
A. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin
hangi öge içinde yer aldıklarını belirtiniz.

1. Okul müdürünü karşımda görünce gözlerime
inanamadım.

2. Sanatçının kişisel beğenileri konusunda yorum
yapmak istemiyorum.

3. Günlüklerinde, yazarları, şairleri, sanatçıları ve
onlarla birlikte geçirdiği zamanı ele alır.

4. Gözlerindeki heyecanın birden yok olduğunu
gördüm.

5. Kartal, avını yakalamak ve kaçanın ardında
düşmek için gözlerini kullanırdı.

6. Şu karanlığı aydınlatan sözün ahengini pek çok
şey verebilir bize.

7. Sabahları pencereyi açar açmaz içeri taze
ıhlamur kokusu dolardı.

8. Torununun bu imtihanı kazanacağından emindi.

9. Doğup büyüdüğü yeri çok özlemişti.

10. Roman, edebi türler arasında yerini en çok
koruyandır.

B. Aşağıdaki sözcükleri, vurgulanmak istenen
ögeye uygun biçimde cümle haline getiriniz.

1. yaşamlarının / insanlar/ isterler / değişmesini.

Özneyi vurgula:
2. güldük / anlattıklarına / hepimiz / onun.

Yer tamlayıcısını vurgula:
3. ilginç / anlattıkları / bana / gelmedi.

Zarf tamlayıcısını vurgula:
4. bavulu / bıraktı / üstüne / masanın / elindeki.

Yüklemi vurgula:
5. yoktur / tek / sanatta / eğilim / bir.

Özneyi vurgula:
6. karşıki / üstünde / şu / bir / yusyuvarlak / ağaç /

tümseğin / var.

Nesneyi vurgula:

C. Aşağıdaki özelliklere uygun örnek cümleler
yazın.

1. Vurgulu özne ve isim fiil bulunan cümle:

2. Noktalı virgül, eş görevli sözcükler bulunan
cümle:

3. Ara söz bulunan cümle:

4. Sırasıyla; yer tamlayıcısı, yüklem, özne, zarf
tümleci bulunan cümle:

5. Ara sözün, yer tamlayıcısının açıklayıcısı olduğu
cümle:

6. Nesnenin soyut bir addan oluştuğu cümle:

7. Cümle dışı unsur, belirtisiz nesne, vurgulu özne
bulunduran bir öneri cümlesi:

D. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini eğik çizgi ile
ayırarak bulunuz.

1. Sanatın neyi ne zaman, nasıl işleyeceğini hiç

kimse bilemez.

2. Batan güneşin kızıl ışıkları, şimdi dağların

başlarından aşmış; alaca bir karanlık her yeri istila

etmişti.

3. Ben o günlere dalmışken araba, yılan sırtı

asfaltta kayıyordu.

4. Sevdiğim genç bir o ozan, bir gün, şiirlerimde

“gül” sözcüğünü çok kullandığım için bana

takmıştı.

5. Marmara Denizi’nin en büyük, ülkemizin ise

Gökçeada’dan sonra ikinci büyük adasıdır

Marmara Adası.

6. Profesörleri okumayan bir ülkede öğrenciler

neden okusun?

7. Kolay taklit edilebilen bir tekniğe sahiptir gölge

oyunu.

8. Yazar, yaratacağı şeyi aklından ve gönlünden

geçene göre kurgular.

9. Yasa bakımından hepimiz aynı düşünce

özgürlüğüne sahibiz.

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ YARIYIL TATİLİ
GENEL TEKRAR



E. Aşağıdaki soruların hangi ögeyi buldurmaya
yönelik olduğunu belirleyiniz.

1. Nasıl yapılır bu kadar zor sorular?

2. Yeni evlerini kime sorarak almışlar?

3. Seni böylesine üzen kimdi?

4. Sana Almanya’dan neler getirmiş bakalım?

5. Yıllar öncesine ait bu yazıtlar, niçin yazılmış?

F. Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem, nesne-
yüklem ilişkisi bakımından inceleyiniz.

1. Oyunlar oynanıyordu saklı kalmış hüzün

bahçelerinde.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
2. Alabildiğine büyüyordu hasretin içimde.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
3. Nişan yüzüğünü takarken duyduğu sevinç

görülmeliydi.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
4. Tarihi zenginliklerimizi özenle korumalıyız.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
5. Ortalık toplanıp sokağa çıkılacaktı.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
6. Bir köy evinin toprak damında unutmuş

gençliğini.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
7. Adet gereği gümüşlerin hepsi düğünden önce

parlatıldı.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
8.  Kapının tunç tokmağı gecenin sessizliğinde kof

bir ses çıkardı.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
9. Kolay kolay bir arada görülmez ödül almış üç

beş yazar.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
10. Yapacağı toplantıları bir süreliğine erteledi.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
11. Yaşama küsünce herkesle barışmak için bir

kenara çekilip günlerce okurum.

