
Gündelik dile çoğu insanın ağaç olarak, değerlendirdi-

                                                            1

ği muz bitkisi ise otsu gövdeli bitkiler için bir

istisnadır. Dışarıdan gerçek bir odunsu gövdeyi

çağrıştıran muz bitkisinin gövdesi,  esasında yaprakla-

                     2

rın sarmal şekilde üst üste binip, sıkışarak meydana ge-

                                       3

tirdiği, odunsu doku içermeyen bir yapıdır. Bu yapıya

yalancı gövde adı  verilir.  Muz  bitkisinin  gerçek 

 gövdesi ise, yalancı gövdenin içinde bulunur. 

                       4

 

Bu parçada numara verilmiş virgüllerden hangisi
noktalama yanlışlığına yol açmamıştır?
 

A) 1                                           B) 2

C) 3                                           D) 4

Bundan yıllar önceydi. Soğuk bir kış

gecesi lapa lapa yağan kar, herkesi

evde oturmaya mecbur ediyordu. Her

çocuk gibi ailece evde toplanmak,

beni de mutlu etmişti. Ta ki anne ve

babamdan gelen o açıklamayı

duyana kadar. Önümüzdeki yıl

Avustralya'da yaşayacağımız haberi,

beni derinden etkiledi. Bu, şimdiye

kadar aldığım en üzücü haberdi.

Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
 

A) Hikayede olay, zaman, yer, şahıs unsurlarından hep-

      sine yer verilmiştir.

B) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

C) Anlatım, birinci kişi ağzından yapılmıştır.

D) Nesnel bir anlatım kullanılmıştır.

Özellilikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangi-
sidir?
 

A) Günlük                            B) Öykü

C) Anı                                    D) Deneme

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesi
ile birlikte verilmiştir?
 

A) Nil'in getirdiği elmaları dolaba yerleştirdim.

B) Eda, arkadaşları ile tartıştığından mutsuz görünüyor.

C) İnsanlar arasında  yardımlaşmayı  artırmamız  gereki-

      yor.

D) Dün  gece  aniden  rahatsızlanan  Arda'nın t ahlil  so-

      nuçları henüz çıkmamış.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin
açıklayıcısıdır?
 

A) Tüm aileyle, eş dostla gezmeye gittik.

B) Bu kitabin yazarından, Necip Fazıl'dan,  öğreneceği-

      miz çok şey var.

C) Tsunami  felaketinden  bazı  ülkeler,  Endonezya  ve 

      Hindistan, aşırı biçimde zarar görmüştü.

D) Annesini, o değerli varlığı, canından çok seviyordu.
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Bir kimsenin başından geçenleri veya tanık

olduğu olayları anlattığı yazı türüdür,

Geçmişte yaşanan bir olay ele alınır.

Olayın yaşandığı döneme ait bilgilere de

yer verilir.

4.

5.

Reha
AŞIK

8.
Sınıf

https://www.turkceci.net/


Buna göre;
 

I. Okuduğum bu öykü kitabında bir seri katilin yakalanışını heyecanla takip ettim. (isim fiil)

II. Bu mahalleye taşınalı yirmi yıldan fazla zaman geçti. (sıfat fiil)

III. Öyle bir hayat yaşa ki arkadaş arasında adın vefalı insan diye yayılsın. (zarf fiil)

 

cümlelerinde bulunan fiilimsilerden hangisinin türü yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
 

A) Yalnız I                                   B) Yalnız II                                       C) I ve III                                    D) II ve III

(I) Kıyafet biliminde usta olan iki ünlü âlim, bir gün oturup sohbet ederken uzaktan bir kişinin gelmekte olduğunu

görürler. (II) Kıyafet bilimi, kişinin görünüş, hal ve hareketlerinden karakterini okuma işidir. (III) Âlimlerden biri, gelen kişi

için "Bu kişi dülgerdir." der. (IV) Diğeri ise "Hayır, bu kişi demircidir." der. (V) Bu tartışma sürerken yanlarına ulaşan adama

mesleğini sorarlar. (VI) Adam cevap verir: "Önceleri dülgerdim, şimdi demircilikle uğraşıyorum."

 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
 

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

ba ilişti gözüme. Bunun dün tanıştığım Kirazlılı bir

tüccarın arabası olduğunu hemen anladım. Arabaya

koşulmuş, gövdesi acayip beneklerle bezenmiş atı da

seçtim. Tüccar tam o sırada binadan çıkıyordu.

