
DENEME
DENEME

55 BİLAL KIŞ
TAŞKIN SOYSAL
MEHMET AKİF ÜNALDI
OSMAN NURİ CEYLAN

8.SI
N

IF

20

40DENEMEDE SORULAN SORULARIN ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIMLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SÖZCÜKTE 
ANLAM

10 1 14

CÜMLEDE 
ANLAM

10 2 6

PARAGRAFTA 
ANLAM

40 3 4 5 9 11 12 13 20

SÖZ 
SANATLARI

5 18

FİİLİMSİ 5 8

CÜMLENİN 
ÖGELERİ

10 10 19

YAZIM 
KURALLARI

5 16

NOKTALAMA 
İŞARETLERİ

5 7

SÖZEL 
MANTIK

5 15

GÖRSEL 
OKUMA

5 17

I. dönem konularını 
kapsar.



8. Sınıf TÜRKÇE EVDEKAL DENEME SINAVI 55

2

M
O

D
EL

 E
Ğ

İT
İM

 Y
A

Y
IN

LA
R

I
M

O
D

EL
 E

Ğ
İT

İM
 Y

A
Y

IN
LA

R
I

1. Bilim, sanat, spor vb. alanlarda kullanılan özel an-
lamlı sözcüklere ‘‘terim anlamlı sözcük’’ denir.  
“Şair, bu şiirinde tam uyak kullanmıştır.” cümlesin-
de “uyak” sözcüğü edebiyatla ilgili özel anlamda 
kullanıldığı için terimdir.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	terim	anlam-
lı	bir	sözcük	yoktur?
A) Hakem son dakikada verdiği penaltıyla tepki al-

mıştı.
B) Her bir gezegen belirli bir sistem dâhilinde ha-

reket ediyor.
C) Bu şiirin bir diğer özelliği yukarıdan aşağıya da 

okunabilmesidir.
D) Bazı insanlar her ortamda mutluluk kaynağı ola-

biliyor.

2. “Arkeologların bu bölgede yapmış olduğu son araş-
tırmalar,  MÖ 2000’li yıllarda bölgede yaşayan in-
sanların küçük ev aletleri de kullandıklarını göste-
riyor.”

	 Yukarıdaki	cümleden	aşağıdakilerden	hangisi-
ne	ulaşılamaz?
A) Bölgede daha önce başka çalışmalar da yapıl-

mıştır. 
B) Çok eski zamanlardan beri insanlar ev aletleri 

kullanmaktadır.
C) MÖ 2000’li yıllarda insanlar ev aletleri dışında 

aletler de kullanmıştır.
D) O dönemin insanları yerleşik hayata geçmemiş-

lerdir.

3. Bugün belki de bu zamana kadarki hayatımın en 
önemli günüydü. Üniversite tercihleri açıklandı ve 
bütün lise hayatım boyunca peşinde koştuğum tıp 
fakültesini kazandım. Sabahtan beri kendimi be-
yaz gömlekler içinde hastalarımla ilgilenirken ha-
yal ediyorum.  Yoğun ders çalışma sürecinde her 
bunaldığımda çalışma odamın duvarına astığım 
“Hayallerinin peşinden koş.” yazısına bakıyordum. 
Bugün bu yazının önemini bir kez daha anladım.

	 Bu	metnin	türü	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Anı B) Günlük
C) Öykü D) Deneme

4. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde insanlar daha 
sağlıklı yaşamak veya dinlenmek için orta yüksek-
likteki dağlık ve ormanlık alanlara yönelmişlerdir. 
Genel olarak yaz mevsiminde yoğunluk kazanan 
bu yer değiştirme hareketleri giderek örgütlü ve dü-
zenli bir hâl almıştır. Dinlenme ve tatil geçirme 
amaçlı bu yer değiştirme olayı zamanla doğa araş-
tırmaları, geziler, yürüme, tırmanma ve kış sporla-
rı ile devam ederek bugünkü dağ sporlarının oluş-
ması sağlanmıştır.

	 Hangisi	 bu	metnin	 başlığı	 olmaya	 en	 uygun-
dur?
A) Dağ Sporlarının Gelişimi
B) Tatil Kültürü
C) Gelişmiş Ülkelerde Tatil
D) Dağ Sporları
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5-7. soruları metne göre cevaplayınız.

