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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Kademeli Testler öğrenciyi 
hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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1. 

1
Selçuklular ile birlikte Anado-
lu’ya adım atmıştır. Mimari ile 
aynı yol üzerinde yürüyen bu 
sanat; porselen, fayans, du-
var, seramik ve toprağın pişi-
rilip şekil verilmesi ile oluştu-
rulan kap, tabak, bardak, vazo, 
sürahi üzerine çeşitli figürler, 
hayvan tasvirleri gibi şekille-
rin işlenmesi ile ortaya çıkar. 

2
Türkistan Bölgesi’nde doğmuş, 
Osmanlı Dönemi’nde Anado-
lu’ya da yayılmıştır. Yoğunlaş-
tırılmış su üzerine toz boya ve 
toprak ile resim yapma sanatı-
dır. Resmî yazışmalarda ve dev-
let belgelerinde zemin olarak 
kullanılmıştır. El yazması kitap-
ların ciltlerinin içlerinde de bu 
sanat tercih edilmiştir.

3
Arap harfleri çevresinde oluş-
muştur. İstanbul, Türkler tara-
fından fethedildikten sonra bu 
sanatın merkezi olmuştur. Harf-
leri daha çok dekoratif amaç-
lı ve görsel zevke hitap eden 
şekilde kullanmaya dayalıdır. 
Bu sanatta genellikle mürek-
kep, kâğıt, kalem ve hokka gibi 
ürünler kullanılmaktadır. 

4
Tekniği, ilk kez Orta Asya Türk-
lerinin bulundukları bölgelerde 
ortaya çıkmıştır. İpliklerin dikey 
açı yapacak şekilde, birbirinin 
altından, üstünden geçirilme-
siyle ortaya çıkan düz yüzeyli 
örgüdür. İpleri boyamak için 
bitki köklerinden elde edilen 
doğal boyalar kullanılır. Her bir 
motifin derin anlamları vardır.

EL SANATLARIMIZDAN BİR DEMET

Bir derginin görsel yönetmeni, bazı el sanatlarımızın anlatıldığı sayfayı tasarlarken başlık yerine gör-
seller kullanacaktır. Buna göre, numaralanmış yerlerde aşağıdaki görsellerden hangisi kullanılamaz?

BBB_0902100101_2
A)      B)  

C)      D)    

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1
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2. Aşağıda fidan dikmenin aşamaları karışık olarak verilmiştir.

1.   Belirlenen yere en az 30 cm derinliğinde bir çukur açılır.

2.   Bu yumuşak topğrağın üzerine fidan dik olarak yerleştirilir ve 
çukur toprakla doldurulmaya başlanır.

3.   Önce, fidanın dikileceği en uygun yer belirlenir.

4.  Açılan çukurun tabanına gübreyle karıştırılmış bir miktar yu-
muşak toprak konur.

5.  Bu şekilde çukur tamamen doldurulduktan sonra fidanın di-
bine can suyu dökülür.

6.  Çukurun doldurulması sırasında, toprak ayakla bastırılarak 
sıkıştırılır. 

Resimdeki kişi, elindeki fidanı dikebilmek için numaralandırılmış aşamaları hangi sırayla uygulamalıdır?
CCC_146

A) 3-4-6-1-5-2 B) 3-2-1-6-4-5 C) 3-1-4-2-6-5 D) 3-2-5-6-4-1

3. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamları verilen bu kelimeleri bulmacada işaretleyiniz.

M U H T A Ç

İ A A M A O

L İ M A N B

İ S A Y A A

M E M N U N

ANLAMLAR

1 - Bir şeye gereksinim duyan.

2 - Bir santimetrenin onda biri.

3 -  Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, içinde bulunduğu durumdan mutlu.

4 - Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay 
sığınak.

5 - Yıkanılacak yer, yunak.

6 - Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse.

Buna göre bulmacada kelimelerin dışında kalan harfler aşağıdaki kent isimlerinden hangisini oluşturur?
BBB_0903020101_3

A) Ankara B) Amasya C) Samsun D) Mersin

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

8. Sınıf8Türkçe Soru Bankası
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GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

8. Sınıf8Türkçe Soru Bankası

1. Aşağıdaki grafikte 2005 ile 2012 yılları arasında sağlık ve ilaçla ilgili harcama tutarları gösterilmiştir. 

 

Bu grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
DDD_0915060106_2

A) Her dönemde sağlık harcamaları ilaç harcamalarından fazladır.

B) Sağlık harcamaları sürekli artış göstermiştir.

C) İlaç harcamaları 2009-2010 yıllarında eşit miktarda seyretmiştir.

D) 2007-2008 yılları arasında sağlık ve ilaç harcamalarının toplamı birbirine eşittir.

2. 
Kısa, şişmanca, bodur ve oldukça kaslı bir hayvandır porsuk. Porsu-
ğun yanlarında sarı şeritleri bulunan parlak ve düz kahverengi bir kürkü 
vardır. Kürkü uzun, sık ve kalın kıllardan oluşur ve su tutmaz; bundan 
dolayı soğuklardan etkilenmez. Bu hayvan; bitki kökü, tahıl, küçük me-
meliler, bal, yumuşakçalar, sürüngenler, solucanlar, ağaç kurdu, bö-
cek ve palamut dahil her şeyi yer. Yılan zehrine karşı oldukça dirençli 
olan bu hayvanın gözünü kurt gibi büyük bir hayvan bile korkutamaz.

Bu parçada “porsuk”la ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
BBB_0902040206_2

A) Cesur olduklarına

B) Yüzmekten keyif aldıklarına

C) Soğuğa karşı dirençli olduklarına

D) Pek çok farklı yiyecekle beslendiklerine

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2

8. Sınıf9Türkçe Soru Bankası



3. 

Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olur. İklim değişikliklerinin etkisi dünyaya şiddetli kasırgalar, 
seller, uzun süreli kuraklıklar, orman yangınları, çığlar, çölleşmeler, buzulların eriyerek karaların su işga-
line maruz kalması şeklinde yansır. 

Atmosfere salınan karbondioksit gibi gazlar dünyanın çevresinde bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, yeryü-
züne gelen güneş ışınlarının geri dönmesini engeller. Sera etkisi olarak da bilinen bu durum, dünyanın 
ısısının artmasına sebep olur. Bu olaya küresel ısınma denir. 

Atmosferdeki karbondioksit 
miktarındaki artışın çoğu in-
san faaliyetlerinden kaynak-
lanır. Özellikle fosil yakıtların 
kullanılması, atmosfere yük-
sek miktarda karbondioksit 
salar.

