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SES YAYINLARI

DENEME ANALİZİ
Sözcükte anlam Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Cümlede anlam Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

Söz sanatları Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Yazım kuralları Yazdıklarını düzenler.

Metin türleri Metin türlerini ayırt eder.

Paragrafta anlam Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Cümlede anlam Metnin içeriğini yorumlar.

Görsel okuma Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Fiilimsiler Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Sözcükte anlam Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.Sözcükte ve söz 
gruplarında anlam

Metindeki yardımcı fikirleri belirler.Paragrafta anlam

Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.Sözcükte ve söz 
öbeklerinde anlam

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.Sözcükte anlam

Metindeki anlatım biçimlerini belirler.Anlatım biçimleri

Metindeki yardımcı fikirleri belirler.Paragrafta anlam

Cümlenin ögelerini ayırt eder.Cümlenin ögeleri

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.Grafik yorumlama

Metindeki yardımcı fikirleri belirler.Paragrafta anlam

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Sözel mantık
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◆ Bu testte 20 soru vardır.   ◆  Önerilen Süre 40 dakikadır.

Deneme Sınavı: 18. SINIF SARMAL DENEME 
(Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Sınavı) 

TÜRKÇE TESTİ
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1. Aşağıdaki kelime oyununda, kutucuklardaki soru işaretlerinin yerine her satırdaki birinci sözcüğü tamamlayan, ikinci 
sözcüğü başlatan harfler bulunacaktır. Bulunan harfler yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında da başka bir sözcük 
oluşacaktır.

SAT ? MAK
ÇOR ? REP

KÜ ?(RE) NK
VİZ ?(YON) CA

KUR ? IL
AS ? AÇ

ZİN ? RİN
KA ? KAT

UM ? ANÇ
UY ? RAL

Örnek:

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu harflerin yukarıdan aşağıya doğru birleştirilmesiyle oluşan sözcükler-
den biri değildir?

A) UTKU B) DEFTER C) IRAK D) DERE

2.                               

I.    Çam devirmek
II.   Caka satmak
III.  Burnunun dikine gitmek
IV.  Baş kaldırmak.

V.   Pot kırmak
VI.  Hava atmak
VII. Kafa tutmak

Yukarıdaki deyimlerden eş anlamlı olanlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Caka satmak  B) Burnunun dikine gitmek

C) Pot kırmak  D) Kafa tutmak

3. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda düşüncelerimizden, eylemlerimizden bahsederken bazen aynı düşünce-
lere yer verir bazen de anlattıklarımızı özetler veya açıklarız. Böyle durumlarda kullandığımız ifadelere geçiş 
ve bağlantı ifadeleri adı verilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçiş ve bağlantı ifadelerinden birine yer verilmemiştir?

A) Çok güzel bir pasta tarifi aldım üstelik malzemeleri de tamamen sağlıklı ürünlerden oluşuyor.
B) Bu gece İstanbul'daki son gecesi kısacası herkese veda etmek istiyor.
C) Sabahları erkenden kalkıp yürüyüş yapıyorum çünkü sağlığımı korumak istiyorum.
D) Seninle her konuda anlaşıyoruz ve sorunlara çözüm bulabiliyoruz.
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4. 
Kurbağalar amfibiler olarak da 
bilinen iki yaşamlı hayvanlardır. 
Yani hem karada hem suda yaşa-
yan hayvanlar sınıfında yer alırlar. 
Omurgalar şubesinin ambifli sını-
fında olan kurbağalar tetrapod yani 
dört bacaklılardandır.

Kurbağalar karada yaşayabi-
len canlılar olsa da mutlaka 
bir su kenarı veya bataklığa 
yakın olmalıdır. Çünkü derileri 
kurursa hayatta kalamazlar. 
Kurbağalar burun deliklerin-
den nefes alır. Ayrıca ihtiyaç-
ları olan havanın bir kısmını 
da deri solunumu ile ciltlerin-
den alırlar.

Kurbağalar hakkında en ilginç bilgiler-
den biri gözlerini yiyecekleri yutmak 
için yardımcı olarak kullanmalarıdır. 
Kurbağa gözünü kırptığında gözleri ağız 
boşluğunun üst kısmında bir şişkinlik 
meydana getirir. Bu şişkinlik kurbağanın 
ağzındaki yiyeceği boğazına doğru iter.