Arabaya atlayıp yola koyulacaktı anlaşılan.

 

Bu metinde aşağıdaki anlatım yollarından hangile-
rine başvurulmuştur?
 

A) Betimleme - örnekleme

B) Öyküleme - açıklama

C) Açıklama - betimleme

D) Öyküleme - betimleme

6.
Fiillere getirilen bazı eklerle oluşturulan ; fiillerin isim, sıfat ve zarf olmasını

sağlayan sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir.

7.

8. Yayalara ayrılmış yollarda iki sa-

atlik bir yürüyüşü geride bırakıp

Kirazlı adında bir köye vardım.

Bildiğim bir yerdi, daha önce bir

kez gelmiştim buraya. Köy yolun-

da ilerliyordum ki yeni yapılmış

bir binanın önündeduran bir ara-

Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bir "gerekçe"

içermektedir?
9.

─ Mutfak kültürümüzün dünya mutfaklarıyla yarı-

şabileceğini düşünüyor musunuz?

─ Elbette, hatta dünya mutfaklarının bizi kıskandı-

ğını düşünüyorum.

A)

─ Bizim mutfağımızın öne çıkan unsuları nelerdir?

─ Bizim mutfağımız bir imparatorluk geçmişine sa-

hip olduğu için tuzlusundan tatlısına kadar mut-

fağımızın her unsuru mükemmele ulaşmıştır.

B)

─ Sağlıklı beslenmede, sofradan kalkmanın ölçüsü

nedir?

─ Biraz daha yesem, diye düşündüğümüzde sofra-

dan kalkmalıyız.

C)

─ Tatlılar içinde birinci sıraya hangisini koyuyorsu-

nuz?

─ Kışın baklavayı, yazın dondurmayı diğerlerine

değişmem.

D)
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(I) Bilgisayar ağlarının gelişmesiyle, bilgiye dayanan

ürünlerin yani işlenmiş bilginin önemi artıyor. (II) Bu

durumun en çarpıcı göstergesi, yönetici konumunda

olanların maaşlarını oluşturuyor. (III) Saf bilgiyi kulla-

nabileceğiniz hale getiren kişiler, yeni ekonomiye kat-

tıkları değeri maaş çeklerinde görüyor. (IV) Ekonomik

ilişkilerin karşılıklı olma temelinde şekilleniyor olması,

değirmenin suyunun bir kaynağı olduğunu anlatıyor.

(V) İşlem maliyetlerinin düşürülmesiyle daha geniş bir

kitleye ulaşılmasının imkânlı hale gelmesinin şirketlere

sağladığı üstünlük, bu kaynağın çıkış noktasını bize

işaret ediyor.

 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangi ikisi-
nin öğe dizilişi "özne, nesne, yüklem" biçimindedir?
 

A) I. ve lI.                              B) II. ve III. 

C) II. ve IV.                           D) III. ile V.

(I) Hatırımızdan çıkarmamız gereken şey sabrın, her

başarının ilk şartı olduğudur. (II) Bir hususta sabırla

hareket eden, bir yerde uzun süre kalan, hizmet eden

kişiler eninde sonunda ortamın nimetlerinden yarar-

lanır. (III) Sabır, hazinelerden bir hazinedir. (IV) Bu hazi-

neyi bekleyen elbette nimete ulaşır. (V) Zira her şeyin

bir zamanı vardır, o zamana dek de sabır gerekir. (VI)

Sonuçta, başarı merdivenine tırmanmanın ilk koşulu

sabırdır, bu unutulmamalıdır.

 

Bu metinde numaralanmış hangisinin çıkarılması
parçanın anlamında bir daralmaya yol açmaz?
 

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

Bugün hâlâ tarihi, geçmişte yaşanan bir olaylar

topluluğu olarak algılayanlar mevcut. Zekâ ve çaba

gerektiren pek çok verimli alan varken tarihle

ilgilenmek gerektiğine akıl erdiremeyenler var --- O,

insanoğluna doğru sonuçlara varmaları için yön veren

bir düşünce tarzıdır. Onların yalnızca kendi tecrü-

belerinden değil kendilerinden öncekilerin tecrübele-

rinden yararlanmasını sağlayan bir bilim dalıdır.

