
Adı-Soyadı HASANCIKLI ERKUNT TRAKTÖR ORTAOKULU 

Sınıfı Numarası 2017-2018 Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Yoklama 

1    (1) Postacı yine bir paket getirmişti. (2) Çocuklar 

koşarak postacının yanına gitti.(3) Paketten resimli bir roman çıktı. (4) Bu resimli roman, eminim çok etkileyiciydi. 

     Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kişisel görüş içermektedir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A) Ovanın cenneti andıran yeşilliği büyüleyiciydi.

B) Ovanın dört tarafını karlı dağlar çevirmişti.

C) Ova,geniş ve verimli düzlüklerdir.

D) Fırat Nehri  ovayı ortadan ikiye bölüyordu.

3. Toplantı uzadıkça uzuyor, konuşmaların ardı arkası gelmiyordu. Başlangıçtaki ilgim yavaş yavaş kaybolmuş, geriye

sadece sıkıntı, bunalım kalmıştı. Şu toplantı bir an önce bitse de çıkıp rahat bir nefes alsam diye düşünüyordum.

        Parçada sözü edilen kişinin durumunu aşağıdaki deyimlerden hangisi daha iyi anlatmaktadır? 

A) içi burkulmak B) içi daralmak

C) içi içini yemek D) içi dışına çıkmak

4. Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu

sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.

       Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur? 

A) İşitme B) Görme

C) Koklama D) Dokunma

. 

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime

“ek fiil” almıştır?

A) Beğendiği cümlelerin altlarını kırmızı kalemle çiziyor. B) İlkbahar, gün geçtikçe kendini daha çok hissettiriyor.

C) O sıralarda ben, yirmi iki yaşında bir gençtim. D) Vadiyi, en mutlu bakışımla uzun uzun seyrettim.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, durum fiilidir?

A) Sonbahar rüzgârlarıyla birlikte yapraklar da sararmıştı. B) Elindeki kâğıda güzel bir lale resmi çizmişti.

C) Evimizin minik kedisi, kaloriferin altına kıvrılıp uyumuştu. D) Sabahtan beri misafirleri için yemek

pişiriyordu.

S.7 ‘’ Kişinin kendi hayatını yine kendisinin anlattığı   yazı türüne ………………………….……..denir.’’ 

     Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Anı B) Biyografi

C) Otobiyografi D) Hikaye

8.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Biz her Pazar birlikte yürüyüşe çıkarız. B)En son 26 Mayıs Cuma günü bize gelmişti.

C)Öğretmenimle gelecek Çarşamba tekrar çalışacağız. D)Onunla bir Perşembe günü tanıştık.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde gerçekleşmemiş bir niyet söz konusudur?

A) Babam, odasında dinleniyordu. B) Bir dahaki sefere daha erken gelmeliymiş.

C) Çocuklarını tiyatroya götürecekti. D) Otobüs, otogarda uzun süre beklemezdi.

10."Köyde on gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. 

Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Teyran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. 

Başımı, ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım." 
    Yukarıdaki parça,hangi anlatım biçimine örnek olarak gösterilebilir ? 

A) Açıklama B) Tartışma

C) Öyküleme D) Betimleme(Tasvir)



 

11.Aşağıdakilerden hangisi “amaç-sonuç” cümlesidir? 

A) Ders çalışmadığı için sınavda başarılı olamadı. B) Edebiyatı çok sevdiği için sürekli şiir ve okuyor. 

C) Sürekli yağmur yağdığı için köyü sel bastı. D) Bu kadar hazırlığı seni eğlendirmek için yaptık. 

 

12. "Bir cümlede ,fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine anlam kayması denir."   

     Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? 

A) Şu anda kitap okuyorum. B) Yarın saat kaçta geleceksiniz? 

C) Dün eve gelmemiş.  D) Her zaman beni alıyor. 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?  

A)  Biber o kadar acıki yiyemedim. B)  Köşe başındaki dükkân bizimdir. 

C)  Sepetteki yumurtalar taze mi? D)  Sizin bahçeye göre bizimki daha büyük. 

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?  

A) Burada çalışmak çok hoşuma gidiyor.  B) Diğer yazarlar gibi süslü bir dil kullanmaz.  

