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8. Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı-4
Trafik işaretleri ve levhaları trafiğe çıkan sürücünün dikkat etmesi gereken önemli kuralları içerir. 
Bunun için sürücü kurslarında ilk verilen ders trafik işaretleri ve levhalarıdır.

Trafik işaret levhalarını beş ana başlık altında inceleyebiliriz:

1. Tehlike uyarı işaretleri: Kara yolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında; yoldan yararlananlara  
uyarı görevi yapar. 
2. Trafik düzenleme işaretleri : Karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak 
yönünden, uymaları gerekli olan; yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.
3. Bilgi işaretleri: Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim yerleri 
ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.
4. Duraklama ve park etme işaretleri: Araçların duraklama ve park etmeleri hallerinde, trafiğin akışı 
ve güvenliği bakımından yapılması gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.
5. Otoyol işaretleri: Erişime kontrollu karayollarında uygulanan işaretlerdir.

1-Bu bilgilere göre aşağıda gösterilen trafik işaretleri ve levhaların tamamı doğdurudur?

Renk Anlamı ve Amacı Tehlikeli hareket veya davranış

KırmızıKırmızı Yasak İşareti, Tehlike Alarmı, 
Yangınla Mücadele Ekipmanı

Tehlikeli hareket veya davranış, dur kapat, acil durdur, 
tahliye et, ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne 
olduğu/ uyarı ve düzenlemede kullanılır.

SarıSarı Uyarı İşareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

MaviMavi Zorunluluk İşareti Özel bir davranış ya da eylem. Kişisel koruyucu önlem
Bilgi, part etme, otoyol  işaretlerinde kullanılır.

YeşilYeşil Acil Kaçış, İlk yardım İşareti, 
Tehlike Yok anlamı

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipmanlar, tesisler.
Otoyollarda kullanılır.

Tehlike uyarı 
işaretleri

Trafik 
düzenleme 

işaretleri

Bilgi işaretleri Duraklama ve 
park etme 
işaretleri
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2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcü-
ğü “Toplantıda çok ağır sözler söyledi.” Cümle-
sindeki “ağır” sözcüğünün anlamca karşıtıdır?

A. Spora başlayanlar öncelikle hafif kiloları kaldı-
rır.
B. Tam iyileşene kadar hafif bir işte çalışmaya 
başladım.
C. Kuş tüyleri hafif olduğundan rüzgârla birlikte 
uçuşuyordu.
D. Sipariş ettiği spor ayakkabı oldukça hafifti.

Yurt dışına seyahatimiz sırasında bir köye yo-
lumuz düştü. Köy deyince Anadolu’da yer alan 
köylere benzer bir yerleşim yeri beklemiştik. 
Oysa burası bir sanat atölyesi gibiydi. Köyde yeti-
şen çocuklar hem köyün ekonomik faaliyetlerine 
ortak oluyor hem de köyde kurulan sanat atöl-
yelerinde kendilerini geliştiriyorlardı. Köye gıpta 
etmiştim. Keşke bizim köylerimizde de böyle 
imkanlar olsa…

3-Altı çizili sözün bu metne kattığı anlam aşa-
ğıdakilerden hangisinde vardır?

A. Belediye seçimlerinden sonra yeni seçilen 
başkan, sosyal tesisler kurmaya başlayınca her-
kesin beğenisi kazandı.
B. Son dönemlerde kısa yoldan zengin olma ha-
yali herkeste bir heveslenmeye neden olmuştu.
C. Doğuştan yürüme engelli olan çocuk, balkon-
dan top oynayan çocuklara imrenerek bakıyor-
du.
D. Okulda çocuklara okuma alışkanlığı kazandır-
ma projelerini başarıyla yürütünce takdir edilme-
ye başlandık.

(I) Eserleri oluştururken basmakalıp ifadelerden 
bir türlü kurtulamıyor. (II) Eserlerini genelde aynı 
tema üzerinden yazdığından farklı kesimlere 
hitap edemiyor. (III) Ömrünün kalan zamanında 
yazacağı eserlerde de farklı tema ve üslup göre-
meyeceğiz. (IV) Son çıkan iki kitabı aynı serinin 
devamı şeklinde yazılmıştır.   

4-Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) I. cümlede sanatçıya yönelik olumsuz bir eleş-
tiri yapılmıştır.
B) II. cümlede bir gerekçeden söz edilmiştir. 
C) III. cümlede bir ön yargıda bulunulmuştur. 
D) IV. cümlede bir yorum yapılmıştır. 

