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2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI — 8. SINIFLAR 2. DENEME SINAVI

TÜRKÇE TESTİ

A

2. Türkiye’nin önde gelen yazarlarından birisi, yazı-
ları yeni yayımlanmaya başlayan genç bir yazara 
başarılı olabilmesi için tavsiyelerde bulunuyor: 
 

è Yazdıklarının hemen beğenilip insanların 
sana iltifat yağdırmalarını bekleme.

è Senden önce aynı konularda yazı yazan 
üstatlar olmuştur. Sen onlardan etkilenme 
demiyorum ama yazdığın yazılarda senin 
imzan olsun. 

è Yazdıklarını eleştirenler olacaktır. Onlar 
eleştirdi diye hemen yazmayı bırakma. 
Başladığın işin mutlaka sonunu getir.

è Bir de çağın ihtiyaçlarından uzaklaşma. 
Çağın gerisinde kalman uygun olmaz.

 

Bu parçada Türkiye’nin önde gelen yazarının 
genç yazara verdiği tavsiyelerde genç yazarın 
başarısı için sahip olması gereken özellikler 
arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?   
 
A)  İçtenlik    B)  Sabır 

C)  Kararlılık       D)  Özgünlük
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Yarış Ortaokulu’nun geçen yıl uyguladığı deneme 
sınavlarına bu yılda devam edilecekmiş. İlk sınav 
16 Kasım Cuma günü saat 12.00’da yapılacak-
mış. 
 
Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir 
yazım yanlışlığı yapılmamıştır? 
 
A)  Saatlerin yazımı    

B)  Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları 

C)  Bağlaç olan “da, de” nin yazımı   

D)  Kurum, kuruluş adlarının yazımı

1. Bir sitenin A ve B bloklarında oturan Sümeyye, 
Osman, Nalan, Cengiz ve Ömer ortaokul öğrenci-
sidir. Bloklar, sınıflar, öğrenciler ve okullar ile ilgili 
bilinenler şunlardır: 

Ø Öğrenciler Necip Fazıl Kısakürek, Namık 
Kemal, Cumhuriyet, Atatürk ve Mehmet Akif 
Ersoy Ortaokulunda okumaktadır.

Ø Her öğrenci farklı okulda okumaktadır. 

Ø 5,6,7 ve 8. sınıfa giden öğrencilerden ikisi 
6. sınıfta okumaktadır. Diğer sınıf seviyele-
rinde birer öğrenci bulunmaktadır. 

Ø A blokta kız öğrenci bulunmamaktadır.

Ø 6. sınıfta okuyan öğrenciler farklı bloklarda 
oturmaktadır.

Ø Namık Kemal Ortaokulunda okuyan öğrenci  
7. sınıfa gitmektedir.

Ø Cengiz B blokta oturmaktadır.

Ø Osman 8. sınıf öğrencisidir.

Ø Nalan Cumhuriyet Ortaokulunda, Sümeyye 
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda, Ömer 
Atatürk Ortaokulunda okumaktadır.

 

Bu bilgilerden hareketle kaçıncı sınıfta oku-
duğu kesin olarak belli olmayan öğrenciler 
hangisidir? 
 
