
8. SINIF
TÜRKÇE

ÇANKIRI ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
KONU TARAMA TESTİ
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çevirmek” 
sözcüğünün anlamı ve kullanımı birbirine 
uymamaktadır?

A) Bir şeyin yönünü değiştirmek
Cümle: Nefes nefese koşan arkadaşına başını 
çevirmeden cevap verdi.

B) Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
Cümle: Defterin yapraklarını usulca çeviriyor-
du.

C) Yönetmek, idare etmek
Cümle: Evlerini otele çevirdiler.

D) Geri göndermek
Cümle: Kendisine yollanan parayı çevirmiş.

Güzel mi konuşmak istiyorsun o zaman anadilini iyi 
bilmelisin. Anadilini iyi bilen bir insan da dilinde 
karşılığı olan bir yabancı sözcüğü kullanmaz. Çünkü 
güzel konuşma yalnızca kelimeleri doğru telaffuz 
etmek değildir, yabancı sözcüklere başvurmadan 
konuşabilmeyi başarmaktır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
durulmaktadır ?

A) Kendi dilini konuşurken yabancı kelimelerin 
kullan ılmaması gerektiği

B) Güzel konuşmak için kendi diline ait kelime-
lerin kullanılması gerektiği

C) Dilimizde yabancı kelime kullanımının azal-
tılması

D) Yabancı dil öğrenmenin pek de önemli olma-
dığı

Aşağıdakilerden hangisi “Ağaç yaprağı ile gürler.” 
atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür.

B) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

C) Zahmetsiz rahmet olmaz.

D) Yalnız öküz çifte koşulmaz.

(…)
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
(…)

İstiklal Marşı’ndan alınan bu kıtada aşağıda 
verilen söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Benzetme

B) Tezat

C) Abartma

D) Kişileştirme

1.

2.

3.

4.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 
anlamı vardır?

A) Bu günlerde canı çok sıkılıyordur herhalde.

B) Önemli bir hastalığı var diye buralara kadar 
geldik.

C) Çok kitap okuyanları ödüllendirmek niyetiyle 
buradayız.

D) Bu kadar tatlı bana fazla, kilo yapıyor sonra.

5.
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"Gömleğin bir kolu yırtılmış." cümlesinde "yırtılmış" 
sözcüğü fiildir ve aldığı -mış eki zaman ekidir.

"Bana yırtılmış gömlek sattılar." cümlesinde ise 
-mış eki sıfat - fiil ekidir ve "yırtılmış" sözcüğü bu 
cümlede sıfat - fiil olarak kullanılmıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde -miş eki almış kelime sıfat - fiildir?

A) Saat çoktan dokuzu geçmiş.

B) Unutulmuş bir şiirin ilk dizelerini mırıldanı-
yordu.

C) Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği.

D) Sözde kimsenin olmadığı bir yere gidecekmiş.

Dil, bir milletin kendisini ve folklorunu, iç ve dış 
dünyasını söz ve yazıyı kullanarak ifade ettiği, 
asla vazgeçilmesi mümkün olmayan şah damarı 
niteliğinde bir unsurdur. Ünlü düşünür Wiitgenstein: 
"Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır." ifadesindeki 
gerçekle, dilin sadece düşünceyi aktaran kuru bir 
ifade unsuru olmadığını aynı zamanda dilin, kişinin 
dünyayı algılama biçimi olduğunu  ifade etmektedir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
vardır?

A) Öyküleme

B) Tanık gösterme

C) Örnekleme

D) Betimleme

Yol arkadaşıydı hüzün
Olana razı 
Gözlerini alır 
Dağlara kaçardı 
Yüreği ceylan 
Eğri odun yanmadı 
Doğru 
Bir ömür bacasından 
Memleket üstüne kaygılar tüttü 
Babam, bir gemiye binip gitti 
BIR GEMI YOLCUSU BABAM 
                                            Abdurrahman Günay

Bu şiire olabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Babaya Ağıt

B) Memleketim

C) Yol Hasreti

D) Gecedeki Aydınlık 

Gazete idarehanesinde biriken edebî dergilerin 
yapraklarını karıştırıyorum. Bunlar içinde yaşlıları, 
gençleri ve henüz yeni yayımlanmaya başlamış 
olanları var. Fakat kapakları çevrilerek sayfalarına 
göz atılınca, derhal aralarındaki yaş farkları siliniyor 
ve hepsi de insana, tekdüze bir buruşuk çehreyle 
bakıyor: Aynı şeyleri aynı tarzda söylemek için bu 
kadar nesillerin birbiri arkasından gelmesine ne 
lüzum vardı?

