8. SINIF TÜRKÇE MOTİVASYON GENEL DENEME 6 ÇÖZÜMLERİ

1.
Verilen metindeki boş bırakılan yerlere metnin anlamına göre baktığımızda sırasıyla
“zorlayan,bilinçli ve ayrıntılı” sözcüklerinin geldiği görülmektedir.
Doğru cevap A

2.
Metinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları sırasıyla,
kıymet: değer
numune: örnek
imkân: olanak olduğu görülmektedir. Araç sözcüğünün eş anlamlısı otomobil değildir.
Doğru cevap C
3.

Tahmin cümleleri, bir olayın veya durumun yönü, şekli, zamanı veya sonucu hakkında bazı
bilgi ve deneyimlere dayanılarak yapılan kestirmeleri ifade eden cümledir. I,II ve III
numaralı cümleler tahmin cümlesi iken IV numaralı cümle ise olasılık cümlesidir.
Doğru cevap D
4.

Gerçekte var olmayan bir durumun varmış gibi kabul edilerek geleceğe yönelik daha
isabetli kestirmelerde bulunma amacıyla kurulan cümlelere varsayım cümlesi denir. IV
numaralı cümlede gerçekte var olmayıp öyle kabul edilen bir durum söz konusudur.
Doğru cevap D

5.

Verilen cümlelerle bilgiler eşleştirildiğinde
Şeyma: II numaralı cümlede ünlemi alay, küçümseme anlamında
Kübra: I numaralı cümlede virgülü, eş görevli sözcükleri ayırmada
Enes: III numaralı cümlede kesme işaretini unvanları ayırmada kullandığı için tam puan
alamamıştır.

Doğru cevap B

6.
Verilen görseli incelediğimiz zaman,
I numaralı bilgiye kazada kusurlu olanların %88’inin sürücü hatası olduğuna
V numaralı bilgiye artan nüfus ve araç sayısına rağmen ölümlü kazalarda 14,5 azalma
görülmüştür ifadesinden ulaşabiliriz.
II, III ve IV numaralı bilgilere ulaşılamamaktadır.
Doğru cevap D

7.

Verilen bilgiler doğrultusunda eşleştirme yapılırsa
Çeyrek final eşleşmeleri: A –D, B‐H, C‐F/G, E‐G/F şeklinde
Yarı final eşleşmeleri: A‐B, C‐E şeklinde
Final eşleşmesi: B ile E şeklinde olmaktadır.
Bu nedenle F ile G çeyrek finalde birbiriyle eşleşmemiştir.
Doğru cevap A

8.
Verilen bilgilerle seçenekler eşleştirildiğinde
‐ Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine
uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. : dil balığı
‐ ‐r / ‐ar / ‐er, ‐maz / ‐mez ve ‐an / ‐en sıfat‐fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması
yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır. : cankurtaran
‐ Çift unsuz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına unlu konulmadan yazılır.
: spiker ile eşleşmektedir.
B seçeneğindeki gül kurusu sözcüğü anlam kaybına uğradığı için bitişik yazılması
gerekirken ayrı yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır.
Doğru cevap B

9.
İcat, var olmayan bir şeyin ortaya çıkarılmasına denir. B seçeneğindeki yapay zekâ
kullanarak kendi kendine gidebilen bisiklet yapılması keşif değil, icat olmalıdır.
Doğru cevap B

10.
Verilen grafik incelendiğinde,
‐ A seçeneğinde Türkiye’nin 15,1 ile en genç nüfusa sahip olduğuna
‐ B seçeneğinde Portekiz’in 10,6 ile 10,7 olan ortalamanın altında olduğuna
‐ C seçeneğinde İsveç’in genç nüfusu 11,3, Finlandiya’nın 11,2 olduğuna ulaşılmaktadır.
‐ D seçeneğinde Almanya ile Slovakya aynı genç nüfus oranına sahiptir.
Doğru cevap D