C) Şiir duygularımızın özlü bir şekilde anlatılmasıdır.  D) Sevgi dolu gözlerle bana bakıyordu.  

 

 

15. Günlükler(  ) içinin fotoğraflarıdır insanın(  ) Yazılan bir günün hikâyesidir. Neler vardır günlüklerde(  ) İtiraflar, 

düş kırıklıkları, sevinçler, üzüntüler, beklentiler  ( ) 

2) Bu parçada yay ayraçlarla( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla 

konulmalıdır? 

A) (,) (.) (?) (…)                      B) (,) (.) (.) (,) 

C) (,) (.) (.) (…)                      D) (;) (.) (?) (!)   

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır? 

 

A) Bu iş için çok iyi hazırlandık. B) Yıllar önce bu şehre gelmiştim. 

C) Bizi oldukça sıcak karşıladılar. D) İçeriye gir ve olanları anlat. 

 

17. “Ciddi ciddi konuşurken gülüverdi.”  tümcesindeki fiilin çeşidi nedir? 

A) Yeterlilik                      B) Yaklaşma 

C) Tezlik                           D) Sürerlik 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? 

     A ) Size verdiğim ilaçları düzenli şekilde kullanıyor musunuz? 

     B ) Nasrettin Hoca ( 1208? – 1284 ) yılları arasında yaşamıştır. 

     C ) Evden çıkarken ütünün fişini çektim mi çekmedim mi bilmiyorum? 

      D ) İstanbul’dan sizin için aldığımız hediyeleri beğendiniz mi? 

Zülküf: Seçeceğim mesleği enine boyuna düşünmem gerekiyor. 

 

19. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Yemek tarifini ayrıntılarıyla anlattı. 

B) Hüseyin, otuz yaşlarında iri yarı bir adamdı. 

C)Babasından hatırı sayılır bir miras kaldı. 

D)Ondan daha çalışkan bir çocuk görmedim. 

 

20.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil terk edilmiş alışkanlığı ifade etmektedir? 

  A) Bu kitapların hepsini çocuklara hediye edecekmiş. 

  B) Yolcular, salonda iki saattir bekliyordu. 

  C) Kardeşim, bugün de okula geç kalmıştı. 

  D) Üniversite okurken her maça giderdim. 
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7.SINIFLAR TÜRKÇE ORTAK SINAVI 

                       DOSTLAR BENİ HATIRLASIN                   
Ben giderim adım kalır,  

Dostlar beni hatırlasın. 

Düğün olur bayram gelir, 

Dostlar beni hatırlasın. 

 

Can kafeste durmaz uçar, 

Dünya bir han konan göçen, 

Ay dolanır yıllar geçer, 

Dostlar beni hatırlasın 

 

Can bedenden ayrılacak, 

Tütmez baca yanmaz ocak, 

Selam olsun kucak kucak, 

Dostlar beni hatırlasın. 

                                       Aşık Veysel ŞATIROĞLU 

                                       (Kısaltılmıştır.) 
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 1.Soru ( 5 puan ) 
Şiire  göre Veysel dostlarından neyi istemiştir?                       
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2.Soru ( 5 puan ) 

Şiirde Veysel :’’ Can bedenden ayrılacak, 

                         Tütmez baca yanmaz ocak,                   

diyerek neyi anlatmak istemiştir? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3.Soru ( 10 puan ) 
Şiirin ana fikri nedir?                                              
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4.Soru ( 5  puan ) 
 Aşağıdaki cümlelerdeki sözcüklerden hangisinin yazımı 
doğru değildir? 
 

A) Herkesin kendine göre derdi var. 
B) Oysaki ben onu çok sevmiştim.    
C) Her şey bitti. 
D)  Yarışmada 7’inci oldum. 
   

