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8. SINIF

TÜRKÇE

1.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	kişisel	düşünce	içer-
mektedir?

A) Altın, havayla ve suyla temas ettiğinde paslanmayan                   
dayanıklı bir metaldir. 

B) Albatroslar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayan ve 
uzak mesafelere uçabilmeleriyle tanınan deniz kuşla-
rıdır.

C) Polonya’da terk edilmiş bir maden ocağını inceleyen 
araştırmacılar, 397 milyon yıl önce yaşamış bir canlı-
nın ayak izlerini buldular.

D) Dünyanın en sevimli hayvanları olan kutup ayıları, 
fokları avlamak için buz tabakasında açtıkları delikle-
rin başında sessizce beklerler.

2. (I) Nedendir bilinmez, Fransız yazarlar dokunaklı hikâye-
leri anlatmak konusunda biraz daha yetenekliler. (II) Pat-
rick Modiano da edebî yeteneği uluslararası alanda kabul 
görmüş, etkileyici bir yazar. (III) Kendisi son Nobel Edebi-
yat Ödülü’nün sahibi. (IV) İlk romanından son romanına 
kadar bütün eserleri her yaştan okuyucunun kütüphane-
sinde yer almayı hak ediyor.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	nes-
nel	bir	yargı	içermektedir?

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

3.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisi	 kanıtlanabilirlik	 açı-
sından	diğerlerinden	farklıdır?

A) Ormanlık alanlara yakın yerlerde yaşayan insanlar 
daha huzurludur.

B) Uzmanlara göre balık tüketimi çocuklarda beyin geli-
şimini hızlandırıyor.

C) İstatistiklere göre spor yapmak kalp sağlığını olumlu 
yönde etkiler.

D) Toprak yapısı, bitkilerin büyüme hızını etkileyen fak- 
 törlerden biridir.

4. Eskiden insanların iletişim kurmak amacıyla yazdığı mek-
tuplar, - - - -

	 Bu	 cümle	 aşağıdakilerden	 hangisiyle	 tamamlanırsa	
nesnel	bir	yargı	meydana	gelir?

A)  tarihin tozlu sayfalarını süsleyen çok önemli sanat 
eserleridir.

B)  yeni edebiyatın en sevilen türlerinden biri olmaya 
adaydı.

C) son dönemde internet ve telefonun gerisinde kalmış.
D) samimi duyguların paylaşıldığı mükemmel yazılardı.

5. (I) Kitapta, yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen 
masallar yer alıyor. (II) Her masalın sonunda, masalın 
kaynak kişileri tanıtılmış, kısa hayat hikâyeleri verilmiş.  
(III) Kitabın sonuna masallarda geçen yöresel söyleyişle-
rin ve yabancı kelimelerin açıklandığı bir sözlük eklenmiş. 
(IV) Ön sözde masalın eğitimdeki yeri hakkında doyurucu 
bilgiler verilmiş.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerden	 hangisinde	
öznel	anlatım	vardır?

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

6.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinde	 nesnel	 anlatım	
vardır?

A) En saygılı öğrenciler listesi hazırlansa ilk sırayı Mus-
tafa alır.

B) Çağırdığımız hâlde bazı arkadaşlar toplantıya katıl-
madı.

C) Rengârenk çiçeklerle dolu bir bahçede oturmak her-
kesi mutlu eder.

D) Yazarın son kitabı o kadar heyecanlı ki başından kal-
kamayacaksın.

Cümlede	Anlam	-	1	(Öznel	-	Nesnel	Anlatım)
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Kazanım Kavrama Testi 8. SINIF

TÜRKÇE

Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.

7. İstanbul gezisi sırasında gördüğümüz Ayasofya, - - - -
	 Bu	 cümle	 aşağıdakilerden	 hangisiyle	 tamamlanırsa	

öznel	bir	yargı	meydana	gelir?

A)  MS 537 yılında İmparator Jüstinyen tarafından yaptı-
rılmış.

B)  insanı geçmişin derinliklerinde seyahate çıkarıyor.
C)  birkaç deprem görmesine rağmen dimdik ayakta du-

ruyor.
D) şehrin en eski yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

8. (I) Köydeki evimizin bahçesinde iki çınar ağacı vardı.   
(II) Bu göz alıcı ağaçları ne zaman görsem dedem 
aklıma gelirdi. (III) Dünyanın en iyi insanı olan dedem bu 
ağaçların altında bana masallar anlatırdı. (IV) Dedemin 
eşsiz masallarını dinleyerek hayallere dalardım.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerden	 hangisinde	
nesnel	anlatım	vardır?

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

9.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	öznel	anlatım	söz	
konusudur?

A)  Spor ayakkabılarını giyip derin bir nefes aldıktan son-
ra koşmaya başladı.

B)  Beyaz gömlekli amca, tüm gün bu ağacın gölgesinde 
oturdu.

C)  Sonbahar gelir gelmez bütün insanlar karamsar bir 
ruh hâline büründü.

D)  O gece arkadaşlarımızla kumsalda şarkılar söylemiş-
tik.

10. (I) Kadirli’de bulunan “Ala Cami” II. yüzyılın başlarında 
Romalılar tarafından manastır olarak inşa edilmiştir.        
(II) IV. yüzyılın başlarında ise manastırın doğu cephesinin 
ortasına bir kilise ilave edilmiştir. (III) Dulkadiroğlu 
Alaüddevle Bozkurt Bey, bu kiliseyi babası adına camiye 
çevirmiş ve adını “Alaüddevle Mescidi” koymuştur.            
(IV) Bugün “Ala Cami” adıyla anılan bu muhteşem cami, 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.

Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	ka-
nıtlanabilirlik	açısından	diğerlerinden	farklıdır?

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

11. (I) Millî Edebiyat hareketinin öncülerinden olan Ömer 
Seyfettin, hikâye türünde eserler vermiştir. (II) O, dili-
mizin sadeleşmesi için gayret göstermiş bir sanatçıdır. 
(III) Eserlerini anılarından, tarihteki kahramanlıklardan 
ve günlük yaşamdan aldığı konularla oluşturmuştur. 
(IV) Olayları öne çıkaran, çoğunlukla beklenmedik bir 
sonla biten hikâyeleri insana yaşama sevinci verir.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerden	 hangisi	 ka-
nıtlanabilirlik	açısından	diğerlerinden	farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

12. (I) Yazarın geçtiğimiz ay yayımlanan öyküsü elimde şim-
di. (II) Yazar, seçtiği kelimeler ve bunları kullanış biçi-
miyle öykülerine âdeta şık bir giysi giydirmeyi başarmış.                  
(III) Öylesine canlı ifadeler seçmiş ki anlattığı olayları bire 
bir yaşıyorsunuz. (IV) Bu öyküleri okurken yazarın sizi 
elinizden tutup satırlar içinde dolaştırdığını hissediyorsu-
nuz.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerden	 hangisinde	
kişisel	duygu	ve	düşüncelere	yer	verilmemiştir?

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