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SÖZCÜKTE ANLAM

YENİ TARZ 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

7.  
Bir sözcüğün herkesçe bilinen, söylendiğinde akla gelen 

ilk anlama, temel (gerçek) anlam denir. “Sert” sözcüğünü 

gerçek anlamı ile cümlede kullanalım.

Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak ka-

zandığı yeni anlama mecaz anlam denir.

“Ağır” sözcüğünü mecaz anlamıyla bir cümlede kullanalım.

? ?

Buna göre soru işareti (?) ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

? ?
A) Okul müdürü öğrencileri sert bir dille uyarmıştı. Ağır çimento torbasını taşırken belini incitmişti.

B) Otobüs sert viraja girince birden savurdu. Kurşun, ağır bir madendir, bunu bilmeyen yoktur.

C) Sert elmayı dişleyince damağında bir ağrı hissetti. Babasının verdiği bu ağır görevi bile kolaylıkla yaptı.

D) O kadar efendi birisiydi ki kimseye karşı sert hareket 

yaptığını görmedim.

Sırtındaki ağır yükle merdivenleri çıkmaya çalışıyordu.

8. 
GEÇMİŞLE GELECEK

(1) İnsanoğlu ya geçmişi düşünür ya geleceği. (2) Geçmişi düşünür çünkü geçmişte iyi günleri vardır, iyi anıları 

vardır, anılarından kopamaz. (3) Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz. Geleceği düşünür çünkü ge-

lecekte her şey iyi olacaktır, elde edemediklerine ulaşacaktır, daha iyi, daha güzel günlere kavuşacaktır.

Ya geçmiş ya da gelecek. Peki, içinde bulunduğumuz zaman parçası? En önemli olan bu değil mi? Ne yaparsak 

hepsi bu anki davranışımıza bağlı. Geçmiş de bu, gelecek de. Bugünü kendi hâline bırakır, geçmiş ve gelecek 

düşlerine dalarsak ne geçmişimiz iyi olur, ne geleceğimiz...

Einstein (Aynştayn), “Geleceği hiç düşünmem çünkü hemencecik gelir.” diyor. “Geleceği düşüneceğime içinde 

bulunduğum anı yaşarım.” Büyük adamların başarısı bu yüzden. Geçmişi, geleceği bir yana atmalarından, o anı 

bütün güçleriyle yaşamalarından... (4) Mademki şu anda yaşıyoruz, çalışabiliyoruz, kendimizi duyuyoruz, öyleyse 

bu andan iyice yararlanmalıyız.

Oktay AKBAL (Konumuz Edebiyat)

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1. cümledeki “geçmiş” ve “gelecek” sözcükleri karşıt kavramlardır.

B) 2. cümledeki “kopamaz” mecaz anlamlıdır.

C) 3. cümledeki “kurtaramaz” sözcüğü mecaz anlamlıdır.

D) 4. cümledeki “yaşıyoruz” sözcüğü mecaz anlamlıdır.

TEST

4
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SÖZCÜKTE ANLAM

YENİ TARZ8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

9. Türkçe dersinde 8 B  sınıfı öğrencilerine aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri sorulmuş:.

I. Dergide okuduğum en taze haber hâlâ yirmi beş, otuz günlüktü.

II. Öğretmen: “1/2 kesrinin payı 1 sayısıdır.” dedi.

I. cümledeki altı çizili sözcük için öğrencilerin;

%30’u “gerçek anlamlı”,

%55’i “mecaz” anlamlı,

%15’i terim anlamlı cevabını vermiştir.

II. cümledeki altı çizili sözcük için öğrencilerin;

%40’ı “gerçek anlamlı”,

%35’i “mecaz anlamlı”,

%25’i “terim anlamlı” cevabını vermiştir.

Aşağıdaki grafikte sarı renk doğru, pembe ise yanlış cevap verenleri göstermektedir.

Bu bilgilerden hareketle, aşağıdakilerin hangisinde verilen grafikler bu iki soruya doğru ve yanlış cevap veren öğren-
cilerin oranlarını göstermektedir?

A) 

I

 B) 

I

 C) 

I

 D) 

I

   

II

    

II

    

II

     

II

10. Günlük konuşmalarımızda, insana özgü birçok durumu “can” sözcüğüyle kurulan deyimlerle anlatırız. Söz gelimi; tehlikeli iş-

lerle uğraşmak anlamında canı ile oynamak, özen gösterilen, çok sevilen bir şeye zarar gelecek diye kaygılanmak durumunda  

            I

canı gitmek deyimini kullanırız. Dayanamaz hâle gelmek, sabrı kalmamak durumunda canına tak etmek, bıkkınlık vermek       

 II           III

anlamında  can yakmak deyimlerini kullanırız.

                         IV

Bu metinde altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

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

TEST

4
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FİİLİMSİLER

YENİ TARZ 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

TEST

2
5. İsim-fiiller, dilimizde bazen bir varlığın ya da kavramın kalıcı adı olma özelliği göstermektedir. Bu sözcükler, fiil kök veya göv-

delerine getirilen isim-fiil ekleriyle yapılmalarına karşın artık fiilimsi özelliklerini kaybederek kalıplaşmış isme dönüşmektedir. 

Fiilimsiler, her ne kadar fiil olmasalar da bir hareket, iş, eylem yönleri bulunmaktadır. Kalıplaşmış isimlerde ise bu eylem yönünü 

tamamen yitirerek bir varlığın veya kavramın kalıcı adı olmaktadır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalıcı isim” vardır?

A) Katılacakları yarışma için bir tartışma çıkmasını istemiyordu.

B) Genç adam, çalışırken kendini neler beklediğini düşünmeden edemiyordu.

C) Merak ettiği şeylerin cevabını bulmanın bir yolu olmalıydı.

D) Şirketteki toplantıya geç kalmamak için sabah erken kalktı.

6. ●	 Fiilimsiler, fiil kök ya da gövdelerinden bazı özel ekler ile türetilir. Fiilimsiler fiillerden farklıdır, çekimli değillerdir yani kip 

eki almamışlardır.

●	 Üç tür fiilimsi vardır: isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil.

Fiilmsiler konusuyla ilgili etkinlik  yapan Efgan, aşağıdaki şekillerde numaralanmış yerlere verilen örneklerdeki fiilimsinin türünü 

yazacaktır.

3

yürüyüş

okuma

yapmak

2
düzen

tutunacak

öğrendiği

1
gideli

konuşurken

baktıkça

Buna göre numaralanmış yerlere Efgan’ın getireceği fiilmsi türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) İsim – fiil Sıfat – fiil Zarf – fiil

B) Sıfat – fiil Zarf – fiil İsim – fiil

C) Zarf – fiil Sıfat – fiil İsim – fiil

D) Zarf – fiil İsim – fiil Sıfat – fiil



28
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7.  

I

Durakta durmayan otobüs şoförünü 

belediyeye şikâyet etti.

III

Olgunlaşmış ama henüz yayımlan-

mamış öyküleri bana da gösterdi.

Fiilimsiler,

H Cümlede isim, sıfat, zarf olarak kullanılabilir.

H Fiiller gibi şahıs ve kip ekleri almaz.

H Olumsuz yapılabilir.

H Fiilden türer.

H Kalıcı isim olabilir.

H Cümlede sıfat tanımlaması görevinde kullanılabilir.

II

Toplantıya katılanlar bilgileri sunu-

şunu çok beğendiklerini söylediler.

IV

Bu kitaplardan beğendiklerini sana 

hediye edebilirim.

