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Mozaik Yayınları 8. SINIF • iNTRO • TÜRKÇE

YAZILIYA 

HAZIRLIK
I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

1,	2	ve	3.	soruları	metne	göre	cevaplayınız.

Adam, koca bir danayı kurban kesti ve ateş yaktı, kızına da “Kızım, sevdiklerimizi ve komşularımızı çağır ve gelip, bizimle oturup 
et yesinler.” dedi.

Kızı bağırdı: “Evimizde yangın çıktı,  yetişin ahali! Evimizdeki bu yangını söndürmemize yardım edin!” Birkaç dakika içinde bunu 
duyan bir grup insan yangın söndürmek için yardım etmeye koşup evlerine geldiler. Diğer komşular, akrabalar bu feryadı duymamış 
gibi davrandılar; feryada kulak tıkadılar. Yardıma gelenler, kurban etinden yiyip içtiler; karınlarını doyurdular. Giderken de elerine bi-
rer parça et verildi. Baba şaşkındı, kızına döndü: “Kızım gelen insanları tanımam, daha önce hiç görmedim. ‘Yangın var!’ diye bağırdın. 
Peki, sevdiklerimiz, dostlarımız nerede?” dedi.

“Evimizdeki yangını söndürmeye yardım etmeye gelmeyenler bizi yangına terk ederler. Bizim dostumuz, arkadaşımız, akraba-
mız değillermiş. Komşu, dost, akraba olmayı; cömertliği ve misafirperverliği hak edenler bunlarmış demek ki…”

1. Metinde	asıl	anlatılmak	istenen	nedir?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Bu	metin	düşünce	yazısından	mı	yoksa	olay	yazısından	mı	alınmıştır?	Sebebini	belirtiniz.

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Metnin	anahtar	sözcüklerini	bulup	işaretleyiniz.

Dostluk Kurban Şenlik Yardım Felaket

4. Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	altı	çizili	sözcüklerin	hangi	anlamda	kullanıldıklarını	işaretleyiniz.

Nicel	Anlam Nitel	Anlam

1. Cemal, zengin fakat cimri bir insandır.

2. Bu kadar ağır paketleri nasıl taşıyabildin?

3. Öküz gibi kocaman olmak istiyor kurbağa.

4. Gördüğüm bu muhteşem manzaraya hayran kaldım.

(10 Puan)

(10 Puan)

(10 Puan)

(8 Puan)
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5. Aşağıda	verilen	cümlelerdeki	söz	sanatlarını	eşleştiriniz.

1. Serçe bağırdı: “Dikkat et anne! Tam arkanda.”

2. Geçmişini bilmeyenler geleceğe yön veremez.

3. Sanki cennetten çiçek topluyorum.

4. Dağlar çağırıyor beni, sıra sıra dağlar!

5. Derdim dünyadan büyüktür benim.

Söz	Sanatı

a. Benzetme

b. Abartma

c. Konuşturma

d. Kişileştirme

e. Tezat

1.

2.

3.

4.

5.

6. Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	zıt	anlamlı	sözcükler
bir	arada	verilmemiştir?

A) Daha biz gelmeden amcam evden gitmiş.

B) İnişli çıkışlı bu yolda kaza yapmamak çok zor.

C) El ayak çekilince seni  mutlaka arayacağım.

D) Dağın eteğinde kısa çalılar uzun ağaçları sarmıştı.

7. Cümlelerdeki	altı	çizili	sözcükler	gerçek	anlamlıysa	(G),
mecaz	anlamlıysa	(M)	yazınız.

1. Yemek sıcakken yersen dilin yanar.

2. Sıcacık gülümsemesi içimi ısıttı.

3. Araba hızlanınca içinde sarsıldım.

4. Duyduğum haber beni derinden sarstı.

5. Boş sözlerle beni oyalama artık.

6. Boş bakışları yüreğimi dağladı.

7. Denizde sığ yerlerde yüzerdi.

8. Senin sığ düşüncelerin başımıza neler getirdi.

8. Aşağıdaki	deyimleri	anlamları	ile	eşleştiriniz.

Deyimler Açıklaması

1. Ayak diremek  Kötülük yapmak için fırsat 

beklemek

	2.	Bildiğini okumak  Kendi tutumundan şaşma-  

   mak 

	3. Diş bilemek  Verilen emeği karşılamak

4. Zahmetine değmek  İstediği gibi davranmak

9. Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizili	sözcükler	soyut	anlamlı
ise	(Y),	somut	anlamlı	ise	(M)	yazınız.

1. Şiir okuyan öğrencim ışık gibi parladı sahnede.

2. Hava, güneş batınca birden serinleyiverdi.

3. Kokusu birazdan etrafa yayılır kekiğin.

4. Hayatımıza renk kattığın için sana teşekkür ederiz.

(10 Puan)

(2 Puan)
(8 Puan)

(8 Puan)

(4 Puan)
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Zamanda	yolculuk	yapmak	sizce	mümkün	mü	çocuklar?	Arkadaşlarınızla	ve	öğretmenlerinizle	bu	konuyu	tartışınız.

İnsanoğlunun	zamanı	geri	getirme	ya	da	zamanda	yolculuk	yapma	olanağı	olsaydı,	hayatımızda	neler	değişirdi?	

Bu	durumun	ortaya	çıkaracağı	olumlu	ve	olumsuz	yanları	anlatan	bir	yazı	yazmanızı	istiyoruz.	

CEVAPLARI İÇİN 
KAREKODU OKUTUNUZ.

(30 Puan)



https://www.fenaktivite.com/milyoner/
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YAZILIYA 

HAZIRLIK
I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

1,	2	ve	3.	soruları	metne	göre	cevaplayınız.

