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2023 eğitim vizyonunda hedeflenen ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme,
eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme vb. zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır.
Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilene-
cektir. Bu yüzden Millî Eğitim Bakanlığı hedeflenen ölçme değerlendirmeye ulaşmak için
5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrencilere beceri temelli (yeni nesil) sorular sormaya başlamıştır.

Bu hedef doğrultusunda yayınevi olarak siz öğrencilere bu zorlu süreçte en büyük yardımcınız
olacak 8. Sınıf Türkçe Güçlendiren Soru Bankamızı hazırladık. Kitabımızı hazırlarken
konuyu yeni öğrendiğinizi düşünerek kazanımları size aşamalı bir şekilde sunduk.

Kitabımızı konu testleri ve beceri temelli testler olarak iki bölüme ayırdık. Bu testlerimizde
kolay, orta ve zor olma durumunu güç simgemizle gösterdik. Bununla kolaydan zora öğretim
metodu ile konuları daha iyi öğretmeyi amaçladık.

Bu yöntem ile konu testlerinde hangi seviyede olduğunuzu görecek ve kendi gelişiminizi
gözlemleyebileceksiniz. Bu şekilde moral ve motivasyonunuzu en üst seviyede
tutabileceksiniz.

Konunun kazanımlarını ve konu ile ilgili
kavramları öğretmek amacıyla en temel
seviyeden başlayarak hazırladığımız testler
konuyu öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu
testler ile konuyu öğrenecek ve beceri temelli
testleri çözebilmek için gerekli konu bilgisini
kazanmış olacaksınız.

GÜÇ GÜÇ GÜÇ
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Değişen sınav sistemine hazırlık olacak şekilde özgün sorulardan oluşan bu testler siz
öğrencilerimize;

kazandıracaktır. 8. sınıfta beceri temelli (yeni nesil) soruların formatını öğrenerek gireceğiniz
sınavlarda daha başarılı olacaksınız.

Eğitim öğretim hayatımızın bu döneminde kitabımızın faydalı olmasını temenni eder, iyi
çalışmalar dileriz.

android iOS

Sınav sürecinde yorum gücünü artırmak hız ve pratiklik
kazanmak oldukça önemli, yandaki karekodu okutarak
çözemediğiniz ve takıldığınız her sorunun çözümünü uzman
hocalarımızdan dinleyebilirsiniz. Videoları hazırlarken MEB
kazanımlarına bağlı kalarak en akılda kalacak şekilde detaylı

Öğretmenler;
Geçmiş yıllarda öğretmenler öğrencilerine aktaracağı bilgiyi
tek yönlü ve kendi materyallerinden oluşturduğu imkânlarla
iletirken bugün Mobil Kütüphane sayesinde geleneksel
eğitim-öğretim metotlarının dışına çıkılmıştır.

öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Android ve iOS işletim sistemlerine tamamen uyumlu olarak
hazırladığımız vektörel videolar boyut ve kullanım açısından size fayda sağlayacaktır.

SINIFTA VAKİT KAYBINI ENGELLİYORUZ!
Mobil Kütüphane uygulaması akıllı tahtaların yanı sıra, projeksiyon, bilgisayar, telefon ve
tabletlerle de erişim kolaylığı sağlıyor. Zenginleştirilmiş dijital kitaplarımız ile siz değerli
öğretmenlerimiz daha etkileşimli dersler işlerken, zamandan da tasarruf edeceksiniz.
Öğrenciler;
Günümüzde öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek eğitimin en önemli amaçlarından biri
hâline geldi. Bu becerileri geliştirebilmek için de dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak
gerekiyor. Mobil Kütüphane uygulamamız sayesinde;

MOBİL
KÜTÜPHANE

➥  Kitap içerisinde bulunan karekod ile Android ve iOS işletim sistemlerinden mobil uygulamamıza
     kolaylıkla erişebilir, 
➥  İstediğin konu testlerine vakit kaybı yaşamadan rahatlıkla ulaşabilir, 
➥  Vektörel görüntü kalitesinde soru çözebilirsin.

Tablo, şekil ve 
grafik

yorumlayabilmeyi

Üst düzey 
düşünme becerisini

geliştirmeyi

Eleştirel ve 
analitik 

düşünebilmeyi

Mantık ve muhakeme
becerisini

geliştirmeyi



A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

SÖZCÜKTE ANLAM

8. SINIF TÜRKÇE GÜÇLENDİREN SORU BANKASI ankarayayincilik.com.tr 17

GÜÇ KONU TESTİ - 4 Söz Gruplarında Anlam

1. Son zamanlarda yaşanan terör olaylarının 
perde arkasını tahmin edebilecek birileri çıka-
cağını sanmıyorum. Televizyonlarda mantıklı 
bir açıklama yapılmaya çalışılıyor ancak kimse 
resmin tamamını göremiyor.

Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olayları her yönüyle kavrayabilme

B) Toplumdaki aksaklıkları fark edebilme

C) Olaylardaki çelişkilerin nedenini açıklama 

D) Yaşanan kötü olaylardan ders çıkarma

2. Yeni Türk şiirinin 1980’lerden sonra ister iste-
mez yaşadığı geri çekilme, dönemin ilk kuşağı 
içinden çıkan şairlerce alt edilmeye çalışılmıştı. 
Sonra Küçük İskender geldi. 1980’lerin sonla-
rında birdenbire ortaya çıkan şiirleri, hiçbir şa-
irinkine benzemiyordu. Uzaktan etkiler aldığı 
kuşkusuzdu çünkü onun da sevdiği önemli us-
talar vardı. Ama herkes kabul etti ki Küçük İs-
kender her şeyiyle kendine ait şiirler yazıyordu 
ve hiç kimseye benzemeyen bir şairlik tutumu 
ortaya koyuyordu.

Bu metinde altı çizili söz öbeği ile Küçük 
İskender’in hangi özelliği vurgulanmak is-
tenmiştir?

A) Gerçekçiliği B) Özgünlüğü

C) Etkileyiciliği D) Kalıcılığı

3. I. Herkesin hakkında ileri geri konuştuğunu 
unutmadık.

II. Çocuk mışıl mışıl uyuyordu.

III. Sonunu bile bile bu işe girdi.

IV. Yalan yanlış bilgilerle insanları kandırma-
ya çalışıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ikile-
me, cümleye “önceden düşünüp tasarlayarak, 
bilinçle, bilerek” anlamı katmıştır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 
anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Onu o hâlde görünce yüreği ağzına geldi, 
çok korktu.

B)  Her şeyi bire bin katarak, abartarak anlattı.

C)  İşleri sürekli ters gidiyor, iki yakası bir araya 
gelmiyordu.

D)  Olanları duyunca kan beynine sıçradı, çok 
şaşırdı.

5. Aceleci davrandığımız zamanlar vardır. Olayın 
veya durumun gerçekleşmesini beklemeden 
zamansız hareket ettiğimiz anlar... Böyle du-
rumları - - - - deyimi ile ifade edebiliriz.

Bu metinde boş bırakılan yere anlam bü-
tünlüğüne göre aşağıdaki deyimlerden 
hangisi getirilmelidir?

A) ata binmeden ayakları sallamak

B) bıçak kemiğe dayanmak

C) diken üstünde oturmak

D) zaman kollamak 

6. Çeviri edebiyatına dair eleştiriler gün geçtikçe 
artıyor. Oysa ben çeviri eserlerin üzerinde bile 
durmuyorum.

Bu metindeki altı çizili söz öbeğiyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkilemeye çalışmak

B) Titizlikle incelemek

C) İlgilenmemek, önemsememek

D) İkinci plana atmak
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GÜÇKONU TESTİ - 4 

7. Sinema mı, tiyatro mu? Karar veremeyen bi-
reyler vardır. Tercih yapmak gerekir mi? İkisi 
de farklı kulvarlarda kaliteli ve ilgi çekici olamaz 
mı? Neden birini daha iyi diye diğerine tercih 
etmemiz gerekiyor? Böyle düşünenler sanatın 
çıkmaz sokaklarında kaybolmaya mahkûmdur. 

Bu metindeki altı çizili sözle aşağıdakiler-
den hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Sanatı merkeze alan düşünce 

B) Belli bir sonuca ulaşamamak 

C) Klasiklere boğulan sanat 

D) Toplum sorunlarını ele alan sanat

8. Birinin yararına göre eylemde bulunulması, 
belki istemese de birinin işine yarayacak biçim-
de hareket edilmesini “- - - -” deyimi ile anlatırız.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki de-
yimlerden hangisi getirilmelidir?

A) ekmeğini taştan çıkartmak

B) ekmeğini kazanmak

C) ekmeğinden etmek

D) ekmeğine yağ sürmek

9. İkilemeler anlamı pekiştirmek amacıyla kurulan 
söz öbekleridir ve değişik şekillerde oluşturu-
labilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yakın anlamlı sözcüklerden oluşan 
ikileme kullanılmıştır?

A)  Eskiler, malın mülkün kıymetini bilen insan-
lardır.

B)  Ortada ıvır zıvır bir sürü şey bırakmışlardı.

C)  Ne olduğunu anlamadan apar topar yola 
çıktık.

D)  Ufak tefek meselelerin canınızı sıkmasına 
izin vermeyin.

10. Aşağıda verilen deyimlerden hangisinin an-
lamı ve kullanımı birbirine uymamaktadır?

Anlam Kullanım
A) Tehlikeli durumu 

geçirmek
Bu yıl ne badireler 
atlattık.

B) Tanınmak, ünü 
her yerde duyul-
mak

Bu işte ondan 
başka nam alan 
yoktur.

C) Küçümsemek, 
önem vermemek

Beni hafife alıyor-
lar ancak yanılı-
yorlar.

D) Sıkıntı, güçlük, 
ve yorgunluklara 
katlanmak

Bana biraz zaman 
verirseniz onu 
bulabilirim.

11. “Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yok-
tur.” (Çehov)

Bu özdeyişle anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Engelleri aşamayanlar başarılı olamaz.

B) Üstesinden gelinemeyecek hiçbir iş yoktur.

C) Engeller; insanı güçlendirir, başarılı kılar.

D) Herkes bir gün, ettiğini bulacaktır.

12. Düşüncelerini ve geleceğini kurtarmaya çalı-
şan, döneminin çalkantılarını satırlara sürükle-
yen engin düşünceli bir yazardı. 