 

5.Soru ( 5 puan ) 
(1) Camdan baksaydım ve soğuğu fark etseydim 

dışarı çıkmazdım.  
(2)Hava bozuk olduğundan biraz canım sıkıldı. 
 (3)Sabah erkenden, yürüyüş için dışarı çıktım. 
  (4) Biraz yürüdükten sonra üşüdüğümden eve 
döndüm. 
Yukarıdaki cümleleri anlamına ve kuralına göre 
sıralayınız.                                                                                                                                                                                      
       A)1,2,3,4                            B) 3,1,2,4 
       C) 3,2,1,4                            D)2,3,4,1 
6.Soru ( 5 puan )                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenmez 
 
A) Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır. 
B) Bu paragraf öyküdür. 
C) Yazarı korkutan şey köpektir. 
D) Şairin işi yaptığı zaman belirsizdir. 
 
7.Soru ( 5 puan ) 
 
 
Tükendi ömrümün çoğu gidiyor.  

 

Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi. 
 

Sevdiğim uzaktan seyir ediyor,  

 

Beni görüp bakınıyor el gibi.  

 
Halk Ozanı Neşet Ertaş`ın son şiiri olan “Veda” 
şiirinden alınan dörtlükte aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 
 
A) Dize sonlarında ses benzerlikleri 
B) Sesteş sözcükler 
 C) Zıt  anlamlı sözcükler 
D)Benzetme sanatı  
 

 
 
 
8.Soru ( 5 puan ) 
Aşağıdaki cümle zarf  eşleşmelerinden hangisi 
yanlıştır? 
A) Yaralı yerde acı bir şekilde bağırıyordu. (durum) 
B) Ahmet merdivenlerden yukarı çıktı. (yer-yön) 
C) Buraya nasıl geldin? (soru) 
D) Ablam daha eve gelmedi. (miktar) 
 

2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 

İSMAİL KAKAÇ ORTAOKULU 7.SINIFLAR  

TÜRKÇE DERSİ II . DÖNEM I. SINAVI(ORTAK) 

 ADI 

SOYADI         : 

SINIFI            : 

NUMARASI  : 

 
Birgün dışarıda dolaşıyordum. 
Birden önüme bir köpek çıktı. O 
an için çok korkmuştum ama 
sonradan bunun bir köpek 
olduğunu anlayınca korkum 
geçti.Bende yoluma devam 
ettim. 
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9.Soru ( 5 puan)  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem (ek 
fiil)yoktur? 
A) Elma fidanını toprağa bu yıl dikti. 
B) Ben iyi bir öğretmenim. 
C ) Bu yol eskiden çok dikti. 
D) Bugün olan bitenleri bana anlatacaktı. 
 
10.Soru ( 5 puan ) 
1960 yılında Gaziantep’te doğdum.1983’te Marmara 
Üniversitesi Kamu yönetim bölümünü bitirdim.1985-
1986 yıllarında Moskova’da,Sosyal Bilimler 
Akademisinde siyaset eğitimi gördüm. Daha sonra 
şiir ve öykülerimi yayınlamaya başladım. 
                                                    ‘’Ahmet Ümit’’ 
Yukarıdaki paragrafın yazı türü nedir? 
A)Hikâye                    B)Otobiyografi                                                                         
C)Anı                           D)Biyografi 
 

11.Soru ( 5 puan ) 
Aşağıdaki sorulardan hangisi soru zarfı değildir? 
A) Niye her gün yanımda değilsin? 
B) Beni ne kadar özledin? 
C) Ne ağlayıp duruyorsun,kalk yüzünü yıka ! 
D) Paranın ne kadarına rağzı oldun? 
 

12.Soru ( 5 puan ) 
 
‘’GEL’’fiilini 1.çoğul kişi olumsuz istek kipinin 
sorusuna göre çekimleyiniz. 
A) Gelmeyelim mi                    B) Gelmeyelim 
C) Gelelim mi                            D) Gelmeyeyim mi         
 
13.Soru ( 5 puan ) 
Fiillerden hangisi yapısı  bakımından diğerlerinden 
farklıdır? 
 
 A) açıklandı                                            B) kilitlendiler 
 C) karşıladı                                             D) bahsettiler 
 

14.Soru ( 5  puan ) 
Aşağıdakilerden hangisinde zarf kullanılmıştır? 
A) Bana oradan ne aldın? 
B) Oraya kadar nasıl gittiniz? 
C) Nasıl bir elbise arıyorsunuz? 
D) Aşağı kata in. 
 
