
TÜRKÇE DERSİ İÇERİK VE MATERYAL GELİŞTİRME 

TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ 

8. SINIF LGS DENEME SINAVI 

Adı – Soyadı:………………………………………… 

Sınıfı – Numarası:………………………………….. 

1.  “Günlük yaşamımızda en sık sorulan sorudur: 

Acaba bu madde kanser yapar mı? Konuyla ilgisi olan 

olmayan birçok uzman hemen konu hakkında kendince 

bir yorum yapmaya kalkar. Sonra efsaneler ortaya 

çıkar ve kulaktan kulağa birçok yanlış bilgi hızla 

yayılır. Ancak bir maddenin veya etmenin kanser 

yapıp yapmadığına karar verme süreciyle ilgili Dünya 

Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı son derece etkin ve 

yetkin uluslararası bir kurum var: Uluslararası Kanser 

Araştırma Kurumu. Neredeyse kırk yılı aşkındır 

görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bugüne kadar 

da yüzlerce etmeni karsinojenite açısından 

değerlendirmiş ve tüm bu etmenlerin karsinojen olup 

olmadığı konusunda detaylı, resmi raporlar 

hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmiştir.” 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)Bir etkenin kanser yapıp yapmadığını araştıran bir 

kurum vardır. 

B)Kanser, yaşamımızda kafamızı meşgul eden bir 

konudur. 

C)Kanser konusunda halk arasında birçok yanlış bilgi 

yayılabilir. 

D)Kansere çare bulma konusunda bilim insanları hızla 

çalışmaktadır. 

 

2. “Çinli drone üreticisi Ehang, yolcu taşıyabilen drone 

Ehang 184’ü geliştirdi. İnsansız hava araçları olarak 

tanımladığımız klasik drone’ların aksine tek kişilik 

yolcu taşıma kapasitesi olan drone, yolcusunu 

üzerindeki kabinde taşıyor. Kabinin içindeki tablet 

üzerinden yolcunun gideceği adres ve uçuş bilgileri 

görüntülenebiliyor. Drone, yere paralel dört kol ve 

sekiz pervane ile uçuyor. Gücünü tamamen elektrikten 

alan aracın tam şarj edilmesi iki saat alıyor. Drone, 100 

kg ağırlığındaki bir yolcuyu 23 dakika boyunca 100 

km/s hızla taşıyabiliyor.” 

Yukarıda verilen parçayla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A)Drone, hava ulaşımını olumsuz etkilediği için 

kullanımı kısıtlanmıştır. 

B)İnsan taşıyabilen bir insansız hava aracı 

geliştirilmiştir. 

C)Drone amacı dışında kullanılmaya başlanan bir araç 

olmuştur. 

D)İnsansız hava araçları son yıllarda kullanımı artan 

bir araç olmuştur. 

3. “Türkçede tüm lezzetler için kullanılan “tat” 

sözcüğünün sıfat hali “tatlı”nın sadece “şekerli” 

anlamında kullanılması dahi tatlı gıdalara olan 

zaafımızı göstermiyor mu? Türkler tatlı ihtiyacını 

yüzyıllar boyunca bal, kuru üzüm ve meyve 

pekmezlerinden karşıladı. 20. yüzyılın ortalarında 

şeker pancarı ve şeker kamışı endüstrisi tüm dünyada 

gelişmeye başlayınca geleneksel tatlı ürünleri yerini 

büyük ölçüde sofra şekerine bıraktı. Kalorisi yüksek 

sofra şekeri tüketiminin artışı diyabet, kalp-damar 

hastalıkları ve obezite gibi bazı kronik sağlık 

sorunlarını da beraberinde getirdi. Çözüm kalorisi 

düşük ya da tamamen kalorisiz, sentetik (kimyasal 

yollarla üretilen) tatlandırıcılarda aransa da uzmanlar 

bunların da sağlığa olumsuz etkileri olduğu 

düşüncesinde. Son yıllarda dikkatleri üzerine çeken 

stevya bitkisi ise doğal ve sıfır kalorili olma özellikleri 

nedeniyle olsa gerek, 2015 yılında Avrupa Stevya 

Birliği tarafından Stevya Yılı olarak adlandırıldı.” 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)Şeker, tüketiminin artışı birçok sağlık sorunlarını da 

beraber getirmiştir. 

B)Stevya bitkisi doğal olması ve sıfır kalorili olması 

sebebiyle son yıllarda önemi artmıştır. 

C)Şekerli yiyeceklerin doğal şeker pancarından 

üretilmesi tavsiye edilmektedir. 