5. Metnin	dil	 ve	anlatımıyla	 ilgili	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?
A) Abartma ve benzetmeye başvurulmuştur.
B) Yazar, anlattığı olayların içindedir.
C) Betimleyici unsurlara yer verilmiştir.
D) Bir konu hakkında bilgi verilmek için yazılmıştır.

6. Parçada	geçen	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi-
nin	anlam	özelliği	ayraç	içinde	yanlış	verilmiştir?
A) Serinlemek için yüzüyor, son güçlerini suda kal-

mak için harcıyorlardı. (amaç-sonuç)
B) Ufacık bir gölge bulabilmek için taş kovuklarına 

sığınıyorlardı. (amaç-sonuç)
C) Kurtulmak için tekneye geri binmeye çalıştılar.

(neden-sonuç)
D) Hayvancıklar yardım geldi sandılar, heyecanlan-

dılar. (neden-sonuç)

7. Metinde	yay	ayraçla	numaralandırılmış	yerlerin	
hangisine	üç	nokta	getirilemez?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

8. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

                              Necip Fazıl KISAKÜREK
	 Bu	dizelerdeki	fiilimsinin	türce	özdeşi	aşağıda-

kilerin	hangisinde	vardır?
A) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
     Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
B) Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
     Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
C) Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
     Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
D) Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
     Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

 “Dayanılmaz bir sıcak vardı. Güneş, denizin mavisini yok etmişti adeta. Kabinime çekildim. Bir süre 

dalmışım. Rüyamda kötü şeyler gördüğümü hatırlıyorum. Havadaki fena kokuya uyandım. Kaptan 

köşküne çıktım. Arkadaşlarım mendilleriyle burunlarını tutuyorlardı. Kamaraların kapıları kapatılmış-

tı. Bir mil kadar uzakta bitkiden mahrum, yalçın bir kayadan ibaret olan ada(1) Sanki taşlar, kayalar 

oynuyor;  üzerinde hareketli bir kütle çalkalanıyordu. Neden sonra farkına vardım karınca gibi kay-

nayan köpeklerin(2)

 Köpeklerin bir kısmı sahili takip eden kayalık üzerinde toplanmıştı. Zavallılar güneş altında kavrulmuş, 

serinlemek için yüzüyor, son takatlerini suda kalmak için kullanıyorlardı. Ufacık bir gölge bulabilmek 

için taş kovuklarına sığınıyorlardı. Şimdi seslerini net olarak duyuyorduk. Çılgınca koşuşanlar, kendi 

etraflarında dönüp duranlar(3) Ötede beride yiyecek arayanlar…

 Kaptan, geminin düdüğünü çaldı. Hayvancıklar yardım geldi sandılar, heyecanlandılar. Ağızları açık 

yalvarıyorlardı adeta. Bilmem göz önüne getirebiliyor musunuz? Bir yanardağ ki ateş yerine feryat, 

duman yerine ceset saçan. Denizdeki leşler leke leke duruyor, martılar üstlerine dalıp çıkıyorlardı. Der-

ken bir römorkör adaya yanaştı. Arkasında iki mavna(4) Bunlar Hayırsız Ada’nın aç sakinlerine kö-

pek getiriyorlardı hâlâ. Hayvancıklar ürkmüştü, kurtulmak için geri tekneye binmeye çalıştılar.  Vapu-

rumuz hareket etti, bizi son bir ümit ile takip ettiler. Geminin dalgaları onları büsbütün batırıyor, bo-

ğuyordu. Ne karada ne denizde onlara el uzatan yoktu. 
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9 ve 10. soruları metne göre cevaplayınız.

 Ramazan aylarında camilerin minareleri arasına 
gerilen ışıklı yazılara “mahya”, bu yazıları yazan 
kişilere de “mahyacı” denir.  Mahya kurulabilmesi 
için caminin en az iki minareli olması gerekir. Elekt-
riğin henüz hayatımıza girmediği dönemlerde mah-
yalar mumlu kandiller ya da zeytinyağı doldurul-
muş kandillerle yakılırdı. Mahyalarda dini yazıların 
yanı sıra çeşitli resimler de canlandırılırdı. Cami-
lerde elektriğin kullanılmaya başlanmasıyla birlik-
te mahyacılık çok kolaylaştı. Mahya geleneği es-
kisi kadar rağbet görmese de günümüzde renkli 
elektrik ampulleriyle sürdürülmektedir. 

