ADI: www.egitimhane.com
SOYADI:
NO:

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………………….ORTAOKULU
8/… SINIFI TÜRKÇE DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Güneş pırıl pırıl ışıklarla dünyayı sarmaya başladı.
B) Papatyalar piknik alanını bir tabloya çevirmiş.
C) Üzerinde dolaştığımız yeryüzü ne kadar güzel!
D) Çocuklar yeşillikler üzerinde koşturarak oynuyorlar.

2. I. Ormanın yandığını gören köylüler telaşla sağa sola
koşmaya başladılar.
II. Yaptığı hatayı hatırladıkça kalbinin yandığını
hissediyordu.
III. Babamın güneşte yanan yüzü tanınmaz hâle
gelmişti.
IV. Dün akşam yanan yemeği sinirle çöpe döktü.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “yanmak”
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III.D) IV.

3. ‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde
‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında
kullanılmıştır?
A) Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere
vuruyor.
B) Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
C) Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
D) Ekonomik kriz beyaz eşya satıcılarını da vurdu.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam
taşımamaktadır?
A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
C) Emanet ata binen, tez iner.
D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

5. Çocuğun elinde balta,
Önünde dağ gibi odun.
Dağ yarılıp taşınacak,
Ama çocuk hasta, yorgun...
Ahmet Efe
Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunda aşağıdakilerden
hangisinde verilen söz sanatları vardır?
A) Benzetme - Kişileştirme
B) Konuşturma - Abartma
C) Konuşturma - Kişileştirme
D) Benzetme – Abartma

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü
anlam yoktur?A) Bu soruyu çözerken Murat bile çok
zorlandı.B) Bazı akşamlar herkesten uzak bir köşede
otururdum.C) Kardeşine de ufak bir hediye almak
istiyordu.
D) Kalabalık bir grup, bankanın önünde toplandı.

7.
Ünlü

besteci Beethoven, yirmili yaşlarının sonlarına doğru
işitme sorunları yaşamaya başlamıştı. Bu sorunlar - - - neredeyse hiçbir şey - - - - hâle gelen Beethoven’ın bu
esnada yeni bir yöntem geliştirdiği söylenir.
Beethoven, piyanosuna tutturduğu metal bir çubuğu - - - kemik titreşimi yoluyla sesleri duymaya
çalışıyordu. Bu yöntemde, piyanoda oluşan titreşimler
metal çubuktan geçerek dişlere ulaşıyor ve buradan
kafatası aracılığıyla iç kulağa iletiliyordu.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) çözülünce - algılayamaz - tutarak
B) ilerleyince - duyamaz - ısırarak
C) ortaya çıkınca - işitemez - fırlatarak
D) yaşanınca - sezemez – bağlayarak

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz
grubu
cümlenin farklı bir ögesidir?
A) Herkes bilim projelerini verilen sürede tamamlasın.
B) Büyük bir şaşkınlık yaşadığımızı kimseden
saklayamam.
C) Okulumuzun resim sergisi bu hafta açılıyor.
D) Göç zamanı gelince kimse kuşları durduramaz.

9.Nasrettin Hoca fıkralarını bugüne kadar birçok
edebiyat
tarihçisi incelemiştir.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Özne – Zarf Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Yüklem
B) Belirtili Nesne – Zarf Tamlayıcısı – Özne – Yüklem
C) Zarf Tamlayıcısı – Belirtisiz Nesne – Özne – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Yer Tamlayıcısı – Özne – Yüklem

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların
yazımı
ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Okullar 19 Eylül 2016’da eğitim-öğretime başladı.
B) Almayı düşündüğümüz daire, binanın 8’nci
katındaydı.
C) Tribünlerde yaklaşık kırk beş bin kişi vardı.
D) Kardeşimle saat 11.00’de Kızılay’da buluşacağız.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül
(,)diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Elinde eski tarihli, yıpranmış bir gazete tutuyordu.
B) O, dünyayı hep kendi penceresinden görür.
C) Çocuğun siyah, kıvrım kıvrım saçları vardı.
D) Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes meydanlardaydı.

12.Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi
bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve
maliki olduğumuz devlet, nice zorlu savaşlar sonunda
ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasip
olmuştur. Bugün sizlere derim ki: “Canını feda
etmeyen âşık, vuslata nail olamaz.”
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Deneme
B) Hikâye
C) Söylev
D) Söyleşi

13.İtfaiye görevlileri merdivenle Cem’i ve kedisini
kurtardılar. Cem, itfaiye merdiveninin ucundaki kutuya
hayran kaldı. Onu lunaparktaki çarpışan arabalara
benzetti. Ama bu, uçan bir arabaydı. Cem’in korkusu
gitmişti. Uçan bir arabadan aşağıyı seyretmek çok
güzeldi. Aşağıdaki kalabalığı gördü. Herkes kendisine
bakıyordu.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olay yazısından alınmıştır.
B) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
C) Zaman belirsizdir.
D) Kişileştirme yapılmıştır.

14. Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara
ihtiyacımız var.
Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyacımız yok mu kendisinden çok başkalarını
düşünen insanlara?
B) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara
ihtiyacımız var mı?
C) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara
ihtiyacımız yok mu?
D) İhtiyacımız var mı kendisinden çok başkalarını
düşünen insanlara?

