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8. SINIF TÜRKÇE

1. Şiirlerine Anadolu’yu taşıyarak Türk şiirine yeni bir ses getirdi. Dilinden yükselen müzikle giderek 
yaşamı şiire, şiiri ise büyülü bir hayata benzeten bir şairdi o. Şiirlerindeki sözleri birer notaya 
dönüştürür, bilinenle bilinmeyeni, somutla soyutu iç içe geçirerek tekinsiz bir atmosfer yaratırdı.  
Türkçenin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak, edebiyat dünyasının kapılarını sonuna kadar açardı.  
“Şiirlerinde ne anlatıyorsun?” diye soranlara “Hayatımı kelime kelime genişletiyorum.” derdi. 

Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) özgünlük kazandırmak - hayal ve gerçeğin harman olduğu dünya
B) dikkatleri çekmek – taklit ifadelerin yer aldığı bir kompozisyon
C) harekete geçirmek – kargaşa dolu olaylar
D) yeni kelimeler kullanmak – çelişkili anlatımlar

2. 2020 yılında faaliyete geçerek eski istasyonun yerini alacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu, 
mevcut istasyonun aksine Dünya yörüngesinin çok uzağındaki gökcisimlerine yapılacak uzay 
yolculukları için bir üs olarak kullanılabilmesiyle bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisinde kesin olarak ulaşılabilir?

A) Mevcut uzay istasyonu Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne aittir. 
B) Hâlihazırda kullanılan uzay istasyonun görevi 2020 yılında sona erecektir.
C) Yeni Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya yörüngesinin çok uzağında konumlandırılmıştır.
D) Uzay turizmi, uluslararası bir komisyonun gözetiminde faaliyetlerini yürütecektir.

3. Bir edebiyat türü olan deneme, yazarın düşüncelerini ispata gerek duymadan anlattığı bir yazı 
türüdür. Denemeci kendisiyle konuşur gibi yazar. Bu yüzden samimi bir hava vardır denemelerde.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olabilir?

A) Türküyü de kilimi de sevmeyen yoktur. Hele türkü sevmeyen şair, kilim sevmeyen ressam bul-
mak neredeyse imkânsızdır. Çünkü türkülerimiz ve kilimlerimiz açık diLli ve cömert gönüllüdür; 
sevincimize ve derdimize ortak olmuştur. Bu yüzden türkülerimiz ve kilimlerimiz asla eskime-
miştir. Çünkü mutluluk gibi, dostluk gibi türküler ve kilimler de sevgiyle var oluyor.

B) Genç öğretmen mektepten henüz dönmüştü. Kapının yanındaki küçük odada güzel, ince se-
siyle yavaş yavaş şarkı söylüyordu. Bu onun çok eski zamanlardan - mektep talebesi olduğu 
zamanlardan -  kalma bir âdetiydi. Akşamları evin kapısından girince çantasını top gibi havaya 
atıp tutar, şarkıya başlardı. Aradan uzun yıllar geçmişti. Artık mektepte talebe değil öğretmen 
olmuştu.

C) Öykülerde yazarın çevresinde bulunan insanların serüvenlerini şiirsel bir üslupla anlatılmış. 
Her şey şiirsel dilin içinde başlayıp bitiyor. Kurgu dille sağlanmış, karakterler dille canlanmış. 
Öykülerde dil dışı bir şey yok. Dilin dışında bir öykü yok.

D) Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) 
çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan yerküreye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların 
incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının 
incelenmesi sonucunda yerkürenin içyapısı anlaşılabiliyor.
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 Kriptografi, şifreleme ve şifre kırma bilimi olarak adlandırılır. Kriptografi, Latince gizli anlamı-
na gelen “kriptos” ve yazı anlamına gelen “graphi” kelimesinden türetilmiştir. Çeşitli iletilerin, yazıların 
belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenli bir şekilde alıcıya iletilmesi ve şifrelenen 
iletinin güvenli bir şekilde açılmasıyla uğraşır. Kriptolojiyle ilk uğraşan kişinin bundan 4000 yıl önce, 
efendisinin hayatını anlatırken metnin rastgele seçilmiş yerlerinde, daha önce hiç kullanılmamış 
bazı semboller kullanan Mısırlı bir kâtip olduğu düşünülüyor. MÖ 5-6. yy. askeri istihbaratta gizliliğin 
gerekmesi nedeniyle kriptografi, askeri alana girdi. Askeri haberleşmede kriptografiyi kullanan ilk 
ulus Spartalılardır. Tarih boyunca birçok ulusun kullandığı kriptografninin bazı çeşitleri şunlardır: Afin 
Şifreleme, Hill Cipher Şifreleme, Açık Anahtarlı Şifreleme ve Sezar Şifreleme’dir.
 Kriptografi çalışmalarının ilk ciddi analizi Araplar tarafından yapılmıştır. Araplar kriptografi 
çalışmalarına MS 600’lü yıllarda başladı. Şifre anlamına gelen İngilizce “cipher” ve Fransızca “chiffre” 
sözcükleri bu dillere Arapçadan (cifr ya da cifir) geçmiştir. Arapların kriptografi konusunda yazdıkları 
ilk eser, Abdurrahman Halil tarafından MS 718 yılında kaleme alınan "Kitab-ül Muamma" adlı kitaptır. 
Bu kitapta Abdurrahman Halil, Bizans imparatoru tarafından gönderilen Yunanca bir şifreli mektubun 
çözümünü verir. 
 Kriptografi günümüzde askeri, ekonomik, haberleşme ve daha birçok sistemin vazgeçilmez 
bir parçası haline gelmiştir. Çipli banka kartında, otomobil anahtarında, internet üzerinden yaptığımız 
bankacılık işlemlerinde, kablosuz ağlarda, cep telefonlarımızda kısaca değerli bilginin olduğu her 
yerde kriptografiden söz edebiliriz. 

4. Kriptografi ile ilgili olarak

I. En yaygın kullanılmış kriptografi yöntemi Açık Anahtarlı Şifreleme’dir.
II. Tarihte kriptografiyi kullanan ilk millet Spartalılardır.
III. Kriptografi günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.
IV. Kriptografi sözcüğü Arapçadan diğer dillere geçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

5. Bu metne göre Abdurrahman Halil tarafından kaleme alınan “Kitab-ül Muamma” hakkında 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Kriptografi konusunda yazılan en iyi eserdir.
B) Şifreli yazılmış bir mektubun çözümünü verir.
C) Kriptografi çeşitleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
D) Kriptografiyi ilk kullanan Mısırlı kâtibin hayatını anlatmaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde altı çizili cümlenin özelliklerinden biri değildir?

A) Fiilimsi içeren bir cümledir
B) Yüklemin yerine göre kurallı cümledir. 
C) Anlamına göre yüklemi olumludur.
D) Yüklemi isim soylu bir sözcüktür.

4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

www.oncelikyayinlari.com
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7. Sezar Şifreleme en eski şifreleme yöntemlerinden biridir ve bu şifreleme yöntemiyle ilgili 
şunlar bilinmektedir:

 ● Şifrelenmek istenen metin ya da kelime için bir anahtar değer belirlenir.

 ● Bu anahtar değeri sayı olmak zorundadır.

 ● Her bir harf kendisinden sonra belirlenen anahtar değeri harf kadar ileri kaydırılır.

 ● Anahtar değer kaydırması yapılırken alfabedeki son harf değeri karşılamıyorsa alfabenin ilk 
harfinden devam edilir. 

Örneğin ÖNCELİK sözcüğünü şifrelemek için anahtar değerini 3 (üç) belirleyelim. ÖNCELİK 
sözcüğündeki her bir harfi 3 harf kaydırdığımızda oluşacak şifremiz SPEOKN’dir. 

Buna göre anahtar değeri 4 (dört) olarak belirlenen TÜRKÇE sözcüğünün Sezar Şifrelemesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) VZTNFĞ B) YAUOGH C)  UVSLDF D) PSNHZB

8.  
Hapşırma; ani, irade dışı, sesli 
bir şekilde ağızdan ve burun-
dan nefes vermektir. Tahriş 
edici maddeler burun tüyleri ve 
motor nöronlar tarafından algı-
lanır ve sinir yoluyla beyne uya-
rı gönderir. Beyin de bu madde-
lerden kurtulmak için hapşırma 
refleksini oluşturur. Hapşırma 
genellikle en çok alerjik etken-
lerden kaynaklamaktadır an-
cak toz, duman, parfüm hatta 
aniden ışığa bakma gibi başka 
birçok nedenle de insanlar hap-
şırmaktadır.