Yukarıdaki bilgilere göre numaralanmış cümlelerin hangilerinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

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

8. I. Bu işi ortaklaşa yapalım diye teklifte bulundu.

II. Danışmada nöbetleşe bekleyin, burayı boş bırakmayın.

III. Tam sekizi bir dakika geçe sınıfa girdim.

IV. Düşe kalka yürüyerek büyümek, dizlere acı, bizlere güç verir.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede çekimli eylem vardır ama fiilimsi yoktur.

B)  II. cümlede fiilimsinin kalıplaşarak ad olmasına örnek vardır.

C) III. cümlede zaman zarfı göreviyle kullanılan zarf-fiil grubu vardır.

D) IV. cümlede zarf-fiil grubu ve haber kipiyle çekimlenmiş eylem kullanılmıştır.
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YENİ TARZ 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

9. Dil ve Millet

Her millet, dilini ve 

kültürünü yüzyıllar 

boyunca yoğurur.

Her medeniyetin 

konuşma ve yazı dili, 

karşılaştığı medeniyet-

lerden alınma sözcük 

ve deyimlerle doludur.

Dil, tarihinin yazıl-

masında kaynaklık etti-

ğinden tarihî bilgilerin 

aktarım aracıdır.

Her milletin dili, o 

milletin çağlar boyunca 

yaşadığı tarihin âdeta 

özetidir.

I II III IV

Şemadaki numaralanmış cümlelerden hangisi konuya diğerlerinden farklı bir açıyla yaklaşmıştır?

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

10. 
Öznel anlatım, kişisel görüşlere yer veren anlatımlardır. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlere yer 

vermeyen, kanıtlanabilir yargılardan oluşur.

I Anı, bir yazarın  yaşadığı ya da tanık olduğu olayları 
kaleme alan yazı türüdür. Yazar, anlatımda her türlü 
kaynaktan faydalanabilir.

II Toplumda belirlenen genel kurallara uymak ilk bakışta 
basit gibi görünen bir ilke, oysa uygulaması oldukça 
güç bir şeydir. Yasaların hepsi kitaplarda yazılı değildir.

III Kar ve buzullardaki su birikimi eriyerek akarsulara ka-
rışmaktadır. Atmosferde biriken su buharı yoğunlaşıp 
yağmura dönüşerek tekrar yeryüzüne inmektedir.

IV Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde, işi 
gerçekleştiren bellidir. Edilgen çatılı fiillerin yüklem 
olduğu cümlelerde ise belli değildir.

Buna göre numaralanmış metinlerden hangisi nesnel yargı içermez?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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11. I, II, III numaralı parçalar; a, b, c parçaları ile anlamlı ve kurallı birer cümle oluşturacak şekilde birleştirilecektir.

I Dil ile tarih ve kültür arasındaki ilişkiyi bilen bir kişi a tarih ve kültürdür.

II Dilde her kelimenin yazılışını; ses, şekil ve anlatımını belirleyen b dili tek başına ele almaz.

III Yunus Emre’nin şiir dilini c yazıldığı dönem ve çevreden ayrı ele alamazsınız.

Buna göre, cümle parçalarının hepsinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I – c

II – b

III – a

 B) I – b

II – a

III – c

 C) I – a

II – b

III – c

 D) I – b

II – c

III – a

12. ●	 8 metre uzunluğunda ve beş tondan ağır olan genç bir erkek ispermeçet balinası, ölü olarak Norveç kıyılarında bulundu.

●	 Otopsi yapan uzmanlar, dev deniz canlısının yuttuğu plastik maddeleri sindiremediği için öldüğünü açıkladı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu  iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir?

A) Norveç kıyılarında ölü hâlde bulunan 8 metre uzunluğunda ve beş ton ağırlığında olan genç bir erkek ispermeçet balinası-

nın otopsisini yapan uzmanlar balinanın ölümüne plastik maddelerin neden olduğunu açıkladı.

B) 8 metre uzunluğunda ve beş tondan ağır olan genç bir ispermeçet balinası Norveç kıyılarında ölü bulunduktan sonra uz-

manlar tarafından yapılan otopside balinanın ölümüne plastik maddelerin sebep olduğu açıklandı.

C) Denizde yuttuğu plastik maddeleri sindiremediği için Norveç kıyılarında ölü bulunan 8 metre uzunluğunda ve beş tondan 

ağır olan genç bir erkek ispermeçet balinasının otopsisi uzmanlar tarafından yapıldı.

D) Norveç kıyılarında ölü olarak bulunan 8 metre uzunluğunda ve beş tondan ağır olan genç bir erkek ispermeçet balinasının 

otopsisini yapan uzmanlar, dev deniz canlısının yuttuğu plastik maddeleri sindiremediği için öldüğünü açıkladı.
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9. 

●	 Kanıtlanamaz.

●	 Yoruma açıktır.

●	 Kişisel duygular içerdiği için, kişiden kişi-

ye değişen yargılardır.

ÖZNEL ANLATIMLI CÜMLELER

●	 Bilimseldir.

●	 Kanıtlanabilir.

●	 Yoruma kapalıdır.

●	 Kişisel duygular içermez.

NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi öznellik ve nesnellik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yunus Emre, “Tekke edebiyatının Anadolu’da çıkmış ilk ve en önemli şairidir. Yalın ve içten dili sayesinde o günden bu 

güne kadar aynı sevgi ile okunmuş ve bundan sonraki tüm nesiller aynı sevgi ile okumaya devam edecektir.

B) Cahit Sıtkı Tarancı, Cumhuriyet Dönemi şairlerimizin en çok beğenilenidir. Hecenin kalıplaşmış şekillerini atmıştır. Şiirle-

rinde biçime önem vermiştir. Türkçeyi tüm doğallığı ve sıcaklığıyla başarılı bir şekilde kullanmıştır.

C) İki bin kişilik Osmanlı ordusunun çadırları kaleye giden yolun sağındaki ağaçların etrafına kurulmuştu. Yerlere kazıklanmış 

kır atlar sık sık başlarını kaldırarak kişniyorlardı.

D) Hikâye, çevreye yakın olay ve durumları kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatan bir yazı türüdür. İtalyan sanatçı Bacca-

cio’nun yazdığı “Decamenti” adlı eser dünya edebiyatının ilk ve en güzel hikâye örneğidir.

10.  
Kılı kırk yaran bir tutumla, 

dilin bütün imkânlarını kul-

lanmış, okuyucuda estetik 

bir zevk oluşturmuş, güzellik 

duygusunu başarı ie yansıt-

mış. (üslup)

İşlediği konular ile yaşadı-

ğı dönemin ötesine uza-

nan, her dönemde ilgiyle 

okunan, diğer yazarlara 

öncülük eden biri olarak 

bilinir. (kalıcılık)

Konuyu herkesten farklı, 

sıra dışı ele alışı, ilginç ve 

hiç duyulmamış sözcük-

ler kullanması eserlerine 

kendi mührünü vurduğu-

nu gösteriyor. (özgünlük)

Dil anlatımdaki zen-

ginliğe ve ayrıntılara 

yoğunlaşması konuya 

inandırıcılık kazandırı-

yor. (evrensellik)

I II III IV

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki özelliği ile uyuşmamaktadır?

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

TEST

2
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6. • Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen Kapalı Çarşı, üzeri dam ve kubbelerle örtülü dükkânların çevrelendiği tarihî 

bir alışveriş meydanıdır. Tarihteki adı “Çarşu-yı Kebir” olan büyük alanın çekirdeğini iki bedesten oluşturur. 1461’de inşa 

edilen ilk bedestene “Cevahir” ismi verilmiştir ve bu bedestenin geliri Ayasofya’ya verilmek üzere Fatih Sultan Mehmet’e 

bırakılmıştır. Padişah daha sonra çeşitli dükkânlar ve alışveriş tezgâhları yaptırarak burayı ticari hayatın merkezi du-

rumuna getirmiştir. Kapalı Çarşı, estetik tasarımı sayesinde âdeta dev ölçülü bir labirenti andırır. 60’a yakın sokağı ve 

3600’ü aşkın dükkânı bulunan tarihî alışveriş alanı, toplamda 30.700 m2lik alanı kapsar. İstanbul’un hem turizm anlamın-

da hem de ticari anlamda çekim noktası olarak ifade edilebilir.