15.
I. Bağ bayırda, tarla çayırda
II. Borç vermekle, düşman kırmakla
III. Her şeyin yenisi, dostun eskisi
IV. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
Numaralanmış atasözlerinden hangisi
tamamlanmamış cümle özelliği taşımaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

16. Tüm dertlerimizi annemize anlatır, yardım
beklerdik.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Eklerin yanlış kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanılması

17.
Bütün kusurlarım toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yârim kara topraktır
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özlem
B) Sevinç
C) Minnet
D) Pişmanlık

18.
“Oynamak” sözcüğünün sözlükteki anlamlarını
defterineyazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün
mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini
yazmalıdır?
A) Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla
bir şeyle uğraşmak
B) Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda
bulunmak
C) Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket
etmek
D) Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak
ona dokunmak

19. Görüp de sevmemek ne mümkün seni
I
Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin
II IIIIV
Orhan Seyfi Orhon
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) I. B) II.C) III. D) IV

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Rakip takımın taraftarları aniden sustu.
B) Tüm soruları üç dakikada temizledi.
C) Yüzündeki ışık selinin etrafa doğru aktığını gördüm.
D) Savaş, birtakım sanayi kollarını öldürdü.

2018–2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DUMLUPINAR ORTAOKULU
8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
Numarası:
Notu:
Bir gün nereli olduğumu sordular.
- Babam Sivereklidir dedim.
Siverek adına şaştılar, hiç duymamışlar.
- Nerdedir bu Siverek? dediler.
- Siverek Napoli'nin ilçesidir dedim.
Düşündüler bir süre, birbirlerine bakındılar.
- Biz İtalya'yı çok iyi biliriz. Yanlışınız olmasın. Napoli'nin böyle bir ilçesi yoktur.
Siverek İtalya'da olsa bileceklerdi. Siverek Urfa'nın bir ilçesiydi. Urfa da Türkiye'de bir
şehirdi.
Bizim memleketin insanları iyidir, akılları çoktur; İtalya'yı bilirler, Fransa'yı bilirler.
Çinistan’ı, Falanistan’ı bilirler, lakin kendi yurtlarını bilmezler. Dünyanın öte ucundaki
ülkelerin yardımına koşmak için can atarlar. Onlar için şiirler yazar, onlar için ağıt yakarlar.
Falanistan köylüsünün acısını anlatan kitaplar kapışılır, benim memleketimin insanlarına
sırtları dönüktür, onları görmezler, göremezler.
Yılmaz GÜNEY
(İlk üç soru parçaya göre cevaplanacaktır)
1)Yazar bu parçada neden yakınmaktadır?(5 puan)
2)Bu parçanın ana fikri nedir?(5 puan)
3)Parçaya uygun bir başlık bulunuz.(5 puan)
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4)Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı
Bu ne bitmez çileymiş, neden hâlâ dolmadı
Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
Yukarıdaki dörtlükteki fiilimsileri aşağıya yazarak türünü belirtiniz?(10 puan)

5 Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (20 puan)
•

Gençlere daha hoşgörülü davranmalıyız.

•

Martılar geminin üzerinde çığlıklar atarak uçuyordu

•

.
Biz geçmişimizi, değerlerimizi ve atalarımızı unutmadık.

•

Bazı öğrenciler kitaplarını evde unutmuş

•

.
Kavurucu sıcaklar insanları yaylalara kaçmaya mecbur bırakıyor.

6)Sakın bir söz söyleme,yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur,sana göz koyan olur,
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Annen bile okşasa benim bağrım taş olur.
Yukarıdaki şiirde hangi mısrada çatı aranmaz?(5 puan)

7. Aşağıdaki cümle türlerini altlarındaki maddelerine göre inceleyiniz.(15 puan)
Yüklemin
Yüklemin
CÜMLELER
Anlamına Göre
Türüne Göre
Yerine Göre
Sınavlardan önce moralinizi yüksek tutun.
Her duyduğuna inanmamanı tavsiye ederim.
Bütün oyunlarda kazanmak zorunda değilsin.
Evi süpürdüm, yerleri sildim, ortalığı topladım.
Yüzmeyi seviyorum ama denize gidemiyorum.
8.Aşağıdaki cümleleri çatılarına göre sınıflandırınız.(10 puan)
ÖZNESİNE GÖRE
CÜMLELER
Etken
Edilgen
1

Yeni aldığımız bardak maalesef kırıldı.

2

Kardeşim makasla oynarken elini kesti.