Her an yeryüzünde yüz mil-
yonlarca araç çalışmakta, bu 
araçların egzozları sürekli at-
mosfere zehirli gaz salmakta-
dır. Bu gazlar da küresel ısın-
maya neden olmaktadır.

Fabrika bacalarından çıkan 
zehirli gazlar atmosferi kirlet-
mesinin yanında ozon taba-
kasının delinmesine de sebep 
olmaktadır. Bu durumda kü-
resel ısınma artmaktadır.

Orman yangınları, kömür ve 
petrol kullanımının artması, 
ısınmada ve üretimde fosil ya-
kıtlarının kullanılması küresel 
ısınmaya olumsuz etki yap-
maktadır.

Yukarıda açıklanan sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?

CCC_0903040206_2
A) Kömür ve petrol kullanarak çalışan fabrikaların kapatılması

B) Rüzgâr ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması

C) Kutuplardaki deniz canlılarının koruma altına alınması

D) Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi

4. 

“1, 2, 3, 4, 5” rakamlarıyla ifade edilen her kutu, bir paragraf oluşturacak şekilde sıralanacaktır. 

Buna göre, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
BBB - 146

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

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2
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3. 

Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olur. İklim değişikliklerinin etkisi dünyaya şiddetli kasırgalar, 
seller, uzun süreli kuraklıklar, orman yangınları, çığlar, çölleşmeler, buzulların eriyerek karaların su işga-
line maruz kalması şeklinde yansır. 

Atmosfere salınan karbondioksit gibi gazlar dünyanın çevresinde bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, yeryü-
züne gelen güneş ışınlarının geri dönmesini engeller. Sera etkisi olarak da bilinen bu durum, dünyanın 
ısısının artmasına sebep olur. Bu olaya küresel ısınma denir. 

Atmosferdeki karbondioksit 
miktarındaki artışın çoğu in-
san faaliyetlerinden kaynak-
lanır. Özellikle fosil yakıtların 
kullanılması, atmosfere yük-
sek miktarda karbondioksit 
salar.

Her an yeryüzünde yüz mil-
yonlarca araç çalışmakta, bu 
araçların egzozları sürekli at-
mosfere zehirli gaz salmakta-
dır. Bu gazlar da küresel ısın-
maya neden olmaktadır.

Fabrika bacalarından çıkan 
zehirli gazlar atmosferi kirlet-
mesinin yanında ozon taba-
kasının delinmesine de sebep 
olmaktadır. Bu durumda kü-
resel ısınma artmaktadır.

Orman yangınları, kömür ve 
petrol kullanımının artması, 
ısınmada ve üretimde fosil ya-
kıtlarının kullanılması küresel 
ısınmaya olumsuz etki yap-
maktadır.

Yukarıda açıklanan sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?

CCC_0903040206_2
A) Kömür ve petrol kullanarak çalışan fabrikaların kapatılması

B) Rüzgâr ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması

C) Kutuplardaki deniz canlılarının koruma altına alınması

D) Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi

4. 

“1, 2, 3, 4, 5” rakamlarıyla ifade edilen her kutu, bir paragraf oluşturacak şekilde sıralanacaktır. 

Buna göre, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
BBB - 146

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

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2
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1. Esin, Fulya, Ahmet ve Bekir adlı öğrenciler, okudukları kitaplardan çeşitli notlar almaktadır. Bu öğrencilerin 
aldıkları notlarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

• Bekir, bilim kurgu romanları okumaktadır.

• Ahmet, olağanüstü ögeler içeren kitapları okuyup bunlardan notlar almaktadır. 

• Fulya, anı türü dışında kitap okumamaktadır.

• Esin, bilimsel konuların ele alındığı kitapları okumaktadır.

Buna göre aşağıdaki notlardan hangisi Bekir tarafından yazılmıştır?
DDD_0902040101_3

Normal şartlarda su, 0 
derecede donmaya baş-
lar fakat tuzlu su, -20, -25 
derecelerde donar. Bu sa-
yede denizlerde donma 
olayı görülmez ve hayat 
devam eder. Ancak sıcak-
lığın -40,-50 derece oldu-
ğu yerlerde deniz suları-
nın donduğu görülür.

A)

Oduncu, bir ırmağın kenarına 
gelince durmuş. Bu ırmaktan 
geçmesine imkân yokmuş. 
Bu sırada bir gün önce ih-
tiyarın kendisine verdiği dal 
aklına gelmiş. Bu dalı ırma-
ğa atınca dal, koca bir tek-
ne oluvermiş.

C)

Babam bana Namık Ke-
mal’in mücadelelerini 
anlattıktan sonra “İşte, 
sen bu adamın arkasın-
dan gideceksin. Onun gi-
bi vatansever, onun kadar 
hürriyetsever olacaksın!” 
dedi. Onun bu öğütle-
ri hâlâ kulağımda çınlar.

B)

Londra’da verdiğim ak-
şam yemeğinde, konuk-
larıma yeni icat ettiğim 
zaman makinemi gös-
terdim fakat konuklarım 
bana inanmadı. Bu du-
ruma çok üzülmekle bir-
likte zaman yolculuğuna 
çıkmak için çalışmaları-
mı sürdürdüm.

D)

2. 

EĞİTİM HABERLERİ  
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıl olan lisenin 3 yılda bitirilme-
sinin yolunu açıyor.

Bu haberde numaralanmış cümlelerin hangisinde düz (doğrudan) anlatım kullanılmıştır?
DDD_0903030101_2

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

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
KAZANDIRAN
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3. Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Ör-
neğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline 
dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlem-
lerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümün-
den, ham maddeden ürün elde etmeye göre, %95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı 
atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın 
% 50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dö-
nüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilgili değildir?
DDD_

A)   B) 

C)   D) 

4.    

D E N E Y İ M

Ü V A H I G N

A D M A İ E A

S K A R V N N

I Ö Ç P H İ I

L T E N K İ T

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?
DDD_0903020702 _2İ

A) Herkesin tecrübesinden yararlanırdı.

B) Gayesi olan insanlar başarılı olur.

C) Sanat eleştiri yoluyla gelişim gösterir.

D) Bir eser ortaya koymak kolay değildir.

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 3
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3. Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Ör-
neğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline 
dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlem-
lerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümün-
den, ham maddeden ürün elde etmeye göre, %95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı 
atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın 
% 50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dö-
nüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilgili değildir?
DDD_

A)   B) 

C)   D) 

4.    

D E N E Y İ M

Ü V A H I G N

A D M A İ E A

S K A R V N N

I Ö Ç P H İ I

L T E N K İ T

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?
DDD_0903020702 _2İ

A) Herkesin tecrübesinden yararlanırdı.

