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1.

8.
Sınıf

Türkçe

Seçk�n  MURTAZA

D�zg�: Kub�lay ORAL

Yakınlaştıkça insanların küçülmesinde o insanlardan çok, onlara bakan göz belirleyici

galiba. Yüceltip doruklara çıkardığımız kişilerde hata görmeye dayanamayan biziz.

Şarkılarını hayranlıkla dinlediğimiz, bakışına vurgun olduğumuz yıldızın aynı zamanda

iyi bir baba, sevecen bir anne olduğunu biz varsayıyoruz çünkü. Yaklaştığımızda düş

kırıklığına uğramamız, kendi yarattığımız hayalin yıkılmasından ibaret. İyi bir şairdir

diye iyi bir adam da olması gerekmez kimsenin. Dünya çapındaki yazarların, ünlü

şairlerin ancak en yakınlarında olanların bildiği pek çok kusurları, pek çok insani

zaafları vardır. Sıradan okurun hayal kırıklığı yaşaması ancak o şairin, yazarın bu çok

özel yanlarını bilecek kadar ona yaklaşmasıyla olasıdır. O zaman da kafasındaki

mükemmel insan imgesiyle görüp öğrendiklerini bir türlü bağdaştıramaz. Galiba bütün

mesele bu!

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz ya da söz öbeği kullanılmamıştır?

A) Beklediği sonucu alamamak

B) Zihinde tasarlanan şey, hayal

C) Birine veya bir şeye bağlanmış, sevmiş olan

D) Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya 

      olumsuz yargı

Ufuk SARI

Eski Latin Şairi Horatius, kendi eserlerinden birine şöy-

le hitap eder: 

─ Haydi git, halkın içerisine karış. Artık sen benim ma-

lım değilsin.

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisine
başvurulmuştur?

A)Benzetme(Teşbih) 

B)Abartma (Mübalağa) 

C)Konuşturma(İntak) 

D)Kişileştirme(Teşhis)

Bülent TOPALOĞLU Özlem GÖKDERE

I. Erken öten horozun başını keserler.

II. Damlaya damlaya göl olur.

III. Taşıma suyla değirmen dönmez.

IV. Araba devrilince yol gösteren çok olur.

V. Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Bu atasözlerinde geçen fiilimsi çeşitleri ikişerli
gruplandığında hangisi dışta kalır?

A) I                             B) II 

C) III                          D) IV

3.2.
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Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların duymaktan hoşlanacağı sözlerden biri olamaz?

A) Bu galeriyi açmaktaki gayemiz son model araçlarımızla vatandaşlarımızı buluşturmaktır.

B) Galerimizde satılan bir araçta sorun çıkması durumunda aracı servisimize yönlendireceğiz.

C) Galerimize gelen vatandaşlarımızın birazcık nefes alıp dinlenmeleri için bir de oturma köşesi hazırlayacağız.

D) Galerimize gelen vatandaşlarımızı karşılamak ve onlarla ilgilenmek üzere güler yüzlü ve tecrübeli kişileri işe alacağız.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? 

A) Yabancı dil öğrenme süreci ülkemizde bilinçsiz ya-

      şanmaktadır.

B) Batı  hayranlığı,  bazı  insanları   milli  kültürlerinden     

     uzaklaştırmıştır.

C) Batı  dillerine  duyulan öğrenme isteği Batı hayranlı-

      ğının bir sonucudur.

D) Milli kültürden uzaklaşan insanlar, psikolojik sorun-

      larla boğuşmaktadır. 

Mogan Gölü'nün çevresi büyük bir piknik alanı ola-

rak düzenlenip halka açıldı.

Kuş gözlemevleri, Mogan Gölü'nün kuşların yav-

rulamasına ayrılan doğal park kısmına yapıldı.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

D�zg�: Kub�lay ORAL

4. 5.

Ufuk SARI

A) Büyük bir piknik alanı olarak kullanılan Mogan

Gölü'nün doğal park kısmına kuşların yavrulaması

için kuş gözlemevleri yapıldı.

B) Çevresi büyük bir piknik alan olarak düzenlenip

halka açılan Mogan Gölü'nün kuşların yavrulaması-

na ayrılan doğal park kısmında kuş gözlemevleri

yapıldı.

C) Gölün büyük bir piknik alanı olarak kullanılan doğal

park kısmındaki kuşların yavruladığı kuş gözlemev-

leri halka açıldı.

D) Mogan Gölü'nün çevresinde kuşların yavrulaması

için doğal park alanı yapıldı ve büyük bir piknik ala-

nı olarak düzenlenip halka açıldı.