3
4
5

Yapısına
Göre

NESNESİNE GÖRE
Geçişli
Geçişsiz

Sabaha kadar gözünü kırpmadan
düşündü.
Dedesini görünce hasretle sarıldı.
Gece geç saatte üşümemek için hemen
yıkandı.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?(5 puan)

A) Salı günü okulda küçük bir kermes düzenleyeceğiz.
B) Misafirlere yeni evlerinin odalarını gezdirmişti.
C) Tüm gün arkadaşlarımla mahallede top oynadık.
D) Yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemişti.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?(10 puan)
A) Okullar 18 Eylül 2017’de eğitim-öğretime başladı.
B) Alacağımız daire, binanın 8’nci katındaydı.
C) Tribünlerde yaklaşık kırk beş bin kişi vardı.
D) Kardeşimle saat 11.00’de Kızılay’da buluşacağız.
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11. Bu zeki insanların mutlaka doğru karar vereceklerini sanıyorum.
Aşağıdakilerden hangisinde, bu cümledekiyle aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır?(10 puan)
A) Yurt dışından gelen misafirlerini kapıda karşıladı, hürmet gösterdi.
B) Sınav sonuçları hâlâ belli olmadı henüz.
C) Bu film, şüphesiz izleyicinin beğenisini kazanır belki de.
D) Okul gezisine bizim sınıftan Özge ve ben gittim.
BAŞARILAR

İBRAHİM BENZER

AAA
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT TURAN ÇELİK İMAM-HATİP ORTAOKULU
8/… SINIFI TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM I. YAZI YOKLAMA SINAV SORULARI
Adı Soyadı:
Öğrenci No:

AYLA
Türkiye’nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde
bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman
Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırdığında birleşmiş milletlerin yaptığı yardım çağrısı
sonucu Türkiye, Kore’ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan
Süleyman Astsubay’ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. 15 ay
boyunca Ayla’nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay’ın artık Türkiye’ye dönmesi gerekmektedir. Ayla’yı
bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla’yı Türkiye’ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore
yasalarını aşıp Ayla’yı Türkiye’ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan atmış yıl sonra
Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.
SORULAR
(İlk 5 soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A. Ayla filmi Oscar ödülü kazanmıştır.
B. Film, Kore Savaşı yıllarını anlatmaktadır.
C. Film, yaşanmış bir olaydan esinlenip
çekilmiştir.
D. Ayla’ya adını Süleyman Astsubay vermiştir.

4.

Paragrafıyla

ilgili

bilgilerden

hangisi

yanlıştır?
A. Sıfat tamlaması kullanılmıştır.
B. “Boyunca” sözcüğü zarf fiildir.
C. Hikâye, terim anlamlı sözcüktür.
D. III. Kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır.

5. Bu parçada geçen altı çizili cümledeki yazım
yanlışı nasıl giderilmelidir?
2. Bu parçada geçen altı çizili cümlenin ögeleri
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
sıralanmıştır?
A. Zarf T. / Özne / Dolaylı T. / Yüklem
B. Zarf T. / Özne / Zarf T. / Yüklem
C. Dolaylı T. / Özne / Dolaylı T. / Yüklem
D. Özne / Yüklem / Zarf T. / Dolaylı T.

A. “Kore Savaşı” ifadesindeki savaş sözcüğü küçük
harfle başlamalıdır.
B. “Birleşmiş Milletlerin” ifadesi “Birleşmiş
Milletler’in” şeklinde yazılmalıdır.
C. “Kore yasalarını” ifadesi “Kore Yasalarını”
şeklinde yazılmalıdır.
D. “atmış yıl” ifadesi “altmış yıl” olarak
değiştirilmelidir.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
3.
A.
B.
C.
D.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Biyografi
Deneme
Eleştiri
Otobiyografi

A. Sen bin yılda bir gelen
B. İnsanlığa yol veren
C. Sen ey eşsiz kahraman
D. Türklüğe yol gösteren

AAA
7. Güneşin cılız ışıkları ile ısınmaya çalıştığımız
son günlerdi. Yazın sıcak günlerinden eser
kalmamış, gösterişli yaz akşamları yerini sakin
akşamlara bırakmıştı.
Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcüklerden
herhangi birinin karşıt anlamlısı değildir?
A. Şişman

C. soğuk

B. İlk

D. sade

8. (1) Kitabın ilk sayfasından itibaren akıcı bir
anlatım sarıveriyor sizi. (2) Yazarın sözcüklerle
bir sihirbaz gibi sergilediği gösteri takdire
şayan. (3) Kitaba mesafeli duran insanları bile
etkileyecek bir havaya sahip olan bu eser,
adından çok söz ettirecek bence. (4) Yazar, bu
eserdeki anlatım başarısını devam ettirirse
önemli bir edebiyat insanı olur ülkemizde.
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerle ilgili

kitapları aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5
olarak numaralandırılan beş rafa yerleştirilmiştir.
Bununla ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:
❖ Her rafta yalnız bir türe ait kitap bulunacaktır.
❖ Şiir türleri ikinci rafa dizilecektir.
❖ Roman türü, masal türünün bulunduğu rafın
bir üst rafındadır.
❖ Hikaye türü, şiir türünün bulunduğu rafın
üstünde yer alan raflardan birindedir ama en
üst rafta değildir.
10.Verilen bilgilere göre kitapların rafa
yerleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
1. raf

2.raf

3.raf

4.raf

5.raf

A. Roman

Şiir

Masal

Deneme

Hikâye

B. Deneme

Şiir

Hikâye

Masal

Roman

C. Roman

Hikâye

Deneme

Şiir

Masal

D. Masal

Roman

Şiir

Hikâye

Deneme
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verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A. 1. Cümlede üslupla ilgili bir yargı vardır.
B. 2. Cümlede benzetme yapılmıştır.
C. 4. Cümlede koşul anlamı vardır.
D. 3. Cümlede içerikle ilgili bir yargı vardır.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç
içinde verilen söz sanatı yoktur?

