ONBURDA 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-1 ÇÖZÜMLER
1.Verilen yönergeye göre ilerlendiğinde:
1. rakam olarak sadece b ve c harfleri yanmaktadır. Bu 1 rakamına karşılık gelir.
2. rakam sadece g harfi yanmamaktadır. Bu 0 rakamına karşılık gelir.
3. rakam sadece f, e ve g harfleri yanmamaktadır. 3 rakamına denk gelmektedir.
4. rakamda a, b, c ve g harfleri yanıp kalan harfler yanmamaktadır. Bu da bize 7 rakamını gösterir.
Cevap A seçeneği olacaktır.

2. Verilen cümlelerde ‘’bitirmek’’ sözcüğü A seçeneğinde ‘’sona erdirmek, tamamlamak’’ anlamında,
B seçeneğinde ‘’yemekleri tüketmek, bitirmek’’ anlamında, D seçeneğinde ise ‘’tamamlamak, sona
erdirmek’’ anlamında kullanılmıştır. C seçeneğinde ise bizden kullanılmasını istediği biçimde yani
‘’güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak’’ anlamında kullanılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

3. ‘’Sıcak’’ sözcüğünün gerçek anlamı ‘’ısısı yüksek olan, çok ısınmış’’ demektir. Burada verilen
cümlede ‘’dostça, sevgi dolu’’ anlamında kullanıp mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

4. Verilen anlamları cümlelerdeki kullanımlarıyla eşleştirdiğimizde A seçeneğinde ‘’hatırdan, gönülden
çıkarmak’’ anlamında, B seçeneğinde ‘’bağışlamak’’ anlamında, C seçeneğinde ise ‘’gereken önemi
vermemek, üstünde durmamak’’ anlamında kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

5. Verilen sözcükler istenilen şifreleme yöntemi ile tekrar yazıldığında ‘’ordu’’ sözcüğünün karşılığı A
seçeneğinde, ‘’düşman’’ sözcüğünün karşılığı D seçeneğinde, ‘’silah’’ sözcüğünün karşılığı ise C
seçeneğinde verilmiştir. Cevap B seçeneğidir.

6. Doğrudan anlatım, kişilerin söylediklerinin cümlede olduğu gibi kullanılmasıdır. Doğrudan anlatım
yönteminde kişinin söylediği sözler tırnak içinde ya da konuşma çizgisi ile ifade edilmektedir. A
seçeneğinde belirtilen ‘’Doğrudan anlatıma yer verilmiştir.’’ ifadesi yanlış bir önermedir. Burada ilk
cümlede doğrudan anlatıma değil, dolaylı anlatıma yer verilmiştir. Cevap A seçeneğidir.

7. Verilen cümlelerde B seçeneğinde boya setini olabilmesinin koşulu geri getirmesidir. İki ifade
birbirlerine bir koşul durumu ile bağlanmıştır. Cevap B seçeneğidir.
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8. Verilen cümlelerde ‘’birine dolaylı olarak iğneleyici, dokunacak bir söz söylemek’’ deyimi ‘’taş
atmak’’, ‘’gerekli bir sözü tam zamanında ve yerinde söyleyerek karşısındaki kimseyi susturmak,
zekice davranmak’’ ifadesi ‘’taşı gediğine koymak’’, ‘’çok sert, çok katı’’ anlamında ise ‘’taş gibi’’
deyimleri kullanılmaktadır. Verilen anlamları karşılayan A seçeneğidir.

9. alfabede sesli ve sessiz harflere gelen ünlüler yerine yerleştirildiğinde doğru seçenek C olmalıdır.

10. Paragrafta ilk cümleden itibaren Erdek-Küçükova Koyu’nun ne kadar güzel bir yer olduğundan,
oranın kendine özgü özelliklerinden bahsedilmektedir. Yazar metin boyunca etkileyiciliğinden
bahsetmiştir. Cevap D seçeneğidir.

11. Konuşmalarda Osman'ın söylediği cümlede ‘’yapılacak’’ sıfat-fiili, Dudu’nun söylediği cümlede de
‘’çalışmaya’’ isim-fiili kullanılmıştır. Cevap A seçeneğidir.

12. Verilen örnek cümlelerde üç nokta A seçeneği ‘’Anlatımı tamamlanmamış cümlelerin sonunda
kullanılır.’’ görevinde, B seçeneği ‘’Yazılarda açıkça belirtilmek istenmeyen sözlerden sonra kullanılır.’’
görevinde, C seçeneği ‘’Anlatımı pekiştirmek için tekrarlanan öğeler arasında kullanılır.’’ Görevinde, D
seçeneği ise ‘’Tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır.’’ görevinde kullanılmıştır. Cevap b
seçeneğidir.

13. Verilen metinlerin ortak özellikleri incelendiğinde 1. metinde nar meyvesinin ikinci metinde ise
karpuz meyvesinin özelliklerinden bahsedildiği görülür. Her iki metinde de bilgi verme amaçlanıp
açıklayıcı anlatım tercih edilmiştir. Yani A, B, C seçenekleri doğrudur. 1. metinde ‘’Diğer meyvelere
göre dayanıklı bir ağaca sahiptir.’’ derken 2. metinde de ‘’Yaz günlerinin en çok aranan meyveleri
arasındadır.’’ derken karşılaştırma düşünceyi geliştirme yoluna başvurulmuştur. İlk metinde ‘’10
derece sıcaklığa kadar direnç gösterir.’’ derken sayısal veriden yararlanırken 2. metinde sayısal
verilerden yararlanma düşünceyi geliştirme yoluna başvurmamıştır. Cevap B seçeneğidir.

14. Verilen metnin ilk cümlesinde su döngüsünün tanımı yapılmıştır. Yüzde yetmiş ve üç buçuk milyar
yıl önce derken sayısal verilerden yararlanılmıştır. Metin ilk cümlesinden son cümlesine kadar nesnel
bir üslupla yazılmıştır fakat herhangi bir yerinde benzetme kullanılmamıştır. Cevap C seçeneğidir.
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15. Metinde su döngüsünün tanımı, özellikleri ve etkileri nesnel cümlelere kullanılarak yapılmıştır. Bu
durum açıklama anlatım biçiminin özelliklerini yansıtmaktadır. Cevap A seçeneğidir.

16. Bağlaç olarak kullanılan de/da’ nın -te/-ta biçimi yoktur. A seçeneğinde ‘’Servet te’’ derken
oradaki ‘’te’’ bağlaç olan ‘’de’’ görevinde olduğu için ‘’Servet de’’ denmesi gerekmektedir. Bu yüzden
cevap A seçeneğidir.