Kurbağalar yumurtlayarak çoğalır. Yu-
murtalarını suya bırakan kurbağanın 
yumurtadan çıkmış yavrusuna iribaş denir. 
Uzunca bir kuyruğu olan iribaşlar başka-
laşım geçirip kurbağaya dönüşene kadar 
suda yaşar. İribaş solungaçları ile nefes 
alır ve balık gibi yüzgeçleri ile hareket 
eder. Birkaç hafta otçul beslenirler. İribaş 
başkalaşım geçirirken 4 bacağı çıkar ve 
akciğer solunumu yapmaya başlayan etçil 
bir canlıya dönüşür.

Yukarıda kurbağalarla ilgili bilgilerin yer aldığı metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kurbağalar hem karada hem de suda yaşayan canlılardır.
B) Kurbağalar sadece burun deliklerinden nefes alarak hayatta kalırlar.
C) Kurbağaların gözleri beslenme konusunda onlara yardımcı olmaktadır.
D) Kurbağalar otçul bir canlı iken zamanla etçil bir canlıya dönüşürler.

5. 

Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum.

Aşkın mapushane
İçinde ben mahkum
Saçların parmaklık
Gözlerin gardiyan olmuş.

Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir

İstanbul bugün yorgun,
Üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış, ağlamış yine
Rimelleri akıyor.

1

3

2

4

Yukarıdaki şarkı sözlerinin hangilerinde aynı söz sanatı kullanılmıştır?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1 ve 4
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6.  

Aynı anlamı taşıyan birçok 
atasözümüz vardır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz?

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
D) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ona yapılan her şeyi fazlasıyla hakediyor.
B) Kanepede uyuyakalınca üstüne battaniye örttüm.
C) Hafta içi her gün çalışabilecek eleman aranıyor.
D) Akşamüzeri herkes evin yolunu tutmuştur.

8.                
1) Son vermek, gidermek.
2) Dibinden ayırmak
3) Geçişi önlemek

"Kesmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılma-
mıştır?

A) Sana verdiğim ilaçlar tüm ağrını kesecek.
B) Orkidenin kuruyan dallarını kestim.
C) Faturayı ödeyemeyince elektriği kesmişler.
D) Gelin arabasını gören çocuklar yolu kesti.
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9.  

Bir gün üniversitede ders anlatıyorum. Bir kız öğrenci el kaldırdı. Söyle kızım, 
dedim. O da "Hocam bağışlayın ama çok çok yavaş okumuyor musunuz?" dedi. 
Sonra devam etti "Yani çok yavaş ilerliyoruz hocam isterseniz ben okuyabilirim." 
diye devam etti. Ben de "Gel al ve oku kızım." dedim. Kız ayağa kalktı, geldi ve 
kürsünün arkasına geçti. Metne bakınca dondu kaldı. Neden biliyor musunuz? 
Almanca bir metni Fransızcaya çevirerek onlara okuduğumu fark etti. Sonra 
gidip yerine oturdu.

Yukarıda verilen metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük  B) Biyografi
C) Anı  D) Otobiyografi

10. Uyandığımda pencerenin önündeki çiçeklerin kokusu odamın içine kadar geliyordu. Şehrin göbeğinde olmama rağ-
men bunu hissetmenin değeri paha biçilmezdi. Güne bu güzel kokularla uyanmak bana büyük bir mutluluk vermişti. Bu 
mutlulukla hemen odamdan çıktım ve annemin yanağına bir öpücük kondurarak ona güzel bir gün diledim. Kahvaltımız 
hazırdı ve hemen kardeşimi uyandırmaya gittim. O benim kadar şanslı değildi. Karanlık ve kasvetli bir odası olduğu için 
benim gibi mutlulukla uyanamamıştı.

Parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırma  B) Açıklama

C) Öyküleme  D) Tartışma
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11. 30 Kasım 1962'de Almanya'da doğan 59 yaşındaki Stefan Kuntz futbola alt  
yapısında yetiştiği Neunkrichen takımında başladı. Kariyerinde ilk ve son 
defa Almanya dışına çıktığı 1995 - 1996 sezonunda Beşiktaş forması 
giyen Kuntz futbol oynadığı dönemde kariyerinde 600 maçta 239 gol attı. 
Almanya milli takımı ile de 30 maçta 11 gole imza attı.
Futbolculuk kariyerine 1 Uefa kupası, 1 Bundesliga gol krallığı, 1 Bundes-
liga yılın futbolcusu ve 2 de DFB - pokal (Almanya Ulusal Kupa Turnuvası) 
Gol krallığı ödülünü sığdırdı. Stefan Kuntz teknik direktörlük kariyerinde 
ise Karlsruher takımı ile Almanya 4. Lig şampiyonluğu ve Almanya U21 
takım ile Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı. 
1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında futbolculuk kariyerini 
noktaladı.
Teknik direktörlük kariyerine Neunkrichen takımında başlayan Strefan Kntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, 
Arien, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılında Almanya U21 Millî Takımı'nın başına ge-
çen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı 
pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