 
15.Soru ( 5  puan ) 
 Aşağıdaki yazı türlerinin hangisi kesinlikle 
yaşanmış bir olayı anlatmaktadır? 
A)  Anı                                     B) Hikaye 
C)  Roman                              D) Masal 
 
 
 
 
 
 

 

16.Soru ( 20 puan )  
 Aşağıya ‘’ÇEVRE KİRLİLİĞİ’’anlatan bir 
kompozisyon yazınız.  
 
                      ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
https://www.sorubak.com  
 
                                          BAŞARILAR 
(Not:İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.) 
 
                           TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
 
 
CEVAP ANAHTARI: 
4.D   5.C   6.B   7.C   8.D   9.A   10.B   11.D   12.A   13.D   
14.B   15.A   
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2018–2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DUMLUPINAR ORTAOKULU  

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR. 

Adı-Soyadı:                      Sınıfı: 
Numarası:                                 Notu: 

 
                                                        
                                            MİSAFİRPERVERLİK ÖLDÜ MÜ? 

Düşünüyorum da, geçmişten bu yana neler değişti neler! Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 

Eski değerlerimiz, gelenek-göreneklerimiz bir bir yok olmaya yüz tuttu. Hele de misafirperverlik. 

Bırakın perverliği, artık misafiri bile kalmadı pek kimsenin. 

 

Bunun sebebini biraz da kendimizde aramamız gerektiğini düşünüyorum aslında. Yahu bu 

misafirperverliği biz öldürmedik mi? Nasıl öldürdük? Zorlaştırarak, insanları baskı altına alarak, 

aşırıya kaçarak... Eskiden, misafir umduğunu değil, bulduğunu yerdi. Sağ olsun ev sahibi de 

kimseden esirgemezdi; ama her şeyi imkanları doğrultusunda yapardı. Şimdi en yoksulun evine 

gitsek dahi, önümüze sermediği bir şey kalmıyor. Belki boğazından kısıp tok misafirine yediriyor. 

Bunu gören misafirler, aynı şeyi hatta daha fazlasını yapamayacak olmanın ezikliğini yaşıyor ve 

dolayısı ile misafirden korkmaya başlıyor. 

 

Üzerine basa basa söylüyorum: Misafirlik yeme içme için yapılmaz. Misafirliğin gayesi 

muhabbettir. Bu yüzden ne olur, bu işi tadında bırakalım ve ikram konusunda aşırıya kaçmayalım. 

Aksi takdirde yakın zamanda herkesin fobisi misafir olacak. 
    (İlk iki soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

1-Misafirperverliği nasıl öldürdük? (5 puan) 
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2-Misafirliğin asıl gayesi nedir?(5 puan) 

 

 

3- Aşağıda cümlelerde geçen zarfları(durum, zaman, yön vb.) bulup çeşidini karşılarına 

yazınız.(15 Puan) 

Cümleler Çeşidi 

Şehmuz Can, çocuğa sevgiyle yaklaştı.  

Karanlık basmadan köye varırız.  

Misafirlerimiz, Türkiye’yi nasıl bulmuşlar?  

Hoş geldin, içeri buyur.  

Burada biraz dinlenelim.   

     

4. “yazmak, okutmak, alıvermek, dert etmek,  sabretmek, karıştırmak, sonuçlandırmak, kulak 

kesilmek, koşmak, denemek” fiillerini yapılarına uygun olarak çizelgeye yerleştiriniz.   (15 

puan) 

Basit Fiiller Türemiş Fiiller Bileşik Fiiller 

   

   

   

   

 

5. ” Sabah erkenden yola çıktılar.” cümlesindeki yüklemin kipi, zamanı ve kişisi 

aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan) 

A)  Haber kipi – geniş zaman- 2.tekil kişi                  B)  Dilek kipi-gelecek zaman – 1.tekil kişi 

C)  Haber kipi –di’li geçmiş zaman –3. çoğul kişi     D)  Dilek kipi-geniş zaman- 3. çoğul kişi 

 

 

 

https://www.sorubak.com/


 6. Aşağıdaki tabloda yer alan fiillerin kiplerini ve kişilerini uygun yerlere yazınız(15 puan) 

ÇEKİMLİ FİİL KİPİ 

Güldürüyordu  Şimdiki zamanın hikayesi – 3.tekil şahıs 

Oturacaktım  

Severmiş  

Bilseydiniz  

Gelmeliysen  

Bekleyeceklermiş  

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?(10 puan) 

A) Bana yardım etmene çok sevindim.           B) Yoksul ve kimsesizleri hep gözetir. 