Bu cümlede geçen “döneminin çalkantılarını 
satırlara sürüklemek” sözüyle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşadığı döneme ayak uydurmak

B) Güncel konuları ele almak

C) Döneminin sorunlarını dile getirmek

D) Anlattıklarıyla geleceğe ışık tutmak
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SÖZCÜKTE ANLAM
GÜÇ BECERİ TEMELLİ TEST - 9 

1.   
Çınar ağacı:
– Az gitsem, uz gitsem, dere tepe düz gitsem, önce 

gölün kıyısında yürüsem, demiş.
Tam bu sırada bir ses duymuş. Ses:
– Sen nereye gidersen git. Az git, uz git. Ben de pe-

şinden giderim, üstünde gölge ederim, demiş.
Çınar, sese aldırmamış. Sözlerine devam etmiş:
– Bir kayığa binsem, kayıkla gölün mavi suları üzerin-

de gezinsem, demiş.

Bu metne hâkim olan söz sanatları aşağıdakilerden hangileridir?

A) Kişileştirme-Abartma

B) Konuşturma-Benzetme

C) Benzetme-Zıtlık

D) Kişileştirme-Konuşturma

2. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı 
en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

1 2 3
A) Demokrasi Öz güven Sağlık

B) Sağlık Öz güven Demokrasi

C) Demokrasi Sağlık Öz güven

D) Öz güven Demokrasi Sağlık

Potansiyel

İnanç Başarı

Seçim

Eşitlik Özgürlük Beden Psikoloji

1 2 3

Esenlik
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SÖZCÜKTE ANLAM
GÜÇBECERİ TEMELLİ TEST - 9 

3. I. Hüzünlü ve heyecansız bir ses tonuyla e-posta adresine gelen yazıları okudu.

II. Okumak istemeyince babası tarafından bir motor ustasının yanına verildi.

III. Yüzündeki utanç duygusunu daha kapıdan girer girmez okudum.

IV. Komşumuz Rıza Efendi, “Neden beni de düğüne okumadınız?” diye isyan etti.

“Okumak” sözcüğünün bu cümlelerdeki anlamları aşağıda karışık olarak verilmiştir.

■ Bir yere çağırmak, davet etmek

★	 Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, 
öğrenim görmek

▲	 Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek

● Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak

Buna göre, “okumak” sözcüğünün kullanım ve anlamları eşleştirildiğinde doğru sıralama aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

A) I   
II
III
IV

➞

➞

➞

➞

■

★

▲

●

B) I  
II
III
IV

➞

➞

➞

➞

▲

★

●

■

C) I
II
III
IV

➞

➞

➞

➞

★

●

▲

■

D) I
II
III
IV

➞

➞

➞

➞

▲

★

■

●

4. 1950’lere kadar yazılan romanları gözümüzün önünden geçirecek olursak edebiyatımızda doğa, bu 
yıldan önce ve hemen o yılların ertesinde neredeyse anlatılmamış gibidir. Oysa Yaşar Kemal, daha İnce 
Memed’den başlayarak doğayı insanla iç içe geçirerek yazdı ve bundan hiç uzaklaşmadı. Bütün roman-
larında insanın yanı sıra varlığını hissettiren doğa, bazı romanlarının asıl konusu, sorunu ve kişisidir.

Bu metinde geçen “doğayı insanla iç içe geçirmek” söz öbeğinin anlamı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Doğayı eserlerinin ana konusu hâline getirmek

B) İnsanın doğayla mücadelesinde ayna vazifesi görmek

C) Roman kahramanlarını içinde bulunduğu yöreden belirlemek

D) İnsan ve doğa unsurunu ayrılmaz bütün içinde ele almak
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CÜMLEDE ANLAM
GÜÇ BECERİ TEMELLİ TEST - 9 

1. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla 
oluşturulur. 

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?

A) Başkentte mobilya yüklü bir kamyonet, armasından dolayı kaynak yapıldığı sırada alev alarak yandı. 
Altındağ’daki Ulubey Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Kılıçaslan’a ait mobilya yüklü kamyonet, kaynak 
yapıldığı sırada alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyoneti sardı. Yangını gören çevredeki 
vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anında müdahalede bulunarak 
yangını söndürdü. İtfaiye erleri, yangın dolayısıyla kopan elektrik tellerinden uzak durmaları konu-
sunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

B) Her yılın bir hayvan adıyla anıldığı 12 hayvanlı takvim, Türklerin kullandığı ilk takvim olarak bilinir. 
12 hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet’in kabulü öncesinde Türk boyları ve devletlerinde, Göktürk ve 
Uygurların yanı sıra Tuna ve İtil Bulgarları tarafından kullanılmıştır. Bugün bir benzeri Çin’de hâlâ 
yaygın olarak kullanılır.

C) Keops Piramidi, Mısır’da bulunan en eski ve en büyük üç piramitten biridir. Eski dünyanın yedi 
harikalarından biri ve günümüzde büyük oranda bozulmamış tek yapısıdır. Bu piramitlerin nasıl 
yapıldığına dair birçok teori bulunsa da henüz nasıl yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. Bu teorilere 
Chris Massey isimli biri ilginç bir teori daha eklemiştir. Bu teoride bazı eksik noktalar olsa da temel 
noktası taşların taşınması ve şekillendirilmesinde suyun kullanıldığıdır.