A)  Nalan – Sümeyye  

B)  Ömer – Nalan 

C)  Ömer – Sümeyye     

D)  Sümeyye – Cengiz 
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A

4, 5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

“Bana bir masal anlat baba / İçinde bütün oyunlarım/ Kurtla kuzu olsun/ Şekerle bal.”  Sözlerini duyar duymaz 
bazılarınız mırıldanmaya başladı bile. Bazılarınızın tüyleri diken diken oldu. ( I ) Bir flüt olsaydı yanınızda hemen 
çalmaya başlardınız bu ezgileri onu da biliyorum. Evet bu melodiler doksanlı yıllarda hemen hemen herkesi et-
kileyen “Süper Baba” dizisinin müziğiydi. ( II ) Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba  Fikret Aksu’nun, namıdiğer 
Fiko’nun, çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Fiko İstanbul Çengelköy’de sabit bir işi olmayan 
yardımsever bir insandır. Aile yaşamını ve mahalledeki esnafların o sıcak ilişkilerini konu alan bu dizi o yıllarda 
hepimizi ekranlara bağlamıştı. Süper Baba dizisinin başrol oyuncusu Şevket Altuğ  geçenlerde “Artık sizi neden 
ekranlarda göremiyoruz?” sorusuna şöyle karşılık vermiş: 
Türk toplumunun değerleri değişti. Türk toplumuna sunulan işlerin içerikleri değişti. Yani ben şu andaki içerikler-
le hiçbir dizinin içinde olamam. ( III ) Eleştiri olarak kabul etsinler, biraz da yaşlılığıma versinler. Bütün yapılan 
işlerde tabanca, tüfek. Millet birbirini öldürüyor. Bütün erkekler sakallı. Bizim zamanımızda sakal rol gerekirse 
bırakılırdı. Bu ortamda ben olamam. Çünkü biz yaptığımız işlerde topluma sevgiyi, hoşgörüyü, toleransı, birlikte 
yaşamayı, dayanışmayı öğretmeye çalıştık. Böyle bir senaryoyla karşılaşırsam yaşıma rağmen hâlâ oynayabili-
rim. Ama karşılaşacağımı da pek zannetmiyorum.  
Ağzına sağlık Fiko. Gerçekten akşam olduğunda çocuklarımızla oturup izleyeceğimiz hiçbir dizi yok artık.   
( IV ) Şiddet, entrika, çarpık ilişkiler, lüks yaşama özen gibi çocukları ve gençleri her yönüyle olumsuz etkileyen 
dizilerle dolu ekran. Değerlerimizi kaybettik maalesef…

4. Metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Şiddet içerikli diziler çocukları ve gençleri  
 olumsuz etkilemektedir.

B)  Yeni nesil diziler gençleri zengin olma hevesi- 
 ne itmektedir. 

C)  Dizi müzikleri insanları derinden etkilemekte- 
 dir.

D)  Türk toplumunun değişen değerleri dizilerin  
 içeriğini de olumsuz etkilemiştir. 
 
 

5. Metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerin 
hangisi söylenemez? 

A)  Koşul – sonuç cümlesi kullanılmıştır. 

B)  Alıntı yapılmıştır.

C)  Öznel ifadelere yer verilmiştir.

D)  Yazar düşüncelerini sorular yoluyla anlatmış- 
 tır.

6. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı sayıda fiilimsiye yer veril-
miştir? 

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

7. Aşağıdaki görsellerinden hangisi Şevket 
Altuğ’un eleştirdiği dizi içeriklerinden biri 
olamaz?  
 
A)     
 
 
 
 
 
 
B)   
 
 
 
 
 
 
C)       
 
 
 
 
 
 
D)  
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8. Aynı apartmanda oturan altı komşu her sabah 
yürüyüş yapmaya karar veriyor. Bu altı kişiden 
dördü yürüyüş yapmaya başladıktan sonra 
yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmiyor. Bir ay 
sonunda yemek yeme alışkanlığını değiştirenlerin 
kilo verdiği diğerlerinin kilo veremediği hatta kilo 
aldıkları tespit ediliyor 
 
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle çıkarılabilir? 
 
A)  Zayıflamak için yürüyüş yapmaya gerek  
 yoktur 

B)  Bir ay sonunda iki kişi kilo almıştır. 

C)  Zayıflamak için sadece yürüyüş yeterli  
 değildir. 

D)  Zayıflamak için yürüyüş süresini uzatmak  
 gerekir. 
 

 

9. (1) Geçen yıl LGS’de matematik sorularının 
zor olmasından ve sürenin azlığından öğ-
renciler  matematik sorularını çözemedi. 

(2) Bu yıl da matematik zor olur ve süre konu-
sunda bir düzenleme yapılmazsa öğrenci-
ler yine başarısız olacak.

