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1. 

Hızlı yazı okuma tekniği, kitap ve benzeri uzun metinleri daha kısa bir süre içerisinde anlaşılabilir olarak 
okumayı sağlayan yöntemdir. Özellikle sınavlar, üniversite gibi hayati seçimlerin yapılacağı sınavlarda doğru 
düşünmek için saniyelerin bile çok önemi vardır. Hızlı okuma tekniği öğrenci adayına tanınan sınav süre-
cinin daha verimli geçmesini ve kişinin sınavlarda başarılı olmasını sağlar. Ancak yüksek bir konsantrasyon 
sağlamadan yapılan hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur.

1. Metin

İletişim, belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süre-
cidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanır. Kısaca iletişim, iletilmek 
istenen bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İletişim, hayatın vazgeçilmez bir gereğidir. Bir 
toplulukta veya bir grupta oldukça önemlidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır.

2. Metin

Bu metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  I. metnin ilk cümlesi nesneldir.

B)  Her iki metinde de tanım yapılmıştır.

C)  II. metnin son cümlesi dışındaki cümlelerin tamamı nesneldir.

D)  I. metinde “hayati”, ikinci metinde “olmazsa olmaz” sözleri metinlere öznellik katmıştır.

2. Yaşlı bir çift, evde tereyağı yapmaktadır, geçimlerini sağ-
lamak için adam karısının yaptığı tereyağlarını her gün 
bakkala götürüp satmaktadır. Bakkal ise onların tereyağ-
larını hiç tartmaya gerek duymadan satışa çıkarmaktadır. 
Bir gün bakkalın aklına tereyağını tartmak gelir. Tartınca 
da 900 gram geldiğini gören bakkal, öfkeden deliye dö-
ner. Ertesi gün olduğunda yaşlı adam yine elinde tereyağı 
ile bakkala gider. Bakkal, adamı görür görmez: “Bir daha 
seninle alışveriş yapmayacağım, hile yaptın; tereyağların 
900 gram geldi.” der. Yaşlı adam utanır ve ezilip, büzüle-
rek şöyle der: “Bizim terazimiz yok fakat sizden aldığımız 
1 kiloluk şekeri ağırlık olarak kullanıyoruz.” 

Bu metni aşağıdaki atasözlerinden hangisi özetler?

A)  Esirgenen göze çöp batar.

B)  Ne ekersen onu biçersin.

C)  Er olan ekmeğini taştan çıkarır.

D)  Adamın iyisi iş başında belli olur.

3. Hayata bakıp yazan yazar ile kitabı okuyanın buluşup 
zenginleştirdiği bir diyalog, ayrı bir gerçeklik. Öykülerin-
den ve romanlarından söz ettiklerimin sesi olmak ve yaz-
dıklarının fotoğrafını çekmek gibi bir kaygım var benim.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin 
hangisinde yoktur?

A)  Ben, senin adına çıkıp konuşurum; korkmana gerek 
yok.

B)  Benzer ifadeler kullanıp konuşmamı bitireceğim.

C)  Sessiz insanların hakkını savunmak gibi bir uğraşım 
var.

D)  Buraya haksızlığa uğramış işçilerin fikirlerini iletme-
ye geldim.
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4. Aşağıdaki grafikte Gökdeniz, Mevlüde, Melisa ve İlayda adlı öğrencilerin deneme sınavında Türkçe, matematik ve fen bilim-
leri derslerinde doğru yaptıkları soru sayısı gösterilmiştir.  

  

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Türkçe dersinde en az doğruyu Gökdeniz yapmıştır.

B)  Bütün öğrencilerin en başarılı olduğu ders, Türkçedir.

C)  Fen bilimleri dersinde en fazla doğruyu Mevlüde yapmıştır.

D)  Matematik ve fen bilimleri dersinde Melisa ve İlayda aynı sayıda doğru yapmıştır.

