
M
EB

   
20

17
 - 

20
18

   
    

  Ö
lç

m
e,

 D
eğ

er
le

nd
irm

e 
ve

 S
ın

av
 H

iz
m

et
le

ri 
G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü
 

Ölçme, Değerlendirme 
ve Sınav Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

Ka
za

nım
 Kavrama Testi

8. SINIF

TÜRKÇE
Cümle Türleri - 2 (Yapılarına Göre Cümleler)

1. Aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümledir?

A) Zorunlu olmadıkça özel araç kullanmayın, yürümeyi ve 
bisikleti tercih edin.

B) Sakız ağacı; Anadolu’nun batısında, güneyinde ve Sa-
kız Adası’nda yetişir.

C) Çok su tüketiyor, çok yolculuk yapıyor, çok fazla yiyip 
içiyoruz.

D) Başkalarının davranışları, duygularımızı tetikleyebilir 
ama duygularımızın nedeni olamaz.  

2. (I) Yeryüzünde ayak basılmamış ya da az bilinen pek çok 
yer var. (II) Antarktika, buralardaki buzullar ve buzul göl-
leri de böyle yerlerdendir. (III) Antarktika’da penguenler-
den başka birçok mikroskobik canlı bulunur. (IV) Bunların 
neler olduğu ve o koşullara nasıl uyum sağladığı henüz 
araştırılmamıştır.

 Aşağıdakilerden hangileri fiilimsi bulunan cümle de-
ğildir?

A) I ve III. B) I ve IV.
C) II ve III. D) II ve IV.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir şart söz konu-
sudur?

A) Garip adam günlerce uğraşmış, tarlasını zorlukla sür-
müştü.

B) Villanın sahibi ve karısı sabah erkenden bürolarına 
gitmişler.

C) Bal arısı Vızvız, uçarken bir evin duvarına çarpıp yere 
düşmüş.

D) Bir gün kral olursam iyi insanların önerilerine kulak ve-
receğim.

4. Afrodisias Müzesi, gerek tasarımı gerek koleksiyonu ile 
Anadolu’nun en zengin ve en farklı müzelerinden biridir.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapısı bakımından bu 
cümleyle özdeştir?

A) Sokak lambaları yanmayınca ortalık kapkaranlık olur.
B) Gagasının boyu kendi boyundan uzun olan tek kuş, 

kılıç gagalı sinekkuşudur.
C) Çöllerdeki kumullar, hareketsiz dev kum yığınları gibi 

görülür.
D) Atölyede yapboz parçalarını birleştirerek çini panolar 

yaptık.

5. (I) Deri, kat kat hücrelerden oluşan çok ilginç bir organdır. 
(II) Yeni deri hücreleri, en alt tabakada büyümeye başlar 
ve yaşlı hücreleri yavaş yavaş derinin yüzeyine doğru iter. 
(III) Bu itilen hücreler yaşlandıkça ölmeye başlar. (IV) Ölü 
deri hücreleri, parmak uçlarımız ve ayak tabanımızda ka-
lın bir katman oluşturur.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle, fiilimsi bulunan cümledir.
B) II.de bağlaçla bağlanmış cümleler vardır.
C) III. cümle, birden çok yüklemli cümledir.
D) IV. cümle, tek yüklemli cümledir.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne, ortak öge 
olarak kullanılmıştır?

A) Atölyede birçok otobüs vardı, her birinin başında bir 
usta çalışıyordu.

B) Canımın sıkıldığı bir durum olduğu zaman insanlara 
iyilik yaparım, bu beni mutlu eder.

C) Binlerce kilometre yol katettim, gezmediğim yer kalma-
dı. 

D) Annem ve babam kapıyı açtılar, ellerinde kocaman bir 
kutu ile içeriye girdiler.
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Kazanım Kavrama Testi

Cümle Türleri - 2 (Yapılarına Göre Cümleler)

8. SINIF

TÜRKÇE

Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.

7. (I) Mart ayında havalar ısınmış, tarlalarda ekinler boy at-
maya, bahçelerde ağaçlar çiçek açmaya başlamıştı.  
(II) Bu yalancı bahar uzun sürmemiş; aniden yağan dolu, 
tarlaları altüst etmişti. (III) Bizim şanssız ve iyi niyetli köy-
lünün tarlasına ise hiç dolu yağmamıştı. (IV) O da elinde 
bulunan ürünü, bu yokluk zamanında iyi bir fiyata satma-
ya karar verdi.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri bir-
den çok yüklemli cümledir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve IV.  D) III ve IV.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin içinde başka bir 
cümle vardır?

A) Dünya edebiyatının en iyi öykü yazarlarından biri olan 
Çehov, basit konular üzerine öykü yazmıştır.

B) Kendi yaptığı uçurtmanın gökyüzünde salınması in-
sana büyük mutluluk verir.

C) Arapça bir sözcük olan “nazar”, “bakış” anlamına ge-
lir.

D) Bence harekete geçmenin zamanı geldi, dedi uzun 
boylu çocuk.

9. (I) Şu sıralar, kar ve buzdan yapılmış heykellerden oluşan 
sergiler ziyaretçilerini bekliyor. (II) Kanada, Rusya, İsveç, 
Belçika gibi kışın soğuk geçtiği birçok ülkede buz festi-
valleri yapılıyor. (III) Dünyanın birçok yerinden gelen buz 
heykeltıraşları bu festivallerde buluşuyor ve hünerlerini 
sergiliyor. (IV) Bu heykeltıraşlar, eserlerini çoğu zaman 
kalabalık bir ekiple yapıyorlar.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle fiilimsi bulunan cümledir.
B) II. cümle birden çok yüklemli cümledir.
C) III. cümlede bağlaçla bağlanmış cümleler vardır.
D) IV. cümle tek yüklemli cümledir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne, ortak 
öge olarak kullanılmıştır?

A) Elindeki telefonu masanın üzerine bıraktı, hiç vakit 
kaybetmeden mutfağa girdi.

B) En sevdiği kitabı raftan aldı, tüm dikkatini vererek 
okudu.

C) Dün akşam buraya geldi, bu akşam memleketine geri 
dönecek.

D) Geç kaldığımız için annem bana, babam da abime 
kızdı.

11. (I) Antalya’nın batısında, kıyının hemen gerisinde duvar 
gibi yükselir Bey Dağları. (II) Sahile paralel uzanan bu 
dağlar, kilometrelerce alanı kaplamaktadır. (III) Ayrıca bu 
dağlar, eteklerinde sakladığı tarihî ve doğal güzellikler ba-
kımından bölgenin en nadide köşelerindendir. (IV) Dağla-
rın denize yakınlığı ise ayrı bir güzellik oluşturur.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri fii-
limsi bulunan cümledir?

A) I ve II.  B) I ve IV.
C) II ve III.  D) III ve IV.

12. (I) Su buharı, soğuk bir yüzeyle karşılaşınca su hâline 
gelir. (II) Bunu basit bir deneyle siz de gözleyebilirsiniz. 
(III) İçinde su kaynayan bir çaydanlığın su buharı çıkan 
ağzına soğuk bir kepçe tutarsanız su buharının suya dö-
nüştüğünü görebilirsiniz. (IV) Soğuk kepçeyle buluşan su 
buharı yoğunlaşıp suya dönüşür, damla damla akmaya 
başlar.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlenin içinde başka bir cümle vardır.
B) II. cümle, tek yüklemli cümledir.
C) III. cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur.
D) IV. cümle, birden çok yüklemli cümledir.
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