• İstanbul’un görkemli tarihsel yapılarındandır. Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük 

yer altı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan 

Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kapla-

yan, dev bir yapıdır. Toplam 9.800 m2 alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir. 

52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. 

Birbirine 4.80 metre aralıklarla dikilen bu sütunlar, her biri 28 sütun içeren 12 sıra meydana getirir. 

• İstanbul denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Galata Kulesi, dünyanın en eski kuleleri arasında sayılıyor. 

Heybetli yapısıyla yüzlerce yıldır kenti gözleyen ve hakkında türlü hikâyeler anlatılan yapı, konuklarına İstanbul’un hem 

geçmişi hakkında bilgi edinme hem de eşsiz manzarasını seyretme ayrıcalığı veriyor. Galata Kulesi, İstanbul’un Galata 

semtinde bulunan bir kule. 528’de inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç, kule-

den panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013’te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil etmiştir. 

Bu metinlerde aşağıdakilerin hangisi ile ilgili bir bilgi yoktur?

A) B)

C) D)



11

PARAGRAF

YENİ TARZ 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

1. Türkler, İslam 
dünyasının mutlak 
liderleri hâline geldi.

Selçukluların Malazgirt’te Bizanslılara 

karşı kazandıkları büyük zafer, Türkle-

rin İslam dünyasının mutlak siyasi lideri 

olduklarını tescil etti. Bu döneme kadar 

şu ya da bu nedenle Selçuklu önderliği-

ne karşı mesafeli duran bazı Müslüman 

topluluklar, Malazgirt Savaşı ile birlikte 

İslam âlemindeki Türk yükselişinin red-

dedilemez bir olgu (birtakım nedenlerin 

yol açtığı sonuç) olduğunu idrak ettiler. 

Zaferi kazanan Selçuklu ordusunda 

Müslüman emirliklerden gelmiş askerî 

birliklerin bulunmasının yanında, İslam 

coğrafyasının her bir yanında Malazgirt 

Zaferi’nin büyük bir çoşkuyla kutlanma-

sı ve tabir yerindeyse “İslam’ın zaferi” 

olarak telakki edilmesi (öyle kabul et-

mek) de bu duruma işaret eder.

“Alparslan’ın elçilik heyeti”

Sultan Alparslan Bizanslıların Malazgirt’i ele geçirdikleri günün ertesinde, 25 

Ağustos 1071 günü akşam saatlerinde muhtemel bir barışı müzakere etmek (bir 

konu üzerinde fikir alışverişinde bulunmak) üzere Bizans İmparatoru Romanos 

Diogenes’e bir elçi heyeti göndermişti. Heyetin başında Bağdat’taki Abbâsi ha-

lifesi tarafından Alparslan’ın yanına yollanmış, İslam dünyasının seçkin hukuk-

çularından İbnü’l-Mahleban bulunuyordu. 

Bu metin ve görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi edinilemez?

A) Savaşta kullanılan araç ve gereçler

B) Malazgirt Savaşı’nın kimler arasında olduğu

C) Türklerin askeri alanda başarılı olduğu

D) Halkın günlük kıyafetleri, giyim tarzları 

2. İnsan sonsuza kadar yaşamayı istiyor, bu bir gerçek. Daha çok ümitsiz insanların sarıldığı bir şey günümüzde. Mesela çok 

yoksul bir kadın geçmişte bir sultan olduğunu, giydiği kaftanları, taktığı paha biçilmez mücevherleri hatırladığını söylüyor. Böyle 

şeyler duyuyoruz hepimiz. Ya da bir çocuk çıkıp yukarı mahalledeki filanca hanımın yedi sene evvel ölen oğlu olduğunu söylü-

yor. Ben tüm bunlarda felsefi-edebî bir tat buluyorum doğrusu. Bunlar bir yazarın gözünden, yüreğinden kaçamaz, kaçmamalı.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yazarların toplumdaki malzemeleri kullandıklarına

B) Yaşamın, insanı istemediği noktalara getirdiğine

C) İnsanın sonsuza dek yaşamak istediğine

D) Ümitsiz insanların sonsuzluğu daha çok istediğine

TEST

3
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8. Aşağıdaki metinlerin hangisinde ana düşüncesi “Değişime hazır olmayan bir toplumu sadece kurallar ile değiştirmek müm-

kün değildir.” yargısıdır?

A) Sanatın devletçe korunması son derece riskli bir iştir. O kadar ki devletin sanatı koruyayım derken kısır-

laştırdığı, sanatçının en iyisi şöyle dursun bir en kötüsünü tuttuğu ve fakir fukaranın parasını bir sürü bal 

vermez arılara yedirdiği çok görülmüştür. Devletin sanata yapabileceği tek ve en zararsız yardım şekli, 

bütün sanatçılara birden serbestçe yarışma alanı hazırlamasıdır.

B) Bilim bize yıldırımdan korunma yolu kadar, kızamığı nasıl önleyebileceğimizi de ulusal kalkınmayı nasıl 

sağlayabileceğimizi de göstermektedir. Aynı bilim, doğayı kirletecek, insanları toplu felaketlere sürükleye-

bilecek nükleer kazalarda da savaşlarda da rol oynayabilmektedir.

C) 
Bir toplumun gelişebilmesi için bazı zorunlulukların yerine getirilmesi gerekir. Bilimde, sanatta, eğitim-

de, özellikle de hukukta yapılması gerekenlerin harfiyen uygulanması gerekir. Peki bunlar yeterli midir? 

Elbette hayır, bunlarla birlikte toplumun da kendisini değişime hazırlaması gerekir. Bunlar bir bütün 

olarak düşünüldüğünde gelişme zaten kendiliğinden olacaktır.

D) Parmenides’e göre, duyular insanları yanıltır. Duyular asıl varlığın bilgisini değil, değişen ve çokluk 

gösteren bir gerçeği tanıtır. Asıl varlığın bilgisini tanımada kullanılan araç, duyu değil düşünce olmalıdır. 

Yapılacak olan duyusal verilerden kaçınarak doğru olanı düşünceyle bulmaya çalışmaktır.

9. Sinan: Sence bir caydırma olarak suçlara karşı verilen cezaları artırmalı mıyız?

Vedat: - - - - 

Sinan: Elbette. Örneğin, insanların suç işlemesini önlemek için cinayetlerde idam cezasını geri getirmeli mi, daha düşük 

 suçlarda hapis sürelerini uzatmalı mı, yine çok basit suçlar için hapis cezası uygulanmalı mı?

Vedat: Dürüst olmak gerekirse bana bunlar çok sert önlemler olarak geliyor.

Bu metindeki diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dediğinizi anlamadım, ama bence adaletin yetersiz kaldığı durumlar var ve bu giderek artıyor.

B) Hiçbir hukuk sistemi mükemmel değildir ancak ciddi bir soruşturma adalete katkı sağlayabilir değil mi?

C) Konuyu biraz daha açabilir misiniz?

D) İnanıyorum ki ciddi suçlar için uzun süreli hapis cezaları caydırıcı olacaktır. Sizce de öyle değil mi?
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6. 