9. Bu	parçada	mahya	ve	mahyacılıkla	ilgili	aşağı-
dakilerden	hangisine	değinilmemiştir?
A) Mahyalarda yazıların yanı sıra resimlerin de ola-

bildiğine
B) Ramazan ayı dışında da mahya yapılabildiğine
C) Elektrik henüz kullanılmıyorken de mahyaların 

olduğuna
D) Günümüzde mahyacılığın eski önemini yitirdi-

ğine

10. Altı	çizili	cümlenin	öge	dizilişi	hangisinde	doğ-
ru	verilmiştir?
A) Yer tamlayıcısı - özne - zarf tamlayıcısı - yük-

lem
B) Zarf tamlayıcısı - özne - zarf tamlayıcısı - yük-

lem
C) Özne - yer tamlayıcısı - yüklem
D) Zarf tamlayıcısı - nesne - zarf tamlayıcısı - yük-

lem

11. Tarih okumak çok geniş bir kavramdır. Kişi, tarihin 
hangi alanına yoğunlaşması gerektiğini bilerek oku-
malıdır. Aynı şekilde takip edilmesi gereken sıra ve 
yararlanılacak kaynaklar da iyi bilinmelidir. Aksi tak-
dirde okunanlar yarım yamalak bir yap-boza dönü-
şecektir. Çünkü tarih, insanın varoluşundan bu ya-
na sürekli bir birikim halindedir ve bütün bu biriki-
mi rastgele okumak boşuna bir çabanın ürünü ola-
caktır.

	 Bu	parça	aşağıdaki	sorulardan	hangisine	yö-
nelik	bir	cevap	niteliği	taşımaktadır?
A) Tarih okurluğu konusunda nelere dikkat edilme-

lidir?
B) Tarih okumaları için başlangıç noktası neresi ol-

malıdır?
C) Tarihin her dönemini okuyup anlamak mümkün 

müdür?
D) Tarih okumaları için hangi kaynaklardan yarar-

lanmak gerekir?
 

12. Çocukların elleri özellikle meraklarından kaynakla-
nan davranışlarından dolayı en az yetişkinlerin el-
leri kadar bakteri, mikrop ve zararlı mikroorganiz-
malar barındırırlar. Bu zararlı maddeler henüz ba-
ğışıklık sistemi bir yetişkin kadar gelişmiş olmayan 
çocuklarda çok daha tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu-
nun çözümü çocuğunuzu evde izole etmek değil 
ona doğru temizlik eğitimlerini vermekten geçer. 
Bulaşıcı hastalıkların pek çoğu yıkanmayan ve te-
mizlenmeyen ellerin ağıza götürülmesi ve oral yol-
dan vücuda alınması ile geçiyor.

	 Bu	paragrafta	aşağıdakilerden	hangisinden	söz	
edilmemiştir?
A) Ellerde bulunan zararlı mikroorganizmalardan
B) Kirli ellerin neden olduğu hastalıklardan
C) Doğru temizlikle hastalıkların önüne geçilebile-

ceğinden
D) Çocukların hastalıklara yetişkinler kadar direnç 

gösteremeyeceğinden
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13. Şiirimizde çocuk ve çocukluk temalarının çokça iş-
lenmiş olduğunu görürsünüz. Kimi şairlerimiz elle-
rinden kayıp giden çocukluklarına seslenirken ki-
mileri toplumun kanayan yaralarına çocuklar ara-
cılığıyla dikkat çekmişler; küçük yaşta çalışmak zo-
runda kalan, yoksullukla pençeleşen, okula gitme 
imkânlarından yoksun çocukların acılarına ortak 
olmuşlardır. Rıfat Ilgaz’ın “Çocuklarım” ve Yavuz 
Bülent Bakiler’in “Sivas’ta Yoksul Çocuklar” adlı şi-
irleri bu konuya dair verilecek en seçkin örnekler 
arasında yer alır.

