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8.
SINIF

1.
A B C D E
I
II
III
IV
Cümleler:
I. Nadir kelebeklerden oluşan bir koleksiyonu vardı. (Eş anlamlısı)
II. Çağdaş medeniyetler seviyesine erişmek hedefimiz olmalı. (Zıt anlamlısı)
III. Onun davranışlarından hep şüphelenirim. (Eş anlamlısı)
IV. Hayat zıtlıklarla güzel. (Eş anlamlısı)
1-Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yay ayraç içindeki anlamları tablodaki ilgili satırlara
yazıldığında “C” sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını noktalı yerlere yazınız.
1- Bu takım ancak balık kavağa çıkınca şampiyon olur. Hiçbir zaman.
2- Bazen sana bir şey anlattığımda havanda su döğdüğümü düşünüyorum. Bir şeyi duymazlıktan gelmek.
3- Bütün sınıf ağız birliği etmişçesine aynı cevabı vermişti. Birbirinden farklı şeyler söylemek.
4- Ne şiş yansın ne kebap diyerek bu problemi çözemezsin. İki taraf da gücendirilmesi veya korunsun.
(Her doğru yanıt 20 puandır.)
Öğretmenin sorduğu bu soruya noktalı yerlerdeki gibi cevap veren Duru toplamda kaç puan almıştır?
A) 80

3.

B) 60

C) 40

D) 20

Deyimler sayesinde bir olayı az sözle ve daha etkili bir şekilde anlatabiliriz. Örneğin; sıkıştırıp tedirgin etmek
anlamında ……………………………………., birisine bilmeden dokunarak söz söylemek anlamında
……………………………………., güç ve ağır işleyen bir işi yetersiz araçlarla geç ve güç de olsa başarmak anlamında
………………………………………………, istemeden başkalarının konuşmalarını dinlemek anlamında
…………………………………………….. deyimleri kullanılır
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde metinde boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun bir deyim
bulunmamaktadır?
A) Arka koltukta oturan çocukların konuşmalarına kulak kabarttım.
B) İşlerin yavaş ilerlediğini gören patron çalışanların ensesinde boza pişirdi.
C) Yemeğin tadının çok kötü olduğunu söylediğimde arkadaşımın yüzünün asıldığını görünce pot kırdığımı
anladım.
D) İğneyle kuyu kazmışlar, sonunda köydeki evlerini bir kat daha çıkmışlardı.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A)

Çiçeklere yeterince su vermediğinden çiçekler soldu.

B)

Karın yağmasıyla köy yolları kapandı.

C)

Korku filmi izlediği için uyuyamadı.

D)

Kilo vereyim diye spor yapıyordu.

5.
Sözcüğün akla gelen ilk anlamına gerçek (temel) anlam denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Bir yaz boyunca tatilde bol bol yüzdüm.
Sınavdan yüz almayı hedefliyorum.
Bu çocuk hep senden yüz buluyor.
Çok kötü düştüğü için kolu fena şekilde yüzüldü.

6.
Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kullanımıyla kazandığı anlama terim anlam
denir. Bir sözcüğün terim anlamlı olup olmadığı kullanıldığı cümleye göre değişir.

Yukarıdaki verilenlerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılan bir
sözcük yoktur?
A)
B)
C)
D)

Oyunun ikinci perdesi henüz başlamadı.
Olaylara bir de farklı açıdan bakmak gerekir.
İki noktadan her zaman bir doğru geçer.
Bugünkü dersimizde ışık konusunu işledik.

7.

Benim Canım Babam…
Nasıl da yufka yürekli, sevecen, iyilik dolu bir insandı. Bir çırçır fabrikasında çalışıyordu.
Ambar bekçisiydi. Tıpkı öteki bekçiler gibi, kalın yünlü kumaştan üniformasını yaz kış çıkarmazdı
üstünden. Şapkasını çıkardığı zaman o kısacık kırçıl saçlarında izleri dururdu çukur çukur.