Diller, hangi toplumda kullanılırsa kullanılsın 
sürekli bir değişim için olur. Her dilin en renkli ve 
canlı kullanımı sokaklarda, …  geçmektedir. Hal-
kın konuştuğu birçok tabir ve hareketli kullanım 
yazıya geçmese de dilin temelini oluşturmakta-
dır. Sokak dilindeki… nesiller arasındaki bağlantı-
yı da sağlamış olur. 

5-Yukarıdaki paragrafta yer alan boşlukları en 
uygun şekilde tamamlamak için aşağıdakiler-
den hangisi getirilmesi gerekir?

A. halkın içinde-incelikler
B. yaşamın her anında - mecazlar
C. insanlar arasında- kullanımlar
D. şehirlerde -sanatlar
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Japonların eğitim sisteminde esas olan çocukları ahlaklı ve erdemli yetiştirmek, bilgi ve beceri ka-
zandırmaktan daha önemlidir. Çocuklar anaokulundan itibaren yaparak öğrenmeyi ilke edinilirler. 
Eğitim görevini sadece öğretmenlere yüklemezler. Toplumdaki her birey bu görev için fedakârlıkta 
bulunmak zorundadır.

Zorunlu olarak okula başlama yaşı altıdır. Önceki alt yaş gruplarındaki çocuklar anaokullarında eği-
tim görürler. Sıradan bir ilkokulda fen ve bilgisayar laboratuvarı, spor salonu, ev işleri atölyesi, müzik 
odası bulunur.

İlkokullarda öğrencilere sorumluluk kazandırmak için temizlik işlerini öğrenciler ve öğretmenler 
yapar. Öğle yemeğini öğrenciler dağıtır ve birlikte yerler. 

Okullarda müfredat esnektir, her okul öğrencilerin ihtiyaçlarına göre müfredatı belirler. Ülkemizdeki 
gibi liselere ve üniversitelere giriş sınavlarla yapılır. Devlet liseleri daha prestijlidir, lise sınavlarında 
başarılı olamayanlar özel liselere gitmek zorunda kalır. Yüzlerce teknik lise mevcuttur. Teknik liseye 
giden öğrencilerde gelecek kaygısı olmaz. 

Özellikle üniversite sınavı oldukça zordur. Öğrencilerin çoğu özel üniversitelerde okur. Öğretmenlik 
prestijli bir meslektir. Ekonomik anlamda da maaşları dolgundur. 

I. Eğitimde temel ilke ahlaklı bireyler yetiştirmektir.
II. Başarılı olamayanlar sınıfta bırakılır ve sınıf tekrarı yaptırılması sağlanır.
III. Öğrencilere sorumluluk kazandırmak için farklı görevler verilmektedir.
IV. Lise sınavlarında başarılı olamayıp devlet liselerine gidemeyenler özel üniversitelerde okumak 
zorunda kalırlar.
V. Öğretmenler, memurlar içerisinde en dolgun maaşı alan meslek grubudur.

 
6-Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki örneklerden hangisi veya hangileri Japonların eğitim poli-
tikalarına örnek gösterilebilir? 

A. I-III    B. II -IV    C. I-III-IV    D. I-III-V
 

Eserler, kendi dilinden çıkınca çevirmenlerin ellerinde diğer dillere çevrilerek okuyucuyla buluşturu-
lur.  Çevirmenler bazen çevirdikleri eserlere haddinden fazla müdahale eder. Sanki kendileri o eseri 
yazmış gibi değiştirirler. Yazana ve yazılana saygı göstermezler. Elbette her dildeki anlam zenginliği 
farklılık gösterebilir. Çevirmen gerekli gördüğü yerlerde yorum ekleyebilir. Örneğin eserin dilindeki 
bir atasözünü bire bir çeviremez fakat dilimizdeki yakın anlamlı bir atasözüyle onun çevirisini yapa-
bilir. 

7-Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 

A. Çevirmenlerin eserleri dillerine uygun çeviremediğinden
B. Bir eser çevrilirken, çevirmelerin eserlere çok fazla müdahale etmesinden
C. Çevirmenlerin, eserlerdeki atasözlerini bire bir çeviremediğinden
D. Çevirmenlerin, çevirdikleri eserlerin tamamını istediği gibi değiştirmesinden
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“Ben nezaketi ağaçtan öğrendim. Ona tekme 
attım, o tepemden çiçek yağdırdı. O utanç bana 
ibretlik ders olarak yetti.”  Bir âlimin bu sözleri 
sadece söz olarak kalmamalı. İnsanlar kendileri-
ne yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına da 
yapmamalıdır. Elbette insanlar sosyal bir varlıktır. 
Bulundukları ortama ayak uydurur. Yaşadığı yer-
deki kurallara da uyar. Fakat her şey yazılı olmak 
zorunda değildir. Ahlaki kurallar bu doğrultuda-
dır. Bizler, yaşamın inceliklerini hayatımıza aktar-
mak zorundayız. Asıl kurallar da bunlar olmalıdır.

