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5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

Yapım ekinin işlevlerini açıklar Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yapa-
rak deneylerin sonuçlarını tartışır.

Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve veril-
meyen açıyı bulur. Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir.

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

Metinle ilgili soruları cevaplar. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. Ay’ın özelliklerini açıklar.

Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anla-
mını tahmin eder.

Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun gra-
fiğiyle gösterir.

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini 
anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek 
keşfeder.

Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir 
model hazırlar.

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.

Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin an-
lama olan katkısını değerlendirir.

Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve de-
ğerini hesaplar.

Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek 
çizimle gösterir.

Kökleri ve ekleri ayırt eder. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.

Sayıları doğru yazar. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki 
kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır

“Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğu-
na yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.”

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı 
üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

“Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deney-
lerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.”

Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve 
rakamların basamak değerlerini belirtir.

Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel ele-
manlarını belirler ve çizer.

 



KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI 5, 6, 7 VE 8. SINIF

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE

 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplar-
da aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.

İhlâs suresini okur, anlamını söyler. Making simple suggestions

Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. Expressing likes and dislikes

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. Asking for clarification 

Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel 
olarak açıklar.

Selamlaşma adabına riayet eder. Expressing obligation

Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini 
sorgular.

İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. Expressing and responding to thanks

Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki et-
kisini tartışır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. Describing what people do regularly

Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler. Expressing likes and dislikes

Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler. Telling the time

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği 
durumlara örnekler verir.
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Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anla-
mını tahmin eder.

Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine 
dönüştürür.

Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde 
kullanılan yakıtlara örnekler verir.

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü 
çizerek gösterir.

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.

Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.

Metinle ilgili soruları cevaplar. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.

İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.

Yazdıklarını düzenler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.

Metnin içeriğine uygun başlık belirler. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.

Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.

Metindeki söz sanatlarını belirler Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili 
problemleri çözer.

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller 
kullanarak açıklar.

Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.

Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.

Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve 
sembolle gösterir.

Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model 
üzerinde açıklar.

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve 
kurar.

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstere-
rek görevlerini özetler.

Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişki-
lendirir.

"Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve 
taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır."

Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir 
cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar

Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun 
canlılar için önemini tartışır.

Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kul-
lanarak açıklar. 
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Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsa-
mında analiz eder.

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden ör-
nekler verir

Talking about past events

Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler teme-
linde olması gerektiğini savunur.

Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. Zararlı alışkanlıklar-
dan kaçınmaya istekli olur.

Describing places (Making comparisons)

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkileri-
ne ilişkin fikirler ileri sürer.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. Talking about occupations

Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. Decsrinig what people are doing now

Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. Namazın kılınışına örnekler verir. Expressing feeling

Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. Tebbet suresini okur, anlamını söyler. Talking about locations of things and people 

Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve 
önemini analiz eder.

Describing the weather

Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıka-
rak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Making simple inquiries

Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin 
gerekliliğini savunur.

Describing what people do regularly
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Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili prob-
lemleri çözer.

Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının    
sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 

Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 

Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.

Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. Evren kavramını açıklar

Metindeki anlatım biçimlerini belirler. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. Uzay teknolojilerini açıklar.

Metinle ilgili soruları cevaplar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabi-
leceğini keşfeder.

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından     
karşılaştırır.

Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen 
örüntünün istenilen terimini bulur. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. Mayozun canlılar için önemini açıklar.

Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.

Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özel-
liklerini belirler.

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı 
seçerek uygular.

Yazdıklarını düzenler. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren prob-
lemleri çözer. 

Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak 
sınıflandırır.

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış 
açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle 
enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik he-
saplamalar yapar. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir, Rasyonel sayılarla 
işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, 
dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya 
bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
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İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 
davranışlarını sorgular.

Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. Giving explanations/reasons

Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. Making simple comparisons

Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme süreci-
ne katkılarını tartışır.

Nâs suresini okur, anlamını söyler. Making predictions

Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. Making simple suggestions (Accepting and refusing)

XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günü-
müz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.

Haccın yapılışını özetler. Making simple inquiries

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etki-
lerini değerlendirir.

Expressing preferences

Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal ya-
şamdaki rollerine örnekler verir.

Describing what people do regularly

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dik-
kate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandır-
mada rol oynayan kurumları tanır.

Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getir-
diği değişimleri analiz eder.
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Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anla-
mını tahmin eder

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat du-
rumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak 
sınıflandırır.

Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.

Cümle türlerini tanır.
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak 
katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer

Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test 
eder.

Metinle ilgili soruları cevaplar
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve 
grafiği oluşturur ve yorumlar.

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anla-
mını tahmin eder.

Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında 
olduğunu belirler.

Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine 
bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.

Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

Metindeki anlatım biçimlerini belirler. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.

Cümlenin ögelerini ayırt eder
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçü-
lerini ilişkilendirir.

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

Yazdıklarını düzenler Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarı-
nın uzunluğunu ilişkilendirir.

Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlaya-
cak bir düzenek tasarlar.

Metnin içeriğini yorumlar. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. Canlılarda solunumun önemini belirtir.

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.

Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafik-
lerini eğimle ilişkilendirir.

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hak-
kında yorum yapar.

Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlem-
leyerek açıklar.

Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.



KDS-6
KAZANIM KAPSAMLARI 5, 6, 7 VE 8. SINIF

8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-6
İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE

"Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Ata-
türk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar."

Kureyş suresini okur, anlamını söyler. Expressing preferences

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar. Expressing likes and dislikes

Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. Expressing responsibilities

Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalış-
maları analiz eder.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki 
önemini değerlendirir.

Describing simple processes

"Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişi-
lik özellikleri ile ilişkilendirir."

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. Expressing preferences/Giving explanations ans reasons

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yan-
sımalarınI açıklar.

Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. Describing places

“Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini  ve sonrasında meydana gelen 
gelişmeleri kavrar.”

Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. Following phone conversations

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında 
Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Making simple inquiries

Expressing obligation