B) Gayesi olan insanlar başarılı olur.

C) Sanat eleştiri yoluyla gelişim gösterir.

D) Bir eser ortaya koymak kolay değildir.

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 3

8. Sınıf12Türkçe Soru Bankası

1. Türkçe öğretmeni, öğrencilerden yazınsal türlere örnekler yazmalarını istemiştir. Ceyda, Demir, Nesrin, Ka-
ya, Erhan ve Demet deneme, öykü ve makale türünde yazılar yazmışlardır. Yazılan yazı ve öğrencilerle ilgili 
şunlar bilinmektedir:

• Her öğrenci, yalnız bir yazı yazmıştır.

• 3 öğrenci deneme, 2 öğrenci öykü, 1 öğrenci de makale türünde yazı yazmıştır.

• Demet, makale yazmıştır.

• Ceyda ile Demir aynı türde yazı yazmıştır.

• Nesrin ile Kaya farklı türde yazılar yazmıştır.

• Nesrin ile Demir aynı türde yazı yazmıştır.

• Erhan, deneme yazmamıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
BBB

A) Kaya, öykü yazmıştır.

B) Demir, öykü yazmıştır.

C) Nesrin, deneme yazmıştır.

D) Ceyda, deneme yazmıştır.

2. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de düzenli 
okuma, dinleme ve izleme oranları aşağıdaki gi-
bi saptanmıştır: 

Dergi 
okuma 

% 5

% 13 
Radyo 

dinleme

% 13 
Gazete 
okuma

% 6 
Kitap 

okuma

% 66 
Televizyon 

izleme

Bu araştırmaya göre aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

CCC_
A) İnsanların yarıdan çoğu radyo dinlemektedir.

B) Kitap okuyanların oranı, gazete okuyanlardan 
daha fazladır.

C) Kitap ve dergi okuyanların sayısı, radyo din-
leyenlere eşittir.

D) İzleme oranı okuma oranının toplamından dü-
şüktür.

3. 8/A sınıfındaki Metin, Yeşim, Zerrin, Kerim, Leman 
ve Meltem adlı öğrenciler Türkçe yazılısı olurken 
1’den 6’a kadar numaralı sıralara oturmuşlardır. 

Bu sıralama düzenleriyle ilgili şunlar bilinmek-
tedir.

• Zerrin ile Kerim arasında iki kişi bulunmakta-
dır.

• Kerim’in ve Meltem’in hemen yanında Yeşim 
vardır.

• Leman ile Zerrin arasında 3 kişi oturmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlik-
le yanlıştır?

DDD_0903030201_3
A) İlk sıraya Metin ya da Zerrin oturmuştur.

B) Zerrin ile Meltem arasında Yeşim vardır.

C) Leman 2. sıraya oturmuştur.

D) Yeşim ya da Zerrin 4. sıraya oturmuştur. 

SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
ISINDIRAN
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4. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

BBB_0903040205_3
A) Dilek, dolmuşla okula gitmiş olabilir.

B) Sude, metro ile okula gitmektedir.

C) Zeynep, halk otobüsüne binmiş olabilir.

D) Burak, taksi ile okula gitmektedir.

5. Dilek’in, okula giderken dolmuşu kullandığı 
kabul edilirse Sude okula giderken hangi ara-
cı kullanmış olabilir?

DDD_0903040205_3
A) Taksi

B) Metro

C) Dolmuş

D) Halk otobüsü

Dilek, Burak, Zeynep, Sude aynı okulda okuyan öğ-
rencilerdir. 

Bu öğrencilerin okula giderken kullandıkları araçlarla 
ilgili şunlar bilinmektedir:

•  Taksi, halk otobüsü, metro, dolmuş türündeki araç-
lardan her biri bir defa kullanılmaktadır.

•  Burak, toplu taşıma ile okula gitmemektedir.

•  Zeynep ve Sude toplu ulaşım araçları ile okula git-
mektedir.

•  Metroyla Dilek ya da Zeynep okula gitmektedir.

4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.
6. Bir ilçede hafta içi geceleri nöbetçi kalan Elif, Ak-

ça, Çınar, Şifa, Bahar adlı eczanelerin nöbetleriy-
le ilgili olarak şunlar bilinmektedir.

• Her eczane iki gün nöbetçi olmakta ve her 
gün 2 eczane nöbete kalmaktadır.

• Pazartesi nöbetçi eczaneler Elif ve Akça’dır.

• Çarşamba günü Çınar veya Şifa Eczaneleri 
nöbete kalmaktadır.

• Elif Eczanesi; ikinci nöbetini Çınar Eczane-
si’nden önce tutmuştur.

• Bahar Eczanesi, cuma günü nöbetçi olma-
mıştır.

• Çınar Eczanesi, nöbetlerinden birine perşem-
be günü kalmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

DDD_0903040206_3
A) Bahar Eczanesi salı ve çarşamba günleri nö-

betçi kalmış olabilir.

B) Akça Eczanesi, cuma günü nöbetçi kalmış 
olabilir.

C) Salı günü nöbetçi eczanelerden biri Elif’tir.

D) Şifa Eczanesi, nöbetlerinden birine haftanın 
ikinci günü kalmıştır.

7. Pelin, Tuğçe, Mete, Hakan bir kitapçıya alışveri-
şe gidiyorlar. Bu kişiler kitapçıdan 2 çizgi roman, 
2 öykü, 1 şiir kitabı alıyorlar. 

Alınan bu ürünlerle ilgili aşağıdakiler bilin-
mektedir:

• Pelin ve Mete’nin aldığı ürünler birbirinden 
farklıdır.

• Tuğçe ve Hakan aynı iki ürünü, Mete ise bun-
lardan farklı bir ürünü almıştır.

• Pelin sadece çizgi roman almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin ola-
rak söylenebilir?

CCC_0903030201_3
A) Tuğçe çizgi roman almıştır.

B) Hakan çizgi roman almıştır.

C) Mete şiir kitabı almıştır.

D) Tuğçe şiir kitabı almıştır.

SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
ISINDIRAN
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4. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

BBB_0903040205_3
A) Dilek, dolmuşla okula gitmiş olabilir.

B) Sude, metro ile okula gitmektedir.

C) Zeynep, halk otobüsüne binmiş olabilir.

D) Burak, taksi ile okula gitmektedir.

5. Dilek’in, okula giderken dolmuşu kullandığı 
kabul edilirse Sude okula giderken hangi ara-
cı kullanmış olabilir?

DDD_0903040205_3
A) Taksi

B) Metro

C) Dolmuş

D) Halk otobüsü

Dilek, Burak, Zeynep, Sude aynı okulda okuyan öğ-
rencilerdir. 

