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Türkçe Soruları

1. Aşağıda bazı canlılarla ilgili bilgiler verilmiştir.

 » Penguenlerin boyları 30 ile 130 cm arasındadır. En büyüğü imparator penguendir. En küçüğü 30 cm olduğundan adı 
da küçük penguendir.

 » İmparator tepeli karabatakların gözlerinin çevresinde mavi bir halka vardır. Bu nedenle onlara mavi gözlü tepeli 
karabatak da denmektedir.

 » Erkek fil foklarının burunları, fillerin hortumlarına benzer. Fil foku demelerinin nedeni de bundandır. Yaşamlarının 
çoğunu suda geçirirler.

 » On yedi farklı penguen türünün hepsi de Güney yarı kürededir. Ama hepsi Antarktika’da değildir. Sadece Afrika 
pengueni, Afrika’nın güney kıyılarında yaşadığı için bu ismi almıştır.

Bu bilgilerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güney yarı kürede yaşamalarının vurgulanması

B) İsimlerinin veriliş nedenlerinin belirtilmesi

C) Penguenlerin farklı türlerinin olduğunun açıklanması

D) Boy ölçülerinin benzer olmasına değinilmesi

2.  » Dünyadaki internet kullanıcıların çoğu sosyal medya kullanıyor.

 » Türkiye’de internet kullanımı dünya ortalamasının üzerindedir.

 » Bugün dijital dünya bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümünden söz edilmiştir?

A) Dünyada ve ülkemizde hemen herkes artık bir internet kullanıcısıdır. İnternet kullanımına baktığımızda herkesin 
dijital dünyanın nimetlerinden biri olan sosyal medyayı kullandığını görürüz. Bazı araştırma sonuçlarına göre 
Türkiye’de sosyal medya kullanımı, dünya ortalamasının çok çok üzerindedir. Gençlerimize ve çocuklarımıza is-

ter gerçek ister sanal dünya ortam neresi olursa olsun, başkalarının kişilik haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini 
öğretmek hem toplumsal hem de bireysel sorumluluğumuzdur.

B) Dünyanın yarısından fazlası internet kullanıcısı ve bunların büyük çoğunluğu sosyal medyayı kullanıyor. TÜİK’in 
2019 Ağustos’taki araştırma sonuçlarına göre ülkemizde internet kullanan bireylerin oranı %75,3 olarak görünü-

yor. İnternet hayatımızı değiştirip toplumları dönüştürüyor. Burada önemli olan, internetin hayatımızı kolaylaştıran 
fırsatlarından yararlanmaktır. Bu yüzden çocuklarımızı dijital dünyanın fırsatlarının ve risklerinin farkında olacak 
şekilde yetiştirmek ve onlara interneti bilinçli kullanmayı öğretmek biz ebeveynlerin görevlerindendir.

C) Dünya genelinde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yeni sorunlar kapımızı çalmış durumdadır. 
Türkiye’de çok yüksek oranda kullanıcısı olan internet ve sosyal medya konusunda dikkat etmemiz gereken, 
bireylerimize öğretmemiz lüzumlu olan noktalar var. Söz gelimi internet ve sosyal medyada oldukça fazla resim, 
video, metin vb. içerikler paylaşıyoruz. Bu paylaşımları yaparken öncelikle resim ve videoda yer alan kişilerin rı-
zasını almak esastır. Aksi durumda istemeyeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

D) Bugün dünyanın yarısından fazlası -yaklaşık %60- internet kullanırken Türkiye’de bu oran çok daha yüksektir. 
Ülkemizde vatandaşlarımızdan yaklaşık dörtte üçü internet kullanıyor. Teknolojik aletleri, interneti ve sosyal med-

yayı kullanmak önemlidir. Fakat bunları bilinçli ve tadında kullanmayı bilmeliyiz. Ayrıca bu alanlardaki haklarımızı 
hepimiz harfiyen bilmeliyiz ki olumsuz bir durum karşısında nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilelim.
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3. Genç yazarın 10 yaş ve üzeri yaş grubu için hazırladığı son kitabı raflardaki yerini aldı.

Yazarın sözcüklerle yaptığı müthiş anlatımları, kitabın ressamı da metnin içinden özenle seçtiği sahnelerle 
tamamlamış. Metne eşlik eden resimler, kitabı adeta bir öyküye dönüştürmüş. Kitabın sonunda yer alan eskizler ise 
eserin oluşum sürecine dair güzel bir paylaşım olmuş.

Bu metinde sözü edilen eser aşağıdaki ölçütlerin hangisiyle değerlendirilmiştir?

A) Kahramanların işlenişi  

B) Anlatımın akıcılığı ve açıklığı

C) Çizimlerin ifade gücü

D) Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

4. "İlk eseriniz bir şiir kitabıydı. Şiirden öyküye hatta romana geçmeye nasıl karar verdiniz ve bu geçişi sağlamlaştıran 
durum neydi?" sorusuna verilen cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitaplardaki karakterlerim benim yaşamadıklarımı, yaşayamadıklarımı ya da bir daha yaşamak istediklerimi solu-

yan tipler. Yani her biri, benim bir hayaletim, belki de gölgem.

B) Hem Doğu hem Batı kaynaklarından aynı oranda yararlanıyorum. Tarihî döngü içinde Sokrates’ten Fuzuli’ye; 
oradan da Dostoyevski ve Cengiz Aytmatov’a doğru devam eden bir damar, kaynak bu.

C) Kendimi kurmaca eserlerde daha iyi ifade edeceğime inanıyordum. Bilhassa Batı romanlarını ve Doğu klasikleri-
ni okuyup teknik açıdan iyi idrak etmemin neticesinde romana yöneldim.

D) Etkileniyorum elbette. Özellikle roman yazarken çok uzun vakitler odaya kapanıp çalıştıktan sonra dış dünyayla 
yeniden temas kurmam halinde bocalıyorum.
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5. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün (COVID-19)  belirtilerini 
gösteren bir tablo yayımlandı. Tabloda, Koronavirüs ile benzerlik gösteren grip, nezle ve alerji gibi rahatsızlıkları 
birbirinden ayıran belirtilerin neler olduğu gösterilmektedir.

Ateş

Yorgunluk

Kuru Öksürük

Solunum Zorluğu

Öksürük

Ağrı

Hapşırma

Burun Akıntısı

Burun Tıkanıklığı

Gözlerde Sulanma

Boğaz Ağrısı

İshal

Sık

Sık

Sık

Şiddetli

Sık

Bazen

-

Bazen

-

- -

-

-

-

-

-

Nadiren

Sık

-

Sık

- -

Sık

-

- - -

Bazen

Sık

Bazen

Bazen

Bazen

-

-

-

-

Bazen

Nadiren

Sık

Sık

Sık - -

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

-

Sık

Sık

Sık

Sık

-

-

-

Bazen

Nadiren

-

-

-

-

Bazen

Bazen

COVID -19 GRİP ALERJİSOĞUK ALGINLIĞI
NEZLE

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı ve hapşırma COVID-19 dışında görülmez.

B) Tüm hastalıklarda ortak olan tek belirti yorgunluk ve ağrıdır.

C) Kuru öksürük, burun akıntısı ve ishal belirtileri COVID-19’da benzerdir.

D) Ateş ve solunum zorluğu kimi hastalıklarda hiç görülmeyebilir.
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6. "İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim
...
Arıyorum aklımda bir ninni bestesini
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler.
Güneş, getir bir bayram sabahını.
Açılın açılın tekrar
Çocuk dizlerimdeki yaralar." 

Bu dizelerde ele alınan duyguyu karşılayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözünde canlanmak B) Hasret kalmak

C) Gönlünü almak D) Diline dolanmak

7. Okumanın önemi üzerinde veciz sözlere muhatap olmuşuzdur ( kendisine söz söylenmek, hitap edilmek ). Bu kadar
                                                                                                       I
dillendirilen, ( bir şeyin sözle ifade edilmesi, söylenmesi ) uğrunda ( amacında, yolunda ) kitaplar yazılan, derslerin,
        II                                                                                                            III
konferansların, televizyon programlarının, müfredat kazanımlarının konusu, Türkçe ve edebiyat derslerinin 
asıl (aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan ) meselesi olan kitap okumak nedir?
 IV

Altı çizili ifadelerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde yanlış açıklanmıştır?

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

8. Dilimizdeki karşılığı "eğitim" olan İngilizcedeki "education" kelimesi, Latince “educa” kökünden türetilmiş bir kelimedir. 
"Educa" kelimesi, kişinin yaratıcılığının ortaya çıkarılması anlamına gelen bir söz. Peki, bir insanın yaratıcılığı hangi 
şartlarda ortaya çıkar ya da çıkarılabilir? Türlü cevabı olan bu soruya aklıma gelen ilk cevap, öğretmen faktörü oluyor.

Aşağıda, öğretmen çalışmalarına bazı örnekler verilmiştir.

I. Birsen Öğretmen, çalıştığı ildeki üniversiteyle iş birliği yaparak öğrencilerinin resimle ilgili bir uzmanla çalışmalarını 
sağlamıştır. Çalışmaların ilerleyen safhalarında sınıfındaki öğrencilerden Utku, Bengisu ve Zeynep Ela adlı 
öğrencilerin bu sanatta yetenekli oldukları ve ortaya muazzam çalışmalar çıkardıkları görülmüştür.

II. Mesut Öğretmen, sınıfına her ay bir yazarı davet ederek yazarların kendi yazarlık serüvenlerini anlatmalarını 
sağlamıştır. Bu süreçte yazarların hemen hepsi yaratıcı yazarlık konusunda öğrencilerle fikir alışverişinde 
bulunmuşlar. Mesut Bey’in sınıfındaki altı öğrenci yazmaya karşı duydukları istek sayesinde ikişer kitap 
bastırmışlardır.

III. Utku Bey bir müzik öğretmenidir. Derslerine her hafta farklı bir çalgıyla gelerek öğrencilerinin ne tür müzik 
aletlerine ilgi duyacaklarını öğrenmeye çalışmış. Öğrenciler sırayla bu aletleri incelemişlerdir. Zaman içerisinde 
Utku Öğretmen’in derse girdiği sınıflardan bazı öğrenciler, ilgi duydukları müzik aletini çalmayı öğrenip tüm şehrin 
tanıdığı bir müzik grubu hâline gelmişlerdir.

Verilenlerin hangilerinde "educa" kelimesinin anlamına ulaşıldığı söylenilebilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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9.

SİHA yani silahlarla donatılmış insansız hava araçları silah 
olarak kullanılan insansız ilk hava aracımızdır.  SİHA'lar iki 
sınıfa ayrılır: İlki uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise 
kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak 
hareket edebilen uçaklardır. SİHA'nın gövde uzunluğu 6,6 
metre, kanat açıklığı ise 12 metredir.

I. Uçak Mühendisi Kimdir? 

Uçak mühendisi, bir uçağın sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm uçuş aygıtlarını denetleyen, bakım ve 
onarımını yapan, yeni uçuş tasarımları geliştiren kişiye verilen mesleki unvandır.

II. Makine Mühendisi Kimdir? 

Makine mühendisi, temel fizik kanunları ve diğer disiplinlerin prensipleri ile bir enerji türünü bir diğerine çeviren ma-

kineler üzerine çalışır. Sanılanın aksine elektronik cihazlar olan bilgisayar gibi aletler makine mühendisinin çalışma 
alanında yer almaz. Statik, dinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet, makine dinamiği, robotik ve motorlar gibi 
temel bilgiler ile makine tasarlama ve imal etmekle ilgilenir.

III. Yazılım Mühendisi Kimdir? 

Bugün bilgisayarlarımızın, akıllı cihazlarımızın, televizyonlarımızın hatta otomobillerimizin dahi kullanmış olduğu 
programlar, yazılım bilimi ve yazılım mühendislerinin çalışmaları sonucu meydana geliyor. Yazılım mühendisleri sa-

yesinde teknoloji, uzmanların yanı sıra son kullanıcıya indirgenerek basit ve pratik hale getirilmektedir.

IV. Metalurji Mühendisi Kimdir? 

Metalurji mühendisi; metallerin özelliklerini inceler, metal parçaları tasarlar ve üretimde yaşanabilecek problemlerin 
çözümüne destek olur. Madenlerdeki malzemelerin işlenmesinde rol aldıkları için madencilik endüstrisinde önemli 
bir rol oynar. Altın, gümüş, demir, bakır ve alüminyum gibi çeşitli metalleri daha yararlı ürünlere dönüştürmek için 
çeşitli işleme yöntemlerine dâhil olurlar. İnşaat mühendisliği, uçak üretimi, otomotiv mühendisliği ve savunma sana-

yii gibi birçok alanda çalışabilir.

SİHA’ların üretim aşamasında yer almak isteyen bir öğrencinin numaralanmış mesleklerden hangilerini tercih 
etmesi beklenir?

A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) I, III ve IV. D) I, II, III ve IV.
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CEVAP ANAHTARI

1. A
2. C

3. A
4. A
5. D
6. C

7. C

8. D
9. B

10. C
11. D

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

5. D
6. C

1. B
2. B
3. C

4. C

5. D
6. B
7. D
8. D
9. D

1. B
2. C

3. A
4. C

5. C

6. A
7. D

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİMATEMATİK İNGİLİZCE
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Türkçe Soruları

Teneffüs zili çalınca peşleri sıra bahçeye çıktım. Sıcaklardan kurumaya yüz tutmuş, yörenin insanları gibi 
kavrulmuş üç dört söğüt ağacı çepeçevre sarmıştı okulu. Hemen yanında bunları sulamak için sıralanmış, ne 
zamandan kaldığı belli olmayan boyası dökülmüş, yazısı silinmiş, eğilmiş, delinmiş, yer yer pas tutmuş birkaç 
kova âdeta oradaki yokluğun, sefaletin izlerini taşımaktaydı. Anadolu’nun umutlarla gelinen, çoğu zaman oradan 
düş kırıklığıyla dönülen tipik bir kasaba okuluydu.
Bu paragrafın anlatım biçimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Bu paragrafın anlatımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Köyün tozlu toprak yolundan alıç ağaçlarını arkamızda bırakarak ilçeye geldik. Herkes bir anda dağılıp kayboldu. 
Ben önde, eşim bir adım arkada, kucağında Satılmış’ımla doğruca hastane kapısına yöneldik. İçeri girer girmez 
keskin anason ve tentürdiyot kokusu genzimi yaktı, başımı hafifçe döndürdü. İçerisi dışarıdan daha kalabalıktı, 
sanki ilçenin çocuklarının çoğu hastaydı ve buraya getirilmişti. Etrafı şaşkınlıkla seyrederken yerleri paspaslayan 
hizmetlinin yardımıyla sıra numarası aldım. Sıra numarasını elimde tutup ne yapacağımı bilmez dikilirken sıradaki 
bir bayan elimdeki numaraya baktı. On ikinci sıradakinin muayene olduğunu, daha bana yüz on kişinin olduğunu 
söyledi. Ötekiler gibi beklemeye başladım.

A) Bir konu ile ilgili açıklama, bilgilendirme yapılmıştır.

B) İnsana ait özellikler cansız varlıklara verilmiştir.

C) Düşüncelerini kanıtlamayı amaçlamıştır.

D) Bir yaşam kesiti, belli bir olaya bağlı olarak anlatılmıştır.

A) Amacı okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek için nesnel anlatımla sade ve anlaşılır bir dilin 
kullanıldığı açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.

B) Varlıkların, nesnelerin belirgin niteliklerinin bir resim çizer gibi ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı, okuyucunun 
zihninde canlandırabileceği şekilde aktarıldığı betimleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.

C) Yazarın okuyucuyu kendi düşüncelerinin doğruluğuna inandırmak ve onun kendisi gibi düşünmesini 
sağlamak, varsa yanlış düşünceyi çürütmek amacıyla yazdığı tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. 

D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olayın anlatıldığı öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.

1.

2.
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A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün atılması anlam değişikliğine yol açmaz? 

metninde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Akşama doğru havuzdan elbiselerim lime lime olmuş, elim yüzüm yara bere içinde gelince babam o gece benimle 
hiç konuşmadı. Sessizlik duvarı ördü aramıza. Ertesi gün kerpeten gibi parmaklarıyla kulağımdan tuttuğu gibi 
yola koyulduk. Bir süre sonra önüne kalaslar konmuş ilk bakışta marangozhane olduğu belli olan iki katlı bir evin 
alt katına yöneldik. Sessizliğini hâlâ bozmamıştı. Kötü bir şeyler olacağını sezmiş, suspus olmuştum. Babam 
ısrarla benimle göz göze gelmekten kaçınıyor, “Aylak aylak gezmeyi görürsün!” diye mırıldanıyordu.

Fiillerden türemelerine rağmen cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu sözcüklere fiilimsi 
denir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur.
● İsim-fiiller, fiil kök ya da gövdelerine “-ma / -me, -mak/ mek, -ış / -iş/ -uş/ üş” ekleri getirilerek türetilir. Cümlede 
isim görevinde kullanılır.
● Sıfat fiiller, fiil kök ya da gövdelerine “-an/-en, -ası/-esi, -maz/-mez, -ar/er , -dık/- dik, -acak/-ecek, -mış/-miş” 
ekleri getirilerek türetilir. Cümlede sıfat göreviyle kullanılır.
● Zarf fiiller, “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e…-e, -ır...-maz, -casına, -meksizin, -dığında” ekleri 
getirilerek türetilir. Cümlede durum ve zaman zarfı görevinde kullanılır.
Buna göre,
İnsan, gerçeğe yöneldiği oranda mutlu olur. Biz, her şeyin gerçeğini öğrendiğimiz zaman kapalı yol olmaktan 
kurtuluruz. Yaldızlı şeyler, göz kamaştırıcı güzellikte görüntüye sahip olanlar bizleri kolay kolay kandıramazlar. 
Bizi felaketlere sürükleyen alışkanlıklarımız ilkin bizi güzel görünüşleriyle, yaldızlı duruşlarıyla avlarlar.

Bu metinde kaç tane deyim kullanılmıştır?

A) Hanım, doktora hastalığı hakkında bilgi veriyordu.

B) Bu, kitabın arasında bırakılmış son bir mektuptu.

C) Genç adam, çalışmaktan çok bitkin düşmüştü.

D) Küçük, ağacın gölgesinde uyuyakalmıştı.

3.

4.

5.
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metinde yay ayraç ( ) içerisinde gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 
getirilmelidir?

A) (…) ( " ) ( ! ) ( " ) ( ! )

B) ( . ) ( " ) ( ! ) ( " ) ( . )

C) ( . ) ( - ) ( ! ) ( - ) ( . )

D) (…) ( " ) ( " ) ( ! ) ( . )

6. Nokta  : Cümlenin sonuna konur. 
Üç Nokta : Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
Kısa Çizgi : Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına
    ve sonuna konur, bitişik yazılır.
Ünlem İşareti : Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
Tırnak İşareti : Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

Buna göre,
Köyde yaşlıları ve çocukları bırakmışlardı sadece (   ) Metruk su değirmeninin köşesinden geçiyordum ki Kavruk 
Kadir (   ) Esme dur hele (   )  (   ) diye yılan gibi tıslayarak karşıma çıkıverdi (   )

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmamıştır?

A) Yeni gelenler, sınıfa kolayca uyum sağlamışlardı.

B) İlerideki manzarayı gören çocuk, şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı.

C) Dünyamız, geleceğe azimle bakarak çalışanlar sayesinde gelişecektir.

D) Uzun bir tatilden dönenler, işe gitmekte zorluk yaşayacaktır.

7.
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A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

yukarıda bir kısmı görünen mektupta toplam kaç tane yazım yanlışı vardır?

Aşağıda sözcüklerin yazımı ile ilgili bazı yazım kuralları verilmiştir:
• Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar.
• Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
• Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü
 uyumuna uyar.
• Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
• İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. Buna
 uyulmazsa yazım yanlışı yapılmış olur.

Bu kurallara göre,

8.
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A) Elli yıldan fazladır yazmaktadır.

B) Birden fazla dil bilmektedir.

C) Edebiyatın çeşitli türleri ile ilgili eserler vermiştir.

D) İnsanlara bir şeyler öğretmektedir.

Yazar ve hocayım. Yarım asrı aşan hayatım okumak ve 
okutmakla geçti. Sekizi tercüme, dördü telif bir düzine 
kitabım ve yüzlerce makalem var. “Hisar”, “Kubbealtı”, 
“Türk Edebiyatı” adlı dergilerde ve haftalık gazetelerde 
tetkik (inceleme) ve tenkitlerim (eleştiri) yayımlanmaktadır. 
Fransızca bilirim. İngilizceyi anlar ve Arapçayı sökerim. 
Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete 
(toplum) sunmaktır.

Bu metinde sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Orhan, kuru fasulye yemiştir.

B) Serkan, tatlı yemiştir.

C) Uğur, tatlı yemiştir.

D) İzzet, kebap yemiştir.

Uğur, Kemal, Faruk, İzzet, Orhan ve Serkan bir lokantada yemek siparişi vermişlerdir.. Bunlardan üçü kebap, ikisi 
kuru fasulye, biri de tatlı yemektedir. Yedikleriyle ilgili bilinenler şunlardır:
• İzzet, Uğur ve Faruk birbirinden farklı şeyler yemiştir.
• Orhan, Faruk ile aynı; Serkan’dan farklı bir şey yemiştir.
• Kemal, kebap yemiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

9.

10.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK İNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE

AHLAK BİLGİSİ

1. B

2. D

3. D

4. C

5. C

6. B

7. B

8. D

9. A

10. B

1. C

2. A

3. D

4. C

5. C

6. C

7. A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. C

1. C

2. D

3. C

4. A

5. D

6. A

7. C

8. C

9. A

10. A

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. D

21. B

1. C

2. C

3. D

4. C

1. B

2. D

3. A

4. B

5. C

6. C

1. D

2. B

3. B

4. B

5. C

6. C

7. B



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 13 soru

• Matematik : 14 soru

• Fen Bilimleri : 17 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 15 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 10 soru

• İngilizce : 14 soru
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Türkçe Soruları

2019-05-20 Ardahan Hava Durum Tahmini

  14
0 

C

Son Güncellenme  : 20.34

Hissedilen             : 140C

Nem Oranı            : 35%

Görüş Mesafesi    : 18 km

Basınç                  : 23 mb

Çiğ Noktası            : 80C  

1. Aşağıdaki görsel Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır. Görselde Ardahan (Merkez)’ın 20 Mayıs 2019 
Pazartesi günü ve ondan sonraki günlerin hava durumu tahminleri için bazı veriler gösterilmiştir.
 

Bu grafikten hareketle,

I.  Önceki yıllara göre Ardahan’da ortalama sıcaklık değeri artmıştır.
II.  Perşembe gecesi sıcaklık sıfırın altına düşebilir.

III.  Gündüz ve gece ortalama sıcaklık farkının en az olduğu gün pazartesi günüdür.
IV.  27 Mayıs 2019’da sıcaklık 24 °C üstünde olacaktır.

yargılarından hangileri söylenemez?

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

TARİH GÜN GRAFİKLİ AÇIKLAMA GÜNDÜZ GECE

20.05.2019 Pazartesi Gök Gürültülü Sağanak 
Yağmur

140C 70C

21.05.2019 Salı Gök Gürültülü Sağanak 
Yağmur

170C 40C

22.05.2019 Çarşamba Gök Gürültülü Sağanak 
Yağmur

150C 40C

23.05.2019 Perşembe Az Bulutlu 160C -10C

24.05.2019 Cuma Çoğunlukla Bulutlu 190C 60C

25.05.2019 Cumartesi Parçalı Bulutlu 210C 80C

26.05.2019 Pazar Az Bulutlu 240C 80C
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2.

Görselde verilen bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?

A) En ucuz kitap George ORWELL’ın kitabıdır.

B) Kitaplarda %30’dan %50’ye varan indirimler yapılmıştır.

C) Yapılan indirimler sayesinde kitap satışlarında artış gözlenmiştir.

D) Kasım ayı boyunca en çok satılan kitaplar broşürde belirtilen yazarlarındır.

AYIN 

YAZARLARI

Kasım ayı 
boyuca %50’ye 
varan indirimler

Sabahattin Ali
%50 indirim

Reşat Nuri GÜNTEKİN
%30 indirim

Stefan ZWEIG
%40 indirim

Ahmet Hamdi 
TANPINAR     
%45 indirim

George ORWELL
%40 indirim

3.          Bir zorluğu çözümlerken, bir engeli ortadan kaldırmaya çalışırken bazen hiç beklenmedik sürpriz olaylar 
çıkar ve daha büyük engeller karşınıza dikilir. Böyle durumlarda bu deyim kullanılır. Deyimin öyküsü Osman-

lı tarihine dayanır. Yavuz Sultan Selim’in Yemen’i Osmanlı topraklarına katmasından bir süre sonra Yemen’de 
isyan çıkmış, uzun uğraşlar sonunda Yemen Fatihi Sinan Paşa duruma hâkim olmuş; Yemen bundan sonra 400 
yıl Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. Söylentiye göre Sinan Paşa’nın askerleri bir gün çölde konaklamış. Yemek 
pişirmek üzere hasır torbalar içindeki mısır pirinçlerini yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökmüş ve taşla-

rını ayıklamaya başlamışlar. Bu sırada bir fırtına çıkmış ve rüzgârın savurduğu bir kum bulutu pirinçlerin üstüne 
inerek, ufak bir tümsek halinde yığılmış.Kumların altında kalan pirinçlere bakakalan yeniçeriler arasından şakacı 
bir asker, arkadaşlarına:
         - Biz Allah’ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk, bizim gibi günahkâr kullara üç beş taş az bile gelir. Ulu 
tanrımız, Kâbe’ye hücum eden fil sahiplerinin başına ebabil kuşlarından taş yağdırmıştı. Bizim başımıza da daha 
büyük taş yağdırmadan hemen tövbe edelim, diyerek arkadaşlarını güldürmüş.