D)Türkler tatlı ihtiyacını uzun yıllar doğal 

yiyeceklerden karşılamıştır. 

 

 

 

4. “Okyanusların ısınması hem mercanların 

beyazlamasına yol açarak mercan resiferini yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor hem de ılık su 

soğuk suya göre daha fazla hacim kapladığı için deniz 

seviyelerinde fazladan artışa neden oluyor.” 

Yukarıda verilen cümleden aşağıdakilerden hangisi 

kesin olarak çıkarılır? 

A)Küresel ısınmayla birlikte okyanuslar ısınmaya 

başlamış bu da birçok soruna sebep olmuştur. 

B)Mercan resiferinin yok olma tehlikesi ve deniz 

seviyelerindeki artışın sebebi okyanusların ısınmasıdır. 

C)Okyanusların ısınması buzulların erimesine yol 

açarak iklimi değiştirmektedir. 

D)Ozon tabakasının delinmesi okyanus sularının 

ısınmasına yol açmaktadır. 
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5 – 9. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız. 

“Mısır, Mezopotamya, Babil, Hint ve Çin uygarlıklarında geliştirilen bilim etkinliği, MÖ 6. yüzyıldan itibaren 

Antik Grek dünyasında daha ileri bir düzeye taşınmış, matematik, astronomi, biyoloji, tıp ve fizik disiplinlerinde uzun 

yıllar egemen olan başarılar sergilenmişti. MÖ 3. yüzyıldan itibaren ise mevcut bilgiler pratiğe uygulanmaya başlandı. 

Bu aşamada birçok önemli teknik araç geliştirildi ve başlangıçta egemen olan saf araştırma geleneği, uygulama alanı 

olan bilgilerin toplumsal açıdan yarattığı ilginin ve dikkatin etkisiyle başat bir konum kazandı. Buna karşılık MÖ 30 

yılından itibaren siyasi bir güç halini almaya başlayan Romalıların egemenliğiyle birlikte, bilimin kuramsal boyutu 

gittikçe daha az önemsenmeye ve imparatorluğun fiziksel gücünün gerektirdiği teknik araç-gereç yapımının öne 

çıkarılmasıyla da unutulmaya başlandı. Başlangıçta bilgiye sahip olmak başlı başına bir erdem olarak kabul edilirken, 

giderek bilginin yararı tartışılmaya başlandı. Diğer taraftan Milat’la birlikte tarih sahnesine çıkmaya başlayan 

Hristiyanlığın doğuşuyla, bilgi aynı zamanda dini bir kimlik kazanmaya da başladı ve Batı’da bütün Orta Çağ boyunca 

egemen olacak bir yapı doğdu. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte düşüncenin dinselleşme süreci giderek ivmelendi 

ve özellikle Hristiyanlığın Romalılar tarafından resmi bir din olarak benimsenmesiyle birlikte dini düşünce klasik 

düşünce karşısında giderek güçlendi. Klasik dönemin düşünsel birikiminin bütünüyle benimsenmemesine ve yalnızca 

Hristiyanlığın ilkeleri ile bağdaşabilen kısmının benimsenmesine yol açmış olması bu güçlenmenin belirgin 

sonuçlarından biridir. Bu tutumun yol açtığı diğer bir önemli sonuç da theorianın yerini almaya başlayan praxisin 

Hristiyanlıkla birlikte bütünüyle ilgi gösterilen tek bilimsel etkinlik haline gelmesidir. Böylece bilimsel etkinlik 

değerini ve önemini bütünüyle yitirmiş ve giderek bilginin üretilmediği karanlık bir döneme girilmiştir.” 

5. Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A)Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte düşüncenin 

dinselleşme süreci giderek hız kazanmıştır. 

B)Romalıların egemenliğiyle birlikte, bilimin teori 

kısmı gittikçe daha az önemsenmeye başlandı. 

C)Hristiyanlıkla beraber yapılan bilim de dini bir 

nitelik taşımaya başlamıştır. 

D)Milattan önce yapılan bilim daha hızlı ilerleseydi 

bugün farklı bir konumda olabilirdik. 

 

 

 

 

6. Yukarıda verilen metnin türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Makale 

B)Hikâye 

C)Söyleşi 

D)Deneme 

 

 

 

 

7. Yukarıda verilen metnin dil ve anlatım 

özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A)Nesnel yargılara yer verilmiştir. 

B)Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. 

C)Atasözlerinden faydalanılmıştır. 

D)Bazı çıkarımlara yer verilmiştir. 