17. Verilen infografikte 3.8 milyar kişinin online erişime sahip olduğu bilgisi vardır. İlk seçenek
doğrudur. Türkiye'nin internet kullanıcı sayısına göre 15. sırada olduğu bilgisi de verilmiştir. 4
numaralı bilgi de doğrudur. Fakat Türkiye'nin internet kullanımında Avrupa'da kaçıncı olduğu ile ilgili
bilgi yer almamaktadır. Yine dünyada internet kullanımında bölgelere göre en düşük paya sahip olan
yer ise Kuzey Amerika'dır değildir. 2 ve 3 numaralı bilgiler yanlıştır. Sadece 1 ve 4 numaralı maddeler
doğrudur. Cevap D seçeneğidir

18. Verilen infografikte dünya üzerindeki internet kullanıcıların bölgelere göre dağılımı birbirleri ile
kıyaslanmıştır. Burada bir karşılaştırma vardır. Verilen yüzdelik dilimler sayısal veri kullanımına
örnektir. Yine verilen infografik dünya üzerindeki internet kullanımının oranlarını göstermek amacıyla
yani bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. A, C ve D seçenekleri doğrudur. B seçeneği yani tanık
göstermeye başvurulmamıştır. Cevap B seçeneğidir.

19.
1. DURAK

SEDA

2. DURAK

ALİ

3. DURAK

YİĞİT

4. DURAK

PINAR

5. DURAK

SERKAN

Verilen bilgiler tablo oluşturularak yerleştirildiğinde cevap B seçeneği olur.

20.Parçada altı çizilen ‘’Başkasının görüşüne, bilgisine ve söylediklerini önem vermeyelim’’ ifadesi
‘’değer vermemek’’ deyiminin anlamını karşılamaktadır. Cevap D seçeneğidir.
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1.Cümlede verilen" daha önce hiç görülmemiş renklerle, çizgilerle Ortaya çıkmak " ifadesi ile B
seçeneğinde verilen "özgün ve benzersiz durumlar yaratabilmek" ifadesi kastedilmektedir. Cevap B
seçeneğidir.

2. Cümlede verilen ‘’içinin telleri titremeyen "sözcüğü ile A seçeneğinde verilen '' derinden
etkilemek'' ifadesi cümleye aynı anlamı katmaktadır. Cevap A seçeneğidir.

3."Geçmek" kelimesi Melis, Arda ve Nisa isimli öğrencilerin kullandıkları cümlelerde anlama uygun
şekilde kullanılmıştır. Hasan'ın kullandığı örnek cümlede ise "etki yapmak, işlemek " anlamında değil
"harcamak" anlamında kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

4. A ve C seçeneğinde ikileme cümleye ‘’durum’’ anlamı katarken D seçeneğinde ‘’aşağı yukarı,
yaklaşık olarak’’ anlamı katmıştır. B seçeneğinde ise ‘’aşırılık’’ anlamı katmıştır. Cevap B seçeneğidir.

5. C seçeneğinde kişinin kasaya doğru yönelme amacı masanın hesabını ödemektir. Cümleler birbirine
amaç-sonuç ilgisi ile bağlanmıştır. Cevap C seçeneğidir.

6. Verilen cümlede '' kişilerin bazen isteğini söyle yemese de bunu davranışlarıyla gösterebilecekleri''
anlamı çıkmaktadır. B seçeneğinde de verilen cümledeki bu anlama yakın bir anlam vardır. Cevap B
seçeneğidir.

7. Verilen cümlede "Önemli olan bir işi tamamlayabilmektir. Yapılan işi değerli kılan onun yapılması,
yapılmaya başlanması değil tamamlanabilmesidir." anlamı vardır. Seçeneklerden C seçeneği cümlede
anlatılmak istenenle aynı anlamı içermektedir. Cevap C seçeneğidir.

8. Verilen paragrafta yer alan 1,3 ve 4 numaralı cümleler doğruluğu herkes tarafından kanıtlanabilen
yani nesnel cümlelerdir. Fakat 2 numarada yer alan cümle ''önde gelen isimleri'' ifadesi ile öznellik
anlamı kazanmıştır. Cevap B seçeneğidir.

9. Paragrafta kısaca ''yazarın bireysel veya toplumsal dertlerin kendinde hissedebilirse bunu okura
anlatabileceği'' fikri üzerinde durulmuştur. 2 ve 3. cümleler bu ifadeyi desteklemektedir. Bu ifade A
seçeneğinde verilmiştir. Cevap A seçeneğidir.
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10. Şekiller ve açıklamaları verilen kelimeler şu şekildedir:
Dikdörtgen patlama, kalp Güneş, yıldız ışın ve üçgen nihayet. Bu sözcükler bulmacada gerekli yerlere
yerleştirildiğinde anahtar sözcük olarak '' tanı'' sözcüğü karşımıza çıkar. Cevap A seçeneğidir.

11. Verilen infografikte Kybele heykeli ile ilgili ''Türkiye'den 1970'li yıllarda İsrail'e götürülerek satıldı.''
ifadesi ile birinci ifadeye, paragrafın tamamındaki bilgilerden yola çıkarak da ''mitolojik açıdan önemli
bir figür olduğu'' yani ikinci ifadeye ulaşılabilmektedir. Türkiye'den kaçırarak birkaç defa el değiştirdiği
ifadesi herhangi bir yerde bulunmamaktadır. Milattan önceki dönemleri değil milattan sonra 3.
yüzyıla ait olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde 1 ve 2 numaralı bilgiler doğru, 3 ve 4
numaralı bilgiler yanlıştır. Cevap A seçeneğidir.

12. Metinde ilk paragrafta hava kirliliğinin tanımı yapılarak ne olduğu, 2 ve 3. paragrafta ise hava
kirliliğine sebep olan unsurlar belirtilmiştir. Bu 2 cevabın karşılığı olan sorular '' Hava kirliliği nedir?''
ve '' Hava kirliliğine neler sebep olmaktadır?'' sorularıdır. Bu sorular B seçeneğinde verilmiştir. Cevap
B seçeneğidir.

13. Paragrafta CS Lewis, Plato ve Aristo'nun alıntı yapılan sözlerinde ortak olarak vurgulanan
''benzerlik ve uyum'' kavramlarıdır. Bu ortak vurguyu yansıtan seçenek A seçeneğidir.

14. Parçada verilen otobüs ve atom bombası örneklerinde oluşabilecek olumsuzlukların sorumlusu
insan olarak gösterilmiştir. Yani teknolojinin olumsuz sonuçlarının temelinde insan faktörünün olduğu
fikri üzerinde durulmuştur. Bu da D seçeneğinde yer alan " İnsanın teknoloji kötüye kullanması "
ifadesi ile ilişkilendirilebilir. Cevap D seçeneğidir.

15. B seçeneğinde verilen ''Mayıs'' sözcüğünde gelen ekin ayrılmamasından kaynaklı yazım yanlışı ve
''senesi'' sözcüğündeki s harfinin büyük yazılmasından kaynaklı yazım yanlışı, C seçeneğinde ''Mayıs"
ve "Samsun" sözcüklerine gelen ekin ayrılmamasından kaynaklı yazım yanlışı, D seçeneğinde de
"Mayıs" sözcüğünün küçük yazılmasından ve gelen ekin ayrılmamasından kaynaklı yazım yanlışları
bulunmaktadır. Yazım yanlışı bulunmayan cümle A seçeneğidir.