Yukarıdaki paragrafta babanın hangi özelliğine değinilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Göz rengine
Öğrenim durumuna
Diğer bekçilerle benzerliğine
Saçlarının rengine

8. ‘’ Seni de sevmiyor değiliz.’’ cümlesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A)
B)
C)
D)

Sen bizim için önemlisin.
Seni sevmemiz lazım.
Seni sevme konusunda kararsızız.
Seni de seviyoruz.

9. (I)Cumhuriyet, savaşlarla bitmiş bir aydınlar kitlesinin yerine yeni bir okumuş sınıfı yaratmayı

başarmışsa da cehaleti yenememiştir. (II)Uzunca bir süreden beri cehaletin yıkmadığı bina,
yakmadığı orman, kurutmadığı göl kalmamıştır. (III)Bunlarda sorumluluk da yok ilimde yok .(IV)Bu
böyle devam edemez, etmemeli. (V)Çünkü hayat bu kadar basit değil.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

I. cümlede, cehaletin olduğuna değinilmiştir.
II. cümlede, cehaletin sonunda olanlar belirtilmiştir.
III. cümlede, sorumluluğun ardından ilmin bittiği vurgulanmıştır.
V. cümle, IV. cümlenin nedenidir.

10. ‘’ İnsan kederli ve sevinçli zamanlarında, yüreğinin katlanabileceğinden fazlasını bir başka duygulu

yürekle paylaşmak ister.’’

A)
B)
C)
D)

Parçaya göre insanı böyle davranmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?
Önemli gördüğü konular üzerinde düşünmek.
İnsanları karşılık beklemeden sevmek.
Konuların açılımını yapmak.
Mutlulukları çoğaltmak üzüntüleri azaltmak.

11.

12. Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire bulunmaktadır. Ekin, Deniz, Ada, Sevinç, Defne ve

Murat’ın oturduğu dairelere ilişkin verilen bazı bilgiler şu şekildedir.
•
•
•

En üst katta kurduğu cümlelerde fiilimde olmayan kişiler oturacaktır.
2. katta kurduğu cümlelerde adlaşmış sıfat olan kişiler oturacaktır.
En alt katta ise cümlelerinde birden fazla fiilimsi bulunan kişiler oturacaktır.

Deniz

Arkadaşınız söyledikleri karşısında dona kaldı.

Ekin

Annesini günler sonra karşısında görünce koşar adımlarla yanına gitti.

Ada

Aysun teyzenin dolması çok lezzetliydi.

Sevinç

Seyir halinde telefon kullanmayalım kazalara davetiye çıkarmayalım.

Defne

Gülü seven dikenine katlanır.

Murat

Çocuğun bağırışını duyan herkes koşarak bahçeye çıktı.
Verilenlere göre kimler hangi katta oturmaktadır?

A)
Ada
Defne
Ekin
B)
Ada
Deniz
Ekin
C)
Sevinç
Ekin
Ada
D)
Sevinç
Ada
Murat

Deniz
Murat
Sevinç
Sevinç
Defne
Murat
Deniz
Murat
Defne
Defne
Deniz
Ekin

13.
Fiilimsi ekiyle oluşturulmuş kalıplaşmış isimler vardır. Bu sözcükler isimleştiği için fiilimsi değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya örnek bir sözcük kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Dolma ve sarmayı çok severim.
Bahçeye kazmayı bıraktım.
Bana danışmadan toplantıya girme.
Fırından ekmek alır mısın?

14. ‘’Evden dışarı çıkmayarak virüslerden korunmaya çalıştı.’’

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyle yapıca özdeştir?
A)
B)
C)
D)

Ödevlerini her zaman zamanında yapar.
Kitaplarını türlerine göre ayırdı, okumak için birini seçti.
Ablasının yanına gitti ve ondan özür diledi.
Yolda düşünce ağlamaya başladı.