D) Kral Midas, Anadolu’nun batısında, Sakarya Nehri’nin bulunduğu yerde kurulmuş olan Frigya’nın 
kralıdır. Frigya’nın başkenti Gordion’u kuran Midas’ın babası Kral Gordios’tur. MÖ 738-696 yılları 
arasında yaşamış olan Midas’ın, Frigya şehirlerinden Midaeum’a da ismini verdiği söylenir. 

2. Aşağıda cümlelerin ifade ettiği anlam özellikleri ve örnek cümleler verilmiştir.

Anlam özellikleri:

I. Varsayım cümleleri, gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşmiş bir olayın 
hiç gerçekleşmemiş gibi kabul edildiği cümlelerdir.

II. Olasılık cümleleri, gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir durumun ortaya çıkmasının 
beklenilmesi, umut edilmesi ile ilgili cümlelerdir.

III. Beğeni cümleleri, “hoşa giden” şeylerin belirtildiği cümlelerdir. Bir şeyin beğenildiğini, takdir edil-
diğini, iyi veya güzel olarak görüldüğünü ifade eden “öznel” cümlelerdir.

IV. Ön yargı cümleleri, bir durum veya olayın sonucu hakkında, izlenimlerden hareketle, durum veya 
olay henüz gerçekleşmeden söylenen olumlu veya olumsuz yargıları içeren cümlelerdir.

Örnek cümleler:

• Karadeniz’in muhteşem ve görülmeye değer doğası insanı âdeta otuz yaş gençleştiriyor.

• Bu sene düğün yaptığını düşünürsek o kadar borcu nasıl ödeyeceksin?

• Yazdığı son roman, bu sene listeleri altüst edecek.

Buna göre, bu cümlelerde kaç numaralı anlam özelliği örneklenmemiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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CÜMLEDE ANLAM
GÜÇBECERİ TEMELLİ TEST - 9 

3. • Sinema yönetmeni, yazar ve oyuncu olan Charlie Chaplin’i tüm dünya, yarattığı “Şarlo” karakteri ile 
tanır.

• “Şehrin Işıkları” filmi Charlie Chaplin’e Oscar Ödülü’nü kazandırmıştır.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sinema yönetmeni, yazar ve oyuncu olan Charlie Chaplin, “Şehrin Işıkları” adlı filmiyle Oscar Ödü-
lü’nü kazanmıştır.

B) “Şarlo” karakteriyle tüm dünyada tanınan sinema yönetmeni, yazar ve oyuncu Charlie Chaplin, bu 
karakterle Oscar Ödülü’nü kazanmıştır.

C) Sinema yönetmeni, yazar ve oyuncu olan Charlie Chaplin, “Şehrin Işıkları” filmiyle Oscar Ödülü’nü 
kazanmasının yanı sıra yarattığı “Şarlo” karakteriyle dünyaca tanınır olmuştur.

D) “Şehrin Işıkları” filmiyle Oscar Ödülü kazanan Charlie Chaplin; yazar, oyuncu ve sinema yönetmeni 
olan “Şarlo” karakteriyle dünyaca tanınmıştır.

4. Öneri cümleleri, bazı konularda yaşanan sorunları aşmak için yapılması gereken davranışlarla ilgili 
fikirleri ortaya koymayı amaçlar. Bu cümlelerde ifade edilen şeyin yapılması hâlinde olumlu sonuçların 
ortaya çıkacağı öngörülür.

Buna göre, aşağıdaki metinlerin hangisinde öneri cümlesine yer verilmiştir?

A) Şiirin soyutluğu-somutluğu sorunu çok tartışıldı. Gene de belli bir sonuca varılamadı. Kapalı şiir için 
soyut, anlamsız şiir için soyut, toplumcu olmayan şiir için soyut hatta yeni şiirlerin tümü için soyut 
dendi. Gerçi soyut şiirle, somut şiir arasındaki ayrım kesin olarak belirlenmiş değil. 

B) Hiçbir sanat yoktur ki sanatçı için özel bir duyarlılık, özel bir seziş, özel bir bakış biçimi gerektirmesin. 
Bunun bir başka anlamı şiir yazabilmek için şair olmanın, resim yapabilmek için ressam olmanın, 
tiyatro yapabilmek için tiyatrocu olmanın bir zorunluluk olduğudur. İnsanlar genelde sanatçıyı sanat 
yapmakta üst yetenekleri gelişmiş olan insan diye düşünmezler.

C) Mark Twain’in en sevilen yapıtlarından biri olan “Tom Sawyer’ın Maceraları” çocukluğun masum, 
güvenli ve olağanüstü maceralarla dolu evrenine bir övgüdür. Roman Mississippi Nehri kıyısındaki 
küçük bir kasabada, belirtilmeyen bir dönemde geçer. Ancak okur evlerde siyahi kölelerin bulunma-
sından hikâyenin 1830’larda ya da 1840’larda geçtiği sonucuna varabilir. Herkesin herkesi tanıdığı, 
yetişkinlerin çocukları eğitmek ve disipline sokmak için birlikte çalıştıkları bu küçük kasabada, herkes 
göründüğü gibi midir? Roman insan doğasının ikiyüzlülüğünü, bencilliğini, maddi değerlere düşkün-
lüğünü ve Amerikan taşrasındaki küçük kasaba ruhunu mükemmel biçimde yansıtır.

