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8. Sınıf 
Türkçe

2. Tema

1.  Sanatçı, “Bugün hikâye, hayatımızın neresinde duruyor?” sorusu üzerinde düşünen, konuşan, tartışan bir eser ortaya 
koymuştur. Eserin metinlerine atılan başlıklar, az söz ile çok şey ifade etme özelliği gösteriyor. Başlıkları bu şekilde de-
ğerlendirmemin sebebi, onların metnin içeriğini dört başı mamur bir şekilde kuşatmasıdır. Kelime tekrarlarına kolay kolay 
düşmemesi, incelemelerini çalakalem değil, söylediklerinin önünü ve arkasını doldurarak yapması gibi birçok neden, sa-
natçının güçlü bir kalemi olduğunu açık bir biçimde ortaya koyuyor.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır?

A) Gelişigüzel
B) Anlaşılması güç
C) Kısa ve öz anlatım
D) Eksiksiz, kusursuz

2.  Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?

A) Kafkas Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 193 çeşit peynir üretiliyor. Üretilen toplam peynir mik-
tarının yaklaşık %96’sı inek sütünden elde ediliyor. Türkiye’de en çok tüketilen peynir çeşidi ise beyaz peynir.

B) RoboGait, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli bir yürüyüş rehabili-
tasyon sistemidir. Bu sistemle, yürüme zorluğu çeken hastaların bir askı yardımıyla yürüyüş bandı üzerinde, doğal 
yürüyüş biçimine uyarak yürümesi sağlanıyor. 

C) Son dönemlerde yapay zekâ üzerine çalışmalar artmaya başladı. Yapay zekâ sistemlerinin yine de istenen düzeye 
erişemediğini düşünüyor, bunu da teknik imkânsızlıklardan ziyade insan beyninin tam olarak anlaşılamamış olmasına 
bağlıyorum. Beyinle ilgili daha derin araştırmalar yapılmadan yapay zekâ konusunda gelişme sağlanamayacaktır.

D) Bir teleskobun ne kadar kuvvetli olduğu aynasının çapı, bir diğer deyişle teleskobun açıklığı ile belirlenir. Bir teleskop, 
çapı ne kadar büyükse o kadar güçlüdür yani sönük gök cisimlerinin bile detaylı görüntüsünü oluşturabilir.

3.  Aşağıdakilerin hangisi “Hangi konuda yazarsam yazayım, gördüklerimi kendi ruh süzgecimden geçirmeden okuyucuya 
sunmam.” diyen bir sanatçıya ait olabilir?

A) Berber bir süre baktı kapıdan çıkan adama, sonra tezgâha doğru yürüdü. Elinde tespih olan müşteri, sırası geldiği 
için koltuğa oturdu. Havlusu, çırağın elinde hazırdı. Berber, bir yandan tezgâhın üzerinde duran usturalardan birini 
seçmeye çalışıyor, bir yandan da koltukta oturan adama bakıyordu.

B) Arabamı evin önüne park ederken duydum miyavlama seslerini. Başımı camdan uzatınca Tekir’in mahalleye dışarı-
dan gelen iki kediyi kovaladığını gördüm. Kedilerden sarı tüylüsü bir an dönüp tüylerini kabarttı, anında üzerine yürü-
dü Tekir. “Dur, Tekir; yapma!” diye bağırdım. 

C) Avluya girip duvar kenarına çömeldi. Sırtında deve tüyü çuldan yapılmış kısa bir cepken, bunun altında yıpranmış bir 
gömlek vardı. Ucunu sağ yanağının üstüne getirdiği kasketi yağ içindeydi. Kasketin yırtık ucundan koyu sarı bir mu-
kavva sarkmıştı. Uzun süre hiç konuşmadan öylece oturdu.

D) Her zamanki yerimizde, bahçedeki çınarın gölgesine kurulan masalardan birinde oturuyorduk. Çınarın kalın dallarını 
süsleyen iri, yeşil yapraklarda ne bir esinti vardı ne de bir kıpırtı. Koca çınar, heykel misali kaskatı eğilmişti masamı-
zın üzerine. Emel, belki serinletir diye vantilatörü çıkarmıştı bahçeye.
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4.  

Daha az ders saatinin olduğu
bir müfredat hazırlanacak.

Teknoparklara bilişim,
savunma teknolojileri, uzay

teknolojileri ve değirmencilik
liseleri kurulacak.

Ders sayıları azaltılacak.

Her okula tasarım ve beceri
atölyeleri kurulacak.