Balık Çorbası 
Kereviz, havuç ve soğanlar bütün olarak suya eklenir ve yaklaşık 10 dakika 

pişirilir. Karışıma balık ve tuz ilave edilip 10 dakika daha pişirilir. Ardından 

bütün malzemelerin suyu süzülür. Süzülen sudan, terbiye yapmak üzere bir 

bardak ayrılır. Balıklar kılçıklarından iyice temizlenir ve küçük parçalara bölü-

nüp kalan suya atılır. Balıklar orta ateşte pişerken farklı bir kapta un, yumurta 

sarısı, limon suyu ve önceden ayrılmış olan balık suyu karıştırılarak iyice 

çırpılır. Çırpılan karışım tencereye ağır ağır ilave edilir. Hepsi birden yavaşça 

iki dakika daha pişirilir. Kâseye alınan çorbaya önceden haşlanan havuç ve 

soğan doğranıp servis edilir.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinle ilgili değildir?
A)

TereyağıRokaBrokoli

B)

Yumurta 
sarısı

LimonUn

C)
KerevizSuBalık

D)

SoğanHavuç
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6. DERİN SESSİZLİK YEDİGÖLLER

Yedigöller Millî Parkı’nda ilerledikçe sonbaharın tüm renkle-

ri önüme seriliyor. Civarda bisiklete binen, piknik yapan ve 

çevre yürüyüşüne çıkanlar derin sessizliğin tadını çıkarıyor. 

İrili ufaklı göllerin yüzeyinde süzülen yaban ördekleri ve ne-

şeli şarkılar şakıyan kuşlar gibi...

Huzurun Kucağında

Dağ, orman, göl... İnsanların doğada aradığı her şey var bu-

rada. Gölün huzur dolu dinginliğini hissedince insan, çocuk-

laşmak istiyor belki de yeniden. Çünkü saflığı, masumiyeti 

ve arınmışlığı hissettiriyor Yedigöller. Geniş ve tozsuz bir 

ormanın ortasında, devasa ağaçlar arasında bir anıt ağaç 

çıkıyor karşıma ilkin. Sonra sıra sıra beliren sahnelerde 

büyük ve görkemli çamlar, kayınlar, gürgenler, köknarlar, 

kavaklar, kızılağaçlar ile kestane, fındık, ıhlamur, dişbudak 

ve meyve ağaçları... Sonbahar aylarında sarı, kahverengi 

ve kızılın en yumuşak tonlarıyla boyanan Yedigöller orman-

ları…

Sonbaharda Başka Güzel

İlkbaharda doğanın göz alıcı tazeliğinin, yaz aylarında se-

rinliğin, kışları kar örtüsünün, sonbaharda ise tüm renklerin 

bir arada bulunuşuyla doğan renk cümbüşünün tadını çı-

karabilmek, ağaçlar arasından sızan ışık hüzmelerinin bü-

yüsüne kapılmak, koyu gölgeli bir ormanın kuytularına ser-

pilmiş göllerin yüzeyinde ağaçların, sazlıkların, kuşların ve 

çiçeklerin aksini izleyebilmek için Yedigöller’e gelmelisiniz. 

1965 yılında millî park kapsamında koruma altına alınan 

bölgede yedi göl, bir şelale, seyir terasları, piknik alanları, 

ızgara ocakları, bungalovlar ve çeşitli ihtiyaçların karşılana-

bileceği mekânlar var. 

Yedigöller’in Hikâyesi

Volkanik kayaçlardan oluşan bölgede toprak, zaman içinde 

görülen yer hareketlerinden ötürü kayıp sürüklenmiş. Ka-

yan kütleler, vadinin önünü tıkayarak arkalarında suların bi-

rikmesini sağlamış ve zamanla gölleri oluşturmuş. Dibinden 

sızdırdığı bol miktardaki su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye 

çıkarak bir şelalenin doğuşuna vesile olduğundan buraya 

Şelale Gölü adı da veriliyor. Sessiz ve sakin bünyesi, güzel 

manzaraları, farklı arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelalele-

ri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, 

dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi 

rekreatif faaliyetler için birebir. Yedigöller’de bir hektarlık 

alanda çadırla veya karavanla konaklamak da mümkün. 

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinle ilgili değildir?

A) B)

C) D)

TEST

10
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3. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatımın akışını bozan cümle yanlış işaretlenmiştir?

A) (I) İnsan kelimelerle düşünür. (II) Kelime hazinesi güçlü olanlar diğerlerine göre daha sağlıklı ve etkili düşünürler. (III) Sha-

kespeare’in eserlerinde 80 bin, Goethe’nin eserlerinde 50 bin civarında kelime kullandığı düşünülürse kelime haznesinin 

önemi anlaşılacaktır. (IV) Kelimelerin temel anlamlarının yanında çağrımsal anlamlarını da bilmek gerekir. (V) Üniversite 

mezunu bir Türk gencinin iki bin civarındaki kelime haznesi ile düşünce üretebileceğini mi sanıyorsunuz? (VI) Bu, gerçek-

ten çok zordur.

B) (I) Yazar, tek bir yönüyle ele almıyor romanı. (II) Esere dönük bir yöntemle, söylediklerini romandan yaptığı alıntılarla 

değerlendirmesini sürdürüyor. Yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendi duyguları üzerindeki etkilerini 

belirtmeye çalışmış. (IV) Eleştirinin temel işlevi olan, sanatçının ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıyor. (V) Böylece 

okurla yapıt, okurla sanatçı arasında bir köprü görevini görüyor.

C)  (I) Dünya Kalkınma Vakfının 1998’de yapmış olduğu araştırmanın sonucuna baktığım zaman isyan etmiştim. (II) Araştır-

maya göre, dünyadaki en zengin 200 kişinin sahip olduğu mal varlığının toplamı, dünyadaki bütün insanların sahip olduğu 

mal varlığının %41 oranına eşittir. (III) Yani en zengin 200 kişinin mal varlığı ile 2.5 milyar insanın mal varlığı birbirine 

eşitmiş. (IV) Ama önemli olan, maddi zenginlik değil, kültürel zenginliktir. (V) Bu adaletsiz dağılıma bakıp itiraz etmemek 

mümkün mü?

D)  (I) Yaşar Kemal’in romanlarında beni kendimden geçiren özelliklerden biri de dilidir. (II) Bir dilin böylesine akıcı, canlı ve 

doğal kullanılabilir olması beni hep düşündürmüştür. (III) Yöresinin şivesini taklit ettiği cümlelerde bu canlılığı ve doğallığı 

daha iyi görüyoruz. (IV) Onun gözlem gücü betimlemelerine de yansımıştır. (V) Kullandığı her sözcüğü, yerine bu kadar 

oturtmak her ustanın harcı değildir.

4. I. Yeni yazarları niçin okumak istemiyorsunuz?

II. Eserlerimizde aşka neden bu kadar ağırlık veriyorsunuz?

III. Şiirin günümüzde, soyut ve toplumdan kopuk bir etkinliğe indirgenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

IV. Öğretmen yerine göre çocuk için davranışlar sergilemeli mi?

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerden herhangi birine verilmiş cevap olamaz?

A) Gerçekten, uzun zamandır yaşamdan soyutlanmış şiirler yazılıyor. Elbette bu genellemenin dışında kalan şairler de var. 

Ama genel olarak sizin de vurguladığınız türde şiir yazanların kendileri de bu durumdan rahatsız olmuşa benziyorlar ki 

dergilerde tartışıyorlar. Anlamsız şiir yazdıklarını, kuş diliyle konuştuklarını yine kendileri söylüyorlar. Hatta son aylarda, 

yazarın sorumluluğunu falan tartışıyorlar. Bu şairler, bireysel ve toplumsal yaşamdan iyice uzaklaştıklarını farkına vardılar 

sanıyorum.

B) Çocuklar çok kez öğretmenlerine öykünürler. Ögretmen sinirli, her şeye kızan bir kimse ise öğrenciler de sinirli, öğretmen 

sabırlı ya da güler yüzlü ise öğrenciler de zamanla öyle olur. Bu bağlamda öğretmenin davranışları, okulda en önemli eği-

tim etkenidir.

