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1. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşa-
rak kazanmış olduğu yeni anlama ‘‘mecaz anlam’’ 
denir. “İşinde pişmek için gece gündüz çalışıyor-
du.” cümlesinde “pişmek” sözcüğü bu şekilde ger-
çek anlamından tamamen uzaklaşarak “mecaz an-
lamda” kullanılmıştır.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	söz-
cük	mecaz	anlamıyla	kullanılmamıştır?
A) Bu şarkı beni hep derin düşüncelere daldırıyor.
B) Yaptığı ateşli konuşmayla herkesi çok etkiledi.
C) Bu saatte sokak oldukça ıssız görünüyordu.
D) Kendisi çok zor bir insandır, kimseyle anlaşa-

maz.

2. (I) Bahar ayında coşan çayın sesi yanımıza kadar 
geliyordu. (II) Sesin geldiği tarafa yöneldik. (III) Bir 
süre yürüdükten sonra karşımıza ilginç bir şelale 
çıktı. (IV) Hiç konuşmadan öylece şelaleyi izledik.

	 Kişisel	görüş	ve	duygu	belirten	cümleler	öznel	
cümledir.	Buna	göre	numaralandırılmış	cümle-
lerin	hangisinde	öznel	bir	ifadeye	yer	verilmiş-
tir?
A) I B) II
C) III D) IV

3. “Bu sene de takımımızı çalıştıracak olan Suat Ya-
man, genellikle sağ kanatta oynayan Faslı yıldızın 
takıma katkı sağlayan en önemli oyunculardan bi-
ri olacağını vurguladı.”

	 Bu	 cümleden	 aşağıdaki	 yargıların	 hangisine	
ulaşılamaz?
A) Faslı yıldız takıma yeni transfer edilmiştir.
B) Takıma katkı sağlayan oyuncu sayısı çoktur.
C) Suat Yaman daha önce de aynı takımı çalıştır-

mıştır.
D) Faslı yıldız sağ kanat dışındaki mevkilerde de 

oynamaktadır.

4. Bazı insanların kalkmayı öğrenmeden hemen ön-
ce düşmeleri, şiddetli ve hatta ölümcül bir iniş ya-
şamaları ve de aşağıda olmanın ne olduğunu öğ-
renmeleri gerekir. Aşağıda olmanın ne olduğunu 
bilmeyen insan ...

	 Bu	metin	aşağıdakilerden	hangisiyle	tamamla-
nırsa	parçanın	anlam	bütünlüğü	sağlanmış	ol-
maz?
A) yukarıda olmanın kıymetini bilemez.
B) başarılı olma isteğine sahip olamaz.
C) aşağıda olan insanları anlayamaz, onlarla em-

pati kuramaz. 
D) dünyanın en şanslı, en mutlu kişisi olur.
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5 -8. soruları 
yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

5. Bu	parçadan	çıkartılabilecek	en	kapsamlı	yar-
gı	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Sağlıksız beslenen her birey bir gün hasta ola-

caktır.
B) Hazır gıdalardan olabildiğince uzak durulmalı-

dır.
C) Sağlıklı beslenme vücudumuz için önemlidir.
D) Sağlıkla ilgili uzman görüşleri dikkate alınmalı-

dır.

6. Metinde	altı	çizili	bölümde	ağır	basan	düşün-
ceyi	 geliştirme	 yolu	 aşağıdakilerden	 hangisi-
dir?
A) Karşılaştırma B) Örnekleme
C) Tanık gösterme D) Tanımlama

7. Metinde	geçen	 “Sağlıklı beslenme vücudumuza 
yaptığımız bir yatırımdır ve bu yatırımın kazancı 
kaliteli bir yaşam olarak bizlere dönecektir.”	cüm-
lesinde	yer	alan	“yatırım”	sözcüğü	hangi	anlam-
da	kullanılmıştır?
A) Gerçek anlam B) Mecaz anlam
C) Örtülü anlam D) Yakın anlam

8. Metinde	geçen	“Buna karşın tam tahıllı besinler, 
çiğ sebze, meyve, süt ve süt ürünleri tüketmek te 
sağlığımız için bir o kadar önemli.”	cümlesindeki	
yazım	yanlışı	aşağıdaki	sebeplerden	hangisin-
den	kaynaklanmaktadır?
A) Ayrı yazılan da / de’nin ta / te şeklinde yazılma-

sı
B) “Buna karşın” kelime grubunun ayrı yazılmış ol-

ması
C) “Çiy” kelimesinin “çiğ” şeklinde yazılması
D) “Sepze” kelimesinin “sebze” olarak yazılması