16. Verilen ilk maddede 4. sınıf matematik alanında 40 puanlık artış meydana geldiği belirtilmiştir. Bu
artıştan sonra 4. sınıfın matematik puanın 523 olması gerekmektedir. Bu ifadeyi sağlayan B ve D
seçenekleri vardır. A ve C seçenekleri elenmektir. İkinci maddede de "8. sınıf matematik puanında 30
puandan fazla bir artış gerçekleşmiştir." denmiştir. Bu da 8. sınıf matematik puanının en az 489
olmasını gerektirmektedir. Bu koşulu sağlayan sadece B seçeneği vardır. Cevap B seçeneğidir.
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17. Metin boyunca yazar ‘’siz’’ diyerek sürekli karşısındaki ile konuşuyormuşçasına bir tavır
sergilemiştir. Bu üslup söyleyişi metin türünün özelliklerini yansıtmaktadır. Cevap D seçeneğidir.

18.
Perşembe
Dokşuztaş

Cuma
Reversi

Cumartesi
Hanoi

Pazar
Surakarta

Pazartesi
Koridor

Salı
Hedef 5

Çarşamba
Mangala

Verilen bilgiler tabloda yerlerine yerleştirildiğinde Cevap C seçeneği olacaktır.
19. Metinde yazarın yeni bir şeyler öğrenmekten ne kadar mutlu olduğu üzerinde sıkça durulmuştur.
Yeni bir üniversiteye başladığı belirtilmiştir. Metnin son cümlesinde "Bu yüzden yeni bir üniversite
okumaya karar verdim." derken aslında bize "Bu yaştan sonra niçin üniversite okumaya karar
verdiniz?" sorusunun cevabını vermektedir. Bu da cevabı D seçeneği yapmaktadır.

20. B seçeneğinde "Türkiye'de üretilmiştir." ifadesi verilen cümlelerde olmayan bir bilgidir. C
seçeneğinde "Ankara'da kurulacak bir merkezden yönetilmektedir." demiştir. Oysa verilen
cümlelerde merkezin kurulduğu belirtildiği için bu ifade de yanlış bir ifadedir. D seçeneğinde ise
uydunun Ankara'da üretildiği belirtilmiştir. Uydunun Ankara'da üretildiğine dair bir bilgi yoktur. Bu
ifade de yanlıştır. Cevap A seçeneğidir.
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1. Verilen görseller şıklarda yapılan açıklamalarla eşleştirildiğinde A şıkkı rahatlatıcı melodiler görseli
ile, B şıkkı benim sporum görseliyle, C şıkkı da sabah erken kalk görseli ile eleştirilebilir. D şıkkı bu
görsellerden herhangi biriyle eşleşmemektedir. Cevap D seçeneğidir.

2. Altı çizili cümlede "Kendinden sonraki dönemlerde de etkilemeye devam etmiştir." ifadesi ile da
Vinci'nin kalıcılık özelliği vurgulanmıştır. Cevap B seçeneğidir.

3. Verilen anlamlar ve örnek cümleler eşleştirildiğinde 1. anlam C örnek cümlesiyle, 2. anlam D örnek
cümlesiyle, 3. anlam D örnek cümlesiyle ve 4. anlam da A örnek cümlesi ile eşleşmektedir. Bu
eşleşmeler uygulandığında cevap B seçeneği olur.

4. Verilen cümlede bir sebep-sonuç ilişkisi yer almaktadır. Çünkü ifadesine kadar olan kısım cümlenin
sonuç kısmıdır. Anlam olarak incelendiğinde mutluluğun değerinin, neden onun kaybedildikten sonra
anlaşıldığının sebebinin bulunması gerekir. Bu sebep C seçeneğinde verilmiştir.

5. "Yan gözle bakmak" deyimi "belli etmeden, göz ucuyla bakmak" anlamına gelmektedir. Soruda
"belli etmeden" anlamı sorulduğu için cevap B seçeneği olacaktır.

6. Sıla kurduğu cümlede "arzulu olmak, çok istemek " kavramı üzerinde, Aslı "disiplinli çalışmak"
kavramı üzerinde, Can "çok istemek" kavramı üzerinde, Mert "zaman" kavramı üzerinde durmaktadır.
En yakın olan cümleler sorulduğu için aynı kavramı vurgulayan Sıla ve Can'ın kurduğu cümleler
birbirine en yakın olan cümleler olurlar. Cevap A seçeneğidir.

7. Beğeni cümleleri, kişilerin herhangi bir durum veya varlık hakkındaki iyi ve güzel duygu,
düşüncelerini ifade eder. Bir davranışı olumlu bulma, güzelliğini ön plana çıkarma, takdir etme söz
konusudur. 3 numaralı cümlede "Okuyuculara doğru yoldan ayrılmamayı öğütlemiş olması yönüyle
güzeldir." derken bir beğeni söz konusudur. Cevap C seçeneğidir.

8. Yakınma, yapılmış ya da yapılmaya devam eden bir eylemden şikayet etme demektir. 3 numaralı
cümlede "Başarısız olduk." ifadesi ile yapılan durumdan bir duyulan hoşnutsuzluk, olumsuzluk söz
konusudur. Bu bir yakınmadır. Cevap C seçeneğidir.
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9. Metin kütle çekim kuvveti üzerine bilgi vermeye dayalı bir metindir. "Daha az, biraz daha, daha
farklı" gibi karşılaştırma ifadelerine başvurulmuştur. Metinde "Mesela nükleer kuvvet biraz daha... "
diye başlayan cümlede örneklendirme yapılmıştır. Anlatılanların zihinde canlandırılarak bir manzara
tasvir edilmesi ise betimleme anlatım biçimini ifade etmektedir. Bu metinde betimleme değil
açıklama anlatım biçimi kullanılmıştır. Cevap B seçeneğidir.

10. Metin boyunca Mardin'deki evlerden ve bu evlerin oluşturdukları yapılaşmanın özelliklerinden
bahsedilmiştir. Fakat 3. cümlede Mardin'de yer alan bölge, çarşılar ve hanlardan söz edilmektedir.
Paragrafın tamamının dışında bir bilgi olduğu için bu cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevap C
seçeneğidir.

11. Metin Amerika'da yapılan bir araştırmadan ve bu araştırmanın sonuçlarından bahsetmektedir.
Verilen kısımlarda III numaralı bölüm paragrafın giriş kısmı, II numaralı bölüm ise paragrafın sonuç
kısmı olmayan en uygun yerlerdir. Bu kısımlar sıralandığında sıralama III-I-II şeklinde
gerçekleştirilecektir. Cevap D seçeneğidir.

12. Verilen bilgi fiilimsi özelliğini kaybedip kalıplaşmış ad olarak kullanılan sözcükleri ifade etmektedir.
Böyle bir kullanım D seçeneğinde "serpme" sözcüğünde vardır. Cevap D seçeneğidir.