C) İnsan kendisi ve hayat hakkında çok az şey biliyor. Bilim adamları kendimize bir canlılar kolonisi olarak bakmaya alışma-

lıyız, diyor. Dediklerine her gün başka bir şey ekleniyor. Ben aşkın; bu canlanma, uçma hâlinin, bir başkasıyla aynı düşü 

görecek ölçüde yakınlaşabilme durumunun kendimiz hakkında epeyce bir şeyler anlamamıza yarayacak bir imkân sundu-

ğuna inanıyorum. Bu nedenle eserlerimin ana eksenini aşk oluşturuyor.

D) Ne zaman bir roman okumak istesem klasiklermiş bir yapıt ararım. Yeni yazarlarla zamanı boşa harcamış sayarım, realist 

(gerçekçi) yazarlara yönelirim. Bilirim ki gerçekçi bir yazar, kendinden önceki bütün yazarlardan esinlenir. Onların dene-

yimlerinden yararlanır. Gerçekliği, bin çiçekten derlediği bala dönüştürür. Onun için yeni yazara pek iltifat etmem.
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10. I. Beğenilen romanları televizyon filmi hâline getiren yönetmenler sanata kötülük yapmaktadır.

II. Bülbül seslerinin doldurduğu şirin bir gül bahçesindeyiz.

III. Bir kişi, küçük kulübelerde oturan bekçilere bazı sorular sorarak durumu anlamaya çalıştı.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin cümlenin hangi ögesi olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

I II III

A) Özne Yer tamlayıcısı Özne

B) Zarf tamlayıcısı Yer tamlayıcısı Özne

C) Özne Yüklem Zarf tamlayıcısı

D) Özne Zarf tamlayıcısı Yer tamlayıcısı

11. 
 Yüklem, cümleyi bir yargıya bağlayan sözcük ya da sözcük öbeğidir.

 Yüklem, çekimli bir eylemden oluşabilir.

 Yüklem, ek eylem almış ad soylu sözcükten ya da söz öbeğinden oluşabilir.

 Yüklemler, kip ve kişi eklerini alabilir.

I. Biz, dost yüzüne hasret kalmış garip kimseleriz.

II. Bize yolu gösteren görevliye teşekkür ettik.

III. Elinizdeki kitap, sanatçının başyapıtıdır.

IV. Bu şiirler, ünlü halk şairlerinin en güzel şiirleridir.

Buna göre numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi yanlış gösterilmiştir?

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

12. (I) Eski fotoğraflar, yaşamımızın unutulmuş günlerini aydınlatır. (II) Kenarı kıvrılmış ve rengi solmuş o fotoğraflara bakarken 

yaşadığımız heyecan, duygu dünyamızı altüst eder. (III) O fotoğraflara baktıkça bugün aramızda olmayan bazı insanları büyük 

bir özlemle anarız. (IV) Zamanın yaşamımızdan ne çok şey alıp götürdüğünü iç çekerek fark ederiz. (V) Sevdiklerimizin anılarda 

kalan sıcaklığını bir kez daha fark etmenin mutluluğunu yaşarız.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangilerinin ögeleri özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır?

A) I ve II. B) II ve III. C) III ve IV. D) IV ve V.
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8. I. Mahkemenin önümüzdeki ayda sonuçlanabileceğini –ki sanmıyorum– iddia ediyor.

       Belirtili Nesne        Ara söz           Yüklem

II. İki gün sonra –çarşamba günü– takip ettiğim derginin yeni sayısı çıkacak.
 Zarf tamlayıcısı     Ara söz     Nesne        Yüklem

III. Görevliler hepimizin belgesini tek tek inceledi.
    Özne  Belirtili Nesne   Zarf    Yüklem
          tamlayıcısı

IV. Geçen yıl bizim öğrencimiz olan Kenan   dün     bizi        ziyaret etti.
      Özne        Zarf     Belirtili Yüklem
           tamlayıcısı     Nesne

Numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlış adlandırılmış bir öge bulunmaktadır?

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

9. 
ARA SÖZ–ARA CÜMLE

Cümlenin tamamının ya da cümledeki bir ögenin anlamını kuvvetlendirmek, pekiştirmek ya da açıklamak 

amacıyla kullanılan ve cümlenin herhangi bir ögesi olarak kabul edilmeyen söz veya sözcük gruplarına ara 

söz, cümle şeklinde olanlara ise ara cümle denir.

 Ara söz ve ara cümleler cümleden çıkarıldığında cümlede anlatılmaya çalışılan unsurlarda eksilme 

meydana gelmez, cümlenin anlamı bozulmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısıdır?

A) Konuşmayı –en iyi yaptığını düşündüğü şeyi– kişisel gelişim kitaplarından öğrenmişti.

B) Cemil’i –sonradan sürücü kursuna katılan– hepimiz çok takdir ediyoruz.

C) İstanbul’dan, gecesi sümbül kokan şehirden, üzülerek ayrılıyorum.

D) Binbir zorlukla aldığım gitarımı, ilk enstrümanımı, kardeşime hediye ettim.

10. Çocuk kitapları, gelişim süreçlerini de göz önünde bulundurarak gittikçe çeşitlenen bir konu dağarcığına ulaşmalıdır.

Bu cümlenin öge dizilişiyle özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçı, çocuk kitaplarındaki konuların, çocukların yaşantılarına uygun olması gerektiğine işaret ederek çocuk ile yetişkin 

arasındaki farklılığa dikkat çekmektedir.

B) Nitelikli çocuk kitabı, çocuklar için bilişsel, duyuşsal ve devinişsel içerikli davranışlar edinebilecekleri kültürel bir çevre ya-

ratmak zorundadır.

C) Çocuk kitapları, sevgi, dostluk, barış, ırkçı olmayan ulusal onuru yüceltme gibi nitelikleri benimsetmeli, çocuklara bu duy-

guları öğretmelidir.

D) Okul öncesi dönemdeki çocuklar, çevresinde gerçekleşen her türlü olayı nedenleri ve oluşum süreciyle öğrenmek ve bun-

ları tanımak isterler.
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7. I. Küllenmiş ateşi canlandırdı, odayı ısıttı. 

II. Öğretmenimiz fen bilimleri dersinde deney yaptı. 

III. Maçı kazanan futbolcularını kutladı ve onlara övgü dolu sözler söyledi. 

IV. Komşumuzun kızı Türk Hava Yollarında çalışıyor. 

V. Polisler, şüpheli hareketlerde bulunan gence kimlik sordu. 

VI. Bahçeye şeftali fidanlarını diktik ve kovadaki suyu fidelerin köklerine doğru döktük. 

VII. Adana uçağı az önce kalktı fakat biz uçağa yetişemedik. 

Numaralanmış cümleler yapılarına göre incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Birden çok yüklemli cümle sadece bir tane vardı.

B) Tek yüklemli cümle örneği birden fazladır.

C) Bağlacı olan cümle örneği üç tanedir.

D) Fiilimsi bulunan cümle örneği iki tanedir.

8. 
Tek Yüklemli Cümle (Basit Cümle)

Yüklemi bir tane olan cümlelere tek yüklemli cümle denir. Tek yüklemli cümleler bir yargı bildirir.

 Elektrik şebekesindeki arıza üç saate kadar giderilecekmiş.

 Adam birkaç günde epey zayıflamıştı.

Fiilimsi Bulunan Cümle (Bileşik Cümle)
İçinde fiilimsi geçen cümlelere fiilimsi bulunan cümle denir. Fiilimsi bulunan cümleler birden çok yargı bildirir.

