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8.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre  cevaplan-
dırılacaktır.

1) Tırtıldan kelebeğe dönüşüm evreleriyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

a) Dişi kelebeklerin yumurtalarından minik tırtıllar 
dünyaya gelir.
b) Minik tırtıllar yapraklardan beslenip büyümeye 
devam ederler.
c) Pupa evresinde tırtıllar birkaç hafta asılı kalır.
d)Kelebeklerin ömürleri türlerine göre değişiklik 
gösterebiliyor.

2) Yukarıdaki metin için aşağıdaki başlıklardan 
hangisi en uygundur?

a) Mutlu kelebek
b) Tırtılların yaşam döngüsü
c) Kelebeklerin ömürleri
d) Tırtılken kelebek olmak

3) Altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

a) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir.
b) Ek fiilin duyulan geçmiş zamanıyla çekimlen-
miştir.
c) Ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlen-
miştir.
d) Ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiştir.

(I) Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden 
biri olan Perre Antik Kenti Adıyaman ilimizde yer 
almaktadır. (II) Yapılan kazılar ve bulunan yer altı 
kalıntılarıyla kentin o dönemde önemli bir ko-
numda olduğu anlaşılmaktadır. (III) Yıl boyunca 
Kommongene Krallığı’nı ziyarete binlerce kişi 
gelmektedir. (IV) Antik Roma kaynaklarında da 
bölgenin suyunun güzelliğinden bahsedilmekte-
dir. 

4) Yukarıda numaralandırılmış paragrafta an-
lam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir? 

a) I  b) II  c) III  d) IV

(A) “Nerede kaldı acaba?”
(B) “Bilmiyorum, belki de yoldadır.”
(A) ……………….

5) Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakı-
lan yere aşağıdakilerden hangisi ile başlayan 
bir cümle getirilirse birinci kişinin kötü bir 
durumla karşılaşmış olmasından endişelendiği 
anlaşılır?

a) Ama...
b) Yoksa...
c) Belki...
d) Ancak...

Dişi kelebekler bitkilerin yapraklarına minik yumurtalar bırakır. Minik yumurtalarla 
kelebeğin de hikayesi başlamış olur. Yumurtaların her birinde tırtıllar gelişmeye 
başlar. Kabuktan çıktıktan sonra önce kabuklarını sonra da yaprakları yerler.  

Tırtıl yaprak yedikçe büyür ve gelişir. Derisi sertleşmeye başlar. Güvenli bir yere gi-
der ve pupa evresine girmeye başlar.  Pupa evresi tırtılın kozaya girmesi demektir. 
Burada kabuk oluşturur ve bir hafta kadar burada kalır. 

Gelişimini tamamladıktan sonra kozadan çıkar ve mutlu sona ulaşır. Artık o bir 
kelebektir. Belki bir hafta belki de bir yıl yaşayacak... Sonra döngü devam eder.
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8.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
I. röportajlar, sanat ve edebiyat 
II. dikkat çekmeyecektir. 
III. tanınmış kişilerle yapılmayan 
IV. özelliği taşımasına rağmen

9) Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi 
baştan ikinci olur?

a) I  b) II  c) III  d) IV

Haftadan itibaren hava sıcaklıklarının 5 derece 
düşmesi bekleniyor.

10) Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarılabi-
lecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerin-
dedir.
b) İki haftalık hava durumu arasında farklılıklar 
görülecektir. 
c) Hava sıcaklıkları bir haftadan sonra sürekli düşü-
şe geçecektir.
d) Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüş göstere-
cektir. 

I. Her geçen gün boyu uzuyordu.
II. Bütün yaşadıklarımı günlüklerime yazıyordum.
III. Araba aniden durdu.

11) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili eylemleri
sırasıyla anlam özelliklerine göre değerlendiri-
niz.

a) Oluş  İş   Oluş
b) İş   Durum  Oluş
c) Oluş  İş   Durum
d) Durum  İş   Durum

Bir kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı, birden 
çok kelimeyle anlatmaya “dolaylama” denir. 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama 
yoktur?

a) Kara elmas işçileri, ekmeği için nice zorluklar 
çekiyor.
b) Bizim takımın golcü oyuncusu,  suskunluğunu 
bozdu. 
c) Yavru vatanda son yıllarda turizm açısından 
gelişmeler yaşanıyor.
d) Türkiye’nin kalbinde gündem maddeleri olduk-
ça yoğundu.

(I) Alabildiğine kalabalık insan yığını...(II) Bin bir 
dertle yüzleri asık dolaşan insanlar... (III) Vapurlarla 
birlikte uçuşan martılar... (IV) Paydos saatini dört 
gözle bekleyen çalışanlar...

7) Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde yorumlamaya yer verilmemiştir?

a) I  b) II  c) III  d) IV

Yaşar Kemal sadece Türk edebiyatında değil 
dünya edebiyatında da kendine yer edinmiş bir 
yazardır. Anadolu kısaslarıyla halkın beğenisi kaza-
nan Yaşar Kemal’in eserleri birçok dile çevrilmiş ve 
ödüller almıştır.  İnce Memed, Ortadirek, Ağrı Dağı 
Efsanesi romanları en çok okunanlar arasında yer 
almıştır.

8) Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçi-
mi ve düşünceyi geliştirme yolu hangisidir?

a) Açıklama- Örneklendirme
b) Benzetme-Tanık gösterme
c) Açıklama- Tanık gösterme
d) Tartışma-Benzetme
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14) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylem-
de zaman anlamı yoktur?

a) Güzelim ormanlar, bir bir yanıyor.
b) Siz eve uğramayı unutmayın.
c) Şimdi evde TV izlemekteyim.
d) Onunla bu konu içi iki saat görüşmüş.

