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Minik tarla faresi, bir gün çalıların arasında bir altın bulmuş. Gün ışığında pırıl pırıl parladığından altın çok hoşuna gitmiş.
Önce şöyle bir tadına bakayım, demiş ama diş geçiremeyince vazgeçmiş. Önüne katmış altını, yuvarlaya yuvarlaya yuvasına
doğru götürürken sincapla karşılaşmış. Sincap sormuş:
“Nedir o yuvarladığın şey fare kardeş? Ne güzel parlıyor.”
“Şey, güzel bir şey, yani özel bir şey...”
“Yani fıstık gibi, ceviz gibi bir şey mi?”
“Evet, öyle bir şey... Ama kabuğu çok sert.”
“Mıımm…” diye atılmış sincap hemen, “Ben kırarım onu, bana ver. Ben de sana kırılmış, ayıklanmış
güzel fıstıklarımdan veririm onun yerine.” demiş.
Bu alışveriş gerçekleşip fare fıstıkları yemeye koyulunca sincap altını alıp ağacın üstündeki yerine
çıkmış. O da önce koklamış, evirip çevirip gözden geçirmiş. Sonra, dişlerine duyduğu sonsuz güven ve
çenesinin olanca gücüyle dişlemiş altını. Dişlemesiyle ciyak ciyak bağırmış, havaya sıçramasıyla başını
ağacın dalına çarpmış, altını da ağzından düşürüvermiş.
Altın; olanları baştan sona az ileride izleyen yaşlı kaplumbağanın önündeki taşa çarpıp “trink” demiş, durmuş.
Kaplumbağa altını burnuyla şöyle bir itmiş. “Hıh.” demiş, “İşe yaramaz ama güneş gibi parlayan bir pırıltılı yuvarlak yüzünden ne akılsızca işler yaptılar. Ben elimi bile sürmem doğrusu.” Tam arkasını dönüp gidecekken çalılığın ötesinden koşarak
gelen çocukların sesini duymuş. Hemen bir kenara çekilip kabuğunun içine gizlenmiş.
Çocuklardan biri gelip yanı başında birden durmuş, eğilip altını yerden almış.
“Yihhuu, altın buldum, yaşasın!..” diye bağırarak koşmaya başlamış. Önde o, ardında diğer çocuklar, sevinç çığlıklarıyla
koşarak uzaklaşmışlar. Kaplumbağa usulca başını çıkarmış kabuğundan ve çocukların arkasından bakakalmış.
Ayla Çınaroğlu / Kırmızı Fare

İLK 6 SORUYU METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
SORULAR
1. Metinde geçen altı çizili “diş geçirememek” söz öbeği
3. Metinden çıkarılabilecek ifadelerin başına “EVET”
hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?(5 puan)

A) Karşısındaki çocuğa diş geçirememek onu çok
üzmüştü.
B)

çıkarılamayacak ifadelerin başına “HAYIR” yazınız.
(10 puan)

Tarla faresi ve sincap arasında anlaşmazlık
yaşanmıştır.

Mete, emrinde çalışanlara bile diş geçiremeyen
biridir.

Çocukların altın bulunca sevinmesi, kaplumbağayı
şaşırtmıştır.

C) Bebek, elmaya diş geçiremeyince elmayı elinden
bıraktı.

Hayvanlar arasında altını en son kaplumbağa
sahiplenmek istemiştir.

D) Bize diş geçiremeyeceğini anlayınca teklifimizi
kabul etti.

Fare, altını sincaba verdiği için çok pişman olmuştur.

2. Okuduğunuz metin için aşağıda bazı başlıklar

Hayvanlar arasında
faydalanmıştır.

önerilmiştir. Metin için doğru olan 5 başlığı alttaki
tabloya yazınız. (10 puan)

•
•
•
•
•

Farenin Macerası
Ormanda Bir Gün
Parlayan Altın
Altın Savaşı
Pırıltılı Yuvarlak

•
•
•
•
•

Kaplumbağanın Pişmanlığı
Değerli Taş
Şanssız Hayvanlar
Ormandaki Altın
Kaçan Fırsat

altından

bir

tek

4. Metinde koyu yazılan “gözden geçirmek” deyiminin
anlamı hangisinde vardır? (5 puan)

A) Anlatacağı konulara son kez şöyle bir baktı.

1.

B)

2.

C) Almadan önce çantanın her yanını inceledi.

3.