A milli futbol takımımızın teknik direktörü Stephan Kuntz ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 2017 ve 2020 arasında Avrupa şampiyonu olmuştur.
B) Futbolculuk zamanlarında yurt dışında sadece Beşiktaş'ta oynamıştır.
C) 1996 yılında ülkemizden ayrılmıştır.
D) Teknik direktörlük kariyerine de futbola başladığı kulüpte başlamıştır.

12. Her insan kendi kendini yazar aslında. Bazıları yaptıklarıyla bazıları yapamadıklarıyla... Kaderin kırılma noktaları var-
dır: bazen en yorulduğumuz yerde, bazen en azaldığımız yerde bazen de en mutlu olduğumuz anda değişiverir her 
şey. Bu değişikliğin tek nedeni bizim o anda gösterdiğimiz tavırdır. O tavırlar önce karakterimizi sonra da kaderimizi 
etkiler.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanın kaderi, aslında kendi ellerindedir.
B) Olaylara verdiğimiz tepkiler kişiliğimizi etkiler.
C) Kader çevresel faktörlerle şekillenir.
D) Karakter ve kader birbiriyle bağlantılıdır.
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13. 

Yandaki hakimimiz kanıtlanabilirlilik açısından nesnel olmayan 
savunmalara değer vermemektedir.

Bu durum düşünüldüğünde aşağıdaki savunmaların hangisinin hakimi ikna etmesi beklenir?

Müvekkilimin görünüşünden 
bu suçu işlemeyeceği 
anlaşılmaktadır.

Suçun işlendiği saatte 
müvekkilim ailesiyle vakit 
geçiriyordu.

Müvekkilim gibi saygın 
insanların böyle kolay 
suçlanabilmesi çok üzücü.

Daha önce bu onur kırıcı 
suçlamalarla ilgili 
itirazlarımızı zaten yapmıştık.

A) B)

C) D)
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14. Aşağıdaki cümlelerden biri ögelerine ayrılırken bir yanlışlık yapılmıştır.

Sevdiğiniz insanların sizi üzmesi / insanı / daha çok / kırıyor.

Öğrenmek istediğiniz her şey / gayretle / ayağınıza gelir.

Bilmediğimiz diyarlarda esen rüzgar / da / bazen / bizi / üşütür.

Sevgi / bizi bilmediğimiz yollara sokan / bir navigasyondur.

Ögelerine yanlış ayrılan cümlenin, öge sıralanışının doğru şekli hangi seçenekte verilmiştir?

A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
B) Dolaylı tümleç - özne - cümle dışı unsur - zarf tümleci - nesne - yüklem
C) Nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - yüklem
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15. Kitap okuma ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları aşağıda verilmiştir.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Asya kıtasında okunan kitap tüm Avrupa kıtasında okunandan fazladır.
B) "İki Şehrin Hikayesi" en fazla okunan 6. kitaptır.
C) En fazla kitap okuyan ülke Hindistan olmuştur.
D) Haftada kişi başına ortalama kitap okuma süremiz bir saat fazla olsaydı ilk ona girerdik.
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16. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının 22.04.2020 tarihinde yayımladığı günlük koronavirüs hasta sayısı grafiği 
aşağıda verilmiştir.

Grafik incelendiğinde aşağıdaki çıkarımların hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye'de ilk koronavirüs hastası 10.03.2020 tarihinde tespit edilmiştir.
B) İlk hastanın saptanmasının üzerinden bir ay bile geçmeden günlük hasta sayısı binlerce olmuştur.
C) 11.04.2020 tarihinden itibaren günlük hasta sayımız düzenli biçimde azalarak 11 gün sonra 3083 olmuştur.
D) İlk hastanın tespitinin üzerinden henüz bir ay yeni geçtiği halde 11.04.2020'de günlük hasta sayımız 5 binin 

üzerine çıkmıştır.
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17.             Çocukluğumda yağmurdan sonra hemen sokağa koşup sokağın sessizliğinde avazımız çıktığı

kadar bağırırdık. Toprağın yağmurla buluşunca çıkardığı o kokuyu koklamayı öyle çok severdik ki eve

gitmek istemezdik bile. Hele bir de yaz yağmuru ise bu kokuya doyum olmazdı. Daha sonra ellerimize

mahalle bakkalından birer dondurma alıp oynayacağımız oyunların hayalini kurardık. Eve gitmek vakti de

annelerimiz çağırana kadar gönlümüzce oynardık.