C) Sonunda bazı konularda anlaşmışlar         D) Bir daha yalnız başına dolaşmayacaksın ! 

                                                                                  

 

8.Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına (D ) yanlış olanların başına ( Y ) 

yazınız.(5 puan)  

(   ) Deneme yazarı, yazdıklarını kanıtlamak zorundadır. 

(   ) Romanlarda olağanüstü olaylar anlatılmaktadır. 

(   ) Öyküleri romandan ayıran özellik daha ayrıntısız olmalarıdır.  

(   ) Biyografi tanınmış kişilerin hayatını anlatan eserlerdir. 

(   ) Masallar “Bir varmış bir yokmuş” gibi tekerlemelerle başlar.  

 

9. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır?(10 puan) 

A) Yakıcı güneşin altında, bu tozda, sıcakta, hamarat insanlar arı gibi kaynaşıyor, durmadan 

konuşuyor, uğultular çıkarıyordu. Bunlara hiç aldırmayan delikanlı, işini yapmaya devam 

ediyordu.  

B) Isırgan otlarının arasından bahçenin öbür ucuna geçip boş bir teknenin üstüne bastım. 

Bahçenin içindeki, yaprakları yayvan, eğilmiş, yaşlı ağaçlara baktım.  

C) Gemi rüzgâra yelken açıp güneye doğru yola çıktığında aydınlık, güzel ve ılık bir gündü. 

Denizcilerin birlikte söyledikleri neşeli şarkıları dinlerken kalbi neşeyle çarpıyordu.  

D) İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizliği çoğaltan serin gölgeler yayılmıştı. Genç 

kız, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp pencereye 

doğru yürüdü.  

 

10.       Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boynuna dolamış. Hasat yapılmış 

elma ve vişne bahçeleri kışı bekliyor. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi 

vardır?(5  puan) 
A) Konuşturma        B) Abartma        C) Benzetme          D) Kişileştirme  

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde “iş, durum, oluş” fiilleri sırasıyla örneklendirilmiştir?(5 

puan) 

A) çevirmek, uyumak, kızarmak  B) yürümek, içmek, solmak 

C) sinirlenmek, ağlamak, yazmak  D) uzamak, desteklemek, şaşmak 
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     BAŞARILAR 
İBRAHİM BENZER 
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1. “Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor() 
bağırmak( )kahkahalar atmak( )ağlamak istiyorum ( ) 
cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi 
noktalama işaretleri gelmelidir?  
 
A) (,) (;) (?) (,) (.)            B) (,) (;) (,) (,) (.) 
C) (;) (,) (.) (,) (!)             D) (,) (:) (?) (,) (.) 

 

2. “Sanatçı iki bölümden oluşan eşsiz yapıtını bu 

salonda sergileyecek.”  Kelimelerden hangisi 

çıkarılırsa cümle nesnel anlam kazanmış olur?  

A) Sanatçı B) Eşsiz 

C) Yapıt D) Salon 

 

3. (I) Yazan insan hayata, doğaya ve insana dair 

birçokşeyi bilmelidir. (II) Daha da ötesi yaşamalıdır. 

(III) Her yazarın bir yeraltı dünyası olmalıdır. (IV) 

Yeryüzüne çıkaracağı şeylerin debisi ortadadır. (V) 

Aşktan, sevinçten, hüzünden yolu geçmeyenler, 

yapay kalır. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

 

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

 

4.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Dünden hatta bugünden bile yok haberimiz 

B) Bu su bizim gölgemiz, biziz şeffaf ve temiz 

C) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz 

D) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 

sözcük farklı görevdedir? (İsim, sıfat,zarf) 

A) Orada gördüklerini, bize gizlice anlattı. 

B) Kısaca özetledi konuyu. 