Bu parçada öyküsü anlatılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayıkla pirincin taşını.

B) Az tamah çok ziyan getirir.

C) İğne ile kuyu kazmak.

D) Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
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4. I. - - - -

    Yüksek lisansa başladığım yıl, okuluma devam edebilmem için çalışmam gerekti. Bir reklam ajansı yönetici asis-

tanı arıyordu. Oraya başvurdum, kabul edildim, büyük bir hevesle çalıştım. Bilmediğim bir alandı. Yönetici asistanlığı 
da öyle, reklam ajansı da öyle. Öğrenmek için peşlerinde koştum benimle aynı yaşta olan çalışanların. Öğrendim, 
deneyimledim, müşteri ilişkilerine geçtim, metin yazarlığı yaptım, reklam yazarlığı yaptım. 

II.   - - - -     

     Ben çok ayıramıyorum sanırım çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından. Çocuklar için yazdığım kitapları yetiş-

kinler de büyük bir zevkle okuyorlar. Hatta Dedemin Bakkalı’nın ve Cingo’nun mesela böyle bir birleştirici etkisi var 
aile içinde. Anne babalar ve çocuklar birlikte okudular. Yetişkinin çocuğuna olduğu kadar, yetişkinin çocukluğuna da 
hitap etti.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

A)  (I) En büyük hayaliniz reklam yazarlığı yapmak mıydı?
(II) Çocukluğunuzu özlüyor musunuz?

B)  (I) Geçmişte yaşadığınız ve hiç unutamadığınız bir pişmanlığınız oldu mu?
(II) Yetişkinler ve çocuklar arasındaki en belirgin fark nedir?

C)  (I) Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz bir hayat tecrübeniz var mı?
(II) Çocuk kitapları ve yetişkin kitapları arasında tercih yapsaydınız hangisini seçerdiniz?

D)  (I) Hayat deneyimlerinizden birini bizimle paylaşır mısınız?
(II) Çocuk ve yetişkin edebiyatının kültürümüze nasıl bir etkisi vardır?

5. Funda Hanım evine gelen misafirlerin “Devran’ın yaramazlıklarına nasıl bir çözüm bulmayı düşünüyorsun?” şeklin-

deki sorularına ”Artık tepki vermiyorum, bu duruma alıştım” cevabını vermektedir.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Funda Hanım’ın yaşadığı durumu en iyi karşılamaktadır?

A) Sitem: Bir kimseye, bir davranışının ya da bir sözünün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını 
yumuşak bir biçimde belirtmek.

B) Yadsıma: Var olan bir durumun reddedilmesi, inkar etmek.

C) Kanıksama: Birçok kez tekrarlandığı için artık etkilenmez olmak.

D) Hayıflanma: Herhangi bir durum yada olay nedeniyle üzülmek.
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7. *Masraf, harcama azaltmak
*Gözü biraz kapamak 
*Ezmek, büzmek, daraltmak 
*Sıkıştırmak 

“Kısmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? 

A) Radyoyu biraz kısar mısın? 

B) Üç kuruş ekmekten, beş kuruş etten kıs. 

C) Uyuyan köpek, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı. 

D) Omuzlarını kısar, ellerini cebinden çıkarmazdı.

6. Teşbih (Benzetme): Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.
Mübalağa (Abartma): Bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.
Tezat (Karşıtlık): Birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır.

Aşağıdakilerin hangisi açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine örnek olamaz?

A) Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Derdim vardır inlerim

B) Gülen çehremi görüp 
Sanmayın beni bahtiyardır
Her kahkahanın içinde 
Bir damla gözyaşı vardır

C) Ah bu türküler
Türkülerimiz
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz

D) Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz



7

8. On İki Hayvanlı Türk Takvimi hakkındaki ilk araştırmalar MS 10. yüzyılda El Biruni’ye aittir. Fakat bu araştırmalar
yetersizdir ve onu meşhur Divan-ü Lügati’t Türk‘ün yazarı olan Kaşgarlı Mahmud izlemektedir. Gerek Uluğ Bey
gibi Türk kaynaklarında gerekse de Arap ve Çin kaynaklarında 12 Hayvanlı Türk Takvimi hakkında çeşitli bilgiler
mevcuttur. Bununla birlikte hiçbir vesikada, bu takvim hakkında ayrıntılı bilgiler yoktur. Dahası bu takvimin nerede,
tarihin hangi döneminde ve kimler tarafından ortaya konulduğu da ancak Orhun Yazıtları gibi en eski yazılı belgeler
üzerinde yapılan yorumlarla elde edilmektedir.

Bu görsel ve metinde,
I. Takvim ile ilgili bilgilere çeşitli kaynaklarda yer verildiğine
II. Takvimi ilk kez hangi uygarlığın kullandığına
III. Türklerde bu takvime göre İslamiyet’ten sonra hafta kavramının oluştuğuna
IV. Herhangi bir yılın bu takvime göre hesaplamasının nasıl yapıldığına
V. 12 ayı hangi hayvan isimlerinin temsil ettiğine
bilgilerinden hangilerine değinilmemiştir?

A) I, II ve IV. B) I, III ve V. C) II, III ve IV. D) II, III ve V.
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9.

Verilen broşüre göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Sebzelerin her kahvaltıda bulunması önemli değildir.

B) Kahvaltı yapılmadığında hastalıklara karşı direnç düşer.

C) Kahvaltıda meyve yenilmesi daha uzun süre doygun hissedilmesini sağlar.

D) Kahvaltıda çocuklara verilecek besinlerin içinde salatalık yer almaktadır.
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10. Bir sinema salonunda gösterimde olan bilim kurgu, aksiyon ve romantik komedi türündeki filmleri Cansu, Gözde, 
Ayla, Melih, Engin ve Mert adlı kişiler izlemiştir. 

Filmleri izleyen kişilerle ilgili bilgiler şöyledir:

• İsimlerinin ilk harfleri aynı olan kişiler farklı türdeki filmleri izlemiştir.
• Her film türünü iki kişi izlemiştir.
• Cansu ve Ayla farklı film türlerini izlemiştir.
• Gözde bilim kurgu filmini izlemiştir.
• Engin romantik komedi filmini izlemiştir.
• Melih bilim kurgu filmini izlememiştir.
• Romantik komedi filmini iki erkek izlemiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Aksiyon filmini izleyenlerden biri Cansu’dur.

B) Ayla bilim kurgu filmini izlemiştir.

C) Bilim kurgu filmini iki kız izlemiştir.

D) Mert ve Engin aynı tür film izlemiştir.

11.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyatı verene satmasını fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat etiketi koyma-

masını öğretmişti.

B) Kurnaz bir tüccar, güney denizlerindeki adalarda yaşayan yerlilerin bol miktarda altınları olduğunu duyunca, bir 
gemi dolusu soğanla birlikte yola çıkmış.

C) Dışarıdaki karanlık, içimdeki aydınlığa meydan okuyor, beni tarifsiz kederlere salıyor fakat ne yaparsa yapsın 
hayallerime dokunamıyordu.

D) Vapur rıhtımdan kalkıp da Marmara’ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden 
ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar.

FİİLİMSİLERİN ÖZELLİKLERİ

• Fiil kip ve kişi eklerini almazlar, yani fiiller gibi çekime girmezler.
• Fiilimsilerin olumsuzu yapılabilir.
• Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler.
• Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olamazlar. 
• Fiilimsiler, bulundukları cümleyi birleşik yapılı hale getirir.
• Fiilimsiler birleşik cümlelerde yan cümle kurarlar.
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12. Pisagor, Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair araştırmalar yapmış ancak görüşlerine o zamanlar fazla değer 
verilmemiştir; Macellan, Dünya’nın yuvarlak olduğunu deniz yolculuğuna başladığı yere tekrar geri dönmesiyle 
ispatlamıştır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır? 

A) Macellan, Pisagor'dan önce doğmuştur. 

B) Macellan, Dünya'nın şeklinin yuvarlak olduğunu fiilen ispatlamıştır. 

C) Macellan'dan önce Dünya'nın şeklinin yuvarlak olduğunu düşünen yoktur. 

D) Pisagor deniz yolculuğuna çıkmamıştır. 

13. Fiil kök ya da gövdelerinden belirli eklerle türetilen; cümlede isim, sıfat ve zarf olarak görev yapan sözcüklere fiilimsi 
(eylemsi) adı verilir. Fiilimsiler, Fiillere getirilen yapım ekleriyle türetilir ve cümlede isim, sıfat ya da zarf görevinde 
kullanıldığı için isimlerin aldığı çekim eklerini alabilir.

Burcu Öğretmen, öğrencilerine içinde fiilimsi bulunan birer cümle tahtaya yazdırmıştır.

Buna göre hangi öğrencinin tahtaya yazdığı cümlede fiilimsi yoktur?

A) Ayşe B) Demir C) Seval D) Taylan

Ders : Türkçe 
Konu: Fiilimsiler

Ayşe :  Kardeşi yolculuk boyunca kitap okudu.
Demir : Gelenler bizi görmedi.
Seval : Ablam gelir gelmez beni haberdar et.
Taylan : Ben dondurma yemeyi çok severim.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  B

2.  A

3.  C

4.  C

5.  C

6.  A

7.  A

8.  D

9.  D

10.  D

İNGİLİZCE

1.  C

2.  C

3.  B

4.  A

5.  C

6.  B

7.  C

8.  A

9.  D

10.  A

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  B

2.  B

3.  A

4.  B

5.  C

6.  A

7.  A

8.  C

9.  A

10.  C

11.  C

12.  B

13.  A

11.  C

12.  B

13.  B

14.  A

11.  B

12.  A

13.  C

14.  C

15.  A

16.  C

17.  B

1.  C

2.  C

3.  B

4.  D

5.  C

6.  B

7.  B

8.  D

9.  C

10.  D

1.  C

2.  D

3.  D

4.  C

5.  A

6.  B

7.  A

8.  D

9.  A

10.  B

1.  B

2.  C

3.  C

4.  B

5.  D

6.  D

7.  D

8.  C

9.  D

      10. C

11. D

12. D

13. B

14. C

15. A

11. C

12. B

13. B

14. A 
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1. Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler,                                   
eylemden türeyen, ancak eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Okulun her tarafı güzelce temizlendi. B) Yoldan geçenler bize selam verdi.

C) Arkadaşımı bulmak çok zor oldu. D) Engelleri aşıp hedefine vardı.

2. 

Dereotunun Faydaları:  İştah açar. Vücuda kuvvet verir ve savunma sistemini güçlendirir. 
Ağız kokusunu giderir. Midenin çalışmasını düzenleyerek hazmı kolaylaştırır. Sinir zayıflı-
ğını giderir ve uyku verir. Ayrıca çocuklardaki hazımsızlıktan kaynaklanan şişkinlikleri ve 
gaz şikâyetlerini azaltır.

Enginarın Faydaları: Karaciğeri korur ve karaciğer hastalıklarının daha çabuk iyileşme-

sini sağlar. Ter kokusunu giderir. Sarılıkta faydalıdır. Romatizma şikâyetlerini azaltır. Hüc-

relerin yıpranmasını engelleyerek yaşlanmanın etkilerini azaltır. Enginar kalbi ve damar 
sağlığını korumakta da etkilidir.

Dikenli İncirin Faydaları: Sindirim sistemini rahatlatır ve kabızlığı giderir. Şeker hasta-

larına iyi gelir. Kolesterol oranını düşürür. Aşırı kilolarından kurtulmak isteyenler için de 
faydalı bir besindir.

Fesleğenin Faydaları: Enerji verir. İştah açıcıdır. Öksürüğü ve baş dönmesini keser. Ağız 
içindeki yaralara karşı faydalıdır. Cildi rahatlatır. Fesleğen ile hazırlanan losyonlarla saç 
derisine masaj yapılırsa saç köklerini güçlendirir.

Ekrem Bey: “Bu aralar kendimi çok hâlsiz hissediyorum. İşten eve giderken bile yorgunluktan hareket edemiyorum. Bu 
yorgunluğuma rağmen yatar yatmaz gözlerimi kapatamıyorum ve bu beni gün boyu gergin yapıyor.”

Yukarıdaki bilgiler ışığında Ekrem Bey’e hangi bitkileri tüketmesi önerilebilir? 

A) Fesleğen - Dikenli incir

B) Enginar - Fesleğen

C) Dereotu - Fesleğen

D) Dereotu - Dikenli incir 

Türkçe Soruları
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3. Hiçbir mutluluk, işini severek yapan bir adamın gönül huzuruna erişemez. Bertrand Russell, “Sanat Yolu” adlı kitabın-

da, insana mutluluk veren şeyler arasında sayar “iş”i. Adı ne olursa olsun, duvar ustalığı, baca temizliği, sunuculuk yahut 
yazarlık… O işin yararına, ciddiyetine inanıyorsa insan, göz alıcı nice meslekler ve işler aklının ucundan bile geçmez, 
aldırmaz onlara. Mutlu olur ve işini en iyi biçimde yapmaya çalışır.

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın mutluluğunun temelinde meslek sahibi olmak vardır.

B) İşi severek yapmak insana en büyük mutluluğu tattırır.

C) Mutluluk algısı kişiye ve mesleğe göre değişebilir.

D) Her türlü işi yapmak insanı mutlu edebilir.

4. 1830’lardaki sanatçılara romantik ismi konulduğu gibi bana da gerçekçi ismi yakıştırıldı. 

                           I

Önyargılı sistemlerin dışında kalarak eski ustaların, modern sanatçıların eserlerini inceledim ve 

özümsedim. Geleneksel tarzdan beslenerek bireyselliğimi yansıtan mantıklı ve bağımsız bir tarz

             II

oluşturmaya çalıştım. Bu benim fikrimdi. Gelenekleri, fikirleri ve dönemimin görünümünü kendi 

        III                                     IV

algılarıma göre yansıtmak istedim. Sadece bir ressam olarak değil, aynı zamanda bir insan 

olarak. Kısacası, yaşayan sanatı oluşturmak istedim. Hedefim buydu.”

 “Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerden türeyip isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi 
denir.”

Buna göre metinde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV.
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5. (I) Günümüzde enerji kaynağı olarak genellikle kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlar kullanılıyor. (II) Ancak fosil 
yakıtlar kullanmak, küresel ısınma ve asit yağmurları gibi çevresel sorunlara yol açıyor. (III) Bu nedenle çevreye zarar 
vermeyen, yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılıyor. (IV) Ayrıca milyonlarca yıl önce 
oluşmuş olan bu fosil yakıtların kısa bir süre sonra tükeneceği de tahmin ediliyor. (V) Bu kaynaklar arasında Güneş, su, 
rüzgâr, dalga, gelgit yer alıyor ve bunlara “yenilenebilir” enerji kaynakları deniyor.

Yukarıdaki metinde hangi iki cümle yer değiştirirse anlamlı bir bütün meydana gelir?

A) II ve III.

B) III ve IV. 

C) III ve V.

D) IV ve V.

6. Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış.

Annesi çocuğa, “Elmalarından bir tanesini bana verir misin?” demiş.

Çocuk elindeki elmaların önce birini, sonra diğerini ısırmış.

Annenin dudaklarındaki tebessüm, bir anda donup kalmış.

Yüzünden, çocuğunun onu hayal kırıklığına uğrattığı okunuyormuş.

Ama çocuk ısırdığı elmalardan birini annesine uzatarak “Al anne! Bu daha tatlı.” demiş.

Anne öylece kalakalmış.

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun bencil davranması

B) Annenin ön yargılı olması

C) Çocuğun sitem etmesi

D) Annenin durumdan yakınması
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7. Büyük bir Japon bilgesi, çölde kum üzerinde oturmuş, meditasyon hâlinde. Adamın biri ona yaklaşır ve şöyle der: “Beni 
öğrencin olarak kabul et.” Bilge, parmağıyla kuma düz bir çizgi çeker ve şöyle der: “Kısalt!” Adam, avuçlarıyla çizginin 
yarısını siler.

Bilge der ki: “Git, bir yıl sonra tekrar gel. ”Bir yıl geçer. Bilge, yine bir çizgi çizer ve der ki: “Kısalt!” Adam bu kez çizginin 
yarısını avucu ve dirseğiyle kapatır.

Bilge yine kabul etmez ve der ki: “Git, gelecek sene yine gel.” Gelecek yıl olur. Bilge, tekrar kumların üzerine bir çizgi çeker 
ve adamdan onu kısaltmasını ister.

Bu kez, adam bilmiyorum der ve bilgeden cevabı kendisine söylemesini rica eder. Bilge, çizginin yanına daha uzun bir 
çizgi çeker ve der ki: “Şimdi kısaldı.”

Bu metinden çıkarılacak asıl ders aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorulara cevap vermeden önce düşünmeli ve gerekirse fikir alışverişi yapmalıyız.

B) Hedeflerimize yürürken doğru bildiğimiz yoldan ayrılmamalıyız.

C) Var olanı karalayıp kötüleyerek değil ondan daha iyisini yaparak ilerleyebiliriz.

D) Bireysel gelişim gösterebilmek için bize yol gösteren bir eğitimciye ihtiyacımız vardır.

8. Parmaklarımızı çıtlattığımızda hissettiğimiz rahatlığı, esnemenin verdiği rahatlığa benzetebiliriz. İnsanoğlu muhtemelen 
binlerce yıldır el aletleriyle iş gördükten sonra bir elin parmaklarını diğeriyle tutup birbirine bastırmış, kollarını germiş ve 
parmaklarını çıtlatmıştır. Yine de bilim insanları 1970’lere kadar çıtlatma sesiyle ilgili fikir yürütemediler.

Parmaklar çıtlatıldıktan sonra, esnetilen eklemler nasıl gevşiyor ve rahatlıyorsa, parmak eklemleri de öyle gevşemiş hisse-

dilebilir. Bununla birlikte çok fazla çıtlatmak, eklem etrafında yumuşak doku zedelenmesi görülmesine, bağların şişip tutuş 
kuvvetinin azalmasına neden olabilir. Örneğin kavanozun sıkışan kapağını açmak zorlaşabilir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Parmakları çıtlatmayla esnemenin verdiği his aynıdır.

B) Parmak çıtlatmanın çok fazla olması doku zedelenmesine yol açabilir .

C) Bilim insanları 1970’lerden sonra çıtlatma sesiyle ilgili fikir yürüttüler.

D) İnsanlar binlerce yıldır ellerini kullanarak iş görmektedir.
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9. Aşağıda Necip Fazıl Kısakürek’e ait “Kaldırımlar” şiirinin bir bölümü verilmiştir.

“Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;

 Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

 Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

 Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.”

Yukarıdaki şiirde şair, aşağıdakilerden hangisini kullanarak anlatımı zenginleştirmiştir?

A) Bir şeyi olduğundan çok daha fazla veya az göstermiştir.

B) Birbirine karşıt iki düşünce bir arada söylenmiştir.

C) Herhangi bir yönden zayıf olanı, güçlü olana benzetmiştir.

D) İnsan olmayan bir varlığı konuşturarak anlatımı güçlendirmiştir.

10. * Bahçeden bir bağ maydanoz topladım.

      * Tüm çocuklar fidan dikmeye gitti.

      * Toprak bir yolda sessizce ilerledik.

      * Şehirden uzaklaşıp kırlarda dolaşmak istiyordu.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözlük anlamı aşağıda verilmiştir.

Sözlük Anlamı:

      • Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası.

      • Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

      • Bitki, tüy vb.ni çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak.

      • Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır.

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisinin sözlük anlamı verilmemiştir?

A) Bağ

B) Dik

C) Yol

D) Kır
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11. Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov, Rusya’da düzenlenen Dünya Satranç Kupası turnuvasında, bu alandaki 
en iyi dereceyi elde etmiş olan Çinli rakibini geride bırakarak dünya rekoru kırmıştır.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Teymur Recebov, her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon olmuştur.

B) Recebov’un rakibi Çinli satranç oyuncusu daha önce dünya rekoru kırmıştır.

C) Recebov, Dünya Satranç Kupası’nda ikinciyi geçerek birinci olmuştur.

D) Dünya rekoru kırılabilmesi için turnuva Rusya’da gerçekleşmiştir.

12. Kuyucak’ta sabah sisi kiremit çatıların, bahçelerdeki badem ağaçlarının üzerinden yavaş yavaş kalkıyor. Günün erken 
saatlerinin sessizliği önce kuş sesleriyle, sonra da süt güğümlerinin taşındığı tekerlekli arabaların, ağıllardaki hayvanların 
sesleriyle bölünüyor. Hemen her köyde rastlanabilecek bu sabah havasına Kuyucak’ta bütün köyü bir uçtan bir uca saran 
lavanta kokusu ekleniyor. Zira burası bir lavanta köyü ve bu sıcak ağustos ayında etrafta evlerin bahçelerini buram buram 
dolduran lavanta demetlerinin hafif baş döndürücü kokusu salınıyor.

Metindeki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Çeşitli B) Etkili  C) Yaygın  D) Yoğun
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13.  Aşağıdaki görselde Ankara ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Bu görselden Ankara ile ilgili;

I. Kuru soğan ve kavun üretiminde ülkedeki sıralamasına,

II. Üniversite öğrencilerinin ve üniversitelerin sayısına,

III. Savunma sanayisindeki bazı firmalara ev sahipliği yaptığına,

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III.  D) I, II ve III.
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14.

Yukarıdaki görselden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılabilir?

A) Tüm gezegenler en az bir tane doğal uyduya sahiptir.

B) Doğal uyduların sayısı gezegenin büyüklüğüne göre değişir.

C) Uydulara verilen isimler görünümlerine göre belirlenir.

D) Dünya hem doğal hem yapay uydusu bulunan bir gezegendir.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  C

2.  A

3.  A

4.  B

5.  D

6.  D

7.  D

8.  B

9.  B

10.  C

11.  D

12.  C

13.  A

14.  C

15.  C

16.  C

17.  A

18.  B

19.  D

20.  C

21.  D

22.  B

23.  B

24.  D

25.  A

26.  B

27.  B

28.  C

29.  D

30.  C

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1.  A

2.  C

3.  B

4.  D

5.  B

6.  B

7.  C

8.  A

9.  C

10.  D

11.  B

12.  A

13.  D

14.  D

1.  A

2.  C

3.  C

4.  D

5.  B

6.  B

7.  D

1.  D

2.  C

3.  C

4.  C

5.  C

6.  B

7.  D

8.  B

9.  D

10.  C

11.  C

12.  A

13.  B

14.  B

15.  C

16.  D

17.  B

18.  A

19.  C

20.  A

21.  D

22.  A

23.  C

24.  C

25.  B

26.  C

27.  B

28.  B

29.  C

30.  D

31.  D

32.  B

33.  B

34.  B
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• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :   6 soru

• İngilizce : 11 soru
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1.  “Sivrilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarını geride bırakıp yükselmek veya ün kazanmak” 
anlamında kullanılmıştır?

A) Çenesine doğru sivrilen ince bir yüzü vardı.

B) Köpeğimin dişleri çok sivri görünüyordu.

C) Dönemin yazarları arasında bir tek o sivrilmişti.

D) Uzun bir uğraştan sonra kaleminin ucu iyice sivrilmişti.

2.       I. Annem boş turşu kavanozlarını yıkadı.

II. Satıcı çok boş konuşuyormuş.

III. Boş adamlarla bu konuyu tartışmam.

IV. Öğrenciler gidince sınıf boş kaldı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “boş” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

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

3.  Çok güzel, çok başarılı hatta olağanüstü şiirler yazan şairler vardır. Ama bunlar, her zaman kendilerine has bir dünya 
yaratmayı başaramamış olabilirler. 

Bu parçada altı çizili ifadeyle şairlerin hangi özelliği yakalayamadıkları vurgulanmıştır?

A) Özgünlüğü B) Sadeliği C) Akıcılığı D) Tutarlılığı

4. Başlık, gazete okurları üzerinde canlı ve uyarıcı bir etki bırakır. Kısa haberler sunar ve okumaya isteklendirir. Bir ga-

zetenin sayfalarını hızla çeviren kişi, ilginç başlıklar ve fotoğraflar görünce bir an durur. Bu yüzden başlıklar, gazeteye 
şöyle bir göz gezdirenleri bile okumaya sevk etmelidir. Başlıkların bu etkiyi yaratabilmeleri için hem açık bir ifade biçi-
mine hem de biraz hayal gücüne sahip olmaları beklenir. Haberlerin canlı başlıklarla, okumaya isteklendirici biçimde 
sunulması gazetecilerin elindedir.

Bu metinde gazete başlıklarıyla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerin hangisine değinilmemiştir?

A) İlgi çekici olma.          B) Konuya uygun olma.          C) Okumaya yönlendirme.         D) Okuyucusunu etkileme.

Türkçe Soruları
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5.  Kalbimize dokunan güzel türküler çalardı bize göçüp giden usta sanatçı.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Zarf tümleci                      B) Belirtisiz nesne                          C) Özne                          D) Yer tamlayıcısı

6.  Bazı kırılmış kalpler sitem etmek ister. Bu sitemleri kendisinden daha iyi dile getiren şairlerin birbirinden güzel şiirlerine 
yönelir.

