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TÜRKÇE

• Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin  
kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.

• Sorular, 8.sınıf 1.dönem Merkezi Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.





Ö
LÇ

M
E

, D
E

Ğ
E

R
LE

N
D

İR
M

E
 V

E
 S

IN
AV

 H
İZ

M
E

TL
E

R
İ G

E
N

E
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

1.   “Uzak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamış-
tır?

A) Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez. (Arada  
     çok zaman bulunan) 
B) Fazla uzağa gitme, kamp yerini bulamayabilirsin. 
     (Eli, gücü veya hükmü yetişmeyen) 
C) Akrabalarıyla bir araya gelmesi uzak bir umuttu. 
     (İhtimali az olan)
D) Yan masada oturanlar uzak şeylerden konuşuyorlar- 
     dı. (Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan) 

2.  ʽʽKırık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz 
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Annemin ayağında kırık yok ama çıkık olabilir.
B) Kırık sandalyeye oturunca kendini yerde buldu.
C) Çocuklardaki o üzgün ve kırık bakış içimi sızlattı.
D) Cam kırıklarını toplayıp çöp kutusuna attı.

3.  1. Arada bir Foça’daki evime gidiyorum. 
2. Arada sırada dükkâna gelir, bize yardım ederdi. 
3. Ara ara edebiyat dergileri getirirdi bana. 
4. Ara vermeden yağan yağmur sele neden oldu.
Numaralanmış cümlelerde altı çizili söz grupların-
dan hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) 1.        B) 2.        C) 3.        D) 4.

4.  Ormanın kralı aslan bir gün dinlenmek ister ve tatile 
çıkmaya karar verir. Kendisi gelene kadar yerine tav-
şanı görevlendirir. Tavşan, böyle önemli bir görevi üst-
lendiği için ilk günlerde çok mutludur ama işler gitgide 
sarpa sarmaya başlar.  

Bu parçadaki altı çizili deyimle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulunulan durumdan sıkılmak 
B) Olaylara anlam verememek
C) Çözülmesi güç bir duruma gelmek 
D) Durumun zorluğunu kavrayamamak

5.  ‟Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dert-
leştik.ʼʼ cümlesindeki ‟açıkʼʼ sözcüğünün karşıt an-
lamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 

A) Bahçe kapısının kapalı olduğunu görünce telaşlan-
dı.

B) Soğuk ve kapalı havalarda gezmekten pek hoşlan-
mazdı.

C) Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, heyecansız bir insandı.
D) Meclis bazı konuları görüşmek için kapalı oturum 

yapabilir.

6.  İshak Paşa Sarayı’nda tarih 
Bitkin bir hayal içinde dinlenmeye koyulur. 

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Konuşturma
D) Abartma

TÜRKÇE
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7.  1. Bebekler dertlerini anlatamadıkları için ağlarlar. 
2. Yabancı dil bilmiyor, bu yüzden şirketin yurt dışı top- 
    lantılarına katılamıyor. 
3. Hatıralara önem verdiğinden sürekli fotoğraf çektiri- 
    yormuş. 
4. Söyledikleriyle yaptıkları uyuşmayan insanlardan 
    uzak dururum.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 
ilişkisi yoktur?

A) 1.                   B) 2.                   C) 3.                   D) 4.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım var-
dır?

A) Reşat Nuri Güntekin, “Yaprak Dökümü” adlı eserin-
de toplumsal sorunları başarıyla anlatmıştır.

B) Mehmet Emin Yurdakul, şiirlerini sade dille ve hece 
ölçüsüyle yazmıştır.

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yaban” adlı romanın-
da Kurtuluş Savaşı yıllarını ele almıştır.

D) Ömer Seyfettin, edebiyatımızda olay hikâyesinin ilk 
örneklerini vermiştir.

9.  1. İçinde oluştuğu toplumu yansıtmayan eserler kalıcı 
    olamaz. 
2. Yazar, eserlerini oluştururken konu seçiminde titiz  
    davranmalıdır. 
3. Yüzyıllar sonra anılmak isteyen yazar, eserlerinde 
    toplumu temel almalıdır. 
4. Toplum sorunlarını ortaya koyan eserler daha fazla 
    dikkat çeker.
Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca bir-
birine en yakındır?

A) 1. ve 2.                                      B) 1. ve 3.

C) 2. ve 4.                                      D) 3. ve 4.

10.  1. farklılıklardan 
2. benzerlikler 
3. yazarlar 
4. çoktur 
5. arasındaki 
6. daha
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-5-6-3-2-4
B) 2-3-5-6-4-1
C) 2-5-3-4-1-6
D) 3-5-2-1-6-4
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11.  Kendimi anlatmak yerine eserlerimi öne çıkarmayı ter-
cih ediyorum, bunun için yazılarımda ----
Bu cümle, anlam akışına göre aşağıdakilerden han-
gisiyle tamamlanmalıdır?

A) kendimden de söz ediyorum.
B) sık sık anılarımdan söz ediyorum.
C) okuyucuyla arama mesafe koyuyorum.
D) tarihsel olayları temel alıyorum.

12.  Tüyden hafif olurum böyle sabahlar  
Karşı damda bir güneş parçası, 
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;  
Bağıra çağıra düşerim yollara; 
Döner döner durur başım havalarda. 
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama sevinci
B) Umut
C) Memleket özlemi
D) Şaşkınlık

13.  Ben “Ne yazık ki yağmur durdu ve güneş açtı.” dedi-
ğimde annem bana “Yağmurda sırılsıklam olmuştun, 
artık güneşte kuruyabilirsin.” diye yanıt veriyor. “Ne 
yazık ki akşam oldu, karanlık çöktü; daha fazla oyna-
yamam.” dediğimde ise “Ne güzel, uyku zamanın geldi; 
artık sana bir ninni söyleyebilirim!” diyor.
Bu parçada sözü edilen anneyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Çocuğuna karşı korumacı bir tutum sergilemektedir.
B) Olaylara iyimser yaklaşmaktadır.
C) Güneşi ve yağmuru sevmektedir.
D) Doğa olaylarına ilgi duymaktadır.