9.
➢ Oğlunun tavrına o kadar sinirlendi ki
öfkesinden o an ne yapacağını bilemedi.
➢ Geçen hafta büyük ablası görkemli bir düğünle
evlendi.
➢ Çok kısa zamanda büyük bir ilerleme gösterdi,
işinde hızla ilerledi.
➢ O, her zaman işini zorbalıkla halletmiş kimseye
merhamet göstermemişti.
Yukarıda verilen açıklamaların yerine aşağıdaki
deyimlerden hangisi kullanılamaz?
A. insan sarrafı

C. Gözü dönmek

B. Alıp yürümek

D. Dünya evine girmek

Bir kitapçıda, Hikaye, Roman, Şiir, Masal, Deneme

A. Akşam rüzgârları, der ki Ali’ye
Gözler ileriye, gönül geriye
(Konuşturma)
B. Yüce dağlar birbirine göz eder.
Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder.
(Kişileştirme)
C. Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
(Benzetme)
D. Sıladan ayrıyım, gözümde yaşlar
Sel olup taşacak bir gün derinden
(Abartma)
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12. “Geldi” fillinin çatı özelliği aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A. Etken – Geçişli
B. Edilgen – Geçişli
C. Edilgen Geçişsiz
D. Etken - Geçişsiz

(1)
Hepimiz beğenildiğimizi bilmek isteriz.
(2) Onaylandığımızı, takdir edildiğimizi bilmek
bize güç verir. (3) Bazıları bu duyguyu içinde
saklar, bazıları da fazlasıyla dışa vurur. (4) Bu
durumu başkalarına üstün gelmek saplantısına
dönüştürenler de oldukça fazladır.

(1) Kelimelerde yapılan kısaltmalarda kullanılır.
(2) Anlatım sırasında söylenmek istenmeyen
kelimelerin yerine kullanılır.
(3) Heyecan ve seslendirme bildiren cümlelerin
sonunda kullanılır.
(4) Bir cümlede anlatılmak istenen konuyla ilgili
açıklama yapmak gerektiğinde cümlenin
sonunda kullanılır.
16. Yukarıda özellikleri
işaretleri
sırasıyla
belirtilmiştir?

verilen
hangi

noktalama
seçenekte

A. (.) (!) (?) (;)
B. (.) (…) (!) (:)
C. (…) (?) (…) (-)

[13, 14 ve 15. Soruları yukarıdaki metne göre
cevaplayınız.]
13. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi fiilimsi
bulunduran bir isim cümlesidir?
A. 1

B. 2

C. 3

D. (;) (.) (!) (-)

D. 4

14. 3 numaralı cümlenin özellikleri seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Olumlu – fiil – kurallı – birleşik
B. Olumlu – fiil – düz – sıralı
C. Olumsuz – fiil – kurallı – basit
D. Olumlu – isim – devrik – birleşik

15. 2 numaralı cümlenin “devrik ve olumsuz” şekli
seçeneklerden hangisi olabilir?
A. Onaylandığımızı, takdir edildiğimizi bilmek
bize güç vermez değil.
B. Güç vermez bize onaylandığımızı, takdir
edildiğimizi bilmemek.
C. Bize güç vermez onaylandığımızı, takdir
edildiğimizi bilmek.
D. Onaylandığımızı takdir edildiğimizi bilmek
bize güç vermez.

2014 yılıydı. Arkadaşlarım yanımda Gençlik ve
Spor Bakanlığının düzenleyeceği bir yarışmadan
bahsediyordu. Önce hiç ilgimi çekmemişti bu
durum ancak yine de onlara yarışmanın içeriğini
sordum. Yarışma Türk milletine faydası
dokunmuş önemli şahsiyetlerin herhangi birine
mektup yazmakla ilgiliydi. Aklıma o an da tek isim
geldi: Mehmet Akif. “Yazmasaydım delirecektim.”
diyor ya hani şair, ben de öyleydim işte. Bunun için
aldım elime kalemi içimden geçen ne varsa yazdım
bir bir. Yarışma sonucu açıklandığında Giresun il
birincisi olmuştum ve bu il birinciliğini Mehmet
Akif’e yazdığım mektupla almak benim için
hayatımdaki en büyük başarıydı.
17. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A.
B.
C.
D.

Mektubu niçin yazdınız?
Hayattaki en önemli başarınız nedir?
Daha önce mektup yazdınız mı?
Mektup yarışmasına nasıl katıldınız?

Büyük

dava

adamı

Mehmet

Akif;

şairlik,

AAA
veterinerlik, öğretmenlik, yüzücülük, vaizlik,
hafızlık, Kuran mütercimliği ve milletvekilliliği
yapmıştır. Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca
bilmekte olan şairin, İstiklal Marşı da dâhil olmak
üzere birçok eseri vardır. Bu eserlerden bazıları
ise ‘’ Safahat’’ adlı kitabında toplanmıştır. Büyük
üstadın Tahir, Mehmet Emin, Suat, Feride ve
Cemile adlarında beş çocuğu bulunmaktadır.
Çocuklarından oğlu Emin Ersoy, çöp kutusunun
yanında ölü bulunmuş; kızı Suat Ersoy ise kirasını
ödeyemediği için evden atılmak istenmiştir.
Kısacası şairin hayattayken görmüş olduğu
muamele yetmezmiş gibi ileriki dönemlerde de
çocukları benzer muamelelere maruz kalmıştır.
18. Yukarıdaki
paragraftan
aşağıdakilerin
hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
A. Çocukları

zor

durumdayken

kendisi

de

hayattadır.
B. Mehmet Akif, birden çok dili iyi bilmektedir.

