8. SINIF GENEL TEST
1. 1- Benzini biten araba yolda kaldı.
2- O sakin deniz kasabasında beş yıl kaldı.
3- Bu çiftlik ona dedesinden kaldı.
4- Mahkeme gelecek aya kaldı.
“Kalmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı
anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. “Kütüphaneden günaşırı bir kitap alıp okuyorum.”
Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi “günaşırı”
sözünün yukarıdaki cümleye kattığı anlamı vermektedir?
A) Havalar her geçen gün biraz daha ısınıyor.
B) Asker oğlundan günlerdir haber alamıyor.
C) Apartmanda çöpler bir gün arayla alınıyor.
D) Arkadaşım her gün bizim iş yerine uğruyor.
3. (1) Küçük ceylan, herkes uykuda iken kırda tek başına
koşuyordu. (2) Gökyüzü masmavi idi. (3) Küçük ceylan bu
güzel havada neşelenmiş, şarkı söylemeye başlamıştı. (4)
Uzak bir yerde dolaşan aslanları görünce birden durdu.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
bir söz sanatı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
4. Bir mahallenin huzurlu olmasında muhtarın önemli bir
rolü vardır. Bu nedenle muhtar, mahalle sakinlerinin
hepsinden daha cana yakın, sabırlı ve hoşgörülü olmalıdır.
O, en güç ve çözümsüz gibi görünen sorunların üstesinden
gelebilecek yeteneklere sahip olmalıdır. Bunun yanında
içinde
yaşadığı
mahallenin
sakinlerini
birbiriyle
kaynaştıracak özen ve dikkati gösterebilmelidir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
A) Başarılı olmanın yollarından
B) Bir muhtarda bulunması gereken özelliklerden
C) Muhtarların hangi koşullarda görev yaptığından
D) Kamu görevi yapan kişilerin yaşadığı sıkıntılardan
5. Eskiden mahalle halkı birbirini çok yakından tanırdı. Hele
sokaklarda birbiriyle tanışmayan, birbiriyle küs olan kimse
yok gibiydi. Günümüzdeyse bırakın mahalle halkını, aynı
apartmanda yaşayan insanlar birbirini tanımaz oldu.
Komşuluk ilişkileri iyice zayıfladı. Artık kimse başkasının
derdiyle dertlenmez oldu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanımlama
C) Betimleme
B) Öyküleme
D) Karşılaştırma
6. Aşağıdakilerden hangisi içinde fiilimsi bulunan bir
isim cümlesidir?
A) O gün öğrenciler çok yorgundu.
B) Arkadaşım benden biraz daha uzundu.
C) Okulun bahçesinde bir çanta bulundu.
D) Gördüğümüz kitapların hepsi de onundu.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım veya
noktalama yanlışı yoktur?
A) İlçede istenmiyen olaylar meydana geldi.
B) Birden ortalık karıştı; herşey birbirine girdi.
C) Babam: “İşinizi az yapın ama doğru yapın.” derdi.
D) Arabasını yanlış, parkedenlere ceza yazdılar.
8. ”ileri” sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamda
kullanılmıştır?
A) Balık tutabilmek için oltayı daha ileri atmalısın.
B) Şu masayı biraz daha ileri çekebilir misin?
C) Ama sen de çok ileri gitmeye başladın.
D) Fazla ileri gitmeyin artık dönüyoruz.

9. “Bu güzellikleri görmek için Uzun Göl’e gün doğarken
gelmelisin.”
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
yoktur?
A) Niçin? B) Ne Zaman? C) Nasıl? D) Nereye?
10. “Rüzgâr eken fırtına biçer.” cümlesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) etken-geçişli-olumlu-isim
B) edilgen-geçişsiz-olumsuz-fiil
C) edilgen-geçişli-olumlu-fiil
D) etken-geçişli-olumlu-fiil
11. (1) Sağlam bir dostlukta aranacak ilk şey, bağlılıktır. (2)
Bağlılık olmadan hiçbir şey sürekli olmaz. (3) Toplum ortak
düşüncelere sahip kişilerden oluşur. (4) Sürekliliğinin
olmadığı bir yerde de sağlam dostluk olmaz. (5) Bu
yüzdendir ki insanlar sağlam dostluk kurduğu kişiler bir
türlü unutamaz.
Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını
bozmaktadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
12. Sazangiller (Cyprinidae) ailesinin bir türü olan
çapakbalığı (Abramis brama), Avrupa ve Asya’da geniş bir
dağılım gösteren bir tatlı su balığıdır. Gövdesi yanlardan
basık ve yüksek, başı küçük, gümüş renginde bir balıktır.
Göllerde ve yavaş akışlı akarsularda sürüler halinde yaşayan
çapakbalığı, solucanlar, yumuşakçalar gibi küçük
hayvanlarla beslenir.
Bu parçada, çapakbalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?
A) Besin kaynakları
B) Yaşam alanları
C) Fiziksel özellikleri
D) Üreme mevsimi
13. (I) Yeni açılan tünellerle Arhavi'ye giden yol kısalmış.
(II) Trabzon veya Batum üzerinden hava yoluyla ulaşım
daha rahat. (III) Artvin'in Karadeniz kıyısındaki iki
ilçesinden biri olan Arhavi engebeli arazi üzerine kuruludur.
(IV) Eskiden ekilen pirincin yerine şimdi çay yetiştiriliyor.
(V) Büyük baş hayvancılık ve süt ürünleri de halkın geçim
kaynakları.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle bileşik bir cümledir.
B) II. cümle bağlı bir cümledir.
C) III. cümle isim cümlesidir.
D) IV. cümle kurallı bir cümledir.
14. Aşağıdakilerin hangisinde “ancak” sözcüğü, “İçimi
ancak sana dökerim.” cümlesindekiyle aynı anlamda
kullanılmıştır?
A) Geçen hafta sizi aradım; ancak size ulaşamadım.
B) Sizi pikniğe götürürüm; ancak sınavdan iyi not alınca.
C) Bu kitabı sana ancak yarın veririm.
D) Beni ancak annem anlar, dedi.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özeleştiri
(otokritik)” söz konusudur?
A) Biz toplum olarak tiyatronun önemini hiç kavrayamadık.
B) Bir öğrenci, her şeyden önce terbiyeli olmalıdır.
C) Ali bugün okula gelmedi herhalde hastalandı.
D) Her geçen gün başarısı artıyor.

16. Anayoldan sapınca, son birkaç yolcu da inmiş, otobüs
boşalmıştı. Bozuk yolda zangırtıyla gidiyordu. Sonra güneş
aralanmış gibi oldu. El freninin kaputundan toz oluşuyordu.
Güneş biraz gölgelendi mi sanki toz falan yoktu. Şoför daha
sıkı tuttu direksiyonu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde
verilenlere başvurulmuştur?
A) Betimleme – tanık gösterme
B) Açıklama – tanık gösterme
C) Öyküleme – betimleme
D) Örnekleme – karşılaştırma
17. “Yorgunluktan ölmek üzereyim.”
“Melek gibi iyiliksever biriydi.”
“Bulutların gözyaşı doğaya can verir.”
Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla hangi söz sanatları
kullanılmıştır?
A) Abartma-kişileştirme-benzetme
B) Benzetme-abartma-kişileştirme
C) Kişileştirme-abartma-benzetme
D) Abartma-benzetme-Kişileştirme
18. Nitelikli eleştiri ve eleştirmen eksikliği edebiyatımızın
en büyük sorunlarından biri. Eleştirmenler eserleri değil
yazarın kendisini eleştiriyor. Bu yüzden de genç yazarlar
eleştirmenlerden korkuyor. Oysa usta yazarımız, Dağlarca
idi sanırım, ne güzel söylemiş: “Kalemini gençlerin
hevesine batırma.” diye.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Örnekleme
D) Tanık gösterme
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge
farklıdır?
A) Kanepeye oturup derin derin düşündü.
B) Seni İstanbul’a varınca ararım.
C) Hikâye kitabını dün gecede okumuş.
D) Mehtabı seyrederken geçmiş günleri andık.
