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Kelimenin Anlamı ve Yorumu

1.

1.

Test

Ünite

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
Aceleci, açık sözlü ve maymun iştahlı biriydi. Hiçbir zaman merakını yenemez, bütün kalbiyle bunların peşinde
koşardı. Birdenbire resme merak sarar, bu uğurda bütün parasını harcardı. Kendisi de resim çizmeye başlar,
resim hocasından, babamdan ya da büyükannemden tablolar alırdı. Sonra masasını antikalarla süslemek
için büyük bir heves duyar, evde bu tür eşyalar arar ya da roman okumaya merak sarıp gece gündüz roman
okurdu. Onun uğraşlarına hayran olmaktan kendimi alamazdım ama onu taklit etmeyecek kadar gururluydum.
Kendi yolumu çizmek için ise henüz küçük ve ona bağımlıydım.

1.

Bu metindeki altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel tercihleriyle ne yapacağını belirlemek
B) Kendi düşüncelerini sadece kendisi için kullanmak
C) Kişiliğinin sınırlarını zorlamadan yaşamak
D) Yaptığı şeylere kendinden de bir şeyler katmak

2.

Bu metindeki “merak sarmak” kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yine aynı şey olmuştu ve yıllar önce yaşadığı şey hayatında bir kez daha tekrarlanmıştı.
B) Uzun süredir eski para toplama peşine düşmüş ve bu paralardan en az beş bin adet biriktirmişti.
C) Yaşadıklarını artık olağan karşılıyor ve hiç kimseye karşı bir kırgınlık ve dargınlık hissetmiyordu.
D) İçindeki bilme, öğrenme hissini bastırmaya çalışmış; uzun süre hiçbir şeyi düşünmemeyi denemişti.

4.

I. Kaydedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
II. Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak
III. Hatırlamak
“Bulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi
biriyle kullanılmamıştır?
A) Gittiğimiz tarihi yapının adını bir türlü bulamadım.

“Yedirmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Belli bilgileri kuru kuru aktarmak yerine
hikâyeye yedirerek okura ulaşmaya çalışmak gerekir.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) İnsanın gururuna yediremediği nice durumlar
yaşanır hayatta.
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3.

B) Yedirdim, büyüttüm, besledim; şimdi üzerimde ne hakkın var ki diyor.

B) Sen bulduğun şeylerden güzelce ye, beni düşünme.

C) Konuşmasına yedirdiği nasihatlerle gençlerin
bam teline dokunuyordu.

C) Bütün gün aradığım kitabı ansızın sıramın altında buldum.

D) Oradakilere az yedirmedi ama istediğini elde
etmesine yetmedi bu.

D) Onun fikrini iyice düşününce ben de mantıklı
buldum.

8. Sınıf Türkçe
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5-7. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.

8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.
Şimdinin, sokakta gelen geçenden ihtiyacı var
diye değil, hayat tarzı sandığı için para dilenen,
dünyanın bütün derdi sırtındaymış gibi davranıp
bunalım takılıp en ufak bir işin ucundan tutmayan
tiplerin başında, bizim zamanımızın anne babaları olacaktı ki. Ohoo…

İsviçre’de zaman zaman, belli periyotlarda radyo
ve televizyon bir haberi duyurur: “Şu tarihte, şu
saatte, görevli arkadaşlarımız gelecek. Siz lütfen
hazırlığınızı yapın. Okumadığınız, ilgilenmediğiniz, kullanmadığınız ne kadar kitap, dergi, gazete
varsa kâğıt, ambalaj, kutu varsa, velev ki bir ilaç
prospektüsü dahi olsa, kapının önüne koyun. İsviçre’nin kalkınmasına yardımcı olun. Fazla ağaç
ziyanına engel olun.” Bunu duyanların yüz hatları
gevşer, tebessüm ederler.

Muma dönerdi bu tiplerin hepsi! Bir kere her şeyden önce bütün o yüzü gözü saçla kaplı tipleri bir
berbere götürürlerdi, kesin!

8.
5.

Bu metinde geçen “velev ki” sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde
vardır?

Bu metindeki “bir işin ucundan tutmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katkı sağlamak, yardımcı olmak
B) Çalışmak, başarılı olmak

A) Fırtına, önüne çıkan her kulübeyi önüne katıyor; evleri ağaçları bile alıp götürüyordu.

C) Güvenmemek, şüpheyle karşılamak
D) İzin vermek, onaylamak

B) Köydeki bütün erkekleri askere çağırmış hatta
on sekizine varmamış gençleri de eğitime almışlardı.
C) Bizim mahallenin gençlerinin her biri bu takımda lisanslı sporcu olarak oynuyordu.

9.

D) Yeni tanıştığımız zamanlarda bu derece sıcak
davranmamıştı bize.

Bu metindeki altı çizili cümlede görülen söz
sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abartma
B) Kişileştirme

6.

