
YAZILI HOCAM ORTAOKULU 8.SINIF TÜRKÇE 

DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI. 

1. Fransa hükümetinden biri Napolyon’u bir savaşta
eleştirmeye kalkışıp parmağını harita üzerinde
gezdirerek: “ Önce şurasını almalıydınız, sonra
buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz.” gibi
fikirler belirtmeye başlayınca Napolyon: “ Evet, onlar
parmakla alınabilseydi, dediğin gibi yapardım.”
der.Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eleştirmek kolaydır.
B) Hiçbir şey sanıldığı kadar kolay değildir;
söylemek kolay, uygulamak zordur.
C) Yıkmak kolay, yapmak zordur.
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

2. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla eylemsi
kullanılmıştır?

A- Bu çevrede oturanların çoğu emekli öğretmenmiş.
B- Ülkemizde kitap okumaya yakıştırılan mevsim,
nedense, yazdır.
C- Tatile giderken yanına fazla elbise alma.
D- Baharın gelişini bulutlar da kutluyor.

3- Dağda dolaşırken yakma kandili,
     I 

Fersiz gözlerimi dağlama gurbet! 
     II 

Ne söylemez akan suların dili, 
     III         IV 

Sessizlik içinde çağlama gurbet! 
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisi sıfat-fiildir? 

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

Cemal Safi, şair. 1938 yılında Samsun’da doğdu. 
Babası merhum Mehmet Safi, annesi merhume 
Ayşe Safi'dir. Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda 
başladı. Samsun Sanat Okulunda son verdi. İlk 

şiirlerini Orhan Gencebay besteledi. 1990 yılında, 
Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında, Vurgun adlı 

bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi 
seçildi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en 
etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. 

4. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Makale B) Deneme
C) Otobiyografi D) Biyografi

5. Aşağıdakilerin hangisinde “deyim”
açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Kötü haberi duyunca deliye döndü.
B) eprem sırasında korkudan dili tutuldu.
C) Annesi, oğluna toz kondurmuyordu.
D) Eli açık biriydi, insanlara karşı cömertti.

6. Gittiğimiz yerde bize güzel şeyler ikram ettiler (   )
pastalar, börekler, çörekler (   ) O gün karnımızı
iyice doyurduk (    )
Bu cümlede boş parantezlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (…) (.) B) (;)  (.)   (,)
C) (.)  (:)   (,) D) (;) (…) (:)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük diğerlerinden farklı anlamda
kullanılmıştır?

A) Şüphesiz ki olanları siz de duymuşsunuzdur.
B) Kuşkusuz, sana yardım edeceğim.
C) Sanırım işimiz akşama kadar anca biter.
D) Elbette tüm çabalarımız senin için.

8.‘’Annem beni gurbete gözü yaşlı bir şekilde 
yolladı.’’ cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özne-nesne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
B) Özne-nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
C) Nesne-özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
D) Yüklem -nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-

9. İnsanlara verilebilecek en güzel hediye sevgidir.
Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi değil midir insanlara verilebilecek en güzel
hediye?
B) İnsanlara verilebilecek en güzel hediye sevgi
midir?
C) İnsanlara verilebilecek en güzel hediye sevgi
değil
midir?
D)Sevgi midir insanlara verilebilecek en güzel
hediye?

10.Aşağıdakilerden hangisinde çatı aranmaz?

A)Beni şaşırtan çelişkili sözlerindi.
B)Görevi geçen gün isteksizce kabul ettim.
C)Orada gördüğümün hangisi olduğunu şimdi
hatırlayamıyorum.
D)Bu sene insanlar ısınmada kömürü tercih
ediyorlar.

11. Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek” eki farklı
görevde kullanılmıştır? yazilihocam.com

A) En geç iki gün içerisinde siparişiniz gelecek.
B) Yaptıklarına söyleyecek söz bulamıyorum.
C) Bu olaydan sonra yine konuşacaklar arkamdan.
D) Bir gün bile beni dinlemeyecek misin sen?

https://www.yazilihocam.com


12. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinde farklı
bir öge vurgulanmıştır?

A)Ona son hediyeyi sevgilisi verecekmiş.
B)Gece olmasına rağmen gezmeden gelmedi.
C)Sana vereceğim kitabı evde bıraktım.
D)Sabah dedemle beraber balığa gittik.