C) Uzunca bir yoldan gelmişler. 

D) Buradan sessizce uzaklaştılar. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir 

zarfla sağlanmıştır? 

A) Niçin gelmediğini sana söyledi mi? 

B) Yarın Adapazarı'na nasıl gideceğiz? 

C) Bu kadar eşyayı kime aldın? 

D) Nereye gideceğini biliyor musun? 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin 

anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir 

sözcük vardır? 

A) Aşırı soğuklar nedeniyle okullar iki gün tatil 

edildi. 

B) Her akşam buraya geldiğini bilmiyordum. 

C) Bu şehir gündüzleri nefes alamıyor. 

D) Bir araç olay yerinden hızla uzaklaştı. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam 

kayması vardır? 

A) Bana yardım etmene çok sevindim. 

B) Yoksul ve kimsesizleri hep gözetir. 

C) Sonunda bazı konularda anlaşmışlar. 

D) Bir daha yalnız başına dolaşmayacaksın ! 

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman (anlam) 

kaymasından söz edilemez? 

A) Yazları burası sıcak oluyor. 

B) Her gün geliyor, burayı çok seviyor olacak. 

C) Yatmadan önce mutlaka kitap okurum. 

D) Akşama arkadaşlarla size geliyoruz. 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) 

belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? 

 

A) Zenginlik, gurbeti vatana ( ) yoksulluk, vatanı 

gurbete çevirir. 

B) Bana yaşamı iki şey sevdirir ( ) Özgürlük ve aşk. 

C) Aşk ( ) özgür ve kendiliğinden olduğu zaman 

yeşerir. 

D) At ölür ( ) meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, 

bir deyim içinde yer almamıştır? 

a) Size gün doğdu demek. 

b) Amacı gün gibi aşikar. 

c) Günbegün işler yoluna girecek. 

d) Bazı olaylar gün ışığına çıkarıldı. 

 

12.  “Tahta köprüyü ağır adımlarla geçerken oğlunun 

elini sıkı sıkı tutuyordu. Gıcırdayan tahtalardan 

birinin her an kopabileceğini bilse de hiç renk 

vermiyor, eski bir şarkıyı mırıldanıyordu.” 

dersimiz.com 

Bu parçada geçen “renk vermemek.” deyiminin 

anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir durumu umursamamak 

B) Gerçek duygularını belli etmemek 

C) İşin aslını anlatmamak 

D) İşini konuşmadan, sessizce sürdürmek 

 



13. “Kendisinden yararlanılan kişi ve nesneyi zarara 

uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır.”  anlamına 

gelen atasözü hangisidir?  

A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.      

B) Gölgeyi hoş gören, tekneyi boş görür.  

C) Gönül kimi severse güzel odur.                          

D) Gidilmeyen yer senin değildir. 

 

14.  Toplantıyı sunan kişi, “Sait Faik de aramızda!” 

deyince, birden alkış tufanı koptu salonda. Ama 

ilginçtir, kimse ayağa kalkıp da selâmlamıyordu 

alkışlayanları. Alkışsa bir türlü dinmiyordu. İşte o 

zaman farkına vardım. Tam önümüzdeki sıralardan 

birinde oturuyordu Sait Faik. Yanındaki arkadaşları, 

ayağa kalkıp, kendisini alkışlayanları selâmlaması için 

zorluyordu. Kıpkırmızı kesilmişti yüzü, koltuğuna 

iyice büzülmüştü. 

Bu parçada, aşağıdaki duygulardan hangisine 

yer verilmemiştir? 

 

A) Sevinme      B) Merak       C) Utanma    D) Üzülme 

 

15. Ciddi bir emek ve zaman harcadığı şiirlerinin 

çoğunda memleketçi bir hava seziliyor. Kendinden 

önceki memleketçi şairlerle aynı çizgide başarılı da 

olabilir. Yeter ki, yaptığı “çoğaltma” değil, “yeniden 

üretme” olsun. 

Bu parçaya göre sözü edilen şairin başarılı olması 

aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır? 

