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8. SINIF TÜRKÇE DENEMESİ-2 

1. Türk milletinin aşağıdaki şiirlerde verilen özel-
liklerinden hangisi metinle ilgili değildir?

 A)  Tarihin dilinden düşmez bu destan: 
 Nehirler gazidir, dağlar kahraman, 
 Her taşı bir yakut olan bu vatan, 
 Can verme sırrına erenlerindir... 

B) Memleket isterim 
    Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
    Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

C) Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından
     Koşar adım gitmeli onların arkasından.
     Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından
     İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.

D) İnsan büyür beşikte 
     Mezarda yatmak için. 
     Kahramanlar can verir 
     Yurdu yaşatmak için...

2. Metinde geçen altı çizili cümle ile ilgili aşağıda 
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tek yüklemli, olumlu bir isim cümlesidir.
B) Fiilimsi bulunan, kurallı bir isim cümlesidir.
C) Birden çok yüklemli, kurallı bir isim cümlesidir.
D) Fiilimsi bulunan, devrik bir isim cümlesidir.

3. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Türk milleti zorluklar karşısında cesaret gerek-
tiren hareketler içinde bulunmuştur.

B) Eşine kolay rastlanamayacak bir direnişe imza 
atılmıştır.

C) İstiklal için çıkılan yolda Atatürk etrafında birle-
şilmiştir.

D) Kurtuluş mücadelesinin merkezi İstanbul olmuş-
tur. 

4. Metinde geçen altı çizili cümlede yer alan vir-
güllerin kullanımına benzer bir kullanıma han-
gi seçenekte yer verilmiştir?
A) Gün boyunca karşımıza çıkan papatyalar, ka-

ranfiller, menekşeler adeta onun adını fısıldı-
yordu paslanmış kulaklarımıza.

B) Evet, söylemlerinizde oldukça haklı olduğunuz 
görülüyor.

C) Vaktiyle sizin geçtiğiniz bu yollardan, sınav do-
lu yıllardan, bizler de geçtik.

D) Önce takvimden yapraklar düştü, değeri bilin-
medi gelip geçen yılların. 

 Hazırlayan: İsa ÖZCAN

1-4. soruları metne göre cevaplayınız.

Büyük Ata Mustafa Kemal Paşa, elinde istiklal ve hürriyet meşalesi ile atalar diyarına atılmış ve Türk 
hamasetine yeni bir çığır açmıştı. Bu geniş Türk dünyasının haksızlıklar karşısında galeyana gelen Türk 
camiası, Ata’nın kaldırdığı kurtuluş bayrağı altına koşmakta birbirleriyle yarışıyorlardı.

İstanbul’dan gerçekleştirilen mühimmat kaçakçılığı gibi cüretkâr hareketler, dünya tarihinde misli görül-
memiş efsanelerdi. Ailelerin yatak bağlarında sarılı tüfekler, çamaşır bohçaları içinde mermiler, saman 
yığınları arasında mitralyözler, tekerleklerine çuvallar sarılarak gece yarıları mandalara çektirilen toplar, 
işgal kuvvetleri tarafından kontrole tabi tutulan mühimmat yüklü mavnalar, Türk cüretinin ve istiklal 
aşkının ifadesi idi. Büyük şair Mehmet Akif’in, İstiklal Marşı’nda bu milli varlığı kuvvetle canlandıran şu 
mısraları Türk ağzına yakışan ne güzel bir ifadedir:

 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
 Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
 Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.



2

8.
Sı

nı
f D

en
em

e

5. Yukarıdaki metne ilişkin verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır? 
 
A) Dış müdahaleler olmadığında çay bitkisi küçük 

bir ağaç kadar boya ulaşabilmektedir.
B) Türkiye’de çay ile ilgili çalışmalar 20. yüzyıldan 

öncesine dayanmaktadır.
C) Cumhuriyetle birlikte birçok firma çay alımı, sa-

tımı ve işlemesi hakkı kazanmıştır.
D) 1930’lardan sonra çay ekim alanlarında büyük 

bir artış gözlenmiştir.

6. Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kulla-
nılmıştır?
A) Tartışma  B) Öyküleme
C)Betimleme  D) Açıklama 

7. Metinde yer alan yazım yanlışının nedeni ne-
dir?

A) Büyük harflerin kullanımı
B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüklerin biti-

şik yazılması
C) Bağlaçların yazımı
D) Sayıların yazımı

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi metinde geçen 
altı çizili cümle ile çatı bakımından özdeştir?

A) Sonbaharın avuçlarından tutmuş mutlu bir ço-
cuk gülümsemesiyle bekliyorum seni.

B) Dün yanımızda var olanların bugün olmayışla-
rı kendi iradeleriyle ortaya çıkmaktadır.

C) Belki biri de bizleri özler diyeydi bunca zaman 
kuru kalması yağan yağmurun altında oturdu-
ğumuz kaldırımların.

D) Ödül beklemek yerine kendisini ödüllendirenle-
rin mutlu olduğu bir dünyada bulunuyoruz nice-
dir.

9. Tüketimin hızla arttığı, hiçbir unsura uzun bir ya-
şama şansı sunulmayan bir çağda yaşıyoruz. Bir 
gün güncel olan ertesi gün modası geçmiş olabili-
yor. O denli hızlı yaşanıyor ki hayat insanlar zama-
nı yakalamak konusunda büyük sorunlar yaşaya-
biliyor. Bu da insanların iletişim problemlerinin her 
geçen gün artmasına neden oluyor.

 Yukarıdaki metin hangi soruya cevap olarak 
söylenmiş olabilir?
A) Günümüzdeki zaman kullanımını doğru buluyor 

musunuz?
B) Günümüzde ortaya çıkan iletişim sorunlarının 

temelinde ne vardır?
C) Moda kavramı zamana direnebiliyor mu?
D) Yazdıklarınızın zamana yenik düşmesi endişe-

si taşıyor musunuz?

Çay, Asya’nın güneydoğu bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve doğal haline bırakıldığında küçük bir ağaç 
kadar boylanan bir bitkidir. “Camellia Sinensis” yada “Thea Sinensis” olarak bilinen bu bitkinin yaprakla-
rından içecek olarak yararlanmak yaklaşık 17. yüzyıldan sonra yaygınlaşmış ve bugün dünyanın hemen 
hemen her yerinde çay tarımı yapılır hale gelmiştir.

Dünyanın önemli çay üreticileri arasında yer alan Türkiye’de, toprak ve iklim koşullarının çay tarımına 
uygun olduğu tek yöre Karadeniz Bölgesi’nin doğu bölümüdür. İlk kez 19. yüzyıl sonlarında Japonya’dan 
getirilen tohumlarla Bursa’da başlayan çay tarımı başarısız olmuş. Ancak 1918’de Batum’da yapılan çalış-
malarda ise ilk başarılı sonuç elde edilmiş. Cumhuriyet’ten sonra çay tarımını düzenleyen ilk yasa 1924’te 
çıkarılmış, ardından aynı yıl Rize’de “Çay Araştırma Enstitüsü” kurulmuş. 1930’ların sonundan başlaya-
rak çay tarımı gelişme göstererek, 1985’e kadar devlet tekelinde olan çay alımı, işlenmesi ve satımı o yıl 
yerli ve yabancı firmalara açılmış.

Çay 1940 yılına kadar küçük atölyelerde elle işleniyormuş. 1941 ve 1942 yıllarında, yerli yapım yaprak 
kıvırma makineleriyle üretim yapılan iki atölye kurulmuş. 1947’de ise ilk çay fabrikası Rize’de üretime 
geçmiş. 1930’ların sonunda 150 hektar olan çay tarım alanı 1987 yılında 80 bin hektarı aşmıştır. Aynı yıl 
661 bin ton yaş çay yaprağından elde edilen kuru çay 138 bin tonun üzerine çıkmıştır. Yaş çay üretiminde 
ilk sırayı alan Rize’yi Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri izlemektedir.

5 - 8. soruları metne göre cevaplayınız.