 Beslenme alışkanlıklarımız yaşam kalitemiz üzerinde doğrudan etkilidir. Sağlıklı beslenen bir birey, ya-

şamı boyunca bunun olumlu sonuçlarını kendinde görecektir. Sağlıklı beslenme, vücudumuz için ge-

rekli olan vitamin, mineral, karbonhidrat, yağ ve proteinin dengeli ve günlük olarak tüketilmesi anla-

mına gelmektedir. Uzmanlar; öğün atlamadan, az az ve sık sık yemek yemenin alışkanlık haline geti-

rilmesinin gerektiğini vurgularken hatalı beslenme alışkanlıklarından da uzak durulmasını tavsiye edi-

yorlar. Un, şeker ve tuzun fazla tüketilmesinin zararları uzun bir zamandır biliniyor. Buna karşın tam 

tahıllı besinler, çiğ sebze, meyve, süt ve süt ürünleri tüketmek te sağlığımız için bir o kadar önemli. 

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları obezite, yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına yol açmakta ve günü-

müzde birçok insan sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle bu sorunlarla karşı karşıya kalmakta-

dır. Sağlıklı beslenme vücudumuza yaptığımız bir yatırımdır ve bu yatırımın kazancı kaliteli bir yaşam 

olarak bizlere dönecektir. 
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 9 ve 10. soruları 
aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Hayatta başarılı olmuş birçok insan kendi üzerle-
rinde oluşturulmaya çalışılan zorlama ilişkilerin kur-
banı olmuştur. Herhangi bir başarıya ulaşan bu in-
sanlar kendi çocuklarının veya yanlarında çalışan 
insanların kişiliğini kendi kişiliklerine benzetmeye 
çalışırlar ve bunu da marifet zannederler. Oysa her 
insan farklı kişiliklere sahiptir ve onları bir kalıba 
sokmaya çalışmak doğru değildir.

9. Bu	parçadan	aşağıdakilerin	hangisine	ulaşıla-
maz?
A) İnsanların güçlerini kullanarak herkesi kendi gi-

bi yapmaya çalışması doğru değildir.
B) Bir ailede veya kurumda başarı, insanların tek 

tip kişiliğe bürünmesiyle mümkündür.
C) Bazı insanların kişilikleri kendisine dayatılan tel-

kinlerden oluşmuştur.
D) Doğru olan, insanların kişiliklerine saygı duy-

mak ve onları olduğu gibi kabul etmektir.

10. Metindeki	altı	çizili	sözcüklerden	hangisi	fiilim-
si	değildir?
A) olmuş B) çalışılan
C) çalışırlar D) çalışmak 

 11 ve 12. soruları 
aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 İlkokul ikinci sınıftayım. Sınıf öğretmenimiz “Hakan 
buraya gel.” diye beni çağırdı. Utana sıkıla öğret-
menimin yanına gittim. Bana üç kıtalık bir şiir ver-
di. Şiiri iki gün sonra yapılacak törende okuyaca-
ğımı söyledi. Heyecandan olduğum yere yığılıp kal-
mıştım. Kendime geldiğimde okul müdürümüzün 
ve öğretmenimizin kocaman gözlerle bana baktı-
ğını gördüm. O gün akşama kadar öğretmenimiz 
beni o şiire çalıştırdı. İki gün sonra törende kala-
balığın karşısına çıkıp şiiri güzelce okudum. Alkış-
lar hâlâ kulaklarımda. O gün o şiiri okuyarak kor-
kularımı yenmiştim.  Öğretmenimiz Nihat Bey’in 
hakkını ne yapsam ödeyemem.