(3) Öğrencilerin matematik dersine karşı bakış 
açılarını değiştirmek adına öğretmenler 
büyük çaba sarf ediyor.

(4) Bazı derslerin sınavdaki katsayıları düşük 
olduğu için öğrenciler bu derslere fazla 
önem vermiyor

 
I. 1 numaralı cümle sebep-sonuç bildirmek-

tedir.
II. 2 numaralı cümlede koşul-sonuç anlamı 

vardır.
III. 3 numaralı cümle sebep-sonuç bildirmek-

tedir.
IV. 4 numaralı cümle amaç-sonuç bildirmek-

tedir.
 
 
Numaralı bölümlerden hangileri doğrudur? 
 
A)  II – IV     B)  I – II  

C)  I – II – IV   D)  II – III 

10. Türkçe öğretmeni öğrencilerinden pazartesi 
gününden itibaren beş gün boyunca farklı türde 
eserler okumalarını istemiştir. Günde sadece bir 
tür okuyacaklardır. Makale, anı, deneme, öykü ve 
sohbet okumalarını istediği türlerdir. 
 

ü Anıyı denemeden önce,

ü Öyküyü makaleden sonra,

ü Sohbeti denemeden sonra,

ü Makaleyi sohbetten sonra okuyacaklardır.
 
Çarşamba günü aşağıdaki türde bir yazı okuna-
caktır. 
 
Sosyal medya insanların hayatına gireli epey 
zaman oldu. Sosyal medyayı kullanmayanınız 
var mı? Bu inanılmaz gelişmeye duyarsız kalamı-
yorsunuz değil mi? Aslında sosyal medya sosyal 
ilişkilere vurulmuş ağır bir darbedir. İnsanlarla 
sosyalleşmenin en güzel yolu yüz yüze olandır. 
Elektronik bir aletle sosyalleşmeye çalışmak siz-
ce ne kadar doğru? 
 
Bu metnin türü dikkate alındığında pazartesi 
günü hangi tür okunacaktır? 
 
A)  Anı   B)  Deneme   

C)  Sohbet   D)  Makale
 

 
 

 
 
 
 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmamıştır? 
 
A)  Ya bu deveyi gütmeli, ya da bu diyardan  
 gitmeli. 

B)  Sana kitap fuarından üç kitap aldım: Abum  
 Rabum, Kırlangıç Çığlığı, Kürk Mantolu  
 Madonna… 

C)  Bugün gösterime giren film;  zevkli, eğlenceli,  
 komik görünüyor. 

D)  17 Eylül saat 13:15’te İlköğretim Haftası  
 kutlanacak.
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12, 13, 14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

 

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine ye-
niden dahil olmasıdır. Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmak geri dönüşümün hedefidir. 
Cam, kağıt, alüminyum, plastik geri dönüştürülecek maddelerdendir. Türkiye’de geri dönüşüm Avrupa ülkelerine 
oranla düşük düzeyde olsa da son yıllarda yapılan çalışmalar gelecek için umut verici. İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi geçtiğimiz aylarda bir proje başlattı. Bu projede pet şişe ve alüminyum içecek kutusunu akıllı geri dönüşüm 
konteynerine atan İstanbulkart kullanıcılarının kartlarına attıkları geri dönüşüm malzemesi miktarına göre para 
yükleniyor.  Para yüklenen kartlar toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. 0,5 litrelik pet şişeye üç kuruş, 1 litrelik 
pet şişeye altı kuruş, 1,5 litrelik pet şişeye dokuz kuruş yükleniyor. Yükleme sayısı fazla olanlar şehir tiyatrolarında 
ücretsiz tiyatro seyredebilecek ve  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde indirimli yemek yiyebilecek. 
Akıllı geri dönüşüm konteynerleri ilk başta metro istasyonlarına ve pilot okullara yerleştirildi. İlerleyen zamanlarda in-
sanların yoğun olarak kullandığı yerlere de koyulacak. Bu uygulamanın tüm Türkiye’ye yayıldığını bir düşünsenize…

Metinle ilgili...

I. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlattığı uygulamada her türlü atık maddenin dönüşümü  
sağlanacaktır.

II. Akıllı geri dönüşüm konteynerleri ilk başta belirli noktalara yerleştirilmiştir.
III. Pet şişe miktarına göre İstanbulkartlara para yüklenecektir.
IV. Son yıllarda yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye, Avrupa ülkelerini yakalamıştır.
V. Geri dönüşüm bazı atıkların yeniden kullanıma kazandırılma sürecidir.

12. Verilenlerden hangileri çıkarılamaz? 
 
A)  II – V   B)  I – IV  

C)  III – IV     D)  I – V 
 

 
 

13. Metinde altı çizili cümlenin ifade ettiği anlam 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)  Varsayım  B)  Ön yargı  

C)  Öneri    D)  Sitem  
 

14. Metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yolla-
rından hangisi kullanılmamıştır? 
 
A)  Örnekleme   B)  Karşılaştırma  

C)  Tanık gösterme   D)  Tanımlama   

15. Bu proje ile asıl amaçlanan şey aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
A)  Yoksul insanların ulaşım araçlarından ücretsiz  
 faydalanmasını sağlamak.  

B)  İnsanların tiyatro ile tanışmasını sağlamak. 

C)  Kaynakların tükenmesini önlemek ve çöp  
 miktarını azaltmak.   

D)  Geri dönüşümü tüm ülkede yaygınlaştırmak.
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16. Orhun Abideleri, Türk adının geçtiği ilk yazılı bel-
gelerdir. 
Bu yazılı belgeler, ilk kez Danimarkalı dilbilimci 
Thomsen tarafından 1893 yılında okundu.  
 
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca 
doğru bir şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
A)  Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler olan ve  
 1893 yılında bulunan Orhun Abideleri, ilk kez  
 Danimarkalı dilbilimci Thomsen tarafından  
 okundu 

B)  Danimarkalı ilk dilbilimci Thomsen tarafından  
 1893 yılında okunan Orhun Abideleri, Türk  
 adının geçtiği ilk yazılı belgelerdir. 

C)  1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Thomsen  
 tarafından ilk kez okunan Orhun Abideleri,  
 Türk adının geçtiği ilk yazılı belgelerdir. 

D)  Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler olan  
 Orhun Abideleri, dilbilimci Thomsen tarafından  
 1893 yılında Danimarka’da ilk kez okunmuş- 
 tur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yükleme en 
yakın olan ögenin üzerindedir. Örneğin “Birkaç 
gün sonra seni görmek için Erbaa’ya geleceğim.” 
cümlesinde vurgu yer tamlayıcısının üzerindedir.  
 
Buna göre aşağıdaki cümlelerin  hangisinde 
vurgu farklı bir ögenin üzerindedir? 
 
A)   İspanya’dayken bir edebiyat meraklısı  
 ahbabının isteğiyle bu çeviri için birçok resim  
 çizmişti. 

B)  O günden sonra kahramanları ağaçlar olan bir  
 güzel dünya yarattı. 

C)  Tanıştığı gazetecilerde, genellikle yazarlarda  
 Avrupa’daki örneklerine benzemeyen  
 gariplikler gördü. 

D)  Bu  haberleri, o zamanın en meşhur gazetesi  
 yayımlamıştı.

18. 1. METİN
Karga, geniş kanatlı, kara tüylü büyücek bir 
ötücü kuştur. Kargaların gagaları güçlü, kalın, 
ucu sivri olur. Ayakları büyük, kuvvetli, rahatça 
yürümeye elverişlidir. Kargaların erkekleriyle 
dişileri birbirine benzer. Yalnız dişileri erkek-
lerden biraz daha küçüktür. Kargalar toplu 
yaşarlar, birbirlerine karşı çok bağlı olurlar. 
Kargalar yuvalarını genellikle ağaç tepelerine 
yaparlar. 