11.
Metne baktığımızda
Giriş: Ortalaması yüz yıl bile olmayan bir ömrü on bin yıla hatta yüz bin yıla çıkarmak
mümkün müdür? Peki, ülkemizin herhangi bir köşesindeki yüz metrekarelik bir evden
çıkmadan dünyanın her köşesinde aynı anda yaşayabilmek, insanlarla tanışabilmek
mümkün müdür? Bu sorulara verilecek cevap “Evet!” olur. Bunları kitap okuyarak
yapmak mümkündür.
Gelişme: Okuduğumuz bir gezi yazısı, belki de hiçbir zaman gidemeyeceğimiz bir ülkeyi
bize ayrıntılı olarak anlatır. Okuduğunuz bir biyografik roman, bize belki de hiçbir zaman
tanıyamayacağımız bir kişinin fiziki özelliklerini ve kişilik yapısını, çocukluğunu, gençliğini,
yaşlılığını bütün yönleriyle anlatır. Kitaplarla belki de hayatta hiç karşılaşamayacağımız
insan tiplerini tanır, hiç çözemeyeceğimiz problemlerin çözüm yollarını öğreniriz.
Sonuç: Uzun bir ömre sahip olmanın sırrı kitap okumaktan geçiyor demek ki. Ne kadar çok
kitap okursan o kadar uzun omur yaşıyorsun. Kitaplarla hem uzun hem de nitelikli bir
omur sürüyorsun. Kitaplarla rengârenk olan bu uzun omur, sadece evinde değil;
evindeyken dünyanın dilediğin yerlerinde geçiyor. Kitaplarla gideriz mümkün olmayan ilk
cağlara.
şeklinde olmaktadır.
Doğru cevap C
12.

Öyküleyici anlatım; yer, zaman, olay ve kahramanlardan oluşan ve hareket dayalı bir
anlatım tekniğidir. Metne bakıldığında öyküleyici anlatım tekniğinin kullanıldığı
görülmektedir.
Doğru cevap B

13.
A seçeneğindeki “Çalan zille birlikte bir anda içeriyi yirmi öğrenci doldurdu.” cümlesindeki
“içeriyi” sözcüğü hal eki almış ve belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.
Doğru cevap A
14.

Metinlerdeki A,C ve D seçeneklerinde III. ağız anlatımdan yararlanırken B seçeneğinde I.
ağız anlatımdan yararlanılmış ve anlatan olayın kahramanıdır.
Doğru cevap B
15.

Özlülük, az sözle çok şey anlatılmasına dayanan, anlatımın söz yığınından uzak ve özet
niteliği taşıdığı anlatıma denir. Metindeki yazar, özlülüğe önem vermektedir.
Doğru cevap A
16.

C seçeneğindeki yer ve gök birbirine girmişti, göz gözü görmüyordu ifadesinde bir durumu
olduğundan fazla ya da az gösterme sanatına başvurulmuştur.
Doğru cevap C

17.

Metinlere baktığımızda
‐ B seçeneğinin bilgi verici bir metin olduğunu
‐ C seçeneğinin sohbet tarzında yazıldığını
‐ D seçeneğinin de bir anı olduğu görülmektedir.
‐A seçeneğinde yer ve zaman olayının belli olmayan, olağanüstü bir metin gözükmektedir.
Doğru cevap A
18.

Yapılarına ve anlamlarına göre yapılan eşleştirmede 4 numaralı cümlede hem sıfat fiil
olduğu hem de anlamına göre olumsuz olduğu için yanlış eşleştirilmiştir.
Doğru cevap D
19.

Tanım cümleleri, herhangi bir varlığın ya da kavramın ne olduğunu, zihnimizde canlanması
gereken şeyleri ifade eden cümlelerdir. Bu doğrultuda baktığımızda II numaralı cümlede
tiyatronun tanımı yapılmıştır.
Doğru cevap B

20.

Grafikte verilen bilgi ve değerler incelendiğinde tüketicilerin tasarruflu su kullanımı
hakkında bilgiler verildiği görülmektedir.
Doğru cevap D
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