Fiil çekimlerinde kullanılan kip ve zaman ekleri 
her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Bu 
ekler birbirlerinin yerlerine de geçebilir.
Elbette bu, cümlenin anlamıyla ilgilidir. Kısa-
ca, cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya 
zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı 
olmasına anlam kayması denir.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçimce 
şimdiki zaman olmasına karşın anlam olarak 
geçmiş zamanda kullanılan bir cümle vardır?

a)  O her gün aynı saatte yola çıkıyor.
b) Sizi yarın burada bekliyorum.
c) Üç yaşındayken babasını kaybediyor.
d)  Her zaman buraya uğruyor.

16) Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Bilinmeyen doğum, ölüm tarihlerini göster-
mek için soru işareti (?) kullanılır.
B. Bilginin şüpheyle karşılandığı durumlarda 
ünlem işareti (!) kullanılır.
C. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 
kısamçizgi (-) kullanılır.
D. Yabancı sözcüklerin Türkçe okunuşlarını pa-
rantezm( ) kullanılarak açıklanır.

12) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir 
durumun veya bir varlığın olumlu ve olumsuz 
yönleri bir arada değerlendirilmiştir?

A) Son çıkan romanı Türk edebiyatında farklı 
anlatım tarzı benimseyen yazarın ödül almasını 
sağladı.
B) Eserde günlük konuşma dilinin doğallığını 
günümüz sosyal medya yazışma diliyle bütün-
leştirilmesi söz konusudur.
C) Romanın konusu ve anlatımı okuyucularda 
derin izler bırakırken kitabın dizgisi modernlikten 
uzaktı.
D) Mekân seçimlerini titizlikle seçen, kahraman-
ların betimlemelerini okuyucuya hissettiren 
yazar, kendine yer edinmiştir. 

8.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

Basit fiiller; yapım eki almayan, kök durumun-
daki fiillerdir. Çekim eki alabilirler çünkü çekim 
ekleri sözcüğün anlamını, yapısını değiştirmez.

Türemiş fiiller; Fiil ya da isim soylu kelimelere
yapım eki getirilerek yapılan fiillerdir. Kip ve
kişi eki atıldıktan sonra yapım eki almış bir göv-
de geriye kalır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda bazı cümleler 
kurulmuştur.

I. Bugün insanlar ne yaptığını bile bilmiyor.
II. Akşamüstü bahçesi biraz sulayın.
III. Yıllar sonra memleketine kavuştu.
IV. Saatlerce uçurtmasını gökyüzünde uçurdu.

13) Bu örneklerden hangilerinde türemiş fiil 
kullanılmıştır?

a. I-II     b. I-III
c. II-IV     d. II-IIII
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Deniz çarşaf misali,
Havalarda bir durgunluk,

Sen, uzaklardan gelen bir haberci
Ben ölümü arzulayan bir beşer

17) Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden han-
gisi yanlış bir değerlendirmedir?

a) Denizin görüntüsünü çarşafa benzetmiştir.
b) Havanın hali abartılarak anlatılmıştır.
c) Haberci sözcüğü benzetilen olarak kullanılmış-
tır.
d) Arzulama eylemi mecazi olarak kullanılmıştır.

“Ankara Elması, benim de en sevdiğim meyveler-
dendir. Bu yıl ekim ayından beri elma yiyebiliyo-
rum. Kuzey Ankara, bölgede en çok elma yetiştiri-
len yerdir.”

18) Yukarıdaki cümlede bulunan yazım yanlışı-
nınnedeni nedir?

a)  Ayların yazımında yanlışlık yapılmıştır.
b) Yön bildiren sözcüklerin yazımında yanlışlık 
yapılmıştır.
c) Birleşik sözcüklerin yazımında yazımında yan-
lışlık yapılmıştır.
d)  Büyük harflerin kullanımında yazımında yanlış-
lık yapılmıştır.

19) “Yaralı hemşireye kısık sesle bir şeyler söyledi.” 
Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek 
için ne yapmamız gerekir?

a) Kısık sesle yerine “fısıltı” kelimesini kullanarak
b) “Söyledi” yerine “söylemiş” kelimesini kullana-
rak
c) “Yaralı” sözcüğüne -nın eki getirilerek “
d) Yaralı” sözcüğünden sonra virgün getirerek

Okulları tatil olan Ayşe, Buse, Can, Mert ve Na-
mık adlarındaki beş arkadaş memleketleri olan 
İzmir, Van, Trabzon, Hatay ve Malatya’ya gitmek 
üzere otogara gitmişlerdir. 

Giden kişiler ve gidilecek yerlerle ilgili olarak şu 
bilgiler verilmiştir:

*Otobüsler 1’den 5’e kadar yan yana sıralanmış 
peronlarda ve aynı saatte kalkacaktır.

*Buse’nin otobüsüyle Ayşe’nin otobüsü arasın-
da bir otobüs vardır.

*İlk otobüs Malatya son otobüs Trabzon 
otobüsüdür.

*Mert ortadaki otobüsle Van’a gidecektir. 
Namık Malatya’ya gitmemektedir. 

20) Bu bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerin 
hangisine kesinlikle ulaşamayız? 

a) Buse İzmir’e gidecektir.
b) Trabzon’a Namık gidecektir.
c) Hatay’a gidecek kişi bayandır.
d) Can Malatya’ya gidecektir.
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