D) Konu edebiyat olunca okumayı alışkanlık hâline getirenler ve sadece “okumaları söylendiği için zorla 
okuyanlar” olarak ayırabiliriz insanları. Bir de çeşitli bahanelere sığınıp bir türlü okumaya zaman 
yaratamayanlar var tabii. Başladığınız kitaba bir türlü odaklanamıyorsanız sıkılıyorsanız veya bitire-
meyecek gibi hissediyorsanız sakın kendinizi suçlamayın ve korkmayın. Bu çok normal. Hiç kimse 
başladığı her kitabı bitiremez. “İlla bitireceğim!” baskısıyla da kitap okunmaz. Demek ki o kitap size 
göre değilmiş. Tekrar tekrar denemenin hiçbir mahsuru yok. Hemen yeni bir kitaba başlayın.
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1. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde sözü edilen bitkilerin ortak özelliğidir?

A) Yetiştikleri bölge ve alanlar

B) Ait oldukları bitki aileleri ve çiçek renkleri

C) Çiçek açtıkları zamanlar ve çiçek şekilleri

D) Otsu bitki olmaları ve çiçek açtıkları zamanlar

2. Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Yunus Emre, Allah’ı yüceltmek ve ona duyulan sevgi dolu 
hisleri dile dökmek adına oluşturulan “ilahi” türünün en önemli temsilcisidir. O, “din” ile alakalı yapıtlar 
vermiştir. Şiirlerinde Allah aşkını ve insanlara duyduğu derin sevgiyi çokça işlemiştir.

Bu metindeki açıklamalara göre, aşağıdaki beyitlerden hangisi Yunus Emre’ye ait olamaz?

A) Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevla’m seni
 Seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevla’m seni

B) Allah diyelim daim, Allah görelim neyler
 Yolda duralım kaim, Allah görelim neyler

C) Cömert bir eldir doğa, hep verir kullan diye
 Miras kalsın yarına, yanlış kullanmak niye?

D) Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım
 Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz

Akyıldız, kuşkonmazgiller ailesinden çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Dağlık alanlarda ve yamaçlarda yetişir. Ülkemizde Doğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç hemen her yerde görülür. 

İlkbaharda yıldız biçiminde beyaz çiçekler açar.

Bir yıllık otsu bir bitki olan gelincik, gelincikler ailesindendir. 

İncecik taç yapraklarının dip kısımları genellikle siyahtır. Bozkır-

larda, çayırlarda, yol kenarlarında ve boş arazilerde yetişir. 

Ülkemizde İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde görülür. İlkbaharda kırmızı ya da turuncu çiçekler 

açar.

BECERİ TEMELLİ TEST - 10 
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3. 

Her işaretin bir sözcüğü temsil ettiği bu görselde dört dizeden oluşmuş bir şiir gizlenmiştir.

Buna göre, bu şiir aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur sen elimize
Eğer vuramazsam elimize
Ebesin ebe

B) Karga karga gak dedi
Şu dala bak dedi
Karga seni tutarım
Kanadını yolarım

C) İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır

D) Kardan adam kardan adam
Senden korkmaz benim babam
Süpürgen var süpürmezsin
Etrafını görmezsin

4. Çocukken, elektrik kesildiğinde küçük odanın pencerelerini açar, ay ışığında sohbet ederdik annem, 
babam, kardeşim ve ben. Ne hoş olurdu… Şimdi öyle değil. Küçük oğlum, elinde tablet oyun oynuyor. 
Kızım bilgisayar başında, sosyal medya haberlerini takip ediyor. “Yanıma gelin.” diyorum, gelen yok. 
Yanlarına gidiyorum, mühim (!) işlerden başlarını kaldırmıyorlar. “Ne olacak bu çocukların hâli?” diye 
düşünmeden edemiyorum.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kişinin sahip olduğu duygulardan biri değildir? 

A) Şaşırma

B) Yakınma

C) Özlem

D) Kaygı
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1. 

Türkçe
Mançuca

Tunguzca

Korece

Moğolca

ALTAY URAL

Fince

Estonca

Macarca

Mordvince

Udmurtça

Çeremişçe

ÇİN
TİBET

Çince

Tibetçe

Kantonca

Wu DiliBurma Dili

Dravid

İzole
Diller

Nijer-
Kongo

Eskimo-
Aleut

Amerikan

Avustronezya

DİĞERLERİ

Zenet Dili

Tuareg Dili

Kabilya Dili

BERBERİ

SEMİTİK

İbranice

Habeşçe

Süryanice

Arapça

AFRO
ASYATİK

Japonca

HİNT
AVRUPA

GERMAN

İngilizce

Ermenice

Yunanca
Litvanca

Arnavutça

LATİN

HİNT
İRAN

SLAV

Fransızca

İtalyanca
İspanyolcaRumence

Portekizce

Almanca

Sırp-Hırvatça

Rusça

Bulgarca

Lehçe
Ukraynaca

Farsça

Hintçe

Urduca

Peştuca
Bengalce

Felemenkçe

İsveççe

Norveççe

Danca

DÜNYA DİL AİLELERİ

Dünya dilleri bu görselde olduğu gibi çeşitli dil ailelerine ayrılır. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde 
bir ana dilden çıkan dillerin oluşturduğu topluluktur. Bu diller arasındaki benzerlikler böyle bir varsayımı 
kuvvetlendirmektedir.