13. Verilen cümlede açık hava oyunlarının güneş ışınlarında da yer alan D vitamininden yararlanmayı
ve vücut sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağladığı anlatılmaktadır. Bundan önceki cümlenin bu
konuyla bağlantılı olması yani güneş ışınlarından bahsetmesi gerekmektedir. Böyle bir anlam II
numarada cümlede vardır. Bu yüzden verilen cümlenin II numaralı cümleden sonra gelmesi
gerekmektedir. Cevap B seçeneğidir.

14. Verilen görselde cam hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanmıştır. Olay anlatımı yoktur,
açıklayıcı bir anlatım vardır. Tanık gösterme ve deyimlere başvurulmamıştır. Sadece I numaralı
ifadeye ulaşılabilir. Cevap A seçeneğidir.

15. Verilen cümle aşağıdaki şekilde öğelerine ayrılabilir:
Hiç kimse / yumrukları sıkılıyken / net / düşünemez.
ÖZNE
ZT
ZT
YÜKLEM
Bu cümleyle A seçeneğindeki cümle ile öğe dizilişi bakımından aynıdır. Cevap A seçeneğidir.
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16. Bir cümlede çatı aranmaması için o cümlenin yükleminin isim ya da isim soylu olması
gerekmektedir. Verilen cümlelerde A seçeneğinde "yaklaşıyordu", B seçeneğinde "üzüyor", C
seçeneğinde "düzeltti" sözcükleri yüklem olarak kullanılmışlardır. Bu sözcükler çekimli fiil oldukları
için bu cümlelerde çatı aranır. Fakat D seçeneğinin yüklemi "temiz ve bakımlıdır" ifadesidir. Bu ifade
adlaşmış sıfat yani isim soylu bir ifade olduğu için bu cümlede çatı özelliği aranmaz.

17. Verilen cümlelerde A seçeneğinde yer alan "zaman" sözcüğü cümlenin öznesidir. Gerçek öznedir.
Gerçek özne bulunan cümleler etken çatılı cümlelerdir. A seçeneği yanlış işaretlenmiştir. Cevap A
seçeneğidir.

18. Verilen metinde pul biriktirmek ve pul koleksiyonunun özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu konu
ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu yüzden bu metin bilgilendirme amaçlanan, açıklayıcı bir metindir.
Cevap B seçeneğidir.

19. İlk boşluk bir soru cümlesinin sonunda yer aldığı için soru işareti konmalıdır. 2. boşluk kendisinden
sonra açıklama yapılacak bir cümle olduğu için iki nokta konmalıdır. 3. boşluk tamamlanmış bir cümle
olduğu için sonuna nokta konmalıdır. 4. boşluk bir soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti
konmalıdır. Verilen işaretler yerlerine yerleştirildiğinde cevap C seçeneği olacaktır.

20. Verilen görselde B seçeneği sol tarafta en üstteki resimle, C seçeneği sol taraf en alt ve ortadaki
resimle, D seçeneği de sağ taraf ortada ve saf taraf en altta yer alan resimle eşleştirilebilir. A
seçeneğinde yer alan uyarının eşleştirilebileceği bir resim bulunmamaktadır. Cevap A seçeneğidir.

ONBURDA 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-4 ÇÖZÜMLER
1.Görselde açıklaması verilen sözcüklerin anlamları kare gezgin, yıldız gezegen, daire çevre ve kalp
analiz olarak bulunur. Kelimeler yerlerine yerleştirildiğinde anahtar sözcük GEZİ olarak belirir. Cevap
A seçeneğidir.

2. Karşılamak sözcüğü A seçeneğinde "dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal
etmek" anlamında, B seçeneğinde "söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak"
anlamında, C seçeneğinde "karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek" anlamında, D seçeneğinde
ise "boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak" anlamında kullanılmıştır. Cevap B seçeneğidir.

3. Görsel ile ilişkili olarak verilen cümlelerde Türk savunma şirketlerinin dünyanın en çok kar eden 10
şirketi olduğuna ve hava gücünde dünyanın en iyi filosuna sahip ülke konumuna geldiğine dair bir
bilgi yer almamaktadır. Cevap D seçeneğidir.

4. "Eylemin gerçekleşmesinin bir başka durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu ifadesi" koşul-sonuç
anlamı demektir. Verilen cümlelerden Sadece A seçeneğinde koşul-sonuç anlamı vardır. Cevap A
seçeneğidir.

5.
1. Burcu
2.Duru/Cemil
3. Arda
4.Duru/Cemil
5. Alp
Verilen bilgiler oluşturulan tabloya yerleştirildiğinde Cevap B seçeneğidir.

6. Metinde insanların uygar toplum düzeyine karşılıklı hoşgörü ve bilgi paylaşımı sayesinde
ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir. Bu anlam C seçeneğinde verilmiştir. Cevap C seçeneğidir.

7. Paragraf I, II ve IV numaralı cümlelerde yapay zekanın yapabildiklerinden ve gelecekle ilgili
planlarından bahsetmektedir. Fakat III. cümlede bunların dışında olumsuz bir durum söz konusudur.
Paragrafın tamamı ile alakasız kişisel bir yorum içermektedir. Cevap C seçeneğidir.
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8. Tanık gösterme bir kişiye ait bir sözün paragrafta kişinin ismi verilerek çoğunlukla tırnak içerisinde
gösterilmesine dayanan bir düşünceyi geliştirme yoludur. Paragrafta Geoffrey N. Leech'in sözü tırnak
içinde verilmiştir. Bu bir tanık göstermedir. Cevap D seçeneğidir.

9. Görselin kalın yazılan en üst kısmında sanal ortamda bir oylama yapıldığından bahsedilmektedir. Bu
cümle TDK'nin kurum dışı önerileri de kullandığını göstermektedir. Bu ifade III numaralı cümlede
verilmiştir. Cevap C seçeneğidir.

10. Paragrafta "bir çeşit siyasi hatırlat" derken siyasi bir anı özelliği taşıdığı, "Göktürk Devleti'nden
kalma" derken de Göktürkler tarafından yazıldığı bilgilerine ulaşılabilir. Cevap C seçeneğidir.

11. Metinde baldo pirincin sözcük anlamından, ne zaman ithal edilmeye başlandığından söz
edilmiştir. Sadece nesnel cümleler kullanılmış ve bilimsel ifadelere yer verilmiştir. Bu özellikler makale
türüne ait özelliklerdir. Cevap B seçeneğidir.

12. Üst bilgide yapılan tasarı tanımına göre II. cümlede yazar roman çıkarmayı planladığından
bahsetmektedir. Bu bir tasarı cümlesidir. Cevap B seçeneğidir.

13. Kuzey sözcüğü bir yön adıdır. Yön adları yer adından önce kullanırsa büyük, sonra kullanılırsa
küçük yazılır. IV. cümlede kuzey sözcüğü yer adından sonra kullanıldığı için küçük yazılması gerekirken
büyük yazılmıştır. Bu bir yazım yanlışıdır. Cevap D seçeneğidir.

14. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konmaz. Işıl ışıl ifadesi bir ikilemedir. D
seçeneği bu kurala aykırı bir kullanım olduğu için cevap D seçeneğidir.