İletişim,
iletilen bilginin hem gönderici hem
de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir
göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.
Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi
yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim
tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak
ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.
20.
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi kullanılmıştır?
A. Tanımlama
B. Karşılaştırma
C. Sayısal verilerden yararlanma
D. Tanık gösterme
https://www.sorubak.com

NOT: Sorular beşer puan, süre 40 dakikadır.
Lütfen cevaplarınızı
forma işaretleyiniz.

aşağıdaki

optik

adlı kitapta

Başarılar Dilerim
Zeynal YALÇIN

D. Akif; din, edebiyat ve siyaset gibi alanlarda aktif

Türkçe Öğretmeni

C. İstiklal

Marşı da ‘’Safahat’’

yayımlanmıştır.
rol almıştır.

Soğuk bir kış günüydü. Birkaç gündür kar
yağıyordu ve her yer bembeyaz bir örtüyü
andırıyordu. Ağaçlar süslü bir gelini andırıyordu.
Elinde küreklerle herkes evinin önünü
temizlemeye çalışıyordu. Çocuklarda ise bir
kardan adam yapma telaşı vardı. Köyün en küçüğü
Ahmet yüzü soğuktan kızarmış halde, küçük
elleriyle kar avuçladı. Bize doğru koşmaya başladı.
19. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimleri
ağır basmaktadır?
A. Öyküleme-Betimleme
B. Açıklama – Tartışma
C. Tanımlama – Betimleme
D. Öyküleme- Açıklama

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………ORTAOKULU
TÜRKÇE DERSİ 8/…. SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
Not:
Adı-Soyadı:

Numara:
5. Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse dağlar

TÜRKÇEMİZ PARMAK İZİMİZDİR

kadar kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim bu kitapları.
Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum. Kitaplarımın

Bizi bize, bizi herkese anlatır, sevdirir, saydırır, çağdaş
uygarlığın üstüne taşır.
Onu yabancı dillere sildirmeyelim, dünyadan
silinmeyelim.

benimle inatlaşması da cabasıydı.
Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından
hangisi kullanılmamıştır?

1. Bu afişin başlığında okuyucunun dikkatini çekmek
için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A) Abartma

B) Konuşturma

C) Kişileştirme

D) Benzetme

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazar duygularını da

A) Türkçenin yabancı dillerden üstünlüğü vurgulanmıştır.

katmıştır ?

B) Türkçenin bizi herkese anlattığı söylenmiştir.

A) Bu romanında kasabadaki halkın sorularını

C) Türkçenin yabancı dillerden etkilendiği belirtilmiştir.

anlatmaktadır.

D) Türkçe, somutlaştırılarak parmak izine benzetilmiştir.

B) Şiirlerinde daha önceki sanatçıların kullandığı söz

2. “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, …”cümlesi,

sanatlarını göremezsiniz.

aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın

C) Onun yazıları öylesine mükemmel ki taklit bile edilemez.

kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı” anlamı kazanır?

D) Onun şiirleri, ölümünden on yıl kadar sonra tavan

A) yasalara karşı gelemezdik.

arasında bulundu.

B) aynaya bakmaktan korkardık.
C) adalet kendiliğinden gerçekleşirdi.

7. (1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aksın, bir

D) sokaklar bomboş kalırdı.

resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve
resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı

1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.

yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi

2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tüm

ışığının görülmesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler

gücüyle savaşıyordu.

renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.

3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam

dikkatini çekmişti.

bütünlüğünü bozmaktadır?

4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım,

A) 1

yanağımı kestim.

B) 2

C) 3

D) 4

3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı

8. Yakınlarımızın güzel şeylere kavuşması onlardan bizim de

çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında

yararlanmamız olasılığının doğması demektir.

kullanılmıştır?

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine

A) 1. ve 2.

B) 1. ve 4.

ait olabilir ?

C) 2. ve 3.

D) 2. ve 4.

A) Komşuda pişer, bize de düşer.
B) Herkesin geçtiği köprüden sen de geç .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

C) Ağlayanın malı gülene fayda etmez.

terim anlamlı değildir?

D) İnsan insanın aynasıdır.

A) Yıldız topluluklarının kümelenerek gök
adaları oluşturması gibi gök adalar da küme

9. ''İçin'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine ''sebep-

oluşturur.

sonuç'' anlamı katmamıştır?

B) Kardeşimin doğum gününde salonu süslemek

A) Maçta iyi oynadığı için diğer maç ilk on birde

için kırtasiyeden fon kartonu aldım.

başlayacakmış.

C) Şairin bu şiirinde kullandığı ölçü, diğer şiirlerinde

B) İş yerinde sorun olduğu için eve geç gelecekmiş.

kullandığından farklı.

C) Benim için bunların hiçbir önemi yok.

D) Suyun donması için ortam ısısının sıfır derecenin altında

D) Uzun zamandır görüşemediğimiz için beni özlediğini

olması gerekir.

belirtmiş.
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir yargı

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir

söz konusudur?