11. Bu	metnin	türü	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Öykü B) Deneme
C) Anı D) Sohbet 

12. Parçadaki	altı	çizili	cümlenin	nesnesi	aşağıda-
kilerden	hangisidir?
A) okul müdürümüzün ve öğretmenimizin kocaman 

gözlerle bana baktığını
B) kocaman gözlerle bana baktığını
C) bana baktığını
D) baktığını
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 13 ve 14. soruları 
aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Çocuklarınız herhangi bir zamanda yanınıza gelip 
konuşmak istediğinde onlara zaman ayırın(1) on-
ları sabırla dinleyin. Her soruya cevap vermeye ça-
lışın. Çocuklar meraklıdır. Eğer anne baba bu me-
rakı gidermezse(2) başkaları bu işi yapacaktır. Ço-
cuğa verilecek cevaplar ders verir nitelikte olma-
malı(3) mümkünse kısa ve somut olmalıdır. Eğer 
çocuğunuz sizinle konuşmaya geldiğinde sürekli 
“Şu an uygun değilim.” yanıtını alırsa hayal kırıklı-
ğına uğrar(4) kendisinin önemsiz olduğunu düşün-
meye başlar.

13. Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinil-
memiştir?
A) İlgi gösterilmeyen çocuğun kendini değersiz his-

sedeceğine
B) Çocukların merakını anne babaların giderme-

leri gerektiğine
C) Çocukların iyi dinlenip sorularına cevap verme 

çabasına girilmesi gerektiğine
D) Cevabı bilinmeyen soruların geçiştirilmesi ge-

rektiğine 

14. Parçada	numaralandırılmış	yerlerin	hangisinde	
virgül	kullanılamaz?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

15. Yazarın olayın içinde olduğu anlatımlar birinci kişi 
anlatım, olayın dışında olduğu anlatımlar üçüncü 
kişi anlatım diye adlandırılır. Yazarın olayın içinde 
olup olmadığını kişi ve aitlik ekleriyle anlarız.

	 Aşağıdaki	parçalardan	hangisinde	anlatım	bi-
rinci	kişi	ağzıyla	yapılmıştır?
A) Oldum olası hareketli bir çocuktum. Yerimde 

durmayı sevmez, hiçbir şey yapmasam oldu-
ğum yerde zıplardım. Annem ve babam sırf bu 
yüzden beni bir sürü doktora götürdüler. 

B) Elindeki sopayı bir sağa bir sola savurup durur-
ken sopa elinden fırladı. Komşunun arabasının 
arkasına çarptı. Arabanın tamponu bir iki san-
tim çizilmişti.

C) Hem çayı sıcak içmek ister hem de dili yanın-
ca kızardı. Hem kısa kollu giymeyi çok sever 
hem de kollarım yanmasın isterdi. Ömrü böyle 
yarı memnun yarı şikâyetçi geçip gitti. 

D) Şişman bir fil görünümünde kocaman bir kum-
barası vardı. Eline geçtikçe içine bozuk para atar, 
azar azar biriktirmekten çok hoşlanırdı. Bir gün 
attığı paranın içine düşmediğini fark etti. Kum-
bara ağzına kadar bozuk parayla dolmuştu.

16. Kışın bazı geceler köyde elektrik kesilirdi. Böyle 
zamanlarda bütün köy karanlığa gömülür, köpek 
havlamalarından başka bir şey duyulmaz olurdu. 
Odaların içinde çıtır çıtır yanan sobaların alevleri 
kerpiç duvarlara yansırdı. Alevler kımıldadıkça du-
vardaki yansımaları da hareket ederdi. Babaan-
nem bu manzaraya uzun uzun bakar, sonra da bi-
ze dönüp “Bizim soba gene dedikodu yapıyor.” der-
di. 

	 Bu	parçada	aşağıdaki	söz	sanatlarından	han-
gisi	kullanılmıştır?
A) Benzetme B) Kişileştirme
C) Abartma D) Konuşturma
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% 82

% 59

% 30

% 11

% 10
% 8

Tarım
Sanayi
Ev

Tarım
Sanayi
Ev

I. II.

 
 Yukarıdaki iki görselden birincisi düşük ve orta gelirli ülkelerin, ikincisi ise gelişmiş ve zengin ülkelerin su kul-

lanımının dağılımını göstermektedir.
- Gelişmiş bir ülke olan İngiltere’nin Manchester şehrinde bir üniversitede tuvaletlerde sifon suyu olarak yağ-

mur suyu kullanılıyor.
- Dünyanın birçok bölgesinde tarım sulama teknikleri hiç de verimli değil. Oysa etkili teknikler mevcut. 
- Termik santrallerin soğutulmasında çok miktarda su kullanmak gerekiyor. Oysa güneş ve rüzgar enerjisin-

de buna gerek yok.
- İstatistiki veriler birçok büyük çok uluslu şirketin su kullanımı üzerine araştırmalarının devletlerden daha ile-

ri düzeyde olduğunu söylüyor. Örneğin ünlü bir içecek markası Kamboçya’da ve Bangladeş’te kurduğu fab-
rikalara hammadde sağlayan tarlaların damlama yöntemiyle sulanması için yatırım yapmış.

