
YAZILI HOCAM  ORTAOKULU 
TÜRKÇE DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEĞİ-1 

İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.           yazilihocam.com  

1. Ekolojik evlerin enerji kaynağı nedir? (5 puan)

2.Ekolojik evlerde hangi tür malzemeler tercih edilmektedir? (5 puan)

3-Niçin ekolojik evde yaşamak tercih edilmelidir? (10 puan)

4.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini(gerçek, mecaz, terim) yay ayraç

içinde boş bırakılan yerlere yazınız. (10 puan)

a) İki yıldır bu işin peşinden koşuyorum.(……………………………) 

b) Festival uçuş gösterileriyle son buldu. (……………………………) 

c) Yarın hava eksi beş derece olacak. (……………………………) 

d)Sınavda sınıfın yarısı neredeyse dökülmüş. (……………………………) 

e)Yeni aldığım gitarın akortunu yaptım. (……………………………) 

f) Ağacın uzayan dallarını kesmişler. (……………………………) 

g) Sabırla çalışmak başarının en büyük anahtarıdır. (……………………………) 

h) Okul çantasının ağırlığı altında eziliyordu. (……………………………) 

ı) Oyunun bazı sahnelerini tekrar gözden geçirdim. (……………………………) 

i)Onun da bu işte gönlü yoktu. (……………………………) 
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5.Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını altlarındaki altına yazınız?(10 puan)

Yetişmek için menzile 
Gidiyorum gündüz gece 

Sordum sarı çiçeğe: 

-Annen baban var mıdır? .

yazilihocam.com

Çiçek eydür(söyledi) bana:
-Annem, babam topraktır.

Bu akşam sonbahar ne kadar serin, 
Geceyi hasretle bekliyor zaman 

Senin için dağları deler, yol açarım yar 
Senin için denizleri kuruturum yar 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. 

6.Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğruysa  cümlenin başına “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 puan)

1.”Aldığım elbiseler oldukça pahalıydı.” cümlesinde sıfat-fiil vardır. 

2.Çocuk içeri koşarak girdi.” cümlesinde altı çizili zarf-fiil zaman bildirmektedir.

3. “Annemin yaptığı sarmalar çok güzeldi.” cümlesinde kalıcı isim olan bir kelime kullanılmıştır.

4. “Beni görmeye gelmiş.”  cümlesinde  isim-fiil yoktur.

5. “Son  yazdığını bana da okuyabilir misin?” cümlesinde adlaşmış sıfat- fiil bulunmaktadır.

6. “Okumak en sevdiğim uğraştır.” cümlesinde  isim-fiil vardır.

7. Bazı sıfat- fiil ekleri ile kip ekleri benzerdir.

8. Zarf- fiiller cümleye sadece durum anlamı katar.

9. “Okula gideli yarım saat olmuştu.” cümlesinde zarf-fiil bulunmaktadır.

10. Fiilimsilerin olumsuzu yapılamaz.

7.Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (10 puan)

1 Vakit öldürmek A İnandırıcı olmayan, avutucu ve oyalayıcı sözler söylemek 

2 Saman altından su yürütmek B Bütün gücünü vererek çalışmak 

3 Masal okumak C Ne demek istendiğini anlayıvermek, hemen anlamak. 

4 Nabza göre şerbet vermek D Olup bitenleri çabuk haber almak 

5 Canını dişine takmak E Gizli saklı işler yapmak 

6 Pireyi deve yapmak F Gitmek üzere bütün eşyasını toplamak 

7 Leb demeden leblebiyi anlamak G Bir işte uzun süre çalışıp emek vermiş olmak 

8 Tası, tarağı toplamak. 
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H Zamanını yararsız, gereksiz  boş ilerle ya da  hiç iş 

yapmadan geçirmek 

9 Kulağı delik olmak I Önemsiz bir olayı büyütmek 

10 Saç ağartmak İ Birinin hoşuna gidecek şekilde davranmak 
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8.Aşağıdaki cümlelerden dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeleri bulup altını çiziniz. (10 puan)

1-Kaleci büyük bir reflekse topu dışarı attı. https://www.sorubak.com/

2-Onun agresif davranışları moralimizi bozdu.

3.Sınıftaki aktivitelere tüm öğrenciler katıldı.

4.Aktüel haberleri takip etmek için uygulamayı telefona indirdim.

5.Defansın yaptığı hata affedilir gibi değildi.

9.Aşağıda “ağır ” kelimesinin bazı anlamları verilmiştir. Bunları anlamlarıyla eşleştiriniz. (15 puan)

1.Ağır vasıtaların bu yoldan geçmesi yasaklı.    Tarlada çok çeken 
2.Ömrünün en ağır günlerini yaşıyordu. Çapı, boyutu büyük 
3.Sabah sabah ağır sözler söylemişti. Dokunaklı, insanın gücüne giden 
4.Yaşıtlarına göre kilosu ağır bir çocuktu. Çetin, güç 
5. Etrafı çok ağır bir koku kapladı. Keskin, boğucu (koku) 

10.Aşağıdaki etkinlikleri A ve B maddesine göre yapınız. (15 puan)

A 

B 

Bu parça ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanları 

işaretleyiniz. 

Olayın geçtiği yer bellidir. 

Anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır. 

Olayın geçtiği zaman sabah saatleridir. 

Betimleyici ögeler vardır. 

Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. 

Bu parça ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanları 

işaretleyiniz. 

Olayın geçtiği zaman belirtilmiştir. 

Kral ve saray erkanı metnin varlık 

kadrosundan oluşmaktadır. 

Olay unsuru belirgin değildir. 

Anlatım üçüncü kişi ağzından 

yapılmıştır. 

Olaylar sarayın giriş katında 

yaşanmıştır. 
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