öge vurgulanmıştır?

A) Yeni yerleri keşfetmek hep ilgimi çekmiştir

A) Mehmet Bey, hatıralarından heyecanla bahsediyordu.

B) Yanlarından ayrılır ayrılmaz otobüse koştum

B) Uzun zamandır bu projeyi hazırlamak için uğraşıyordu.

C) Kitap, ikinci baskısında elli bin sattı.

C) Başından geçenleri bize tek tek anlattı.

D) Bugünkü sınava hiç çalışamadım.

D) Bütün aile bu bayramda dedemlerde toplandı.

https://www.sorubak.com

16. İyi romancılar yetiştirmişiz ama iyi okuyucular

11. Ötelerden yavaş yavaş bir gölge ilerlemeye başladı

yetiştirmemişiz. İyi okuyucu ile sıradan bir okuyucu arasında

dereye doğru. Gölge siyah bir pantere aitti. Panter, kolay

fark vardır. İyi bir okuyucu; çoğu zaman, güzel denilen

kolay kimsenin yolunda görmek istemediği bir hayvandı.

yazılarda bile yazarın düşünmediği başka güzellikleri bulur;

Çünkü panter avını bir çırpıda yiyiverirdi. Av sırasında bir

okuduklarına daha farklı, daha zengin anlamlar yükler, ona

boğa kadar güçlü, bir çakal kadar zeki, yaralı bir fil kadar

renk kazandırır.

gözü pekti; ama konuştuğu zaman sesi bal gibi tatlı, kadife

Parçaya göre iyi bir okuyucu olmanın esas ölçüsü

gibi yumuşak çıkıyordu.

aşağıdakilerden hangisidir ?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Okurken kitaptaki güzellikleri anlayabilmek.

söylenemez?

B) Yazarla aynı düşüncelere sahip olabilmek.

A) Benzetmelerden yararlanılmıştır.

C) Okuduklarına kendisinden de yeni yorumlar katmak.

B) Devrik cümlelere yer verilmiştir.

D) Sürekli olarak farklı kitaplar okumak.

C) Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
D) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.

17. Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisinin

12. Günler arasından yazın ucu gözükünce içimde tarif-siz

öznesine göre çatı özelliği diğerlerinden farklıdır?

bir boşluk doğar. Ortalıkta kimsecikler kalmamış-tır. Artık

A) Kalkar kalkmaz sendeleyerek yere düştü.

sokakta, otobüslerde adım başı bir tanıdıkla

B) Dost düşman herkes cenazeye geldi.

karşılaşamazsınız. Telefonunuz çalmaz olur. Birileri-ni arar,

C) O, herkese yardım eder.

cevap alamazsınız. Kapısını çalacak bir dost bile

D) Hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

bulamazsınız. Herkes tatilini geçireceği bir yer bulmuştur
kendine.

18. Anlamca birbirine bağlı olduğu halde özneleri,

Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden

tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümlelere bağımsız sıralı

hangisidir?

cümle denir.

A) Yaz Parıltısı

B) Yaz Biterken

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümleye

C) Yaz Geceleri

D) Yaz Hüzünleri

örnektir?
A) Bugün Ayşelere, yarın Alilere gideceğiz.

13. I. ilim irfan sahibi

B) Komşumuz annemi aramış, bulamayınca çaresiz kalmıştı.

II. cahiller ve papağanlar varsa

C) Bu kitap çok güzel, bizi oldukça bilgilendiriyor.

III. okumuşlardadır

D) Kitaplarını toplamalısın, akşama misafir gelebilir.

IV. hata onlarda değil
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V. bir cemiyette

19. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

Yukarıdaki kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir

A) Sınıfını geçsin de istediğini yapmaya hazırım.

cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

B) Kızım Elif, 22 nisanda dünyaya geldi.

A) I – III – V – II - IV

B) II – IV – I – III - V

C) Ankara kalesinden şehir manzarası çok güzeldir.

C) V – II – IV – I - III

D) II – IV – V – I - III

D) Sınıftaki öğrencilere 5’şer soru çözdürdü.

14. Müzikten arta kalan zamanlarda gezmeyi çok seviyoruz.

20. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti

Arkadaş grubumuzla motosikletlere atlayıp doğaya çıkıyor;

konulmaz?

köyleri, yaylaları dolaşıyoruz.

A) Boş zamanlarını iyi değerlendiriyor musun

Bu parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü,

B) Sınıfımı geçtim mi tatile çıkacağım

aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak

C) Neden bana gelmedin

verilmiştir?