5. I.  gücüm yetmiyorsa 
 II.  değilim elbette
 III.  boyun eğmeyi kabullenemem
 IV.  kendimi parçalayacak 
 V.  ama önümde duvar var diye
 VI.  duvarı yıkmaya 

Numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur? 
A) I – IV – II – V – III – VI     
B) I – IV – II – III – VI – V
C) VI – I – IV – II – V – III
D) VI – I – III – V – IV – II

6. Her alanda olduğu gibi dil alanında da şaşırtıcı bir deği-
şim yaşıyoruz. Sokaktaki adamdan televizyondaki sunu-
cuya, meclisteki politikacıdan gökdelendeki iş adamına, 
kürsüdeki profesörden gazetedeki yazara… Yabancı 
ögelerle, yanlışlarla dolup taşan, yandan çarklı bir Türkçe 
kullanıyor herkes. Benim gençliğimde yazarlığın birincil 
koşulu, dilini düzgün ve doğru kullanmaktı. Bugün hem 
anlam hem kurgu açısından dil yanlışlarıyla dolu kitapla-
rıyla büyük romancı ya da büyük düşünür oluvermiş bir 
düzine yazar sayabiliyorsunuz.

Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden yakın-
maktadır?

A)  Günümüzde romancıların sayısının artmasından
B)  Gençliğinde yazar olmanın zor olduğundan
C)  Dilin doğru ve düzgün kullanılmamasından
D)  Yazar sayısının giderek azalmasından



f f 3

ü r ç ekT

bta_turkce@instagrambüyüktürkçeailesi@kanaltürkçe

8.Sınıf

7.        

Açıklaması verilen yerlere sırasıyla aşağıdaki görsellerin hangileri getirilmelidir?

A) 

B) 

C) 

D) 
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8. (I) Dil, kültürün en önemli unsurudur. (II) Dil olmazsa 
toplumsal değerlerimizi, dille ortaya konan eserleri ya-
yamayız ve gelecek kuşaklara aktaramayız. (III) Medeni 
insan, başka toplulukların toplumsal değerlerini fark eder; 
kendisine uygun olanı alır veya bu değerlere saygı du-
yar. (IV) Dil, bu nedenle kültür ailesinin reisliği görevini 
üstlenmiştir. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi anla-
tımın akışını bozmaktadır? 

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

9. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında “Gazi 
Günü” adı altında Samsun’da kutlanmış, 24 Mayıs 
1935’te ‘’Atatürk Günü’’ adı altında resmiyet kazanmıştır. 
Beşiktaş’ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı’nda kutlanan 
bu ilk 19 Mayıs, yüzlerce sporcunun katılımıyla bir “Spor 
Günü” hâline gelmiştir. Bu etkinlikten bir süre sonra ger-
çekleşen Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu 
Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün 
tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiş-
tir. 

Bu metinde, 

 I.  Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarı-
lan sözler tırnak içine alınır. 

 II  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına virgül konur. 

 III.  Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri 
kesme işaretiyle ayrılır. 

kurallarından hangilerinin örneği vardır? 

A) Yalnız I. B) Yalnız III. 

C) II ve III. D) I, II ve III.

10. Elinizdeki bu kitap seti, Türkiyeli okurlar için özellikle ilgi 
çekici olabilecek eserlerin yanı sıra, Avrupa’nın başka 
yayınevlerinin benzer bir çerçevede yayımladığı kitapları 
da içeriyor. 

Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin 
örneği yoktur?

A)  “ki” bağlacı tek başına bir sözcük olduğundan ayrı 
yazılır.

B)  “-de” durum eki eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.

C)  Özel adlardan türetilen kelimeler büyük harfle başlar. 

D)  “Ev” sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik ya-
zılır.