Vücudun herhangi bir yerinde 
oluşan, tırnakla veya başka bir 
şeyle deriyi hafifçe ovma hare-
ketine kaşınma denir. Hemen 
herkesin başına gelen kaşınma 
hissi derimizdeki tehlikeli un-
surlardan kurtularak sağlığımı-
zı korumamıza yardımcı olur. 
Kaşınma hissi; cilt kuruluğu, cilt 
tahrişi, böcek ısırması ya da bit 
gibi parazitler yüzünden tetik-
lenebilir. Kaşınma davranışını 
gören kişilerde kaşınma dav-
ranışı önemli derecede artış 
gösteriyor.

Bir anda ağzı genişçe açarak 
soluk alıp verme hareketine es-
neme denir. Yorgunluk, sıkılma 
ya da uyku esnemenin neden-
leri arasında gösterilmektedir. 
Halk arasında esnemenin ne-
fes almaya yardımcı olduğu, 
vücuttan karbondioksitin atılıp 
kana daha çok oksijen girme-
sini sağladığına inanılmaktadır. 
Birinin esnediğini görmek, duy-
mak, hatta sadece bu konuda 
okumak bile esneme eylemini 
tetiklemeye yetiyor.

I. Metin II. Metin III. Metin

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esnemek, hapşırmak ve kaşınmak bulaşıcı davranışlardır.
B) Esnemek, hapşırmak ve kaşınmak alerjik nedenlerle oluşur.
C) Esnemek, hapşırmak ve kaşınmak vücudun verdiği tepkilerdir. 
D) Esnemek, hapşırmak ve kaşınmak tüm insanların hoşnut olduğu davranışlardır.

www.oncelikyayinlari.com
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9. Bir yargının hangi gerekçeyle yapıldığını anlatan cümlelere sebep sonuç cümleleri denir. “Ödevlerini 
yapamadığı için üzgünmüş.” cümlesinde “üzgün olmanın” sebebi “ödevlerini yapamama” olarak 
ifade edilmiştir.

Sayra Öğretmen öğrencilerine yukarıdaki bilgileri verdikten sonra tahtaya aşağıdaki metni 
yazmıştır:

(I) Konuşmalar hararetle devam ederken 
odanın kapısı açıldı. (II) İçeriye gözlerini 
ovuştura ovuştura evin en küçüğü olan Faik 
girdi. (III) Çıkan gürültüden uyanmıştı besbel-
li. (IV) Bir şey söylemeden annesinin yanına 
geçip oturdu. (V) Annesi oğlunun uykusu 
bölünmesin diye onu kucağına alıp yatağına 
yatırdı.

Bu bilgilere numaralandırılmış cümlelerin hangisi sebep sonuç cümlesidir?

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

10. “Öznel anlatım, söyleyen kişinin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelerdir. 
Bu yüzden öznel yargılar kanıtlanabilir değildir. Öznel cümlelerde söyleyenin kişisel düşüncesini 
yansıtan ifadeler yer alır. Örneğin “Bu canlılar etkileyici mekanizmaya sahip canlılardır.” cümlesindeki 
“etkileyici” sözcüğü kişisel görüş bildiren bir ifadedir.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünceyi yansıtan ifade veya 
ifadeler kullanılmıştır?

A) Şairin son şiirleri, bazı söyleşilerini ve hakkında yapılmış bazı çalışmaları bir araya getiren, 
zamanında önemli bir boşluğu doldurmuş derleme bir kitaptır.

B) Güneş enerjisindeki gelişmeler, ev ekonomisine uygun bir hale getirildiğinde ortaya tükettiğin-
den daha fazla enerji üreten evler çıkıyor.

C) Felaketin ardından ziyafet salonuna gelen aile bireyleri yıkıntıların arasında sevdiklerinden ge-
riye kalanları yokluyorlar; akrabalarını tanımlayabilecekleri herhangi bir ipucu, yüzük, sandalet 
gibi şeyler arıyorlardı.

D) 20. yüzyılda dil üzerinde yapılan akademik çalışmalar, daha çok sözcükler üzerineyken son 
yüzyılda daha çok metinler üzerinde ortaya çıkan sorunlara yöneldi.

www.oncelikyayinlari.com
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11. Özdeş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması ya da görevi olmayan bir sözcüğe cümlede yer 
verilmesi anlatımın gücünü azaltır. Sözü gereksiz yere uzatır. İçinde gereksiz sözcükler bulunmayan 
yazı daha etkili olur.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada eleştirilen duruma dikkat edilerek yazılmıştır?

A) Kitabında, Osmanlı ülkesinin tarım yapmaya elverişli ve müsait olmadığını, çoğunlukla 
hayvancılık yapıldığını belirtir.

B) Kıpkırmızı kesilerek özür diledi, bundan böyle artık Kamil Bey ve ailesine gerçekten saygılı 
davrandı.