	 Bu	parçada	aşağıdaki	 cümlelerden	hangisine	
değinilmemiştir?
A) Kimi şiirler çocukluğa özlem teması etrafında 

yazılmıştır.
B) Bazı şairlerimiz çocukların acılarına şiirleriyle 

ortak olmuşlardır.
C) Edebiyatın bir işlevi de kimsenin görmediğine 

dikkat çekebilmektir.
D) Türk Edebiyatı, çocuk ve çocukluk kavramları 

bakımından zengindir.

14. Metindeki	altı	çizili	sözcük	grubunun	parçaya	
kattığı	anlam	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Çözüm bulunmamış sorunlar
B) İnsanları en çok meşgul eden işler
C) Çocuk eğitimindeki yetersizlikler
D) İnsanların geçim sıkıntıları

15. 

 

 

1. Hafta

Amatör Lig Fikstürü

İdmanspor-Kanarya

Kanarya-Kartalspor

İdmanspor-Kartalspor

Kartalspor-Gençler

Gençler-İdmanspor

Kanarya-Gençler

2. Hafta

3. Hafta

 Yukarıda fikstürü verilen ve dört takımın mücade-
le ettiği bir amatör ligde maçlar her takım birbiriy-
le maç yapınca tamamlanacaktır. Galibiyete 3, be-
raberliğe 1 puanın verildiği bu ligde en çok puanı 
alan takım şampiyon olacaktır.

 Bu ligde mücadele eden takımlar ve bu takımların 
maçlar sonunda aldığı sonuçlar şöyledir:
• Kartal, üç maçın ikisini kazanmış ve hiç yenil-

memiştir.
• İdmanspor hiçbir maçta puan alamamıştır.
• Kartal’la berabere kalan Kanarya, Gençler’den 

de bir puan almıştır.
• Gençler, ligi 4 puanla tamamlamıştır.

	 Bu	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kesin	
yanlıştır?
A) Lig sonunda Kartal şampiyon olmuştur.
B) İdmanspor ligi son sırada tamamlamıştır.
C) Gençler, İdmanspor’u yenmiştir.
D) Kanarya, ligi üçüncü sırada bitirmiştir.

16. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	büyük	harfle-
rin	yazımıyla	ilgili	bir	yanlışlık	yapılmıştır?
A) İstanbul 29 Mayıs 1453 salı günü fethedildi.
B) Ziya Gökalp, Türkçülük akımının önde gelen 

temsilcilerindendir.
C) Eskiden İstanbul’dan doğuya Rumeli denilirdi.
D) Bu yıl Topkapı Sarayı’nı yeniden gezmek isti-

yorum.

13 ve 14. soruları metne göre cevaplayınız.
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Rüzgar enerjisi ile elektrik 
üretirken doğaya hiçbir sera 
gazı veya bunun gibi zarar-
lı gazlar salınmaz. Bundan 
dolayı tamamen temiz ener-
ji kaynağı ve temiz enerji üre-
tim yöntemidir. Rüzgar tür-
binleri ile elektrik elde etmek 
için rüzgarın optimum (en 
uygun) seviyede esmesi ge-
rekiyor. Eğer rüzgar fazla 
eserse türbinler çalışmaz. 
Rüzgar az eserse türbinler 
yine çalışmaz. Rüzgar sant-
rali kurmak için çok ciddi öl-
çümlerin yapılması gerekir.

Hidroelektrik santrali  kuru-
lumu ile akarsulardaki sula-
rın boşa akması önlenmek-
te ve bu akış enerjiye dönüş-
türülerek insanlığa fayda 
sağlamaktadır. Hidroelektrik 
santrali, atık oluşturmamak-
ta bu sayede çevreyi kirlet-
memektedir. Ayrıca HES’ler 
yüksek verim sağlayan, ye-
nilenebilir, temiz yapılardır. 
Uzun ömürlüdür ve yapılan 
yatırımların karşılığı kısa va-
dede geri alınmaktadır. 
HES’ler inşa edilme sürecin-
de çevreye büyük zararlar 
verebilmektedir. Yapım aşa-
masında, üzerine inşa edi-
lecek dere, kanallar ile baş-
ka bir yöne akıtılmaktadır.  
Bu işlem sırasında da çev-
re ormanlara zarar verilme-
si söz konusudur.

