
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU 
İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ TÜRKÇE YAZILISI 

 
1. “Ali, soğuk havalarda eldivenini 
yanına almaktan vazgeçmezdi.”  
Cümlesindeki sözcüklerle aşağıdaki 
boşlukları doldurunuz. (5 puan) 
• Yalın hal    :soğuk, Ali  
• Belirtme hali:eldivenini 
• Yönelme hali :yanına 
• Bulunma hali :havalarda 
• Ayrılma hali :almaktan 

2. “Bir kırmızı elma şu ağacın tepesinde 
birkaç çocuk tarafından kaçırılmaya 
çalışıldı.” 
Cümlesinde yer alan aşağıdaki sözcükleri 
gösteriniz. (8 puan) 
• Niteleme Sıfatı:kırmızı 
• İşaret Sıfatı:şu 
• Sayı Sıfatı:bir 
• Belgisiz Sıfat:birkaç 

3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirlerin çeşidini yazınız.(8 puan) 
• Şunu bir yerden gözüm ısırıyor. işaret zamiri 
• Bazıları kitabı anlamamış. Belgisiz zamir 
• Arkadaşım beni arabayla alacak. Kişi zamiri 
• Bu pastayı hanginiz yedi? Soru zamiri 
4. Altı çizili sözcük sıfat mıdır zamir midir? (12 puan) 
• Şu kızı bir yerden tanıyorum. sıfat 

• O, ailemizin kedisidir. zamir 

• O gün çok mutluydum. sıfat 

• Şurada oturalım. zamir 

• Bazı günler sırtı ağrıyordu. sıfat 

• Herkes doğru yapmış. zamir 

5. Aşağıdaki sözcüklerin kökünü bulunuz (5 puan), türünün isim veya fiil olduğunu 
belirtiniz. (5 puan) 
 
• Yazarlık    ►KÖK►     yaz           ►TÜRÜ► fiil 
• Resimler    ►KÖK►     resim         ►TÜRÜ► isim 
• Kitapçılar  ►KÖK►     kitap         ►TÜRÜ► isim 
• Gözetleyici ►KÖK►     göz           ►TÜRÜ► isim 
• Çizgi       ►KÖK►     çiz           ►TÜRÜ► fiil 
 
6. Aşağıdaki cümleleri kanıtlanabilirlik açısından inceleyiniz. Öznel mi nesnel mi 
olduğunu belirtiniz. (5 puan) 
• Ispanağa bayılırım. öznel 
• “Seni seviyorum.” dedi. nesnel 
• İki kere iki beş eder. nesnel 
• Kümeste üç yumurta buldum. nesnel 
• Bu kitap bir harika! öznel 
 
7. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerde –ler ekinin cümleye kattığı anlamı 
belirtiniz. (10 puan) 
 
• Bu topraklarda nice Ömerler yetişti. benzerlik 
• Akşama dayımlar gelecek. aile 
• Gözünden süzülen yaşlar hepimizi üzdü. çokluk 
• Burada eskiden Aborjinler yaşarmış. Irk 
• Dünyalar benim oldu. Abartma 

I. Davetiyeni unutursan içeri giremezsin. koşul 
II. Yüz almak için çabaladı. amaç 
III. Yurt dışına gittiğinden ulaşamadık. neden 
IV. Şanslı biri olduğundan her işi yolunda gidiyor. neden 
V. İyi bir insan olabilmek için kendini geliştiriyordu. amaç 

8. Yukarıdaki cümlelerin anlamını (amaç, neden, koşul) yanlarına yazınız. (10 puan) 
 



9. Aşağıdaki sözcüklerin özelliklerini yazınız. (20 puan) 
 Özel/Cins Tekil/Çoğul/Topluluk 

Şişeler cins Çoğul 
Grup Cins Topluluk 
Suzan özel Tekil 

Kediler Cins Çoğul 
Sevgi (insan adı) Özel Tekil 

Düzine Cins Topluluk 
Kıskanç Cins Tekil 
Kitapçı Cins Tekil 

Ordu(asker) Cins Topluluk 
Rüzgârlar cins çoğul 

 
10. Baharın güzelliklerini anlatan bir kompozisyon yazınız. Kompozisyonunuzda yazım ve 
noktalamaya (5 puan), içeriğe (5 puan) ve sayfa düzenine (2) dikkat ediniz. 