14.  1. Engellilik, doğa, çevre ve toplum bu konulardan ba- 
    zılarıdır.
2. “İyi Kitap” dergisinin ilk sayısı çıktığında 2009 yılının 
    Mart ayıydı.
3. O günden bu yana tam altı yıl oldu ve yetmiş iki sayı 
    çıkardık.
4. Güncel kitapların yanı sıra çeşitli konularla ilgili yazı- 
    lara da yer verdik.
5. Bu altı yıl boyunca her ay güncel kitapları “İyi  
    Kitap”ta sizlerle buluşturmak için çabaladık.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluş-
turulmak istenirse sıralama nasıl olmalıdır?

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

15.  Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay üçüncü kişi-
nin ağzından anlatılmıştır?

A) Altmış yaşındaki bu saygıdeğer insanın, gayet akıcı 
ve düzgün bir Türkçe ile konuşmasına hayran kal-
mıştım. Ayrıca on dört dil bildiğini öğrenince büsbü-
tün şaşırmıştım.

B) Buradan töreni bütün ayrıntılarıyla görebildiğimiz 
hâlde salondakilerin bizi görmeleri mümkün değildi. 
Avrupa saraylarının hepsini gezdim fakat hiçbirinde 
bizim bulunduğumuz oda benzeri bir yapı görme-
dim.

C) Trenin hareket saatine henüz vakit vardı. 
Pencereden perondaki kalabalığı seyrediyordum. 
Aralarında tanıdığım insanlar olup olmadığını kont-
rol ettim. O sırada bir çift gözün bana baktığını gör-
düm.

D) Merdivenleri pek hızlı çıkmıştı, kapı önüne gelince 
birden durdu. Kalbinin hızlı hızlı çarptığını duyar gi-
biydi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Yerde bir mektup 
vardı, tedirgin bir şekilde eğilip mektubu aldı.
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16.  Boğmaca “bordatella pertussis” adlı bakterinin vücutta 
hızlı bir şekilde yayılması sonucu meydana gelen bu-
laşıcı bir hastalıktır. Erken teşhis edilmediği takdirde 
birçok kalıcı hastalığa yol açabilir. İlk aşamada öksürük 
ile başlar ve buna ateş eşlik eder. Boğmacadan korun-
mak için doğumdan itibaren düzenli aralıklarla yapılan 
aşılar takip edilmeli, bu hastalığa yakalanmış kişilerle 
yakın temasta bulunulmamalıdır. 
Bu parçada “boğmaca” ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?

A) Nasıl oluştuğuna
B) Bulaşıcı bir hastalık olduğuna
C) Belirtilerinin öksürük ve ateş olduğuna 
D) Tedavisinde hangi yöntemlerin uygulandığına

17.  Okuyucusuyla buluşmuş bir şiirdeki bazı sözcüklerin dil 
kaygısıyla değiştirilmesi doğru değildir. Bu durum şiiri 
yapaylığa götürür ve şairin eseri oluştururken sözcük 
seçimine çok dikkat etmediğini gösterir. Şiirin ve şairin 
okuyucu gözündeki değerini düşürür. Bununla birlikte 
şairin daha sonra yazacağı şiirlerin kabul görmemesine 
neden olur. Bu yüzden şair şiirlerinde yer alan sözcük-
leri kesinlikle değiştirmemelidir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yayımlanmış bir şiirdeki sözcükleri değiştirmemek 
gerekir.

B) Şair, çağa ayak uydurmalı; eserlerini sürekli yenile-
melidir. 

C) Bitmiş bir şiirde değişiklik yapmak yeni şiir yazmak-
tan zordur.

D) Şiirdeki sözcükleri yenileriyle değiştirmek şiirin anla-
mını daraltır.

18.  İsim-fiil eki alan bazı sözcükler fiilimsilikten uzaklaşıp 
bir varlığın adı olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir 
kullanım yoktur?

A) Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
B) Çocuklar karşıdaki yamaçta uçurtma uçuruyorlardı.
C) Düğün pastasından biz de küçük bir parça yemek 

istedik. 
D) Yorgun gözlerini ovuşturan adam danışmaya doğru 

yürüdü.

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir 
fiilimsi kullanılmıştır?

A) Evden çıkarken ocağı ve muslukları kontrol etti.
B) Sorunlarınızı konuşarak halledebilmelisiniz.
C) Yaptığı resme hayran hayran bakıyordu.
D) Olayı hatırladıkça kalbimi bir hüzün kaplıyor.

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye 
zaman anlamı katmıştır?

A) Havalar soğuyunca bahçede top oynamak hayal 
oldu.

B) Büşra koşarak güvercinlerin arasına daldı.
C) Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi.
D) Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı.

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ..

4





20
15

 - 
20

16
   

 8
.S

IN
IF

 D
EĞ

ER
LE

ND
İR

M
E 

SI
N

AV
I -

 1

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

 1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

 2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.

 3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

 4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme 

kodlayınız.

 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.

 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçi-

niz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

 7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

 8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bu-

lundurunuz.

 9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini 

kullanmayınız.

10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

 
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen 
kabullenmiş sayılır.