Kendi millî kültürüne yabancılaşma ve milli

kültürden kopma, giderek bir Batı hayranlığı ve

bu Batı hayranlığının beraberinde getirdiği Batı

dillerini öğrenme süreci, ister istemez bir ülkenin

bazı kesiminde bazı insanların bilinçli ya da

bilinçsiz olarak Türkçeye karşı tavırlı olmalarına

yol açmıştır. Bu insanların konuşurken moda ve

bilgiçlik anlamında Batılı kelimeleri kullanmaları,

durumun psikolojik tablosunu ortaya

koymaktadır.

Arda KÖROĞLU

İnsanlarla konuşurken onlara amaçlarınızdan bahsedin. Şunu bu sebepten
yapamadım, şöyle olduğundan bunu kaçırdım gibi cümleler kullanmaktan
kaçının. İnsanlar bahaneden ziyade ulaşılmak isteneni duymaktan hoşlanır.

6.
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Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yaptığı çıkarımlardan biri olamaz?
 

A) New York’un iklimi geçmişten günümüze değişmiştir.

B) New York zamanla insanların yerleştiği bir şehir olmuştur.

C) New York’ta yaşayan insanlar ulaşımda sudan yararlanmaktadırlar.

D) New York’ta yaşam alanı oluşturmak için doğal çevreye zarar verilmiştir.

Nebil öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerine çıkarım yapma konusu ile ilgili bilgi verirken karşılaştırmanın da çıkarım

yapma ögelerinden biri olduğuna değinmiş ve öğrencilerinden New York şehrinin önceki ve günümüzdeki durumuna

ilişkin aşağıdaki iki fotoğrafı göstererek öğrencilerinden bu fotoğraflarla ilgili çıkarımlar yapmalarını istemiştir.

D�zg�: Kub�lay ORAL

Orman; ağaçlarla birlikte, diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu

bir ekosistemdir. Ormanlar yaban hayvanlarını korur; nesli tükenmekte olan hayvanların korunması, barınması ve

beslenmesi açısından en uygun ortamları oluşturur. Ancak yeryüzündeki ormanlık alanlar, insanların ormanları tahrip

etmesinden dolayı gün geçtikçe azalmaktadır. Ormanların tahribatı bu alanlarda yaşayan canlıların barınaklarını elinden

almakta ve canlı türleri arasındaki besin zincirini bozmaktadır.

Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam bütünlüğü bozulur?

A) Bu da doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

B) Böyle giderse ormanlık alanlar yakın zamanda tamamen yok olacaktır.

C) Yaşanan bu zorluklar bazı hayvanları başka alanlara göç etmeye zorlamıştır.

D) Bunun sonucu olarak ormanlık alanda yaşayan canlı türleri yok olmaya başlayacaktır.

7.

Seçk�n MURTAZA

8.

Eski Yeni

Abdulker�m ÇOMAKLI
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Beynimizde "hipotalamus" adı verilen bir bölge bulunur. Vücut sıcaklığımızın kontrolünden

bu bölge sorumludur. Hipotalamus vücut sıcaklığımızda herhangi bir değişiklik olduğunda

bunu fark eder ve sıcaklığımızı “normal” değerler arasında tutmak üzere gerekli uyarıları

vücudumuzun ilgili bölümlerine iletir. Örneğin, vücut sıcaklığımız arttığında terlememizi ve

derimize yakın bölgelerdeki kan damarlarımızın genişlemesini sağlayacak uyarılar iletir.

Vücut sıcaklığımız düştüğünde de titrememizi ve kan damarlarımızın daralmasını

sağlayacak uyarılar gönderir. Bu şekilde vücut sıcaklığımızı normal değerler arasında tutar.

Ancak hasta olduğumuzda durum biraz farklıdır. Vücudumuzda bakteri ya da virüslerden

kaynaklanan bir enfeksiyon oluştuğunda bağışıklık sistemimiz harekete geçer. Bazı

bağışıklık sistemi hücrelerimizden moleküller salgılanır. Bu moleküller dolaşım yoluyla

hipotalamusa ulaşır. Bunlar hipotalamusa vücut sıcaklığımızın “normal” değerlerini

yükseltmesine ilişkin uyarılar iletir. Bu uyarılar sonucunda hipotalamus normal değerleri

yükseltir ve vücudumuza sıcaklığın normal değerlerden düşük olduğuna ilişkin uyarılar

gönderir. Oysa vücut sıcaklığımız normal değerlerdedir. Yine de gelen uyarılar karşısında

vücut sıcaklığımız yükselir aynı zamanda da üşümeye başlarız.

