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  DENEME SINAVI   06.03.2018  

8.SINIF II. DÖNEM
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1. Sınav soruları alttan alta yayılmaya  başladı. 

Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı 

anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
 

A) Hepimize yalan yanlış bilgiler verdi. 

B) Komşuların uluorta konuşmasına çok kızdı. 

C) Kaybolan kediyi bütün sınıf gizlice aradı. 

D) Boş boş konuşması hepimizi kızdırdı. 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

kaldırmak sözcüğü “Bünyem böyle bir yolculuğu 

kaldıracak halde değildi son zamanlarda.” 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Hafifçe başını kaldırıp semaya baktı. 

B) Eren “Yarın erken kaldırın beni.” diye seslendi. 

C) İçeriden gelen pis koku midesini kaldırmıştı. 

D) Bu haberi kalbi kaldırmaz demiştiler de 

inanmamıştık. 

 

 

3. 

 İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

 Serin serin Kapalıçarşı; 

  … 

  Çekiç sesleri geliyor doklardan, 

  Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları; 

  İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

                Orhan Veli Kanık 

Yukarıdaki dizelerde hangi duyuyla ilgili 

ayrıntılardan faydalanılmamıştır? 

 

A)                 B)            

  

 

C)                               D) 

     

4. Aşağıda Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi’ nde 

yer alan bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin 

bu anlamda kullanıldıkları cümleler karışık olarak 

verilmiştir. Bu kelimeleri cümlelerin içinden bularak 

bulmacanın satırlarına yazınız. 

         1     2     3     4    5     6     7   8     9   10 

 

ANLAMLAR 

Soldan sağa 

1- Olanak  

2- Yaşı ilerlememiş olan 

3- Birkaç şeyi bir araya getirmek 

   

CÜMLELER 

. Zamanını istediğin gibi kullanma imkân elindedir. 

. Geleceğimiz gençlere emanettir. 

. Tevhit-i Tedrisat kanunu 3 Mart 1924’te TBMM’de 

kabul edildi. 

Buna göre bulmacanın 4. sütununda bulunan 

harfler sırasıyla aşağıdakilerin hangisidir? 

 

A)  G        B)  K         C)  A         D) N 

      V             E              Ç              M 

      K             H              H              Ç 

 

 

5.    “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 

        Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.’’ 

         Mehmet Akif Ersoy 

Yukarıda şair neyin öneminden bahsetmektedir? 

 

A) Etkileyicilik   B) Doğruluk 

C) Öznellik   D) Kalıcılık 

 

1           

2           

3           
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6. “Ana babalar çileğin ağaçtan toplanmadığını 

bilen, kök sebze denilince havuç, kereviz gibi 

sebzelerden söz edildiğini anlayan çocuklar 

yetiştirmelidir.” diyen bir kişi, bu sözleriyle 

aşağıdakilerden hangisini öne sürmektedir? 

 A) Çocukların bol miktarda meyve, sebze yemesi 

gerektiğini  

B) Kendisinin, çocuk yetiştirme konusunda uzman 

olduğunu  

C) Çocuklara doğayla ilgili bilgi kazandırılmasında 

ana babalara görev düştüğünü  

D) Çocukların yetiştirilmesinde, ailede verilen 

eğitimin okulda verilenden daha önemli olduğunu 

 

 

 

 

7. Bir romancıyla ilgili aşağıdaki 

açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle 

uyuşmamaktadır?  

A) İşlediği konuyu, çizdiği ve betimlediği karakterleri, 

bunlar arasındaki ilişkileri bugüne değin başka hiçbir 

romancının yansıtmadığı bir biçimde vermiştir. 

(özgünlük) 

 B) Anlatımını oluşturan söz değerlerini seçerken 

dilin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmış, bunları 

kılı kırk yaran bir tutumla kullanmıştır. (titizlik)  

C) Okurken söyleyiş güçlüğü yaratmayan, anlamları 

herkesçe bilinen sözcükleri seçerek konuşma dilinin 

özelliklerini içeren, kısa cümleler kurmuştur. (akıcılık)  

D) Anlatımındaki ayrıntı zenginliği, ayrıntıları işlevsel 

bir biçimde verişi onun söylemine inandırıcı bir 

nitelik kazandırmıştır. (evrensellik)  

 

                      GALERİ PROGRAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURAT BEY'İN BİLGİLERİ 

—  Murat Bey hafta içi ve saat 19.45'e kadar çalışır. 