20. Kültür kimilerine göre soyut bir olgu gibi gelse de
aslında somuttur. İnanışlarımız, adetlerimiz olduğu kadar
yediğimiz yemek, giydiğimiz ceket, takındığımız tavırdır.
Kültür yaşamla özümsendiği yani yaşamın içinde eridiği
ölçüde somuttur. Yaşanılan her şey kültürdür, kültürden
kaynaklanır.
Bu parçada kültürle ilgili olarak anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür ve sanat uygar toplumlarda birbirini etkiler.
B) Kültür, yaşamla bütünleşen bir gerçektir.
C) Kültürel çevrenin dışında bir yaşam düşünmek
imkansızdır.
D) Kültür sadece aydınlara özgü bir kavram değildir.
21. Ah ah ne güzel günlerdi!
Senin için yazdığım şiirleri
Dün tekrar odaya astım
Nasıl sevmiştim bir zamanlar
Denizin mavisini bile bana
Fark ettirmemişti biri o zaman
Bu dizenin şairi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Karamsardır.
B) Yalnızlık çekmektedir.
C) Umutludur.
D) Özlem çekmektedir.

22. Ayastefenos Feneri, Küçükmece’den Kumkapı
kıyılarına kadar Marmara sahilinde oturan tüm
İstanbulluların göz aşinası oldukları bir görüntüdür. Öküz
böğürmesini andıran ünlü sesiyle bir sis düdüğüne de sahip
olan bu sevimli fener yıllardan beri Marmara’dan İstanbul’a
seyreden gemilere yol gösterip anne şefkatiyle onları sığ
alanlardan uzak tutar. Ayrıca asırlar boyu Marmara
balıkçılarının da güvencesi olmuştur.
Bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Okıyucuyu bilgilendirme amaçlanmıştır.
B) Görsel ve işitsel ögelere yer verilmiştir.
C) Kişileştirmelere yer verilmiştir.
D) Bir konu hakkındaki yanlış bilgiler düzeltilmeye
çalışılmıştır.
23. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden
anlam çıkarmaktır.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Temel ögelerden oluşmuştur.
B) Birden fazla isim fiil kullanılmıştır.
C) Yüklemin türine göre bir fiil cümlesidir.
D) Sıfat fiil kullanılmıştır.
24. Yazar, yaşadığı çağdan ve bu çağın gerçeklerinden
sorumlu bir aydındır.
Bu cümlenin nitelikleri için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Ad- Kurallı- Olumlu- Birleşik
B) Eylem- Devrik- Olumsuz- Basit
C) Ad- Kurallı- Olumlu- Sıralı
D) Eylem- Devrik- Olumsuz- Bağlı
25. “Aradan yıllar geçince acıları unuttu.” cümlesinin çatı
özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Etken- geçişsiz
B) Edilgen- geçişli
C) Edilgen- geçişsiz
D) Etken- geçişli
26. (1) Yarın bize Almanya’dan amcamlar gelecek. (2)
Bundan dolayı annemle bugün çeşit çeşit yemekler yaptık.
(3) Amcamın kızıyla her yaz birlikte tatil yapıyoruz. (4) Her
yaz sonu birbirimizden ayrılmak çok zor geliyor.
Numaralanmış cümlelerin hangileri arasında nedensonuç ilişkisi vardır?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4
27. (1) Rengârenk yapıları, samimi insanları ile güzel bir
kenttir burası. (2) Aynı zamanda çok garip ve bir o kadar da
büyüleyici. (3) Sıcacık insanları, Uzakdoğu’ya özgü
keşmekeşi ve enfes deniz ürünleriyle insanı kendisine
çekiyor. (4) Taksiler kadar üç tekerlekli ulaşım araçları da
yaygın olarak kullanılıyor bu kentte.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
söyleyenin duyguları söz konusu değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sinem ablam bizi sinemaya götürecekmiş.
B) Dün akşam Barbaros Caddesi’nde yürüyüş yapmışlar.
C) Mahallede olup bitenleri Selim efendi bilir.
D) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama okundu.
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