11. Toplumun var olduğu ve toplumu oluşturan insanların bir-
birleriyle iletişim kurduğu her ortamda bir değer algısı bu-
lunmaktadır. Bu değer algısı, kimi zaman gelenekle kimi 
zaman örf ve adetle kimi zaman da sözlü kültür aktarımı 
ile yaşamımızda yer alır. Yaşamımızda yer alan değerler 
ve bu değerlerin eğitimi, son yıllarda metinler aracılığı ile 
yapılmakta; değerler açısından uygun metinler çocukla-
ra sunulmaya çalışılmaktadır. Metinler ve kitaplar kadar 
teknoloji de gelişen ve değişen dünyada yaşamın bir 
parçasını oluşturmakta, bireyleri ve özellikle de çocukları 
etkilemektedir. Çocuklar; masallardan, halk hikâyelerin-
den, romanlardan edindikleri birçok bilgiyi teknolojinin bir 
parçası olan televizyondan edinir duruma gelmiştir. Bü-
tün bu kaynaklar arasından, çocukların çok küçük yaşlar-
dan itibaren karşılaştıkları masalları ayrı bir yere koymak 
gerekmektedir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sözlü 
ya da yazılı olarak sunulan masallar, yine aynı yaşlarda 
televizyonda yer alan çizgi filmlerle görsel olarak çocuk-
ların karşısına çıkmaktadır. Çizgi filmler aracılığıyla ço-
cukların masallar ve masal kahramanlarıyla tanışması, 
onların aynı zamanda birçok farklı değeri tanımalarına ve 
benimsemelerine olanak sağlanması bakımından önem 
taşımaktadır.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal B) Deneme 

C) Fıkra  D) Makale
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12. Yanılsama, duyu organlarının yanılması olarak bilinir. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlen-
dirilmesidir. Göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan 
terimdir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler, uyaran kaynağının fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluş-
turur. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde göz yanılsaması vardır?

A)        B) 

C)        D) 

13. Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklemdir. Yüklem, cüm-
ledeki yargıyı bildirir; özne ise yüklemdeki yargıyı ger-
çekleştirir. “Ahmet, okula dün geldi.” cümlesinde yüklem, 
yargı bildirdiği için “geldi” sözcüğüdür. Özne ise yargıyı 
gerçekleştiren “Ahmet”tir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögeler-
den meydana gelmiştir?

A)  Bizim mahalledeki okulun en başarılı öğrencisi Hay-
riye’dir.

B)  Bahçedeki ağacın kökü duvara zarar vermişti.

C)  Levent futbol takımına kendi çabasıyla seçilmişti.

D)  Evin önünden bir köpek koşarak geçti.

14. Zarf-fiiller cümleye “durum” veya “zaman” anlamı katar. 
Bu anlamlar, “Nasıl?” ya da “Ne zaman?” sorularına ver-
dikleri cevaplara göre belirlenir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil 
cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? 

A) Büyük küçük dinlemeden bize bağırıyordu.

B) Seni görür görmez peşinden koştum.

C) Bütün günümü dinlenerek geçirdim.

D) Orhan, kardeşini alıp dışarı çıktı.
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15. “Bildiğini yaz!” yazı yazmanın ana kurallarından biri olma-
sına karşın çoğu zaman yanlış bir yönlendirmedir. Kuş-
kusuz yazarlar yalnızca kişisel deneyimlerini yazsalar 
kurgusal türler var olamayacaktı. Tolkien, fantastik des-
tanlar yerine Anglosakson sözlük yayımlardı ve Asimov, 
duygusal robotlar hakkında çok sayıda hikâye yazmak 
yerine fizik metinleri yazardı. Kaldı ki geleneksel edebiyat 
bile yazarların şahsen tanımadığı hatta bilmediği birçok 
insanı ve yeri içeriyor! 

Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi 
daha ağır basmaktadır?

A) Tartışma B)  Açıklama

C) Öyküleme D) Betimleme 

16. Fatma, Esma, Billur, Aylin, Ömer ve İsmail adlı kardeşler; 
Demir Karamancı İlkokulu, Demir Karamancı Ortaokulu 
ve Demir Karamancı Lisesinde eğitim görmektedirler.

Bu kardeşler ile ilgili şunlar bilinmektedir:
  • Her okulda iki kardeş eğitim almaktadır.
  • Lisede okuyanların ikisi de kızdır.
  • Ömer, kardeşlerin en küçüğüdür.
  • Esma’nın iki ablası, bir ağabeyi vardır.
  • Fatma; Billur’dan küçük, İsmail’den büyüktür.