15. Akıl akıldan üstündür "Bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare, başka birinin aklına gelebilir."
demektir. Aklın yolu birdir "Düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır. "
demektir. Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer ise "Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve
çabuk sonuç alır." demektir. Bize verilen anlamı karşılayan atasözü D seçeneğinde vardır. Cevap D
seçeneğidir.

16. Infografikte verilen yüzdelik değerler ve sayılar sayısal verilerden yararlanma düşünceyi geliştirme
yoluna, 2020 ile 2019'un kıyaslanması ise karşılaştırma düşünceyi geliştirme yoluna örnek olarak
gösterilebilir. Verilen görselde tanık gösterme ve kişileştirme yoktur. Cevap A seçeneğidir.
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17. Infografikte sadece dizüstü bilgisayarın ne kadar satıldığı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu da
Türkiye'de en çok satılan teknolojik ürünün ne olduğunun bu görselden çıkarılamayacağı demektir. Bu
yüzden cevap C seçeneğidir.

18. Fiil cümlelerinde yükleme en yakın olan öğe vurgulanan öğedir. Verilen cümlelerin tamamı fiil
cümlesidir. A seçeneğinde belirtili nesne, B seçeneğinde zarf tamlayıcısı, C seçeneğinde yer tamlayıcısı
ve D seçeneğinde belirtili nesne vurgulanmıştır. Cevap B seçeneğidir.

19. Metinde ilk yerleşmelerin niçin su kenarlarında olduğu ile ilgili bilimsel bilgiler yer almaktadır.
Kullanılan cümlelerin tamamı nesnel cümlelerdir, kanıtlanabilir cümlelerdir. Bu özellikleri taşıyan
metin türü makaledir. Cevap A seçeneğidir.

20. Verilen bilgilerde A seçeneğinde Ali 1. olduğu için, C seçeneğinde de Berrin sonuncu olmadığı için
bu iki şık elenmektedir. B seçeneğinde ise verilen bilgiden farklı olarak Hasan yarışmayı Mustafa'dan
sonra tamamladığı için bu şık da eklenmektedir. Cevap D seçeneğidir.

ONBURDA 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-5 ÇÖZÜMLER
1. Anlamları verilen sözcüklerin metindeki karşılıkları şöyledir: dikdörtgen nitelik, kalp tarih, yıldız
mesaj, üçgen şubat. Bu sözcükler sütunlara yerleştirildiğinde C sütunu B şıkkında verildiği şekilde
oluşacaktır. Cevap B seçeneğidir.

2. A, B ve C şıklarında verilen ifadeler sadece nesnel cümleler içermektedir. D seçeneğindeki "karın
tadını çıkarmak" ifadesi ise öznel bir ifadedir. Cevap D seçeneğidir.

3. C seçeneğinde virüslere etki eden maddelerden bahsedilmiş son ifadede de "Hiçbiri normal sabun
kadar iyi değil." diyerek sabunun virüsler üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Cevap C seçeneğidir.

4. Verilen şıklarda kalmak sözcüğü A seçeneğinde "konaklamak, konmak" anlamında, B
seçeneğinde "olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek" anlamında, D seçeneğinde ise "işlemez,
yürümez duruma gelmek" anlamlarında kullanılmıştır. C seçeneğindeki anlamı ise "birlikte yaşamak"
tir. Bu anlam yukarıda verilmediği için cevap C seçeneğidir.

5. B seçeneğinde verilen "izin almadan ve gideceği yeri bildirmeden gitmek, savunmak" ifadesi "başını
alıp gitmek" deyiminin karşılığıdır. C seçeneğinde verilen "güzel, bakımlı yer" ifadesi "cennet gibi" söz
grubunun karşılığıdır. D seçeneğinde verilen "gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul
etmek" ifadesi ise ‘’göze almak’’ deyimini karşılamaktadır. A seçeneğinde verilen "karar verememek,
ne yapacağını bilememek" ifadesi ise metinde yer almamaktadır. Cevap A seçeneğidir.

6. Şiirde yer alan var ve yok ifadeleri birbirine zıt (karşıt) iki kavramdır. Bu B seçeneğinde yer alan
tezat(karşıtlık) sanatıdır. Cevap B seçeneğidir.

7. Dizlerinin bağı çözülmek deyimi "kötü bir haber alındığında ne yapacağını bilememek, aşırı üzülmek
ve heyecanlanmak" anlamına gelir. Verilen cümlede babasını gördüğü için kötü haber alma durumu
yoktur. Bu yüzden cevap B seçeneğidir.

8. Görselde perlatör musluğun suyun basıncını arttırdığı belirtilmiştir. Bu yüzden 2 numaralı madde
yanlıştır. Çeşme suyunu içilebilir yaptığına dair bir bilgi de verilmemiştir. 4 numaralı yargı da yanlıştır.
Cevap D seçeneğidir.
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9. Verilen görsel perlatör musluk aparatının hangi şekillerde tasarruf sağladığını ve ne gibi faydalar
verdiğini anlatan bir görseldir. Bu yüzden bu görsel için bilgilendirme amaçlı hazırlanmış açıklayıcı bir
metin denebilir. Cevap B seçeneğidir.

10. Verilen cümlelerde A seçeneğinde "istiyor", B seçeneğinde "ilkokul öğretmenimdi", C seçeneğinde
"üzüldüm" ve D seçeneğinde "anladı" ifadeleri yüklem olarak kullanılmışlardır. "İlkokul öğretmeni"
ifadesi bir tamlamadır. Soruda söz öbeği sorulduğu için cevap B seçeneği olacaktır.

11. A seçeneğinde kullanılan "en vefalı arkadaşımı" ara sözü belirtili nesne, B seçeneğinde kullanılan
"benim kahramanım" ara sözü özne, C seçeneğinde kullanılan "Özdemir Asaf'a" ara sözü dolaylı
tümleç ve D seçeneğinde kullanılan "annemin sevdiklerini" ara sözü belirtili nesne görevindedir.
Cevap C seçeneğidir.

12. Açıklamada verilen mermerlerden carrara mermeri D seçeneğiyle, gri mermerler C seçeneği ile ve
yeşil mermerler de B seçeneği ile eşleşmektedir. Cevap A seçeneğidir.

13. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı aranmaz. Bu açıklamaya göre D seçeneğinde yer alan "babadır"
sözcüğü bir isim olduğu için ve yüklem görevinde kullanıldığı için bu cümlede çatı özelliği aranmaz.

14. Cümlede verilen " ete kemiğe bürünmek" ifadesi ile canlılık vurgulanmıştır. Bu anlam A
seçeneğinde vardır.

15. Özellikleri verilen bilgisayarlardan A ve D seçenekleri 15.1 inç altında oldukları için, C seçeneği de
4 bin liradan fazla olduğu için elenmektedir. Cevap B seçeneğidir.

16. Metinde devam eden bir olay ve yazarın kahveyi ve o akşamı betimlemeleri yer almaktadır. Bu
özellikler anlatım biçimlerinden öyküleme ve betimlemeye girmektedir. Cevap A seçeneğidir.

