
Günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olan kağıdın 

ağaçtan yapıldığını duymuşsunuzdur. Peki, ağaç nasıl 

kağıda dönüşür? İlk aşamada ağaç kesilir ve kabuğu 

soyulup parçalara ayrılarak fabrikaya ulaştırılır. Kağıt 

yapmak için kağıt hamuruna ihtiyaç vardır. Hamur 

hazırlanırken odunlar keskin çelik bıçaklarla kesilerek 

toz haline getirilir. Sonra oluşan toz, su ile karıştırılır. 

Karışım sık dokulu çelik tel üzerine dökülerek silindir 

yardımıyla sıkıştırılır. Sıkışan karışım kurutulur ve 

kağıt elde edilmiş olur.  

1. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kağıdın bulunuş süreci 

B) Kağıdın üretim süreci 

C) Kağıdın tarihi gelişimi 

D) Kağıdın kullanım alanları 
 

 Başarılı olmanın bence en önemli koşulu azimli 

olmaktır. İlk birkaç denemede başarılı olamayabiliriz 

ama denemekten vazgeçmemeliyiz. Denemekten 

vazgeçersek başarmamız mümkün olmaz. Azimle 

çalışmaya devam etmeliyiz. Azimle çalışanlar 

başarıya her adımda daha çok yaklaşırlar. Amacına 

ulaşmak için azimle ilerleyenler zafere yakındırlar. 

2. Bu parçanın bize vermek istediği asıl mesaj (ana 

fikir) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hedefimize ulaşıp başarılı olmak için kararlılıkla 

çalışmalıyız. 

B) Başarılı olmak için zekâ da çalışmak kadar 

önemlidir. 

C) Derslerine düzenli çalışan öğrenciler başarılı 

olurlar. 

D) Başarmanın tek yolu, hedefe kararlılıkla 

yürümektir. 
 

Türkçede “azim” anlamına gelen Perseverance, 

NASA'nın  bir keşif aracıdır. Fırlatılma tarihi 17 

Temmuz 2020'dir ve 18 Şubat 2021 tarihinde Mars’ta 

 Jezero kraterine başarıyla iniş yapmıştır. Mars'ı 

astrobiyolojik perspektiften inceleyecek ve jeolojik 

süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat 

olup olmadığını ve  araştıracaktır. Aldığı örnekleri 

dünyaya geri getirilmesi için saklayacaktır.  

3. Bu parçada “Perseverance” ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Fırlatılma amacına 

B) Fırlatılma ve Mars’a iniş arasındaki süreye 

C) Mars’a inen ilk keşif aracı olduğuna 

D) Türkçedeki anlamına 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül “Sıralı 

cümleleri ayırmak için kullanılır.” göreviyle 

kullanılmıştır? 

A) Günde üç saat ders çalışıyor, en az iki yüz soru 

çözüyordu. 

B) Evet, bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum. 

C) Genç, adamın arkasından öylece bakakaldı. 

D) Sınıfımızdan Alper, Hasan ve Ayhan bilgi 

yarışmasına katıldılar. 
 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? 

A) Atatürk, 1932 yılında TDK’nu kurdu. 

B) Akşehir’e tam yirmi km. yolumuz kaldı. 

C) Dilimizde ama, fakat, çünkü vb. bağlaçlar vardır. 

D) 23 Nisan 1920’de Ankara’da T.B.M.M. açıldı. 
 

6. I. Ahmet, çok ince düşünceli bir adamdır. 

    II. Bana fırından sıcak ekmek almamı söyledi. 

    III. Varlığıyla içimizi ısıtan bir arkadaşımızdı. 

    IV. Oda çok karanlık olduğu için ışığı yaktık. 

Numaralanmış cümlelerden hangileri gerçek 

(temel) anlamının dışında kullanılmıştır? 

A) II ve IV                      B) II ve III  

C) I ve IV                       D) I ve III 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin 

gerçekleşmesi bir koşula (şarta) bağlanmıştır? 

A) Düzenli spor yapmak için spor salonuna yazıldım. 

B) Düzenli spor yaparsan sağlıklı bir yaşamın olur. 

C) Düzenli spor yaptığı için kendini çok dinç 

hissediyor. 

D) Düzenli spor yapınca bağışıklık sistemi güçlendi. 
 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) 

anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Bu zor soruya güzel bir cevap verdi. 

B) Okuduğunu anlatma becerini geliştirmelisin. 

C) İyi dostlar kazanmak için çabalamalıyız. 

D) Bu kocaman evin odaları da çok büyüktü. 
 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 

eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu 

yapılmıştır? 