Buna göre dil aileleri ile ilgili verilen görselden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?

A) Hint-Avrupa dil ailesi kendi içinde alt dil gruplarına ayrılmakla beraber, her alt grup da kendi içinde 
farklı dilleri barındırmaktadır.

B) Herhangi bir dil ailesine mensup olmayan diller mevcuttur.

C) Farsça ve Arapça aynı dil ailesine mensuptur.

D) En büyük dil ailesi Hint-Avrupa dil ailesidir.
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2. Aşağıda özel bir kolejin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kayıtları için hazırladığı tanıtım broşürü yer almak-
tadır. Bu broşürle okul, öğrenci ve velilerine kayıt yaptırmaları durumunda yararlanacakları imkânları 
tanıtmak istemektedir.

------------------------
------------------------

İşaret dili eğitimi 
verilerek yaşam-
daki engeller 
kaldırılacak.

“Okuyan Nesiller” 
yetiştirmek 
amacıyla yazar-o-
kur buluşmaları 
düzenlenecek.

Okul içi ve okul 
dışı spor müsaba-
kaları düzenlene-
rek sağlıklı yaşam 
teşvik edilecek.

-------------------------
-------------------------

Akademik ve 
pratik yabancı dil 
eğitimiyle en az iki 
dil öğretilecek.

Tiyatro ve drama 
faaliyetleriyle öz 
güven geliştirme 
çalışmaları yapıla-
cak.

------------------------
------------------------

I. Toplum hizmeti çalışmaları kapsamında sorumluluk projelerine ortaklık sağlanacak.

II. “Kariyer Planlama” kapsamında yerinde ve yaşayarak meslek eğilim çalışması yapılacak.

III. İl içi ve il dışı eğitici gezilerle öğrenme kalıcı hâle getirilecek.

Yukarıdaki bilgilendirme broşüründe bazı görsellerin yanındaki açıklama kısmı boş bırakılmıştır. 

Bu görsellerle numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru sıralama sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) III

II

I

I

III

II

B) II

I

III I

C) II

III

D)
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3. Bir şirketin açıkladığı yeni bir araştırmaya göre, sosyal medya profil fotoğrafının sadece yeterli bir bakış 
açısı sağlanması durumunda, doğru bir şekilde kişilik analizi gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle profil 
fotoğrafları, iş dünyasında personel seçiminde kullanılabilmektedir. Özel bir holdingin sahibi olan Erdem 
Bey, profil fotoğraflarının verdiği mesajlar ile ilgili şunları bilmektedir: 

• Renkli profil fotoğraflarına sahip kişiler daha dinamik ve sosyaldir.

• Profil fotoğrafında gülümsemeyen kişiler, disiplini sever; bulunduğu ortamdaki kişilere liderlik yap-
mak isterler.

• Komik pozlar kullanan kişiler yeni deneyimlere daha açıktır.

• Gülümseyen bir yüz ifadesi kullanan kişiler dışa dönüktür ve başarının ekiple daha kolay kazanı-
lacağını bilir.

• Kedi, köpek fotoğraflarına yer veren kişiler “nevroz hastalığına” yakalanmaya daha yatkındır.

• Aile veya çocukla çekilmiş bir fotoğraf, o kişinin ailesine çok yakın olduğunu ve ailesini güçlü bir 
destekçi olarak gördüğünü anlatmaktadır.

• Bir doğa yürüyüşünde veya spor yaparken gösteren “aktif” bir fotoğraf ise o kişinin evcimen değil 
dış dünyaya daha meraklı bir kişi olduğunu göstermektedir.

• Yüzlerinin tamamını ya da bir bölümünü gizleyen kişiler, yeniliklere açık değildir ve kendilerini baş-
kalarından üstün görür.

Erdem Bey, “insanlarla iletişimi iyi, değişimlere açık ve kolaylıkla uyum sağlayan ve takım çalışmasına 
önem veren birini” işe almak istemektedir. Bu yüzden iş başvurusu yapan bazı kişilerin sosyal medya 
hesaplarında kullandıkları profil fotoğraflarını incelemiştir. 

Bu bilgilere göre Erdem Bey, aşağıdaki profil fotoğraflarından hangisine sahip bir kişiyi işe 
almalıdır?

A)  B) 

C)  D) 
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4. Küçük renkli taş, cam ve ahşap parçaların bir araya getirilmesiyle resim oluşturulması olarak tanımlanan 
ve farklı kültürlerin derin izlerini taşıyan mozaik sanatı, en eski ve en dayanıklı sanatsal ifadelerden biri 
olarak kabul ediliyor. MÖ 3000 yıllarında Sümerler ile başlayan, Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde 
güzel örnekleri görülen mozaik sanatı, günümüzde de sanatçılar aracılığıyla hem klasik hem de çağdaş 
tekniklerde başarıyla uygulanıyor. Mozaik sanatı, Anadolu topraklarında yeşeren farklı medeniyetlerin 
bir yansıması olarak hem Doğu hem de Batı kültüründen beslendiği için içerisinde zengin bir çeşitliliği 
barındırır. Mozaik sanatının ilk örneklerine Sümerler döneminde rastlandığını ve günümüzde pek çok 
Batılı sanatçının ve Mısırlı sanatçının bu sanatı başarıyla icra ettiğini düşünürsek mozaik sanatındaki 
bu çeşitliliğin rastlantısal olmadığını görmüş oluruz. Mozaik sanatına, artı değer katan bir başka unsur 
ise varoluşundan günümüze kadar uzanan süreçte bütünsellik göstererek insanlık tarihi açısından 
önemli bir kaynak işlevi görmesidir. Çünkü mozaik eserlerin maddesel olarak bir sonu yoktur. Bir çeşit 
yüzey kaplama sanatı olarak da kabul edilen mozaiğin daha antik çağlardan itibaren mimaride sıkça 
kullanıldığını görmekteyiz. Tapınak, mabet, barınak, ev ve yollarda; yer, duvar ve taban döşemesinde 
uygulanan mozaik sanatı, hangi dönemde yapıldıysa dönemin kültürel yaşantısını, inanç sistemini ve 
yaşayış tarzını günümüze kadar taşır. 