Bu parçada ifade edilenler aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olamaz?

A) Hastayken ateşimiz çıktığı halde neden terleriz?

B) Hipotalamus beynimizin hangi tarafında yer alır?

C) Vücut sıcaklığı düştüğünde vücut hangi tepkilerde bulunur?

D) Hipotalamus, vücudun terlemesi gerektiğini nasıl belirler?

Her katta yalnızca bir markaya ait süt vardır. 

2. katın orta bölmesinde L markalı sütler vardır. 

O markalı sütler, M markalı sütlerin bir üst katındadır. 

1. katın sol alt bölmesinde P markalı sütler vardır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) 2. katta bulunma olasılığı olan üç farklı süt markası vardır.

B) N markalı sütler 1. kattadır ve L markalı sütün bir alt katındadır.

C) K markalı sütler 2. kattadır ve P markalı sütün bir üst katındadır.

D) 1. katın orta bölmesinde bulunma olasılığı olan iki farklı süt markası vardır.

D�zg�: Kub�lay ORAL

Yusuf YILMAZ

10.

9.

Bir markette çalışan görevli her katı üç bölmeden oluşan iki katlı bir rafa K, L, M, N, O, P markalı sütleri dizecektir. Ürünler

ve bölmelerle ilgili olarak bilinenler şöyledir:

Mücah�t DADALI

1.

2.

https://www.turkceci.net/


Bu afişlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktır?

A) Ülkede satılan bisiklet miktarını arttırmak

B) Toplumda bisiklet ile ilgili yerleşmiş yanlış yargıları düzeltmek

C) Bisiklet sürmeyi teşvik ederek toplum sağlığının arttırılmasına katkıda bulunmak

D) Bisikletin de öteki araçlar gibi trafikte yer alma hakkı olan bir taşıt olduğunu göstermek

Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları
bilinen flamingolar, bu yıl koruma altında bulunan
Tuzla Sulak Alanı’na erken geldi.

Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bu-
lunan ve nisan ayına kadar konakladıkları sulak
alanda seyrine doyulmaz bir manzara sundu.

Türkiye'de göçmen kuşlar için önemli yerlerden biri
olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı, gören-
leri kendisine hayran bıraktı. 

Kuş gözlemcileri ve doğa meraklıları, bu görsel şö-
leni fotoğraflayıp görüntülemek için bölgeye akın
etmeye başladı.

TRAFİKTE BİSİKLETİ 

FARK ET!

SADECE 
ARABA SENİN!

D�zg�: Kub�lay ORAL

Aşağıda bisikletlerle ilgili olarak afişlere yer verilmiştir.

YOL HERKESİN!

Seçk�n MURTAZA

11.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre

Bisiklet bir taşıttır.

Bisiklet ile arandaki 1.5 metre mesafeyi koru.

12. 13.

Kub�lay ORAL

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce
olumsuz olduğu hâlde anlamca olumludur?

A) Yarınki toplantıya katılmayacak değilim.

B) Yıllardır ne aradı ne de bir mektup gönderdi.

C) Yaptığı yemek güzeldi ancak biraz tuzsuzdu.

D) Haftaya yapılacak yazılının ertelendiği söylendi.

Bazı cümleler olumsuzluk bildiren ifadeler aldığı hâl-

de anlamca olumlu olabilir. Yani cümle biçimce

olumsuz olduğu hâlde anlamca olumlu olabilir.

Cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan veya o durumda
bulunan ögeye “özne” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne
yanlış gösterilmiştir?

A) 

B) 

C) 

D) 

MERAL ÖÇALAN
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Tolga TORMAN

Metinden hareketle;

I. Cemal Kamacı ilk madalyasını 1967 yılında kazanmıştır.

II. Ülkemizde belli bir süre profesyonel boks lisansı olmamıştır.

III. Milli takımda 9 sene mücadele etmiştir.

IV. Farklı kilolarda çıktığı maçlarda başarılar elde etmiştir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

D�zg�: Kub�lay ORAL

14.

Yusuf YILMAZ

15.

Erhan ÇAPOĞLU

Aşağıda nohut mayası yapımı için gerekli adımlar verilmiştir:

Ertesi gün ise köpüren ve kabaran mayanın nohutları süzülerek nohut

mayası hazır hale gelmiş olur.

Büyük parçalar halinde ezilen nohutlar, cam kavanoza alınır ve nohut-

ların üzerine unla birlikte tuz eklenir.