—  Cuma günü galeriye gidemez. 

—   İş çıkışında galeriye gider. 

—   Yalnızca 3. veya 2. galeriye gidebilir. 

8. Yukarıda verilen bilgilere ve galeri 

programına göre, Murat Bey hangi gün galeriye 

gider? 

 

A) Salı       B) Cumartesi    

C) Çarşamba      D) Pazar 

 

 

9. 

  

 

 

 

 

Bu dörtlüğün anlam bütünlüğüne göre altı çizili 

söz öbeği, aşağıdakilerin hangisini temsil ediyor 

olabilir?  

A) Kitap        B)  Doğa      C) Hayat        D) Ev 
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Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. 

Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. 

 

10. ve 11. Soruları aşağıdaki paragrafa göre 

çözünüz. 

Gençler bir ülkenin geleceğidir. Yani gelecekte de o 

ülkenin var olacağının en büyük kanıtıdır. Ülke- miz 

de genç nesil olarak oldukça fazla bir niceliğe sahiptir 

ancak gelin görün ki bu nicelik niteliğe yansı- 

mamıştır maalesef. Hiç düşündünüz mü yirmi bir 

yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'e yaraşır bir gençlik 

yetiştirebiliyor muyuz? Ya da Atatürk gibi her alanda 

bir şeyler söyleyebilecek gençlerimizin sayısı ne 

kadar? Keşke geçmişimizi biraz daha dikkatli 

irdeleyebilsek, sizce de öyle değil mi? 

10. Yukarıdaki parçanın anlatımında 

aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?  

A) Tanımlama-Örneklendirme  

B) Örneklendirme-Tanık gösterme   

C) Tanık gösterme-Tanımlama 

D) Öyküleme-Betimleme  

 

11. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki metin 

türlerinden hangisinden alınmış olabilir? 

A) Makale B) Sohbet C) Deneme   D) Anı 

 

 

12. Serkan Öğretmen ve yeğeni Tunahan Efe 

birbirleriyle konuşmaktadırlar. 

Serkan Öğretmen:   Yeğenim derslerine dikkat et  

 yoksa sınıfta kalırsın. 

Tunahan Efe:  Öyle mi amca? Sınıfta kalırsam   

  gece ben çok korkarım tek başıma ama. 

Yukarıdaki konuşmada Serkan Öğretmen ve 

yeğeni Tunahan Efe “kalmak” kelimesini hangi 

anlamda kullanmıştır? 

    Serkan Öğretmen           Tunahan Efe  

A) Kaçınmak          -          Görünmemek 

B) Saklanmak        -          Uzaklaşmak 

C) Sınıfı geçememek       -         Yapamamak 

D) Sınıfı geçememek       -          Konaklamak 

 

Kirpiler, kış uykusuna yatmak için 

birkaç küçük yuva yaparlar. Bu 

yuvaların içine kuru yapraklar, 

ince dallar yerleştirirler. Yuvanın 

içinde sürekli dönerek yaprakların, dalların 

düzleşmesini sağlarlar. Kirpiler birkaç yuvaları 

olduğu için başka hayvanlar tarafından rahatsız 

edildiklerinde ya da soğuktan etkilendiklerinde 

birinden diğerine geçebilirler.  

Sincaplar; kış için ağaç kovuklarına, 

kuş yuvalarına, ağaç dallarına, 

çatılara yuva kurabilirler. Yuvalarının 

içini kuru yaprak, ot, yosun ve tüy 

gibi malzemelerle kaplarlar. Yuvalarının en dışını da 

ağaç dallarını yerleştirerek iyice sağlamlaştırırlar. Yu-

valarını diğer sincaplarla paylaşabilirler ve birbirlerine 

sokularak ısınırlar. Dışarı çıkamadıkları dönemler için 

kozalak, ceviz gibi tohumları yuvalarında saklarlar. 