 Bu ciddi adam çocukları karşısında görünce birdenbire çocuklaştı.

 Meydanda başbakanı karşılayan çoşkun bir kalabalık vardı.

Bu bilgilerden yola çıkarak,

I. Okumak ne kadar önemli ise dinlemek de o kadar önemlidir.

II. Yerinde duramayan afacan çocuk hop oturup hop kalkıyordu.

III. Temizlik işçileri evlerinin önündeki çöp poşetlerini kamyona taşıdı.

IV. Uzun boylu çocuk sınıfın en orta sırasında oturuyordu.

V. Otobüsümüz dağlık bir bölgeden geçerken bizler de fotoğraf çektirdik.

cümleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

Tek Yüklemli Cümle Fiilimsi Bulunan Cümle

A) I - II - III IV - V

B) III - IV I - II - V

C) II - III - IV I - V

D) II - III I - IV - V
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7. 

– Yüklemi çekimli fiil olan cümleler

H Kitabı okuyup okumadığını sordu.

– Yüklemi isim ve isim soylu bir sözcükten oluşan 

cümlelerdir.

H	 Evin mutfağı çok genişti.

Fiil cümlesi İsim Cümlesi

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

1. Yolun sağındaki manavda kimse yoktu.

2. Teyzemler Yalova’dan yeni bir daire aldı.

3. Bugün hava düne göre daha serin.

4. Küçük kardeşini yeni okuluna kayıt yaptırdılar.

5. Yaz aylarında Çınarcık Şenlikleri yapılır.

6. Sinirlendiğinde kimse ile konuşmazdı.

7. Anneme aldığın gömleğin rengi maviydi.

8. Ön koltukta oturan adam Bursalıymış.

9. Kırılmış bir kalbi onarmak zordur.

10. Emekli polisin elinde macera romanı vardı.

Numaralanmış cümlelerden isim cümlesi olanlar isim cümlesi kutusuna, fiil cümlesi olanlar fiil cümlesi kutusuna yazılacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 

1 - 3 - 5 - 6 - 9

2 - 4 - 7 - 8 - 10

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi

  B) 

1 -3 - 7 - 8 - 9 - 10

2 - 4 - 5 - 6

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi

C) 

1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9

4 - 5 - 6 - 10

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi

  D) 

1 - 4 - 6 - 8 - 9

2 - 3 - 5 - 7 - 10

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi
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8. Nesne Eksikliği

Birden çok yargı bildiren cümlelerde nesneye ihtiyaç duyulduğu durumlarda nesne kullanılmazsa anlatım bozukluğu 

oluşur.

●	 İbrahim’e güzel bir hediye aldık, sevindirdik.

	 (İbrahim’e	güzel	bir	hediye	aldık	İbrahim’i	sevindirdik.)

I. Bana dürüst davrandı ve her şeyi anlattı.

II. Benim arabama binebilirsin ama arabada sessiz kal.

III. Soğukta kalınca ikimiz de hasta olduk.

IV. Tarlada biraz çalıştım ama henüz sulamadım.

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

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

9. 
Hastane inşaatı bir hafta önce tamamlandı, haf-

taya hizmete açılacak.
I

Her zaman kardeşini savunur, gözü gibi bakardı.III

Müdürle görüşmek istediğimizi güvenliğe söyle-

yecektik ama bir türlü bulamadık.II

Numaralanmış cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II III

A) Çatı uyuşmazlığı Ek eylem eksikliği Fiilimsi yanlışlığı

B) Özne eksikliği Nesne eksikliği Tümleç eksikliği

C) Nesne eksikliği Çatı uyuşmazlığı Tamlama yanlışı

D) Özne eksikliği Özne-yüklem uyuşmazlığı Yardımcı fiillerin yanlış kullanılması

10. I. Yorgun olması birçok hata yapmasını sağladı.

II. Arkadaşımın evinin çatısı akıyormuş, iyi bir ustaya yaptıracakmış.

III. Ben, Cemil ve Çiğdem cumartesi günü sinemaya gideceğim.

IV. Matematik dersinde biraz düşük not alınca etekleri zil çaldı.

Numaralanmış cümlelerde yapılan anlatım bozuklukların sebebi aşağıdaki kutucukların hangisinde yanlış verilmiştir?

A) IV
Deyim Yanlışlığı

   B) III
Özne-Yüklem Uyumsuzluğu

C) II
Nesne Eksikliği

 D) I
Yardımcı Fiil Yanlışlığı
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9. 

Birden çok yüklemi olan cümlelerde, aynı nesneyi ya da yer tamlayıcısı alamayan yüklemlerin, ortak nesne veya 

yer tamlayıcısına bağlanması bir anlatım bozukluğu sebebidir. Bu cümlelerin anlatımı, cümlelere eksik ögenin 

eklenmesi ile düzeltilir.

I

II

III

IV

Yaz tatili için köye gittiğimizde babaannem, bize masal okur, uyutmaya çalışırdı.

Öğrencinin içeri girmesi için hızlıca çıkması bir oldu.

Kaza olduğunda saat yaklaşık olarak tam 12.00 idi.

Karadeniz’i güzel yapan kesinlikle denizle yeşilin birleşmesi olabilir.

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun sebebi “nesne eksikliği” dir?

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

10. Geçen hafta kardeşimle film festivaline gitmiştik. Beğendiğimiz yönetmenin filmini 
izlemek için saatlerce bekledik. Filmi izledik, oldukça başarılıydı. Yönetmene olan 

hayranlığımız daha da arttı.
Özne EksikliğiI

Üst kattaki komşumuz Nejat Amca’yı çok severim, iyi anlaşırız. Akşama doğru 
muhakkak birlikte bir acı kahve içer, eski zamanları yad ederiz. Bu, bizim koştur-

malı yorucu hayata karşı verdiğimiz küçük tatlı bir moladır.

Zarf Tamlayıcısı 

Eksikliği
II

Yaşadığımız bu kent artık beni boğmaya başladı. Bu şekilde yaşamın ekonomik ve 
sağlık açısından pek çok zararı var. Bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum.

Tamlama YanlışlığıIII

Çocukluğundan beri gönlümde bir hikâye kitabı yazmak vardı. Bu hayalin gerçek 
olacağı düşüncesi beni sardığı zaman kalbim hızlı hızlı atar, heyecanlanırdım. 

Hayatta her şeyden çok istiyordum bu hayalimin gerçekleşmesini, nihayet o günler 
yaklaşmıştır ve ben dünyanın en mutlu insanı olacaktım.

Özne-Yüklem 

Uyumsuzluğu
IV

Numaralanmış metinlerin hangisinde anlatım bozukluğunun sebebi yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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5.  Nesnesine Göre Fiiller

Geçişli Fiil: Gerçekleşmesi bir nesneyi gerektiren fiillerdir. Cümlede bir nesneyle birlikte kullanılabilir.

Geçişsiz Fiil: Gerçekleşmesi bir nesne gerektirmeyen fiilerdir. Geçişsiz fiilerin yüklem olduğu fiilerde nesne 

bulunmaz.

• Sibel Hanım, arabaya biner binmez emniyet kemerini taktı. (Geçişli fiil)

• Sokak satıcıları sabahın bir vakti mahallemizden bağıra bağıra geçiyordu. (Geçişsiz fiil)

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen cümledeki fiilin çatı özelliği yanlış gösterilmiştir?