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu’na göre,

- - - -

- - - -

- - - -

Yabancı dil eğitimi yeniden
yapılandırılacak.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

✕

I. Özel yetenekli öğrencilere yönelik seçmeli dersler getirilecek.

II. Teneffüs süreleri uzatılacak.

III. Okul ve mahalle spor kulüpleri kurulacak.

Yukarıdaki bilgilendirme grafiğinde bazı simgelerin karşısındaki açıklama bölümleri boş bırakılmıştır. Bu simge-
ler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I- - - -

III- - - -

II- - - -

A) B) C) D)II- - - -

I- - - -

III- - - -

II- - - -

III- - - -

I- - - -

III- - - -

I- - - -

II- - - -
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5.  Malazgirt Parkı’ndaki bir bankta oturan Eray’a, bir kişi Şükûfe Nihal Ortaokuluna yürüyerek nasıl gidebileceğini sormuş-
tur.

Çiğdemtepe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Selim Caddesi

Selim Caddesi

K
erm

es Sokak

Şükûfe Nihal
OrtaokuluAkşemsettin

Parkı

Bilâli Habeşi
Cami

Malazgirt
Parkı

1072. SokakSelim Caddesi

1072. Sokak

1071. Sokak

1103. Sokak1104. Sokak

Bu haritaya göre Eray aşağıdakilerden hangisini söylerse yolu doğru tarif etmiş olur?

A) 1071. Sokak’tan Selim Caddesi’ne kadar yürüyün ve sağa dönün. Caddeden ilk sola döndüğünüzde 1072. Sokak’a 
ulaşacaksınız. Bu sokaktan üçüncü sola girip biraz ilerleyince okul, solunuzda kalacak.  

B) 1071. Sokak’tan Selim Caddesi’ne kadar ilerleyip sola dönün ve Kermes Sokağı’na kadar yürüyün. Kermes 
Sokağı’na girip dördüncü sola dönün. Biraz yürüdükten sonra okul, sağınızda kalacak.   

C) 1072. Sokak’tan Selim Caddesi’ne kadar yürüyün, caddeye ulaşınca sağa dönün, dümdüz gidip ilk sola dönün. Biraz 
ilerleyince okul, solunuzda kalacak.

D) 1072. Sokak’la Selim Caddesi’nin kesiştiği yere kadar yürüyün. Bu noktadan sola dönün, Kermes Sokağı’na kadar 
dümdüz ilerleyin. Kermes Sokağı’na girip sokağın sonuna kadar yürüdüğünüzde okul, sağınızda kalacak.
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6.  Hani kimi zaman bir şeyler hissederiz, bir esinti yoklar içimizi. Bu hisleri ifade etmek isteriz ama uygun sözcükleri bir tür-
lü bulamayız. Dilimizin ucuna bir şeyler gelir gibi olur ancak söze dönüşmez. Bu durumu Orhan Veli ne güzel dile  
getirmiştir: “- - - -”

Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eve ekmekle tuz götürmeyi
 Böyle havalarda unuttum
 Şiir yazma hastalığım
 Hep böyle havalarda nüksetti
 Beni bu güzel havalar mahvetti

B) Garibim
 Ne bir güzel var
 Avutacak gönlümü
 Bu şehirde
 Ne de tanıdık bir çehre
 Bir tren sesi
 Duymaya göreyim
 İki gözüm iki çeşme

C) İstanbul’da Boğaziçi’nde
 Bir garip Orhan Veli’yim
 Veli’nin oğluyum
 Tarifsiz kederler içinde

D) Bir yer var biliyorum 
 Her şeyi söylemek mümkün
 Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum 
 Anlatamıyorum

7.  Bir sanat alanında başarılı olmuş insanlar, bu alanda adını duyurmak isteyen kişilere bazen doğrudan destek verir, ba-
zen de ilham kaynağı olur. 

Bu cümlede anlatılan durumu, 

I. Paulo Coelho’nun anne ve babası, onun umut vadeden bir mesleğe yönelmesini istiyordu. Ancak o, yazar olmayı 
düşlüyordu ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen yazmaya devam etti. Coelho’nun “Simyacı” isimli romanı dünya 
genelinde kırk milyondan fazla satıldı. Kitapları altmıştan fazla dile çevrildi. Mükemmel bir avukat da olabilirdi an-
cak o, dünyaca ünlü bir yazar oldu.