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi bu metin ile ilişkilendirilebilir?

A)  B) 

C)  D) 
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1. 

Bu görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yapılacağı zamana

B) Çeşitli yıllara ait Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası maçlarının verilerine

C) Yirmi dört takımın katılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türkiye’nin hangi grupta mücadele 
edeceğine

D) Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerindeki maçlarının analizlerine

A Millî Futbol Takımı, tarihinin
en iyi grup performansıyla
EURO 2020’de Türkiye, 2020 Avrupa Futbol

Şampiyonası Elemeleri’nde
topladığı 23 puanla, maç başı
2,3 puan ortalamasını tutturdu.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA 
ŞAMPİYONASI PERFORMANSI

EURO 1996
8 maç
15 puan
1,87 puan 
ortalaması

EURO 2008
12 maç
24 puan
2 puan 
ortalaması

EURO 2000
8 maç
17 puan
2,12 puan 
ortalaması

EURO 2016
10 maç
18 puan
1,8 puan 
ortalaması

Eleme grubu maçlarını 
ikinci sırada tamamlayan 
ay-yıldızlı ekip, EURO 2020
kura çekimine 3.torbadan girecek.

10 MAÇ
Galibiyet

7
Beraberlik

2
Yenilgi

1

12 Haziran - 12 Temmuz

GRUP 
KURALARI
ÇEKİMİ
30 KASIM

24 TAKIM
KATILACAK
(DÖRDER TAKIMLI
6 GRUP)

BECERİ TEMELLİ TEST - 10 
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2. Her kilim motifi kendi başına bir anlam ifade eder. Türk tarihinde önemli bir yeri olan bu motiflerin her 
biri yıllar içinde anlam kazanmıştır. Örneğin, “bereket” motifi kötülüklerden korunmayı simgeler. Motifin 
içerisindeki nokta aileyi temsil ederken boynuz misali simgeler evin başlıca ögeleri olan anne ve babayı 
simgeler. “Koç boynuzu” motifi kahramanlık ve gücün sembolüdür. Koçun önden, yandan ve tepeden 
görünüşü kilime dokunur. Saç bağı motifi ise genç kızların dokuduğu kilimlerde görülür. Bu motifte kızlar, 
kilimi zülüf ve tek örgü şeklinde desenlerle dokuyup etrafını renkli ipliklerle bezerler. Kilimin ortasında 
kalan saç örgüsünün etrafını da dikkat çekmesi için farklı renk ve şekillerde dokurlar. Bir diğer motif 
olan “ejderha” motifi çok rastlanan bir motif olmasa da anlam açısından farklı bir motiftir. Uzak Doğu 
temelli olan bu motif yağmuru getirdiğine inanılarak dokunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi açıklamaları verilen kilim motiflerinden birine örnek olamaz?

A)  B) 

C)  D) 
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3. 

Bu metinden Yunus Emre’yle ilgili,

I.	 Millî	birliğin	oluşmasında	önemli	paya	sahiptir.

II.	 Yazdığı	şiirler	Osmanlı	Devleti’nin	değişik	bölgelerinde	yayılmıştır.

III.	Türkçeyle	ilgili	önemli	çalışmaları	olmuştur.

IV.	Yaşadığı	dönemden	sonra	da	adından	söz	edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

Aşk ve irfan adamı:
“Bizim Yunus”

Yunus Emre

Türk şiirinin kurucusu ve millî birliğin önemli tutkalların-
dan birisi olarak gösterilen büyük Türk düşünürü, 
tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre.

Birçok özelliğiyle Mevlana’ya benzeyen 
büyük Türk  düşünürüdür. İslam’ın sabır, 
kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, 
fazilet değerlerini benimsemeye yönelik 
sözleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık 
saçıyor, öğütleriyle yol gösteriyor.

ESERLERİ:
“Risaletü’n-Nushiyye”
“Divan”

Çeşitli kaynaklarda, 1240 yılında Eskişehir’in Mihalıççık 
ilçesinde Sarıköy’de (Yunus Emre Mahallesi) doğduğu 
biliniyor.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin son yılları ile Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş yıllarına denk düşen önemli bir 
dönemde yaşadı.

Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Anadolu ereni Tapduk 
Emre dergâhına gönderildi. Tapduk Emre, öğrencisi 
Yunus’a “Bizim Yunus” adını verdi.

Şiirleri, abdallar ve dervişler vasıtasıyla Osmanlı fetihleri-
ne paralel şekilde Anadolu ve Rumeli coğrafyasına 
yayıldı.