CÜMLELER Geçişli Geçişsiz

A) Bazı uzmanlar, tarihî kalıntıları incelerken farklı uygarlıkların ürünlerinde benzer 

motiflere rastlamışlardır.
4

B) Sümerler adı verilen bu eski uygarlığı ise Nil Deltası’nda ortaya çıkan Mısır uygarlı-

ğı izler.
4

C) Eski Çin kaynakları Hun İmparatoru Mete Han’ın nasıl iktidara geldiğine ilişkin bir 

efsane anlatır.
4

D) Efsaneye göre Babil, Metehan’dan kurtulmak için onu düşman topraklarına elçi 

olarak gönderdi.
4

6. Öznesine Göre Fiiller
★   Cümlede bildirilen işi yapan kişinin ya da varlığın belli olduğu fiillere etken fiil denir.

★   Cümlede bildirilen işi yapan kişinin veya varlığın belli olmadığı fiillere edilgen fiil denir.

4   Edilgen çatılı fiiller “–l, –n” yapım eklerinden mutlaka birini alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fiilin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir?

CÜMLE Etken Edilgen

A) Beynimiz, farklı kanallardan kendisine iletilen bilgileri içinde bulunulan duruma 

göre filtreler.
4

B) Uzmanlar, algıyı algılayan sinirlerin aynı zamanda bağışıklık sisteminin bir parçası 

olduğunu keşfetti.
4

C) Organizmaların yeni yetenekleri yakın bir zamanda mekanik araçlarda da görüle-

cek.
4

D) Avrupa Birliği’nin turizm ayında aldığı kararlar ile genel ağ ortamında kişisel veriler 

daha da güvenli şekilde korunacak.
4
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6. Bir sanat veya düşünce eserinin doğru ve yanlışlarını göstermek değerlendirmek amacıyla yazılan kısa yazılara “eleştiri” denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmıştır?

A) 
“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudi-

yetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dâhi, seni bu hazineden 

mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istikbal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin...”

B) 
“Suç ve Ceza” edebiyat tarihi açısından tam bir kilometre taşıdır. En başta, heyecanlı bir tempoda akan bir polisiye 

roman gibi okunabilir. Olayları hızlı gelişir, okur tüm karakterleri yakından tanıma fırsatı bulur. Gereksiz bir bölüm yoktur 

öykünün içinde, bu sayede romanın merkezine yerleştirilen felsefe ve psikoloji alanlarını ilgilendiren tartışmalar romanı 

ağırlaştırmaz. Buna rağmen “Suç ve Ceza”, asıl merkezinde yer alan bu tartışmalar etrafında derinlik kazanır.

C) 
Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 

devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm 

eğitim kurumlarında 29 Aralık 2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli 

hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.” dendi.

D) 
Eğer mutluluğu tanımıyorsan o da sana merhaba demez, hayatın yollarında bin kez karşılaşsan bile ne sen onu tanırsın 

ne de o sana selam verir. Mutluluğu tanıyacaksın. Kim bilir, belki evin bahçesinde büyüyen çam ağacıdır mutluluk, belki 

de köşesinde boy atan akasyadır. Bahçede çam yoksa, sokakta akasya salınmıyorsa, o zaman da pencereden görünen 

avuç içi kadar denizdir.

7. “Gündemi yakından takip eden bir yazar olarak yazılarımı her gün yazmaya çalışıyorum. Güncel konuları yüzeysel fakat yoğun 

anlattığım yazılarım gazetede yayımlanıyor. Yazılarımda kendi görüşlerimi yazıyorum. Kimseyi eleştirdiğimi sanmayın. Ben 

günlük olaylar hakkında düşüncelerimi okuyucuya aktarıyorum.” diyen bir kişinin yazıları hangi türün örneğidir?

A) Günlük B) Makale C) Fıkra D) Anı
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4. 

Yükseldikçe boynunu bükmeli insan, başak misali. Tavır ve hareketlerine azami özen göstermeli. Bir zamanlar her şe-

yini paylaştığın arkadaşların senin yükseldiğini gördüklerinde şunu diyebilmeli: “Makam onu değiştirmemiş, hatta daha 

da alçak gönüllü olmuş.”

I. Metin

Üniversitelerin tüm fakültelerinde ve yüksek okullarında zorunlu bir ders olarak okutulan “Türk Dili” dersinin yirmi yıllık bir 

geçmişi vardır. Bu süre bir uygulamanın değerlendirilebilmesi için yeterli bir zaman dilimidir. Bu nedenle ve şu aşamada, 

dersin programının, derste uygulanmakta olan yöntemlerin ve öğrenci kazanımlarının tartışılması son derece yararlı 

olacaktır.

Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Zira dil, duygu ve düşüncenin âdeta kabıdır. 

Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden 

nesile aktarılır. Yazı, dilin sesini kaydeden bir vasıta olarak dilin bir parçasıdır. Fakat kültür, söz ile de bir millete yayılır.

II. Metin

Bu iki metnin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Makale–Fıkra B) Deneme–Deneme C) Anı–Günlük                                  D) Deneme–Makale

5. 
Tembellik; bataklığın içinde sönen güneş gibi ruhun günden güne erimesi, büyük işler karşısında bütün şevkini ve 

hareketini kaybetmesidir. İçimizde yanan alevin büsbütün sönerek ruhumuzu karanlıklar içinde bırakması, fırtınaların 

kıyıya attığı kırık bir tekne hâline gelmesidir.

Tembellik, işten nefret etmektir. Yerinden kımıldamamak, yarını düşünmemek, ruhun daima kendini aşan kudretini 

söndürerek hayvanlar gibi yaşamaktır. Acıkınca yemek, uykusu gelince devrilip yatmaktır. Bu sebepten tembellik işsiz 

kalmaktır. Kahvehanelerde gece yarılarına kadar miskinler gibi pineklemek, sokaklardan geçenleri yarı uykulu gözlerle 

gözetlemek, cami avlularında sinek avlamak, köşelerde yolcu aymaktır.

Tembellik, can sıkıntısından ölmektir. Hayatını renksiz, şekilsiz ve ışıksız ölü bir külçe hâline getirmektir. Hiçbir yerde 

zevk duymamak, hiçbir şeyden neşe almamaktır. Kendini avutmak için oyun kâğıtlarına ömürünü vermek, aptalca alış-

kanlıklara esir olmaktır. Azap içinde günlerini saymak, vücudunu ağır bir yük gibi sürüklemektir.

Ne yazık o insanlara ki ardından koşuştukları hiçbir emel kalmamıştır! Can sıkıntısının cehenneminde yanmak onlara 

kaçınılmazdır. Tembellik, bir veba salgını gibi sirayet eder (bulaşır). Ondan korununuz.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Haber yazısı B) Anı C) Deneme D) Makale
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9. 
Kişileştirme, insana ait özellikleri, insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara aktaran mecazlı anlatımdır. 

 Örnek: Sokaktaki aç kediler, yalnızlığın türküsünü söylüyordu.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerin hangisinde “kişileştirme” sanatı yapılmıştır?

A) Kim kazanamazsa bu dünyada bir ekmek parası

 Dostunun yüz karası düşmanının maskarası

B) Zamanla nasıl değişiyor insan

 Hangi resme baksam ben değilim

C) Dalgalandığın yerde ne korku ne keder.

 Gölgende bana da, bana da yer ver.

D) Sen gittin ya yaşlara büründü dünyam

 Soluyor dallarda gül dertli dertli

10. Aşağıda söz sanatlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Abartma

 El yazıya el yazıya

 Duman çökmüş Gölyazı’ya

 Kurban olam kurban olam

 Beşikte yatan kuzuya

B) Kişileştirme

 Rüzgâr eser dallarınız atışır

 Kuşlarınız birbiriyle ötüşür

 Ören yerler bu bayramda çok üşür

 Bülbül niçin yaslı bakışır dağlar

C) Benzetme

 Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin,

 Yağmur ince ince toprağa sinsin.

 Bir başka âlemden gelmiş gibisin,

 Dalmış gözlerinle pencerelerde.