Özne-yüklem: Nesne-yüklem:
UYARI: Bu cümle nesnesine göre
……………………; çünkü

G. Aşağıdaki özelliklere uygun cümleler
yazınız.

1. kurallı / birleşik / olumlu / isim

2. devrik / basit / olumsuz / fiil

3. kurallı / basit / olumlu / isim

4. sıralı / ikisi de devrik / biri olumlu biri olumsuz /
ikisi de fiil.

5. Sıralı bağlı / ikisi de kurallı / biri isim.

H. Aşağıdaki cümlelerin türlerini yazınız.
Örnek: İyi yazmak, sözcükleri seçme ve yerinde
kullanma işidir.

kurallı, isim, basit, olumlu
1. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

2. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.

3. Neyin habercisidir aşkın sessizliği?

4. İnsan, çizdiği sınırlara bağlı kalarak yaşar.

5. Ormanda bulunanlar geldiler, oturdular.

6. Sen gideli kuşlar ötmedi sonbaharda.

7. Gömleğine gizli bir cep yaptırıp paralarını orada
sakladı.

I. Aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlere uygun
noktalama işaretleri getiriniz. Herhangi bir

noktalama işareti gelmeyecek yerler X
koyunuz.

1. Eğitim ve dil (  ) birbiriyle yakından ilgili iki
alan (  )
2. Kitap okumayı seviyorum (  ) her kitabı değil.
3. Her ülkenin bazı sorunları vardır (  ) ekonomik
(  ) siyasal (  )kültürel (  )
4. Sinop(  )lu tanıdıklarımız gelecek hafta sonu.
5. İklimler ( ) insanların (  ) psikolojileri üzerinde
çok etkili (  )
6. Bize anlattıkları (  ) gerçi ne kadarı doğrudur
bilinmez (  ) insanı hayrette bırakıyor doğrusu (  )
7. Onu bir yerden tanıyorum (  ) ama nereden (  )
8. Senin ne kadar cimri biri olduğunu öğrenmeyen
mi kaldı (  )
9. Anlattığın bu son derece önemli ( ) bilgilerle
ufkumuzu genişlettin, sağ ol!
10. İzmir ( ) Manisa karayolunda çalışma
varmış (  )



ANLAM BİLGİSİ TESTİ
Edebiyatçının ustalığı yalnızca  şiir ya da öyküleri
okunarak kavranamaz. (I) O ustalık asıl;   şiir, öykü
hatta roman yeniden satır satır yazılmaya çalışıldığında
anlaşılır. (II) Usta yazarlar makale de yazmalıdır.
(III) Bence akılda tutulması gereken kural şudur:
(IV)  İnsanlar anlatılmaya değer olayları yaşadıkları
oranda değil, anlatmayı becerebildikleri oranda yazar
olurlar.

1. Numaralanmış cümlelerden hangisi, parçanın
anlam ve anlatım akışını bozmaktadır?

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

Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere
neden olur.

2. Yukarıda verilen cümlelerden kesin olarak
çıkarabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece sigara içenlerin damarları tıkanır.

B) Damar tıkanıklığı kalp krizine ve felçlere neden olur.

C) Kalp krizi en çok sigara içenlerde görülür.

D) Felcin tek sebebi sigaradır.

(I) Peyami Safa’nın “Yalnızız” adlı romanında karakter
tahlilleri çok başarılıdır. (II) Romanda sık sık eski
sözcüklerin kullanması da anlatımı güçlendirmiş.
(III) Reşat Nuri “Anadolu Notları’nda” Anadolu’yu
işlemiş. (IV) Anadolu insanını gerçeğe yakın bir  şekilde
anlatması romana can vermiş.

3. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
“değerlendirme” cümlesi değildir?

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

5. “Sözcüklerin yanlış kullanımı savaş nedeni olmuş, iyi
kullanımıyla barış sağlanmış.” cümlesi aşağıdakilerden
hangisinin açıklaması olabilir?

A) Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.

B) Dilin cirmi küçük, cürmü büyük.

C) Söz gümüşse sükût altındır.

D) Dil olsa baş esendir.

(I) Tüm futbolseverler, 2010 Dünya Kupası’nı
sabırsızlıkla bekliyor. (II) Bu turnuvaya milli takımımızın
katılmasını çok istiyorduk. (III) Ancak, ülkemiz bu
turnuvaya katılma hakkını elde edemedi. (IV) Güney
Afrika’da yapılacak turnuvanın heyecanı yine de
Türkiye’de hissediliyor.

4. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme
olmaz?