Bu öğrencilerin okula giderken kullandıkları araçlarla 
ilgili şunlar bilinmektedir:

•  Taksi, halk otobüsü, metro, dolmuş türündeki araç-
lardan her biri bir defa kullanılmaktadır.

•  Burak, toplu taşıma ile okula gitmemektedir.

•  Zeynep ve Sude toplu ulaşım araçları ile okula git-
mektedir.

•  Metroyla Dilek ya da Zeynep okula gitmektedir.

4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.
6. Bir ilçede hafta içi geceleri nöbetçi kalan Elif, Ak-

ça, Çınar, Şifa, Bahar adlı eczanelerin nöbetleriy-
le ilgili olarak şunlar bilinmektedir.

• Her eczane iki gün nöbetçi olmakta ve her 
gün 2 eczane nöbete kalmaktadır.

• Pazartesi nöbetçi eczaneler Elif ve Akça’dır.

• Çarşamba günü Çınar veya Şifa Eczaneleri 
nöbete kalmaktadır.

• Elif Eczanesi; ikinci nöbetini Çınar Eczane-
si’nden önce tutmuştur.

• Bahar Eczanesi, cuma günü nöbetçi olma-
mıştır.

• Çınar Eczanesi, nöbetlerinden birine perşem-
be günü kalmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

DDD_0903040206_3
A) Bahar Eczanesi salı ve çarşamba günleri nö-

betçi kalmış olabilir.

B) Akça Eczanesi, cuma günü nöbetçi kalmış 
olabilir.

C) Salı günü nöbetçi eczanelerden biri Elif’tir.

D) Şifa Eczanesi, nöbetlerinden birine haftanın 
ikinci günü kalmıştır.

7. Pelin, Tuğçe, Mete, Hakan bir kitapçıya alışveri-
şe gidiyorlar. Bu kişiler kitapçıdan 2 çizgi roman, 
2 öykü, 1 şiir kitabı alıyorlar. 

Alınan bu ürünlerle ilgili aşağıdakiler bilin-
mektedir:

• Pelin ve Mete’nin aldığı ürünler birbirinden 
farklıdır.

• Tuğçe ve Hakan aynı iki ürünü, Mete ise bun-
lardan farklı bir ürünü almıştır.

• Pelin sadece çizgi roman almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin ola-
rak söylenebilir?

CCC_0903030201_3
A) Tuğçe çizgi roman almıştır.

B) Hakan çizgi roman almıştır.

C) Mete şiir kitabı almıştır.

D) Tuğçe şiir kitabı almıştır.

SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
ISINDIRAN
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1. Bir okulun Sosyal Bilgiler Kolu öğrencisi olan Ali, eğitsel çalışmalar kapsamında Kapadokya'ya düzenleye-
cekleri geziye okul arkadaşları Betül, Fatih, İlayda, Ozan, Orhan, Hatice ve Nurhan'ı geziye davet etmiştir. Sı-
nıf arkadaşları Ali'nin bu davetine şu şekilde cevap vermiştir.

• Betül: Nurhan gelmezse geziye katılırım.

• Fatih: Orhan gelirse ben geziye katılırım.

• İlayda: Betül gelmezse ben bu geziye katılmam.

• Ozan: Fatih gelirse geziye katılırım.

• Orhan: Bu geziye elbette katılırım.

• Hatice: Ben bu geziye ancak Nurhan gelirse katılırım.

• Nurhan: Ben maalesef bu geziye katılamayacağım.

Bu cevaplara göre, Kapadokya gezisine katılacak öğrenciler aşağıdakilerin hangisinde doğru işaret-
lenmiştir?

AAA_
Fatih İlayda Hatice Ozan Orhan Nurhan Betül

A) √ √ √ √ √

B) √ √ √ √ √

C) √ √ √

D) √ √ √ √ √ √

2.    Başarısızlık, karamsar bakış açısının ürünüdür. Bazları koşullar ne kadar uygun olursa olsun işle-
rin kötü gideceğine inanır. Bu da doğal olarak onların bütün enerjisini tüketir.

   Hayata hep olumsuz yönlerden bakanlar, bir işe başlamaktan çok korkarlar. Bu yüzden de çoğu 
zaman korktukları başlarına gelir ve yolun yarısına varmadan çakılıp kalırlar.

   Sanki bazı kimseler doğuştan kötümserdir. Onlara göre hayatta başarılı olabilecekleri tek bir alan 
kalmamıştır. Bu insanlar böyle bir tavır takındıklarından oldukları yerde sayıp durur.

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
DDD_0903040205_3

A) Günlük yaşamda başarı da başarısızlık da olağan karşılanmalıdır.

B) Emeğinin karşılığına alamayan kişiler karamsarlığa kapılır.

C) Bir kimsenin hayat yolculuğu iniş ve çıkışlarla doludur.

D) Olumsuz bakış açısına sahip olmak kişiyi başarısızlığa sürükler.
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5. Burhan, Oğuz, Zeki, Osman linyit madeni işletme-
ciliği ve ihracatı yapmaktadır. Bu kişilerin 2015-
2016 yılına ilişkin çıkardıkları ve ihraç ettikleri ma-
denlerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Oğuz, beş bin ton krom ihraç etmiştir.

• Burhan, beş bin ton krom çıkarmış, çıkardığı 
kromun dört bin tonunu ihraç etmiştir.

• Zeki, üç bin ton krom çıkarmış ve çıkardıkları-
nın hepsini ihraç etmiştir.

• Osman, Burhan’dan iki bin ton fazla krom çı-
karmış fakat ondan bir ton daha az ihracat 
yapmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

CCC
A) Zeki; Burhan’dan daha az linyit çıkarmıştır. 

B) En fazla ihracatı Oğuz yapmıştır.

C) En az linyit çıkaran madenci, Osman’dır.

D) İki kişi, eşit miktarda linyit ihracatı yapmıştır. 

4. Yüzde Giderler

40 Gıda

25 Sağlık

20 Eğitim

15 Faturalar

Yukarıda bir ailenin aylık giderlerinin dağılımı gös-
terilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğ-
rudur?

BBB_0903110101_2
A) Her gider grubuna aynı oranda para harcan-

mıştır.

B) Faturalar en düşük harcama birimidir. 

C) Eğitim gideri sağlık giderinden fazladır.

D) Gıdaya harcanan paranın oranı sağlığın iki 
katıdır.

3. Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada, kısaltmaların 
farklı yöntemlerle oluşturulduğu ifade edilmek-
tedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

• Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır.

• Kelimenin bazı ünlü ve ünsüz harfleri birlikte 
kullanılarak yapılır.

• Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kul-
lanılarak yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü 
edilen kısaltma türlerinden herhangi birine 
örnek olabilir?

BBB_0903060301_3
A) TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

B) kg (kilogram)

C) DKK (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) 

D) S (sayı)

6. Türkçe öğretmeni Ömer Bey,

• Esra Hanım’ın eşidir.

• Zeynep ve Emir’in babasıdır.

• Aslı’nın amcasıdır.

• Mete’nin dayısıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

CCC
A) Aslı’nın annesi ile Ömer Bey kardeştir.

B) Mete’nin annesi Esra Hanım ile kardeştir.

C) Mete ile Emir, kuzendir.

D) Esra Hanım, Mete’nin teyzesidir.

SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
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• Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kul-
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edilen kısaltma türlerinden herhangi birine 
örnek olabilir?
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A) TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

B) kg (kilogram)
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6. Türkçe öğretmeni Ömer Bey,

• Esra Hanım’ın eşidir.

• Zeynep ve Emir’in babasıdır.

• Aslı’nın amcasıdır.

• Mete’nin dayısıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

CCC
A) Aslı’nın annesi ile Ömer Bey kardeştir.

B) Mete’nin annesi Esra Hanım ile kardeştir.

C) Mete ile Emir, kuzendir.
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3. Balcılar köyünde Hüseyin, Mehmet ve Semih Amcalar çiftçilik yapmaktadır. Semih Amca kiraz ve erik, Meh-
met Amca sadece kayısı yetiştirmektedir. Hüseyin Amca ise hem kiraz hem şeftali yetiştirmektedir. Bu köy-
de kiraz ağaçları pazartesi günü, kayısı ağaçları çarşamba günü, şeftaliler perşembe günü, erikler cuma gü-
nü sulanmaktadır.

•  Balcılar köyünde haftanın her günü sulama yapılamamaktadır.

•  Aynı gün içinde iki tür meyve ağacının sulanmasına izin verilmektedir.

•  Meyve ağaçları belirlenen günlerde sulanmak zorundadır.

Buna göre söz konusu çiftçilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
AAA_090304010_3

A) Mehmet Amca, haftada iki gün sulama yapacaktır.

B) Semih Amca, meyve ağaçlarını iki farklı günde sulayacaktır.

C) Çarşamba günü sadece Mehmet Amca sulama yapacaktır.

D) Semih ve Hüseyin Amcalar, aynı gün sulama yapabilmektedir.

1. Üçgen, yıldız ve daireden oluşan bir kodlama sisteminde R, Ç, K, I, A harfleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki beş harfli sözcüklerden hangisi “” şeklinde kodlanır?
CCC_0915030101_3

A) ARKÇI B) ÇIKAR C) ÇAKIR D) ÇARKI

2. K    Ormancının, halatı sıkıca tuttuğunu görünce onu alevlerin arasından alıp güvenli bir bölgeye bıraktım.

Ç    Helikopterimle yangının olduğu bölgeye su taşıyordum.

A    Vakit kaybetmeden kurtarma halatını ormancının yanına bıraktım.

I    Bu sırada bir ormancının alevlerin arasında kaldığını gördüm.

R    Taşıdığım suyu hemen alevlerin üstüne bıraktım ve ormancının yardımına koştum.

“K, Ç, A, I, R” harfleriyle gösterilen cümleler olayların akışına göre sıralandığında aşağıdaki sözcük-
lerden hangisi oluşur?

AAA_0902040314_3
A) ÇIRAK B) ÇARIK C) KIRAÇ D) KAÇIR

SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
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5. Ali, Yeşim, Zehra, Tarık, Kenan, Leyla, Melek ve Nida adlı kişiler 4 katlı ve
her katında iki ofis olan bir iş merkezinde çalışmaktadır.

Bunların çalıştıkları ofisler ile ilgili şunlar bilinmektedir:

– Ali ile Nida arasında bir kat vardır.

– Zehra ile Yeşim karşılıklı ofislerde çalışmaktadır. 

– Tarık, 1. katta, Kenan ise 3. kattaki ofislerde çalışmaktadır.

– Tarık ile Nida aynı katta, Leyla ile Yeşim farklı hizadaki bir ofistedir.

– Ali, Leyla’nın üstünde, Nida da Melek’in altındaki ofistedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
CCC_0903030201_3

A) Ali ile Kenan aynı kattadır.

B) Leyla ile Melek aynı kattadır.

C) Ali, Kenan’ın altındaki bir kattadır.

D) Tarık, Leyla’nın bir alt katındaki ofistedir.

4. Sena, Temel, Uğur ve Vedia adlı kişiler manavdan elma, armut, incir, kayısı ve üzüm çeşitlerinde meyveler 
almışlardır.

Bu kişilerin aldıkları meyvelere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

• Her meyve çeşidi iki kişi tarafından satın alınmıştır.

• Sena ve Vedia üçer çeşit, Temel ve Uğur ikişer çeşit meyve almıştır.

• Sena ve Vedia, kayısı dışında aynı çeşit meyve satın almamışlardır.

• Temel ve Uğur’un aldığı meyve çeşitleri birbirinden farklıdır.

• Sena armut, Vedia elma almamıştır.

• Temel üzüm, Uğur incir almamıştır.

Buna göre Sena

I. elma,

II. incir,

III. üzüm

çeşitlerinden hangilerini almış olabilir?
DDD_0914010101_3

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III

SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
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1. Ali, Betül, Cem, Didem ve Elif biri, pazartesi-perşembe günleri; diğeri, salı-cuma günleri; diğeri de hafta son-
ları hizmet veren spor merkezlerine gitmişlerdir. 

EFOR SPOR MERKEZİ

Pazartesi ve Perşembe

SAĞLIK SPOR MERKEZİ

Salı ve Cuma

GÜÇLÜ SPOR MERKEZİ

Hafta sonları

Bu kişilerin gittikleri spor merkezleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Hafta sonu ve salı-cuma günleri hizmet veren spor merkezlerine ikişer kişi gitmiştir.

• Hafta sonu ve salı-cuma günleri spor merkezine gidenlerden bir erkek diğeri kızdır.

• Cem, hafta sonu spor merkezine gitmemiştir.

• Didem, Ali ile aynı spor merkezine gitmiştir.

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
CCC_0914010101_3

A) Elif, Efor spor merkezine gitmiştir.

B) Cem, Betül ile aynı spor merkezine gitmiştir.

C) Didem, cumartesi-pazar günleri spor merkezine gitmiştir.

D) Betül, Güçlü spor merkezine gitmiştir.

2. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uy-
gun kavram yazılmak istenmektedir.

Öğrenme Yaşantı

Gelişim

Kendine 
güvenme

hesap 
verme

Sonuçları
üstlenme

Birlik Denge

Ahenk

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
CCC_0915030101_3

                                                                                     

A) Uyum Sorumluluk Olgunlaşma

B) Olgunlaşma Uyum Sorumluluk

C) Olgunlaşma Sorumluluk Uyum

D) Sorumluluk Olgunlaşma Uyum

SÖZEL AKIL YÜRÜTME, GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite TARAMA
Test - 7

8. Sınıf19Türkçe Soru Bankası



3. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müdür almak için duyuru yapmış ve başvuracak adaylarda aşağıdaki şart-
ları aradığını belirtmiştir.

• En az bir yabancı dil bilmek

• Yapılacak yazılı sınav ve mülakattan en az yetmiş puan almak

• Daha önce en az 5 yıl idari görevde bulunmuş olmak

• 10 yıl başka kurumlarda görev yapmış olanlarda bu şartların hiçbiri aranmayacaktır.

Müdürlük için başvuru yapan adaylar hakkındaki bilgiler ise şunlardır:

• Kemal 9 sene öğretmenlik yapmıştır.

• İki yabancı dil bilen Mustafa 4 sene idari görevde bulunmuştur.

• 8 yıl idarecilik yapan Mesut, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup yazılı ve sözlü sınavlardan 90’ar 
puan almıştır.

• Suna yazılı ve sözlü sınavlardan 100’er puan almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Müdürü olabilir?
DDD_0903040201_3

A) Kemal B) Suna C) Mustafa D) Mesut

4. Hepimizin bildiği gibi beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin her iki yarım 
küresinin uzman olduğu faaliyetler farklıdır. Sağ ve sol beyinin işlevsel olarak kullanıldığı alanlar aşağıdaki 
bilgi grafiğinde  gösterilmiştir.

SAĞ BEYİN

Hayal Gücü

Görsel

Fotografik

Üç Boyutlu

Desimlerle Düşünür

Müzik

Ritim

Sanat

Büyük Resim

SOL BEYİN

Matematik

Sayılar

Hesaplamalar

Sözel

Kelimelerle Düşünür

Lineer-Doğrusal

Konuşma-Lisan

Analiz

Detaylar

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
DDD_0902040205_2

A) Dil öğrenme, ağırlıklı olarak sol beyin etkinliğidir.

B) İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.

C) Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurma, sol beyin aktivitesidir.

D) Sol beynini kullananlar, görme ve duyma yoluyla öğrenir.

SÖZEL AKIL YÜRÜTME, GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite TARAMA
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5. Aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı söz-
cük kullanılmıştır?

AAA_0901020605_1
A) Her yere palet ve fırçalarını da götürürdü.

B) Akşam olunca perdeleri hemen çekerdim.

C) Resim kadar müzikten de hoşlanırım.

D) Olaylara geniş açıdan bakmayı öğrenmiştim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir 
anlatım vardır?

AAA_0903030605_2
A) Güneşin altın saçan ışıkları dünyayı gülüm-

setmeye yetiyordu.

B) Gençler, dilimizi yeterince özenli kullanmıyor.

C) Daha geniş bir eve taşınmayı düşünüyoruz.

D) Oturduğunuz kasaba, şehre ne kadar uzak-
lıkta?

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden 
hangisi karşısında verilen anlama uygun kul-
lanılmamıştır?

BBB_0903020101_1
A) Bildin mi beni, ben kimim? (Tanımak, hatırla-

mak)

B) Bu iş bittikten sonra bizim cebimiz de para 
görecek. (Çok değer vermek)

C) Yapılan son düzenlemelerle Atatürk Anıtı’nın 
etrafı açıldı. (Alanını genişletmek)

D) Bu yıl soğuklar birçok hayvanı kırdı. (Öldür-
mek, yok olmasına neden olmak)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlam-
lı bir sözcük kullanılmıştır?

AAA_0903020605_
A) Defterimize teması kahramanlık olan şiirler 

yazardık.

B) İyi bir konuşmacı konuşmasında nezaket ku-
rallarına dikkat eder.

C) Yolun kenarında bir karaltı görünce paniğe 
kapılmış.

D) Kargalar, tarlanın ortasındaki korkuluğun üs-
tüne konmuştu.

1. ► Havuzun dibinde küçük taşlar vardı.

► Kulağımın dibinde bağırmayın, dedi.

► Yaşlılar, duvarın dibinde güneşleniyorlardı.

► İçeri girip en dipte bir yere oturdu.

► Denizin dibine dalıp oradan midye çıkardı. 

“Dip” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç fark-
lı anlamda kullanılmıştır?

CCC_0903020201_2
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4. “Son tartışmamızın bardağı taşıran son damla 
olduğu belli oluyordu.” cümlesindeki “bardağı 
taşıran son damla” sözü, gerçek anlamının dı-
şında kullanılmıştır. Benzer bir kullanım, aşa-
ğıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?

BBB_0908040207_2
A) Burası her yanı ağaçlarla kaplı tenha bir ka-

sabaydı.

B) Kimsenin gözüne batmadan büyük bir ken-
tin kaldırımlarında yaşamanın doyumsuz bir 
tadı vardı.

C) Bu tatil köyünde kaç hafta kalmayı düşünü-
yorsunuz?

D) Bu sanatçı gençken birkaç kitap yazmış ama 
bunların hiçbirini yayımlamamıştır.

SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK2. Ünite
ISINDIRAN
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8.  İnsanlar yaşlanınca çocuğa döner.

 Akşam gittiğimiz yoldan eve döndük.

 Adam çocuklara el sallayıp köşeyi döndü.

 Önde giden arkadaşım birden bana döndü.

Yukarıdaki cümlelerde “dönmek” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

DDD_0902020201_2
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

7. 1. Tarihî köprü sarsıntıda yıkıldı.

2. Donuk yaşamını hobilerle renklendiriyordu.

3. Bu soğuk havada dışarıda beklemeyin. 

4. İstedikleri  yapılmayınca köpürdü.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili 
sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz an-
lamıyla) kullanılmıştır?

CCC_0903020604_2
A) 1. ve 3.  B) 1. ve 4.

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

9. “Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anla-
mında kullanılmıştır?

DDD_0903020201_2
A) Buradaki kuru dereler kış geldi mi akmaya 

başlar. 

B) Bu kuru araziler sulanırsa yüksek verim elde 
edilebilir. 

C) Çocuklar evde yiyecek olmadığı için kuru ek-
mek yiyordu.