Altı çizili cümlede dergiler hakkında anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birbirinin tekrarı niteliğinde olmaları.

B) Nesillerin her daim aynı dergileri okumaları.

C) Birbiri ardınca gelen insan topluluklarına hitap 
edebilmeleri.

D) Her yaş gurubuna hitap edecek içerik ve tarza 
sahip olmaları.

6.

7.

9.

10.
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Evleri yüksek kurdular
Cama betona boğdular
Usumuzdaydı unuttuk
Topraklar uzakta kaldı
Toprağa bağlı olanlar

Şiirde baskın olan duygular hangileridir?

A) Hüzün - sitem

B) Hüzün - ayrılık

C) Pişmanlık - saygı

D) Sevgi - özlem

8.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Çankırı İç Anadolu bölgesinin en güzel şehir-
lerinden biridir.

B) Okulumuzun iç açıcı bir havası var.

C) En lezzetli çay sadece Türkiye’de yetiştirilir.

D) Okulumuzda sekiz sınıf, üç laboratuar, bir 
spor salonu var. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içerisinde 
verilen açıklama yoktur?

A) Halide Edip, o benzersiz eserinde dönemin 
İstanbul’unu ne güzel anlatır (yorum).

B) Esir Şehrin İnsanları’nda yazar daha başarılı 
bir dil kullanmış (karşılaştırma).

C) Yazar, olayları sıradanlığa düşmeden güzel bir 
üslupla yansıtmış (beğeni).

D) Hegel’in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, 
tarihtir (olasılık).

Tarih boyunca milletler yazışmalarının gizli 
kalmasını isteyerek farklı şifreleme teknikleri 
kullanmışlardır. Bunlardan biri de "Sezar Şifresi"dir. 
Bu şifreleme tekniğinde belli bir harf atlama sayısı 
temel alınarak asıl harflerin yerine gerekli sayıda 
harf, alfabe sırasına göre atlanarak yazılıp kelime 
şifrelenir. Örneğin 3 harf atlamalı Sezar şifresi ile 
“göz” kelimesi aşağıdaki gibi yazılır:

Göz   →    isc     
  
Buna göre "Kira" kelimesinin Sezar Şifresi ile 3 
harf atlanarak şifrelenmiş hali aşağıdakilerden 
hangisidir?           

A) Nltd

B) Nltç

C) Oltç

D) Nmtd

11.

12.

15.
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Minibüs köye yaklaştıkça korkulu bir heyecanın 
gerginliğini hissediyordu çocuk. Göğsü hızla şişip 
iniyordu. Yüreği durmadan büyüyüen bir taş gibiydi. 
Ağır geliyordu. Köyün evleri görünmeye başlayınca 
tuttu nefesini. Bulutu aradı gözleri, dostu ortalıkta 
görünmüyordu. Yol ayrımında durdu minibüs.

Metinde, hikaye unsurlarından hangisi yoktur?

A) Kişi

B) Olay

C) Zaman

D) Mekan

13.