10-Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerin-
den hangisinden faydalanılmıştır?

A. Benzetme   B. Karşılaştırma
C. Örnekleme   D. Tanık gösterme

11-Aşağıdakilerden hangisi iki metnin ortak 
unsurlarından değildir?

A.  Olay yazısıdır.
B.  Bütün hikâye unsurlarından faydalanılmıştır. 
C.  I. anlatıcıyla yazılmıştır.
D.  Karşılaştırma yapılmıştır. 

“Anılarım düşmezdi yakamdan,
Bir omuz silkerdim.
Saklanırlardı.
Bulutların ardındaki güneş gibi,

Her aşina(1) sokakta yine kapımı çalarlardı.
Oysa sokaklar yine yalnız ve kimsesizdi.
Tüm şehir, tüm şehir benden kaçardı.
Ve sen... Sen de giderdin benden.
Sen de giderdin...”

(aşina: bildik, tanıdık)

8-Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla-
rından hangisi yoktur?

A. Abartma    B. Kişileştirme  
C. Ad aktarması  D. Benzetme

İnsanlarımız, konuşmayı çok sever ama yazmayı 
hiç sevmez. Oysa insanlar duygu ve düşünceleri-
ni sadece konuşarak değil yazarak da anlatabilir. 
Hatta yazarak anlatmak daha kalıcıdır. Bazen bir 
başına kalırsın, konuşacak kimseyi bulamazsın. 
Böyle zamanlarda kalemin ve sayfaların sana 
eşlik eder. Ne olursa olsun yazın. Hangi konuda 
yazmak isterseniz yazın. Kendi düşüncelerinizi 
istediğiniz gibi yazın. Bir gün sanatla ilgili, bir 
gün sporla ilgili bir gün edebiyatla ilgili yazın. 
Dinlenmişçesine yazın. Bazen sözcükler sinirinizi 
anlatsın, bazen neşenize ortak olsun. Ama yaz-
maktan vazgeçmeyin.

9-Yukarıdakileri söyleyen kişi hangi edebi tür-
de yazı yazmamızı istemektedir?

A. Deneme
B. Günce
C. Söyleşi
D. Anı 

Huzur bulduğum bir yerdi küçük sahil kasaba-
mız. Rıhtımda ağır adımlarla dolaşır, martıların 
uçuşunu seyreder ve kafa dinlerdim. Oltamı 
denize atar, kısmetimi kedilerle bölüşürdüm. 
Hayatımın en güzel zamanlarını orada geçir-
dim.

Her şey boş gelmeye başladı emekli olunca. 
Yaptığım onca iş ve yaranamadığım bir sürü 
insan kaldı ardımda. Hep bir şikayet...
Maaş da yetmeyince şehirden köye göç etmiş-
tik artık. Çocuklar köy yaşamına alışık değiller-
di. Zor geldi elbet. Şehir daha bir canlıydı onlar 
için fakat günler, haftaları kovalayınca onlar da 
alışıverdiler buraya. Gereksiz zaman harcama-
larından pişmanlık duymaya bile başladılar. 

I.Metin

II.Metin
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I. Sevgi emek ister, emek zahmet ister; zahmet 
marifet ister.
II. Sevmek, sevilmek ve sağlıkla yaşamak ister. 
III. Bunları yapamazsanız istekleriniz de boşuna-
dır elbet.
IV. Herkes mutlu olmak ister hayatının her anın-
da.

14-Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında 
hangisi baştan üçüncü olur?

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

Zeka doğuştan gelen kalıtsal bir özelliktir. (I) Her 
insanda sözel, mantıksal, matematiksel, görsel, 
bedensel, müziksel zeka türlerinden bulunur.
(II) Farklı zeka türleri insanlarda eşit olarak dağı-
tılmamıştır. (III) İnsanı diğerlerinden ayrıdan asıl 
farklar da zeka türlerinden kaynaklanmaktadır. 
(IV) Zeka her ne kadar kalıtsal olsa da çalışmayla 
taçlanmazsa insanlara bir getirisi de olmaz.  

15-Yukarıdaki paragrafta anlatım akışını bo-
zan ifade hangisidir?

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

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmamıştır?

A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde fırın yemek-
lerine kuyruk yağı da koyulur.
B. İskender Pala’nın “İtiraf Romanı” çarpıcı bir 
konuyu dile getiriyor.
C. Polis, suçluları göz altına alarak nezarethaneye 
attı.
D. Toplantımız 13.00’da başlayacak ve 17.45’te 
sonra erecek.