A) Herkes ders çalışıyor, beni dinlemiyordu. 

B) Sabah kahvaltısında peyniri az, zeytini hiç yemem. 

C) Çocuğu çağırdım, ne yaptığını sordum. 

D) Öğretmen bana değer verir ve çok severdi. 

2021 – 2022 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 
TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU  8/ A  SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI 

ADI                 : 
SOYADI         :                                                                     SINIFI:                    NUMARASI  :                        Puan: 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%9Fif_arac%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jezero_(krater)


10. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde çatı 

uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu 

yapılmıştır? 

A) Hırsız yakalanıp polise teslim edildi. 

B) Son kontrol yapılıp eksikleri giderdi. 

C) Şiirler okunup şarkılar söylendi. 

D) Sorular çözülüp kitaplar kaldırıldı. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı 

gerekçesiyle (nedeniyle) birlikte verilmiştir? 

A) Kendini alanında geliştirmek için çok çalışıyordu. 

B) Babam İstanbul’a para kazanmak için gitmiş. 

C) Öğretmenine verdiği sözü yerine getiremediği için 

çok üzgündü. 

D) Fen lisesini kazanırsam bana telefon alacaklar. 

 

Sizler de hatırlıyorsunuz değil mi bir şairimizin 

Türkçeyi ana sütüne benzettiğini? Ana sütü neyse 

dilimizde Türkçe de odur. O kadar leziz, o kadar 

yararlı… Sizce ana sütü tadı kaldı mı o güzel 

Türkçemizde? Bana sorarsanız o eski tat yok artık 

damaklarımızda. Güzel Türkçemizi bozmak için çok 

uğraştık ve nihayetinde de az çok başarılı olduk. 

Batı’ya özenerek onların dilini, onların sözcüklerini 

kullanır olduk. Hem de halis muhlis Türkçe karşılığı 

varken.  

12. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deneme                               B) Sohbet (Söyleşi)   

C) Makale                                 D) Eleştiri (Tenkit) 

 

13. “Arı sordu: Şen kelebek 

         Neden böyle süslenerek 

         Çiçeklere seslenerek 

         Uçuyorsun benek benek?” 

Bu dörtlükte ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Abartma                           B) Benzetme 

C) Karşıtlık                            D) Konuşturma 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından diğerlerinden farklıdır? 

A) Alper, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu şiir 

yarışmasında ikinci oldu. 

B) Uludağ’ın bu eşsiz manzarası eşliğinde çayımızı 

yudumluyoruz. 

C) Konya’dan Gaziantep’e tam sekiz saatte ulaştık. 

D) Necip Fazıl’ın tüm şiirleri “Çile” adlı kitapta yer 

almaktadır. 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem 

uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu 

yoktur? 

A) Bu odayı Hakan ve sen temizleyeceksin. 

B) Alper ve ben burada epeydir bekliyorum. 

C) Hasan, Hüseyin ve ben tiyatroya gideceğiz. 

D) Kerem, ben ve Ahmet bu oyunda hata yaptı. 
 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından 

öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir? 

A) Gün içinde yaşadığım olayları kardeşime anlatırım. 

B) Araba üstüme doğru gelince çok korktum. 

C) En yakın arkadaşlarımla İstanbul’u gezdik. 

D) Doğum gününe sınıftaki herkesi çağıracak. 
 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir isim 

cümlesidir? 

A) Sınıfımızda başarılı öğrenciler de var. 

B) Öğretmenin verdiği şiiri kolayca ezberledim. 

C) Bugün okula giderken siyah kazağını giydi. 

D) Kötü insanlarla aynı ortamda bulunmak istemiyor. 
 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından 

tek yüklemli (basit) cümledir? 

A) Yağmur yağınca hemen içeri koştuk. 

B) Bugün uzun bir aradan sonra dışarı çıktık. 

C) Kavgayı görür görmez hemen aşağı indik. 

D) Hedefe ulaşmak için ileri gitmelisin. 
 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

yer tamlayıcısı değildir? 

A) İki gün sonra Konya’ya gideceğim. 

B) Akrabalarımla bayramda görüştüm. 

C) Çocuklar bahçede futbol oynuyorlar. 

D) Bildiğim her şeyi annemden öğrendim. 
 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil 

kullanılmamıştır? 

A) Çocuk üç yaşında konuşmaya başlamış. 

B) Onun yürüyüşünü kimse beğenmezdi. 

C) Dün iki külah karışık dondurma yedim. 

D) Malzemeleri alıp bahçeyi kazmaya başladı. 
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