
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU  

8. SINIFLAR I. DÖNEM 2. TÜRKÇE YAZILI SORULARIDIR. 

AD/SOYAD: 

SINIF/NO: 

ORMANDAKİ KELEBEK 

          Bir gün, adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki küçük 

delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam, kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan 

vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye düşündü ve kozadaki 

deliği daha rahat çıksın diye büyüttü.  Adam, kelebeğin gücünü toplayıp, kanatlarını açıp, uçacağını düşünüyordu. 

Ama Kelebek kozasından zamanından önce çıkmıştı. Ne kadar çabalasa da uçamadı ve buruşmuş 

kanatlarıyla yerde sürünmeye devam etti. 

        Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti ama bilmediği nokta; kelebeğin kozadan 

çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından 

çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. 

        Hayat akarken sarf edilen çabalar, uğraşlar bizi hayatımızdaki bir sonraki adıma hazırlar,  gerekli güce 

ulaşılmasını sağlar. Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir.   

(İlk dört soruyu metinden yola çıkarak cevaplayınız.) 

S1. Adam kelebeğe yardımcı olmak için ne yapıyor?(5 Puan) 

Kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü. 

 

S2. Kelebeğe yardım etmeye çalışan adamın bilmediği şey neydi?(5 Puan) 

Kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesine ve bu sayede doğru 

zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. 

 

S3. Metnin yer, zaman ve kahraman unsurlarını yazınız.(5 Puan) 

YER: Orman 

ZAMAN: Bir gün 

KAHRAMAN: Adam ve kelebek 

 

S4. Metinde verilmek istenen mesaj nedir?(5 Puan) 

Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir. 

S5. Aşağıda eğik çizgiyle ayrılan cümlelerin hangi ögeleri aldıklarını sırasıyla karşılarına yazınız.(5 Puan) 

• Yolcular/ telaşla/ arabadan/ indi. (ÖZNE – ZARF TÜMLECİ – DOLAYLI TÜMLEÇ - YÜKLEM) 

• Babam/ kitap okumayı/ çok/ sever.(ÖZNE – NESNE – ZARF TÜMLECİ - YÜKLEM) 

• Dün/ kardeşim/ okula/ gidemedi. (ZARF TÜMLECİ – ÖZNE – DOLAYLI TÜMLEÇ - YÜKLEM) 

• Denizler/ daima/ insanın ruhunu/ sakinleştirir.(ÖZNE – ZARF TÜMLECİ – NESNE - YÜKLEM) 

• Çocuklar/salonda/sevinçle/bağırıyordu. (ÖZNE – DOLAYLI TÜMLEÇ – ZARF TÜMLECİ-YÜKLEM) 

S6. Yukarıdaki kutucukta yer alan kavramları aşağıda verilen cümlelerin karşısına yazınız.(5 Puan) 

❖ Önümüzdeki günlerde altın fiyatları yükselebilir.  (İHTİMAL) 

❖ İki yıl sonra kendime ait bir şiir kitabı çıkaracağım. (TASARI) 

❖ Bu kötü performansla asla hedefine ulaşamayacaksın. (ÖN YARGI) 

❖ Duydum ki o önemli geceye bir tek beni çağırmamışsın. (SİTEM) 

❖ Farz et ki patron bu yıl maaşına büyük bir zam yaptı. (VARSAYIM)

VARSAYIM-SİTEM-ÖN YARGI-TASARI-İHTİMAL-YAKINMA-ÖNERİ-PİŞMANLIK 



S7.Aşağıdakilerden hangisi bir öneri 

cümlesidir?(5 Puan) 

A. Keşke zamanında seni dinleseydim. 

B. Yukarıdakini alman için merdiven 

kullanmalısın. 

C. Sen asla sınavı kazanamazsın. 

D. Gelecek yıl tatile çıkmayı düşünüyorum. 

S8.Aşağıdakilerden hangisi bir yakınma 

cümlesidir?(5 Puan) 

A. Yarın teyzem bizim eve gelebilir. 

B. Doğum gününe beni çağırmadın. 

C. Öğretmenimiz benle Merve’yi takıma 

almadı. 