Sincapların birkaç kış yuvası da vardır.  
 

13. Buna göre, kirpilerin ve sincapların farklı 

yönü aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kış şartlarına uygun yuvalar yapmaları  

B) Yuvalarını kendi türlerinden hayvanlarla 

paylaşmaları  

C) Kışın yararlanmak için birden fazla yuva 

yapmaları  

D) Yuvalarını kurmak için ağaç dallarından 

faydalanmaları 

 

 

14. 

 

 

Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin 

hangisinde verilmiştir? 

A) Kişileştirme – Benzetme 

B) Abartma – Konuşturma 

C) Abartma – Benzetme 

D) Konuşturma – Kişileştirme 
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15 ve 16. Soruları aşağıdaki metne göre 

çözünüz. 

Kötü karakterli bir genç varmış. Bir gün babası ona 

çivilerle dolu bir torba verip, “Arkadaşların ile tartışıp 

kavga ettiğin zaman, her seferinde bu tahta perdeye 

bir çivi çak.” demiş. Genç, birinci gün tahta perdeye 

37 çivi çakmış. Sonraki haftalarda kendi kendini 

kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün daha az 

çivi çakmış. Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi 

çakmamış. Babasına gidip söylemiş. Babası 

yeniden tahta perdenin önüne götürmüş. “Bugünden 

başlayarak tartışmayıp, kavga etmediğin her gün 

için tahta perdeden bir çivi çıkart.” demiş. Günler 

geçmiş bir gün gelmiş ki her çivi çıkarılmış. Babası 

ona: “Aferin iyi davrandın; ama bu tahta perdeye iyi 

bak. Artık çivi yok; fakat çok delik var. Geçmişteki 

kadar temiz ve güzel olmayacak.” demiş. 

“Arkadaşlarla tartışıp kavga edildiği zaman kötü 

kelimeler söylenebilir. Her kötü kelime bir yara 

(delik) bırakır. Bin defa özür dilesen kendini 

affettirmeye çalışsan bile bu tahta perdedeki çivi 

delikleri gibi kalbinde yara kalacak ve 

kapanmayacaktır.” 

 

15. Bu metinde vurgulanmak istenen ana 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bin bilsen de bir bilene danış. 

B) Söz uçar yazı kalır. 

C) Sus ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile 

uslanmayanın hakkı kötektir. 

D) Bıçak yarası kapanır, dil yarası kapanmaz.  

 

 

 

16. Bu metindeki altı çizili bölümdeki anlam 

özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Önyargı        B) Aşamalı durum 

C) Gerçekleşmemiş beklenti      D) Değerlendirme 

 

 

17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül (,) 

kaldırılırsa cümlenin öğesinde değişiklik olur?  

A) Onun gibi, yapıtlarında kendini anlatanlar da var.  

B) O, romanıyla bir ilke imza attığını söylüyordu.  

C) Kardeşimin, atasözlerini ve deyimleri pek 

bilmediği ortaya çıktı. 

 D) Ona, karşı takımın oyuncularından söz ettim. 

 

 

18.    Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda, 

         Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda, 

         Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni; 

         Unutamadığım, unutamadığım ne olur anla beni! 
 

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Kişileştirme yapılmıştır. 

B) Adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir. 

C) Dize sonlarında ses benzerliği vardır. 

D) Örtülü anlamlı cümleye yer verilmiştir. 

 

 

19. Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklar, ne 

kadar acıdır ki, sokak oyunlarının hazzını 

yaşayamayacaklar.  

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Geçişsiz çatılı eylem 

B) Sıfat fiil eki almış sözcük 

C) Söz öbeğinden oluşan özne 

D) Etken çatılı eylem  

 

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmamıştır? 

A) Bisiklet sürerken karşısına çıkan köpek 

yavrularını farketmedi 

B) Beni buradan uzaklaştırmak için herşeyi yaptılar. 

C) Şu karşıki dağda derin bir mağra var hiç 

unutamadığım. 

D) Herkes hayatında er ya da geç bir sorunla 

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

11B 12D 13B 14C 15D 16B 17B 18A 19A 20D 