D) Babamı mı arıyorsun

A) İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil

B) Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil

C) İsim-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil

D) Sıfat-fiil, isim-fiil, zarf-fiil
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Halil Kınacılar
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CEVAP ANAHTARI: 1.D 2.B 3.C

4.B 5.B 6.C 7.D 8.A 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.D
15.D 16.C 17.D 18.D 19.A 20.B
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2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI H.SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU
8.SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAVI
Adı-Soyadı
Sınıf-No

:
:
1-4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
En çok sevilen yiyeceklerden olan patatesin hikâyesinin biliyor muydunuz? Patates ilk olarak Güney Amerika’da İnkalar
tarafından And Dağları’nda bulunmuştur. Kaşif Pizarro, And Dağların’ndan aldığı bu bitkiyi Avrupa’ya getirmiştir ama Avrupalı
asiller bu yiyeceği hemen benimsememişlerdir. Patatesi orta sınıf insanların yiyeceği olarak görmüşlerdir. Bu yüzden yaklaşık iki
yüz elli yıl boyunca patates hayvan yemi olarak üretilmiş ve yalnızca yoksul insanların sofrasında yer edinmiştir.
1840’lı yallarda Avrupa’da kıtlık başlamış. Fransa Kralı bu kıtlığa önlem almak için yenilebilecek yeni bitkiler üretilmesi
gerektiğini söylemiştir. Eczacı Permentier, kralın bu çağrısını fırsat bilip patatesi saray ve çevresine tanıtıp sevdirmenin yollarını
aramıştır. Permentier sayesinde ve kralın emriyle patates yetiştiriciliği Paris’te yaygınlık kazanmış, saray ve çevresinde de sofralarda
en çok tercih edilen yiyecek haline gelmiştir.
1-Patatesle ilgili olarak aşağıdakilerin
değinilmemiştir?
A) İlk olarak nerede keşfedildiğine
B) Avrupa’da yaygınlaşmasının nedenine
C) Hangi iklim şartlarında yetiştiğine
D) Hayvan yemi olarak kullanılma nedenine

hangisine

2-Patatesin uzun yıllar boyunca hayvan yemi olarak
kullanılmasının nedeni nedir?
A) Tadının insanlar tarafından beğenilmiyor olması
B) Orta sınıf insanların yiyeceği olarak görülmesi
C) Yetiştirilmesinin oldukça zahmetli olması
D) Sağlık açısından yararlı bir besin olmaması
3-Patates üretiminin Paris’te yaygınlık kazanmasını
sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşif Pizarro’nun patatesleri halka tanıtması
B) Fransa Kralı’nın en çok sevdiği yiyecek olması
C) İklim şartlarının bitkisel ürünleri olumsuz etkilemesi
D) 1840’lı yıllarda Avrupa’da kıtlık döneminin başlaması
4-Altı çizili cümle için aşağıdakilerden
söylenebilir?
A) Birleşik-Kurallı-Olumsuz-İsim
B) Basit-Kurallı-Olumlu-Fiil
C) Basit-Devrik-Olumsuz-İsim
D) Birleşik-Kurallı-Olumlu-Fiil

hangisi

5-Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil
bir arada kullanılmıştır?
A) Deneyimlere ya da akıl yürütmeye dayanarak öğüt veren
atasözleri vardır.
B) Ak sakallı bir dede kitabın derinliklerinde geçmişi okuyor.
C) İnsan kimi zaman sessizliği kimi zaman da sessizlikten
kurtulmayı ister.
D) Anılar olmadan insan yaşamayı sürdürmek istemez.

(I)Lületaşı, yerin derin katlarında geniş yığınlar halinde
bulunan, sarıya çalan beyaz renkte bir madendir ve dünyada
yalnızca Eskişehir’de çıkarıldığı için “Eskişehir taşı” olarak
da adlandırılır. (II)Bölgede, yüz kilometreye yakın bir alana
dağılan, yaklaşık üç yüz kuyudan elde edilmektedir.
(III)Suyla temas ederse sabun gibi yumuşar. (IV)Nikotini
emme özelliği dolayısıyla pipo ve sigara ağızlığı yapımında,
yumuşak ve kolay işlenebilir olduğundan tespih, kolye gibi
çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılır.
6-Yukarıdaki paragrafta yer alan hangi cümlede koşula
bağlılıkla gerçekleşen bir değişimden bahsedilmektedir?
A)I.
B)II.
C)III.
D)IV.
(I)Roman ve hikâyelerdeki örneklerden kısa alıntıların
yapıldığı kitapta, yazar ve şairlerle ilgili yaşam öyküleri
bulunuyor. (II)Ayrıca seçilen parçanın sonunda kaynakça
notları da eklenmiş. (III)Birbirinden farklı pek çok yazar ve
şairin eserlerinin yer aldığı eser, edebiyatın belli başlı
türlerini kapsayan bir çalışma. (IV)Kısa cümlelerle kurulmuş
yalın anlatımıyla pek çok okurun ilgisini çekecektir.
7-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü
edilen eserin üslubuyla ilgili bilgi verilmiştir?
A)I.
B)II.
C)III.
D)IV.
8-Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem
de değildir?
A) -Benimle mücadele etmeye hazır mısın?
-Hazır değilim.
B) -Elinde ne tutuyorsun?
-Kitap.
C) -Sana kapıyı kim açtı?
-Annem.
D) -Arkadaşının elinde ne var?
-Çiçek.
9- “Yolcu uğurlamaya gelenler vapur rıhtımdan kalkınca
üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi rahatladılar.”
cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne/Z.T/Z.T/Yüklem B) Özne/D.T/Z.T/Yüklem
C) Z.T/Özne/Z.T/Yüklem
D) Özne/Z.T/Yüklem