Bahsedilen insanlar aşağıdaki şiirlerden hangisini okumak isteyeceklerdir?

A)  Ağaç gece seyredilir

     Su da gümüşten güzeldir

     İstanbullu Nedim için

B)  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

     Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil

     Bütün iş Tahir’le Zühre olabilmekte.

C)  Ne vakit Maçka’dan geçsem

      Limanda hep gemiler olurdu

      Ağaçlar kuş gibi gülerdi

D)  Kolum kanadım diyorum

     Yurdum diye seviyordum

     Sevdalanıp, gidiyorum.

7.  Yaşamak, zorlukların üstesinden gelmek, başarı merdivenlerini tırmanabilmek için insanların birbirlerine ihtiyaçları var-
dır. Birinin görüşlerinin tükendiği yerde, diğerinin zekâsı ve önerileri sonuca ulaşmada yararlı olabilir.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde anlatılan düşüncelerle ilgili değildir?

A) Yalnız taş duvar olmaz.

B) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

C) Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna.

D) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
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8.  Ahmet YAKUPOĞLU; akarsu, deniz gibi içinde su olan manzaraları resmeder. 1920 yılında Kütahya’da doğan sanatçı 
“Suların Ressamı” adıyla bilinir.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1920 yılında Kütahya’da doğan Ahmet Yakupoğlu akarsu, deniz gibi manzaraları resmeden bir sanatçıdır.

B) Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu su resimleri yaptığından 1920’de “Suların Ressamı” adını almıştır.

C) Ahmet YAKUPOĞLU, 1920 yılında Kütahya’da doğmuş sadece su resimleri yapan ünlü bir ressamdır. 

D) Kütahya’da 1920 yılında doğan Ahmet YAKUPOĞLU içinde su olan manzaraları resmeder ve “Suların Ressamı”   
     olarak bilinir. 

9.  Aizonai Antik Kenti Kütahya ilinin Çavdarhisar ilçesi sınırları içindedir. Antik kentte yapılan kazı çalışmalarında kentin 
Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir merkez olduğu ortaya çıkmıştır. Aizonai Antik Kenti’nin en önemli özelliği 
ise dünyadaki en eski borsaya sahip olmasıdır. Bu da kentin zamanında çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret 
eder. Zeus adında bir tanrı için bir tapınak ve Zeus’a karşı gelenlerin cezalandırıldığı bir zindanın olması tarihsel açıdan 
önemli bir yer olduğuna işaret eder. Efes Antik Kenti’nden sonra ayakta kalabilmeyi başaran en büyük antik kent olma 
özelliğinden dolayı Kütahya’ya gelen herkesin mutlaka gezip görmesi gereken bir yerdir.

Metinde antik kentle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Konumuna 

B) Tarihsel önemine

C) Borsasının günümüzde de kullanıldığına

D) İçinde Zeus adına yapılmış bir tapınak olduğuna

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kenan Bey, senelerdir görmediği kardeşini karşısında görünce ne yapacağını bilemedi.

B) Sınav soruları, öğretmeninizin yoğun uğraşları ve titiz çalışmaları ile hazırlanmıştır.

C) Hayat, insanlara türlü zorluklara rağmen her zaman kendi ayakları üzerinde durmayı öğretiyor.

D) Arkadaşlar, sınav sorularını neden böyle sorduğumu ben de bilmiyorum.
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11.

Günler Bahattin Mahmut
Pazartesi 14 ₺ 12 ₺
Salı 13 ₺ 14 ₺
Çarşamba 11 ₺ 16 ₺
Perşembe 8 ₺ 10 ₺
Cuma 17 ₺ 19 ₺

Yukarıdaki tabloda Bahattin ile Mahmut’un hafta içi okul kantininde harcadıkları para miktarı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Salı günü kantinden aynı şeyleri almışlardır.

B) Mahmut perşembe günü Bahattin’den 2 lira fazla harcamıştır.

C) İkisi de cuma günü pazartesiye göre daha çok harcamışlardır.

D) En az perşembe günü para harcamışlardır.

12.  Bir fiilin sebebiyle birlikte verildiği cümlelere “sebep-sonuç” cümlesi denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesidir?

A) Soruları çözmek için çok uğraştım.

B) Sınavlarda çalışırsan başarılı olursun.

C) Çocuk düşünce, dizi kanamaya başladı.

D) Balık avlamaya dere kenarına gitti.

13.  Sıfat-fiiller kendilerinden sonra gelen ismin eklerini kendi üzerine alıp adlaşmış sıfat-fiil haline gelebilir.  “Sınıf başkanı 
konuşanları tahtaya yazdı.” cümlesindeki konuşanlar sözcüğü buna örnek bir kullanımdır.

Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiile örnek bir kullanım vardır?

A) Çantadan çıkan eşyalarını topladı.

B) Sevdiğine kavuşamadan gitti.

C) Çalışkan öğrenci kendini belli eder.

D) Nenemin öpülesi ellerini özledim.
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14.  Balıkçı Kenan teknesiyle avlanmaya çıkar. Kefal, levrek, mercan, çupra ve sardalya cinsi balıklar tutarak geri döner. 
Döndüğünde balıkları satabilmek için raflara dizmektedir. Balıkların raflara dizilme düzeni satışları etkilediği için balıkları 
1’den 5’e kadar numaralandırılmış raflara yerleştirir. Bu sıralamayla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

I. Kefalden sonraki rafa levrek konmuştur.

II. Mercan ile kefal arasında başka türlerde iki balık vardır.

III. Sardalya 2. rafta yerini almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mercan, kefalden önceki rafların birindedir.

B) Levrek balığı 5. raftadır.

C) Kefal balığı 1. raftadır.

D) Sardalyadan sonra çupra sıralanmıştır.

15.  I. Pazardan aldığın kazak Kenan’ın üzerindeydi.

II. Geç fark ettim bana yapılan bu haksızlığı.

III. Senin kalemin benim çantamda kalmış.

IV. Ağlayan çocukların sesini dinlemekle geçti sınavım.

Numaralanmış cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?

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

16.  Ayaklı TDK olarak gezin demiyoruz, ama arkadaşım bazı kelimeler var ki inatla neden yanlışını söylüyoruz? Neden 
yanlışını yazıyoruz? Neden yanlış yapmakta ısrar ediyoruz? Çevremizdekilerin ‘hayır, doğrusu şu’ diye uyarmaktan dil-
lerinde tüy bittiği kelimeleri artık doğru kullanalım. Doğru telaffuz edelim. Doğru yazalım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada eşleştirilen duruma örnek vardır?

A) Özellikle yay, kova ve ikizler burcu olan insanlar orijinal olarak nitelendirilir.

B) Sömestr tatilini anlatan İngilizce bir paragraf yazınız.

C) Aradığın gardırop modeli en uygun kampanyalar ve fiyatlarla seni bekliyor. 

D) İnsanoğlu işlerini kolaylaştırmak için akıllı makineleri icat etti, fakat sonra onların taklidi, esiri, oyuncağı oldu.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  C

2.  B

3.  B

4.  A

5.  D

6.  A

7.  D

8.  D

9.  C

10.  C

11.  A

12.  A

13.  D

14.  A

15.  D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  C

2.  B

3.  A

4.  D

5.  C

6.  B

7.  D

8.  A

9.  A

10.  D

11.  B

İNGİLİZCE

1.  D

2.  C

3.  D

4.  A

5.  C

6.  A

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  C

2.  C

3.  A

4.  B

5.  A

6.  D

7.  C

8.  D

9. C

10. D

11. A

12. C

13. B

14. C

15. A

16. B

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

6. A

7. B

8. B

9. D

10. C

1.  B

2.  D

3.  D

4.  C



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 13 soru

• Matematik : 11 soru

• Fen Bilimleri : 18 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 3 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 8 soru

• İngilizce : 8 soru
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Türkçe Soruları

1. İsim-fiiller, fiillere getirilen “-ma, -mak, -ış” ekleriyle yapılır ve cümlede isim görevinde kullanılır. Sıfat-fiiller fiillere 
getirilen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri ile yapılır ve cümlede sıfat görevinde kullanılır. Zarf-fiiller, fiillere 
getirilen “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -meksizin, -dığında” ekleri ile yapılır ve 
cümlede zarf görevinde kullanılır.

Çocuk k�tap

okumaktan çok key�f

alıyordu.

Mağazanın v�tr�n�nde

gördüğü şalı çok

begenm�ş.

Bakışına sığındım,

çağır ben�, al ben�.

I. Yurdumsun,

verd�ğ�m son nefes�m

ol.

II. Boş �şlerle

uğraşıp zamanını

harcama.

III. Sana uzattığım

zeyt�n dalını kabul

ett�n.

IV. Şarkı söylemek,

�nsanı mutlu eder.

Yukarıdaki fiilimsi içeren cümlelerde, aynı çeşit fiilimsi türlerinin takip edilmesiyle hangi cümleye ulaşılır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. Noktalama İşareti Özellik Örnek
I. Nokta (.) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. Dr. Mehmet Deniz’den randevu aldık.

II. Üç Nokta (…) Bitmemiş cümlelerin sonunda 
kullanılır. Çamlıca’da yerdedir göklerin derinliği…

III. Virgül (,) Uzun cümlelerde yüklemden uzak 
kalmış özneden sonra kullanılır.

Kadın, uzun süredir görmediği oğlunu 
görmenin mutluluğunu yaşıyordu.

IV. Noktalı Virgül (;)
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür 
ve takımları birbirinden ayırmak için 

kullanılır.

Doğuda Batman, Mardin, Diyarbakır; batıda 
Çanakkale, İzmir, Bursa’yı gezdim.

Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi verilen işlevine uygun kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.
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3. Aşağıda bazı çanta türleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.
• Askısız ve kulpsuz küçük bir çanta türü olarak bilenen bu çantaya el çantası denir. Cüzdana benzeyen bir 
çantadır. Pratik ve cüzdandan biraz büyük olmasından dolayı kolay taşınabilir.
• Bileğin kavrayabileceği uzunlukta askısı ya da kayışı olan küçük bir çantadır. Dikdörtgen bir şekle ve kısa 
uzunlukta bir askıya sahiptir.
• Genellikle omuzda taşınan ve hilal şeklinde olan büyük bir çantadır. Çok yönlü, kullanışlı ve popüler çanta 
türlerinden biridir. Günlük hayatta birçok alanda rahatlıkla kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen çanta türlerinden biri değildir?
A) B)

C) D)

4. Dilimizde “dil” kelimesiyle kurulmuş birçok deyim vardır.  Söylenmesi kolay ama yapılması ortaya konması ya da 
katlanılması çok güç anlamında - - - - , bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında - - - - , herhangi bir 
sebepten ötürü söz söyleyemez duruma gelmek anlamında - - - - deyimini kullanırız.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen deyimler getirilmelidir?
A) dile kolay, dili tutulmak, dili varmamak 
B) dili varmamak, dili tutulmak, dile kolay 
C) dile kolay, dili varmamak, dili tutulmak
D) dili varmamak, dile kolay, dili tutulmak
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5.

Bu verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı, dünyadaki yaşlı nüfus ortalamasının üzerindedir.
B) Dünyadaki yaşlı nüfus sayısı 700 milyondan fazladır.
C) Almanya yaşlı nüfus oranında dünyada 3. sırada bulunmaktadır.
D) Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı Japonya’nın yaşlı nüfus oranından düşüktür.
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6.

Türkiye’nin 2019 İşgücü İstatistiği’nden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Tarımda istihdam edilen kişi sayısı sanayide istihdam edilen kişi sayısından azdır.
B) Hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısı diğer sektörlerin toplam kişi sayısından fazladır.
C) İstihdam edilen kişi sayısının en az olduğu sektör inşaat sektörüdür.
D) Sanayi sektörü gün geçtikçe büyümektedir.

7. Ali, Burak, Cemal, Davut, Erkan, Fatma, Gökhan ve Hatice adlı öğrenciler kantin sırasında beklemektedir. Bu 
öğrencilerin bulundukları sıra ile ilgili şunlar bilinmektedir:
* Ali kuyruğun en başındadır.
* Erkan ve Davut arasında üç öğrenci vardır.
* Erkan kuyruğun sonunda bulunmaktadır.
* Cemal, Burak’ın hemen arkasında Hatice’nin hemen önündedir.

Bu bilgilere göre baştan kaçıncı sıralardaki öğrencilerin yerleri kesin olarak bilinmemektedir?
A) 1 ve 2. B) 2 ve 3.
C) 5 ve 6. D) 6 ve 7.
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8.

Bu verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 2020 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2020 Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısından 

fazladır.
B) 2020 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2019 Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısından 

çoktur.
C) 2020 Ocak- Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan araçlarda en çok tercih edilen renk beyazdır.
D) 2020 Ocak-Şubat aylarında en az kullanılan yakıt tipi LPG’dir.

9. • Vicdan yaratılış sebebimizdir, dedi ve gitti.
• Elbette, bunu ben de isterim.
• İstanbul’daki amcama, küçüklüğümün Don Kişot’una, uğradım bu yaz.
• Hamdım, yandım, piştim.
Virgül (,) bu cümlelerde aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
B) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil diren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ gibi 

kelimelerden sonra konur.
C) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
D) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
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10. Bastırma Yadsıma Bedenselleştirme Polyannacılık

Unutmak demektir. Kişi 
yapmak istemediği bir 
şeyi unutur. Örneğin 
bir çocuk, kitaplığını 

düzenlemeyi istemiyorsa 
unutur.

İnkâr demektir. Var 
olan duygu, düşünce 

ya da durumu yok 
saymaktır. Örneğin 
yeni aldığı telefonu 

bozulunca kişi, telefonu 
hâlâ bozulmamış gibi 

davranır.

Bir problem durumunda 
kişi, hasta olmadığı 
hâlde bedeninde bir 
hastalık olduğunu 

düşünür. Örneğin kişinin 
hiçbir şey olmadığı 
hâlde karnı ağrır.

Sonuç kötü olsa bile 
her şeyin iyi yönünü 
görmektir. Örneğin 

otobüsü kaçıran birinin 
“Olsun, belki başıma 

kötü bir şey gelecekti.” 
demesi.

Aşağıdaki örneklerden hangisi yukarıda verilen kavramlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Ali’nin, niçin spor yapmadığını soranlara “Hiç kimse yapmıyor.” demesi
B) Zeynep’in, ayakkabısının yırtıldığını görünce “Zaten yenisini almayı düşünüyordum.” demesi
C) Ayşe’nin, kendisine çok zor geldiği için kıyafetlerini dolabına asmayı sürekli unutması
D) İşe her gün geç kalan Sami Bey’in, geç kaldığını kabul etmemesi

11. Olay hikâyeleri, bir olay merkezinde gelişen ve sonuçlanan hikâyelerdir. Bu tür hikâyelerde merak unsuru ön 
plandadır. Durum hikâyeleri ise olay anlatımına dayanmayan, günlük yaşamın bir kesitinin ele alındığı hikâyelerdir. 
Merak ve heyecandan çok, duygu ve hayallere yer verilir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesi değildir?
A) Büyük, geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda, yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri, kara 

bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Arkasındaki adamlar bize “Kaçın, kaçın!” diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık. 
Öylece kalakaldık. Evvela ben biraz kendimi toparlayarak “Aman kaçalım!..” dedim.

B) Soldaki beyaz köşkün çatısı üstünde menekşe rengi ne çalan, derin bir fecir açılıyordu. Kalbim hızlı hızlı atmaya 
başladı. Yıllar vardı ki güneşin doğuşunu görmemiştim. Gözüm, erguvan rengi gökte asılı hâlde giyindim. Aşağı 
inerken, daima öğleden iki üç saat evvel uyandığımı bilen uşağıma rast geldim. Zavallı şaşırdı.
-Kahvenizi içmeyecek misiniz, dedi.
-İstemem Mehmet, acele işim var, dedim.

C) Ertesi yıl annem, yine İstanbul’a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan’a ahır hâlâ yasaktı. Geceleri bana atların ne 
yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. 
Doktor geldi. “Kuşpalazı” dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler.

D) Tik, tak, tik, tak, tik, tak… Benim disiplinli kol saatim… Saniyenin dakikaları ileri sürdüğü, dakikaların saatleri
ittiği, ne günler geçirmiş kol saatim! Kadranında beyaz, süt beyazı bir renk; ceylan derisi, koyu mu
koyu kayışın kim bilir kimlerin elinden geçti! Hangi fabrikanın işleyişinden, hangi işçinin alın terinden geldin bana.
Şimdi elim şakaklarımda. Tik, tak, tik, tak, tik, tak… Bir odanın yapayalnızlığında seninle konuşuyorum.
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12. Yeni bir ev almak için taslakları inceleyen Burcu Hanım alacağı evle ilgili şunları belirtmiştir:

En az üç 
odası olmasını istediğim evimin girişinin 

hemen sağında mutlaka mutfak olmasını istiyorum. Misafirlerimi 
rahatlıkla ağırlayabilmem için mutfakla salon yan yana olmalı. Banyo da 

herhangi iki odanın arasında olsun. Ayrıca odalardan biri daha 
büyük olsun.

Buna göre Burcu Hanım’ın, aşağıda taslağı verilen evlerden hangisini seçmesi beklenir?
A) B)

C) D)

13. İsim-fiiller, fiillere getirilen “-ma, -mak, -ış” ekleriyle yapılır ve cümlede isim görevinde kullanılır. Sıfat-fiiller fiillere 
getirilen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri ile yapılır ve cümlede sıfat görevinde kullanılır. Zarf-fiiller, fiillere 
getirilen “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -meksizin, -dığında” ekleri ile yapılır ve 
cümlede zarf görevinde kullanılır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde üç fiilimsi türü de bulunmaktadır?
A) Onda bu hâl çok belirginken bir daha üstüne varmam doğru bir karar olmasa gerek.
B) Anlamanın bir sanat olduğunu bildiğimizde belki anlaşmaya da başlayabileceğiz.
C) Varılacak yolları olmadığını düşünen insanlar yeni olan hiçbir şeye heves etmezler.
D) Düşüşe geçtiğimizde yılmasak hayat mutlaka bizi bir yere ulaştırır.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.D 11.D 1.C 11.A 1.C 11.B

2.B 12.C 2.B 2.C 12.D

3.B 13.B 3.C 3.C 13.C

4.C 4.B 4.B 14.C

5.A 5.B 5.A 15.C

6.D 6.D 6.A 16.C

7.B 7.A 7.D 17.B

8.A 8.D 8.C 18.C

9.C 9.C 9.B

10.A 10.D 10.D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE

1.D 1.C 6.A 1.D 6.A

2.B 2.D 7.D 2.A 7.B

3.D 3.C 8.B 3.A 8.B

4.B 4.C

5.B 5.B



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 21 soru

• Matematik : 11 soru

• Fen Bilimleri : 18 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :   6 soru

• İngilizce : 19 soru
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1.  Aşağıda verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?
A) Kuş uçurmamak → Hiçbir şeyin veya kimsenin kaçmasına, geçmesine imkân vermemek.

B) Kuyruğuna basmak → Birini incitip saldırıda bulunmasına yol açmak.

C) Ayağı yerden kesilmek → Aşırı korkudan dolayı fazlasıyla heyecanlanmak.

D) Kaşla göz arasında → Kimsenin sezmesine imkân vermeyecek kadar kısa bir zaman içinde.  
 

 

2.  “Kapmak” sözcüğü hangi cümlede “ısırıp parçalamak” anlamında kullanılmıştır? 
A) Elimdeki kalemi birdenbire kapmasın mı? 

B) Sürüden ayrılanı kurt kapar. 

C) Dinlediği bir türküyü anında kapar. 

D) Arka sıralardan bir sandalye kaptık.  
 

 

3.  “Sallamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 

• Salıncaktaki çocuğu on dakika salladı.

• Cevapların hepsini sallamış. 

• Sokaktan geçen adam bunlara ikişer tokat salladı. 

• Yaptığı özgün sunumla tüm salonu sallamış.

• Bahçe düzenleme işini iki hafta sonraya salladım. 

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

 

 

4.  İlim olmadan gelişim olamaz. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgilisi ol. Bunun için “Beşikten mezara kadar ilim 
öğreniniz!” sözünü ilke edin.

Bu paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? 

 A) Tanık gösterme  B) Örnekleme
 C) Tanımlama  D) Sayısal verilerden yararlanma

Türkçe Soruları
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5.  İnanmıyorum öldüğüne!

Her zaman seyahat ederdi

Gözümüzü yolda bırakmaz

Haftasına kalmadan döner

Şenlendirirdi soframızı

Türlü fıkralar naklederek

Hâlâ dönmediğine göre

Bu seferki seyahatinden

Kabahat yollarda olmalı

Ona kalsa böyle gecikmez

Sözünün üstüne gelirdi

Ne de olsa iyi adamdı

                              

Bu şiirde, sözü edilen şairle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? 

A)  Sözünün eri B) Seyahati seven C) Esprili D) Yardımsever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Mısır “Nil’in Hediyesi” olarak bilinir. Bunun nedeni Sahra Çölü’nün doğu ucunda yer alan Mısır’ın, Nil Nehri olmasaydı 
tamamen yaşanamayan bir bölge olacak olmasından kaynaklıdır. Bu nehir sadece Mısır’a değil aynı zamanda kültür ve 
medeniyetin görkemli tarihine de hayat vermiştir. Nehir yaklaşık 6650 km uzunluğundadır. Birden fazla iklim bölgesinden 
geçerek Akdeniz’e dökülür. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri, Atbarah 
Nehri. Havzasında 11 ülke yer alır: Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kongo, Kenya, Uganda, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, 
Sudan ve Mısır. Bu arada nehrin kenarında büyüdüğü bilinen papirüs bitkisi, Mısırlılar tarafından dünyadaki ilk kâğıdı 
hazırlamak için kullanıldı. Kısacası Nil nehri piramitlerin yapımında, taşımacılıkta kullanılmasından başka turizm, hayvan 
türlerinin doğal yaşam alanı, medeniyet gibi birçok konuda Mısır ve çevresine hayat vermiştir. 

Bu metinde Nil Nehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Beslendiği kaynaklara

B) Uzunluğuna

C) Geçtiği ülkelere

D) Bölge üzerindeki etkisine
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(7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

(I) Gabriel Garcia Marquez 1982’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır. (II) “Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Mavi 
Köpeğin Gözleri” eserlerinden bazılarıdır. (III) Yazar “Yüzyıllık Yalnızlık”ta kendi çocukluğunu, ailesini işlemiştir.  
(IV) Yalnız bu kitabı okumak öyle kolay değil. 

7.  Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

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

8.  Metindeki altı çizili sözcük aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır? 
A) İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak.

B) İçine girmek, nüfuz etmek.

C) Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek.

D) Gidip gelmek. 

9.  Bir koşu yarışmasına Arda, Bekir, Cemil, Çetin, Davut, Erdem ve Ferhat adlı öğrenciler katılmışlardır.

Öğrencilerin yarışma sonundaki sıralamalarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Ne Arda ne Bekir birinci olmuştur.

• Erdem 5. sırada bitirmiştir.

• Davut ile Erdem arasında iki yarışmacı vardır.

• Bekir ile Çetin art arda bitirmişlerdir.

• Cemil, Erdem’den hemen önce bitirmiştir.

Buna göre Ferhat yarışmada kaçıncı olmuştur?

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

10.  Mete, Nermin, Olcay, Özge ve Pelin isimli öğrenciler Çanakkale veya Ankara gezisine katılmışlardır. Bu öğrencilerin 
katıldıkları gezilerle ilgili şunlar bilinmektedir:

• Öğrencilerden üçü Çanakkale gezisine katılmıştır.

• Pelin ile Olcay aynı şehre gitmişlerdir.

• Mete ve Özge, Nermin’den farklı bir şehre gitmişlerdir.

Buna göre öğrencilerden hangisi Ankara gezisine katılmıştır?

A) Özge B) Nermin         C) Pelin         D) Olcay
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11.  Dilimiz deyimler açısından oldukça zengindir. Birçok duruma uygun deyim dilimizin zenginliği olarak milli dağarcığımızda 
yerini almıştır. Peşini bırakmamak anlamında (I) - - - - deyimi, çok telaşlanmak anlamında (II) - - - - deyimi, çok sevinmek 
anlamında (III) - - - - deyimi birinin koruyuculuğu altına girmek anlamında (IV) - - - - deyimi bunlardan birkaçıdır.

Bu parçada yer alan boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) I. eteğinden ayrılmamak B)  I. eteğine yapışmak
     II. etekleri tutuşmak        II. etekleri zil çalmak
     III. eteğine yapışmak        III. etekleri tutuşmak
     IV. etekleri zil çalmak        IV. eteğinden ayrılmamak 

C) I. eteğinden ayrılmamak D) I. eteğine yapışmak
     II. etekleri tutuşmak       II. etekleri tutuşmak
     III. etekleri zil çalmak       III. etekleri zil çalmak
     IV. eteğine yapışmak       IV. eteğinden ayrılmamak

12.  - Resmini yapmak.
- Çizgiler hâlinde belirtmek, desenini yapmak.
- Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek.

“Çizmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarının dışında kullanılmıştır?

A) O gün yine hayalimdeki evin krokisini çiziyordum.

B) Son hatasından sonra onun üstünü çizdim. 