Belli bir kıvama gelen maya, 40 ila 50 derece arasında 24 saat

beklemeye bırakılır. Mayanın tutması için sıcaklığın çok fazla düşüp

çıkmamasına dikkat etmek gerekir.

Cam kavanoz içine konulan malzemelerin üzerine 2 bardak su

eklenerek malzeme ekleme işlemi bitirilir.

En az bir gece önceden nohutların üç ya da dört parça olacak şekilde

kalın taneler halinde ezilmesi ile maya yapımına başlanır.

Tüm malzemeler eklendikten sonra kavanoz içindeki malzemeler iyice

lapa olana kadar karıştırılır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Buna göre numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?

A) 2-5-4-6-3-1                        B) 2-4-5-6-3-1               C) 5-2-4-6-3-1                 D) 5-2-6-4-3-1

Avrupa şampiyonu ilk Türk boksör Cemal Kamacı, o dönemde Türkiye’de pro-

fesyonel boks lisansı olmaması nedeniyle 1967 senesinde lisansını Avusturya-

Viyana adına çıkarmak zorunda kalmıştır. Böylece profesyonel bir boksör olan

Kamacı, 9 yıl süren amatör boksörlüğünün ardından milli takıma seçilmiştir. Milli

takıma seçilen boksör, 1966 yılının sonlarına kadar 67 ve 71 kilolarda mücadele

etmiştir. Bu müsabakalara çıktığı dönemde önemli başarılar elde etmiş ve iki kez

Balkan ikinciliğini kazanmıştır.
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Tolga TORMAN

7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay

600 

400 

200 

0 

Temmuz ayından itibaren genel satışlarda aydan aya bir düşüş gözlemlenmektedir. En düşük satışı aralık ayında

en yüksek satışı da temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz görülmekte, ürünler içinde de en fazla gıda ürünlerinin

satışının yapıldığı görülmektedir.

Temmuz ve ağustos aylarında diğer aylara göre yüksek olan satışlarda dokuzuncu aydan itibaren bir düşüş, yılın

son ayında ise bir önceki aya göre artış olduğu gözlemlenmiştir. Satılan ürünlere bakıldığında gıda ürünleri her

zaman diğer ürünlere göre yüksek olmuş sadece ekim ayında bir istisna görülmüştür.

Temmuz ayında bu yılın en yüksek satışının gerçekleştirildiği görülmektedir. Her ne kadar temmuz ayından

itibaren sürekli bir düşüş görülse de yılın son ayında bir önceki aya göre yüksek bir satış olduğu, son altı ayda

temizlik ürünlerinin satışlarının ise kırtasiye ürünlerinin satışlarına göre hep yüksek olduğu görülmektedir.

Temmuz ve ağustos aylarında yapılan satışların diğer aylara göre yüksek olduğu, eylülden itibaren satışların

düşmeye başladığı görülmektedir. Hatta bazı aylarda 400 binin altına düşen satışların olduğu, bu satışların

büyük bir kısmını da gıda ve kırtasiye ürünlerinin oluşturduğu görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi verilen grafiklerin raporlaştırılmış hâli olabilir?

D�zg�: Kub�lay ORAL

16.

Erhan ÇAPOĞLU

Toplam Ürün Satışları (Bin adet)

Ürün Çeşitlerine Göre Satışlar (Bin adet)

Gıda, temizlik ve kırtasiye alanında ürünler satan bir şirketin son altı aydaki satışları grafiklerde gösterilmiştir.

A)

B)

C)

D)
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Tolga TORMAN

D�zg�: Kub�lay ORAL

17.

Tolga TORMAN

Genellikle bir ya da birkaç sözcüğün şifrelenmesiyle oluşan Torman Şifreleme Sistemi; banka şifreleri, WİFİ şifreleri,

kasa ve kredi kartı şifrelerinde kullanılan basit ama etkili bir şifreleme tekniğidir.

Sözcüğün ilk harfinin alfabedeki sırası yazılır.

Sonraki harflerin alfabedeki sıra numarası sola, sözcükteki sıra numarası sağa yazılır.

Sözcüğün ilk harfi hariç diğer harfler beşlik sistemde bir noktalama işaretiyle ifade edilir. Buna göre sözcüğün

diğer harflerinin  ALFABEDEKİ SIRASI+ SÖZCÜKTE SIRASI + BEŞLİK SİTEMDEKİ işareti ile sözcük kodlanır.