I.Metin 
Tiyatro, diğer sanat dallarından farklıdır. Görsellik 
açısından sinema kadar zengin bir içeriğe sahip 
olmasa da samimiyet ve kalıcılık açısından in-
sanları etkileyen en güzel sanatlardandır. Tiyatro 
oyuncusu tekrarı olmayan sahnelerle samimi bir 
şekilde oyunu sahnelendirmeye çalışır. Bazen 
metne özgünlük katar, bazen canlılık. 

II. Metin 
Filmler ilk çıktığında insanlar kendilerini büyü-
leyici bir atmosferde düşünmeye başlamıştı. 
Modern sinema teknikleri ve gelişen teknolojiyle 
birlikte çekilen yüzlerce film insanları kısa süreli-
ğine de olsa etkilemeyi başardı. Oysa etki süresi 
filmin gösterimden çıkması kadar kısaydı. Tiyatro 
eserleri öyle değildi işte. İzlenen bir oyun, belki 
de bir ömür insan belleğinde kendisine yer edi-
necekti. Bundandır ki tiyatro izleyicisi her zaman 
tiyatroyu diğer sanatlardan ayırır. 

12- II numaralı parçanın I numaralı parçayla 
ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A. Anlatılanları benzer örneklerle destelemek
B. Düşüncelerinin gerekçelerini belirtmek
C. Anlatılanların olası sonuçlarını göstermek
D. Ana fikrini farklı bir yazı türüyle pekiştirmek.

“Profesyonel olarak futbola 17 yaşında başlayın-
ca, futbolda çok ilerleyemedim.”

13-Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarı-
labilecek yargı aşağıdakilerden hangisinde 
vardır?

A. Top oynamaya 17 yaşında başlamıştır.
B. Futbola geç başlamasından dolayı kendini hiç 
geliştirememiştir.
C. Profesyonel anlamda başarılı olmak için erken 
yaşta spora başlamak gerekir.
D. Amatör olarak da top oynamıştır.
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Fiilimsi ekleri birer yapım ekidir. Eklendiği kelimenin anlamını ve görevini değiştirir. İsim fiil ekleri, 
eklendiği eylemleri cümlede isim görevinde kullandırır. Sıfat fiil ekleri, eylemleri cümlede sıfat göre-
vinde kullandırır. Zarf fiil ekleri, eylemleri cümlede zaman ve durum anlamlarında kullandırır. 

17) Aşağıda bazı cümleler ve kullanılan eylemsilerle ilgili bilgi verilmiştir. Hangi seçenekte yanlış 
bir bilgi bulunmaktadır?

18) “İnsanlar, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla 
herkese anlatabilmelidir.” cümlesindeki öğe dizi-
lişinin özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
vardır?

A) Bazen her şeyi ardımda bırakmak istiyorum. 
B) Her canlı, bulunduğu yerde yaşamaya devam 
ediyor.  
C) Metin, eşyalarını keyifle yeni evine taşıdı.
D) İstanbul’un en güzel sokaklarına tarih kokuyor-
du. 

19) Cümledeki eylemler nesne alma özelliğine 
göre geçişli-, geçişsiz; öznelerine göre fiil çatıları 
ise etken, edilgen, dönüşlü ve işteş olarak değer-
lendirilir.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi “geçiş-
siz-dönüşlü” çatı özelliğini gösterir?

A) Buradaki kitapların tamamı okundu. 
B) Çocuk, oyuncağını kaybedince üzüldü.
C) Geçen hafta bu konuda onunla tartıştık.
D) Bugün üç saat tek uyudum. 

“İzmir’e, Aydın’a gidince mutlaka beni aramalısın.

20) Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Birleşik cümledir.
B) Fiil cümlesidir.
C) Olumlu cümledir. 
D) Kuralsız cümledir.

Cümle Fiilimsi Bilgileri

A Sözlerini anlamak için Türkçe sözlük taşı-
mam gerekiyor.    

Cümlede aynı türden birden fazla fiilimsi örne-
ği bulunmaktadır. 

B Çocuklara kitap okumanın önemini kavrat-
mak gerekir.  

Cümlede isim fiille oluşturulmuş bir isim tam-
laması bulunmaktadır. 

C Rüzgârdan dolayı ağacın dalları çatırdayarak 
kırılmaya başladı. 

Cümlede zaman anlamında kullanılan bir zarf 
fiil kullanılmıştır.

D Giderken, yaptıklarını hatırlamak istersin 
diye bu mesajı yazıyorum. 

Cümlede üç farklı fiilimsi türünden örnekler 
kullanılmıştır. 