Buna göre kardeşlerin okullarıyla ilgili aşağıdakilerin 
hangisi yanlıştır?
A)  İsmail, Demir Karamancı Ortaokulunda okumaktadır.
B)  Aylin, Demir Karamancı İlkokulunda okumaktadır.
C)  Fatma, Demir Karamancı Ortaokulunda okumaktadır.
D)  Billur, Demir Karamancı Lisesinde okumaktadır.

17. 

Bu görselle,

 I. Fırsatlar çıkmadıkça yetenekler pek az işe yarar.

 II.  Fırsat, insanın ayaklarına kadar gelir ama bazıları gelen fırsatı iyi değerlendiremez.

 III.  Elindeki olanakları yanlış kullanan insanlar başarıya ulaşmaktan uzaktır.

 IV.  Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.

numaralı sözlerden hangileri ilişkilendirilebilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.
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18. Bir sözcüğün birden çok anlam ifade etmesine sözcükte çok anlamlılık denir.

Buna göre,

 I.  Daha bir ay geçmeden yeni alınan bilgisayarı bozdu.

 II.  Mehmet Bey, rica etsem şu 50 lirayı bozar mısınız?

 III.  Öğlen yediği acı biber turşusu midesini bozdu.

 IV.  Kuyumcu, düğünde takılan altınları bozdu.

 “bozmak” sözcüğü numaralı cümlelerde kaç farklı anlamında kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Mustafa’nın kâğıtlarını büyük bir kırmızı kalemle işaretlemekten, kâğıdına kalın çarpılar atmaktan ve kâğıdının üstüne düşük 
not vermekten yorulur hâle gelmiştim. Ödevlerini yapmadığı için ona kızıyor, okula düzenli ve temiz gelmesi için onu sürek-
li uyarıyordum. Her öğrencinin geçmişine dair bilgileri okurken Mustafa’yı sona bırakmıştım. Bir gün sıra ona geldi. İlkokul 
öğretmenlerinin Mustafa ile ilgili övgü dolu sözleriyle karşılaştım. Ödevlerini zamanında yaptığından, çok tertipli ve temiz oldu-
ğundan, daima gülmeye hazır ve geleceği parlak bir çocuk olduğundan bahsediyorlardı. Çok şaşırmıştım. Yazının devamında, 
ilerleyen yıllarda annesini kaybettiği, bu durumun Mustafa’yı çok etkilediği, gitgide içe kapanık bir çocuk olmaya başladığı ve 
babasının ona ilgi göstermediği yazıyordu. Mustafa’nın yaşadıklarını okuyunca gözyaşlarıma hâkim olamadım. O günden 
sonra Mustafa’ya özel bir ilgi gösterdim. Onun başarılı ve geleceği parlak biri olacağına inandım. Onu da başarılı olacağına 
inandırdım. Nitekim okulu derece ile bitirdi ve yıllar sonra başarılı bir doktor oldu.

19. I. Çocuklar yaş çimento gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır.

 II. Bir ebeveynin çocuklarına verebileceği en iyi miras, her gün ona öğüt vermesidir. 

 III.  Çocuklara ne düşünecekleri ve nasıl düşünecekleri öğretilmelidir. 

 IV.  Çocuklar sizin onlardan beklediğiniz kişi olma eğilimindedir.

 V.  Çocukları, başarılı bir insan yapmanın en iyi yolu onları mutlu etmektir.

numaralanmış sözlerden hangileri bu metinle ilişkilendirilemez?

A) I ve II. B) II ve III. C) II ve IV. D) III ve V.

20. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Elimizden geldiğince birinin yüreğini ısıtıp hayatında bir fark oluşturmaya çalışmalı, onları umut ve sevgi ile hayata bağ-
lamalıyız.

B)  Hiç kimseye ön yargılı yaklaşmamalıyız, gün gelir ön yargıyla yaklaştığımız kişiler başarılı bir insan olur; bize hesap 
sorabilirler.

C)  Yanlış yönlendirilen çocuklar, başarısız bireyler olarak hayatlarına devam eder; onlara bol bol nasihat verirsek başarılı 
ve yararlı bir birey olurlar.

D)  Çocuklara sevgi ile yaklaşmalı ve onları, büyüklerin sözlerini dinledikleri takdirde her şeyi başarabileceklerine inandırma-
lıyız.
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