D) Kitaplarını hızlıca kontrol edip derse başladı.

4.
5.

fare

Ustabaşı, makineleri denetlemek için alt kata indi.

7. Lale, zambakgiller familyasından otsu bitki türlerinin

5. Metnin ana fikrine en yakın özdeyiş hangisidir?(5 puan)

ortak adıdır. Laleler; renkleriyle, güzellikleriyle hatta
tarihte bir döneme adını vermesiyle ünlüdür. Lale
yetiştirmek için dikkat etmeniz gereken, lalenin dış
ortamda yetiştirilmeye uygun bir çiçek olduğudur.
Yetiştireleceği yerdeki toprak kalınlığı, 15 cm’den az
olmamalıdır. Bu güzel bitkinin yetiştirilmesi bilinenin
aksine çok da zahmetli değildir. Ancak lale yetiştirmek
için dış mekân tercih etmeniz gerekmektedir. Aşırı
sıcaklar ve soğukların her bitkiyi olduğu gibi laleleri de
etkileyebileceğini unutmayın.

A) Bencillik, dostluğun zehridir. (Balzac)
B)

Bir şey ancak kıymetini bilenin yanında değerlidir.
(Mevlana)

C) Hiçbir şey ele geçince, hayalde olduğu kadar güzel
kalmaz. (R. Nash)
D) En verimli yağmur, alın teridir. (C. Şahabettin)

Lale yetiştirmek isteyen biri için hangisi önemsizdir?
(5 puan)
A) Aşırı sıcak ve soğukların laleleri de etkileyebildiği
B)

Yetiştirileceği yerdeki toprak kalınlığı

C) Lale yetiştirmek için dış mekân tercih edilmesi
gerektiği
D) Lalelerin, tarihte bir döneme adını vermeleriyle
ünlü olduğu

6. (1)Bana onu verirsen sana kırılmış, ayıklanmış güzel

8. 1. Eğitim, sadece bireysel fayda sağlamaz. Toplumsal

fıstıklarımdan veririm.
(2)Kaplumbağa, çocuklar görmesin diye hemen bir
kenara çekilmiş.
(3)Gün ışığında pırıl pırıl parladığından altın, çok
hoşuna gitmiş.
(4)Daha önce böyle parlak bir şey görmemişti.
(5)İşe yaramaz ama güneş gibi parlayan bir pırıltılı
yuvarlak…

birçok fayda da sağlar. Eğitimli toplumda sorunlar,
daha kolay çözülür. Yaşam kalitesi daha yüksektir.
Toplumsal barış daha kolay sağlanır.
2. Bir çocuğun hayatı boyunca alması gereken en önemli
eğitim, aile eğitimidir. Çünkü çocuk, ailesinden
kişiliğini geliştirecek bilgi, beceri ve davranışları
alamazsa hayatta sorunlarla karşılaşır.
3. Okullar, doğru iletişim becerilerini çocuklara vererek
onları hayata hazırlar. Onlara sadece eğitim değil,
saygı ve sevgiyi öğreterek beraberinde getirdiği
dayanışmanın önemini anlamalarını sağlar.
4. Eğitim, bireyin gelişiminin ama özellikle de toplumsal
kalkınmanın temelini oluşturur. Toplumların
varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmaları ancak
eğitimli insanla gerçekleşebilir.

Numaralandırılmış yargıları, cümlenin aşağıdaki
anlam özellikleri ile eşleştiriniz. (10 puan)
Karşılaştırma
Koşul-sonuç

Numaralandırılmış paragraflardan konusu aynı olan
ikisinin numarasını aşağıya yazınız. (5 puan)

Neden-sonuç
Benzetme
Amaç-sonuç
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Hangi ifade görseldeki kişiler için söylenemez?(5 puan)

*Bir okulda, 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Meslek
Seçimi” konulu anket uygulanmıştır. Çıkan sonuçlar
grafikte sayısal olarak verilmiştir.

A) Eleştirdikleri davranışı kendileri yapmaktadırlar.
B)

Grafiğe göre hangisi söylenebilir? (5 puan)

C) Türkçeyi ana dillerinden sonra öğrenmişlerdir.

A) Doktorluk; kız öğrencilerin ilgisini, mühendislikten
daha çok çekmiştir.
B)

Türkçeyi düzgün kullanmamaktadırlar.

D) Dil konusunda bilinçsiz ve duyarsızdırlar.