C) Ben sizi bir yazardan çok, insan olarak çizmek istiyorum.

D) Şu gereksiz iki kelimeyi de çiziniz.

13.  Teknolojik altyapımızla şu an tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sunma imkânına sahibiz.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki bir sözcüğün eş anlamlısı vardır?

A) Projeyi tamamlamamızda katkısı büyük.

B) Elindeki olanakları iyi değerlendirmelisin. 

C) Görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi.

D) Bu yıl hayli yağışlı bir ilkbahar geçiriyoruz.

14.  Emine, Fatih, Gamze, Hasan ve Irmak, Karadeniz turuna katılmak için bilet ayırmıştır. Tur Antalya’dan başlayarak sırasıyla 
Burdur, Isparta, Konya ve Ankara illerinin belirlenmiş noktalarından yolcuları almaktadır.

Bu tura katılan kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Her kişi farklı illerden otobüse binmiştir.

• Fatih ve Irmak'ın bindiği şehirler arasında iki şehir vardır.

• Emine, Hasan’dan bir önceki şehirden otobüse binmiştir.

• Gamze otobüse Antalya’dan binmemiştir.

Buna göre tura katılanlardan hangisi otobüse Isparta’dan binmiştir?

A) Emine B) Gamze C) Hasan D) Irmak
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15.  Özne, cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan; nesne ise yapılan işten etkilenen öge durumundadır. “Eda, akşamları kitap 
okur.” cümlesinde okuma işini yapan “Eda”dır ve cümlenin öznesidir. Eda’nın okuma eyleminden etkilenense “kitap”tır ve 
cümlenin nesnesidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir?

A) Öğretmen, derste ögeler konusunu anlattı.

B) Kardeşim evin ihtiyaçlarını almış. 

C) Çocuk ağlayınca eline şeker verdiler.

D) Herkes ona güzel hediyeler almıştı.

16.  "Eleştirmenler her hafta bir yazarı mercek altına alıyorlar." cümlesindeki deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?
A) Her zaman olduğu gibi bugün de neşelisiniz.

B) Yeni filmleri sinemaseverlere tanıtmayı amaçlıyorum.

C) Daima insanların güzel yönlerini görmeye çalıştım.

D) Şirketin bütün gelir ve giderlerini etraflıca incelediler.

17.  Kiraz toplamak - - - -

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa neden-sonuç ilgisi kurulmuş olur?

A) için köye gittik.

B) hepimizi yormuştu.

C) üzere ayağa kalktım.

D) gayesiyle bahçede toplandık.

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma /-me” eki farklı bir işleve sahiptir?
A) Herkesi küçük görmesi yüzünden bu hâle geldi.

B) Hikâye yazma işini çok seviyorum.

C) Tehlikeli yerlerde yüzme, diye uyardım.

D) Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor.

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Üzerinde beyaz bir gömlek ve gri bir pantolon vardı.

B) Yazarın son kitabı aynı zamanda en iyi kitabıdır.

C) Yeşilırmak’ın geçtiği şehirlerden biri Amasya’dır.

D) Samsun, Karadeniz’in en kalabalık şehridir.
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20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?
A) Düğünde birçok fotoğraf çektik.

B) Biz de uzun süre evde kaldık.

C) Seni sadece ben anlarım.

D) Türkçeyi daha çok seviyorum.

21.  Fiilimsi yapan eklerden bazıları zamanla kalıplaşır ve böylece eklendiği sözcük fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı bir isim hâli-
ne gelir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamanın örneği yoktur?

A) Misafirlerime mercimek çorbası, pilav ve kavurma ikram ettim.

B) Elindeki çakmak, dedesinden kalma bir aile yadigârıydı.

C) Kahvaltı için bakkala gidip dört ekmek, yedi yumurta aldım.

D) Bazı gıdaların bozulmasını, dondurma yöntemiyle geciktirebilirsin.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  B

2.  D

3.  C

4.  A

5.  D

6.  B

7.  D

8.  D

9.  C

10.  C

11.  C

12.  D

13.  A

14.  B

15.  C

16.  A

17.  B

18.  D

19.  C

İNGİLİZCE

1.  C

2.  B

3.  D

4.  A

5.  C

6.  A

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  C                

2.  B

3.  D

4.  A

5.  D

6.  A

7.  D

8.  C

9.  A

10.  A

11.  C

12.  B

13.  B

14.  C

15.  C

16.  D

17.  B

18.  C

19.  B

20.  A

21.  D 

1.  B

2.  C

3.  B

4.  B

5.  C

6.  C

7.  B

8.  D

9.  A

10.  B

11.  B

1.  A

2.  A

3.  A

4.  D

5.  C

6.  B

7.  B

8.  D

9.  C

10.  B

11.  C

12.  B

13.  D

14.  D

15.  C

16.  A

17.  B

18.  A



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 8 soru

• Matematik : 4 soru

• Fen Bilimleri : 7 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 6 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 5 soru

• İngilizce : 5 soru
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1. Kanuni Sultan Süleyman, bir muharebeye giderken atının üzengisi kırılır. Kırılan üzengiyi bu sanattan anlayan bir askere 
tamir ettirirler. Padişah kime yaptırdıklarını sorar. Askerin yaptığını öğrenince hiddetlenir ve: “Demek ki orduya esnaf ka-

rışmış.” diyerek üzengiyi yapan askeri ordudan atar, yeniçeri ocağından çıkartır.

Bu metinden hareketle Kanuni Sultan Süleyman’ın tavrıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sert ve acımasız emir vererek otoritesini göstermek istemiştir.

B) Özensizce yapıldığını düşündüğü için beğenmemiştir.

C) Rütbelilerin yerine askerin yapmasından rahatsız olmuştur.

D) Askeri, mesleğini icra etmesi için yeniçeri ocağından çıkarmıştır.

2. En büyük keyiflerimizden biri de sinemaya gittiğimizde ya da evde oturup film seyrederken patlamış mısır yemektir. Hatta 
bu, öylesine sinemayla özdeşleşmiştir ki başlı başına bir patlamış mısır kültürü olduğunu dahi söyleyebiliriz. Peki, sinema 
keyfimizi tamamlayan mısır, patlayınca neden beyaz olur?

        ...  Öz halindeki mısır taneciği ısıtıldığında, içeriğindeki su da buhar haline dönüşüp basınç yaratır. ...   Bu 

gerçekleştiğinde dışarı çıkan kabarık beyazlık ise tane içerisindeki nişastadır. Rengi de nişasta içeriğinden dolayı beyaz 
olur.     ...  Bunun yerine, genleşerek jel benzeri kabarcıklar haline gelirler. Daha sonra bu kabarcıklar birleşerek 
katılaşır ve sonuçtasa şekilsiz beyaz patlaklar meydana gelir. Bize de en sevdiğimiz filmi izlerken,büyük bir keyifle bu 
patlamış mısırları yemek kalır.

 (I) Mısır, içeriğindeki suyun ısı nedeniyle yaptığı basıncın bir sonucu olarak patlar. 

(II) Mısırın içinde bulunan jelatin yapıdaki nişasta tanecikleri, nemden dolayı oluşan basınç nedeniyle patlamaz. 

(III) Mısır taneciği içindeki basınç taneciğin kabuğunu zorlamaya başladığında mısırı patlatır. 

Parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için , ,   bulunan yerlere I, II ve III numaralı 

cümlelerden hangileri getirilmelidir?

            

A)       III    I  II       

B)       I    III  II

C)       II    III  I  

D)       I    II  III

Türkçe Soruları
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3 ve 4. soruları aşağıdaki metin ve görsele göre cevaplayınız.

Bütün canlıların vücutlarının,uyuma,vücut ısısı,üreme zamanı gibi periyodik fonksiyonlarını kontrol eden  biyolojik bir iç 
saatleri vardır. Bu iç saatlerin çoğu, kendi fonksiyonları için kendi zaman dilimlerinde çalışır, ancak ışık ve sıcaklık gibi 
dış etkenlerden de etkilenir.

ABD’ye uçarsanız sizin vücut saatiniz hala Türkiye’ye ayarlıdır. İstanbul’dan saat 12.00’de havalanır, 8 saatlik bir uçuş-

tan sonra New York’a varırsanız vücut saatiniz  20.00’dedir. Ama New York saat 13.00’ü yaşamaktadır. Vücudunuzun 
saati ortama göre 7 saat ileridedir. Karnınız acıkacak, biraz sonra uykunuz gelecektir ama akşam olmasına bile daha 
7, 8 saat vardır. İşte bu olaya geri kalma, gecikme anlamında jet-lag denir. Bu durumda insanda yorgunluk duyulmakta, 
özellikle okuma, araba kullanma ve iş görüşmeleri gibi konularda motivasyon ve konsantrasyon eksikliği görülmektedir.

Dünya dönüşünü 24 saatte tamamladığından, Dünya yüzeyi kuzeyden güneye her biri 1 saatlik 24 zaman bölgesine 
bölünmüştür. İstanbul ile New York arasında 7 zaman bölgesi vardır. Aynı anda İstanbul’da saat 14.00 iken New York’ta 
sabah saat 07.00’dir.

NASA’ya göre insan vücudunun biyolojik saatinin her bir zaman bölgesine, yani 1 saatlik zaman değişimine alışması bir 
gün almaktadır. Bu durumda İstanbul’dan New York’a gidince vücut kendini ancak 7 gün sonra adapte edebilmektedir. 
Jet-lag olayı uçma mesafesine değil, kaç zaman bölgesinden geçtiğinize bağlıdır. Aynı mesafe, aynı zaman bölgesinde 
kuzey-güney mesafesinde gidilince jet-lag olayı görülmemektedir. Yapılan anketler sonucunda, insanların doğuya doğru 
yapılan uçuşlarda daha çok rahatsız olduğu, insanın vücut saatini hızlandırmada, yavaşlatmaya göre daha fazla zorlan-

dığı görülmektedir.

3. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Jet-lag olayı zaman dilimi değişikliklerinde doğu-batı ve batı-doğu istikametinde oluşmaktadır.

B) Jet-lag olayı bazı olumsuz durumlara ve motivasyon kaybına sebep olmaktadır.

C) Doğuya gidildikçe vücut saati hızlanmalı, batıya gidildikçe yavaşlamalıdır.

D) Vücut saatiniz gittiğiniz yerden dönene kadar bulunduğunuz yere alışmamaktadır.
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4. Görselde ilgili şehirler; İstanbul, Paris, Tokyo ve Juhanesburg  ile işaretlenmiştir. Her aralık bir zaman dilimini göster-
mektedir.

Metin ve görsele göre şunlar bilinmektedir;

I. Ceren İstanbul’dadır. Paris’e tatil için gidecektir.

II. Handan Juhanesburg’tan İstanbul’a gelecektir.

III. Alperen Tokyo’dan İstanbul’a dönecektir. 

Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Handan’ın vücut saati değişmeyecektir.

B) Ceren’in vücut saati hızlanmalıdır.

C) Alperen’in vücut saati İstanbul’a hemen alışacaktır.

D) Alperen’in vücut saati hızlanmalıdır.

5. I.   Yaprağa yapış, atlas olsun; toprağa yapış, altın olsun. 

II.  Her deliğe  elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. 

III. Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız  edersin.

IV. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 

V.  Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun. 

Numaralandırılmış atasözlerinin hangilerinde birden fazla neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur?

A)  I, II, V

B)  III, IV, V

C)  I, III, V

D)  II, III, IV
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6. Her güzelin bir bakışı, bir naz edişi vardır,

Her konuğun bir gelişi, bir gidişi vardır.

Kişiyi hor görme elinden bir şey gelmez diye;

Bu dizeler aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A)  Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

B)  Kalpten kalbe yol vardır.

C)  Tebdilimekânda ferahlık vardır.

D)  Her yokuşun bir inişi vardır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)  Bahçede çalışırken üstünde eski püskü bir pantolon vardı.

B)  İşleri düzeltmek için yaptıkları plan tıkır tıkır işliyordu.

C)  Eskiden oraya ancak eğri büğrü bir yoldan gidilirdi.

D)  Daracık sokaklardan çamurlara bata çıka geçtik.

8. Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat (I) yoksa bütünleşme mi (II) Hayat dediğimiz çaba (III) iki ayrı 
parçayı sonuna dek iki ayrı parça hâlinde tutmaya çalışmak mı (IV) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (V)

Bu metinde numaralanmış yerlerden hangilerine soru işareti getirilmelidir?

A)  I ve II.

B)  II ve III.  

C)  II ve V. 

D)  IV ve V.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  A

2.  D

3.  C

4.  B

5.  C

6.  B

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  C

2.  C

3.  B

4.  D

5.  A

İNGİLİZCE

1.  D

2.  C

3.  B

4.  A

5.  B

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  D

2.  B

3.  D

4.  A

5.  C

6.  A

7.  B

8.  C

1.  B

2.  A

3.  D

4.  A

1.  D

2.  C

3.  A

4.  B

5.  B

6.  D

7.  B
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 9 soru

• Matematik : 5 soru

• Fen Bilimleri : 7 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 5 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 5 soru

• İngilizce : 4 soru
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Türkçe Soruları

1.

Mustafa Kutlu, 1964’te 

Erzincan’da doğdu.

1974’te mesleğinden ayrılarak 
Dergah Yayınlarında çalışmaya 
başladı.

Üçüncü ciltten itibaren Türk Dili 
ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin 
yayın müdürlüğünü üstlendi.

Erzincan Lisesini ardından da 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-

lümünü bitirdi.

Tunceli Lisesinde ve İstanbul 
Vefa Lisesinde edebiyat öğ-

retmenliği yaptı.

Hikâye, deneme ve inceleme 
türünde eserler vermiştir.

Sabahattin Ali ve Sait Faik üzerine 
inceleme eserleri yazmıştır.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından iki 
defa yılın hikâyecisi seçilmiştir.

“Ne kaçıp gitmek ne ekip biçmek. Sefer de içinde tahammül de. Her 
şey sende, kararını ver ve yoluna devam et.” diyerek hayata bakış 
felsefesini ifade etmiştir.

Verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kutlu ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz ?

A) Farklı edebi türlerde eserler vermiştir.

B) Aynı yıl birden fazla ödüle lâyık görülmüştür.

C) İnsanın zorluklar karşısında tek başına mücadele edebileceğine inanır.

D) Öğrenim hayatına farklı şehirlerde devam etmiştir.
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2.

 İŞ

 

BAŞARI

SÜREKLİLİK  GÜÇ

  

YARDIMLAŞMA

BİRLİKTELİK HIRS

 

ÇIKAR

TEHLİKE

                                        1                                                             2                                                              3

Yukarıdaki grafiklerde verilen kavramlar sırasıyla hangi atasözleriyle eşleştirilebilir ?

1 2 3

A) El eli yıkar, iki el yüzü. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

B) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. El eli yıkar, iki el yüzü.

C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. El eli yıkar, iki el yüzü. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. El eli yıkar, iki el yüzü. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

3. TDK’ye göre “yapışmak” kelimesinin bazı anlamları şunlardır:

• Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak.
• İyice yaklaşmak, sokulup değmek.
• Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak.
• Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “yapışmak” kelimesi bu anlamların dışında kullanılmıştır?

A) Zarfın iyice yapışıp yapışmadığına o kadar dikkat etti ki...

B) Dişlerine oltayı almış, tekrar küreklere yapışmıştı.

C) Geri geri giderek duvara yapıştı.

D) Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı.
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4.

İSTİKLÂL CADDESİ

ÇUKURLU ÇEŞME 
SOKAK

M
EŞ

EL
İK

 S
O

K
A

K

SIRASELVİLER CADDESİ

BİLLURCU SOKAK

ALMAN HASTANESİ

OTOPARK

ES
AY

A
N

 
Lİ

SE
Sİ

İSTİKLÂL CADDESİ

B
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LE

R

TA
K

Sİ
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D
A

N
I

Çalışmak hayatı 
kolaylaştırır.

Benimle konuşmadan 

gitti.

D
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zi

hn
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üç
le

nd
iri

r.

Çocuk gelen 
kargoyu aldı.

Çukurlu Çeşme Sokak’tan ok yönünde ilerleyin. İlk sola dönün. Billurcu Sokak boyunca devam edip ilk soldan Meşelik Sokak’a 
girin. Sokak bitiminden sağa dönüp İstiklâl Caddesi’nden ilerleyip Taksim Meydanı’na varın.
Yukarıdaki tarife göre haritada yer alan fiilimsi türlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf-fiil , Sıfat-fiil , Zarf-fiil , Sıfat-fiil

B) İsim-fiil , Sıfat-fiil , Zarf-fiil , İsim-fiil

C) Zarf-fiil , Sıfat-fiil , Zarf-fiil , İsim-fiil

D) İsim-fiil , İsim-fiil , Sıfat-fiil , Zarf-fiil
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5. Sabırsızlıkla beklediğim gün gelip çatmıştı. Seni göreceğim için çok heyecanlıydım. Çabucak hazırlanıp buluşmak için karar 
verdiğimiz yere geldim. Önce bankta oturup zamanın geçmesini bekledim. Duyduğum kuş sesleri heyecanımı ikiye katlamıştı. 
Dayanamadım, oturamıyordum. Ayağa kalkıp denizi izleyerek kalabalığa karışıp bir nevi kayboldum. Bir an kalabalığın içinde 
kuşlar için yem satan yaşlı amca dikkatimi çekti. Kuşlara yem atabilirdim ama bunun için seni beklemenin daha iyi olacağına 
karar verdim.
Yukarıdaki paragrafı en iyi anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)
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6. • Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır fakat sonunda 3.teklik kişi iyelik olan özel ada, 
bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz.

• Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
• Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işareti ile ayrılmaz.
• Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur fakat kısaltmanın sonunda nokta varsa kesme işareti kullanılmaz.
• Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır fakat üslü sayılara getirilen eklerden önce kesme işareti kullanılmaz.
• Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

Milli iradenin tecelli ettiği TBMM’nin bulunduğu 
şehir Ankara ilimiz bu bölgededir.

Bölgenin doğa sporları şehri olan Erzincan ül-
kemiz topraklarının 11.974 km2sine sahiptir.

Tarihi çok eskilere dayanan Sümela Manastırını 
görünce çok etkilendim.

Boğaz Köprümüz’ün o eşşiz güzelliğine doya-

madık. İzmirliler bu hafta sıcak havadan bunaldılar.

12.000 yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe Şan-

lıurfa’dadır
Antalya, 2019’un Ağustosunda turist sayısı 
açısından rekor kırdı.

Yukarıda renkli kutuların içerisinde bazı cümleler verilmiştir. Hangi renkli kutularda kesme işaretinin kullanımıyla 
ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) - -

B) - -

C) - -

D) - -
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7. 1912 Trablusgarp Savaşı sırasında Binbaşı olarak vazife gören Mustafa Kemal Atatürk, bu savaşta gözünden yaralanır. Teda-

visi Derne’deki bir seyyar hastanede yapılmaktayken Mustafa Kemal telaşla oradan çıkar, atına yönelir. Genç bir sağlıkçı onu 
fark ederek kendisini durdurur ve istirahat etmesi gerektiğini söyler. Mustafa Kemal ise ona, “Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor 
evlat!” der ve atıyla oradan uzaklaşır.
Yukarıdaki tarihi kesitte Atatürk’ün cevabıyla verilen duygu ve düşünceyi en iyi yansıtan şiir dörtlüğü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim.
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

B) Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

C) O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla,
Göklerde yazılı destan gibisin.

D) Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars’a kadar Edirne’den.
Toprağını, taşını, dağlarını 
Fırsat buldukça övmüşüm.

9. Selim Bey, şirketine ait nakit parayı ve önemli belgeleri saklamak için iki ayrı kasa almıştır. Kasalar şifrelidir. Selim Bey’in kasa-

lara koyduğu şifreler ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Selim Bey her iki kasa için farklı şifreler oluşturacaktır. Paraları koyduğu kasa 1’inci kasa, önemli belgeleri koyduğu kasa 
2’nci kasadır.

• 1’inci kasa için oluşturduğu şifre en az beş haneli olmak zorundadır. 
• Her iki kasa için oluşturulan şifrede de özel karakterlerden (?, @, %, &, #) en az biri olmak zorundadır.
• Oluşturulan şifrelerde en az bir küçük harf, bir büyük harf ve bir rakam olmak zorundadır.
• 2’nci kasada kullanacağı şifrede, ilk kasada kullandığı sembol, karakter, harf ve rakamlardan hiçbirini kullanmayacak ve en 

az altı haneli olacaktır.
Verilenlerden hareketle Selim Bey’in oluşturduğu şifreler aşağıdakilerden hangileri olabilir?

1. Kasa 2. Kasa
A) Fs%12 Fh58$9
B) Asd13 gG524#
C) Ty1& Uo235@
D) As%124 By58#9@

8. Cümleyi oluşturan ögelerden özne ve yüklem temel ögedir. Zarf tümleci, dolaylı tümleç (yer tamlaması) ve nesne ise yardımcı 
ögelerdir. Hem temel ögeler hem de yardımcı ögeler cümle içinde söz öbeği (sözcük grubu) şeklinde de olabilirler.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisi yardımcı ögelerin her üçünün de söz öbeği şeklinde 
kullanıldığı bir cümledir?

A) Sınıf arkadaşlarımın hazırladığı zor soruları dün inceledi soru kabul ekibi.
B) Her şair, ruhunun derinliklerindeki acıları müsveddelere kalemiyle ifade eder.
C) Sonsuz bir sevgiyi ve sınırsız saygıyı bu cihanı alemde her varlık hak ediyordur.
D) Okulun arka bahçesinde arkadaşlarımın neşeli çığlıklarını her gün duyuyordum ben.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  C

2.  D

3.  A

4.  B

5.  D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  C

2.  A

3.  D

4.  B

İNGİLİZCE

1.  D

2.  B

3.  A

4.  C

5.  D

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  B

2.  C

3.  A

4.  C

5.  C

6.  A

7.  B

8.  D

9.  D

1.  C

2.  D

3.  C

4.  D

5.  A

1.  D

2.  A

3.  A

4.  D

5.  B

6.  D

7.  A



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 9 soru

• Matematik : 7 soru

• Fen Bilimleri : 8 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 8 soru

• İngilizce : 10 soru
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1. Jules Verne, “Seksen Günde Dünya Gezisi” adlı romanında “Bir insan bir şey hayal edebiliyorsa başka bir insan bunu 
gerçeğe dönüştürebilir.” diyordu. Onun bu sözü bazı roman ve öyküleriyle de hayat buldu. Yazdıklarında geçen ve o 
dönemde uygulamanın çok mümkün olmadığı çeşitli teknolojiler yıllar sonra gerçek oldu. Jules Verne’in 1865 yılında 
yayımlanan “Ay’a Yolculuk” romanında kahramanlar mermi benzeri bir uzay aracıyla Ay’a gitmek üzere bir yolculuğa 
çıkarlar. Ancak Ay’ı incelemek üzere tasarlanan ilk uzay aracı, romandan neredeyse yüz yıl sonra fırlatıldı. Bu 1958 yı-
lında Ay’a gitmek üzere fırlatılan ancak fırlatıldıktan kısa süre sonra patlayan “Pioneer 0” adlı uzay aracıydı. Ay’a insanlı 
ilk yolculuksa bundan yaklaşık on yıl kadar sonra, 1969 yılında gerçekleşti. 

Bu metne göre Jules Verne aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?

A) Fedakâr B) Öngörülü C) Kararlı D) Duygusal

Türkçe Soruları
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2.  ● Maria Montessori, 1870-1952 yılları arasında yaşadı.

 ● Ülkesi İtalya’nın ilk kadın hekimi olarak bilinmektedir. 

 ● Hekimliğinden ziyade çocukların, keşfederek öğrenmesi gerektiğini savunan eğitim modeliyle tarihe geçmiştir.

Bu üç cümlede ifade edilenlerin anlamca en doğru biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1870-1952 yılları arasında yaşayan ve ülkesi İtalya’nın ilk kadın hekimi olarak bilinen Maria Montessori; hekimliğinden 
ziyade, çocukların keşfederek öğrenmesi gerektiğini savunan eğitim modeliyle tarihe geçmiştir.

B) Maria Montessori 1870-1952 yılları arasında geçen yaşamında ülkesi İtalya’nın ilk kadın hekimi olmanın verdiği so-
rumlulukla çocukların, keşfederek öğrenmesini esas alan yeni bir eğitim modeli oluşturarak tarihe geçmiştir.

C) 1870-1952 yılları arasında İtalya’da yaşayan Maria Montessori; ülkesinde, çocukların keşfederek öğrenmesi gerektiğini 
savunan ilk kadın hekimi olarak tarihteki yerini almıştır.

D) Maria Montessori, 1870-1952 yılları arasında İtalya’da yaşadı ve ülkesinin ilk kadın hekimi olarak çocukların keşfe-
derek öğrenmesinin ne kadar önemli olduğunu savundu.
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3. Anı, bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olayları, üzerinden zaman geçtikten sonra anlattığı yazı türüdür.

Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi açıklaması verilen edebi türe örnek olabilir?

A) Atatürk’ü en son 1938 Gençlik ve Spor Bayramı’nda 19 Mayıs Stadyumunda gördüm. Şeref tribünü kapısında,
o zaman küçük bir çocuk olan kızıma o günün anısı olan rozeti göstererek bir şeyler söylüyordu.

Kızıma Atatürk’ün, kendisine neler söylediğini sordum:

— Rozette resmim varmış, nasıl takarım, diye sordu.