13(I) Şu sıralar, kar ve buzdan yapılmış 
heykellerden oluşan sergiler ziyaretçilerini bekliyor. 
(II) Kanada, Rusya, İsveç,Belçika gibi kışın soğuk
geçtiği birçok ülkede buz festivalleri yapılıyor. (III)
Dünyanın birçok yerinden gelen buz heykeltıraşları
bu festivallerde buluşuyor ve hünerlerini sergiliyor.
(IV) Bu heykeltıraşlar, eserlerini çoğu zaman
kalabalık bir ekiple yapıyorlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümle fiilimsi bulunan cümledir.
B) II. cümle birden çok yüklemli cümledir.
C) III. cümlede bağlaçla bağlanmış cümleler vardır.
D) IV. cümle tek yüklemli cümledir.

14. “Yıllardır birbirlerinden haberdar olmayan yaşlı
çiftin hayat hikâyesi dinleyenleri duygulandırdı.”
Cümlesinin öznesi hangisidir?

A) Dinleyenleri
B) Hayat hikâyesi
C) Haberdar olmayan yaşlı çiftin hikayesi
D) Yıllardır birbirlerinden haberdar olmayan yaşlı
çiftin hayat hikayesi

15. Aşağıdakilerden hangisinde olay üçüncü kişi
ağzından anlatılmıştır?

A) Yavaşça kapıyı açtım ve bağcıklı ayakkabılarımı
giydim.Korkuluklara tutunarak merdivenleri teker
teker inmeye başladım. Merdivenlerden inerken
komşumuzun köpeği Çakıl’ın sesini duydum. O da
benim gibi erken kalkmış olmalıydı. Onu da yanıma
almak iyi bir fikir gibi görünüyordu.
B) Dedemin köyü çok güzel ve eğlenceli bir yer. Bu
yaz orada annemle meyveler topladık, kelebeklerin
peşinden koştuk, çeşit çeşit tohumlar gördük.
Tohumların hepsi birbirine benziyordu.
C) Nuriye, sepetine meyveleri doldurmuş, annesiyle
birlikte evin balkonuna gelmişti. Etrafta derin bir
sessizlik vardı. Bahçedeki ağaçların hışırtısı
duyuluyordu bazen.
D) Haydarpaşa İstasyonu’nun bekleme
salonundaydım. Sessiz sedasız insanlar vardı
çevremde. Hemen yanı başımda iki bayan mahzun
mahzun düşünüyordu. Bunlardan genç olanı,
konuşmak için hazırlık yapıyor gibiydi.

16. Hangisi “geçişsiz-edilgen” çatılı bir fiile
sahiptir?

A)Arkadaşlarım bana sürpriz yapmış.
B)Maça saat on gibi geleceksiniz.
C)Annem öyle güzel yemekler yapar ki…
D)Etrafa mis gibi kokular yayıldı.

17. “Küçük çocuk, yaşlı adamın karşıdan karşıya
geçmesine yardım etti.” cümlesinin ögeleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne - Yer Tamlayıcısı - Zarf Tamlayıcısı –
Yüklem
B) Özne - Belirtili Nesne - Yüklem
C) Özne - Yer Tamlayıcısı - Yüklem
D) Belirtisiz Nesne - Yer Tamlayıcısı - Özne – Yüklem

18-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ara söz,
yer tamlayıcısının açıklayıcısı olarak
kullanılmıştır?

A) Her hafta sonu, bu hafta hariç, bana rapor
vereceksiniz.
B) Baharın en güzel vaktinde, nisan ayında, seninle
tanışmıştım.
C) O güzel insanı, kıymetli öğretmenimi, asla
unutamam.
D) Manisa’ya, şehzadeler şehrine, her yıl mutlaka
giderim.

19. - Bir toplantıda bir genç, Mehmet Akif’i küçük
düşürmek için: “Affedersiniz, siz veteriner misiniz?”
demiş. Mehmet Akif  hiç istifini bozmadan şu cevabı
vermiş: “Evet, bir yeriniz  mi ağrıyor?”

Bu parçada anlatılanlardan yola çıkarak Mehmet 
Akif’in en belirgin özelliği için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A- Sabırlı oluşu B- zeki ve hazırcevap oluşu
C- Hoşgörülü oluşu    D- Kötülüğü affetmeyişi

“Sene sonu bitirme sınavlarının tam ortasındaydık. 
Gece geç saatlere kadar çalışıyor, sabahleyin 
erkenden kalkıyordum. Anlayacağınız uykusuzluk 
son noktasına gelmişti. Yine kalktım, yüzümü 
yıkamak için lavaboya gittim, bir de ne göreyim.....” 

20. Düşüncenin akışına göre parçanın sonuna
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Gözlerim fal taşı gibi açılmış.
B)Gözlerim kan çanağına dönmüş.
C)Gözlerim çakmak çakmak olmuş.
D)Gözüm gözüme çökmüş.