D) Çok ilginç konuları ele alan yazarın kuru bir 
anlatımı var.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” 
sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

CCC_0903020604_1
A) Geçen sene mahallemizde büyük bir market 

açıldı.

B) Yeni aldığım ayakkabı ayağımı sıkıyordu, bi-
raz giyince açıldı.

C) Arkadaşım biraz konuşunca bana açıldı, so-
runlarını bir bir anlattı.

D) Bayram dönüşünde köprü trafiğe iki saat için-
de ancak açıldı.

10. 1. Konuştukça hayatıyla ilgili sırları açıklıyordu.

2. Devletler arasındaki anlaşmazlık durulacak 
gibi değildi.

3. O, şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biriydi.

4. İş yerinde herkesin beğenisini kazanmıştı.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili 
sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz an-
lamıyla) kullanılmıştır?

BBB_0903020604_2
A) 1. ve 3.  B) 2. ve 3.

C) 1. ve 4.  D) 3. ve 4

11. “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

BBB_0904040804_2
A) Üzerinde ince bir gömlek vardı.

B) Gülümsemesinde ince bir alay gizliydi.

C) Raftaki en ince kitabı alıp okumaya başladı.

D) Elindeki ince dal parçasıyla kumlara bir şekil 
çizdi.

SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK2. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

8. Sınıf22Türkçe Soru Bankası



8.  İnsanlar yaşlanınca çocuğa döner.

 Akşam gittiğimiz yoldan eve döndük.

 Adam çocuklara el sallayıp köşeyi döndü.

 Önde giden arkadaşım birden bana döndü.

Yukarıdaki cümlelerde “dönmek” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

DDD_0902020201_2
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

7. 1. Tarihî köprü sarsıntıda yıkıldı.

2. Donuk yaşamını hobilerle renklendiriyordu.

3. Bu soğuk havada dışarıda beklemeyin. 

4. İstedikleri  yapılmayınca köpürdü.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili 
sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz an-
lamıyla) kullanılmıştır?

CCC_0903020604_2
A) 1. ve 3.  B) 1. ve 4.

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

9. “Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anla-
mında kullanılmıştır?

DDD_0903020201_2
A) Buradaki kuru dereler kış geldi mi akmaya 

başlar. 

B) Bu kuru araziler sulanırsa yüksek verim elde 
edilebilir. 

C) Çocuklar evde yiyecek olmadığı için kuru ek-
mek yiyordu.

D) Çok ilginç konuları ele alan yazarın kuru bir 
anlatımı var.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” 
sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

CCC_0903020604_1
A) Geçen sene mahallemizde büyük bir market 

açıldı.

B) Yeni aldığım ayakkabı ayağımı sıkıyordu, bi-
raz giyince açıldı.

C) Arkadaşım biraz konuşunca bana açıldı, so-
runlarını bir bir anlattı.

D) Bayram dönüşünde köprü trafiğe iki saat için-
de ancak açıldı.

10. 1. Konuştukça hayatıyla ilgili sırları açıklıyordu.

2. Devletler arasındaki anlaşmazlık durulacak 
gibi değildi.

3. O, şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biriydi.

4. İş yerinde herkesin beğenisini kazanmıştı.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili 
sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz an-
lamıyla) kullanılmıştır?

BBB_0903020604_2
A) 1. ve 3.  B) 2. ve 3.

C) 1. ve 4.  D) 3. ve 4

11. “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

BBB_0904040804_2
A) Üzerinde ince bir gömlek vardı.

B) Gülümsemesinde ince bir alay gizliydi.

C) Raftaki en ince kitabı alıp okumaya başladı.

D) Elindeki ince dal parçasıyla kumlara bir şekil 
çizdi.

SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK2. Ünite
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1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamış-
tır?

DDD_ 0903020201_3

Cümle Anlam

A) Suyun başına çöküp ellerini, yüzünü yıkamaya koyuldu. Çömelmek

B) Biletlerini memurun elinden kaptı, kaçar gibi gişeden uzaklaştı. Hızlı koşmak

C) Birden susan köpek yavrusu, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı. Sıkıştırmak

D) Paralar suyunu çekti, fabrika da olduğu gibi Nihat’a geçti. Tükenmek

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük 
gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam 
kazanmıştır?

BBB
A) Resmî yazışmalar uzun sürdüğü için şirketi 

henüz kuramadık.

B) Hafta sonları cumbalı evimize gelir, anılarını 
tazelerdi.

C) Kitabın son sayfasındaki fotoğraflar ünlü res-
sama aitmiş.

D) Ceketinin iç cebinden çıkardığı not kâğıdını 
bana uzattı.

5. "Karşılamak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde "söylenen, yapılan, bildirilen bir şe-
yi olumlu veya olumsuz bulmak" anlamında kul-
lanılmıştır?

CCC
A) Ediz Bey bizi en güzel şekilde ağırladı, her 

türlü masrafı da kendi karşıladı.

B) Boksör, rakibinin attığı sol yumruğu başını 
kollarının arasına alarak karşıladı.

C) Begüm'ün her lafını şüpheyle karşılar, ona gö-
re cevap verirdim.

D) Otobüsten inen herkesi köy halkı davul zur-
nayla karşılıyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anla-
mıyla kullanılan bir sözcüğe yer verilmiştir?

CCC
A) Sırt çantasından çıkardığı mataradan birkaç 

yudum su içti.

B) Öğretmen, arka sırada oturan çocuğu yanı-
na çağırdı.

C) İstanbul, yoğun nüfusa sahip olduğu için her 
yerde insanla karşılaşıyorsunuz.

D)  Ünlü yönetmen son filmini Hindistan'ın baş-
kentinde çekmiş.

3. "İnce" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

DDD
A) İnce bir çubukla ağacın en üst dalındaki ce-

vizleri düşürmeye çalıştı.

B) Elindeki ince kitabı yarım saatte okuduğunu 
söylüyordu.

C) İşçiler, inşaatın önüne yığdıkları ince kumu 
çimentoyla karıştırdılar.

D) Alışverişlerinde ince hesaplar yapar, kimseyi 
mağdur etmek istemezdi.

SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK2. Ünite
ALIŞTIRAN
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6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi so-
yut anlamlıdır?

AAA
A) Sarper, bütün borçlarını zamanında ödeyen 

dürüst biridir.

B) Futbolcular sahaya girerken taraftarlar elle-
rindeki meşaleleri tutuşturdular.

C) Kümesteki tavuklar, tilkinin dönüp dolaşma-
sından rahatsızdı.

D) Annem sabah erkenden kahvaltı tabaklarını 
masaya getirdi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koruyucu" 
anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

BBB
A) Tören akşama doğru bitmiş, törene katılan-

lar uzun süre ayakta beklemişti.