C) Benzetme

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu metindeki altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlam
özelliği doğru olarak verilmemiştir?

D) Konuşturma

A) radyo – mecaz anlam

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” kelimesi gerçek anlamda kullanılmamıştır?

C) prospektüs – gerçek anlam
D) ziyan – gerçek anlam
7.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Aynı kavram alanına giren kelimeler
B) Zıt anlamlı kelimeler
C) İkileme
D) Eş sesli (sesteş) kelime
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B) kullanmadığınız – gerçek anlam

A) Bir seyyahın renkli dünyasına tanık olup anılarının gölgesinde dinleneceğiz bugün.
B) Renkli bir atlastan bize gezdiği bütün ülkelerin
başkentlerini gösterecek.
C) Bu renkli kumaşları bulup bulup kendilerine
giysiler diken kadınlar hep Hindistan vatandaşıymış.
D) Ben de bir gün böyle renkli bir televizyonumuz
olsun diye hayal kurup dururdum.

8. Sınıf Türkçe
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bu şiirin ikinci
dizesinde yer verilen deyimin anlamını içeren
bir yargıdır?

11-13. soruları aşağıdaki dizelere göre
yanıtlayınız.
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç

A) Gelen komutla herkes aynı anda başını aynı
yöne çeviriyordu.

Ağaçlar bükmesinler n’olursun boyunlarını
Neden akşam oluyorum tren kalkınca

B) Eğer bu emirlerin tümünü itirazsız şekilde uygulayayım dersen kendine saygın kalmaz.

Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince
Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum

C) Düşmanımız da bize güç yetireceğini sanarak
bunca şımarıklığa yeltenebilmişti.

Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki

D) Söylenenler karşısında çaresiz durumda kaldı, artık ne deseler kabul edecekti.

Az önceki çiçekler nasıl da diken diken
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç
O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti
O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti

14. Çanakkale’den kısa bir süre sonra yazılan bir
kahramanlık daha vardır Osmanlı tarihinde. Diğer zaferlerden hiçbir eksiği olmayan hatta fazlası olan bu mükemmel zafer, Osmanlının kayıtlara
geçen son zaferi olmuştur.

Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz
Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı
Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı
Nerde şimdi, nerde şimdi
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç

Bu metinde geçen “yazılan bir kahramanlık” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki
deyimlerin hangisine karşılık gelir?
A) Eserlere konu olmak

11. Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
vardır?

B) Gelecek nesillere örnek olmak

A) Benzetme – Kişileştirme

C) Büyük bir başarı göstermek

B) Kişileştirme – Konuşturma

D) Her yerde konuşulmak

C) Konuşturma – Benzetme
D) Abartma – Konuşturma

12. Bu dizelerde geçen altı çizili kelimenin anlamı
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yıkanmak, yüzmek
B) Tıkanmak, yorulmak
C) Sıkmak, acıtmak
D) Tanışmak, konuşmak
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15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”yürümek”
kelimesi “Yürümeyen işleri, başka bir insana
gördürmek için arayış içine girmişlerdi.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu fabrikanın iş bandı istediğim hızda yürümüyor, onu hızlandırmak için teknik ekip çağırdım.
B) Elimizdeki eylem planının gereklerini hızla yürütebilirsek ay sonunda işi bitirmiş oluruz.
C) Bu öğlen yemek sırası bir türlü yürümüyordu,
bekledikçe de başım dönmeye başlamıştı.
D) Kafası yerde, kamburunu çıkarmış yürüyordu.

8. Sınıf Türkçe
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
Sulu meyve denince akla ilk gelen karpuz çoktan pazar yerlerinden ayrıldı. Kiraz, vişne, şeftali ve kayısının
misafirliği bitti. Sebzelerden patlıcan, bamya, taze fasulye tezgâhlarda kaldı mı? Bu sebze ve meyveleri hâlâ
I
tezgâhlarda görebiliyor musunuz? Kızılcık, mürdüm eriği, üzüm, armut ve ceviz süslüyor artık reyonları ve
II
tezgâhları. Salçalar kaynatılıyor, tarhanalar kurutulmak üzere seriliyor, reçeller güneşin son sıcak demlerinde
III
dinleniyor.
IV

1.

Bu metinde numaralanmış kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) I.

2.

C) III.

D) IV.

Bu metinde yılın hangi mevsiminden söz edilmektedir?
A) İlkbahar

3.

B) II.

B) Yaz

C) Sonbahar

4.