Beşlik sistemde alfabenin 1 ve 5. sırada kalan harfleri için .(nokta) , 6 ve 10. sırada kalan harfleri için , (virgül) , 11

ve 15 . sırada kalan harfleri : ( iki nokta) 16 ve 20. sırada kalan harfleri için ; ( noktalı virgül)  21 ve 25 . sırada kalan

harfleri için ! (ünlem) , 21 ve 29 . sırada kalan harfler için ?(soru işareti)  kullanılır.

Beşlik sistemdeki semboller kişinin tercihine göre değişiklik gösterebilir. 

Örneğin  "AYLİZ" sözcüğünün şifrelenmesi : A= 1 Y=282? L=153: İ= 124:  Z=295?  = 1282?153:124:295? şeklinde

oluşturulur.

Torman  Şifreleme Sistemi’nde kullanılan yukarıdaki tabloda bir sözcüğün şifrelenmesi aşağıdaki gibidir:

Buna göre;

• Bu konuda pekçok eser incelemiş giderayak bize mükemmel bir kaynak bırakmıştı.

• Antrenmandan önce  traş olmayı ihmal etmezdi.

• Son günlerde çerçöp ne varsa alıkonulan evlere tanık oluyoruz.

• Gökova Körfezi’nde bir biri ardınca sıralanır sandallar.

seçeneklerin hangisinde yukarıdaki  cümlelerdeki yazımı yanlış olan sözcüklerin şifrelenmesinde hata yapıl-
mıştır?

A) 2411:213?14,235!                        B) 2062,143:44.185;146:

C) 462,213?44.195;206;                 D) 2122.213?24.125:216?127:
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Tolga TORMAN

D�zg�: Kub�lay ORAL

18.

Volkan ERTUĞRUL

Makale

Sade ve anlaşılır bir dil vardır.

Amacı bilgi vermektir.

Her konuda yazılır.

İleri sürülen düşünce ispatlanır.

Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi

yazar.

Yazarın kesin bir sonuca varma zo-

runluluğu yoktur.

Denemelerde samimi bir dil kullanılır.

Deneme

Hikâye (Öykü)

Olmuş ya da olması mümkün olay-

ları anlatır.

Hikâyelerde yer, zaman ve kişi ol-

mak üzere üç ana unsur vardır.

Olay, kişi veya dönem hakkında göz-

lem ve izlenimlere yer verilir.

Yazarın kendini okura anlattığı bir tür-

dür.

Samimi bir dil kullanılır.

Anı (Hatıra)

Öğrenim bence hayata yararlı şeyler bırakmaktır: Şeref, saygınlık, güzellik…

Bunlar yararlı olmasına yararlıdırlar ama bizim için ne kadar değerlidir tartışılır.

Bir toplumda yaşamak için hayvanlardan daha fazla görevler ve yasalar gereklidir bizlere.

Çağımda yüzlerce işçi, binlerce çiftçi gördüm ki üniversite rektörlerinden daha bilge ve daha mut-

luydular.

Cümleler:

Bu cümlelerle yukarıda özellikleri verilen metin türlerinden hangisi oluşturulabilir?

 A) Makale                  B) Hikâye                C) Deneme                   D) Anı

Tolga TORMANAbdulker�m ÇOMAKLI

19. 20.Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle

başlar.

Para birimleri büyük harfle başlamaz.

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik

kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle

başlar.

Sivas'tan  aldığımız  kangal  köpeğine  bahçemiz-

de bakıyoruz.

Aralık ayında Türk Lirası değer kazanmıştır.

Yapılan  kazılarda  Cilalı Taş devrine ait eşyalar

bulundu.

Bu açıklamalara göre,

1.

2.

3.

numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde yazım
yanlışı yapılmıştır?

A) 1 ve 3.                   

C) 2. ve 3.                  

Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra virgül kon-

maz.

Şart ekinden (-sa/-se) sonra virgül konmaz.

Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kulla-

nılan da/de bağlacından sonra virgül konmaz.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde virgül
doğru kullanılmıştır?

A) İzin verin, toplantıyı açmam gerekiyor.

B) Büyüdüler de, büyük laflar etmeye başladılar.

C) İnsan gülüyorsa ve mutluysa, huzurlu demektir.

D) Ya bu deveyi gütmeliyiz, ya bu diyardan gitmeliyiz.

B) 1 ve 2.

D) 1, 2 ve 3.
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D�zg�: Kub�lay ORAL

Cevap Anahtarı
1. D 
2. D 
3. C
4. B 
5. B 
6. B 
7. A 
8. C 
9. B 

10. D

11. D
12. C
13. A
14. C
15. C
16. B
17. A
18. C
19. D
20. A
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