 

8. Yukarıda verilen metne göre mevcut bilgilerin 

pratiğe uygulanmaya başlanması aşağıdakilerden 

hangisine sebep olmuştur? 

A)Bilim alanında birçok kitabın yazılmasını 

sağlamıştır. 

B)Önemli araçların geliştirilmesine sebep olmuştur. 

C)İlk defa üniversitelerin kurulmasını sağlamıştır. 

D)Bilim insanlarının kendi aralarında tartışmalarına 

neden olmuştur. 

 

9. Yukarıda verilen metinde altı çizili kelime 

grubunda virgül hangi işleviyle kullanılmıştır? 

A)Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 

özneyi belirtmek için kullanılmıştır.  

B)Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 

kullanılmıştır.  

C)Eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasında 

kullanılmıştır.  

D)Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler 

arasında kullanılmıştır. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası 

yapılmıştır? 

A) Dünya’da önemli beyin araştırma merkezlerinde 

kullanılıyor. 

B)Her iki ansiklopedinin de küçük okurlarımıza okuma 

zevki aşılamasını ve onları yeni şeyler öğrenmeye 

heveslendirmesini umuyoruz. 

C)Lazerler bilimsel bilginin insanlığın doğrudan 

faydalanabileceği üstün teknolojilere dönüşümünün en 

çarpıcı örneklerinden biri. 

D)Günümüzün toplumları büyük ölçüde fosil yakıtlara 

dayalı olarak yaşıyor. 
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11. İnsan vücudunun en büyük organı olan deri, farklı 

türlerde mikroorganizmaları bünyesinde barındırıyor 

Özellikle elimizin derisi üzerinde birçok bakteri 

bulunuyor. Bu bakterilerin çoğu vücudumuza zarar 

veriyor. Bu yüzden elleri temiz tutmak, 

mikroorganizmalar yoluyla yayılan hastalıklardan 

korunmak için alabileceğimiz önlemlerin başında 

geliyor. Hatta bazı bilim insanları el hijyenini “kendi 

kendinize yapabileceğiniz aşı” olarak tanımlıyor. 

Birçok araştırma el hijyenine gereken önemin 

verilmemesi durumunda bakterilerin vücudumuza ağız 

yoluyla bile girdiğini gösteriyor.  

Bu parçanın anahtar kelimeleri aşağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) mikroorganizma- önlem-yol-vücut 

B) mikroorganizma-hijyen-el-deri 

C) el-koruma-bakteri-zarar 

D) deri-organ-aşı-insan 

 

 

 

- Bütün tahtalar ıslandığı için şişiyor. 

- Konuşması ayakta alkışlanınca şişti. 

- Yemekleri ve tatlıları fazla yedikçe şiştim. 

- Çok yürüdüğü için bacakları şişmiş. 

12. “Şişmek” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki 

anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? 

A) Gururlanmak, büyüklenmek 

B) Hacmi büyümek, genişlemek 

C) Rahatsız olacak kadar doymak 

D) Utanmak, mahcup olmak 

 

 

 

 

 

13.  (I) Telkâri, Mardin’de yapılan bir gümüş işleme 

sanatıdır. (II) Altın veya gümüş telin bir alet 

yardımıyla örülmesi sonucu elde edilmektedir. (III) Bu 

teller ustaların elinde harika şekiller almaktadır. (IV) 

Telkâri işlemeciliğinin unutulmaması içinse doğru 

adımlar atılmaktadır. 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili 

hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede tanımlama yapılmıştır. 

B) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

C) III. cümlede beğenme anlamı vardır. 

D) IV. cümlede onaylama anlamı vardır. 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden 

farklı bir söz sanatı kullanılmıştır? 

A) Bozuk bir saattir yüreğim, hep sende durur. 

B) Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. 

C) Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur. 

D) İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla 

su. 

15. Şöhrete kavuşup çok para kazanınca…………….. 

bir adam oldu. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır? 

A) derisine sığmayan 

B) burnu Kaf Dağı’nda olan 

C) kendini dev aynasında gören 

D) aza tamah etmeyen 

 

 

 

16. K.  Derviş adamın burada kalmak 

istediğini anlar. Bir süre ortadan kaybolur ve 

elinde su dolu bir kapla adamın karşısına çıkar. 

Bu, daha fazla kişiyi kabul edemeyeceğim 

demektir. Adam bu mesajı alınca elindeki su 

dolu kapla bahçeye yönelir. 