15. Dünya üzerinde ilk kez 1960’lı yıllarda görülen Covid-19 olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya

da corona virüsü adıyla biliniyor. Koronavirüs aralık ayında Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıktı.
İnsanlarda enfeksiyonlara neden olan korona virüsler özellikle hayvanlardan insanlara bulaşır.
Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde
yüze, buruna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekmektedir. Hasta kişilerden ve kapalı
mekânlardan mümkün olduğunca uzak durulması virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.
Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir.
İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması
gerekenlerdir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Herhangi bir tedavisinin bulunmadığına
B) Dünyayı etkisi altına aldığına
C) Hayvanlardan bulaştığına
D) Korunma yollarına

16.
Koronavirüs ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Geçe süre içinde
neredeyse dünyanın her yerine yayılmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsten bugün itibariyle
4.387 kişinin hayatının kaybettiği kayıt altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlerin %70’i 60 yaş üstü
kişiler ve ikinci bir rahatsızlığı olan kişiler olduğu bilinmektedir. 186.768 kayıtlı hastanın bulunduğu
dünyada virüsün öldürme oranı %2-3 olarak bilinmektedir.

Yukarıdaki parçada yararlanılan düşünceyi geliştirme yolu ve anlatım biçimiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Tanımlama- Açıklayıcı anlatım
Tanık gösterme- Tartışmacı anlatım
Sayısal Verilerden Yararlanma- Açıklayıcı anlatım
Örnekleme- Betimleyici anlatım

17.
Zarf- fiiller kullanıldığı cümleye zaman ya da durum anlamı katar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf- fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A)
B)
C)
D)

Sabah olmadan evine geri dönmelisin.
Başka yerlere uğramadan doğruca babanın yanına git.
Onu öylece karşımda gördükçe gençliğim aklıma geliyor.
Sen susunca sanki dünyalar başıma yıkılıyor.

18.
“-mı, -mi” soru ekleriyle oluşturulan soru cümlelerinde vurgu soru ekinden (-mi, -mı) önceki sözcüktedir.

Yukarıdaki verilen bilgiden hareketle aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde farklı bir öge
vurgulanmıştır?
A)
B)
C)
D)

Dün gece benim yanımda sen mi kaldın?
Akşam kedi senin arkandan içeriye mi girmiş?
Hasta haliyle o da sokağa mı çıkmış?
Karşı komşumuz anahtarını içeride unutunca dışarıda mı kalmış?

19. (I) Tarihin derinliklerinden çok eski bir rüzgâr esiyor. (II) Sahra, mavi gökyüzü ve kızgın kum

tepelerinin sonsuzluğu ile etkiliyor bizi. (III) Güzellikleriyle gözlerimiz kamaşırken tarihten izler
taşıyan çok önemli bir yer olduğunu göz ardı ediyoruz. (IV) Burada hala varlığını sürdüren geçmiş;
kendini kum, taş, ısı ve kuru rüzgârdan yansıtıyor.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ile ilgili hangisi söylenemez?
A) Cümle kurallı bir fiil cümlesidir.
B) Cümle basit devrik bir fiil cümlesidir?
C) Cümle birleşik kurallı bir fiil cümlesidir.
D) Cümle sıralı kurallı bir fiil cümlesidir.

20. Gerçekten kusursuz bir sanat eserinde bütün öğeler birbirine sımsıkı bağlıdır. Bunların

birleşmesinden “bütün” ortaya çıkar. Bütünlük ilkesine uyan sanatçıların çoğu da şu sonuca
ulaşır:…………….

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi ile sürdürülebilir?
A)
B)
C)
D)

Kusursuz bir sanat eserinde bütünün değeri ayrı ayrı ögelerin toplamının değerinden üstündür.
Bu ilke sanatın bütün dallarında uygulanabilirse sarsılmaz bir ilke özelliği kazanır.
Herkesin bizim gibi düşünmesi gayet normaldir çünkü sanatta çeşitlilik farklı düşüncelerle oluşur.
Tek başına bütünlük ilkesiyle birbiriyle alakasız unsurları birleştirmek yanlış bir yoldur.

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. C
3. A
4. D
5. C
6. B
7. D
8. D
9. C
10. D

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cevap Anahtarı için karekodu okutabilirsiniz

B
B
C
D
B
B
B
A
D
A
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