Eczacılık, erkekler ve kızlar tarafından eşit oranda
tercih edilmiştir.

C) Hemşirelik kızlarda, mühendislik erkeklerde en çok
seçilen meslektir.
D) Öğretmenlik, hem kızların hem de erkeklerin en az
seçtiği meslektir.

12. Çocuğun canı sıkılıyordu. Güzel bir gün olsa dışarı çıkardı

ama hava soğuktu. Duvardaki saate baktı. Daha öğle
vaktiydi. Annesinin işten gelmesine çok zaman vardı.
Sadece tıkırdıyordu bu saat. Hiç yol alıp ilerlemiyordu.
İstiyordu ki koşsun. Çabucak dönsün. Dönsün de annesi
işten geliversin hemen. Aklına hemen kurnazlık geldi.
Saatin ayarı bozuldu mu annesi bir sandalyeye çıkıyordu.
Saatin iki kolunu istediği yere çevirip “Tamam!” diyordu.
“Ayarladım.” Hemen sandalyeyi bulup saate uzandı.
Geride kalan o iki küçücük kolu annesinin işten çıktığı
yere getirdi. “Tamam!” diye bağırdı. “Ayarladım. Annem
işten çıktı artık. Çabucak da gelir evimize.”

10. Kişilerin başlarından geçen önemli olayları veya
yaşadıkları dönemin önemli özelliklerini, gözlemlerine
ve bilgilerine dayanarak anlattıkları edebî türe anı denir.
Bu açıklamaya göre hangisi bir anı örneğidir?(5 puan)
A) Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin
kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi.
Pencereden görünen avlunun öbür yanındaki
yapının; camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu
siyah delik, beni çocukluğumda çok korkuturdu.
B)

Metinde bulunan hikâye unsurlarını tabloya yazınız.
(10 puan)

Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle
cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş.
Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine
gömmüş.

Olay

C) Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu.
Çocuk, merakından önce onu açtı. Annesinin
İstanbul’dan bir hafta önce gönderdiği eşyaların
arasından çıkan o küçük çantayı aldı. Çok mutlu
olduğu gözlerinden okunuyordu. Artık okula
başlamak için hiçbir eksiği kalmamıştı.

Mekân

Şahıs /
Kişi

D) Güzellik, insanlar arasında çok tutulan bir şeydir.
Bana göre güzellik sadece dış görünüşte değil özde,
ruhta ve insanın kalbindedir. Kalbi güzel olan, her
şeyi güzel görür.

Zaman

Anlatıcı
Ağzı
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13. Yaşamak gerekiyorsa eğer,

15.

Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.
Dünyayı kardeşlik dallarında,
Uçan kuşlar doldursun.
Birleşiniz bütün dünya çocukları,
Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun.
Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun.

*Benzerleri
*Aile

* Çokluk

*Her

Şiirden, varlıkları karşılayan sözcüklere (isimlere) beş
örnek yazınız. (5 puan)

*Abartma

*Yaklaşık
*Saygı
* Alay/sitem

“- lar/-ler” ekinin cümleye kattığı anlamlar yukarıda
verilmiştir. Bu ekin cümleye kattığı anlamı cümlelerin
karşısına yazınız. (10 puan)

1.
2.

Cümleler

3.

Beyefendiler, çok çalışmış da yorulmuş.

4.

Kaymakam Beyler, okulumuzu ziyaret
ettiler.

5.

İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez.
Elifleri yarın da ziyaret edebiliriz.
O gün, dünyalar benim olmuştu.

14. Pazar günü arkadaşımla sinemaya gitmek için buluştuk.
Akşam seansına gitmek istiyorduk. Öncesinde bir şeyler
yemek için dizaynı çok etkileyici ve göz alıcı bir lokantaya
girdik. Yemeklerimizi yedikten sonra adisyonu isteyip
kalktık. Fragmanını daha önce izlediğimiz bir filme
gitmeye karar verdik. İkimiz de izleyeceğimiz yabancı
filmin Türkçe dublajlı olmasını istiyorduk. Filme girdik
ve keyifle filmi izledik. Harika bir pazar günü geçirmiştik.
Metinde,
Türkçe
karşılıkları
kullanılmayıp
yabancılarına yer verilen 5 sözcük vardır. Bu sözcükleri
bulup tabloya yazınız. (5 puan)
1.

2.

3.

4.

5.

https://www.kavramaca.com
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Ekin Kattığı
Anlam