Ey insan sakın küçük görme kendini
Rabbin isterse seni insanlığa taç eder
Aman kapılıp kibre büyük de görme kendini
Rabbin tutar seni karınca nefesine muhtaç eder

A) İyi insanların ödülü bütün bir tarih boyunca
tüm insanlar tarafından saygı ve sevgi ile anılmaktır.
B) İyi insanları kötü insanlardan ayırabileceğimiz
ölçü, tarihe nasıl bir nam bıraktıklarıdır.
C) İyilikle kötülük bir olmaz, karanlıklarla aydınlık
da bir olmaz.
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Bu dizelerdeki “insanlığa taç etmek” sözünün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

D) Kış

Ufak bir çocuk olmak isterdim
Yağmur yağınca pencereye koşan
Akşam ezanından önce evde olan
Ağlamalarım dakikalık
Sevinçlerim ömürlük olsun isterdim
Bu dizelerde yer alan aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisinde anlamsal bir karşıtlıktan söz
edilebilir?
A) koşan – olan
B) ufak – ömürlük
C) ağlamalarım – dakikalık
D) ağlamalarım – sevinçlerim

D) Sana kötülük yapanın kötülüğünü iyilikle karşıla, bakarsın dost oluverirsin.
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8.

5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.
İnsanlar zamanlarını gün ışığının mevsimden
mevsime değişen uzunluğuna göre kullandılar.
Yani Dünya’nın Güneş etrafındaki yirmi dört saatlik
dönüşüne göre zamanlarını ayarladılar. Bu yüzden Güneş’in tutsağı olarak kalmak zorundaydılar.
Oysa insan, zamanı kendisine tutsak etmek istiyordu. Bunu yapabilmesi için geceyle gündüzü aynı
ölçüde değerlendirerek zamanı kesin, eşit ve kullanılabilir dilimlere ayırması gerekiyordu. Bu nedenle
saatlerin, dakikaların hatta saniyelerin belirlenmesi
gerekiyordu. Bunun için de bir makineye gereksinim vardı.

5.

6.

Bu metinde geçen altı çizili sözle fotoğrafların
hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) İnsana geçmişi hatırlatması
B) Güzel günleri kalıcı hâle getirmesi
C) Farklı şeyleri çağrıştırması
D) Dostlukları pekiştirmesi

9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.

Bu metinde geçen aşağıdaki kelimelerden
hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Güneş

B) Mevsim

C) Zaman

D) Makine

(I) Edebiyat müfredatında olay öyküsünün öncüsü olarak Ömer Seyfettin, durum-kesit öykücülüğünün öncüsü olarak da Sait Faik Abasıyanık
hafızalara kazınmıştır. (II) Bu yerleşik tutumun
Batı edebiyatındaki karşılığı olarak olay öyküsü
Guy de Maupassant, durum öyküsü Anton Çehov
ile birlikte anılır. (III) Hâlbuki olay öyküsü ve durum-kesit öyküsü tanımlamalarının bile aslında
son derece akışkan olmaları bir yana yazarların
yapıtlarını belirli etiketlerle sınırlamak hem edebiyattan alınan keyfe hem de sağlıklı bir edebiyat
eleştirisine zarar verir. (IV) Ömer Seyfettin’in herhangi bir öyküsünde, psikolojik bir durumun, anın
anlatılmadığını söylemek ne kadar doğru olur?

Bu metindeki altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş enerjisinden yararlanmak
B) Zamanı Güneş’e göre ayarlamak durumunda
olmak
C) Güneş’in hareketlerini hesaplamak
D) Sıcak yerlerde yaşamak
9.
Çocukluğun en büyük büyüsü (sihri), küçük
I
şeylerden alınan zevk ve hayal gücüyle kurulan
II
(oluşturulan) oyunlardır. Dünyanın en sıkıcı gününü bile oturduğu yerden bir maceraya (serüvene)
III
dönüştürme (yaklaştırma) gücü vardır çocuğun.
IV

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir kelime
yoktur?
A) I.

So n Vir aj

7.

Anın dondurulması olan fotoğraf karesi uzunca
okumalara davetiye çıkarır. Fotoğrafa eğilmeye
başladığınızda yolculuğa çıkmış sayılırsınız. Karede kalmaz, taşar gidersiniz.

B) II.

A) yaygın kanaatin

A) I.

D) farklı anlayışların

8. Sınıf Türkçe

C) III.

D) IV.

D) IV.

10. Bu metindeki altı çizili bölümün yerine aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümlenin anlamında daralma veya değişme olmaz?

Bu metinde numaralanmış kelimelerin hangisinin eş anlamlısı yanındaki ayraç içinde yanlış verilmiştir?
B) II.

C) III.

B) yanlış düşüncenin
C) bilinen fikirlerin
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11.

13. Bu vadilerden süzülen dereler ileride bir kavşakta birleşerek koca bir nehre dönüşüyor, dağların
arasından, ovaların üstünden kilometrelerce akarak Karadeniz’de bir körfezde engin su kütleleriyle buluşuyordu.

Dinleyin ağalar medhin eyleyim
Elma yanaklımın, kara kaşlımın
O gül yüzlerine kurban olayım
Dal gerdanlımın sırma saçlımın

Bu metinde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, terim anlamıyla kullanılan kelimeler bir
arada verilmiştir?