17.
1. akvaryum
ciklet

2. akvaryum
tetra

3. akvaryum
vatoz

Verilenler tabloya yerleştirildiğinde cevap B seçeneğidir.

4. akvaryum
Lepistes

5. akvaryum
Çöp balığı
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18. Metinde "Edwin Hubble'dan'' derken kullanılan kesme işareti B seçeneğinde verilen kural, ikinci
cümlenin başında bulunan Hubble Uzay Teleskobu ifadesinden sonra kullanılan virgül A seçeneğinde
verilen kural, son cümlede bulutsular, karanlık maddeler ve evrenin bilinmeyenleri derken kullanılan
virgül ise D seçeneğindeki kuralla eşleşmemektedir. Cevap C seçeneğidir.

19. 1. cümlede verilen yanlız ifadesi yalnız olarak kullanılmalıdır. 2. cümlede yer alan sınıfca sözcüğü
sınıfça olarak kullanılmalıdır. 3. cümlede verilen içiçeydi ifadesindeki iç içe ikilemesi ayrı yazılmalıdır.
D seçeneğinde yanlışlık yapılmamıştır. Cevap D seçeneğidir.

20. Verilen bilgilerden Doktor Fazıl Küçük'ün Kıbrıs'ın bağımsızlığı için mücadele ettiğine ve bir gazete
çıkararak geniş kitlelere ulaşmak istemesine ulaşılabilir. Fakat Türk Mukavemet Teşkilatında başkanlık
görevi yaptığı bilgisi yer almamaktadır. Türk Mukavemet Teşkilatında en üst rütbede görev yaptığı
bilgisi vardır. Bunun başkanlık mı yoksa başka bir görev mi olduğu bilinmemektedir. Bu yüzden cevap
C seçeneğidir.

ONBURDA 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-6 ÇÖZÜMLER

1. Verilen görsellerde B seçeneği 80 desibelin üzerinde olduğu için elenmektedir. D seçeneği yakıt
tüketimi fazla olduğu için elenmektedir. A seçeneği de yol tutuş özelliği kötü olduğu için
elenmektedir. Cevap C seçeneğidir.

2. Verilen cümlelerde 3 numaralı ifadede Benjamin Franklin de derken onun dışında başkalarının da
çift mercekli gözlük icat ettiği anlamı çıkmaktadır. Bu, örtülü anlam tanımına uygundur. Cevap C
seçeneğidir.

3. "Kırtasiyeye kitap almak için gittim." cümlesinde amaç-sonuç ilgisi kurulmuştur. "Gözüm ilişti."
ifadesi bir deyimdir. "Eğer isterseniz" ifadesi öneri anlamı taşımaktadır. Paragrafın genelinde de
öznel cümleler kullanılmıştır. İstenilen kullanımların hepsinin olduğu sadece D seçeneği vardır.

4. Paragrafta 3. cümleden itibaren kitap okumanın düşünme ve anlama yetenekleri üzerine
etkisinden bahsedilmektedir. Bu anlamı içeren seçenek B seçeneğidir.

5. İstediği şeyi elde edememek hevesi kursağında kalmak, titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek kılı
kırk yarmak, elverişli durumdan yararlanamamak da fırsatı kaçırmak deyiminin anlamını
karşılamaktadır. Cevap B seçeneğidir.

6. 3. cümlede yer alan " can alıcı" ifadesi öznel yargı içermektedir. Verilen cümlelerde öznel yargı
içeren tek ifade bu olduğu için cevap C seçeneğidir.

7. 1. boşlukta ve bağlacından önce virgül konulamayacağı için, II. boşlukta cümle tamamlandığı için, 3.
boşluk ise hem... hem... sıralı bağlaçlarının arasında kaldığı için virgül kullanamaz. 4. boşlukta eş
görevli sözcük olan yiyecek ve su kelimelerinin arasında virgül kullanılmalıdır. Cevap D seçeneğidir.

8. B seçeneğinde yer alan atasözü vakit, D seçeneğinde yer alan atasözü gayret, C seçeneğinde yer
alan atasözü ise sabırsızlık anlamlarıyla ilişkilidir. A seçeneğinde yer alan atasözü adalet, doğruluk,
dürüstlük ve tarafsızlık gibi sözlerle ilişkilidir. Verilen anlamlardan biri ile ilişkili olmadığı için cevap A
seçeneğidir.

9. Hikayede yazar gelen çocuğu gözlemlemiş ve ona söylenenlerden değil kendi gözlemlerinden yola
çıkmıştır. Metinde vurgulanan yazarın kendine söylenenlerle değil kendi gördükleri ile karar
vermesidir. Bu anlamı içeren Sadece A seçeneğidir.
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10. Metinde yer alan I, III ve IV numaralı cümleler gülmek ve gülmenin öneminden bahsetmektedir. II.
cümlede ise başarılı olmak için kendini iyi hissetmek gerektiği vurgulanmıştır. Bu cümlenin paragrafın
bütünüyle bir ilgisi yoktur. Cevap B seçeneğidir.

11. Verilen metinlerin her ikisinde de ortak olgu insanların giderek yalnızlığa itilmesidir. Gelişen
teknolojinin de buna önayak olduğu belirtilmektedir. Bu anlam D seçeneğinde verilmiştir.

12. II numaralı cümlede herhangi bir olumsuzluk eki ya da olumsuzluk belirten bir sözcük
kullanılmadığı için bu cümle anlamına göre olumlu bir cümledir. Yanlış belirtilmiştir. Cevap B
seçeneğidir.

13. I. cümlede TEİAŞ ve BOTAŞ 'ın toplam yatırımı 11.6 olarak çıkar. Bu rakam TCDD'nin yatırımından
az olduğu için ifade doğrudur. II. cümlede en az yatırım yapan TEDAŞ olduğu için bu ifade yanlıştır. III.
cümlede TPAO isimli şirketin ne kadar kar ettiği bilinmemektedir, sadece yatırım miktarı
bilinmektedir. Bu yüzden bu ifade de yanlıştır. Cevap B seçeneğidir.

14. Asansörden en son Dilara indiğine göre Dilara en üst katta inmek zorundadır. Bu yüzden B ve C
seçenekleri elenmektedir Kerem'in Sarp'tan önce inmesi gerekmektedir. Fakat D seçeneğinde Kerem
daha yukarıda olduğu için Sarp'tan daha sonra inmek zorundadır. Bu şık da yanlıştır. Cevap A
seçeneğidir.

15. “Geçmişe ait fotoğrafları toplamayı sever, onları koleksiyon yapardı.” Şeklinde olması gerekirken
ikinci cümlede “onları” kelimesi eksiktir. Cevap A seçeneğidir.

16. Verilen şiirde "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde benzetme sanatı kullanılmıştır. D
seçeneğinde "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin" ve "Kocaman denizlerde ender bir balık
gibisin" derken de benzetme sanatı kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

17. Virgül "Kapı çaldı, koşa koşa gittim." cümlesinde A seçeneğinde verilen görevinde kullanılmıştır.
"Bir gün babama," ifadesinden sonra B seçeneğinde verilen görevi ile kullanılmıştır. "Siz mutlu olunca
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zorluğunu pek hissetmiyor insan" cümlesinden sonra da C seçeneğindeki görevi ile kullanılmıştır. D
seçeneğinde verilen görevde bir kullanımı yoktur. Cevap D seçeneğidir.