                     Hazırlayan: İsa ÖZCAN
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10. Yukarıda verilen metnin türü nedir?
A) Deneme  B) Sohbet
C) Eleştiri  D) Makale

1. Daha sonra bulunan fosillerde de benzer özel-
liklere rastlandığı kaydediliyor.

2.  Kuşların dinozorlardan evrimleştiği iddiası bilim 
insanlarının Arkeopteriks olarak isimlendirilen 
erken kuş türüne ait bir fosil keşfettikleri 19. yüz-
yıldan beri gündemde. 

3.  Günümüzden 65 milyon yıl önce, gezegenimi-
ze bir asteroit çarptığına ve bu çarpmanın etki-
siyle çok sayıda türün yanı sıra dinozor nesli-
nin de yeryüzünden silinip gittiğine inanılıyor.

4. Bu türün kanatları ve tüyleri olduğu, ama aynı 
zamanda dinozora da çok benzediği söyleniyor. 

5.  Ancak, bir grup dinozorun hayatta kalmayı ba-
şardığı ve bizim bugün kuşlar olarak tanımladı-
ğımız canlıların bu dinozorların soyundan gel-
diği iddia ediliyor.

11. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlam-
lı bir paragraf oluşturulduğunda baştan üçün-
cü cümle hangisi olur?
A) 1               B) 2       C) 3              D)4

 Bir gezi kafilesi Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
Edirne ve İzmir şehirlerine gezi düzenleyecektir. 
Gezi programına dair bilgiler şunlardır: 

- Gezi cuma günü başlayacaktır ve kafile her şe-
hirde bir gün kalacaktır.

- Kafile son gün Edirne şehrinde olacaktır.
- Denizli’ye gidildikten sonra İzmir’e gitmeleri için 

en az üç gün geçmiş olmalıdır.
- Kafile Bursa şehrini görmeden Aydın’ı görmüş ol-

malıdır.
- Aydın şehrine gidilen günün ertesi gün Çanakka-

le’de olunacaktır.

12. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden han-
gisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) İzmir’e cuma günü gidilecektir.
B) Denizli’ye cumartesi gidilecektir.
C) Kafile pazar günü Çanakkale’ye gidecektir.
D) Aydın şehrine pazartesi günü varılacaktır.

13.  1- Denizli
 2- İzmir
 3- Edirne

 Verilen bilgilere göre Aydın şehrinde olan kafi-
le yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangi-
lerini görmüş olmalıdır?

A) Yalnız 1  B) Yalnız 2
C) 1 ve 2  D) 2 ve 3

14. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yay ayraç 
içinde verilen açıklamaya uygun düşmemekte-
dir?
A) Bakışların üzerine yöneltilmesinden rahatsız ol-

muş olmalı. ( İhtimal )
B) Dünya üzerinde yer alan her canlının yavrula-

rını korurken daha sinirli olduğu görülüyor. ( Kar-
şılaştırma )

C) Bizleri buraya kadar getirdiği için önemli bir şey 
olduğunu sanmıştım. ( Varsayım )

D) Çok uzun süre çalıştığım için yarışmada dere-
ceye gireceğimi düşünmüştüm.

 ( Gerçekleşmemiş beklenti )

Göktürk imparatorluğunun ünlü hükümdarı 
Bilge Kağan dönemine ait 6 adet yazılı ve di-
kili anıtlardır. Bu önemli eserlerden 3 tane-
si çok önemlidir. Kül Tigin, Bilge Kağan ve 
Tonyukuk. Bu eserler Türk dili, edebiyatı, ta-
rihi ve sanatı konusunda birçok bilgiyi bizlere 
sunmaktadır. Türkçe adı ilk kez bu eserlerde 
yer almış ve bu anlamda da tarih açısından 
önemli değerler arasına girmeyi başarmıştır.

Tonyukuk 716, Kültigin 732, Bilge Kağan 
eserleri 735 yılında dikilmiştir. Kül Tigin ya-
zıtı Bilge Kağanın ağzından yazılmıştır. Bilge 
Kağan’ın kardeşi olan Kül Tigin adına yazılan 
bu eser günümüzde hala önemini kaybetme-
miştir. Tonyukuk ise; Bilge Kağan’ın veziridir.