1

2

3

4

Bu metinde altı çizili sözcüklerle ilgili;

I. 1. Sözcük fiilimsi değildir.
II. 2. Sözcük filimsi değildir.
III. 3. Sözcük fiilimsi özelliğini kaybederek isimleşmiştir.
IV. 4. Sözcük fiilimsidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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



Diğer sayfaya geçiniz.  ➪ ➪ ➪

8. Sınıf Türkçe  Deneme Sınavı

13

1

18.  Yalnızlık çeken insanlar bir noktadan sonra bu duruma alışırlar. İlk başlarda bu durum onların 
psikolojisinin bozulmasına neden olur. Sonra yavaş yavaş bunun çok da kötü olmadığının farkı-
na varırlar. Bu farkına varış  zamanla bir tercihe dönüşür. Ve durum kişinin tercihi haline gelince 
artık mutlu olunan bir olaya dönüşür. Ama zamanla bu mutluluk yerini hüzne bırakır. Çünkü insan 
sosyal bir varlıktır ve yalnız olmak doğal bir durum değildir.

Metinden yola çıkarak aşağıdaki soruların hangisi yanıtlanamaz?

A) Yalnız insanlar mutlu olabilir mi?
B) İnsan hayatı boyunca yalnız ve mutlu yaşayabilir mi?
C) İnsan yalnızlığa ne kadar süre dayanabilir?
D) İnsanın yalnız yaşaması doğal bir durum mudur?

19. • Hayatta inanmak kadar .............. etmek de önemlidir.
• İnsan on beş yaşındayken dünyaya .............. okuyacak kadar cesurdur.
• İçine sevgi .............. her yemek biraz tatsız biraz da tuzsuz olur.
• Yeni aldığım elbise üzerime .............. oturmuyor.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler getirilebilir?

A) Emek - kafa - eklemediğiniz - istediğim
B) Gayret - meydan - katmadığınız - tam
C) Çalışmak - meydan - eklemediğiniz - yeterince
D) Gayret - meydan - dökmediğiniz - tam
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20.  Bir kütüphanede kitaplar türlerine göre psikoloji, din, teknoloji, sanat, edebiyat ve 

tarih – coğrafya kitapları olmak üzere aşağıdan yukarıya (1'den 6'ya doğru) raflara 

ayrı ayrı yerleştirilecektir.

Kitapların yerleştirilmesiyle ilgili bilinenler şunlardır:

•  Tarih - coğrafya kitapları 1. rafta bulunmaktadır.

• Sanat kitapları edebiyat kitaplarının bir üst rafında bulunmaktadır.

• Psikoloji ve din kitapları peş peşe raflarda değildir.

Teknoloji kitaplarının 3. rafta olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Psikoloji kitapları son raftadır.
B) Sanat kitapları 5. raftadır.
C) Din kitapları 4. raftadır.
D) Edebiyat kitapları 2. raftadır.

TEST BİTTİ. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

SES YAYINLARI

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM



SES YAYINLARI

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Bireysel değerlendirme için 
"Dijitalim Öğrenci" uygulaması-
nı indirerek okutma yapabilir-
siniz.

Toplu değerlendirme için "Diji-
talim Öğretmen" uygulamasını 
indirerek okutma yapabilirsi-
niz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 1.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 14.Föyünü tekrar ederek ÜDF 2.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 25.Föyünü tekrar ederek ÜDF 5.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 30.Föyünü tekrar ederek ÜDF 6.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 23.Föyünü tekrar ederek ÜDF 4.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 18.Föyünü tekrar ederek ÜDF 3.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 15.Föyünü tekrar ederek ÜDF 2.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 24.Föyünü tekrar ederek ÜDF 4.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 5.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe k kitabının KÖF 1.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

15.

17.