Bu dizelerde görülen söz sanatının benzeri
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

A) vadilerden - dereler - nehre
B) süzülen - ileride - dağların
C) vadilerden - ovaların - kütleleriyle
D) dereler - körfezden - engin

B) Cep delik, cepken delik
Kol delik, mintan delik
Yen delik, kaftan delik
Kevgir misin be kardeşlik

14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.
Zamanı göremiyoruz, dokunamıyoruz. Ama güneşin doğup batışı, mevsimlerin değişmesi, boyumuzun uzaması bile zamanın geçtiğini bize
fark ettiriyor. Zaman, tek bir yönde akan nehir
gibi sessizce ilerliyor. Yaşam ve evrenle ilgili
hemen her şey zamanla bağlantılı. Örneğin bir
tohumun ekilmesi, çimlenmesi ve ürün vermesi
belli bir vakte göre gerçekleşiyor. Havanın ısınıp
soğuması, mevsimlerin değişimi de öyle! Hatta
özel günler ve bayramların bile belirli zamanları
var. İşte bu yüzden zamanı ölçmeye gereksinim
duyuyoruz.

C) Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları
Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim
Örtün üstüme örtün serin karanlıkları
D) Evvel sen yücelerden uçardın
Şimdi enginlere indin mi gönül
Derya deniz taş demez geçerdin
Karadan menzilin indin mi gönül

Bu metindeki altı çizili söz öbeğiyle şiirlerin
hangi yönü anlatılmak istenmiştir?
A) Gerçek hayatın içinden süzülüp çıktığı
B) Yoğun bir anlatıma sahip olduğu
C) Etkileyici bir şekilde yazıldığı
D) Toplumsal bir konuyu dile getirdiği
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14. Bu metindeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
So n Vir aj

12. Aslında ben çok fazla şiir kitabı okuyanlardan
değilim. Ama sizin kitabınızı okumuş bulundum.
Okudum okumasına da okuduktan sonra hani bir
tabir vardır ya “iliklerine kadar hissetmek”, onu
tam anlamıyla yaşadım sanki. Aşkı, ayrılığı, hüznü iliklerime kadar hissettim.

A) Zıt anlamlılık

B) Eş seslilik

C) Eş anlamlılık

D) Mecaz anlamlılık

15. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Kişileştirme

B) Konuşturma

C) Benzetme

D) Abartma

8. Sınıf Türkçe

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
1.

3.

2.

Test

Ünite

4.

(I) Alçak, sivri sivri bulutlarla kaplı gökyüzünün
uğursuz bir görünümü vardı ama ay ışığı teknelerin kolayca görülmesine olanak sağlıyordu.
(II) Hafif rüzgâr sudaki dalgalanmayı giderek
yavaşlatıyor, tekneler dev kuğular gibi ileri geri
sallanıyordu. (III) Çocuklar kolayca kayıp giden
katamaranı almak istiyorlardı ama bekçi sahile
inerse onun yokluğunu hemen fark eder diye,
bundan vazgeçtiler. (IV) Dolayısıyla küçük ve yeşil teknelerden birini seçtiler.

Geçen haftaki maçın
rövanşını da kaybettiniz.
Atalarımızın bir sözü vardır:
“Yenilen pehlivan güreşe
doymazmış.” Siz de öylesiniz.

Bir maç daha
yapalım mı?

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede düşüncenin yönünü değiştiren bir
ifade vardır.
B) II. cümlede aşamalı bir durum ifade edilmiştir.
C) III. cümlede şart anlamı vardır.
D) IV. cümle kendinden önceki cümlenin sebebini belirtir.
2.

Yukarıdaki konuşmada geçen “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.” cümlesiyle hangisi
anlatılmak istenmiştir?

(I) Sanayi İnkılabı inanılmaz değişimlere yol açtı.
(II) Binlerce insan fabrikalarda çalıştığı için köyden kente göç etti. (III) Gazeteler buharlı makinelerde kısa sürede basılıyor, dikiş işlemleri buharlı
makineler ile hemen yapılıyordu. (IV) Buharın
gemilerde ve lokomotiflerde kullanılması, gelişmeleri daha da hızlandırdı.

A) Defalarca tekrarlasalar bile her seferinde de yenilen tarafın bir daha maç yapmak isteyeceği
B) Maçın defalarca tekrarlanması hâlinde tarafların kazanma şansının artacağı
C) Bir maç ister bir kere ister defalarca yapılsın
her maçta rakiplerin kazanma şanslarının eşit
olduğu

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, cümledeki yargının sebebi belirtilmiştir?
B) I ve IV.

C) II ve III.

D) II ve IV.

D) Bir maçı kazanmış olmanın yapılacak sonraki
maçları da kazanmayı garanti etmediğini
5.