 Hazırlayan: İsa ÖZCAN
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15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farklı bir
kişi ağzından anlatım söz konusudur?

A) Küçük damlalar görünüyordu damların uçların-
da. Camın pervazına sokulmuş titreyen serçe
benliğinde hissederken soğuğu, Tekir sobanın
ardında mışıl mışıl uyukluyordu.

B) Üç bin yıl öncesinin mirası bu topraklara savaş-
lar. Kan, gözyaşı eksik olmuyor medeniyetin be-
şiğinden maalesef. Kısık seslerimizle dua et-
mekten öte geçmeyen imkanlarımızı tekrar göz-
den geçirme vakti çoktan geldi de geçmiyor mu?

C) Geçmişten günümüze ulaşabilmiş ender güzel-
liklerimizden biri de “baklava çalma” geleneğidir. 
Ramazan ayının bir güzelliği olan bu gelenekte 
iftar sonrası kapı kapı gezen minicik bedenler 
şeker, çikolata ve lokum topluyor.

D) Ramazan. Dini kıymeti herkes tarafından ma-
lum olan bu mübarek ay başlı başına bir kültür
abidesi aynı zamanda. Aç kalırken doymanın,
susuz kalarak ferahlamanın en güzel hali. Sa-
hurunda ayrı bir neşe, mutluluk ve fazilet; ifta-
rında bin bir türlü bereket… Uzun yaz günleri-
nin ardından bir anda boşan sokakların, bir pi-
denin buğusuna gizlenen mutluluğun adıdır if-
tar. Doymaz sandığımız midelerimizin kısa za-
manda doygunlaştığı o güzel zaman.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik
açısından farklıdır?
A) Türkiye katıldığı sportif etkinlikten madalyayla

dönmektedir.
B) Mete Gazoz okçuluk sporunun Türkiye’de se-

vilmesine en çok katkı sağlayan kişidir.
C) Hayatının merkezine koyduğu voleyboldan ay-

rılmak zorunda kalan Neslihan Demir Güler ta-
rifi mümkün olmayan bir keder içindeydi.

D) Naim Süleymanoğlu  Türk milletinin tamamının
gönlünde taht kurmuş büyük bir spor insanıdır.

17. Kimi zaman bilgimizin az olduğu belki de hiç olma-
dığı konularda bir el bize uzansın, bize yardım et-
sin isteriz. Ne yazık ki o el hep o hatayı yaptıktan
sonra uzanmıştır.
Yukarıdaki metinde anlatılan olay hangi atasö-
züyle özetlenebilir?
A) Akıl akıldan üstündür.
B) Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda

şaşmış.
C) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

18. Sahip olduğun tek şey bir çekiçse etrafındaki her
şey sana çivi gibi görünmeye başlar.
Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın olan se-
çenek hangisidir?
A) Tercihlerimiz hayattaki yolumuzu belirler.
B) Beklentilerimiz bizi yanlış yollara sevk edebilir.
C) Hayal gücümüzün sınırları sahip olduklarımız-

dır.
D) Hayal gücünün sınırı yoktur.

19. “Kopmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “ilgisi kesilmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Kapıya sıkışan elbisemin kolu koptu.
B) Üniversiteden sonra onunla tüm bağımız kop-

tu.
C) Bu halini görünce içimden bir şeyler koptu.
D) LGS koptu, koşarak bize doğru geliyor.

20. Her Allah’ın günü onu görmekten bıkmıştık.
Yukarıdaki cümlede yer alan anlatım bozuklu-
ğunun benzeri hangi seçenekte vardır?
A) Onu her gördüğümüzde bize kendisini tanıştırı-

yordu.
B) Bize gösterdikleri yoğun ilgi ve alakadan rahat-

sız olmaya başlamıştık.
C) Sabrın sonu selamet miydi gerçekten?
D) İlk aklıma gelen ismi söyleyiverdim.

            Hazırlayan: İsa ÖZCAN
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