19.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 4.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 18.-19.Föyünü tekrar ederek ÜDF 3.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 4.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 1.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 27.Föyünü tekrar ederek ÜDF 5.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 18.Föyünü tekrar ederek ÜDF 3.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 7.Föyünü tekrar ederek ÜDF 1.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 24.Föyünü tekrar ederek ÜDF 4.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 20.Föyünü tekrar ederek ÜDF 3.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

soruyu yanlış yaptıysanız Ses Koro Serisi Türkçe kitabının KÖF 22.Föyünü tekrar ederek ÜDF 3.Föyü çözmenizi tavsiye ederiz.

2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

16.

18.

20.
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1. DÖNEM SONU
DENEMESİ



SES YAYINLARI

DENEME ANALİZİ
Sözcükte anlam Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Cümlede anlam Metnin içeriğini yorumlar.

Cümlenin ögeleri Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Anlatım biçimleri Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Paragrafta anlam Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Paragrafta anlam Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Paragrafta anlam Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Grafik yorumlama Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Sözel mantık Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Paragrafta anlam Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.Sözcükte anlam

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.Cümlede anlam

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.Söz sanatları

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.Fiilimsiler

Metin türlerini ayırt eder.Metin türleri

Metindeki yardımcı fikirleri belirler.Paragrafta anlam

Görsellerle ilgili soruları cevaplar.Görsel okuma

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.Fiilimsiler

Cümlenin ögelerini ayırt eder.Cümlenin ögeleri

Yazdıklarını düzenler.Yazım kuralları

KONU ADI
SORU 

NO KAZANIM

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



◆ Bu testte 20 soru vardır.   ◆  Önerilen Süre 40 dakikadır.

Deneme Sınavı: 28. SINIF SARMAL DENEME 
(Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Sınavı) 

TÜRKÇE TESTİ

Diğer sayfaya geçiniz.  ➪ ➪ ➪
3

1. ve 2. soruyu aşağıdaki bilgilerden hareketle çözünüz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 b

3 d

4

5

6 a

7 c

8

9

10 e

Soldan Sağa:
2.  Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, 

emeksiz.
3. Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan 

üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.
5. Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu.
7. Bozulmamış, bayatlamamış olan.
10. Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş.

Yukarıdan Aşağıya:
2.  Taze olmayan
4.  Acı olmayan
6. Çok zayıf, güçsüz
8. Sıkıntı veya güçlükle yapılan.
10. Bir başarı karşısında verilen armağan.

1. Bulmaca çözüldüğünde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bulunan sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Eş anlamlılık B) Zıt anlamlılık C) Eş seslilik D) Mecaz Anlamlılık

2. Bulmaca tamamlandığında a - b - c - d - e olarak belirtilen kutucuklara sırayla hangi harfler gelmelidir?

A) 
a Y

b A

c F

d A

e Ş

 B) 
a Y

b A

c F

d E

e R

 C) 
a Y

b E

c K

d T

e A

 D) 
a Y

b A

c Z

d A

e R



Diğer sayfaya geçiniz.  ➪ ➪ ➪
4

8. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı2

3.                                     
ANLAR

Eğer, yeniden başlayabilseydim yaşamaya, 
İkincisinde, daha çok hata yapardım.
Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım.
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar,
Çok az şeyi
Ciddiyetle yapardım.
Temizlik sorun bile olmazdı asla.
Daha çok riske girerdim.
Seyahat ederdim daha fazla.
Daha çok güneş doğuşu izler, 
Daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim.

Jorge Luis BORGES

Yukarıdaki şiir ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Varsayım cümlesi kullanılmıştır.   B) İkilimeye yer verilmiştir.
C) Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere yer verilmiştir.  D) Sebep sonuç cümleleri vardır.

4.            
Sebze tüketiminin dengesiz beslenmeye bağlı 
şişmanlık ve kronik hastalıkların (kalp damar 
hastalıkları, bazı kanser türleri) oluşma riskini 
azalttığı kanıtlanmıştır.

Sebze tüketimi hücre yenilen-
mesine katkı sunduğundan 
hastalıklara karşı direnç 
oluşumunda da etki eder.

Sebzeler büyüme ve 
gelişmeye yardımcı 
olduğu için bolca 
tüketilmelidir.

Sebzeler vitamin, mineral, diyet  lifi ve antiok-
sidanlar bakımından çok zengin olduğundan 
dengeli beslenmenin en önemli adımıdır 
denebilir.

II.

I.

III.

IV.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebze yemenin faydaları nedeniyle birlikte verilmemiştir?

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