 

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun olur?

(I) İnsanlara istedikleri şeyleri sunarsanız kimse sizi
reddetmez. (II) insanlar isteklerinin tutkunlarıdır. (III)
İçgü-düsel olarak istekler insanı yönlendirir. (IV)
İnsanın içinden ne gelirse onu ister, duyguları onu
isteklerine götürür. (V) Önce insanın istediklerini ver-
melisiniz, sonra istekleri doğrultusunda hareket etme-
lisiniz. (VI) Sanatçı, okuyucularının düşüncelerini dik-
kate alarak eserini kaleme almalıdır.
 
Bu metin ikiye bölünmek istense, ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlamalı-
dır?
 
A) IV.              B) V.              C) VI.              D) III.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla "zarf tüm-
leci, dolaylı tümleç, yüklem, belirtili nesne"den oluş-
maktadır?
 

A) Yemek sırasında herkes özel olarak getirtilen aşçıya

      övgüler yağdırıyor.

B) El yordamıyla buluyorum, yemekhaneye giden   ko-

      ridorun kapısını.

C) Ev ev dolaştıktan sonra, çamurlu, rutubetli bir ara 

      sokakta buldum kendimi.

D) Göl bir bataklığa dönüşmeden Önce, kıyılarında bin 

      bir çeşit bitki yetişirmiş.

10.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?
 

A) Kıskançlık                      B) Öz güven

C) Kararlılık                         D) Çalışkanlık

11.

12.

13.

Nitekim geçmişte yaşayanların deneyimleri, in-

sanların yaşamla ilgili tecrübe kazanmasına yardım-

cı olur.

A)

Böylece o, geçmiş hakkında bilgiler vererek gele-

cekle ilgili doğru kararlar vermemizi sağlar.

B)

Oysa insanların geçmişten cesaret almaya, geçmişi

tüm yönleriyle öğrenmeye ihtiyacı vardır.

C)

Halbuki tarih, tozlu raflarda yerini alan bir olaylar

topluluğu değildir.

C)

14.

15.

İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün,
hiçbir şey erişilmeyecek kadar yüksekte

değildir.
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Bu grafikte Zeynep’in izlediği filmlerin oranları verilmiş-

tir.

 

Bu grafikle ilgli olarak aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılabilir?
 

A) En çok bilim kurgu filmlerini izlemiştir.

B) Tarihi filmleri,  siyasi  filmlerden  daha çok sevmekte-     

      dir.

C) İzlediği  her  yüz  filmden  sadece on beşi polisiye tü-

      ründedir.

D) Romantik   filmleri   çok  sevmesine  rağmen   izleme-

      mektedir.

 

Dram
40%

Bilim Kurgu
25%

Polisiye
15%

Korku
10%

Tarih
5%

Siyaset
5%

(I) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir.

(II) Bacaklarında bulunan tat algılayıcılarının açılması-

yla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını

alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan

hortumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran

bu hortum, beslenirken açılır.

 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde
neden-sonuç ilişkisi vardır?
 

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

16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük,
benzetme amacı gütmeksizin başka bir sözcük ye-
rine kullanılmıştır?
 

A) Onun tek destekçisi çok sevdiği öğretmeniydi.

B) İzmir bu yıl aşırı sıcaklardan çok bunaldı.

C) Yöre halkı geçimini hayvancılıkla sağlıyordu.

D) Etrafındaki çocuklar tarafından her zaman sevilirdi.

17.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
 

A) Kızım bu aralar dinozorlara  merak  sardı,  durmadan 

      kitapları karıştırıyor.

B) Entellektüel  insanlar  ile  sohbet  etmekten  hoşlanı-

     yorum.

C) Eşime siyah bir eşofman takımı aldım.

D) Salataya biraz da maydanoz koyar mısın?

20.

18.

Aşağıdakilerin hangisinde yansıma yoluyla oluştu-
rulmuş bir sözcük yoktur?
 

A) Elbisesinin çıtçıtlarını değiştirmek için terziye gide- 

     cekmiş.

B) Gök gürültüsü şiddetli yağmurun habercisiydi.

C) Radyonun cızırtısını kesmeye uğraşırken ayarını da 

      bozdu.

D) Herkesle iyi geçinir, kimseyi asla horlamazdı.

19.
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