D. Düşün ki yarınki maçı kaybettiniz. 

S9.Aşağıdakilerden hangisi bir amaç sonuç 

cümlesidir?(5 Puan) 

A. Parası bittiği için minibüse binemedi. 

B. Kurallara uyacaksan istediğin verilecek. 

C. Ödevlerini yaptığından ona kek verildi. 

D. Annesine hediye almak için para 

biriktiriyordu. 

S10.Aşağıdakilerden hangisi bir neden sonuç 

cümlesidir?(5 Puan) 

A. Hastalandığından törene de katılmadı. 

B. Üzülmesin diye her şeyi saklıyordu. 

C. Kitap okursanız ufkunuz genişler. 

D. İyi bir gelecek için yurt dışına çıktı. 

S11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zarf fiil 

vardır?(5 Puan) 

A. Babaların öpülesi elleri vardır. 

B. Çocukları okuldan alıp eve gitmişti. 

C. Düşünen insan her zaman kazanır. 

D. Onun çok tatlı bir gülüşü vardı. 

S12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil 

yoktur?(5 Puan) 

A. Toplantıda alınan kararlar açıklandı. 

B. Şimdi görülecek hesaplar çoğalmıştı. 

C. Gelir gelmez yeni kurallar çıkarttı. 

D. Sönmüş umutlar artık bizi çok üzmüştü. 

S13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır?(5 Puan) 

A. Dün Ankara Kalesi’ni doyasıya gezdik. 

B. Dr. Semih Bey bütün hastalarına baktı. 

C. Türk Dil Kurumunun yeni başkanı seçildi. 

D. Rüzgar Akdeniz’in Güneyinden esiyordu. 

                   HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM. 

S14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur?(5 Puan) 

A. Bütün soruları art arda doğru yanıtladı. 

B. Artık hiçbirşey eskisi gibi güzel değildi. 

C. Babası uzun süre yurtdışında çalıştı. 

D. Kardeşim pekçok konuda duyarlıydı. 

S15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 

vurgulanmıştır?(5 Puan) 

A. Öğrenciler bahçede hızlıca koşuyordu. 

B. Ömer daima verilen görevleri yapardı. 

C. Dün bizi okuldan annem almıştı. 

D. Bebekler gece süt içmeye bayılır. 

S16.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne 

ve yüklemden oluşmuştur?(5 Puan) 

A. Pınar sonbahar mevsimini severdi. 

B. Kitaplarını daima güzelce temizlerdi. 

C. Hayat uzun ve yorucu bir yoldur. 

D. Geçen gün bilgisayarını da satmıştı. 

S17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

noktalama yanlışı vardır?(5 Puan) 

A. Kardeşim 10/02/2000 tarihinde doğmuş. 

B. Akşam Türkiye-Fransa maçı oynanacak. 

C. Yunus Emre (1320?) yılında doğmuştur. 

D. Hiçbirini doğru,dürüst anlatamamıştı. 

S18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme 

işareti yanlış kullanılmıştır?(5 Puan) 

A. Türkiyenin her köşesi adeta cennet’tir. 

B. TFF’ye itiraz etmeye hazırlanıyorlar. 

C. Sınavda 8’inci soruyu kimse yapamadı. 

D. Topkapı Sarayı’nı bu yıl ziyaret etmedik. 

S19.Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir 

yolla oluşturulmuştur?(5 Puan) 

A. Çocuk gece gündüz sınava çalışıyordu. 

B. Parayı teker teker sayıp kasaya koydu. 

C. Benimle çok ileri geri konuşmuştu. 

D. Bizde de az çok birikmiş sermaye vardı. 

S20.Aşağıdaki deyimlerden hangisi    

“önemsememek, dinlememek” anlamına 

gelmektedir?(5 Puan) 

A. Kulak kesilmek 

B. Kulak kabartmak 

C. Kulak asmamak 

D. Kulak misafiri olmak 

 

                                               HAMİT GÜVÇİN 

                                                   TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 