Zeki ve alçak gönüllü Atatürk, rozetteki resmi görmüştü.

Bu, onun stadyuma ilk ve son gelişi, sanki gençliğe vedası oldu.

B) Tarih: 4 Nisan 2016 Pazartesi

Günümün çok iyi geçtiğini söyleyebilirim zira belki de ilk defa şans, gün boyunca benden yanaydı. Sabahın altısında,
okula gitmek üzere uyandım. Hazırlıklarım bir saat kadar sürdü. Kızım Elif de o saatlerde uyandığı için kahvaltıyı
beraber yaptık. Sonrasında, teyzesi ile birlikte beni işe uğurladı. Aslında geç kalmak üzereydim fakat bütün trafik
ışıklarında yeşile denk gelince böyle bir olumsuzluğu yaşamadım. Okulda da her şey mükemmeldi.

C) Bir varmış, bir yokmuş; adamın birinin bir çuval altını varmış. Adam bu altınları bir ağacın dibine gömmüş. Ama aklı
hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz
demez, aklına estiği zaman gidip toprağı kazar, altınlarını bir bir sayarmış.

D) Ali Püsküllüoğlu Adana Kadirli’de doğdu. Mersin Lisesinde sürdürdüğü öğrenimini sağlığı nedeniyle yarıda bıraka-
rak çeşitli işlerde çalıştı. Kadirli’de Karacaoğlan adlı haftalık bir gazete çıkardı. Türk Dil Kurumunda çalıştı. Ankara
Radyosunda program yaptı. 1960’tan itibaren şiirlerinde İkinci Yeni ve toplumcu şiir anlayışının olanaklarını kullanarak
açık ve yalın bir anlatımla kendi şiirini kurdu. 1970 sonrasında ise tümüyle yeni bir şiire yöneldi.
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4. Fuat Sezgin 1924 yılında Bitlis’te doğdu. İslam bilimleri üzerine dünyanın en yetkin isimlerinden biri hâline geldi. İleri düzey
Süryanice, İbranice, Latince, Farsça, Arapça ve Almanca olmak üzere 27 dil biliyordu ve ömrünün sonuna kadar hocasına
verdiği söz üzerine günde on yedi saat çalıştı.

Bu metinden Fuat Sezgin’le ilgili,

I. 27 dili, konuşabilecek düzeyde bildiğine

II. Hocasına verdiği bir sözü tuttuğuna

III. İslam bilimleri alanında dünyadaki sayılı isimlerden biri olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III.
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5. I. kişi ağzından anlatımda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. III. kişi ağzından anlatımda
ise duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi III. kişi ağzından yazılmıştır?

A) Birdenbire evimi özledim. Ayva ağacında kuş vardı. Sonra penceremin altına, keskin hançer yapraklı, kabuğu ayrılmış
bu okaliptüsü kim dikmişti? Zeytin yeşili yapraklarını sonbaharda kadınlar gelir, anamdan rica eder, toplarlardı. Evime
dönmedim. Zaten dönemezdim. Vapur da yoktu. İnce ince, toz hâlinde, iliklerimi üşüten, içimi kabartan bir yağmur
başladı.

B) O sabah, Marcovaldo’yu sessizlik uyandırdı. Havada tuhaf bir şey olduğu duygusuyla yataktan kalktı. Saatin kaç ol-
duğunu anlayamıyordu, panjurların çubukları arasındaki ışık, günün ve gecenin bütün saatlerindeki ışıktan başkaydı.
Pencereyi açtı; kent yok olmuştu, yerini beyaz bir kâğıt almıştı. Bakışını yoğunlaştırınca beyazın ortasında neredeyse
silinmiş kimi çizgiler seçti; bunlar çevredeki olağan görüntülerin çizgilerinin karşılıklarıydı ama geceleyin üzerlerine
yağan karın altında kaybolmuşlardı.

C) Olaydan bir gün önce zeytin topluyorduk. Türlü zeytin toplama yolları vardır. Biz daha çok belimize sepet bağlayıp
zeytinleri tek tek toplarız. Tam da tek tek sayılmaz ya, daldan sepete sağarız. Soğuk olur genellikle. Merdivene çıkarsın,
yetişebileceğin dallara uzanırsın. Dalların püskülleri takıldığı yerden kurtulur, yüzüne çarpar. Islaktır dallar, daha da
soğuk olur. Bazen ellerin çizilir. Acımaz ama akşama biraz yanacağını bilirsin. Dayadığın yerden toplayabileceklerin
bitince merdivenin yerini değiştirirsin.

D) Uyandığım vakit ne saati kestirebildim ne günü ne de hangi şehirde olduğumu. Yalnız, bir otel odasında olduğumu
biliyordum. Vakit, bir hayli ilerlemişe benziyordu ya da küçük bir kasabada olduğum için ortalık bu kadar sessizdi.
Kalksam mı yoksa böyle iki büklüm, yatağın üzerinde yatsam mı bir türlü karar veremiyordum. Emin olduğum tek bir
şey vardı: Hislerimin değişmemiş olduğu.
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6. ●  Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses
 düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.

● Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı
yazılır.

● -en, -mez, -er ve -miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan herhangi birini örnekleyen bir kullanım yoktur?

A) Dün okuduğum fablda ağustos böceği, zevkine düşkün, karınca ise çalışkan olarak anlatılıyordu.

B) Olgun ve güngörmüş bir insan olduğu her hâlinden anlaşılıyordu.

C) Arkadaşlara sormaktan çekiniyorum çünkü öğretmenin anlattıklarını not etmedim.

D) Geçen yıl çıktığımız Anadolu turu, ülkemin güzelliklerini daha iyi tanımamı sağladı.

7. İsim fiil eki (-me, -mek, -iş) aldığı ve fiilimsi olma şartlarına uygun olduğu hâlde kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın
adı olan sözcükler vardır. Bunlar isim-fiil değil, kalıcı isim olarak değerlendirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kalıcı isim vardır?

A) Bugün evi toplama görevinin bana denk gelmesi işleri iyice karıştırdı.

B) Yaşlı adam elinde avucunda ne varsa yakacak almak için harcamıştı.

C) Kültür Merkezindeki doğru salonu, ancak danışmaya sorarak bulabildim.

D) Sebze ve meyveleri uygun koşullarda dondurma işlemini öğrenmem biraz vakit alacak.
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8. Sitem; bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular uyandırdığını
öfkelenmeden belirtmektir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sitem anlamı içerir?

A) Keşke, arabayı kullanmasına hiç izin vermeseydim!

B) Ablam konuşurken olayları abartmasa çok iyi olur.

C) Ona kimseye borçlanmaması gerektiğini daha önce de söylemiştim.

D) Hani bir daha bu işleri yalnız başına yapmayacaktın!

9. I.   Pişirdiğiniz kreplerin içine bir şeyler sarabilirsiniz.

II. Teflon tavada biraz tereyağı eritin.

III. Kâseden bir kepçe hamur alın ve tavanın ortasına yavaşça dökün, birkaç dakika sonra ters çevirin ve diğer tarafını
pişirin.

IV. Örneğin peynir, kaymak ve istediğiniz bir meyveyle hazırladığınız karışımı kreplerin içine koyup üzerine çikolatalı sos
dökebilirsiniz.

V. En son un ekleyip karıştırın ve bu karışımı en az yarım saat dinlenmeye bırakın.

VI. Üç adet yumurtayı geniş, cam bir kâsenin içinde iyice çırpıp üzerine süt ve tuz ekleyin.

Yukarıda verilen krep tarifini uygulayabilmek için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) II - III - V - VI - IV - I

B) II - VI - V - I - III - IV

C) VI - II - V - IV - III - I

D) VI - V - II - III - I - IV



CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1. C
2. B

3. B

4. A
5. C
6. A
7. C
8. D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1. B

2. D
3. C
4. C
5. A
6. B

7. A
8. C
9. B

10. D

İNGİLİZCE

1. B

2. A
3. A
4. D
5. B

6. D
7. C
8. D
9. D

1. C
2. C
3. B

4. B

5. D
6. D
7. B

1. D
2. B

3. C
4. A
5. D
6. B

7. C
8. B



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 18 soru

• Matematik : 15 soru

• Fen Bilimleri : 17 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 12 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 19 soru

• İngilizce : 15 soru



TÜRKÇE TESTİ
Bu testte 18 Türkçe sorusu bulunmaktadır.
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1. I.   Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
II.  Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği
III. Düşkünlük, heves

“Merak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biri ile 
kullanılmamıştır?

A) Biraz düşünceli, biraz sitemliyim/ Çaresizliğin tam içindeyim/ Merak etme, ben yine de iyiyim(!)

B) Dışarıdan birtakım sesler duyduktan sonra merakla dışarı baktım.

C) Oldum olası Arapça öğrenmeye ve konuşmaya merakım vardır.

D) Öğretmenlik dışında biricik merakı, futbol maçlarını yorumlamaktı.

2. Empati ya da diğer adıyla duygudaşlık, başkalarının neler hissettiğini ve içinde bulunduğu durumu 
anlamaktır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde empati yapılan bir durumdan söz edilemez?

A) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

C) Bugün bana ise yarın sana.

D) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

3. Bu ekonomik sıkıntıda bile fakirleri koruyup gözetmeye, yetimleri doyurmaya, ihtiyaç sahibi olanlara 
yardım etmeye devam edeceğiz.

Bu cümleyi dile getiren kişi için söylenebilecek en doğru yargı hangisidir?

A) Kendi ailesi de ekonomik sıkıntı içerisindedir.

B) Daha önce herhangi bir konuda sıkıntı yaşamamıştır.

C) Yardımseverlikten hiçbir zaman vazgeçmemiştir.

D) Sadece fakirleri ve yetimleri önemsemektedir.
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4.

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda 

yanda bulunan şekilleri inceliyor ve bunun 

bir resim yazısı olduğuna karar veriyorlar. 

Bu yazı dilinin, günümüzde kullandığımız 

yazı dili gibi soldan sağa doğru satırlar 

halinde okunduğunu keşfediyorlar. Bu resim 

yazısında kelimelere gelen eklerin önemli 

olmadığını belirtiyorlar.

Bu bilgilere göre duvarda yazan resim 

yazısının anlatmak istedikleri hangi 

seçenekte verilmiştir?

A) Ava çıktım dağa/ Avım baktı bana/ Ben vurulmam dedi sana.

B) Bana bak dedi/ Ben yok dedim/ O zaman babam geldi. 

C) Evden yayımı aldım/ Evden dağa çıktım/ Yayımı alıp sabah çıktım.

D) Ben doğru yaparım/ Ben iyi bilirim/ Daima doğru söz söylerim.

5. Uçak gövdesinin biçimi kuşlardan alınmıştır; uzun, geniş ve üstü kavisli kanatların biçimi de kuşlarınkine 
benzetilmiştir. Uçağın metal kuyruğu bile bir kuşun kuyruk tüylerine benzer. Kuşun aşırı güçlü göğüs 
kaslarının yerini ise uçağın çok güçlü jet motorları almaktadır.

Bu metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) İnsanlar teknolojik buluşlara kolayca sahip olmuşlardır.

B) Teknolojik aletler, bazı canlılardan ilham alınarak yapılmıştır.

C) Kuşların kas güçleri ile uçak motorlarının gücü aynıdır.

D) Teknolojik açıdan en önemli araçlar, uçaklardır.
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Bir toplantıya katılmak için İstanbul’a giden Ayşe, Betül, Ceyda, Deniz, Ergin, Faruk, Gökhan ve 
Hakan’ın konakladıkları otelin yerleşim planı aşağıdaki gibi olup kaldıkları yerle ilgili şu bilgiler 
verilmiştir.

 

• Otelde her katta 4 oda vardır ve her odada tek kişi kalmaktadır.
• Ayşe ve Betül’ün odaları yan yanadır ve alt katta yer almaktadır.
• Gökhan ve Hakan aynı katta kalmaktadır.
• Deniz ve Faruk’un odaları farklı katlardadır.

5 6 7 8

1 2 3 4

6. Kimlerin kaldığı oda bilinirse herkesin kaldığı kat tam olarak bilinir?

A) Ceyda - Faruk

B) Ergin- Ceyda

C) Deniz- Faruk

D) Hakan- Ergin

7. Ceyda’nın 5 numaralı dairede kaldığını kabul edersek hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Faruk alt katta bir odada kalmaktadır.

B) Deniz üst katta bir odada kalmaktadır.

C) Gökhan ve Hakan’ın odaları yan yanadır.

D) Ergin alt katta bir odada kalmaktadır.

 6. ve 7. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özgürlüğüne düşkün olma”yı anlatan bir söz yoktur?

A) Bu millet esir olacağına yansın, yok olsun, daha iyidir.

B) Kurdukları devlet uzun ömürlü olmadı, az yaşadılar ama azat yaşadılar.

C) Kurdu ne kadar beslerseniz besleyin onun gözü hep dağa bakar.

D) Şunu asla unutma arkadaşım, yalnız taş duvar olmaz.

9. “Babamlar tarladan geldi mi, akşam yemeğimizi yerdik.” 

Cümlesiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) "mi" den sonra soru işareti kullanılması gerekir.

B) "mi" kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır. 

C) "mi" den sonra virgül kullanılmaz çünkü zarf- fiil anlamı katar.

D) "mi" cümlede pekiştirme yapmak için kullanılmıştır.

10. Öznel yargılar, bilimsel gerçekleri değil, insanların duygularını ve zevklerini temel alır. Nesnel yargılar 
ise bilimsel gerçekleri esas alır. Örneğin deniz seviyesinde suyun kaynama sıcaklığı 100 0C’dir. Bu 
bilimsel bir gerçektir. Ama siz deniz kenarında kaynayan bu suyla demlenen çayın bir dağ yürüyüşü 
esnasında demlenen çaydan daha lezzetli olduğunu söylüyorsanız bu bir zevk meselesi olmuştur. 

Bu parçada ağır basan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme

B) Karşılaştırma

C) Sayısal verilerden yararlanma

D) Tanımlama
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11. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları adlı şiirinden alınan bu cümlenin ögelerinin sıralanışı 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yüklem/ Zarf tamlayıcısı/ Yer tamlayıcısı/ Yer tamlayıcısı

B) Yüklem/ Yer tamlayıcısı/ Zarf tamlayıcısı

C) Yüklem/ Nesne/ Zarf tamlayıcısı/ Yer tamlayıcısı/ Yer tamlayıcısı

D) Yüklem/ Özne/ Yer tamlayıcısı/ Zarf tamlayıcısı

13. Aşağıda zarf- fiillerin cümlelere kattığı anlamlar yay ayraç içinde verilmiştir.

Buna göre hangisinde yanlış eşleştirme söz konusudur?

A) Bir aile büyüğümüz yanımıza geldiğinde ayağa kalkmalıyız. (Zaman)

B) Gözlerimin içine bakarak konuşmasına devam etti. (Durum) 

C) Bahçeden hızlıca içeri girip odasına çıktı. (Koşul)

D) Bu işlerden anlamadığından hemen iflas etmiş. (Sebep)

12. Sıfat-fiil görevinde kulanılan kelimeler de tıpkı sıfatlar gibi bir isimden önce gelerek onları niteleyen 
veya belirten kelimelerdir. Eylemler ise iş oluş hareket bildiren, cümlede yargıyı genellikle üzerinde 
bulunduran kelimelerdir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir kelime hem sıfat- fiil hem de eylem olarak 
kullanılmıştır?

A) Kışlık yakacak diye ayırdığımız odunları, şimdiden yakacakmış.

B) Senin gibi yüreği güzel insanların yaptığı her iş güzeldir.

C) Bana göre yazmak demek, toplumun her kesimi için yazmaktır.

D) Yüreği yanık halk ozanının yüzü de yüreği gibi yanıktı.
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14. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait genel ağ adresinde, bir ilimize ait hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler aşağıda 
sırasıyla gösterilmiştir.

Günler En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık
1. Gün (Pazartesi) 17 33

2. Gün (Salı) 18 32

3. Gün (Çarşamba) 13 24
4. Gün (Perşembe) 10 21

5. Gün (Cuma) 11 24

Buna göre bu ilimize ait hava sıcaklığı tahminini gösteren grafik hangisidir?

A)
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En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık
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15. Annesini bekleyen bir bebek gibi bekledim seni,
Susamış toprağın yağmuru özlediği gibi özledim seni,
Kötü günlerde bile seninle geçen iyi günleri düşünerek
Atlattım bu zor günleri, dünya gözüyle görebildim seni.

Yukarıdaki dörtlükte kullanılan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kişileştirme, abartma, karşıtlık

B) Konuşturma, abartma, kişileştirme

C) Benzetme, kişileştirme, karşıtlık

D) Konuşturma, benzetme, karşıtlık

16. A. Detaylı incelemenin ardından Frig Kralı’nı yenen kişinin Kral Hartapu olduğu, Kral Hartapu’nun 
krallığının başkentinin de Türkmenkarahüyük’te olduğu anlaşıldı.

T. Araştırma sonucunda bu şekillerin aslında Anadolu’nun en eski dillerinden biri olan Luvi dilinde 
yazılmış bir yazı olduğu ve metinde Frig Kralı Midas’ın yenilgisinin anlatıldığı tespit edildi.

I. Dört yıl önce Konyalı bir çiftçinin sulama kanalında, üzerinde farklı şekiller olan bir taş parçası 
bulmasının ardından Chicago, Oxford ve Çukurova üniversiteleriyle Ankara’daki İngiliz Enstitüsü ortak 
bir araştırmaya başlamıştı.
 

K. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük’te milattan önce 9. ve 7.yüzyıllar arasında var 
olduğu düşünülen bir krallığa ait izler bulundu. 

Yukarıda verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse hangi sözcük ortaya 
çıkar?

A) KATI

B) TAKI

C) ATKI

D) KITA
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17. Mete Han, Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun Devletinin kurucusu Teoman’ın oğludur. Türk 
ordusunun Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış 
tarihi olan MÖ 209 yılı esas alınmıştır. İlk kez Mete Han tarafından MÖ 209 yılında kurulan düzenli Türk 
Kara Ordusunda sayı itibarıyla 10.000 atlıdan oluşan en büyük birlik, “Tümen” olarak adlandırılmış, 
tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına Tümenbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı 
ve Onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirilmiş ve aşağıdan yukarıya doğru emir-komuta 
zinciri içerisinde birbirine bağlanmıştır. Mete Han ile tarih sahnesine çıkan bu teşkilatlanma modeli 
günümüze kadar uzanan yelpaze içerisinde hüküm süren diğer Türk devletleri ile süregelmiş, özellikle 
Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk Ordusu dünyanın sayılı ordularından 
birisi olmuştur. Mete Han’dan beri Türk milletinin ve ordusunun hedefi asla değişmemiştir. Mete Han’a 
ait olduğu düşünülen Oğuz Kağan Destanı’nda bu hedef “Güneş bayrağımız olsun, gökyüzü çadırımız.” 
şeklinde ifade edilmektedir.

Mete Han’ın altı çizili cümlelerle Türk milletine vermek istediği mesaj nedir?

A) Her zaman göçebe bir hayat tarzı yaşamalıyız.

B) Tüm dünyaya hâkim olmalı ve her yeri Türk vatanı yapmalıyız.

C) Dünyadaki bütün milletlere her zaman yardım etmeliyiz.

D) Vatanımızı savunmak için her türlü fedakarlığı göstermeliyiz.

18. Fıkra, gazete ya da dergilerde yayımlanan, belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük 
olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen ve 
yorumlayan kısa yazılardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir?
A) Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Korona virüs tehlikesi bütün dünyayı alarma geçirmiş 

durumda. Hastalığın daha fazla yayılmaması için halkın, yöneticilerimizin uyarılarını yerine 
getirmekten başka çaresi yok. “Evde kal; bulaşma, bulaştırma!” kuralı önemli. Devlet facia-

nın tedbirlerini almaya çalışıyor.

B) “Çocuğunuzun güzel ahlaklı biri olmasını ister misiniz?” sorusuna tabi ki, bütün anne ba-

balar, “Evet” derler. Ben de hemen ikinci sorumu sorarım onlara: “– Peki, siz çocuğunuzun 
olmasını istediğiniz gibi güzel ahlaklı mısınız? Çünkü her ideal insan, öncelikle bir anne ve 
babanın eseridir. Hiçbir güzellik, durduk yere ortaya çıkmaz. Siz nasıl insansanız çocukları-
nız da öyle olur.

C) Ülkemizde kitap okuma oranını artırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermektedir. 
Bir araştırma şirketinin 2008 yılında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 70’i net bir şekilde 
kitap okumadığını belirtirken yeni araştırmada bu oran yüzde 36’ya düşmüş durumda. Son 
3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 30’dan yüzde 64’e çıktığı 
görülüyor.

D) Bu zenginlik insan elinin tarihinden geliyor. İnsan, daha kafasıyla düşünemezken, elleriyle 
düşünmüş, gönlü türlü duygularla çalkalanmazken daha, ellerle duymuştur. İnsan elinin 
değmediği bir dünyanın ne olabileceğini düşünmek bile insana ağırlık veriyor.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK İNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE

AHLAK BİLGİSİ

1.  C

2.  C

3.  B

4.  B

5.  A

6.  C

7.  C

8.  D

9.  A

10.  B

11.  C

12.  B

13.  C

14.  A

15.  C

16.  A

17.  C

1.  A

2.  D

3.  B

4.  A

5.  B

6.  A

7.  C

8.  B

9.  A

10.  C

11.  B

12.  A

13.  B

14.  C

15.  A

1.  A

2.  D

3.  C

4.  C

5.  B

6.  A

7.  D

8.  D

9.  C

10.  B

11.  A

12.  A

13.  C

14.  B

15.  C

16.  D

17.  B

18.  A

1.  A

2.  D

3.  B

4.  B

5.  C

6.  B

7.  A

8.  B

9.  D

10.  C

11.  A

12.  D

13.  D

14.  B

15.  D

16.  A

17.  C

18.  B

19.  A

1.  A

2.  B

3.  C

4.  B

5.  A

6.  B

7.  D

8.  D

9.  C

10.  D

11.  A

12.  C

1.  B

2.  B

3.  B

4.  C

5.  D

6.  C

7.  B

8.  B

9.  A

10.  D

11.  A

12.  C

13.  D

14.  D

15.  A
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ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 14 soru

• Matematik : 7 soru

• Fen Bilimleri : 15 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 12 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 19 soru

• İngilizce : 10 soru
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1.       Evvel zaman içinde 
Ağustosta sıcakta

Bir tarlada doğmuşum

Elimden tutmuş güneş

Rüzgâr salıncak olmuş

Avunmuşum

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün anlamını karşılayan bir ifadeye yer verilmiştir?

A)   Dün akşam kitap okurken uyuyakalmışım.
B)   Yağmur dinince doğa aniden sakinleşmeye başladı.
C)   Kardeşleriyle bir araya gelip sohbet edince teselli buluyordu.
D)   Dersin soru cevap bölümünde hepimiz çok eğlendik.

2.       Hep derler ya - - - -  diye, gerçekten de öyle. Dostluklar bitiyor, ortaklıklar bitiyor, sevgiler bitiyor ama yeni dostluklar, 
yeni ortaklıklar, yeni sevgilerle karşılaşıyoruz. - - - -  öncekiler sonlandı diye ama bu korkunun bize iyi gelmiyor. Belki 
de yaşadıklarımıza kızıyor, bir daha hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi hissediyoruz ve adımlarımız hep tedirgin, 
hep ürkek bir hâle geliyor. Peki, soralım kendimize: “Gerçekten böyle olması mı gerekiyor?”                                                                                                                          

Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangileri sırasıyla getirile-
bilir? 

 

A)   her son yeni bir başlangıçtır / Her seferinde korkuyoruz
B)   dostluğu gam öldürür / Bu dostlukta korkular da vardır
C)   insanı olumsuzluklar diriltir / Korkularımız bizi yıkıyor
D)   biten hiçbir şey geri dönmez / Çabuk yoruluyoruz hayat karşısında 

Türkçe Soruları
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3.       

B Ğ O C I

D İ R E K

F K Ş    G    M

Bu tabloda, her sütundaki harfler yukarıdan aşağıya doğru, harflerin alfabedeki sırası (...PRSŞTUÜVYZABC...) göz 
önünde bulundurularak belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş ve orta kısımda “DİREK” sözcüğü oluşmuştur.

Bu harf atlama düzenine göre “SINIF” sözcüğü aşağıdaki tabloların hangisinde gizlenmiştir?

A)          
Ö G K G C

T J Ö J Ğ

B)

O G K G Ç

T J Ö J Ğ

C)

Ö G K G Ç

T J Ö J Ğ

D)

Ö G K G Ç

T J Ö J G
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4.       Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, zengin ve kolay okunabilecek bir dildir. Onun için her Türk, 
dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Türk dili, bizler için kutsal bir hazinedir. Çünkü millet; geçirdiği sayısız 
felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, kısaca bugün kendi milletini oluşturan her şeyin, dili sayesin-

de korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Dil, millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. 
Yeter ki bu dil, bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumayı bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.

                                                                                                                                       Atatürk 

Metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Türk dilini yanlış türetilmiş kelimelerden korumak
B) Türkçeyi başka dillerin etkisinden kurtarmak
C) Türkçeyi, diller arasında layık olduğu konuma getirmek
D) Türkçe sözcüklerin, yabancı dillere geçişini engellemek

5.       Fiilimsiler, fiillerden türeyen sözcükler olmalarına karşın fiil çekim eklerini almayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk 
ekini (-ma, -me, -maz, -mez) alabilen sözcüklerdir.