Bir insanın herhangi bir sonuca varması değil, o
sonuca büyük engelleri aştıktan sonra ulaşması
başarı değeri taşır.
Bu cümleye göre aşağıdaki örneklerden hangisi bir “başarı hikâyesi” değeri taşır?
A) Ülkenin en zengin adamının oğlunun bir milyon dolarlık bir şirket kurması
B) Aynı aileden üç kişiye piyangodan para çıkması
C) Toros Dağları’nda bir çiftçi ailesinin kızının
Ankara Hukuk Fakültesini zor şartlarda bitirerek avukat olması
D) Sezen Aksu’nun son on yılda 300’den fazla
şarkısının olması

8. Sınıf Türkçe

Bana söyleme
Anlatma
Sadece yap
Böylece söylemene de gerek kalmaz
Bu dizelerde anlatılmak istenene karşılık gelen yargı aşağıdakilerden hangisidir?

So n Vir aj

3.

A) I ve II.

A) Anlayana insanın bir bakışı bile yeterlidir, anlamayana destanlar dizsen de kâr etmez.
B) İnsan anladığı kadar bilen, bildiği kadar yapabilen bir varlıktır.
C) İddianın söz ile ispatı ve fiilen gerçeğe dönüştürülerek ispatı arasında fark yoktur.
D) Kişinin, iddialarını kendisinin gerçekleştirmesi
sözle anlatma zahmetini ortadan kaldırır.
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3.
Test

Cümlenin Anlamı ve Yorumu

6 ve 7. soruları aşağıdaki numaralanmış
dizelere göre yanıtlayınız.

9 ve 10. soruları aşağıdaki numaralanmış
cümlelere göre yanıtlayınız.

I. Vermez isen bereketi kalmaz
		Nimetin sende sebatı (sürekliliği) kalmaz
II. Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım

Ö

III. Sen iyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

Furkan, aşağıdaki numaralanmış cümlelerden
öznel olanları Ö defterine, nesnel olanları N defterine yazacaktır.

IV. Bu şehirde bin yetim var
Bini de beş yaştan küçük

6.

I.

B) II.

C) III.

Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya
Ödülü’nü aldı.

II. Yaklaşmakta olan bir geminin önce direği,
sonra gövdesi görünür.

Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisi
kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?
A) I.

N

III. Burası çıkmaz sokak olduğu için araba gürültüsünden de kurtulmuşlardı.

D) IV.

IV. Çocuklar öğretmenlerin sözlerini zevkle dinlediler.
V. Büyük şehirlerin beton gölgeleri arasında
kendini bulmaya çalışıyor çocuklar.

A) I.

8.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bir şehri anlatmanın birkaç yolu olmalı. Ankara’dan başlasam, kalenin tepesinden baktığımda
gördüğüm yollarını överim. (I) Dümdüz, girintisiz
çıkıntısız, bütün bir şehri upuzun kateden. (II) İzmir’in, bütün havası Kordonboyu’nun zarafetinde. (III) Diyarbakır, hemen bitiminde bahçesi olan
kaç şehir var? (IV) Mardin, gündüzün bozkırını
gecesinde mücevhere çeviren. (V) Konya, kendinin ve dünyanın merkezlerinden birine bağlanan.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümle ile ilgili açıklamalar içermektedir?
A) I.
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VI. Çocukluk denen cenneti yaşamak için çocukların sesine kulak verin, yeter.

Numaralanmış dizelerin hangisi amaç anlamı
içermektedir?

B) II.

C) III.

D) IV.

9.

So n Vir aj

7.

Buna göre Ö ve N defterine yazılacak cümleler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
N

Ö

A)

I, II, III

IV, V, VI

B)

I, III, V

II, IV, VI

C)

II, III, VI

I, IV, V

D)

II, IV, VI

I, III, V

10. Bu metinde numaralanmış cümlelerden,
amaç-sonuç ve sebep-sonuç ilişkisi taşıyanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Amaç

Sebep

A)

II.

I.

B)

II.

V.

C)

III.

VI.

D)

VI.

III.

8. Sınıf Türkçe

3.
Test

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
11. A : ---- ? (I)

B : Büyük bir yokluk içinde büyüdüm. Annem bir okulda temizliğe gidiyordu. Hademelik yapıyordu yani. Üstelik
günde iki vardiya. Yine de hiç yakındığını duymadım canım annemin! Bazen etrafta kimsenin olmadığını
sandığı zamanlar, çalışmaktan kamburu çıkmış sırtını tutup gerinirdi. Resmen bizim için kendini feda etti.
Ne yapsam hakkını ödeyemem.
A : ---- ? (II)
B : Yok, ben hâlâ aynı kişiyim! Herhangi bir sınıf atlamadım. Hayatta hiçbir zaman “Ne oldum?” demem, “Ne
olacağım?” derim. O yüzden de hep hedeflerim vardır ve onlara ulaşmak için mücadele ederim, azimle
çalışırım.
Bu diyalogda numaralandırılmış yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) I –	Anne ve baban nasıl insanlardı?
II – Şöhrete kavuştuktan sonra değiştin mi?
B) I –	Nasıl bir ortamda büyüdün?
II – Kibirli biri olmak sizi rahatsız etmiyor mu?
C) I –	Geldiğin noktada annenin ne gibi bir etkisi var?
II – Başarıların sayesinde değiştiğini, sınıf atladığını düşünüyor musun?
D) I –	Annelerin, çocuğun yetişmesi üzerinde etkisi ne kadardır?
II – Geldiğin noktayı yeterli buluyor musun?