Yazdığı şiirleriyle Türkçeyi bir aşk ve mana dili hâline 
getirerek Türkçenin gelişimine önemli katkıda bulundu.

Her dönemin şairi olarak yaşatılmakta olan Yunus 
Emre’nin 1320 yılında öldüğü, kabrinin ise Sarıköy’de 
olduğu belirtiliyor.
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4. Günümüzde dünya genelinde resmen tanınmış 193 ülke vardır ancak bilinen ülke sayısı 236’dır. Bu 
ülkeler özgürlüklerinin ve bağımsızlıklarının kanıtı olarak bazı simgeler kullanır. Bunların başında da 
bayrak gelmektedir. Bu bayrakların hem renklerinin hem şekillerinin anlamları vardır. Aşağıda bazı 
ülkelerin bayraklarıyla ilgili bilgi verilmiştir:

• Hollanda bayrağı, 3 eşit yatay şeritten oluşur. Üst şerit kırmızı, ortadaki beyaz, alt şeritse mavi renk-
tedir. Bayrakta ilk etapta kırmızı yerine turuncu renk vardı ancak 17. yüzyılda turuncu renk, kırmızı 
renk ile değiştirilmiştir.

• Pakistan bayrağı, koyu yeşil üzerine yerleşimli beyaz hilal ve beş köşeli yıldız ile bayrağın sol tarafın-
da bulunan beyaz dikey şeritten meydana gelir. Yeşil; geleneksel İslami bir renk, hilal ve yıldız İslam 
sembolleridir. Beyaz şerit ise Pakistan’ın Müslüman olmayan gruplarını temsil eder.

• Rusya bayrağı; üst şerit beyaz, ortadaki mavi, alttaki şeritse kırmızı olacak şekilde 3 yatay şeritten 
oluşur. Ruslar, bayraklarındaki renklerle ilgili şu inanışa sahiptirler: Beyaz, cömertlik ve samimiyeti; 
mavi, sadakat ve dürüstlüğü; kırmızı, cesareti ve sevgiyi ifade eder.

• Türkmenistan bayrağı; yeşil zemin üzerine, sol tarafında bulunan dikey yerleşimli iki zeytin dalı 
üzerinde bulunan Türkmen halısından oluşur. Şeridin yanında beyaz renkli hilal ve beş tane yıldız 
vardır. Hilal İslamiyet’i beş yıldız ise Türkmen vilayetlerini temsil eder.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden herhangi birine ait bir bayrak değildir?

A) B)

C) D)
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5. Minyatür sanatı, Osmanlı saray kültürünü yansıtan, el yazmalarını süsleyen, genelde padişah ve diğer 
yüksek rütbeli kişilere sunulan bir sanattı. Bu sanatın Osmanlı himayesinde gelişip “özgün Osmanlı 
minyatürü” hâline gelmesi II. Mehmet’ten I. Süleyman’a kadar olan dönemde gerçekleşti. Minyatür, 
genel anlamda çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu resimlerin üretildiği sanata verilen addır. 
Minyatürlerin yapımında sulu boyaya benzer bir boya kullanılırdı ve çevresi tezhip denilen bezemeyle 
süslenirdi. Çizgileri çizmek ve ince ayrıntıları işlemek için yavru kedilerin tüylerinden yapılan “tüy kalem” 
denen ince fırçalar kullanılırdı. Bu eserlerde yakınlık-uzaklık, ışık ve gölge yoktur. Renklerin parlak ve 
canlı olması minyatürün en önemli özelliklerindendir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi metinde anlatılan sanatı en iyi örneklemektedir?

A)  B) 

C)  D) 

BECERİ TEMELLİ TEST - 10 
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6. Günlük hayatta iletişim, uyarı veya bilgi verme gibi amaçlarla kullandığımız çok çeşitli göstergeler vardır. 
Bu göstergeler belli başlı üç başlık altında toplanır:

I. Dil göstergesi: Yazılı veya sözlü tüm kelimeler bir göstergedir. Çünkü her kelime bizi düşünmeye 
ve zihnimizde bir şeyler canlandırmaya yöneliktir. Örneğin, “ağaç” dediğimizde hepimizin zihninde 
yeşil renkli, yapraklı bir bitki belirir. O hâlde “a, ğ, a, ç” harfleri gösteren, zihnimizde beliren şekil ise 
göstergedir.

II. Sosyal gösterge: Günlük hayatta bazı işaretler çeşitli ahlak, görgü veya davranışlarımızı biçimlen-
dirmeye iter. Örneğin “onaylama hareketi” ve “selam verme” birer sosyal göstergedir. Yanımıza gelen 
bir büyüğe saygı göstermek için oturuşumuzu değiştirmemiz veya ayağa kalkmamız da buna örnektir.

III. Doğal gösterge: Doğada meydana gelen bazı değişiklikler bize bazı şeyleri hatırlatabilir. Bu olaylar 
nedensiz değildir; doğanın döngüsüne, yeni süreçlere ve olaylara işaret eder. Yani doğa kışın geldiğini, 
yağmurun yağacağını veya fırtına çıkacağını bize hissettirebilir. Bir bölgeden kuşların göç etmesi soğuk 
mevsimlerin başlayacağına işaret edebilir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi farklı bir göstergeye örnektir?

A)  B) 

C)  D) 