L. Vaktiyle dervişlerden biri bilgeliğin sırlarını 

aramak için evine gelenleri kabul eder. Burada 

önemli olan, konuşmadan kendini ifade 

etmektir. Bir gün, bir yabancı dervişin kapısına 

gelir ve bekler. Kapıda zil yoktur. Bir süre 

sonra kapı açılır ve derviş yabancının karşısına 

çıkar. 

M. Bahçeden aldığı bir gül yaprağını elindeki 

su dolu kaba koyar. Tekrar dervişin kapısını 

çalar. Derviş ise bu hareketin karşısında 

saygıyla eğilir ve adamı evine kabul eder. 

Çünkü adam suyu taşırmayan bir gül 

yaprağına her zaman yer vardır demek 

istemiştir. 

Aşağıdakilerin hangisinde metnin 

bölümlerini ifade eden harfler, “giriş-

gelişme-sonuç” şeklinde sıralanmıştır? 

A) L-M-K    B) L-K-M 

C) M-K-L    D) K-M-L 
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17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yapısı 

diğerlerinden farklıdır? 

A)Dünyamız sürekli değişiyor. 

B)Geçen hafta Ayşe trafik kazası geçirmiş. 

C)Evde aniden telefon çaldı. 

D)Ankara’da bulutlar sessizce ilerliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Saz şairlerinin kendilerine veya başkalarına ait 

şiirleri derledikleri, genellikle deri kaplı ve aşağıdan 

yukarıya doğru açılan defterlere cönk denir. Antoloji 

ile benzerlik gösteren bu defterlere, halk arasında dana 

dili ya da sığır dili denilmektedir. En eskisinin 15. 

yüzyıldan kaldığı düşünülen cönkler, günümüzde 

koleksiyon değerindedir. Bazı cönklerde, divan şiirleri, 

vaaz metinleri ve hutbeler bulunur. İçinde 

bulundurduğu metinlere göre dört sınıfa ayrılan 

cönklerde belirli bir yazım kuralı bulunmaz. Cönkler 

hazırlanırken yazan kişinin zevki ve elindeki kağıtların 

boyutu ön plana çıkar.  

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 

“cönklerin” özelliklerinden biri değildir? 

A) Topluma yol gösterme amacı taşımaları  

B) Tarihinin yüzyıllar öncesine dayanması 

C) Birden fazla şekillerde adlandırılmaları  

D) Bünyelerinde farklı konuları barındırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

19. Bir okuldaki öğretmenlerden Koray, Ahmet, 

Cansu, Bilgenur ve Emine hafta içi farklı günlerde 

okulda nöbet tutmaktadırlar.  

Öğretmenlerin nöbet tuttuğu günlerle ilgili olarak 

bilinenler şunlardır: 

- Pazartesi günü Ahmet nöbet tutmuştur. 

- Cansu, Bilgenur’dan sonraki gün, Emine’den önceki 

gün nöbet tutmuştur. 

- Cuma günü erkek bir öğretmen nöbet tutmuştur. 

Yukarıda verilen metin ve verilen bilgilerden 

hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Emine perşembe günü nöbet tutmuştur. 

B)Cansu çarşamba günü nöbet tutmuştur. 

C)Koray cuma günü nöbet tutmuştur. 

D)Bilgenur çarşamba günü nöbet tutmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ne güzel söylüyordu o nostaljik şarkı: Hayat 

sevince güzel, sevince tatlı günler/ Bir kuşu, kelebeği, 

bir taşı sevin yeter. Sadece bu mu? Yüzyıllardır sevgi 

üzerine şiirler söylenmiş, şarkılar yazılmış, oyunlar 

sahnelenmiştir. Onu bazen bir ressamın tuvalinde, 

bazen bir annenin gözlerinde, bazen bir güvercinin 

ürkekliğinde görürsünüz. Evrendeki her şeyin kalbi 

onunla atar çünkü. Onun getirdiği mutluluk hem bol 

kepçe hem de bedava. 

 Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sevgi, en güzel ifadesini şarkılarda ve şiirlerde 

bulur. 

B) Sevgi, bedeli olmayan ve dünyayı saran bir 

hazinedir. 

C) Tiyatro eserlerinin ana teması sevgidir. 

D) Hayvanlara sevgi ve şefkat göstermek gerekir. 
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Cevap Anahtarı 

1)D 

2)B 

3)C 

4)B 

5)D 

6)A 

7)C 

8)B 

9)C 

10)A 

11)B 

12)D 

13)B 

14)C 

15)D 

16)B 

17)B 

18)A 

19)D 

20)B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