10- “Şiddetli kış, yakacak giderlerini etkiledi.” cümlesinin
çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Edilgen –Geçişsiz
B) Etken-Geçişli
C) Etken-Geçişsiz
D) Edilgen-Geçişli
11- “Yüklemi geçişli eylem olan cümlelerde her zaman nesne
bulunmayabilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki açıklamaya
uygundur?
A) Evden çıkarken kitaplarını almayı unutmuş.
B) Sabahtan beri aynı yerde bekliyor.
C) Bu kurabiyenin tarifini bana o vermişti.
D) Soruları daha önce öğrencilere dağıtmıştık.
Yufkacı kadın, limanda gezinen yabancı kadın turisti,
bahçesinde meyve ağaçları bulunan, pencereleri türlü türlü
çiçeklerle donatılmış, beyaz badanalı gecekondusuna davet
etti. Bahçedeki divana oturttu. Mutfağa girdi, unu eledi,
hamuru yoğurdu ve hamurun üstünü nemli, beyaz bir bezle
örterek birkaç dakika dinlenmeye bıraktı. Bahçedeki ocağı
yaktı, sacı üstüne koydu. Oklavayı aldı, hamur yumaklarını
açmaya başladı. Yufkaların içini yağladı, katladı, saçta teker
teker pişirdi. Turist kadın bahçenin temizlik ve düzenini,
yufkacı kadının hamur açışını ve el becerisinin şaşkınlıkla
izliyordu. İçinden, “Yoksul yufkacı kadının mutluluğuna
bak! Bu manzaraya, bu havaya neler verilmez! Gökyüzü,
deniz, mavi…” diye geçirdi.
12-Bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Fiilimsi kullanılmıştır.
B) Sıralı cümle kullanılmıştır.
C) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
D) Tanık göstermeye başvurulmuştur.
Bir pencerede misafirim olsan yeter
Dolar odama lavanta kokusu
Soğur sevincinden sürahide su
Ay pencerede durup durup güler
13-Yukarıdaki şiirde kişileştirilen unsurlar hangileridir?
A) Pencere-oda
B) Koku-ay
C) Su-ay
D) Su-oda
Orhan Kemal hikâyelerinde olduğu gibi romanlarında da
konularını içinde yaşadığı çevreden almıştır. Geçimini
sağlamak için durmadan yazmıştır yazar. Çeşitli çevreleri ve
orada yaşayan insanları gözlemlemiştir. Yazarın yakından
tanıdığı kişileri yazması eserini canlı kılmıştır.
14-Yukarıdaki metnin türü nedir?
A) Eleştiri
B) Biyografi
C) Deneme
D) Makale
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15-Yukarıdaki paragrafta ayraçların içine
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (.) (,) (:) (.)
B) (.) (,) (,) (,) (.)
C) (,) (:) (,) (…) (.)
D) (,) (,) (.) (,) (…)

hangi

16-Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu insanlarla bir takım problemler yaşadım.
B) Soğuk hava dalgası kuzey batıdan geliyor.
C) İzmir İli sınırları içerisinde yaşamak istiyor.
D) İlerideki mutluluğun bugüne bağlı.

Şiir okuma, bir tür besteleme ve besteyi yorumlama işidir. Bir
şarkı nasıl farklı tarzlarda söylenebilirse şiirin seslendirilmesi
de yorumcudan yorumcuya değişir. Şiir okumak, eğitime
dayalı bir beceri işidir. Bu yüzden her şair, şiiri güzel
okuyamaz. Şiir yorumcusu vurgu, telaffuz, duraklama gibi
ses eğitimi gerektiren temel bilgi ve becerilere sahip
olmalıdır.
17-Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden
yararlanılmamıştır?
A) Açıklama
B) Karşılaştırma
C)Tanımlama
D) Betimleme
Sanatın hangi dalında üretilmiş olursa olsun bir yapıtta
karmaşadan, fazlalıktan hoşlanmam. Örneğin bir yazıda, iki
cümleden biri bir düşünceyi, bir duyguyu anlatmaya
yetiyorsa, ikinciye gerek yoksa o cümleyi okumak istemem.
Yerinde kullanılmış bir sözcük koca bir sayfanın işlevini
üstlenmişse o sözcüğü yeterli bulurum.
18-Yukarıdaki yazarın bir yapıtta hoşlandığı anlatım
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğallık
B) Akıcılık
C) Duruluk
D) Açıklık
19-20. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak yanıtlayınız.
Ali, Burak, Cenk, Deniz, Emre okul takımında oynamakta
olan 8.sınıf öğrencileridir. Maç sırasında 3, 5, 6, 7, 10
numaralı formaları şu şekilde giydikleri bilinmektedir.
*6 ve 7 numaralı formaları Ali ve Deniz giymektedir.
*Cenk’in giydiği formanın numarası Burak’ın forma
numarasından büyüktür.
19-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A) Cenk 10 numaralı formayı giymektedir.
B) Ali 7 numaralı formayı giymektedir.
C) Emre 10 numaralı formayı giymektedir.
D) Cenk 3 numaralı formayı giymektedir.
20-Burak 5 numaralı formayı giyerse aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Cenk 10 numaralı formayı giymiştir.
B) Deniz 7 numaralı formayı giymiştir.
C) Ali 7 numaralı formayı giymiştir.

D) Cenk 3 numaralı formayı giymiştir.
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