18. Şey sözcüğü her zaman önündeki sözcükten ayrı yazılır. Bu cümlede "her şey" ifadesindeki "şey"
sözcüğü bitişik yazıldığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Bu kural A seçeneğinde verilen kuraldır.

19. Alüminyum metali D sınıfında bir yangın türü olarak gözükmektedir. D sınıfındaki yangınlar da D
tozu kullanılarak söndürülmelidir. C seçeneğinde verilen davranış hatalıdır. Cevap C seçeneğidir.

20. Kullanma talimatı verilen cümlelerde II. cümlede tansiyon düşürücü etkisinden, III. cümlede
böbrek bozukluğu riskinden ve IV. cümlede kan basıncındaki dengesizlik, kalp atışlarında düzensizlik,
çarpıntı ve göğüs ağrısı etkilerinden bahsedilmiştir. Bunlar yan etkiler olduğu için ilacı alan kişinin
bunlara dikkat etmesi gerekmektedir. Cevap B seçeneğidir.
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1. KA-TİP kelimesi içinde farklı renklerle verilen gruplar arasında değişim yapılamayacağı için
doğru cevap D seçeneğidir.

2. A, B ve D seçeneklerinde yer alan sözcükler anlamlarına uygun kullanılmışlardır. Fakat C
seçeneğinde yer alan anlam ‘’bir kültürün etkisi altına girmek, bir düşüncenin insanları etkilemesi,
kaplaması’’ anlamını içermektedir. Burada kullanılan anlamı ile uyuşmamaktadır. Cevap C
seçeneğidir.

3. M ve B harfleri çıkartılırken dudaklar birbirine değmektedir. Lebdeğmez şiirinde dudakların
birbirine değmemesi gerekir. C seçeneğinde yer alan şiirde M ve B harfleri olduğu için bu şiir
lebdeğmez örneği değildir.

4. ‘’Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek’’ I numarada cümlede, ‘’üzerine genellikle bir
bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak’’ III numarada cümlede; ‘’bir yazı, çizgi ve
benzerini kazıyarak veya sürterek yok etmek’’ ise IV numaralı cümlede örneklendirilmiştir. Örneği
olmayan cümle II numaralı cümledir. Cevap B seçeneğidir.

5. baltayı taşa vurmak deyimi söz anlatmak anlamında kullanılamaz. Cevap B seçeneğidir.

6. Paragrafta İbn-i Sina'nın 16-19. yüzyıllar arasında dünya tıp tarihine damga vurduğundan
bahsedilmektedir. Burada ‘’referans olmak’’ ifadesi insanların bu niteliklerinden dolayı onun
bilgilerine başvurdukları, onun bilgilerini kaynak gösterdiklerini belirtmektedir. Cevap A seçeneğidir.

7. Metin İbn-i Sina'nın hayatından kesitler taşımaktadır. Hangi alanlarda çalıştığı, ne kadar kitap
yazdığı ve hangi yüzyıllarda etkili olduğu belirtilmiştir. Bunlar biyografi metin türünün özelliğidir.
Cevap B seçeneğidir.

8. Özgün sözcüğünün kelime anlamı ‘’yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal’’ demektir.
Metinde altı çizili kısımda yazar "özgünlük" sözcüğüne vurgu yapmıştır. Cevap C seçeneğidir.

9. Soru kökünde istenen "Sorumluluk sahibi insanın başarısının zorlu süreçlerde kendini göstermesi"
anlamını taşıyan ifadedir. A seçeneğinde "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz." ifadesi
"Yetenekli insan zorlu koşullarla başa çıkabilen, zorlu süreçlerde kendini gösterebilen insandır."
anlamı içermektedir. Cevap A seçeneğidir.
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10. Metinde Mert'in sakin, duygusal, başarılı ve öğrenmeye istekli bir kişilikte ve bulunduğu ortamdan
sıkılmış olduğu bilgileri verilmiştir. Bu özellikleri yansıtanlar çizimler yıldız, rastgele çizgiler, daire ve
kalp işaretleridir. Bu işaretlerin olduğu seçenek A seçeneğidir.

11. Metinde yazarın Pinokyo kitabı ile ilgili verdiği bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerden sonra da bu
kitabın yazarda ne gibi izler bıraktığı açıklanmıştır. Bu iki açıklama "Çocukken okuduğunuz ilk kitap
hangisidir ve sizde ne gibi izler bıraktı?" sorularının cevapları olabilir. Cevap C seçeneğidir.

12. Yazar metinde savaştan sonra şairlerin gündeminin değişmediğinden ve edebiyatın barışçıl
olmadığından bahsetmektedir. Okurların da genelinin bu şekilde düşündüğünü tahmin edip bu
fikirleri okurun fikirlerini değiştirmek amacıyla kaleme almıştır. Cevap B seçeneğidir.

13. İki metinde de "kendi" sözcüğünün üzerinde özellikle durulmuştur. İnsanların kendi bakış
açılarından, kendi fikirlerinin onları ne kadar etkilediğinden ve kendilerini önemsizliği itmesinden yola
çıkılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

14. Görseller açıklamalarla eşleştirildiğinde sandviç tokalaşma B seçeneği ile, ölü balık tokalaşması C
seçeneğiyle ve tam temas tipi tokalaşmak da D seçeneğiyle uygun düşmektedir. Cevap A seçeneğidir.

15. Soru kökünde ifade edilen değinilmemiştir ifadesi D seöenğini karşılamaktadır. Cevap D

16. II numarada cümlede sadece "karışıyordu" sözcüğü yüklemdir. Bu sözcüğün dışında cümlede
başka bir yüklem bulunmamaktadır. Bu cümle, yapısı bakımından tek yüklemli cümledir. Yanlış
gösterilmiştir. Cevap B seçeneğidir.

17. "Kesinlikle" ifadesi bir kesinlik bildirirken "olmalı" ifadesi ihtimal anlamı taşımaktadır. Bir cümle
hem kesinlik hem de ihtimal bildiremez. Bu durum anlatım bozukluğuna sebep olur. Cevap D
seçeneğidir.

18. de/da bağlacının te/ta biçimi yoktur. A seçeneğindeki "kitap ta" ifadesi bir bağlaç olduğu için
"kitap da" şeklinde yazılmalıdır. B seçeneğinde "Sen de katıl" cümlesindeki de bağlaç olduğu için ayrı
yazılmalıdır. Yazım yanlışı yapılmıştır. C seçeneğinde ise "Özel bir tarih bildiren gün ve ay adlarının ilk
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harfleri büyük harflerle yazılır." kuralına uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Cevap D
seçeneğidir.