12. Bir baba ilkokul öğrencisi olan 7 yaşındaki oğlunun iyi davranış örnekleri sergilemesi ve olumlu
alışkanlıklar edinmesi için aşağıdaki öğütleri tutmasını istemektedir.

A) İnsanlarla iyi geçinmeyi, oynamayı ve bir şeyler öğrenmeyi alışkanlık hâline getir.
B) Hem doğada zaman geçirip rahatlamak hem
de daha fazla hareket etmek için dışarıda
oyna.
C) Sadece tek başına oynama, başkalarıyla da
oynayabilecek kadar sıcakkanlı ol.
D) Eğer hata yaptıysan büyük bir ciddiyetle özür
dile.

8. Sınıf Türkçe

So n Vir aj

Bu babanın aşağıdaki öğüt cümlelerinin hangisinde “amaç” anlamı vardır?

13. (I) İslam’ın dünya görüşü, kimsenin bir başkasının şahsiyetini gölgelemesine fırsat vermez.
(II) Kişinin bir diğeri üzerinde manevi bir baskı
oluşturmasını kabul etmez. (III) Bundan dolayı
hayrı yapan zengin, karşısındaki fakirin boynunun bükük kalmasına razı olmaz. (IV) Bu tür davranışların, yapılan iyilikleri boşa çıkaracağı uyarısını yapar. (V) Bu tür hatalara bulaşmaktansa
yoksul kimseye gönül alıcı birkaç söz söylemenin
daha hayırlı bir fiil olduğunu söyler.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak metnin öncesi ile sonrası arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmuştur?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.
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4.
Test

1.

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
3.

Cümleler, ihtimal, varsayım, öneri, onaylama, tanımlama, beklenti, kararsızlık, karşılaştırma gibi
çeşitli anlam özellikleri taşıyabilir.
•• 

•• 
•• 

Bir eylemin olumlu ya da olumsuz biçimde
gerçekleşeceğini dile getiren, kesinlik anlamı
taşımayan yargılar olasılık (ihtimal) bildirir.
Bazı yargılar, olmayan bir eylemi olmuş gibi
dile getirerek bir varsayım anlamı taşıyabilir.
Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen sözler, öneri anlamı
taşır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra kendi içerdiği anlamın açıklaması niteliğinde yargılar sıralanmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen
anlam özelliklerinden herhangi birinin örneği
olamaz?

A) I.

C) III.

D) IV.

4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

B) Karşı komşumuzun ışıkları bir haftadır yanmıyor, köye gitmiş olabilirler.

(I) Beş yaşında idim, rahmetli babaannem pirinç
ayıklıyordu. (II) Bir tane yere düştü, babaannem
eğildi, aramaya başladı; sağa bakıyor, sola bakıyor, bulmaya çalışıyordu. (III) Çocukluk işte,
“Aman babaanne, bir pirinç tanesi için bu kadar
çaba harcamaya değer mi?” dedim. (IV) Rahmetli
ilk defa sertleşti bana karşı: (V) “Sen oturduğun
yerden ahkâm kesiyorsun, hiç pirinç üretilirken
gördün mü, insanlar ne kadar zorluk çekiyorlar;
bir pirinç tanesinde kaç insanın alın teri, emeği,
çilesi var biliyor musun?” dedi. (VI) Utancımdan
yüzümün rengi yavaş yavaş kızarmaya başladı.
(VII) Aradan yıllar geçti, Hukuk Fakültesinde öğrenciyim; Alain’in bir cümlesi nedeniyle babaannemi hatırladım. (VIII) Alain, “Bir insan yerde bir
iğne görüp de eğilip almazsa bütün uygarlığa karşı ihanet etmiş olur, bir iğnenin üretiminde binlerce insanın göz nuru vardır.” diyordu.

D) Diyelim ki bir şirkette satış departmanında çalışıyorsun, yükselebileceğine inandığın en üst
kariyer noktası neresi?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kişisel
görüşlere yer verilmemiştir?

B) Pencere camının buğusuna çizdiğimiz resimlerin büyüsüne inan, hayal gücünü açığa
çıkarmanın tek formülü o parmak hareketlerinde gizlidir.
C) O günleri düşlerinde tekrardan yaşamayı
başarabilirsen gün geçtikçe bizden daha da
uzaklaşan saf hayal gücünü en sağlam şekilde yakalaman mümkün olabilir.
D) Hayal gücü geniş olan insanlarla sohbet etmenin her seviyede insana eşsiz bir keyif vereceği, reddedilemez bir gerçektir.