Kelime kökeni Keçuva dilindeki “Kauchuk” 
sözcüğü olup “ağlayan ağaç” anlamına gelir. Günlük 
yaşamımızda lastik bantları, bandajları ve eldivenleri 
sahip oldukları esneklik özelliğinden dolayı sıkça 
kullanırız. Bu da kauçuğun esneme özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bahçede çalışırken giydiğimiz 
kauçuk çizmeler sayesinde ayaklarımız ıslanmaz. 
Bulaşık yıkarken ellerimizdeki kauçuk eldivenler 
sayesinde ellerimiz su almaz. Evlerin ve fabrikaların 
çatıları da su almasın diye bu malzeme ile kaplanır. 
Kauçuk cisimler sert bir yüzeye çarpınca sekerler. 
Futbol, voleybol ve basketbol toplarının içinde 
havayı içeride tutan kauçuk astar bulunur. Topun 
içine sıkıştırılan hava topa vurulduğunda zıplayarak 
çok daha uzağa gitmesini sağlar. Yirminci yüzyılın 
başlarında elektriğin santrallerden evlere, fabrikalara 
ve sokak lambalarına iletimi iletken malzemelerle 
sağlanıyordu. Elektriği ileten bu malzemelerin 
etrafı, elektrik çarpmalarını önlemek için kauçukla 
kaplanmaya başlandı. 

Metinden kauçukla ilgili hangisi çıkarılamaz?

A) İletken bir yapıya sahip olduğu

B) Bina çatılarının kauçukla kaplandığı

C) Birçok spor dalında kullanıldığı

D) Kelimenin hangi anlamda kullanıldığı

14.
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Düşünceyi geliştirme yolları, parçada anlatılanları 
daha anlaşılır hale getirmek için, okuyucuyu 
etkilemek, onun ilgisini çekmek gibi amaçlar için 
kullanılır. Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, 
tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, 
benzetme olmak üzere altı tanedir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anda 
birden fazla düşünceyi geliştirme yoluna 
başvurulmuştur ?

A) Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman 
alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. 
Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan 
birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile 
elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.

B) Deneme türünde yazar kendi birikimini, 
içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle 
Nurullah Ataç deneme için "Deneme benim 
ülkesidir." der.

C) Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma 
geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, 
yazma sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu 
gibi korunur. Konuşma ise kaybolup gider.

D) İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, 
bir çılgınlık, olamayacak gibi duran bir şeyin 
oluşu, ilkbahar şu, ilkbahar bu... Kuş,   papatya, 
gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek... Klasik 
ilkbaharların içinde hepsinin hatta sülüğün bile 
yeri var. Aman en mühimi nisan, mayıs güneşi.

Aşağıda bazı yazım kuralları verilmiştir.

1. Üleştirme sayıları yazı ile yazılır.
2. Ev sözcüğü ile kurulan birleşik sözcükler bitişik 

yazılır.
3. Özel ada dâhil olmayan dergi, gazete isimleri 

küçük harfle yazılır.
4. Tarih bildirmeyen gün ve ay isimleri küçük 

yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu 
kurallara örnek bir kullanım bulunmamaktadır?

A) Türk Dili dergisinin eski sayılarını topladığı 
bir koleksiyonu var.

B) Çocuklara beşer lira vererek bakkala gönderdi.

C) Ona bu soruyu 5. kez sordum.

D) 16 Mart 1920 günü okullar tatil edildi.

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

2. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri 
ayırmak için kullanılır.

3. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden 
sonra konur.

4. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Yukarıda virgülün kullanıldığı bazı yerler 
verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
yukarıda belirtilen virgülün kullanımına örnek 
gösterilemez?

A) Ben yorgunum kaptan, dedi gözlerini benden 
kaçırarak.

B) Çocuklar, lütfen biraz daha sessiz olalım.

C) Geldim, gördüm, gidiyorum sessizce.

D) Bu şehri, Bursa’yı, çok seviyorum.

I. Annem her zaman beni dinler.
II. Hedeflerini açıkça dile getirdi. 

III. Çocuklar tüm gün evde vakit geçirdiler.
IV. Çalışanlardan biri  iki saat sonra bahçede hazır 

olsun.

Numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve 
ögelerinin sıralanışı bakımından aynıdır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

16.

19.

18.

17.
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Verilen görsele göre hangi bilgiye ulaşılamaz?

A) Kıyafetlerimizi 70 derecede yıkarsak virüsten korunabiliriz.

B) Bol su içmek, meyve yemek sağlığımız için önemlidir.

C) Kendimizi yorgun hissettiğimizde hemen hastaneye gitmeliyiz.

D) Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmamalıyız.

20.
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