19. Verilen ilk cümle II numaralı görevde, verilen ikinci cümle III numaralı görevde, verilen üçüncü
cümle III numaralı görevde verilen dördüncü cümle II numaralı görevde kullanılmıştır. Sadece II ve III
numaraları görevlere ait kullanımlar mevcuttur. Cevap B seçeneğidir.

20. Özeleştiri; kişinin kendi düşünce, davranış ve eylemlerini yine kendisinin eleştirmesidir. Bu anlam
D seçeneğinde verilmiştir.
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1. Verilen sözcükler görselde verilen kurallara uygun olarak eşleştirildiğinde YETKİ sözcüğü B
seçeneğiyle, TURAN sözcüğü C seçeneği ile, HAYAT sözcüğü de D seçeneği ile eşleşir. Cevap A
seçeneğidir.

2. I. cümlede "Siirt Büryanı" sözcüğünde yer alan "büryanı" ifadesi "Yer, millet ve kişi adları ile kurulan
birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar." kuralına aykırı olduğu için, III. cümlede yer
alan "Burdur gölü" ifadesi de "Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, boğaz vb. tür
bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar." kuralına uymadığı için yazım yanlışlığı yapılmıştır. Cevap C
seçeneğidir.

3.
1. penaltı
Tarık

2. penaltı
Harun

3. penaltı
Alp

4. penaltı
Nihat

5. penaltı
Nisa

6. penaltı
Ümit

Verilen bilgiler tabloya yerleştirildiğinde cevap D seçeneğidir.

4. Metinde yer alan "Manzarayı seyrederken yemek yemenin, dağların arasından süzülürken çay
içmenin, kitap okumanın ya da aralıksız bir uykunun tadına varanlar için bir başkadır. Bu tadı ne araba
ne de otobüs yolculuğunda bulabilirsiniz." ifadesinde yemek, çay ve uyku gibi imkanların yanında
güzel manzaralar ile seyahat edilmesini sadece trenlerin sağladığı anlamı çıkmaktadır. Cevap B
seçeneğidir.

5. Verilen ifadeleri bakıldığında hiçbir hayvanın 5 tırnağının da izinin çıktığı belirtilmemiştir. C
seçeneğindeki ilk şekilde 5 tırnak izi birden yer almaktadır. Cevap C seçeneğidir.

6. Metinde "sıkışıp kalmışım" ifadesi kendine özeleştiri yaptığını, "okumaya, öğrenmeye yeni
başladım." ifadesi de gelişime açık olduğunun göstergeleridir. Cevap A seçeneğidir.

7. Sanatsal betimleme ile açıklayıcı betimleme arasındaki en temel fark kişisel düşüncelere yer verilip
verilmemesi olarak tanımlanmıştır. Şıklar incelendiğinde A, C ve D seçeneklerinde cümlelerin
tamamının nesnel cümleler olduğu görülmektedir. Fakat B seçeneğinde "harika bir manzara" ifadesi
kişisel düşünce içermektedir. Cevap B seçeneğidir.
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8. Verilen yapı unsurlarından A seçeneğinde köpek Kuri, B seçeneğinde kahramanlardan Pınar, D
seçeneğinde de hem Pınar hem de Akif'e yer verilmemiştir. Cevap C seçeneğidir.

9. Unutmak sözcüğü C seçeneğinde "bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak", A seçeneğinde "hatırdan,
gönülden çıkarmak", B seçeneğinde de "bir şeyi yapamaz duruma gelmek" anlamlarında
kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

10. Metinde "Onların yaşadığı duygu derinliği diğer insanlarla olan mesafeyi açar." ifadesiyle şairlerin
yaşadığı duyguların anlaşılamaması sebebiyle diğer insanlardan uzaklaştıkları vurgusu yapılmıştır.
Cevap C seçeneğidir.

11. Metinde "Serçeler gelir parmaklarınıza konar." ifadesi ile B seçeneğine, "Kumrular omzunuza
yerleşir. " ifadesi ile D seçeneğine, "Sincapların hobi bahçelerinde böyle rahat dolaşması beni çok
şaşırttı." ifadesiyle de A seçeneğine değinilmiştir. Cevap C seçeneğidir.

12. Metnin son cümlesinde "Bu oyuncaklar onların tam olgunlaşmış duygularının gelişmesine önemli
katkıda bulunur." ifadesi ile çocukların olgunlaşmamış duygularının gelişimine katkıda
bulunduklarından bahsedilmiştir. Cevap B seçeneğidir.

13. Her iki metinde de bir hareket, bir devamlılık vardır. Sanki küçük bir hikaye okuyormuşsunuz
hissine kapılmaya yol açar. Bu da öyküleyici anlatımın en önemli özelliğidir. Cevap C seçeneğidir.

14. Özne eksikliğinden kaynaklanmayan anlatım bozukluğu D seçeneğinde yapılmıştır.

15. A seçeneğinde eserin Rus yaşam tarzını anlattığı ifade edilerek konusundan, yerel söyleyişlere ve
deyimlere yer verildiği belirtilerek de üslubundan bahsedilmiştir. Cevap A seçeneğidir.

16. "Okun temren takılan ucuna ayak denir." ifadesinden temrenin okun ucunda olması gerektiği
belirtilmiştir. C ve D seçeneklerinde temrenin okun arkasında olduğu gözüktüğü için bu şıklar
elenmektedir. "Okun kuyruk kısmına yeleler takılmıştır." ifadesi de yelenin okun son kısmında olduğu
gerektiğini belirtir. B seçeneğinde orta kısmında olduğu için bu şık da elenmektedir. Cevap A
seçeneğidir.
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17. A seçeneğinde kitabın hüzünlü bir bakışı olmayacağı için, B seçeneğinde çınarın tatlı dil ve güzel
yüzle karşılama yapamayacağı için, C seçeneğinde de evin memnun olması gibi bir durum
olamayacağı için bu ifadeler hayal unsuru ifade olarak kabul edilirler. D seçeneğinde ise böyle bir
ifade bulunmamaktadır. Cevap D seçeneğidir.

18. III. cümlede "Gönen İlçemizde" ifadesinde "ilçe" sözcüğü büyük yazıldığı için IV. cümlede de
"güney Marmara'nın" ifadesinde "Güney" sözcüğü küçük yazıldığı için bu cümlelerde yazım yanlışı
yapılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

19. Satır sonuna gelen kelimeler bölünürken satırın üzerinde veya altında tek harf kalmaz. II numaralı
cümle bu kurallara uymadığı için bölünürken yanlışlık yapılmıştır. Birleşik isimler hecelerine ayrılırken
tek bir sözcük gibi kabul edilirler. Başöğretmen bileşik sözcüğü ba-şöğ-ret-men şeklinde hecelerine
ayrılır. Ba- hecesinden sonra bölünmelidir. Burada da hata yapılmıştır. Cevap B seçeneğidir.

20. "Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz." atasözü D seçeneğiyle, "Bal bal demekle ağız
tatlanmaz." atasözü B seçeneği ile, "El yarası onulur, dil yarası onulmaz." atasözü C seçeneği ile
ilişkilendirilebilir. Cevap A seçeneğidir.