So n Vir aj

A) Sanatta önemi çok büyük olan hayal gücü bir
şeyler tasarlama yeteneğidir.
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B) II.

A) Cebimde yüz yirmi liram vardı ama ne alacağıma bir türlü karar veremiyordum.

C) Dalgaların azizliğine yenik düşüp boğulmak
üzere olan bir insanın nefes almayı istemesi
kadar istemelisin, istediğin şeyleri.

2.

(I) Japonlar için davranışın ve birtakım tutumların çok önemli olduğunu biliyoruz. (II) Bu davranış ve tutumlar bütününü genelde çocuk yaşta
okulda ve aile içinde öğreniyorlar. (III) Bununla
ilgili uyarılan velilerden birine okuldan gönderilen
listeyi sizlerle paylaşıyorum: (IV) Birincisi, birisi
konuşurken dikkatli bir şekilde dinle. (V) İkincisi,
insanlara selam ver, soruları açık bir şekilde ve
duyulabilir bir sesle cevapla…

4.

5.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi arasında içerdikleri mesaj bakımından
yakınlık söz konusudur?
A) I ve II.

B) II ve IV.

C) III ve VI.

D) V ve VIII.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) VI.

8. Sınıf Türkçe

4.
Test

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

I. Bir okuyup bin yazıyoruz sosyal medyadan; beynimiz gürültü içinde, zihnimiz hortum gibi gözlerimiz fıldır
fıldır, dehşet içindeyiz.
II. İnsanın iyi yolda kullanması hâlinde iletişim teknolojileri çok faydalı ve etkili araçlardır; insanların doğruya
en kısa sürede ulaşmasını sağlar.
III. Çocukların yeteneklerini geliştiriyor sosyal medya, bir elle çatal tutarken diğer elle paylaşım yapabiliyorlar
artık ne var ki ailece yemekte sohbet edemiyoruz.
IV. Zamanı yok eden, insanı değersizleştiren, değer üretmeyi engelleyen birer canavar, kontrolsüz kullanılan
teknolojik haberleşme araçları.
6.

Numaralanmış cümlelerden hangileri arasında anlamca daha fazla bir yakınlık vardır?
A) I ve II.

7.

B) I ve III.

C) I ve IV.

D) II ve IV.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde, durum hakkındaki olumlu ve olumsuz nitelikler bir arada verilmiştir?
A) I.

B) II.

C) III.

9.

8.
“Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım,
gözlerimle değil ---- .
Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan.
Delilik mi dedin? ---- .

Verilen şiirde boş bırakılan yerlere aşağıdaki
ifadelerden hangileri getirilmelidir?
A) ağzımla – Ya da
B) dudaklarımla – Kim bilir

Bir cümlenin ikinci kısmında yer verilen yargının
gerçekleşmesi, birinci kısmında dile getirilen bir
şarta bağlanmışsa buna “koşullu cümle” denilmektedir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
bu açıklamayı örnekleyen bir cümle vardır?
A) Bir yerde insandan ve sanattan söz edilebilmesi özgürlüğün olmasına bağlıdır.

So n Vir aj

Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu, ya
da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi?
Kim ne diyebilir ki?”

D) IV.

B) İyi bir şair olabilmek için ömür boyu iyi şiirler
okumuş ve daha iyisini yazmaya çalışmıştı.
C) Çoğumuz için en büyük tehlike, hedefimizi çok
aşağıda tutmak ve ona erişmektir.
D) Bir gazeteci arkadaşımla seminerden sonra
akşam yemeği yemek üzere sözleştik.

C) kulaklarımla – Belki
D) düşlerimle – Hiç de değil!

8. Sınıf Türkçe
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4.
Test

10.

Cümlenin Anlamı ve Yorumu

I. Japonlar son derece sade, basit, yalın, mütevazı yaşayan insanlardır.

12. Ortaokul öğrencilerinin Türkçe derslerinde elde
edecekleri kazanımlardan bazıları,

II. Evlerini mobilya ve eşya ile dolduran bu insanlar, ruhen olgunlaşamamış; hayatın manasını anlayamamış ve zavallı kimseler.

I. okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları
ayırt etmek
II. metindeki sebep-sonuç ilişkisini fark etmek

III. Bak hele şuna, bir saatlik işi beş saatte yapan, kendisi değilmiş gibi davranıyor.

III. metindeki amaç-sonuç ilişkisini fark etmek
IV. cümleler arasındaki koşul-sonuç ilişkisini
kavramak

IV. Bir insanın gösteriş için eşyanın esiri olması
ne kadar acıdır.

şeklinde sıralanabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin, anlamca nitelenebilecekleri karşılıklar seçeneklerin
hangisinde yanlış verilmiştir?