 
2. METİN
Akbaba, dağlık yerlerde yaşayan, leşle bes-
lenen bir kuş türüdür. Çok yükseklerden uçup 
keskin gözleriyle çok uzakları görebilmektedir. 
Bu kuşların en belirgin özelliği kel kafalarıdır. 
Boyları bir metre, ağırlıkları ise beş kilogram 
civarındadır. Akbabalar ortalama kırk yıl ya-
şamaktadır. Avrupa, Afrika ve Asya kıtasında 
yaşayan türleri şahin, kartal gibi kuşlara ben-
zer. Diğer kıtalarda yaşayan türleri ise leyleğe 
benzer. 

 
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki iki 
metnin ortak yönlerinden biri değildir? 
 
A)  Açıklama ve betimleme yöntemleri  
 kullanılmıştır. 

B)  Üçüncü anlatıcı tarafından anlatılmıştır. 

C)  Karşılaştırma ve tanımlamadan  
 yararlanılmıştır. 

D)  Metinlerde öznel ifadeler ağırlıktadır.
 

 

.
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19. Şekil: Atık yağların dağılımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu şekilde belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?  
 
A)  Atık yağlar için geri dönüşüm depolama merkezleri oluşturulmalıdır. 

B)  Atık yağdan etkilenen balıklar tüketilmemelidir.  

C)  Atık yağların çöplere atılmaması için medyada kamu spotları yayımlanmalıdır.  

D)  Atık yağlar geri dönüştürülüp sabun veya biodizel (yakıt) olarak insanların kullanımına sunulmalıdır. 

Denizlere, göllere ve akarsularına 
karışan yağlar suyu kirleterek 
sudaki oksijen oranını azaltmakta 
ve canlıların hayatlarını 
kaybetmelerine neden olmaktadır.

Lavaboya dökülen atık yağlar 
kanalizasyon yoluyla akarsulara, 
denizlere, göllere karışır.

Çöpe dökülen atık yağlar 
çöplüklerde yer altı sularına 
karışmaktadır

Tuzlu ve tatlı sularda yaşayan 
canlılar insanlar için önemli bir 
besin kaynağıdır. Canlıların 
ölmesi insanları olumsuz 
etkilemektedir.

Dünya’nın dörtte üçü sudur. 
Yalnız bunun sadece %2’si 
temiz su kaynağıdır. Kirlenen 
yer altı suları içme suyunun da 
kullanılmasını engellemektedir.

Atık yağlar insanların ortak 
sorunudur.
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20. İzmir’de kamu yönetimi yüksek lisans öğrencisi olan Altun’un hafta sonu memleketi Diyadin’e gitmesi gerek-
mektedir.  İzmir’den o tarihte Ağrı’ya direkt uçuş olmadığı için aktarma uçuş yapmak zorundadır. Bu uçuş 
için hatlar sırasıyla İzmir-Ankara, Ankara-Ağrı şeklindedir. Ağrı’dan Diyadin’e kara yolu ile ulaşım sağlan-
maktadır. Her bir uçuş en az iki saat en çok üç saat sürmektedir.  
 

  

     İZMİR
Nereden

     ANKARA
Nereye

     23 ARALIK
Tarih 

     23:00
Kalkış Saati

    

     ANKARA
Nereden

     AĞRI
Nereye

     24 ARALIK
Tarih 

     00:30
Kalkış Saati

    

     AĞRI
Nereden

     DİYADİN
Nereye

     24 ARALIK
Tarih 

     08:00
Kalkış Saati

    

     ANKARA
Nereden

     AĞRI
Nereye

     24 ARALIK
Tarih 

     03:00
Kalkış Saati

    

     AĞRI
Nereden

     DİYADİN
Nereye

     24 ARALIK
Tarih 

     04:30
Kalkış Saati

          
 
               I                                II                              III                              IV                               V 
 
Altun’un, Diyadin’e gitmek için yukarıda numaralandırılmış biletlerden hangilerini sırasıyla alması 
gerekmektedir? 
 
A)  I – IV – III   B)  II – I – V   C)  I – IV – V  D)  I – II – III

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

DİĞER TESTE GEÇİNİZ.