A) Şiire daha çok zaman ayırmasına 

B) Farklı konuları işlemesine 

C) Ustalarının yolundan gitmesine 

D) Özgün eserler ortaya koymasına 

 

16.  Bazı insanlar vardır, biyolojik yaşları ne olursa 

olsun, her dem genç, canlı ve neşelidirler. İçleri kan 

ağlasa bile çevrelerine neşe dağıtırlar. İçlerindeki 

çocuğu hiç kaybetmezler. Ölümün soğuk yüzü onlarla 

bağdaşmaz. Ne mutlu böyle insanlara! 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen 

insanların özelliklerinden biri değildir? 

A) Her zaman sevinçli görünmek                   

B) Çocukluk coşkusunu kaybetmemek 

C) Sadece yaşıtlarıyla dostluk kurmak          

D) İçlerindeki sıkıntıyı dışa vurmamak 
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17. Kimsenin hakkında ileri geri konuşmayı sevmem.  

Sahip olduğum her şeye başkaları da sahip olsun 

isterim. Yaşamın çirkinlerinden çok,  güzelliklerini 

görmeye çalışırım. İnsanlara ön yargıyla asla yak-

laşmam. "Hatasız kul olmaz." sözünü, yaşamımın 

temel ilkelerinden biri sayarım. 

Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangi-

si söylenemez? 

A) İyimserdir. 

B) Hoşgörülüdür. 

C) Dedikoduyu sevmez. 

D) Çok konuşmayı sevmez 

 

18. Tarih bilgisi, öğrencilere kuru,özensiz 

düzenlenen kitaplarla sunulmamalı.Tarihsel 

olaylar,ezbere dayalı bilgiler içinde değil; 

belgelere,yazınsal,tarihsel ve sanatsal yapıtlara 

dayandırılarak öğretilmeli.Tarihsel,yazınsal ve 

sanatsal yapıtlar sokaklarda,parklarda 

sergilenmeli,yalnız tarih kitaplarının sayfalarında 

değil,toplumun yaşamında da olmalı. 

Aşağıdakilerden hangisi,bu görüşe temel 

oluşturmaz? 

 

A) Tarih bilgisinin gerçeklerle bağdaştırılmadığı 

B) Tarih kitaplarının yetersiz olduğu 

C) Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli 

olduğu 

D) Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı 

 

19. “Kırmak” sözcüğü hangi cümlede “gücünü, 

etkisini azaltmak” anlamında kullanılmıştır? 

 

A) Yakılan soba odanın soğuğunu kırmıştı. 

B) Garson iki pahalı bardağı kırdı. 

C) Çoban, kuru otları kırdı. 

D) Sözlerinle onu kırdın yine. 

 

20. Dalyan, bence sazlıklarıyla dünyada eşine az 

rastlanır doğal yörelerimizden birisidir. Onlarca 

teknenin İztuzu plajına varmak için geçtiği sazlıklar 

arasında insanın kaybolduğunu hissetmesi hiç de 

şaşırtıcı olmaz. Dalyan, yöre halkının bilinçli 

olmasından kaynaklanan bir temizliğe de sahip. Bu 

özelliği de gezerken insana ayrıca bir keyif 

katmaktadır. 

Dalyan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Dünyanın en güzel yeridir. 

B) Halkı temizlik konusunda bilinçlidir. 

C) Bölgede sazlıklar bulunmaktadır. 

D) Doğallığını yitirmemiş bir yerleşim birimidir. 
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2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞEHİT ŞENOL ÖZBAY 
ORTAOKULU 7. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. 

YAZILISIDIR. 
Adı:              Soyadı:                      Sınıfı:           Notu: 
 

AYAKKABININ TEKİ 
Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki 

ayakkabılarından birisi ayağından çıktı ve yere düştü. 
Aşağıya inip alması imkânsızdı. Çünkü tren çoktan 
harekete geçmişti. Yanındaki arkadaşları ne yapacağını 
merak ediyorlardı. O gayet sakin bir biçimde( ) diğer 
ayağındaki ayakkabıyı çıkardı ve az önce düşürdüğü 
ayakkabıya yakın bir yere fırlattı( ) 
Talebelerinden birisi dayanamayıp sordu: ( )Neden böyle 
yaptınız?( ) 
Gülümseyen bilgenin cevabı gayet basitti ama hakikat 
yüklüydü: … 
                                            SORULAR  
1. Metnin sonuna bilgenin ağzından öyle bir cevap yazın 
ki bilgenin yardımsever bir kişi olduğu anlamı çıksın.(4p) 
 

 
 

2. Aşağıdaki cümleleri metne göre değerlendiriniz ve 
doğru ise “D” , yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (4p) 
(      ) Olay üçüncü kişi ağızdan aktarılmıştır. 
(      ) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. 
(      ) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. 
 (      ) Metnin türü makaledir. 

