 42

B) 40

C) 50

D) 59

Zaman

C)

H2 gazý

Zaman

D)
Ca(OH)2

Kütle
Su Tuz

HCl
Zaman

www.hatayegitim.com
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8. SINIF
29.

30.

Özdeþ taþlar

70°C
Su

70°C
Alkol

40°C
Alkol

1

2

3

Yasemin 1, 2 ve 3 numaralý deney düzeneklerini kuruyor ve özdeþ taþlarý verilen sývýlar içinde
ayný þiddetle birbirine vuruyor. Seslerin kulaðýna ulaþma sürelerini tespit ediyor.

II. Deney düzeneklerindeki, sesin süratleri arasýndaki iliþki 1 > 2 > 3 biçimindedir.

(Suyun yoðunluðu, alkolün yoðunluðundan fazladýr.)
A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve II

D) II ve III

Fotosentez olayýný sadece
I. bitkiler mi gerçekleþtirir?

Hayýr

II. Bütün canlýlar oksijensiz solunum yapar mý?

Hayýr

III. Solunum olaylarýnda enzim
görev alýr mý?

Evet

IV. Oksijensiz solunumun diðer
ismi fermantasyon mudur?

Hayýr

A) I

B) II

C) III

D) IV

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

Cevap

Buna göre, bu sorulardan hangisinin cevabý yanlýþ belirtilmiþtir?

I. 1. ve 2. düzeneklerde taþýn çýkardýðý sesler
farklý sürelerde duyulur.

III. Ses boþlukta yayýlmaz.

Soru

Yukarýdaki tabloda, fotosentez ve solunumla ilgili bazý numaralanmýþ sorular ve bunlarýn cevaplarý verilmiþtir.

Yalnýz bu deneyden,

www.hatayegitim.com
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33. Farklý maddelerden yapýlmýþ X, Y ve Z kürele-

1
2

rinin kütleleri birbirine eþittir. Bu kürelerin ayný
sýcaklýða ulaþmasý için verilmesi gereken ýsý
miktarlarý arasýndaki iliþki QX > QZ > QY þeklindedir.

3
4

Ayný sýcaklýða ulaþan X, Y ve Z küreleri bir
mum kalýbýnýn üzerine býrakýldýðýnda bu kürelerin aldýklarý yollar arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisi olur?

Bu besin piramidiyle ilgili olarak aþaðýdaki
grafiklerden hangisi çizilebilir?
Vücuttaki atýk madde
B)
miktarý

4 3 2 1 Canlý

C)

Birey sayýsý

Aktarýlan enerji
miktarý

A) X = Y = Z

B) X > Y > Z

C) X > Z > Y

D) Y > X > Z

1 2 3 4 Canlý

D) Vücut büyüklüðü

4 3 2 1 Canlý

4 3 2 1 Canlý

32. Biyoteknolojiyle ilgili olarak hazýrlanan bir D/Y
etkinliði aþaðýda verilmiþtir.
(...) Bitki, hayvan veya mikroorganizmalarýn tamamý ya da bir parçasý kullanýlýr.
(...) Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ürünlerin
yararlarý olabileceði gibi zararlarý da vardýr.

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

A)

8. SINIF

(...) Hasar görmüþ beyin hücrelerinin ve omuriliðin onarýmý, biyoteknolojinin insan saðlýðýyla ilgili pek çok çalýþmasýndan biridir.
(...) Eczacýlýk ve ilaç sektörü dýþýnda, biyoteknolojiyle yeni ürünlerin üretilmesi mümkün deðildir.
Bu etkinlikteki bütün sorularý doðru yanýtlayan bir öðrencinin cevaplarý aþaðýdakilerden hangisidir?
A) D

B) D

C) Y

D) Y

D

D

D

Y

D

D

Y

D

D

Y

D

D

www.hatayegitim.com
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35. X maddesinin katý, Y maddesinin sývý hâldeki

34, 35 ve 36. sorularý aþaðýdaki grafiklere göre cevaplayýnýz.
Sýcaklýk (°C)
X

özýsý deðerleri aþaðýdakilerin hangisidir?

Sýcaklýk (°C)

X

Y

Y

120

30

LGS

SAYISAL BÖLÜM

A) 2 j/g°C

1 j/g°C

B) 0,2 j/g°C

1 j/g°C

C) 1 j/g°C

0,2 j/g°C

D) 1 j/g°C

2 j/g°C

100
5
Isý (cal)

Isý (cal)

34. Onar gram alýnan saf X ve Y maddelerine ait
sýcaklýk-ýsý grafikleri yukarýda verilmiþtir.
Buna göre, X ve Y maddelerinin erime sýcaklýklarý aþaðýdakilerin hangisinde verilmiþtir?
X

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

–5

–10

36. X ve Y maddelerinin donma ve buharlaþma
ýsýlarý arasýndaki iliþki aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir?
Donma ýsýlarý

Y

Buharlaþma ýsýlarý

A)

X>Y

X>Y

B)

X<Y

X<Y

A)

–10

–5

C)

X<Y

X>Y

B)

5

0

D)

X>Y

X<Y

C)

0

5

D)

–5
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Diðer Sayfaya Geçiniz

MATEMATÝK

8. SINIF

LGS

SAYISAL BÖLÜM

37. I. Evlerde kullanýlan hava temizleyicileri ve kli-

39. Depremin þiddeti, çevredeki etkilerinin bir ölçü-

malar

südür.

II. Fotokopi makineleri

Bir noktadaki deprem þiddeti;

III. Endüstriyel tesislerin ve kömür santrallerinin bacalarý

I. depremin büyüklüðü,
II. jeolojik koþullar,

IV. Otomobil ve beyaz eþyalarýn boyanmasý

III. bina türleri,

Yukarýdakilerden hangilerinin temelinde
elektriklenmeden yararlanýlýr?

IV. kaynaktan uzaklýk

A) I ve II

B) II ve III

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve IV

38.

  

etkenlerinden hangilerine baðlý olarak deðiþebilir?
A) I, II ve III

B) I, III ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve IV

HATAY ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

MATEMATÝK

8. SINIF

Nötr bir elektroskopa (–) yüklü bir çubuk yaklaþtýrýlýyor.

40. Yeryüzü þekillerinin oluþmasýnda levha hare-

Buna göre, bu elektroskopla ilgili,

ketleri ve hava olaylarý etkilidir.

I. Yapraklarý açýlýr.

Aþaðýdakilerden hangisi bu etkilerden biri
olarak belirtilemez?

II. Yapraklarda negatif yük fazlalýðý oluþur.
III. Yapraktaki pozitif yükler topuza çekilir.
ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Endüstriyel tesisler
B) Rüzgârlar

A) Yalnýz I

B) I ve II

C) Dalgalar

C) II ve III

D) I, II ve III

D) Sýcaklýk farký ve yaðmur
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Test Bitti.
Cevaplarýnýzý Kontrol ediniz.