Nükleer santraller, yakıt 
enerjisi yoğun olan bir kay-
naktır.  Karbondioksiti hava-
ya karıştırmaz. Sera etkisi 
oluşturmaması en önemli 
faydalarından biridir. Bu sis-
temde kullanılmış olan ya-
kıtlar tekrardan dönüştürü-
lerek yakıt olarak baştan kul-
lanılabilmektedir. Düzgün ça-
lışmayan bir nükleer santral, 
1986 yılında gerçekleşen 
Çernobil faciası gibi büyük 
çaplı felaketlere neden ola-
bilmektedir. Bu nedenle üst 
düzeyde güvenlik önlemleri 
alınmalıdır.

Güneş enerji santrallerinin 
bakımları diğer enerji tesis-
lerine göre çok daha kolay-
dır. Bakım ve işletme mali-
yetleri düşüktür. Rüzgâr 
enerjisinde olduğu gibi uzun 
süren ölçümler gerektirmez.

Günümüzdeki güneş paneli 
teknolojisi ile güneş ışınları-
nın en fazla %12-%20’sini 
elektriğe çevirebiliyoruz. Ya-
ni güneşten gelen ışıkları ve-
rimli kullanamadığımız için 
bu bir dezavantajdır.

17. Enerji	üretimiyle	ilgili	verilen	bilgilere	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlış	bir	öneri	olur?
A) HES’lerin inşaat aşamasında doğaya verilen zararlar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
B) Enerji santrallerinden hangisi en az zararlıysa diğer bütün santraller kapatılıp en zararsız olan üretim şek-

line dönülmelidir.
C) Yakıtının tekrar dönüştürülerek kullanılabilmesi yönünden nükleer enerji kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
D) Güneşten gelen ışınların daha verimli kullanılabilmesi için birtakım araştırmalar yapılmalıdır.
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18. Bir köpek ormanda gezerken düşüncelere dalmış 
bir kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan 
kurt ayakta zor durabiliyormuş. Köpek “Ne kadar 
kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş?” demiş. “Her-
kes bizi düşman bilse de, biz uzaktan akrabayız. 
Doğrusu sana yardım etmek isterim.” demiş. 

	 Yukarıdaki	metinde	hangi	söz	sanatları	birlikte	
kullanılmıştır?
A) Benzetme - abartma
B) Konuşturma - benzetme
C) Kişileştirme - konuşturma
D) Abartma - kişileştirme

19. Ara söz, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında gös-
terilen ve kendinden önceki ögenin açıklayıcısı olan 
sözcük grubudur. “Ankara’ya, üniversiteyi okudu-
ğum şehre, üç sene aradan sonra dün gittim.” cüm-
lesindeki ara söz “üniversiteyi okuduğum şehre” 
sözcük grubudur. Bu sözcük grubu “Ankara’ya” yer 
tamlayıcısının açıklayıcısıdır.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	ara	söz	belir-
tili	nesnenin	açıklayıcıdır?
A) Fatma teyze, annemin arkadaşı, dün bize gel-

mişti.
B) Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin öncüsü, be-

nim çocukluk kahramanımdır.
C) Dün onu, sınıfa yeni gelen çocuğu, hastanede 

gördüm.
D) Köyüne, doğduğu yere, taşındı geçen sene.

20. Adam dalgın görünüyor; gözlerini bir noktaya diki-
yor, öylece boş boş bakıyordu. Kadın ara sıra ada-
ma laf atıyor, adam hiç aldırış etmeden kısık ses-
le kısa bir cevap veriyordu. Çocuk, her ikisinin önün-
de yere diz çökmüş, elindeki bebekle oynuyordu. 
Bütün bu sessizliği adamın cebinden gelen telefon 
melodisi bozdu. Telefonla konuşan adamın yüzü 
biraz gülmeye başladı. Adam, çocuğun başını sev-
giyle okşadı. Ortamın havası birden yumuşamıştı.

	 Bu	parçada	ağır	basan	anlatım	biçimi	aşağıda-
kilerden	hangisidir?
A) Betimleme B) Öyküleme
C) Açıklama D) Tartışma
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5. SINIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B D A A C C B B D A C A C B D B B C A

7. SINIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B B D B A D B D D B C A B B D C C B A

6. SINIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C A B A B A D A A C B B A C B A D A C

8. SINIF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D B A D C B C B B A B C A D A B C C B
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