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

6. “Havaya atılan taş konuşabilseydi; kendi arzusuyla
yola çıktığını söylerdi.” cümlesiyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkalarının yönlendirmesiyle hareket edenler, bunu
istemeden yaptıklarını söylerler.

B) Başkalarının zorlamasıyla istemsizce bir iş yapanlar,
bunu bilinçli olarak yaptıklarını ileri sürerler.

C) Bir konuda başarılı olmak istiyorsak başkalarının
yardımını almalıyız.

D) Birilerinin sırtına basarak yükselenler, kendilerini her
zaman haklı bulur.

(I) Tarihte Çinli ve Hintli hekimlerin ilaç bilgilerinin çok
geniş olduğu bilinmektedir. (II) Aynur- vedik ( yaşam
bilgisi ) tıp olarak adlandırılan geleneksel Hint tıbbının
temelleri MS 1. ve MS 4. Yüzyılda yaşayan Çaraka ve
Suştura gibi sağlıkçıların yazılarına dayanır. (III) Çaraka
500, Suştura 700 kadar bitkisel ilacı tariflemiştir.
(IV) Buradaki bazı ilaçlar günümüz Batı tıbbına henüz
girmiştir.

7. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede Çinli ve Hintli hekimlerle ilgili bir
söylentiden söz edilmiştir.
B) II. cümlede Hint tıbbının temellerini atan sağlıkçılar
ve yaşadıkları dönem hakkında bilgi verilmiştir.
C) III. cümlede Hintli sağlıkçıların tariflediği ilaçların
sayısından bahsedilmiş.
D) IV. cümlede Hintli sağlıkçıların tariflerinin bazılarının
günümüzde de kullanıldığına değinilmiştir.



Yapılan her yanlış daha iyi bir sistem oluşturmak için bir
fırsattır.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle yakın
anlamlıdır?

A) Doğruya ulaşabilmek için yapılan yanlışlardan ders
almayı bilmek gerekir.

B) Hatalar, insanları olgunlaştırır.

C) Başarıya giden yolda hatalar da vardır.

D)  İyi düşünülerek oluşturulan sistemlerde yanlışlara
rastlanmaz.

Özgürlük elinde tuttuğun dikendir, kendine istediğin
kadar batırabilirsin; ancak o dikenler bir başkasına
değdiği an özgürlüğünü kısıtlamalısın.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle anlamca
çelişir?

A) Özgürlüğümüzü çevremizdeki insanlar sınırlar.

B) Her istediğimizi yapabiliriz; ancak başkalarını
rahatsız etme hakkımız yoktur.

C)  İnsanlar her daim özgür olmalıdır, diledikleri gibi
davranabilmelidir.

D) Davranışlarımızın tek sınırı; diğer insanların özgürlük
alanlarıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi
olabilir?

A) Dil korkusu başka ve daha bilinçli bir sebepten de
kaynaklanabilir.

B) Oysa insan bildiklerini dille kontrol ediyor daha çok.

C) Başka deyişle dil, bizim bilgilerimizi ve daha önemlisi
kişiliğimizi ortaya çıkarıyor.

D) Dil; düşüncelerimizin, duyumlarımızın, bakış
açılarımızın ve niyetlerimizin fotoğrafıdır.

Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında
olduğunu biliyoruz. Onu oluşturan ögeler, Orta Asya
bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek
günümüze gelmiş. Türk mutfağı, Osmanlı sarayında en
seçkin örneklerine ulaşmış. Zengin ve eski tarih
boyunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları
etkisi altına almış. Kültürler bileşkesi olan Türk mutfağı,
Anadolu’nun günlük yaşamında bugün de varlığını
sürdürüyor. Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya
devam ediyor.

11. Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdaki cümlelerden
hangisini söylemesi beklenmez?

A) Çok eski geçmişi olan mutfağımız, diğer
mutfaklardan etkilense de değerinden hiçbir  şey
yitirmez.

B) Fast–food kültürü yaygınlaşmaya başladı, sanırım
eski tatlarımızı kaybediyoruz.

C) Çağımızda insanlar hazır yiyeceklere rağbet etse de
bizim mutfağımıza yöneleceklerdir.

D) Çok zengin bir mutfağımız var, insanların hamburger
ve sosisli yemesine şaşırıyorum.

Yakutlar, Sibirya’da –batıdan doğuya kadar- Katanga,
Ölenek, Lena ve Kamçatka’ya doğru uzanan Kolima
ırmakları çevresinde yaşarlar. Yakutistan Özerk
Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’tur. Nüfusları
400.000’e yakın olan Yakutların büyük bir kısmı şaman,
kalanları ise Müslüman ve Ortodoks’tur.

12. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?

A) Dini inanışlarına

B) Türk olduklarına

C) Yaşadıkları coğrafyaya

D) Özerk bir devlet olduklarına