C) Genel Ağ'ın kullanımı kolaylaştıkça içerdiği bilgiyi bellekte tutma zorunlu mecburiyeti gitgide 
azaldı.

D) Dil, toplu yaşamanın doğurduğu en önemli olay ve bu yaşamanın gerektirdiği en yararlı araçtır.

12. Odunpazarı, şehrin ilk yerleşim yeridir. Bir rivayete göre Eskişehir civarına yerleşmek için gelen halk, 
Porsuk nehri civarı ile biraz daha yüksekte kalan Odunpazarı bölgesine yerleşmek konusunda karar-
sız kalır. Topluluğun bilge kişisine nereye yerleşeceklerini soran halk, aldıkları cevap doğrultusunda 
her iki bölgeye de koyun ciğeri asar. Odunpazarı bölgesine asılan ciğerin daha geç bozulduğunu 
görünce insanlar buraya yerleşir. Osmanlı mimarisinin örneklerini koruyan Odunpazarı, çıkmaz so-
kakları, yılan gibi kıvrımlı yolları, ahşap süslemeli bitişik evleri ile günümüze kadar özgünlüğünü 
korumuştur. Günümüzde bir turizm merkezi haline gelen bölgede restore edilerek eski güzelliğine 
kavuşturulan evlerde lületaşı ustaları, bakırcılar ve geleneksel el sanatlarının sergilendiği küçük 
dükkânlar yer almaktadır.

Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okuyucunun hayalinde canlandırabilmesini sağlayabilecek ifadelere yer verilmiştir. 
B) Parçanın yazarı kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatmıştır.
C) Anlatımı güçlendirmek amacıyla benzetme sanatından yararlanılmıştır.
D) Okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan bir anlatıma sahiptir.

13. 
I. Yerliler tarafından kutsal kabul edilen bu kayalara patlamadan önce kurbanlar ve hediyeler 

sunulur. Böylece yerliler bu kayaların kendilerini ateşten koruduğuna inanırlar.
II. Sözü edilen volkanik dağa yerliler “uyuyan ejderha” der. Bu uyuyan ejderha her yıl belirli 

zamanlarda patlar. Patlamanın yarattığı kül ve ateş dağın eteklerine varmadan taşlaşır, büyük 
kayalar oluşturur.

III. Bu inanç 1645’e kadar devam eder. 1645 yılının ilkbaharında kör ejderha yine uyanır. Ancak 
bu sefer alevler adanın kıyısına kadar ulaşır. Alev seli önüne ne çıktıysa yok eder. Sadece 
babasının sandalıyla balık avlamaya çıkmış 13 yaşında bir çocuk kurtulur bu kıyametten. Bu 
çocuk efsanevî YADA hükümdarı olacaktır.

IV. Eski zamanlarda adı YADA olan bir ada vardır. Çok büyük bir yer değildir ama yine de kıyıla-
rında insanları barındırmaya yeter. Bu adanın sadece kıyılarında insanlar yaşar çünkü deniz-
den 2500 metre yüksekliğinde yerlilerin korktuğu bir volkanik dağa sahiptir burası. 

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl 
olmalıdır?

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

www.oncelikyayinlari.com
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  Tayga, Yakutçada “orman” sözcüğünden gelir.  (I)  Kökeni Altayca olup Tayga, iğne yapraklı 
orman anlamına gelir. (II) Bu geniş orman bütünlüğüne "Kuzey Ormanları" da denilir. (III) Tayga 
sözü, Ruslar tarafından kuzeyde, özellikle Sibirya’da soğuk ve bataklık bölgeleri tanımlamak için 
de kullanılmıştır. (IV) Tayga Ormanları dünyanın en büyük ormanlarıdır ve dünyadaki tüm orman 
alanlarının beşte birini oluşturur. Kuzey yarım küredeki ormanların ise %11'ini kapsar. Kanada, 
ABD, Alaska, İsveç, Finlandiya, Norveç, Rusya, Kuzey Kazakistan, Kuzey Moğolistan ve Kuzey 
Japonya’ya kadar uzanır

  Taygaların yayılış gösterdiği sahalarda şiddetli don olayı ve kar örtüsünün uzun süre yerde 
kaldığı sert karasal iklim görülür. Bu iklimde ağaç türleri fakirdir. En yaygın görülen ağaç türleri, 
ladin, köknar, melez ve çam türleri olmasına rağmen huş, kavak, söğüt gibi geniş yapraklı ağaçlar 
da mevcuttur

  Türklerde ağaç ve orman kültürünün çok eski zamanlardan beri var olduğu bilinmektedir. Özellikle 
geçimini avcılıkla sağlayan Türk boylarında "Tayga" adını verdikleri ormanlara kutsallık atfedilirdi.
Taygaların ruhu olduğuna inanan eski Türkler giriş ve çıkışlarında ormana saygı gösterirlerdi. 