D) Karşıtlık

 Kırk dokuz yıl bu yollarda

 Ovada dağda çöllerde

 Düşmüşüm gurbet ellerde

 Gidiyorum gündüz gece
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11. ●	

Giderim yolum yaya

Cemâli (yüzü) benzer aya

Eridim hayal oldum

Günleri saya saya

 

●	
Yarın sabah erken uyan

Ben yıldızıma söyledim.

Işıklar serpecek üzerine

Nur içinde uyanacaksın

●	
İnerdi gün doğarken sürüyle dağdan

Koyunlar çıngıraksız çoban kavalsız

Tılsımlı çeşmelerden su dolduran kız

Yanımızdan bir âhu gibi geçerdi

Yukarıdaki dörtlüklerde bulunmayan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişileştirme  B) Abartma

C) Benzetme  D) İntak (Konuşturma)

12. 
Tuna boylarında sıra selviler

Tam yeri estikçe sessizce ağlarmış
I Kişileştirme

Kandilli yüzerken uykularda

Mehtâbı sürükledik sularda...
II Abartma

Gün batar süsü yatar ve sararan bir ayla

Çoban hicranlarını basar bağrına yayla
III Benzetme

Göğüm bir gün, testiye: “Yola çıkalım.” dedi

Testi: “Korkarım!” dedi.
IV Konuşturma

Numaralanmış dizelerin hangisinde söz sanatı yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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8. 

Noktalı virgül ve iki noktanın kullanım yerlerine de bir bakalım.

NOKTALI

VİRGÜL

İKİ

NOKTA

Cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve 

gruplar arasında

Kendisiyle ilgili örnek veri-

lecek veya açıklama yapılacak 

cümlenin sonunda

Ögeleri arasında 

virgül bulunan sıralı 

cümleleri ayırmada

Karşılıklı konuşmalar-

da konuşan kişiyi belirten 

sözden sonra

Eş değer ögeleri arasında 

virgül bulunan cümlede, özne-

den sonra Genel ağ adreslerinde

Edebî eserlerde 

konuşma bölümünden 

sonra

Bu bilgilere göre,

I. Bu kararın dayandığı en kuvvetli yargılama ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak 

yaşamasıdır.

II. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor: bağırmak kahkahalar atmak, ağlamak istiyordum.

III. Yeni tarz şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

IV. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

cümlelerinin hangisinde yanlış bir noktalama işareti kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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NOKTALAMA İŞARETLERİ
TEST

1

YENİ TARZ 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

TEST

4
7.  

Uçağın kalkacağı anons edilince kadın 
eşyalarını toplayıp çıkış kapısına doğru 

yürüdü (  ) Dönüp bir kez daha bakmak istemiyordu 
kurabiye hırzısına (  ) Uçağa biner binmez keyfi kaçtığı 

için okumaktan vazgeçtiği kitabına geri dönmek istedi 
yeniden (  ) Çantasını açar açmaz gözlerine inanamadı (  ) Bir 
paket kurabiye öylece çantasında duruyordu. ( ) ( ) Bunlar 
benim kurabiyelerimdi ve ötekiler de onundu paylaşmıştı 

benimle her bir kurabiyesini (  ) (  ) dedi sessizce (  ) Özür 
dilemek için çok geç kaldığını anladı (  ) üzüldü ama 

çaresizdi ( ) Kaba ve cüretkâr olan (  ) Kurabiye 
Hırsızı (  ) kendisiydi.

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu metinde yay ayraç (  ) ile gösterilen yerlerden birine getirilemez?

A) “ ” B) , C) : D) .

8.  
İhtiyar adam:

(  ) Hava az yumuşasın gidersiniz (  ) (  ) dedi (  )

Yukarıdaki yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır?

A)  ( –) (,) (,) (.) B)  (“) (.) (”) (.)  C)  (– ) (;) (.) (.) D)  (:) (;) (!) (.)

9. 
Dümdüz  bir ova ■ Etrafta çeşitli hayvanlar  kargalar ★ tilkiler ★ yılanlar ■

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere getirilen noktalama işaretlerinin kaç defa kullanıldığı grafikte
–

–

–

–

3

2

1

★ ■ 

 

belirtilmiştir.

Buna göre, ★, ■,   ile  gösterilen yerlere hangi  noktalama işaretleri getirilmelidir?

★ ■ 

A) Virgül nokta üç nokta

B) Virgül üç nokta iki nokta

C) Üç nokta virgül nokta

D) Noktalı virgül nokta virgül
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YAZIM KURALLARI

YENİ TARZ8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

TEST

2
6. 

●	 Ses olayları ile yazım kuralları yakından ilişkilidir. Bazı yazım yanlışları, ses bilgisi kurallarına uyul-

mamasından kaynaklanır.

●	 Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük 

ünlü uyumuna uyar.

●	 Bağlaç olan “da, de” hiçbir zaman “ta, te” şeklinde yazılmaz. Birleşik yazılan ve “–ta, –te” şeklinde 

olan “–da, –de” ismin bulunma hâl ekidir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yine de Alexandra halanın bu konuda da söyleyecek sözleri elbette vardı. Ya da ben yanılıyorum.

B) Hatırlamanı da istemiyorum. Onun bize geri döndüğünü defalarca söylemenede hiç gerek yok zaten.

C) Meydanın güney tarafı da ıssızdı. Adliye binasının bazı kısımları da karanlıktı. Çok geride bir yerde donuk ışıklar vardı.

D) Adam burada mı, Bay Finch? diye sordu biri. “Burada...” dediğini duyduk Atticus’un, “Uyuyor, uyandırmayın.”

7. 
●	 Cümleler özel isimler, tarih ile kullanılan gün ve ay adları büyük harfle başlar. 

●	 Sözcüklerin bitişik veya ayrı yazımında sözcükte ses düşmesi veya türemesi olup olmadığı, sözcüğün 

mecaz anlam kazanıp kazanmadığı belirleyicidir.

●	 Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

●	 Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan birine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) Saatin tam kaç olduğunu biliyor musun? Ahmet Beşi tam on dört geçiyor. Çalar saat beş buçuğa ayarlı. Bunu da bilmeni 

isterim.

B) Daha Bayan Dubose’un ise henüz gelmemişti. Birkaç kez bambaşka sorular sorup ne düşündüğümüzü anlamaya çalıştığı 

olurdu.

C) Duvarlarındaki pirinç askılıklarda yanmayan gazlambaları asılıydı, çamağacından yapılmış sıralarda oturan öğrenciler beni 

çocukluğuma, Asiye teyzeme götürdü. 

D) İlk adliye binası Mart 1865’te yapılmış, kuzeyden bakıldığında binanın pek güzel bir görünümü vardı.
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YAZIM KURALLARI
TEST

1

YENİ TARZ8. Sınıf Türkçe Soru Bankası

TEST

3
14.  

Yer, millet ve kişi adları ile kurulan birleşik 

sözcüklerde özel isimler büyük harfle başlar.

Tarihî 

olay, çağ 

ve dönem adları 

büyük harfle başlar.

Para birimleri büyük harfle 

başlamaz.

Ulusal, 

resmî ve dinî 

bayramlarla anma ve 

kutlama günlerinin adları 

büyük harfle başlar.

I. Gaziantep ve Siirt bölgesinde yetişen Antep Fıstığı, 10 metre boya erişebilen, kışın yaprak döken bir ağaçtır.

II. Avrupa’dan Amerika kıtasına gitmek için 1800 ABD doları ile uçak bileti aldım.

III. 2020 Yılında, 100. yaşı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberimizde.

IV. Kız Kulesi, geçmisi 2500 yıl öncesine dayanan bu eşsiz yapı İstanbul’un adeta damgasıdır.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde bu kurallara uyulmamasından kaynaklı bir yazım yanlışı yoktur?

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