II. Minnesota’da doğan Bob Dylan, müzisyenlikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için New York’a gitti. Orada pek 
çok sanatçıyla tanıştı. Bunlar arasında, onu hayal bile edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi Woody Guthrie 
oldu. Onun ses kaydını duyduğu anı “Zihnimde bir şimşek çakmış gibiydi.” diyerek ifade eden Dylan, yıllardır ara-
dığını o kayıtta bulmuştu.

III. Ressam olma hayaliyle büyüyen Mahişeker Hanım, bulduğu her kâğıda resim çizerek kendini bu alanda yetiştir-
miştir. Resim tutkusu, ilkokul öğretmeninin etkisiyle küçük yaşlarda başlayan bu sanat âşığı teyzemiz “Köy yerin-
de ressam mı olurmuş?” sözlerine inat, resim yapmayı hiç bırakmadığını söylüyor.

metinlerinden hangileri örneklendirmektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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8.  Spor müsabakaları için 8/A ve 8/B sınıflarından Sude, Cüneyt, Elif, Defne, Erkan seçilmiştir. Bu kişilerin her biri; futbol, 
voleybol, basketbol, masa tenisi ve badminton müsabakaları için İzmir, Afyon, Çanakkale, Erzurum ve Rize şehirlerinden 
birine gitmiştir. Bu kişilerin sınıfları, gittikleri şehirler ve katıldıkları müsabakalarla ilgili şunlar bilinmektedir:

•  Elif, Erzurum’a gitmiştir.

•  Defne, masa tenisi müsabakasına katılmıştır.

•  Futbol, basketbol ve badminton müsabakalarına katılanlar 8/A sınıfındandır.

•  8/B sınıfından Sude, İzmir’e gitmiştir.

•  Afyon’a giden Erkan, basketbol müsabakasına katılmıştır.

Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin hem sınıfları hem müsabakaya katıldıkları spor dalları hem de gittikleri 
şehir kesin olarak bellidir?

A) Defne ve Elif B) Defne ve Erkan C) Elif ve Sude D) Erkan ve Sude

9.  Alışverişlerde vaktimizin çoğu, gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor. Kimi za-
man doğru kararlar veriyor, kimi zaman da “Acaba gerçekten ne yiyoruz?” sorusuyla eve dönüyoruz. Özellikle yaz ayla-
rında gıdaların paketlenmesine ve saklama koşullarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlara dikkat edilmezse gı-
dalarda, hastalıklara neden olan bakteriler oluşabiliyor. Bir grup araştırmacı, bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek 
için bir algılayıcı (sensör) geliştirdi. Gıdalara yaklaştırılan bu algılayıcı, insanlarda hastalıkların oluşmasına neden olan 
bakterileri belirlediğinde ışık yayıyor. 

Bu metinde sözü edilen algılayıcının üretilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gıdalarda zararlı bakteri olup olmadığını tespit etmek
B) Paketlenmiş yiyeceklerde bakteri oluşumunu engellemek
C) Yiyeceklerde bakteri oluşumuna neden olan durumları saptamak 
D) Hazır gıdalarla doğal gıdalar arasındaki farkı göstermek

10.  Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada, kısaltmaların farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bu yöntemlerden bazı-
ları şunlardır:

• Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır.

• Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte kullanılarak yapılır.

• Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olabilir?

A) AA (Anadolu Ajansı)
B) m (Metre)
C) Apt. (Apartman, Apartmanı)
D) TR (Türkiye) 



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11.  
I

III

II

IV

Sıralı cümleleri
birbirinden ayırmak için
kullanılırım.

Ara sözleri veya
ara cümleleri ayırmak için
kullanılırım.

Eş görevli sözcük ve sözcük
gruplarını ayırmak için
kullanılırım.

Anlam karışıklığını
önlemek için
kullanılırım.

Rus mühendisler 1971 yılında Türkmenistan’da, ki o zamanlar Sovyetler Birliği’ne bağlıydı, petrol arıyorlardı. Bu çalış-
malar sırasında büyük bir doğal gaz rezervi bulundu. Doğal gazı çıkarmak ve işlemek için sondaj kuleleri, depolama 
alanları kuruldu. Ancak zemin, üzerindeki yükü taşıyamadı ve çöktü. Büyük bir krater oluştu ve çevreyi tehdit eder boyut-
ta metan gazı ortaya çıktı. Bilim insanları çevre köylerdeki insanların, hayvanların ve bitkilerin zarar görmesinden endi-
şelenerek gazı kontrollü bir şekilde yakmaya karar verdiler. Bu kontrollü yangın günümüzde de devam etmektedir.

Bu metinde virgül, numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

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