  Günümüzde  maalesef ki Tayga Ormanları insanlar tarafından tahrip edilmektedir. Bu ormanların 
altında büyük oranda petrol olduğu düşüncesiyle kazı çalışmaları yapılması Taygalar için büyük 
tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

14. Bu parçadan Taygalarla ilgili olarak hangisi çıkarılamaz?

A) Tayga ormanları dünyadaki tüm orman alanlarının beşte birini oluşturur 
B) İğne yapraklı ağaçlar dışında başka bir ağaç türü görülmez.
C) Kendi anlamı dışında farklı anlamları karşılamak için de kullanılmıştır.
D) Türk kültünde Tayga Ormanları’nın özel ve anlamlı bir yeri vardır.

15. Parçadaki altı çizili söz grubu, içinde bulunduğu cümlenin hangi ögesidir?

A)  Öznesi  B) Nesnesi C)  Yer tamlayıcısı  D) Zarf tamlayıcısı

16. Parçanın ilk paragrafında numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Birinci cümlede zarf fiil görevinde bir sözcük kullanılmıştır.
B) İkinci cümlede yer alan “de” bağlacı cümleye örtülü anlam katmıştır.
C) Üçüncü cümlenin yüklemi isim soylu olduğu için bu cümlede çatı özelliği aranmaz.
D) Dördüncü cümlede birden fazla yüklem bağlaçla birbirine bağlanmıştır.

14, 15 ve 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
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17.  (I) Teyzemin yeni doğmuş bebeğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. (II) Bu hevesimi bilen annem   
"Bebeğe dikkatle yaklaş." dedi. (III) Annesinin kucağında uyuyan bebek ay parçasını andırıyordu. 
(IV) Bir bebek ancak bu kadar güzel olabilirdi.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
18. “Çanakkale Boğazı'na yönelik harekât hazırlıkları devam ederken 4 mart 1915’te Rus Çarlığı 

Fransa ve İngiltere elçilerine birer nota vererek savaş sonunda Boğazlar ve İstanbul’un kendilerine 
verilmesini istedi. Rusların kendilerine verilmesini istediği yerler şöyleydi: İstanbul şehri, Karadeniz’in 
Batı kıyıları ve Marmara denizi.”

Bu parçanın yazımında hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarının yazımı
B) Yön bildiren sözlerin yazımı
C) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci 

isimlerin yazımı
D) Devlet ve millet adlarının yazımı 

19. Bilim insanları ( ) 7 ( ) 9 aylık bebeklerle yapılan araştırmalarda ( ) bebeklerin birbirine benzeyen ve 
birbirinden farklı olan nesneleri tanıyabildiğini belirledi ( )

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
getirilmelidir?

A) (,) (-) (,) (.) B) (,) (/) (;) (.) C) (:) (“) (“) (.) D) (;) (-) (-) (.)

A) I. cümlede merak anlamı vardır.
B) II. cümle uyarı anlamına yer verilmiştir.
C) III. cümlede küçümseme anlamı vardır.
D) IV. cümlede beğeni anlamı vardır.
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20.  

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan diyabetle ilgili infografik yukarıda verilmiştir. Buna 
göre,

Neslihan: 32 yaşındayım ve her gün düzenli olarak spor yapıyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. 
Çok çalıştığım günlerde kendimi yorgun hissedebiliyorum.
Ferhat: 44 yaşındayım. Her öğünde dengeli beslenmeye özen gösteririm. İşlenmiş gıdalardan uzak 
durmaya çalışırım.
Meryem: 41 yaşıma yeni bastım. İşim gereği yemek saatlerim düzenli değil. Gün içerisinde ağzım 
çok kuruduğu için çok su içiyorum. Aramızda kalsın bu yüzden de çok sık idrara çıkıyorum.
Seda: Sekiz saat boyunca masa başında çalışıyorum. 26 yaşındayım 60 kiloyum. Eşimin babasında 
halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen tip 2 diyabet hastalığı var.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin tip 2 diyabet hastalığı olma riski en çok fazladır?

A) Neslihan B) Ferhat C) Meryem D) Seda
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