Bu cümleler, söz konusu kazanımları sağlayacak örnek yargılardan bazılarıdır:
•• 

A) Durum tespiti – I. cümle
B) Acıma ve kınama – II. cümle

•• 

C) Alay etme – III. cümle
D) Tekrar etme – IV. cümle

•• 
•• 

Ancak düşük imkânlarla büyük engelleri aşarak taçlı bir başarı elde edebilirsiniz.
Bu seviyeye ulaşmak için bundan önceki 10
seviyeyi en az 7 puan alarak geçmiş olmanız
gerekiyor.
Engelleri aşmak, kendini ispatlayabilmek için
bu uzun soluklu çileye katlanmıştı.
Kendini geliştirme çabaları ve mesleki başarı
antrenmanları göz kamaştırıcıdır.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
numarası yer alan kazanımın verilen cümlelerde bir örneği yoktur?
A) I.

Bu cümledeki anlama en yakın yargı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

D) İnsan yaşamı için alışmak kaçınılmaz ise kişi
kendini güzel ve yararlı şeylere alıştırmalıdır.

D) IV.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişir?
So n Vir aj

A) Kötü alışkanlıklar kendiliğinden oluşur, iyi
alışkanlıklar ise ancak çaba ile geliştirilebilir.

C) Başarı, alışkanlığa dönüşünce uğruna harcadığınız çabayı hissetmezsiniz.

C) III.

13. Geçimsiz bir asi olmayacak kadar uzlaşılabilir,
her şeye katlanan bir ezik olmayacak kadar bağımsız bir birey olmak için kendinize bir katlanma
katsayısı belirlemelisiniz.

11. Aristo der ki: “Madem alışkanlıklarımızın kölesiyiz, o zaman iyi alışkanlıklar seçmeliyiz.”

B) Alışkanlıkların en güzeli çocukluktan beri
yapa yapa âdeta bir reflekse dönüştürdüğümüz davranışlarımızdır.

B) II.

A) Kendinizi kimse karşısında, uzlaşılamaz biri
durumuna düşürmeyin.
B) Bağımsızlığınızın, katlanacağınız şeylerin de
bir sınırı olduğunun bilinmesine bağlı olduğunu unutmayın.
C) Her şeye hayır demektense her şeye evet demenin rahatlığını tercih edin.
D) Evet ve hayır diyeceğiniz şeylerin belirli bir
son noktası olduğunu ilan edin.
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8. Sınıf Türkçe

Grafik - Tablo - Görsel Okuma
1.

5.

3.

Test

Ünite

Meksika, Orta Amerika ülkesidir. Kültür bakımından çok renkli bir özelliğe sahip olan Meksika’nın kendine özgü
pek çok kültürel ögesi vardır. Birçok sıcak ülkede olduğu gibi Meksika’da da insanlar öğle yemeğinden sonra
kısa bir süre uyurlar. Buna “siesta” denir. İnsanlar, çoğunlukla el dokuması kumaşlardan yapılmış “panço”ya
benzer giysiler giyerler. Giysilerinin üzerindeki desenlerin birçoğunun anlamı vardır. Meksikalılar “tako” denen
ve bizim yufka ekmeğine benzeyen bir çeşit ekmek yerler. Tako, içinde bol baharatlı, sebzeli ya da etli karışımlar konarak yenir. Millî müzik aletleri olan “marakas”, sallayınca ses çıkartan bir çalgıdır. Meksikalılar bu müzik
aletini çok sever.
Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinle ilgili değildir?
A)

B)

C)

D)

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
(I) Ekonomi biliminde iki temel kavram tanımlanmıştır. (II)
Bunlardan birincisi arz, ikincisi de taleptir. (III) Arz belli bir
zaman diliminde yararlanılması veya kullanılması için satışa sunulan mal ve hizmetleri, talep ise bu mal ve hizmetlerden yararlanma ihtiyacını anlatır.
(IV) Bu tabloda 4 aylık bir zaman diliminde piyasaya sürülen kırtasiye ürünlerinin grafiğine yer verilmiştir.

Arz
40
30
20
10

Talep ile 4 aylık zaman aynı yatay eksende, arz ile piyasaya sürülen ürünler de dikey eksende gösterilmiştir.

2.

10

20

30

40

Talep

Buna göre tablonun yorumlanmasına dair aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
So n Vir aj

A) Piyasadaki arz ile talep ilk 3 ay boyunca düzenli bir şekilde yükselmiştir.
B) 4 ay boyunca arz artarken talepte bir düşüş meydana gelmiştir.
C) Arz ve talebin eşit olarak en yüksek olduğu nokta 3. ayın sonudur.
D) 4. ayın sonunda arzda yani piyasaya sürülen ürün miktarında 2. ayın sonundaki noktaya dönülmüştür.
3.

Yukarıdaki grafik verileri hakkında bilgiler veren cümlelerin hangisi, yükleminin türüne göre ötekilerden farklı niteliktedir?
A) I.

8. Sınıf Türkçe

B) II.

C) III.

D) IV.
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