Adam, koca bir danayı kurban kesti ve ateş yaktı, kızına da “Kızım, sevdiklerimizi ve komşularımızı çağır ve gelip, bizimle oturup 
et yesinler.” dedi.

Kızı bağırdı: “Evimizde yangın çıktı,  yetişin ahali! Evimizdeki bu yangını söndürmemize yardım edin!” Birkaç dakika içinde bunu 
duyan bir grup insan yangın söndürmek için yardım etmeye koşup evlerine geldiler. Diğer komşular, akrabalar bu feryadı duymamış 
gibi davrandılar; feryada kulak tıkadılar. Yardıma gelenler, kurban etinden yiyip içtiler; karınlarını doyurdular. Giderken de elerine bi-
rer parça et verildi. Baba şaşkındı, kızına döndü: “Kızım gelen insanları tanımam, daha önce hiç görmedim. ‘Yangın var!’ diye bağırdın. 
Peki, sevdiklerimiz, dostlarımız nerede?” dedi.

“Evimizdeki yangını söndürmeye yardım etmeye gelmeyenler bizi yangına terk ederler. Bizim dostumuz, arkadaşımız, akraba-
mız değillermiş. Komşu, dost, akraba olmayı; cömertliği ve misafirperverliği hak edenler bunlarmış demek ki…”

1.	 Metinde	asıl	anlatılmak	istenen	nedir?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Yorum öğrenciye bırakılmıştır.

2.	 Bu	metin	düşünce	yazısından	mı	yoksa	olay	yazısından	mı	alınmıştır?	Sebebini	belirtiniz.

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Metinde bir olay yaşanmaktadır. Bu yüzden olay yazısından alındığını söyleyebiliriz. 

3.	 Metnin	anahtar	sözcüklerini	bulup	işaretleyiniz.

 
Dostluk Kurban Şenlik Yardım Felaket

4.	 Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	altı	çizili	sözcüklerin	hangi	anlamda	kullanıldıklarını	işaretleyiniz.	

Nicel	Anlam Nitel	Anlam

1.		Cemal, zengin fakat cimri bir insandır.

2.		Bu kadar ağır paketleri nasıl taşıyabildin?

3.		Öküz gibi kocaman olmak istiyor kurbağa.

4.		Gördüğüm bu muhteşem manzaraya hayran kaldım.
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5.	 Aşağıda	verilen	cümlelerdeki	söz	sanatlarını	eşleştiriniz.

1.  Serçe bağırdı: “Dikkat et anne! Tam arkanda.”

2.  Geçmişini bilmeyenler geleceğe yön veremez.

3.  Sanki cennetten çiçek topluyorum.

4.  Dağlar çağırıyor beni, sıra sıra dağlar!

5.  Derdim dünyadan büyüktür benim.

Söz	Sanatı

a.  Benzetme

b.  Abartma

c.  Konuşturma

d.  Kişileştirme 

e.  Tezat

1.

2.

3.

4.

5.

c

e

a

d

b

6.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	zıt	anlamlı	sözcükler	
bir	arada	verilmemiştir?

A) Daha biz gelmeden amcam evden gitmiş.

B) İnişli çıkışlı bu yolda kaza yapmamak çok zor.

C) El ayak çekilince seni  mutlaka arayacağım.

D) Dağın eteğinde kısa çalılar uzun ağaçları sarmıştı.

7.	 Cümlelerdeki	altı	çizili	sözcükler	gerçek	anlamlıysa	(G),	
mecaz	anlamlıysa	(M)	yazınız.

1.			  Yemek sıcakken yersen dilin yanar.                                            

2.			  Sıcacık gülümsemesi içimi ısıttı.

3.			  Araba hızlanınca içinde sarsıldım.                                              

4.			  Duyduğum haber beni derinden sarstı.

5.			  Boş sözlerle beni oyalama artık.                                                  

6.			  Boş bakışları yüreğimi dağladı.

7.			  Denizde sığ yerlerde yüzerdi.                                                  

8.			  Senin sığ düşüncelerin başımıza neler getirdi.    

G

M

G

M

M

M

G

M

8.	 Aşağıdaki	deyimleri	anlamları	ile	eşleştiriniz.								

 Deyimler                                     Açıklaması

	1.	Ayak diremek  Kötülük yapmak için fırsat   

   beklemek

	2.	Bildiğini okumak  Kendi tutumundan şaşma-  

   mak 

		3.	Diş bilemek  Verilen emeği karşılamak

	4. Zahmetine değmek  İstediği gibi davranmak

3

2

1

4

9.	 Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizili	sözcükler	soyut	anlamlı	
ise	(Y),	somut	anlamlı	ise	(M)	yazınız.	

1.  Şiir okuyan öğrencim ışık gibi parladı sahnede.

2.	  Hava, güneş batınca birden serinleyiverdi.

3.		  Kokusu birazdan etrafa yayılır kekiğin.

4.		  Hayatımıza renk kattığın için sana teşekkür ederiz.

Y

Y

M

M
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..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Zamanda	yolculuk	yapmak	sizce	mümkün	mü	çocuklar?	Arkadaşlarınızla	ve	öğretmenlerinizle	bu	konuyu	tartışınız.

İnsanoğlunun	zamanı	geri	getirme	ya	da	zamanda	yolculuk	yapma	olanağı	olsaydı,	hayatımızda	neler	değişirdi?	

Bu	durumun	ortaya	çıkaracağı	olumlu	ve	olumsuz	yanları	anlatan	bir	yazı	yazmanızı	istiyoruz.	
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