17. Yukarıdaki	grafik	ve	bilgilere	göre	seçeneklerdeki	yargılardan	hangisine	ulaşılamaz?
A) Tarımsal ürünlerin kalitesi ve verimi I numaralı görseldeki ülkelerde daha fazladır.
B) Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde suyun değeri çok fazla bilinmemektedir.
C) Evlerde kullanılan su miktarında ülkeler arasında çok fazla uçurum olduğu söylenemez.
D) Sanayi alanında gelişmiş ülkelerin su kullanımının fazla olması, üretimin fazlalığını bir göstergesi olabilir.
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18. Alperen, Cengiz, Davut ve Gültekin adlı erkek öğ-
rencilerle Burcu, Emine, Fulya ve Hülya adlı kız 
öğrenciler okulda açılan resim veya müzik kursla-
rına katılacaklardır. Her öğrencinin yalnız bir kur-
sa katılabildiği ve her kursta dört öğrencinin bulun-
duğu programla ilgili bilinenler şunlardır:
• Burcu ve Emine aynı kursa katılacaklardır.
• Cengiz, resim kursuna katılacaktır.
• Alperen ve Gültekin farklı kurslara katılacaklar-

dır.
• Hülya ve Davut birbirlerinden farklı kurslara ka-

tılacaktır.
• Bir gruba üç kız bir erkek, diğer gruba üç erkek 

bir kız öğrenci katılacaktır.
	 Bu	bilgilere	göre	 aşağıdakilerden	hangisi	 ke-

sinlikle	yanlıştır?
A) Cengiz ve Davut aynı kursa katılacaktır.
B) Alperen müzik kursuna katılacaktır.
C) Fulya müzik kursuna katılacaktır.
D) Gültekin ve Fulya aynı kursa katılacaktır.

19. Yazarın kitaplarının en büyük özelliği kitaplarını 
okurken “Yazar, onu mu demek istemiş yoksa bu-
nu mu demek istemiş?” kaygısına düşmüyor olu-
şunuz. Yazarın vermek istediği mesajı çok çaba 
harcamadan algılıyor, kitabı kapattığınızda “Ben 
şimdi ne okudum?” derdine düşmüyorsunuz.

	 Bu	parçada	anlatılan	yazarın	eserlerinin	hangi	
özelliğine	vurgu	yapılmaktadır?
A) Özgünlük B) Açıklık
C) Akıcılık D) Ulusallık

20. Yüklemi sonda olan fiil cümlelerinde vurgu yüklem-
den hemen önceki ögededir. “Dün akşam lise ar-
kadaşlarımla bizim evde buluştuk.” cümlesinde “bi-
zim evde” sözcük grubu yer tamlayıcısı olarak kul-
lanılmıştır ve yüklemden hemen önceki öge oldu-
ğu için vurgu yer tamlayıcısı üzerindedir.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	
vurgu	diğerlerinden	farklı	bir	öge	üzerindedir?
A) Yaz akşamlarında tüm mahalleli okulun bahçe-

sinde toplanırdı.
B) Terliyken soğuk su içerse hasta olacağını kar-

deşime söylemiştim.
C) Böyle teknolojik cihazlar 80’li yıllarda ancak yurt 

dışından getirilirdi.
D) Ali, Ahmet ve Ayşe ödevlerini öğretmene ilk der-

sin bitiminde gösterdi.



8. SINIF EVDEKAL ÖZEL SAYI DENEME (7) SINAVI CEVAPLARI 

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ EVDEKAL ÖZEL SAYI CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B D A D A B C B C

8. SINIF İNGİLİZCE EVDEKAL ÖZEL SAYI CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D B C A C B C A C

8. SINIF FEN BİLİMLERİ EVDEKAL ÖZEL SAYI (7) CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D D A C D B D C B B B B D D B D D B B A

8. SINIF TÜRKÇE EVDEKAL ÖZEL SAYI (7) CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C A D C D B A B C C A D B A B A C B D

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK EVDEKAL ÖZEL SAYI (7) CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A A C C B A B D B

8. SINIF MATEMATİK EVDEKAL ÖZEL SAYI (7) CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C D D D A B B C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A B A A C A A A B