Türkçem, dilim benim, 
Tüm canlılığım, sıcaklığım, 
Sözünde, söyleyişinde yurdumu duyduğum,
                         I                                II 
Düşüm, gerçeğim, sesim, özüm,
                   III 
Seninle gelişir, seninle büyürüm. 

                                                     IV
Yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir?

A)   I ve II.
B)   I ve IV.
C)   II ve III.
D)   III ve IV.
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6.       İsim-fiiller, fiillere getirilen “-ma, -mak, -ış” ekleriyle yapılır ve cümlede isim görevinde kullanılır. Sıfat-fiiller, fiillere getiri-
len “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri ile yapılır ve cümlede sıfat görevinde kullanılır. Zarf-fiiller, fiillere getiri-
len “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e.....-e, -r.....-maz, -meksizin, -dığında” ekleri ile yapılır ve cümlede zarf 
görevinde kullanılır.

Bu açıklamaya göre,

İlkyazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken  

Kuytu yerlerde keskin o yanık ses gelir 

Bu şakıyan ses beni titretir yüreğimden 

Bülbül sesi değil o benim güzel 

Türkçemdir.

dizelerinde yer verilmeyen fiilimsi türü aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Şehrin denize bakan tarafından bir ev kiralamış.
B) Ondan söz ederken heyecanlanıyor, elleri titriyordu.
C) Spor yapmanın faydasını yaşlanınca daha iyi anlayacaksınız.
D) O gün treni kaçırmış, yeni bir bilet parası için bir hafta daha çalışmıştı.

7.       Çeşmeden su getiren çocuklar, köy yolunda pek çok araç olduğunu ailelerine haber verdi.

Bu cümledeki altı çizili öge ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A)   Yüklemi, yer anlamıyla tamamladığı için yer tamlayıcısıdır.
B)   Öznenin yaptığı işten etkileneni bildirdiği için nesnedir.
C)   Cümledeki işi, yargıyı bildirdiği için yüklemdir.
D)   Yüklemde belirtilen işi yapanı bildirdiği için öznedir.
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8.       Yıllar içinde teknolojinin hızla gelişmesiyle yapay zekâ hayatımızın birçok alanına girdi. (I) Çoğu insan yapay zekânın 
kullanım alanının sadece robotlardan ibaret olduğunu zannediyor. (II) Bu nedenle insanlar evinde bir robot görmeden 
yapay zekânın her alanda etkili olduğu günlerin geleceğini düşünemiyor. (III) Oysa yapay zekâ şu an bile hayatımızda. 
(IV) Beslenmeden barınmaya, sağlıktan tarıma, iletişimden ulaşıma varıncaya kadar birçok yaşam alanında yapay 
zekâ kullanılıyor ve kullanım alanları hızla artıyor.   

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır?

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

9.       Gezegenler, bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimleridir. Güneş sistemindeki gezegenlerin ya-

pıları, büyüklükleri, Güneş’e uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır. Güneş sistemindeki 
gezegenler, Güneş’e en yakın olandan başlanarak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün 
şeklinde sıralanır. 

Bu metinden,

I. Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır.

II. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter’dir.

III. Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.

IV. Dünya, Güneş’e en uzak gezegendir.

yargılardan hangileri çıkarılabilir?

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

10.       Sabahleyin gecenin serinliğini henüz üstünden atamamış kumların üstünde yalın ayak yürüyorum. Deniz oldukça ger-
gin; dalgalar, üzerime geliyor. Kumların serinletemediği ayaklarım bol köpüklü dalgalarla ferahlıyor.

Bu parçada aşağıda açıklaması verilen söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A)   Teşhis, insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesidir.
B)   Teşbih, aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüz olanı güçlü olana benzetmektir.
C)   İntak, insan dışındaki varlıkları konuşturmaktır.
D)   Mübalağa, sözün etkisini artırmak için bir şeyi olduğundan daha çok ya da az göstermektir.
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11.       Bağlaç olan “-de/-da” ayrı, ek olan “-de/-da” bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)   Takımda bazı oyuncalar sorumluluk almaktan kaçınıyor.
B)   Çocukların da her birine renkli kalemler aldım.
C)   Hastanın yanında üç de hemşire vardı.
D)   Sizde üzerinize düşen görevleri yapmaya çalışın.

12.       Bilge bir kişi bir gölün kenarında oturuyordu. Etrafını izlerken bir köpek dikkatini çekti. Köpeğin susamış olduğu her 
hâlinden belliydi, gölün etrafında sürekli geziniyordu. Yalnız, köpeğin davranışlarında bir tuhaflık vardı. Göle yaklaşı-
yor, tam su içecekken kaçıyordu. Bilge kişi onu dikkatle izliyordu, sonradan fark etti ki köpek göle eğildiğinde kendi 
yansımasını görüp korkuyor ve kaçıyordu. Bu yüzden de suyu içemiyordu. Sonunda susuzluğa dayanamadı ve gölün 
sularına bıraktı kendini. Suda kendi yansımasını görmediği için suyu kana kana içti. Bilge kişi, bu olayı düşünüp şu 
dersi çıkardı: Bir insanın istekleri ile arasındaki engel çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır. İnsan, korkularını 
aşarsa istediklerini elde edebilir.

Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Gözleme dayalı bir anlatım vardır.
B) Deyim kullanılmıştır.
C) Anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır..
D) Mesaj vermekten ziyade sanatsal yönü ön planda tutan bir metindir.

13.       
• Tüm çabalarıma rağmen buraya gelmeyi kabul etmedi.

• Gençlik dönemlerimde çok para kazanmak için İstanbul’a gelmiştim.

• Önceleri böylesine sabırsız değildi.

• Yeteri kadar özen göstermezsen başarıyı elde edemezsin. 
 

Bu cümlelerde aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Neden-sonuç
B) Amaç-sonuç
C) Karşılaştırma
D) Şart
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14.       Akdeniz’in engin ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının 
alaca gölgeleri, sahile inen keçi yoluna düşüyor; ilkbaharın tatlı rüzgârları ile sarhoş olan martılar, çılgın çığlıklarla ha-

vayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zen-

ginlik ta vadiye kadar iniyordu.  Bağın ortasındaki kulübeden yaşlı bir adam çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu 
düzeltmek için gerildi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı.     

                                                                                                            

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlere başvurulmuştur?

A) Açıklama – Öyküleme
B) Öyküleme – Betimleme
C) Betimleme – Tartışma
D) Örneklendirme – Öyküleme
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  A

2.  B

3.  D

4.  A

5.  D

6.  B

7.  A

8.  C

9.  D

10.  B

İNGİLİZCE

1.  B

2.  D

3.  D

4.  B

5.  A

6.  C

7.  B

8.  B

9.  C

10.  B

11.  C

12.  B

13.  C

14.  D

15.  D

16.  A

17.  C

18.  B

19.  A

DİN KÜLTÜRÜ 
VE

AHLAK BİLGİSİ

1.  C    

2.  A

3.  C

4.  B

5.  A

6.  C

7.  D

8.  C

9.  B

10.  A

11.  D

12.  D

13.  A

14.  B

1.  C

2.  B

3.  B

4.  D

5.  C

6.  D

7.  B

1.  D

2.  B

3.  C

4.  C

5.  B

6.  B

7.  C

8.  C

9.  A

10.  C

11.  D

12.  B

13.  A

14.  C

15.  A

T.C İNKILAP 
TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK

1.  C

2.  D

3.  A

4.  A

5.  B

6.  B

7.  C

8.  A

9.  C

10.  D

11.  B

12.  D
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 10 soru
• Matematik : 14 soru
• Fen Bilimleri : 19 soru
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Türkçe Soruları

1. 1. hak ettiği
2. insanların düşünce dünyasını
3. beslemektedir
4. ilgiyi görmese de
5. yüzyıllardır
6. kitaplar
Numaralanmış sözcük ve söz öbeklerinden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 4 – 6 – 2 – 3 – 1 – 5

B) 6 – 1 – 4 – 5 – 2 – 3

C) 4 – 6 – 1 – 3 – 2 – 5

D) 6 – 4 – 1 – 2 – 5 – 3

2. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerlere kültür denir. Bir 
topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür kültür. Kültür bireylerin kazandığı bilgidir bir başka 
deyişle.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Karşılaştırma

B) Tanımlama

C) Öyküleme

D) Betimleme

3. Şiirler, toprağın altındaki antik kentler gibidir. Bu kentleri ortaya çıkarmak için toprağı milim milim kazımak 
gerekir. Ortaya çıkanlar önce bir şeye benzemez ama kazdıkça, bir bütün oluşturdukça her şey anlam 
kazanmaya başlar. Şair de sözcüklerin üzerini kat kat toprakla örtmüştür, anlatmak istediklerini sembollerle 
anlatmıştır. Bu yüzden şiirdeki sözcüklerin üzerini kazımak gerekir. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bir şiir, şairi hakkında araştırma yapılmadan yorumlanamaz.

B) Birçok şair şiirlerini uzun uğraşlar sonunda ortaya koyar.

C) Şiiri anlamak için sabırlı olmak, şiir üzerinde çokça kafa yormak gerekir.

D) Bazı şiirler, kapalı anlatıma sahip olduklarından onları anlamak güçtür.
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27 yıl sürdürdüğü doğa koruma çalışmalarıyla, alternatif Nobel olarak bilinen Doğru Yaşam Onur Ödülü’nün 
sahibi olan ve Birleşmiş Milletler tarafından “Orman Kahramanı” seçilen Toprak Dede Hayrettin Karaca, Türki-
ye’nin ilk özel arboretumunun(çok çeşitli ağaç ve ağaççıkların bulunduğu, bu amaçla özel olarak hazırlanmış 
botanik bahçesi) da kurucusuydu.

O, ömrünü erozyonla mücadeleye ve verimli üst toprağın korunmasına adadı. Gelecek kuşaklara daha yaşana-

bilir bir dünya bırakmak için ağaçlandırma ve doğa eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Kurduğu vakıf aracılığı ile 
Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu ve 3,5 milyondan fazla çocuk doğa eğiti-
mi aldı. Yıllarca üzerinden çıkarmadığı ve onunla simgeleşen kırmızı süveterini “Param var ama harcamaya 
hakkım yok. Aldığımız her şeyin doğaya bir bedeli var.” diyerek açıklayan Karaca, sürdürülebilir bir yaşamın 
“tüketerek değil paylaşarak” mümkün olduğuna inanıyordu.

5. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Benzetme

B) Karşılaştırma

C) Tanık gösterme

D) Tanımlama

4. Bu metinden hareketle Hayrettin Karaca ile ilgili,
I. Gayretli
II. Doğasever
III. Başarılı
niteliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
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6. Her dilde olduğu gibi bizim dilimizde de geçmişle günümüz arasında önemli değişmelerin yaşanması 
tabiidir ama dilin değişmesi, geçmişteki nitelikli eserleri rafa kaldırmayı gerektirmez. Bugün ortaya konan 
fikir, edebiyat, sanat ürünlerinin geçmişte yazılan eserlerden beslenmemesi, asırların birikimi olan tecrübe 
ve ustalıklardan faydalanmaması talihsizlik demektir. Nitelikli eserlerden faydalanmak belli bir yüksekliğe 
ulaştırılmış bir yapıyı kaldığı yerden devam ettirmek gibidir. Tersi de her şeye sıfırdan başlama komikliğin-

den başka bir şey değildir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metnin iletisini destekler?

A) Geçmişteki eserlerin kalitesi bugünkülerle kıyaslanamaz.

B) Geçmişten beslenen yazarlar mükemmele ulaşmaya daha yakındır.

C) Bir sanatçı daima ve durmaksızın yeninin, modernin peşinden gitmeli.

D) Kendi üslubunu oluşturamayan yazarlar sürekli geçmişe öykünme yoluna giderler.

7. Bir yaz günü idi. Galiba temmuz. Teyzemin Kanlıca’ da oturan kızı, küçük oğlu Ali ile beraber bize misafir 
gelmişti. Büyükler, ninemin odasına çekildiler. İki üç yaş kadar küçüğüm olan Ali ile ben de soluğu doğru 
sokakta aldık. Vapur iskelesi bitişik, deniz önümde, bana karışacak kimseler uzak. Bahçe her yaramazlığa 
müsait, havuzun içi kırmızı balık dolu. O güzel günü unutmak ne mümkün!

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

A) Makale

B) Anı

C) Deneme

D) Biyografi

8. Küçük kız elinde iki elma tutuyormuş. Annesi yanına gelmiş, Yumuşak bir ses tonuyla “Hayatım, elmalar-
dan bir tanesini bana verir misin?” diye sormuş. Küçük kız bir an annesine bakmış, ardından elmalardan 
birini hızlıca ısırıvermiş, hemen ardından diğerini de… Annesi her ne kadar gülümsemeye çalışsa da yaşa-

dığı hayal kırıklığı, yüzünden okunuyormuş. Bu bencilliği kızına yakıştıramayan annesi tam konuşmasını 
yapmaya hazırlanırken küçük kız ısırdığı iki elmadan birini annesine uzatmış ve  “Al anneciğim, bu elma 
daha tatlı, sen bunu ye.” demiş.
Bu anlatıda aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

A) Bencillik

B) Peşin hükümlülük

C) Cimrilik

D) Değerbilmezlik
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9. Kişileştirme sanatı, insan dışındaki varlıklara insan özelliklerinin aktarılmasıyla yapılır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni

B) Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır

C) Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz 
Gül dikende biter diken gül olmaz

D) Arzusun çektiğim Beserek Dağı
Elvan elvan çiçeklerin açtı mı?

10. Yer, şart, durum fark etmez; nerede olursa olsun, konu ne olursa olsun fark etmez. Onun dizeleri hemen 
ben buradayım der. Her yerde tanırım onları. O,  şiirlerini bir başkası gibi değil, bizatihi kendi gibi yazar. 
Kendi dili her zaman ben buradayım der. Sözcükler onun eserlerinde dile gelir ve söylemek istediklerini 
döker tek tek kâğıda. İşte böyle ortaya çıkar onun gerçek bir şair olduğu.

Bu metinde, sözü edilen şairin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Yalınlığı

B) Özlülüğü

C) Özgünlüğü

D) İçtenliği
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  B

2.  B

3.  C

4.  D

5.  D

6.  B

7.  B

8.  B

9.  B

10.  C

1.  A

2.  C

3.  D

4.  D

5.  B

6.  B

7.  C

8.  B

9.  C

10.  C

11.  D

12.  B

13.  C

14.  C

15.  D

16.  A

17.  D

18.  A

19.  C

1.  C

2.  C

3.  C

4.  C

5.  B

6.  B

7.  A

8.  C

9.  B

10.  A

11.  C

12.  D

13.  D

14.  B
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2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe :  5   soru

• Matematik :  5   soru

• Fen Bilimleri :  7   soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük :  10 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :  6   soru

• İngilizce :  8   soru



3

Türkçe Soruları

1.

2. Benzetme (Teşbih): Sözün etkisini arttırmak veya anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki 
kavram ya da varlıktan, zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir.

Karşıtlık (Tezat): Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların bir arada kullanılmasıdır.

Kişileştirme (Teşhis): İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesidir.

Konuşturma (İntak): Kişileştirilen canlı veya cansız varlıkların konuşturulmasıdır.

Dijital okuryazarlık,  dijital medyayı etkin biçimde kullanmak ve ona katkı sağlamak için oldukça önemli bir 
beceridir. Çağımızda artık dijital dünya ve gerçek dünya iç içe girmiş durumda. Dijital ortamın içinde
geçirdiğimiz zamanı verimli kullanmak adına dijital okuryazarlıkta kendimizi geliştirmemiz gerekir. Okuryazarlık 
denince akla öncelikle okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri geliyor ancak dijital dünyanın
okuryazarlığı bu becerilerin bir adım ötesinde denebilir. Onun mutfağından çeşit çeşit ürün çıkıyor. Teknolojiye 
erişimin çok kolay olduğu bugünlerde dijital okuryazarlık bize kodlama yapma, bilişsel yetenek ve sayısal 
düşünme becerilerini de kazandırabiliyor.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kodlama Becerisinin Kişilere Sunduğu İmkânlar

B) Dijital Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği

C) Bir 21.Yüzyıl Becerisi Olarak Dijital Okuryazarlık

D) Dil Becersinin Geliştirilmesinde Dijital Okuryazalığın Etkisi

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?

A) Ben de gördüm güneşin doğarken battığını (Karşıtlık)

B) Kendi aralarında tartışan fikirlerim nihayet sonuca vardı. (Kişileştirme)

C) Yağmur gelmeden uçun yuvanıza yavrularım, dedi anne serçe. (Konuşturma)

D) Şaşkınlıktan eli ayağına dolaşarak pencereye doğru koştu. (Benzetme)
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3.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin iletisi bu sözle örtüşür?

A) Ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.

B) Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.

C) Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

D) Kaplumbağa başını çıkarabildiği kadar ilerler.

4.

Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez, çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün 
gördüğü, kulağının işittiği bir şey olsun da ne olduğunu anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, 
öğrenmek için gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de gene “Yenildim.” demez, bir yalan uydurup 
ona inanır. İnsanoğlunun mutluluk arkasından koştuğunu sanırlar  oysaki asıl ereği sevinç, şu 
filozofların söylediği “bilme” den doğan sevinçtir. Pascal “Evren kişiyi ezse de kişi evrenden uludur; 
ezildiğini, evrenin üstünlüğünü bilir; evren ise bilmez.” diyor. Kişilerin en ürkeğine, canını en sevenine bakın; 
en müthiş doğruları bilmek dileğini onda bile bulursunuz. 

Almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, yaşamak istediğin
hayatı yaşarlar.

Bu parçada, öne sürülen düşünceyi geliştirmek için 

I.   Tanık gösterme

II.  Benzetme

III. Örnekleme

yollarından hangilerine başvurulmamıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.
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5.

Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz 
renk katmak, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz 
kitaplara sarılmaktır. Bırakınız ıssız bir adaya gitmeyi, herhangi bir yolculuğa çıkarken bile hangi 
okuryazar, yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez? Yolculukta, çoğu zaman olduğu gibi 
çevremize bakıp dalmaktan, yanımıza aldığımız kitapları okuyamayacağımızı bilsek bile onları gene de 
el altında bulundurmak isteriz. Çünkü onların can yoldaşı olduğunu biliriz. Düşünüyorum da şu dünyadan 
kitap yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olurdu. Romancı veya şair için yazmak 
nasıl dayanılmaz bir ihtiyaçsa okur için de yazılanları okumak öyledir. En kötümser zamanlarımızda 
yardıma koşan onlardır. 
                                                                                                      

                                                                                                               

Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın 
birçok bölgesinde insanlar; çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir 
yaşam sürmektedir. Bilim adamları ise bu olumsuzlukların devamı hâlinde dünyadaki tüm canlıların ciddi 
biçimde tehdit altında olduğunu vurguluyorlar. Hâlbuki insanoğlunun gelişimi başlarda yaşam ve doğal 
çevre ile uyum içinde sürmüştür. Ancak dünyadaki toplumsal ve teknolojik gelişmelerin hızla artışı 
karşısında ekolojik sistemin bu hassas dengesi giderek bozulmuştur. Bu tehlikeli gelişmenin seyircisi 
durumunda olan insanlık ise dünyada dengeli bir çevrenin korunamaması hâlinde tüm canlıların varlığının 
sürmesinin olanaksızlığını acaba ne zaman anlayacak? 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Karşılaştırma yapma

B) Kişileştirmeye başvurma

C) Geçiş ve bağlantı unsurlarına yer verme

D) Kişisel görüş bildirme



25

CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.D

2.C

3.B

4.C

5.D

6.A

7.B

8.A

9.D

10.C

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.D

2.A

3.D

4.B

5.C

6.A

7.D

8.A

İNGİLİZCE

1.A

2.C

3.B

4.B

5.B

6.A

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.C

2.D

3.D

4.A

5.B

1.C

2.D

3.A

4.D

5.C

1.D

2.B

3.C

4.B

5.C

6.C

7.C



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 15 soru

• Matematik : 15 soru

• Fen Bilimleri : 22 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 18 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 16 soru

• İngilizce : 15 soru
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Türkçe Soruları

1. Bir vefasız zalim yâre bağlandım,
Tarih üç yüz otuz beşte evlendim.
Sekiz sene bir arada eğlendim,
Zalim kâfir yetim koydu kuzumu.
                                         Âşık VEYSEL 

Bu dizelerdeki altı çizili bölümle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Cümlede anlatılan yargıyı içeren temel öge olduğu için yüklemdir.
B) Yüklemin bildirdiği işi veya durumu gerçekleştiren öge olduğu için öznedir.
C) Yüklemde belirtilen yargıyı zaman bakımından tamamladığı için zarf tümlecidir.
D) Yüklemin anlamını yer bakımından tamamladığı için dolaylı tümleçtir. 

2. Millet olma yolunda vurgulamamız gereken en önemli husus; toplumdaki fertler arasında sevgi ve saygı hislerini canlı 
tutan, en gerekli anlarda karşılık beklemeksizin dayanışmayı sağlayan duygu ortaklığının mevcudiyeti olmalıdır.

Paragraftaki altı çizili  kelimelerin Türkçe karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) konu - birey - düş - varlık
B) özellik - kişi - sezgi - oluşum
C) tema - şahıs - duygu - oluşum
D) konu - birey - duygu - varlık
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3. Zamanın kıymetini insanoğlu ne yazık ki genç yaşlarda iken bilemiyor. Gençlere bakıyorum kendilerinin bir şey 
öğrenmelerine yarayacak en kıymetli zamanlarını bir mirasyedinin para harcaması gibi boşu boşuna harcıyorlar.

Verilen metin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kişisel yorum içermektedir.
B) Tanımlamaya başvurulmuştur.
C) Birbiriyle çelişen ifadeler vardır.
D) Olasılık bildiren cümleler kullanılmıştır.

4. • Karac’oğlan der ki ölüp ölünce
       Ben de güzel sevdim kendi hâlimce
• Mehmet Akif Ersoy’u anmak için 12 Mart günü program yapılacak.
• Dilimizde -sız’la türetilen pek çok sözcük vardır.

Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? 

A) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. 
B) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 

C) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. 
D) Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.

5. Deyimler, dildeki kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ortaya koyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimleri 
oluşturan sözcükler çoğunlukla mecaz anlam kazanır. Bu nedenledir ki deyimlerin başka dillerde tıpatıp karşılığını 
bulmak neredeyse imkânsızdır. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu metindeki ‘’tıpatıp’’ sözcüğünün anlamını karşılayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Kutlama alanını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
B) Kesin çözüm bulunmayan sorunlar daha karmaşık hâle gelir.

C) Arda'nın gömleği Erdem'e tam uydu.
D) Bütçelerine uygun bir araba almak istiyorlar.
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6. Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’dan sonraki ikinci büyük merkezi olan Kayseri’nin yemek kültüründe Rum, 
Ermeni ve Osmanlı mutfaklarının izlerini görmek mümkündür. Bu özelliğiyle oldukça zengin bir mutfak kültürüne de 
sahip olan Kayseri mutfağı birçok farklı lezzeti bünyesinde barındırmaktadır. Türk mutfak kültürünü en güzel şekilde 
yansıtan önemli yerel mutfaklardan biri olan Kayseri mutfağı ağırlıklı olarak un ve et ürünlerine dayalıdır.

Metindeki altı çizili cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Karşılaştırma B) Abartma
C) Benzetme D) Eleştiri

7. Sıfat-fiiller, fiillerin sonuna ‘’-en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş’’ getirilerek oluşturulur. Sıfat-fiiller kendinden sonraki 
ismi niteleyerek sıfat tamlaması oluşturur. Sıfat-fiillerin, nitelediği ismin yerini tutması sonucu ‘’adlaşmış sıfat-fiiller’’ 
oluşur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde adlaşmış bir sıfat-fiil vardır?

A) Başarı, düzenli çalışanındır.
B) Dedesi, oldukça yaşlıydı.

C) Defterde, yazılacak yer kalmamış.
D) İçindeki çocuk, insanı hayata bağlar.
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8.

Aşağıdakilerden hangisi bu görselle ilgili değildir?

A) İnsanlar gemiyi limana ulaştırmanla ilgilenir. Yolda mücadele ettiğin fırtınalarla değil. O yüzden başarılarının 
tadını çıkar.

B) Kariyerim boyunca 9000’den fazla atış kaçırdım. Neredeyse 300 maç kaybettim. Hayatımda defalarca başarısız 
oldum ve işte bu sayede başardım.

C) Dünyanın bütün nimetleri elinde olsa bile onları tadabilecek bir ruh gerekir. Çünkü bizi mutlu eden, bir şeyin 
sahibi olmak değil tadına varabilmektir.

D) Bugün dünya şirketleri, hata yapanları cezalandırmıyor. Tam tersine, hata yapmayanları bünyelerinde 
barındırmıyor. Çünkü hata yapmamanın iki nedeni olabilir: Birincisi, iş yapmayanlar hata yapmaz. İkincisi, risk 
almaktan çekinenler hata yapmaz.

9. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken başı dönmeyenlerdendir o. Davetlerde boy göstermez, gösterişe fırsat vermez. 
Özel hayatında fazlasıyla titizdir. Gözlerden uzak bir aile hayatı vardır. Yıldızdır ama sade bir vatandaş gibidir. İlkeli, 
insanları kırmamaya çalışan, mütevazı, incelikleri olan, samimi biridir. Bu kadar ün kazanıp çocuksu tarafını hiç 
kaybetmeyen insanlara  nadir  rastlanır. Sonradan olma bir oyunculuk değildir onunki; o, sanki milyonların sevgilisi 
olarak doğmuş gibidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir?

A) Sessiz B) Seyrek
C) Özenli D) Alçak gönüllü

10. • Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle 
başlar.

• Kurum, kuruluş, kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
• Dilimizde sert ünsüzle (ç, f, h, k, p, s, ş, t) biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır.
• Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Zigana geçidinde trafik oldukça yoğun.
B) Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklenmişdi.

C) 12 Temmuz 2010 pazartesinin TDK için önemi büyüktür.
D) Mavi Köşe Bakkaliyesinin karşısındaki binada oturuyorlar.



7

11. Bir futbol akademisinin girişinde “Sizi buraya getiren, yeteneğiniz; burada tutacak olan ise karakterinizdir.” 
yazmaktadır. 

Bu sözden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Yeteneği olmayan kimse bu akademiye giremez.
B) Düzgün karakterli sporcular burada kalmaya devam eder.

C) Akademideki tüm futbolcular yeteneklidir.
D) İstenen karakterde olmayan futbolcuların kulüple ilişkisi kesilir.

12. Zarf-fiiller, fiillere getirilen ‘’-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e…-e, -r…-maz,  -meksizin, -dığında’’ ekleri ile 
yapılır ve cümleye zaman veya durum anlamı katar. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf-fiillerden hangisi cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Evden çıkarken doğal gaz vanasını kontrol etti.
B) Okula varır varmaz kantine uğradı.

C) Karnı acıkınca gözü hiçbir şeyi görmez olur.
D) Çamurlu yollardan bata çıka ilerliyorduk.

13. Tezat, birbirinin karşıtı olan duygu, düşünce veya durumların dile getirilmesiyle oluşturulan söz sanatıdır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı yoktur?

A) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü.
B) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

C) Ben de gördüm güneşin doğarken battığını.
D) Hasreti çıkmaz yüreklerden bu aşkın.
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14. • ‘’Doğu’’ ve ‘’batı’’ sözleri düşünce, hayat tarzı anlamında kullanıldığında büyük; yön bildirmek için kullanıldığında 
küçük harfle başlar.

• Köşk, han, kale, köprü vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. 
• Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.
• Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri de Lale Devri’dir.
B) Virüs, Avrupa’nın batısında da görülmeye başlamış.

C) İshak Paşa sarayını her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
D) Ramazan Bayramı’nda Eskişehir’e gitmeyi düşünüyoruz.

15. Noktalı Virgül ( ; )
* Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
* Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
* İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Buna göre,

I. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.
II. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
III. Annem, Erdem ve Eylül’ü yanına çağırdı; onlarla birlikte domates, biber ve salatalık topladı.
IV. Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.
 

cümlelerinden hangilerinde  noktalı virgül (;) aynı işlevde kullanılmıştır?

A) I ve II.
B) I ve IV.

C) II ve III.
D) III ve IV.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1. C 10. D 1. C 10. B 1. B 10. D 19. A

2. D 11. A 2. C 11. B 2. C 11. C 20. B

3. A 12. D 3. A 12. A 3. A 12. A 21. C

4. A 13. D 4. A 13. C 4. D 13. B 22. B

5. C 14. C 5. B 14. A 5. D 14. D

6. A 15. C 6. D 15. B 6. B 15. B

7. A 7. C 7. A 16. B

8. C 8. B 8. C 17. C

9. A 9. B 9. B 18. D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE

1. B 11. C 1. A 9. B 1. B 11. C

2. B 12. B 2. D 10. A 2. B 12. A

3. D 13. B 3. B 11. B 3. C 13. B

4. A 14. A 4. A 12. A 4. A 14. A

5. B 15. B 5. D 13. C 5. D 15. D

6. C 16. C 6. C 14. A 6. B

7. B 17. B 7. A 15. D 7. C

8. C 18. C 8. C 16. A 8. D

9. B 9. D

10. D 10. C
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8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe :  5 soru

• Matematik : 11 soru

• Fen Bilimleri :   9 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 15 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : -

• İngilizce :  9 soru
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1. Fiil kök veya gövdelerine belirli bazı yapım eklerinin eklenmesiyle oluşan ve cümle içinde isim, sıfat

veya zarf görevinde kullanılabilen sözcüklere fiilimsi denir.

Buna göre,
Kurdun biri açlıktan öyle yorgun düşmüş ki kımıldayacak hâli kalmamış. Bakmış, karşısında bir koyun 

          I                II
kıpır kıpır yayılıyor. Hemen seslenmiş: “Merhaba Dostum! İçim yanıyor, ne olur şu dereden bana bir

          III
yudum su getir de içeyim.” Kurdun bu sözü üzerine koyun, “Emrin başım üzerine. Ben sana su getireyim, 

       IV
sen de karnını doyurmak için beni ye olur mu?” diye karşılık vermiş.

metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir?

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

2.

* Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.
* Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar.
* Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle
başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yazım kurallarından herhangi birinin örneği yoktur?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı.

B) Ankara kedisi, evde beslemek için en çok tercih edilen kedi cinslerinden biridir.

C) Sulu tarıma geçen Harran Ovası, pamuk ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır.

D) Yeni komşumuz Hüseyin Bey’in Ankaralı olduğunu duydum.

Türkçe Soruları
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3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yemyeşil bir sabah... Her tarafta kuşlar uçuyor, buldukları azıcık su birikintilerinde yıkanıyordu. Güneş, masmavi gök-
yüzünde pırıl pırıl parlıyor; uzun geçen bir kıştan sonra var gücüyle doğayı ısıtmaya çalışıyordu. Etrafa türlü ağaçlar-
dan insanı mest eden bir koku yayılıyor, ılık bir esinti âdeta yüzümü gıdıklıyordu.

3. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

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

4. Metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Dokunma       B) Koklama C) Tatma D) Görme

5. (I)Ağaçlarla kaplı dağları, buz gibi suları olan Akşehir’in şirin bir köyünde, İbrahim adında bir çocuk yaşıyordu.

(II) İbrahim de her çocuk gibi oyun oynamayı seviyordu. (III) Fakat onun oynamayı tercih ettiği oyunlar, arkadaşlarınınkin-
den çok farklıydı. (IV) Arkadaşları kangal dikenlerini ipe bağlayarak arabacılık oynarken İbrahim çamurla oynardı.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede betimlemeye başvurulmuştur.

B) II. cümlede genelleme yapılmıştır.

C) III. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir.

D) IV. cümlede koşul-sonuç ilgisi kurulmuştur.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

İNGİLİZCE

1.  B

2.  A

3.  B

4.  C

5.  D

1.  C

2.  B

3.  B

4.  C

5.  D

6.  B

7.  A

8.  B

9.  C

10.  C

    11.  B

1.  C

2.  C

3.  B

4.  C

5.  D

6.  A

7.  C

8.  D

9.  B

1.  C

2.  B

3.  C

4.  B

5.  D

6.  A

7.  B

8.  D

9.  C

10.  B

    11. B

    12. A

    13. C

    14. B

    15. A

1.  B

2.  C

3.  B

4.  B

5.  C

6.  A

7.  D

8.  C

9.  A
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ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık NİĞDE İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 8 soru

• Matematik : 8 soru

• Fen Bilimleri : 8 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 9 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 9 soru

• İngilizce : 10 soru
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1. Edebiyatımızda hâkim bakış açısı olarak bilinen bir anlatım tekniği vardır. Bu anlatım tekniğinin bazı özellikleri 
şunlardır:

• Anlatıcı olayların içinde yer almaz.
• Anlatıcı kişilerin zihinlerinden geçenleri bilir ve okuyucuya bu bilinçle aktarır.
• Anlatıcı yaşanacak olayları bilir ve olayların akışına müdahale etmez.
• Anlatıcı kahramanların duygularını ve düşüncelerini bilir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisi hâkim bakış açısı tekniğine örnek olamaz?

A) Onur, arkasına bakmadan yürüyordu. Bugün başına gelenleri düşünüyordu. Düşündükçe de sinirleri bozuluyordu. 
Keşke şunu da deseydim, keşke bunu da söyleseydim bunu niye söylemedim, diye kendine kızıyordu. Bir yandan 
da otobüs vaktinin yaklaştığı aklına gelmişti. Adımları sıklaşmaya ve büyümeye başlamıştı.

B) Birden bastıran yağışla herkes bir yere kaçıştı. Az önce hem yürüyüp hem de acımasızca tartışan bu insanlar 
yağmurun başlamasıyla her şeyi unutmuşlardı. Demek ki insanların birinci önceliği her zaman güvenlik olmuştur. 
Yağmurun azalmasıyla beraber herkes az önceki tartışmayla ilgili söyleyeceklerini düşünmeye başlamıştı.

C) Acılı hâlini herkes fark etmişti. Kimse sebebini bilmese de herkes merak ediyordu. Birden kanepeye oturdu. 
Eline telefonu aldı ve son bir umutla annesini aradı. Yüzündeki acı, yerini yavaş yavaş gülümsemeye bırakırken 
odadakilerin merakı iyice artmıştı. Telefonu kapattı ve mutluluktan gülen gözlerle etrafına baktı.

D) O sabah binlerce düşünceyle uyandım. Etrafımda bakındım. Ne yapacağıma tam karar verememiştim ama şunu 
biliyordum ki beni güzel günler bekliyordu. Yavaşça doğruldum. Çalan saati durdurdum ve ayağa kalkınca yeni bir 
hayatın başladığını hissettim. Bugüne kadar çok kez yataktan kalktım ama bu kalkışım farklıydı.

Türkçe Soruları

2. Kişileştirme ile konuşturma kardeş iki sanattır bence. Çünkü birbirlerine çok benzer. Ancak bana sorarsanız 
konuşturma büyük kardeştir. Neden mi? Çünkü bir yerde konuşturma varsa kişileştirme de orada doğal olarak bulunur. 
Yani konuşturma, kişileştirmeyi kollarının altına alabilen kapsamı daha geniş olan büyük kardeştir. İkisi de o an orada 
vardır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu duruma örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Gür sesiyle bağırıyor bana yollar
Gel gidelim seninle uzaklara diye

B) Sen giderken; hüzünle bakar duvar
Buralarda seni unutmayacak biri var

C) Atladım daldan dala her an
Ne çabuk geçtin sen zaman

D) Bir bahar mevsimidir
Kulağımdaki yârin hoş sesidir
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3. Bu anlatım biçimi için çok güzel bir tabir vardır: ”Sözle resim yapma sanatı.” Bahsettiğim şeyi tahmin ettiniz aslında. 
Bu anlatım biçimi “betimleme” diğer adıyla “tasvir etme” dir. Bu anlatım biçiminde manzara, kişi ya da görüntü durağan 
hâlde verilir. Hareket yoktur. Okuyucu ya da dinleyicinin kafasında bir resim canlandırılmaya çalışılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlatım biçimine örnek olabilir?

A) Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen 
şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hâlâ siyahlığını 
koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerini kapatacak şekilde bırakmış. 

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik 
alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. 

C) Çocukların müthiş kahkahaları içinde yolumuza devam ediyorduk. İçimizde bir kıpırtı ve ormanın içinden aşağı inen 
yolun denizle kavuşması gibi biz de neşeliydik. Bir çocuğun zıplaması gibi çarpıyordu kalplerimiz. Sıcak havanın da 
etkisiyle enerjimiz zirvedeydi.

D) Bazı bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar. Üstelik bunlar, edebiyatçı olmadıklarını ileri sürerek 
hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu, mazeret olamaz. Çünkü bizim onlardan istediğimiz, duygu ve düşüncelerini 
düzgün bir dille yazmalarıdır. Bunun için de sanatçı olmaya gerek yoktur.

4.

UYUM SINIFLARI

ÖZEL EĞİTİM

meb.gov.tr

SINIF

09:00

09:30

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

ORTAOKUL
5. SINIF

ORTAOKUL
6. SINIF

ORTAOKUL
7. SINIF

ORTAOKUL
8. SINIF

İMAM HATİP
ORTAOKULU

13:30

VELİ KUŞAĞI 21:00

14:00

SOSYAL BİLGİLER-5

FEN BİLİMLERİ-5
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TÜRKÇE-6

MATEMATİK-6

SOSYAL BİLGİLER-6

FEN BİLİMLERİ-6

İNGİLİZCE-6 TÜRKÇE-6

MATEMATİK-6

İNGİLİZCE-6

FEN BİLİMLERİ-6

TÜRKÇE-7

MATEMATİK-7

SOSYAL BİLGİLER-7

FEN BİLİMLERİ-7

İNGİLİZCE-7 TÜRKÇE-7

MATEMATİK-7

MATEMATİK-7

FEN BİLİMLERİ-7

TÜRKÇE-8

MATEMATİK-8

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK-8

FEN BİLİMLERİ-8 MATEMATİK-8

İNGİLİZCE-8 TÜRKÇE-8 İNGİLİZCE-8

FEN BİLİMLERİ-8

ARAPÇA-5 ARAPÇA-6 ARAPÇA-7 ARAPÇA-8 KUR'AN-I KERİM

TÜRKÇE-5

MATEMATİK-5 DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-5

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-6

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ-7
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AİLE BİLGİLENDİRME TÜRKÇEHAYAT BİLGİSİ AİLE BİLGİLENDİRME MATEMATİK

BİZDEN BİZDEN BİZDEN

MAYIS
18-22

19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLİK VE SPOR

BAYRAMI

Yukarıdaki görselde Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA TV haftalık yayın akışı verilmiştir.  

Bu görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bakanlığımız velilere yönelik de yayınlar hazırlamıştır.

B) 19.05.2020 tarihinde ders yayını yapılmayacaktır.

C) Uyum sınıfları için söz konusu tarihler arasında sadece Türkçe dersi yayını yapılacaktır.

D) 8. sınıflar için Türkçe dersinde fiilimsiler konusu işlenecektir.
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5. Bilgisayarın başına oturun ve internet tarayıcınızı açın. Aynı işlemi telefonunuzla da yapabilirsiniz, yeter ki internetiniz 
olsun. Vücudunuzda herhangi bir yeriniz ağrıyormuş gibi arama yapın. Emin olun, açılan sayfalar sizi farklı sayfalara 
yönlendirecek; okuyacaksınız ve günün sonunda kafanız hiç olmadığı kadar karışacak. Hiçbir şeyiniz yok ve bana 
inanın ki çok sağlıklısınız. Şu da bir gerçek ki siz internet hastalığına yakalandınız. Hiçbir tıbbi ve bilimsel temele 
dayanmayan bu araştırma yöntemi size doğruyu söylemeyecektir. Ha şu da var ki kendinizi kötü mü hissediyorsunuz, 
siz en iyisi en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişiler, hastalıklarının farkına varamazlar.

B) İnternet, her zaman doğru sonuçlar vermez.

C) Her hastalığın teşhisi ve tedavi yöntemi birbirinden farklıdır.

D) Uzman kişiler tarafından doğru yöntemlerle yapılmayan araştırmalar, doğru sonuçlar vermez.

6. Öznel ifadeler, doğruluğu kişiden kişiye değişen kesin ve net doğrusu olmayan ifadelerdir. Bu nedenle de kanıtlanamaz 
ifadelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Yazarın kalemine hâkimiyetine diyeceğim hiçbir şey yok ancak yazar, zaman zaman içerikte tekrara düşmektedir.

B) 1878 yılında yönetim olarak el değiştiren bu yerleşim yeri eski çağlardan beri nüfus olarak etrafındaki şehirlere göre 
çok kalabalıktır. 

C) Bir yerin iyi ya da kötü olması orada bulunan binalardan çok sizin oraya verdiğiniz değerle ölçülmelidir.

D) Yaşam destek ünitesine bağlanmış gibi telefonlarını şarja takıp prizin dibinde oturan insanların artışını görmek beni 
üzüyor.
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7. Tıp alanında hiçbir eğitimi, yetkinliği ya da bilgisi olmayan bir kişinin tamamen kulaktan dolma bilgilerle bir insana 
ilaç tavsiyesinde bulunması veya dış görünüşüne bakarak hastalık teşhisi koyması bizlere çok inandırıcı ve güvenilir 
gelmez. Yani bizler söylenen sözden önce o sözü söyleyen kişinin o alandaki yetkinliğine ve eğitimine bakar ona göre 
söze değer veririz.

Bu önerme dikkate alındığında aşağıdaki durumların hangisi diğerlerine göre güvenilirlik açısından zayıftır?

A) Bir Türkçe öğretmeninin öğrencilerine Türkçeyi doğru kullanmaları hakkında uyarılarda bulunması.

B) Bir taksi şoförünün akaryakıt fiyatlarının gereksizce yükseldiğini söylemesi.

C) Bir yapı denetim uzmanının belgeleri inceledikten sonra binaya yanlış ruhsat verildiğini söylemesi.

D) Bir avukatın dava dosyasını inceleyerek dosya sahibine izleyeceği hukuki yol hakkında bilgi vermesi.

8. Asya, Betül, Cengiz, Davut, Emine ve Ferhat bir hastanede nöbetçi doktorlardır. Nöbet günleriyle alakalı şunlar 
bilinmektedir: 

• 1. gün nöbet tutan doktor 7. gün de nöbet tutmaktadır ve ilk nöbeti Doktor Betül tutmaktadır.
• Bir erkek doktor nöbet tuttuktan sonra hep bir kadın doktor nöbet tutmaktadır.
• Bilge, haftanın ilk nöbetini Davut’a devretmekte ve son nöbetini Ferhat’ tan devralmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, hangi doktorların nöbet günü kesin olarak bilinemez?

A) Davut – Emine B) Asya – Emine

C) Asya – Ferhat D) Cengiz – Ferhat
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  C

2.  D

3.  A

4.  A

5.  A

6.  C

7.  B

8.  A

9.  B

10.  D

İNGİLİZCE

1.  C

2.  A

3.  A

4.  B

5.  C

6.  D

7.  D

8.  D

9.  B

1.  D

2.  A

3.  D

4.  D

5.  D

6.  A

7.  B

8.  C

9.  D

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  D

2.  A

3.  A

4.  D

5.  D

6.  B

7.  B

8.  B

1.  C

2.  B

3.  A

4.  B

5.  C

6.  B

7.  A

8.  D

1.  C

2.  C

3.  D

4.  D

5.  C

6.  C

7.  C

8.  D



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

 ● Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 5 soru

• Matematik : 7 soru

• Fen Bilimleri : 11 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 11 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 13 soru

• İngilizce : 12 soru
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1.  Aynı kelimenin tekrarlanması; anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana 
kullanılması şeklinde oluşturulan ikilemeler, içinde bulundukları cümlelere yaklaşıklık, kesinlik, sürerlilik, pekiştirme gibi  
anlamlar katar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ikileme, bulunduğu cümleye kesinlik anlamı katmıştır?

A) Gerçekler er geç ortaya çıkacak.

B) Dayımın oğlunu az çok tanırsın.

C) Engebeli bir arazide bata çıka ilerliyorduk.

D) Yol kenarındaki irili ufaklı mantarları gördün mü?

2.  Bir kişinin kendi tutum, davranış ve alışkanlıkları üzerine yönelttiği yargılara öz eleştiri denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır? 

A) Bu verimli toprakların yeteri kadar değerlendirilmediği kanaatindeyim.

B) İnsanları daha iyi dinlemem gerektiğini fark ettim.

C) Ses çıkarmamak, kimi zaman en kuvvetli eleştiridir.

D) Bana soracak olursan bin bilsen de bir bilene danışmalısın.

3.  Aşağıda büyük harflerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir:

• Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

• Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

• Saray, köşk, han, kale, köprü vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

Buna göre,

I.   Galata kulesi 18. yy.ın ilk çeyreğinde yangınlara karşı gözetleme noktası olarak kullanılmaya başlandı.

II.  İlçemizin çeşitli okullarından gelen öğrenci ve öğretmenleri Kaymakam, makamında kabul etti.

III. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, Şanlıurfa İli sınırları içinde yer almaktadır.

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

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

Türkçe Soruları
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4.  Bir sınava giren Gamze, Gülsu, Doğukan ve Yiğit adlı öğrencilerin doğru cevap sayıları hakkında şunlar bilinmektedir:

● Gamze’nin, matematik ve fen bilimlerindeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizceye göre daha fazladır.

● Gülsu; en çok doğruyu Türkçe, en az doğruyu ise İngilizceden yapmıştır.

● Doğukan’ın doğru sayısı her ders için farklıdır.

● Matematik dersinde en az doğru cevabı Yiğit vermiştir.

Bu açıklamalara uygun olarak oluşturulan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 
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5.  1920’li yıllarda Kahramanmaraşlı seyyar dondurmacıların evlerinde ilkel koşullarda keçi sütü, salep ve kelle şekerle 
hazırlayarak dut ağacından yapılmış küleklerdeki tuz ve kar karışımıyla çevrili tulumbalarda tekerlemeler eşliğinde 
sattıkları dondurma, zaman içerisinde -özellikle 1980’li yıllardan itibaren- bileşim ve üretim teknolojisindeki hızlı gelişim 
sayesinde bugünkü kalite düzeyine erişmiştir. Günümüzde Maraş dondurması üstün kalite nitelikleri ve kendine özgü 
tüketimiyle (oda sıcaklığında yaklaşık 5–10 dakika bekletildikten sonra -12 ºC’de, çatal ve bıçakla) halkın beğenisini 
kazanmış, ulusal ve uluslararası gıda pazarlarında önemli bir yer edinmiştir.

Bu parçada Maraş dondurması ile ilgili;

I. Nasıl tüketilir? 

II. İçeriğinde neler bulunur?

III. Hangi ülkelere pazarlanır? 

sorularından hangilerinin cevabı vardır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  D

2.  B

3.  A

4.  C

5.  A

6.  B

7.  B

8.  C

9.  D

10.  C

11.  D

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  B

2.  C

3.  D

4.  B

5.  B

6.  D

7.  B

8.  D

9.  C

10.  D

11.  C

12.  D

İNGİLİZCE

1.  D

2.  D

3.  A

4.  B

5.  D

6.  B

7.  B

8.  C

9.  D

10.  B

11.  A

12.  D

13.  B

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

1.  A

2.  B

3.  C

4.  D

5.  A

1.  B

2.  C

3.  A

4.  C

5.  D

6.  D

7.  D

1.  C

2.  A

3.  C

4.  B

5.  C

6.  D

7.  C

8.  B

9.  A

10.  A

11.  B



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 11 soru

• Matematik : 16 soru

• Fen Bilimleri : 10 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 14 soru

• İngilizce : 24 soru
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Türkçe Soruları

1. Aşağıda bazı kedi türleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Tiffanie Kedisi : Yarı uzun tüylü olarak kabul edilen bu kediler, uzun tüylü ırklar kadar bakım gerektirmez. En 
belirgin özellikleri gözlerinin sarı olmasıdır. Meraklı yapıları evden kaçıp yabancıların evlerine dalmalarına neden 
olabilir. 

Snowshoe : İyi bir avcı ve oyuncudur. Özellikle atılan nesneleri alıp getirme oyununu çok sever. Kısa olan tüyleri 
çok sık bakım istemez. Burnu ve çenesi bir pamuk gibi beyazdır. İnsanlarla olmaktan mutlu olan sosyal bir kedi 
türüdür. 

Europen Burmese : Evcilleştirme konusunda oldukça sadık ve cana yakın bir kedi türüdür. Kafaları, grimsi  
vücutlarıyla orantılıdır. İnce ve narin bir görüntüye sahiptir. Tüyleri kısa olduğu için fazla bir bakıma ihtiyaç duymaz.

Ragdoll Kedisi : Diğer kedilere nazaran sahiplerine âdeta tutkuyla bağlıdır. Tüylerinin sık sık taranmaması 
durumunda huzursuz olabilecek bu kedinin patileri bedenine göre koyu renge sahiptir.

Ayşe, kendisine bir arkadaş kadar yakın olabilecek ancak  bakıma çok fazla ihtiyaç duymayan bir kedi sahiplenmek 
istemektedir.

Buna göre Ayşe hangi kediyi tercih etmelidir?

A)       B) 

C)       D)
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2.

Metinde verilen bilgilere göre koronavirüsle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Özellikle burun yoluyla vücuda girmektedir.

B) Dünyadaki bütün ülkelere Çin’den yayılmıştır.

C) Zatürre, ağır solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalar için risk oluşturmaktadır.

D) Öksürük ya da hapşırık sırasında ortaya çıkan damlacıklarla bulaşmaktadır.
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3.

Verilen metni okuduktan sonra Sercan, Funda, Ufuk ve Zehra’nın aralarında geçen konuşma şu şekildedir:

Sercan: Sabahları erken ve geceleri ara ara uyanmamın sebebini evimin borcunu ödeme tarihinin yaklaşmasına 
bağlıyorum.

Funda: Herhangi bir işe giremediğim için stres yapıyorum ve sonucunda uyku kalitem düşüyor, çok uyusam da 
sabahları yorgun kalkıyorum.

Ufuk: İş hayatımdaki zorluklar sebebiyle gün içinde çok yoruluyorum, bu yüzden sabahları zor uyanıyorum.