B) Çalıların arasına kaçan küçük kuşun kanatla-
rından başka kalkanı yoktu.

C) Koray Bey, bizim şirketin her türlü işine ba-
kan biriydi.

D) Saçı sakalına karışmış bir adam parktaki ban-
kın üstünde uyuyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil bilgisi te-
rimi kullanılmıştır?

AAA
A) Öğretmenimiz zarf tümlecini anlatırken bol 

bol örnek verdi.

B) Şehrin tarihî surlarını onarmak için özel bir şir-
ketle anlaştı.

C) Şıra pazarından aldığı kayısıyla akşam kom-
posto yaptı.

D) Durakta bekleyen adamın yanında kocaman 
iki valiz vardı.

9. I. Sözünü ettiğim bilim insanı kuduz aşısını bul-
muş.

II. Aylar önce kaybettiğim kol saatimi dün de-
poda buldum.

III. Ben size yiyecek bir şeyler bulurum, siz ça-
lışmaya devam edin.

“Bulmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde 
aşağıda verilen anlamlarından hangisiyle kul-
lanılmamıştır?

BBB_0903020201_3
A) Sağlamak, temin etmek

B) İstenilen şeye kavuşmak

C) İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek

D) Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek

10. “Uzak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden han-
gisinde “çok ötelerde bulunan, ırak, yakın kar-
şıtı”  anlamında kullanılmıştır?

BBB_0902020201_2
A) Uzak gelecekle ilgili tahminlerini bizimle pay-

laştı.

B) Bir süre yürüdükten sonra uzaklardan bir ses 
duyar gibi oldum.

C) O arkadaşımız, teknoloji ile ilgili işlerden bir 
hayli uzaktır.

D) İyi bir sanatçının, okuyucuya uzak durması 
düşünülemez.

11. “Atmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde 
“yapılmış kötü bir işi birine yüklemek” anlamında 
kullanılmıştır?

DDD_0904041007_2
A) Yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz.

B) Hazır araba varken eşyaları eve atalım.

C) Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya at-
tılar.

D) Suçu başkasının üzerine atarak sorumluluk-
tan kaçamazsın.

SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK2. Ünite
ALIŞTIRAN
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6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi so-
yut anlamlıdır?
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dürüst biridir.

B) Futbolcular sahaya girerken taraftarlar elle-
rindeki meşaleleri tutuşturdular.
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D) Annem sabah erkenden kahvaltı tabaklarını 
masaya getirdi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koruyucu" 
anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

BBB
A) Tören akşama doğru bitmiş, törene katılan-

lar uzun süre ayakta beklemişti.

B) Çalıların arasına kaçan küçük kuşun kanatla-
rından başka kalkanı yoktu.

C) Koray Bey, bizim şirketin her türlü işine ba-
kan biriydi.

D) Saçı sakalına karışmış bir adam parktaki ban-
kın üstünde uyuyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil bilgisi te-
rimi kullanılmıştır?

AAA
A) Öğretmenimiz zarf tümlecini anlatırken bol 

bol örnek verdi.

B) Şehrin tarihî surlarını onarmak için özel bir şir-
ketle anlaştı.

C) Şıra pazarından aldığı kayısıyla akşam kom-
posto yaptı.

D) Durakta bekleyen adamın yanında kocaman 
iki valiz vardı.

9. I. Sözünü ettiğim bilim insanı kuduz aşısını bul-
muş.

II. Aylar önce kaybettiğim kol saatimi dün de-
poda buldum.

III. Ben size yiyecek bir şeyler bulurum, siz ça-
lışmaya devam edin.

“Bulmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde 
aşağıda verilen anlamlarından hangisiyle kul-
lanılmamıştır?

BBB_0903020201_3
A) Sağlamak, temin etmek

B) İstenilen şeye kavuşmak

C) İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek

D) Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek

10. “Uzak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden han-
gisinde “çok ötelerde bulunan, ırak, yakın kar-
şıtı”  anlamında kullanılmıştır?

BBB_0902020201_2
A) Uzak gelecekle ilgili tahminlerini bizimle pay-

laştı.

B) Bir süre yürüdükten sonra uzaklardan bir ses 
duyar gibi oldum.

C) O arkadaşımız, teknoloji ile ilgili işlerden bir 
hayli uzaktır.

D) İyi bir sanatçının, okuyucuya uzak durması 
düşünülemez.

11. “Atmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde 
“yapılmış kötü bir işi birine yüklemek” anlamında 
kullanılmıştır?

DDD_0904041007_2
A) Yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz.

B) Hazır araba varken eşyaları eve atalım.

C) Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya at-
tılar.

D) Suçu başkasının üzerine atarak sorumluluk-
tan kaçamazsın.
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1. Aşağıda “görmek” sözcüğünün sözlükte verilen bazı anlamları örnekleriyle verilmiştir.

• Şahit olmak: 

 “Kazanın nasıl meydana geldiğini gördüm.”

• Gezmek, gezip dolaşmak: 

 “Şimdiye kadar birçok şehir gördüm.”

• İzlemek: 

 “Bu filmi daha önce gördüm.”

• İncelemek: 

 “Yeni çıkan yasayı gördünüz mü?”

“Görmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu anlamlarının dışında kullanılmıştır?
CCC_0903020201_3

A) Beyoğlu’nu henüz görmedim.

B) Evin boyandığını gördüm.

C) Arabayı hangi usta gördü?

D) Dava dosyasını henüz görmedim.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamış-
tır?

DDD_ 0903020201_3

Cümle Anlam

A)
Firma verdiği teklif fiyatını son dakikada yüzde yirmi daha kırıyor-
du.

Bir şeyin fiyatını azaltmak, 
indirmek

B) Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdin.
Denetimi altında bulundurmak, 
savunmak

C) Okulumuzda bu konuları henüz görmedik.
Okumak,
öğrenmek

D) Kullanılmayan birçok yalı bakımsız bir hâlde yıkılıyor. 
Herhangi bir sebeple çökmek, 
göçmek

3. I. Volkan yoğun lav püskürtüyordu.

II. Bir anda bir ışıltı ortaya çıktı.

III. Çınarın gölgesinde bir süre dinlendi.

IV. Kan vermek için hastaneye gitti.

Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
BBB_0903020101_2

A) I. cümlede terim kullanılmıştır.

B) II. cümlede yansıma sözcük vardır.

C) III. cümlede somut ve soyut anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır.

D) IV. cümlede sesteş sözcüğe yer verilmiştir.

SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK2. Ünite
KAZANDIRAN
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