Zehra: Gün içinde çok fazla yürümem gerekiyor. Bu sebeple eve geldiğimde mutlaka 1-2 saat uyuduğum için 
geceleri geç uyuyabiliyorum.

Yukarıdaki metne göre bu kişilerden hangileri insomni sorununu yaşıyor olabilir?

A) Sercan-Funda
B) Ufuk-Zehra
C) Sercan-Ufuk
D) Funda-Zehra

UYKU
RAPORU
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4 .

Eda : İşçiler başladıkları inşaatı zamanında tamamlayabilmek için gece gündüz çalışıyor.
Elif : Yaz gelsin de tatilimizi nerede geçireceğimize o zaman karar veririz.
Umut : Zavallı at, koşmaktan bitkin düştüğünden sendelemeye başlamıştı.
Aydın : Yeni çıkan kitabını okuyunca bu yazarı daha çok sevdi.      

Numaralandırılmış cümle özellikleriyle öğrencilerin cümleleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur?

A) Eda - 2
 Elif - 3
 Umut - 1
 Aydın - 4

B)  Eda - 1
 Elif - 2
 Umut - 3
 Aydın - 4

C)  Eda - 2
 Elif - 4
 Umut - 1
 Aydın - 3

D)  Eda - 1
 Elif - 4
 Umut - 2
 Aydın – 3

Neden-sonuç 
cümlesi
1

Amaç-sonuç 
cümlesi
2

Koşul cümlesi
3

Karşılaştırma 
cümlesi
4
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5. Asya Öğretmen, sınıf tahtasına cümlenin ögeleriyle ilgili sınıf tahtasına şu bilgileri yazar:

Daha sonra Asya Öğretmen, “ Tahtada yazılı cümlede kullanılmayan bir öge var. Bu cümlede kullanılmayan ögeyi 
kendi cümlenizde kullanınız. Ayrıca tahtadaki cümlenin öznesinin yeri ile sizin cümlenizin öznesinin yeri farklı 
olsun.” der.

Buna göre hangisi Asya Öğretmen’in öğrencilerinden istediği cümle olabilir?

A) Tiyatro; insanı insana, insanla anlatma sanatıdır.
B) Kanaatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl zengin etsin?
C) Çocukluğunu yaşamamış insan kolay kolay tam bir insan olamaz.
D) Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu, çalışmaya devam etmektir.

YÜKLEM

durum

ÖZNE

NESNE

YER
TAMLAYICISI

ZARF
TAMLAYICISI

etkilenendir.

Yönelme, bulunma, Sebep, durum, 
miktar bildirir.
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Fiilimsiler, fiillere belirli ekler getirilerek türetilen 
ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen 
sözcüklerdir. İsim-fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 
üçe ayrılır. İsim fiiller, fiillere getirilen “-me, -iş,-mek” 
ekleri ile; sıfat fiiller ise fiillere getirilen “-an, -ası, 
-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri ile yapılır. 

Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde hem 
isim-fiil hem de sıfat-fiil kullanılmıştır?

A)  Çözülen bir demetten indiler birer birer,
     Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
     Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
     Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

   

B)  Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber
     Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun,
     Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
     Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

   

C)  En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra,
     Beyaz boyunlarını uzattılar taslara...
     Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer.

   

D)  Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,
     Hatırlatır uzayan dem çekişleri rüzgâr
     Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

 ► Fiilimsiler, fiillere belirli ekler getirilerek türetilen 
ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen 
sözcüklerdir. Bu sözcükler bir fiil gibi olumsuz 
yapılabilir fakat bir fiil gibi çekimlenemez. 
Cümlede isim, sıfat ya da zarf görevinde 
kullanılır.

 ► Yüklemi zaman, durum, miktar veya sebep 
yönüyle belirten ögeye zarf tümleci denir.

Buna göre hangi cümlenin zarf tümlecinde 
birden fazla fiilimsi bulunmaktadır?

A) Yaptığı şakalara gülmekten karnıma ağrılar girdi.
B) Azra, Muğla’ya gitmekten son anda vazgeçmişti.
C) Soru sormaktan çekindiğini daha yeni anladım.
D) İlk gördüğümde oluşan heyecanın yerini merak aldı.

Sevgili Anneciğim ve Babacığım,
Sizlerin sözlerinizden çok, davranışlarınızdan 
etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra 
yanlış yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak 
birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek 
beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

Verilen mektup hangi cümle ile tamamlanırsa 
mektubun ana düşüncesi verilmiş olur?

A)  Bana hatalarımı söylemezseniz gelişemem.
B)  Beni incitirseniz size karşı mesafeli olurum.
C)  Davranışlarınız söylediklerinizden daha önemli.
D)  Birbirinize karşı saygınız beni mutlu eder.

6. 7.

8.
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1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının arasına konur.

2.  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için konur.

3.  Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 
ayırmak için konur.

4.  Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

Derya Öğretmen virgülün işlevlerinden dördünü 
anlattıktan sonra öğrencilerinden bu işlevlere 
uygun örnek cümle istemiştir. Öğrencilerin 
verdikleri örnekler şu şekildedir:

Nuray: Çocuk, odasına gidip yenilenen eşyaları 
görmek için sabırsızlanıyordu.

Volkan: Yanımıza yaklaşan kır saçlı adam, her 
hâlinden belli olduğu üzere buraların yabancısıydı.

Melike: Gecesi ayaz bu kocaman şehir, Ankara, 
artık gündüzleri de buz kesiyordu benim için.

Murat: Bavuluna anılarını, mutluluklarını, 
sevdalarını hatta hayal kırıklıklarını bile sığdırmak 
istiyordu.

Buna göre hangi öğrenci virgülün hangi işlevine 
örnek vermiştir?

Hayallerimizde yaşatacağız hepimiz bu mevsim hem 
denizi hem doğayı.

Bu cümledeki altı çizili ögeyle ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi doğrudur?

A)  Öznenin yaptığı işten etkileneni belirlediği için 
nesnedir.

B)  Yüklemde belirtilen yargıyı zaman bakımından 
tamamladığı için zarf tümlecidir.

C)  Yüklemin bildirdiği işi veya durumu gerçekleştiren 
öge olduğu için öznedir.

D)  Yüklemin anlamını yer bakımından tamamladığı 
için dolaylı tümleçtir.

Tam otların sarardığı zamanlar 
Yere yüzükoyun uzanıyorum
Toprakta bir telaş, bir telaş  
Karıncalar öteden beri dostum...

Bu dizelerde aşağıda açıklaması verilen söz 
sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) İntak, insan dışındaki varlıkları konuşturmaktır.            
B)  Teşbih, aralarında ilgi bulunan iki unsurdan 

güçsüz olanı güçlü olana benzetmektir.     
C)  Teşhis, insan dışındaki varlıklara insana ait 

özelliklerin verilmesidir.     
D)  Mübalağa, sözün etkisini artırmak için bir şeyi 

olduğundan daha çok ya da az göstermektir.

9. 10.

11.
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Nuray Volkan Melike Murat

A) 4. 2. 1. 3.

B) 2. 4. 3. 1.

C) 4. 2. 3. 1.

D) 2. 3. 1. 4.
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CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.  A

2.  D

3.  B

4.  A

5.  B

6.  D

7.  A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK

1.  D

2.  B

3.  C

4.  D

5.  C

6.  B

7.  A

8.  C

İNGİLİZCE

1.  A

2.  D

3.  A

4.  A

5.  B

6.  D

7.  A

8.  C

9.  C

10.  B

11.  C

1.  D

2.  C

3.  C

4.  C

5.  A

6.  B

7.  C

8.  A

9.  B

10.  B

11.  D

12.  C

13.  C

14.  B

15.  C

16.  B 

1.  D

2.  A

3.  A

4.  C

5.  C

6.  C

7.  D

8.  B

9.  B

10.  D

8.  C

9.  C

10.  C

11.  B

12.  B

13.  B

14.  B

9.  B

10.  D

11.  D

12.  C

13.  B

14.  A

15.  C

16.  B

17.  B

18.  C

19.  A

20.  D

21.  D

22.  C

23.  A

24.  B



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
8. Sınıf Öğrencileri İçin Çalışma Soruları

(Bu kitapçık TOKAT İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

• Bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi I. dönem konularını kapsayan sorular bulunmaktadır.

• Türkçe : 18 soru

• Matematik : 10 soru

• Fen Bilimleri : 19 soru

• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 10 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :   8 soru

• İngilizce : 10 soru



3

Türkçe Soruları

1. Bu açıklamalardan hareketle verilen dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

A) Benzetme-Kişileştirme

B) Abartma-Kişileştirme

C) Benzetme-Tezat

D) Abartma-Tezat

Bir eylüldü başlayan içimde,
Ağaçlar dökmüştü yapraklarını,
Çimenler sararmıştı.
Rengi solmuştu tüm çiçeklerin,
Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı.
Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara.
Deli deli esiyordu rüzgar,
Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa,
Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar.
                 (Ümit Yaşar OĞUZCAN)

SÖZ

SANATLARI

Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini 
artırmak için aralarında değişik yönlerden 
ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın 
kuvvetli olana benzetilmesine benzetme 
denir.

                                                                             

İnsan dışındaki varlıklara insana özgü 
özelliklerin verilmesine kişileştirme denir.

Birbirine karşıt olan durum, kavram 
ve fikirlerin bir arada kullanılmasına 
karşıtlık (zıtlık) denir.

                                                                             

Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir 
durumu olduğundan daha büyük veya 
daha küçük göstermeye abartma denir.
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2.

Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yeni keşfedilen asteroide neden “Mini Ay” denildiği

B) Asteroidi Arizona Üniversitesindeki gök bilimcilerin keşfettiği

C) Yıllar sonra asteroidin Dünya’dan giderek uzaklaşabileceği

D) Asteroidin dünyanın yörüngesinde dönüşünü üç yılda tamamladığı

DÜNYA’NIN YÖRÜNGESİNDEKİ “MİNİ AY” 

ABD’deki Arizona Üniversitesinde bulunan Steward Gözlemevindeki gök bilimciler Dünya’nın yörüngesinde dolanan 
bir asteroit keşfettiler. Tıpkı Ay gibi, Dünya’nın çevresinde döndüğü için bu asteroide “Mini Ay” denildi. Resmî adıysa 
“2020 CD3” oldu. Asteroidin çapının 1,9 ila 3,5 metre arasında belirlendi. Yani yaklaşık bir otomobil kadar! 
Dünya’nın çevresindeki dönüşünü 379.2 günde tamamladığı tespit edilen asteroidin yaklaşık 3 yıldır Dünya’nın 
yörüngesinde olduğu düşünülüyor. Ancak yörüngesinin sabit olmaması nedeniyle zamanla Dünya’dan uzaklaşabileceği 
belirtiliyor.

3.

Verilen paragrafta noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur.

C) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.

D) Arasında ve, ile, ila,… -den … - e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır.

Titrek kavak hemen hemen bütün Avrasya’da bulunur. Kuzeyde orman sınırına kadar erişir, güneyde ise bozkırlarda 
hatta bataklıklar üzerinde bulunur. Alpler’de titrek kavak 1300-2000 metre yükseltiler arasında yayılış gösterir. Nemli 
yamaçlarda ve taban arazide çeşitli ağaç türleri - kayın, meşe, köknar, karaçam ve sarıçam - ormanlarının karışımına 
girer.

4.

Hangi seçenekte bu paragrafta kullanılan sözcüklerden birinin anlamı yoktur?

A) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.

B) Düşmana karşı yapılan saldırı.

C) Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.

D) Birbiriyle savaşan devletler ve bu devletlerin askerleri.

Çanakkkale Cephesi’nde Anzakları 27. Alay ile birlikte durduran ve Mustafa Kemal’le özdeşleşen 57. Alay’ın kumandanı 
Hüseyin Avni, verdiği kahramanca mücadeleyle dikkat çekti. 13 Ağustos 1915’ te Ramazan Bayramı’nın ikinci günü bir 
top mermisiyle şehit olana kadar tüm sorumluluğu üstlenerek taarruzlarda alayının başında durdu.
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5.

Verilen açıklamaya göre hangi paragrafta flashback (geri dönüş) tekniği vardır?

A) Gözlerden iyice uzaklaşmıştım. Denizin üstünde martılar âdeta yalnızlığıma ortak oluyordu. Arada bir de balık avlamak 
için suya akın ediyorlardı. Saatlerce oturdum. Deniz sakindi. Kayalara hafifçe bir dalga vuruyordu.

B) Tren sarsılarak ilerliyordu. Babasını hatırladı. İstanbul’a yolcu ederken “ Aman oğlum, yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu 
olduğunu göster şu millete ille de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. Var git sağlıcakla,eyi kötü bir işin başına 
geç. “ demişti.

C) Küçük Ağa başını kaldırdı ve soran gözlerle baktı. Doktor çevik bir davranışla ayağa kalkmıştı. Gidecekti artık. Onun hâlâ 
soran gözlerine dostça bakarak : - Çünkü, dedi. Küçük Ağa’nın siz oluşu … yani… nasıl söylemeli ?

D) Ali Rıza Bey bir mülkiye memuruydu. Otuz yaşına kadar İstanbul’da çalışmıştı. Belki ölünceye kadar da orada kalacaktı. 
Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul’dan soğutmuş, gurbete çıkmasına sebep 
olmuştu.

Hikayelerde flashback (geri dönüş) mevcut eylemden önce meydana gelen olayları sunmanın bir yoludur. Yazar bir 
olay anlattığı sırada birden ya hatıralara dalar ya da rüya görür ve geçmişteki bir olaya döner.

6. Tokat’ın Zile ilçesinde üretilen ve oldukça sevilen bir pekmez vardır: Zile pekmezi. Peki bu pekmezi nasıl 
yaparız? İşte tarifi :

Yukarıda karışık olarak verilen Zile pekmezinin yapım aşamalarının doğru sıralanışı hangi 
seçenekte verilmiştir?

A) I-III-VI-V-II-IV

B) III-VI-I-IV-II-V

C) III-V-II-VI-IV-I

D) VI-I-III-II-IV-V

I. Elde ettiğiniz karışımı bir tencereye koymalı ve kaynatmaya başlamalısınız.
II. İstediğiniz kıvamda pekmezi elde etmek için kaynayan karışıma yumurta ve pudra şekeri 

eklemelisiniz.
III. Bir kabın içine üzümün tüm suyunu sıkmalısınız.
IV. Kaynatma esnasında tencere üzerinde oluşan köpüğü sık sık almalısınız.
V. Tüm karışımı tahta kaşık yardımıyla iyice çırpıp beyazlaşan pekmezi yemeye hazır hale getirmelisiniz.
VI. Üzüm suyunu, Zile ilçesine özgü pekmez toprağı ile karıştırmalısınız. 
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7.

İREM AMAÇ-SONUÇ Kuşlar rahatsız olmasın diye 
yolumuzu değiştirdik. SELİM NEDEN-SONUÇ

Nisan ayında üşüyorum 
çünkü havalar bir türlü 
ısınmadı.

BÜŞRA KOŞUL-SONUÇ Sana verilen programa 
uyarsan başarılı olursun. EMİR AMAÇ-SONUÇ

Yeni ayakkabımı futbol 
oynarken yırttım diye 
babam sitem etti.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi kendisinden istenen cümleye yanlış örnek vermiştir? 

A) Selim

B) Büşra

C) Emir

D) İrem
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8.

Bu metinlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Virüsler konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalırlar.

B) Bakteriler pnömoni, larenjit ve otitinin bazı türlerine neden olabilir. 

C) Virüsler soğuk algınlığı, akut bronşit hastalığına neden olabilir.

D) Antibiyotikler kullanılarak virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklar tedavi edilebilir.

Bakteriler
Bakteri, tek başına bir hücreden oluşan, yaşayan küçük bir organizmadır ve insan vücudu, 
hava, su, toprak ve bunun gibi herhangi bir ortamda kendi kendine hayatta kalabilir. Çok 
hızlı üreyebilir. Antibiyotikler, bakterilerin çoğalmasını engeller. Antibiyotikler kullanılarak 
bakteriyel enfeksiyonlar tedavi edilebilir. 

Bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar:

* Pnömoni

* Bakteriyal menenjit

* Yara enfeksiyonları

* Larenjit ve otitin bazı türleri

Virüsler
Virüsler çok küçüktür ve kendiliklerinden metabolizmaları yoktur. Bu nedenle kendi başlarına 
üreme yetenekleri yoktur. İçlerine girdikleri hücreleri zorlayarak, âdeta, yeni virüs üretmek için 
kullanırlar. Sonrasında da konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya 
devam ederler. Antibiyotiklerin virüsler üzerine etkisi yoktur.

Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar:

•	 Soğuk algınlığı

•	 Akut bronşit

•	 Grip

•	 Larenjit ve otitin pek çok türü

•	 Kızamık

•	 Kızamıkçık

•	 Viral hepatit

•	 AIDS
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9. Aşağıdaki atasözleri bir kurala göre sıralanmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi kuralı sağlayan sözcüklerden biri değildir?

A) karın

B) aş

C) ayak                                                            

D) yorgan

       Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.
        Ayağını yorganına göre uzat.
        Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
        Bilmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş.
        Aş taşınca kepçeye paha olmaz.

10.

Verilen metinden Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Göktürk Devleti’nin komşularıyla ilişkilerine

B) Göktürklerin yazıyı kullanan ilk devlet olduğuna

C) Göktürk Devleti’nin kurucusu ve ilk önderine

D) Göktürklerin Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından önemine

                                                  GÖKTÜRKLER

Göktürkler,  gerek kurdukları siyasi birliklere ilk kez Türk adını vermeleri ve gerekse de Türkçenin bilinen en eski yazılı 
kaynaklarını vermeleri bakımından, Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Türk adı bugün kullandığımız şekli ile ilk kez Göktürkler Dönemi’ne ait Orhun Yazıtları’nda geçmektedir. “Türk” adıyla 
kurulmuş ve Türk adını resmî devlet adı olarak kullanan ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk önderi Bumin 
Kağan’dır. Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani 
(İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askerî, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular.
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11. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine yer verilmemiştir?

A) Tanık Gösterme                             

B) Karşılaştırma

C) Sayısal Verilerden Yararlanma

D) Tanımlama

12. Verilen metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisine örnek yoktur?

A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur

B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

D) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

“Benim gerçek yurdum Fransızcadır, ana dilimdir.” demiş ünlü yazar Albert Camus. Yurt; insanın kendisini güvencede 
duyumsadığı, kimliğini sürdürebileceği, kendini gerçekleştirebildiği, varlığını kanıtlayabildiği alan diye tanımlanabilir. Dil, 
bireye toplumun bağışladığı en güzel yurttur. Dil tarihtir, coğrafyadır, tüm değerlerin yaşandığı alandır. Duyarlığımızı, 
düşüncelerimizi, yaratıcılığımızı besleyen en bereketli topraktır.

11 ve 12. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmaktadır?

A) Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz.

B) Her büyük sanatçı sanata kendi damgasını vurur.

C) Başarı, gün boyu tekrar edilen ufak gayretlerin toplamıdır.

D) Bir ülkenin geleceği, o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

CÜMLENİN TEMEL ÖGELERİ

Cümlenin var olabilmesi için gerekli olan, yargıdan sorumlu ögelerdir.

Yüklem: Cümlede anlatılan iş, olay, duygu, düşünce 
ya da yargıyı içeren temel ögedir.

Özne: Yüklemin bildirmiş olduğu iş, oluş, hareket veya 
yargıdan sorumlu olan, cümlede yargının oluşmasını 
sağlayan kişi ya da varlıktır.
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14. Uzaktan kumanda edilen quadcopter(kuaytkopter), yapım ve kontrol kolaylığı nedeniyle genellikle amatör model uçak 
projeleri olarak kullanılır. 

Verilen bilgilere göre quadkopter ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Cihazı şarj etmek için usb kablosu ve bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır.

B) Bilgisayara bağlanan quadcopterin şarj edilme süresi artırılırsa havada kalma süresi de artacaktır.

C) Uçuş öncesi adımlar birebir uygulanmazsa kumanda etmek mümkün olmaz ve cihaz sabit hareketler yapar.

D) Quadcopterin ışığı yavaşça yanıp sönüyor ve vericinin ışığı sabitse sinyal bağlantısı başarısız demektir. 

UYARILAR
1. Vericinin gösterge ışığı sürekli yanıyor ancak quadkopterinki yavaşça yanıp sönüyorsa sinyal 

bağlantısı başarısız demektir. Lütfen hem vericiyi hem de quadkopteri kapatın ve tekrar açın.
2. Şayet quadkopter yan uçuyor veya uçarken etrafında dönüyorsa lütfen hem quadkopteri hem de 

vericiyi kapatın ve uçuş öncesi adımları tekrar uygulayın.
3. Quadkopterin gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyorsa quadkopter düşük pil moduna girmiş 

demektir. USB kablo ile quadkopterin pilini şarj etmeniz gerekmektedir.
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15.

Aşağıda metin örnekleri ve bu metinlerin ait olduğu üst başlıklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlattığı Amasya’yı gezmeye gidiyorduk. Yolculuğumuz on-on iki saat sürdü. 
Otobüs şoförü bizi şehrin göbeğinde indirdi. Amasya, bütün güzelliğiyle gözümüzün önündeydi artık. Yeşilırmak, şehrin 
tam ortasından geçiyor. Şehrin bir yanında Amasya Kalesi bir yanında Ferhat Dağı var. (I)

B) Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika 
kullanmalıyız. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözecek, pek çok 
şeyi bilecektir. (II)

C) Muhabir: Küçüklüğünüzde arkadaşlarınızın futbol oynaması yasakken anneniz sizin futbol oynamanızı hep desteklermiş. 
Biraz anlatır mısınız o günleri?
Rıdvan: Bizim mahallede “okul başarısını düşürecek” diye kimse çocuğunun futbol oynamasını istemezdi. Ben de o 
yaşlarda futbola meraklıydım ve annem de her gün giydiğim eşofmanı hazır ederek okuldan sonra top oynamama izin 
verirdi. (III)

D) Bir bayram sabahıydı. Yaşım 11-12 ya vardı ya yoktu. Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi giymiş, harçlıklarımızı almış, 
kendimizi caddelere, sokaklara atmıştık. Yanımda iki arkadaşım daha vardı. Sokakta dolanırken, birisi sınıf arkadaşım 
olan iki kardeşle karşılaştık. (I)

I. Bir olayın, yer ve zaman belirtilerek, kahramanların çevresinde kurgulanmasına olay yazıları denir.
II. Bir toplumu; sosyal, siyasal, bilimsel vb. konularda düşündürmek amacıyla fikri temelleri olan, bir kısmı kişisel 

düşünceler olurken bir kısmı ispatlanmış gerçeklere dayanarak yazılan yazılara düşünce yazıları denir. 
III. Bir bilgiyi iletmek; bir yeri, kişiyi veya ürünü tanıtmak; istek ve şikâyette bulunmak amacıyla yazılan metinlere bildirme 

yazıları denir.

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi vardır?

A) Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

B) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

C) Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

D) Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. 
Fiilimsiler, eylemden türeyen, ancak eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bunlar bir fiil gibi olumsuz 
yapılabilir; ancak bir fiil gibi çekimlenemez.
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17.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle örtülü anlam içermektedir.

B) II. cümlede tanımlama yapılmıştır.

C) III. cümlede terimsel ifadeler vardır.

D) IV. cümle öznel yargı içerir.

(I)Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya ve öğrencileri, biyoplastik alanında yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi. (II)
Biyoplastikler, bitkisel yağlar ya da mikroorganizmalar gibi yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen plastiklerdir. 
(III)Altınkaya ve ekibi de peynir altı suyu tozunu ve mısır proteinini birleştirerek esnek, dayanıklı ve yenilebilir bir 
biyoplastik ambalaj geliştirdi. (IV)Uluslararası kuruluşların yaptığı testleri başarıyla geçen ürün, patentle koruma altına 
da alındı.

18.

Bu metinde açıklaması verilen anlatım biçimlerinden hangisine yer verilmemiştir?

A) Betimleme

B) Öyküleme

C) Tartışma

D) Açıklama

“Biberiye doğal ağrı kesicidir. Özellikle eklem ağrıları için birebirdir. İçindeki ürolik asit sayesinde ağrıları kesen 
biberiye, kıkırdak içi ve etrafındaki iltihaplarla da mücadele eder.” dedi yaşlı adam. Yıllardır yöreyi karış karış gezip 
topladığı bitkileri; laboratuvara dönüştürdüğü evinde inceler, kasaba doktoru Sait Beyle istişare eder, ona göre kullanırdı. 
İkisi sohbetteyken biri gelenekten öbürü bilimsel çalışmalardan nasiplenir bizlere de keyifle dinlemek düşerdi. Dinlerken 
gözümde bayırlarda yeşermiş biberiye çalıları canlanır, esen rüzgârla yaydığı kokuyu duyardım.

ANLATIM 

BİÇİMLERİ

Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde 
canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle 
resim çizer gibi anlatılmasına betimleme 
(tasvir etme) denir.

                                                                             

Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın 
başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı 
anlatım biçimine öyküleme (hikâye etme) 
denir.

Bilgi vermek amacı ile oluşturulan yazılarda 
kullanılan anlatım tekniğine açıklama denir. 
Açıklayıcı anlatımda yazar, duygularına yer 
vermez, nesnel bir anlatım hakimdir. 

                                                                             

Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu 
inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek 
için kullandığı anlatım tekniğine tartışma 
denir.
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