 
3. Yukarıdaki metinde (   ) ile gösterilen yerlere sırasıyla 
hangi noktalama işaretleri gelmelidir?(3p) 
A) (.) (,) (“) (“)                  B) (;) (.) (-) (“) 
C) (,) (.) (“) (.)                   D) (,) (.) (“) (“)                  

  
4. Yukarıdaki metinde geçen ek fiilleri bularak aşağıya 
yazınız.(5P 
*         *   *  
  *   *           
5. Aşağıdaki cümlelerde zaman ve anlam kayması vardır. 
Gördüğünüz kipi ve aslında kastedilen kipi yazınız. (10 P) 

Cümleler Biçim 
olarak 

Anlam 
olarak 

Atatürk 1881’de dünyaya gelir.   

Her gün dişlerimi fırçalıyorum.   

Bu soruları derhal çözeceksiniz.   

Bir an önce buraya gel, lütfen!   

Haftaya gezmeye gideceğiz.   

 
6. Aşağıdaki  fiilleri anlam özelliklerine göre belirtiniz.4p 

Fiil İş Durum  Oluş 

Oturmak    

Beklemek    

Kazmak    

Paslanmak    

7. Aşağıda kurallı birleşik fiillere örnek cümleler 
verilmiştir. Fiillerin kattığı anlamı yazınız.(4p) 

 
8. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle 
tamamlayınız.(6p) 
-Tanık Gösterme, Betimleme, Açıklama 
Okuduğumuz bir yazıda anlatılanların gözümüzde 
canlandırılması için …………………………………. kullanılır. 
Düşünce yazılarında bir konuda bilgi vermek için 
…………………………….. kullanılır. 
Yazıyı inandırıcı kılmak için birinin sözünü kullanmaya 
………………………………. denir. 
 

9. Aşağıda verilen ipuçlarıyla uygun metin türünü 
eşleştiriniz.(5p) 
a . İspat, kanıt, inandırıcılık. 
b. Olağanüstü olaylar.  
c . Düşüncelerin konuşur gibi ve samimi aktarılması. 
d . İspat amacı olmadan düşüncelerin yazılması. 
e. Gezilen bir yerin ilgi çekici yönlerini aktarmak.  
(   )Deneme       (   )Sohbet(Söyleşi)          (   )Gezi Yazısı   
 (   ) Masal        (   ) Makale 
 
10. Birleşik çekimli fiilleri örnekte görüldüğü şekliyle 
karşısına yazınız.(4p) 

Bekliyordum Şimdiki zamanın hikayesi 

Gelecekmiş  

Severse  

Bilmeliydik  

Saklarmış  

Bisiklet, kullanımı ve bakımı kolay bir araçtır. Çok az yer 
kaplar; bir duvar kenarına ya da apartmanın bir köşesine 
rahatça bırakılabilir. Mekanik bir karınca gibidir bisiklet. 
Kendi ağırlığından birkaç kat fazla yükü taşır. 
11. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır? 
A) Konuşturma              B) Abartma                  
C) Benzetme                  D) Kişileştirme            
 
12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık 
duyulduğu anlatılmaktadır?  
A)Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım. 
B)Her geçen güz işimiz zorlaşıyor. 
C)Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi. 
D)Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı. 
 
13. “Sakin” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde zarf 
olarak kullanılmıştır?  
A) Apartman yöneticisi çok sakin bir insandı. 
B) Öfkeli olmasına rağmen sakin konuştu. 
C) Sakin yerlere gidip biraz dinlenecekmiş. 
D) Burası, sakin mahallelerden sadece biriydi. 

Kaçırdığım otobüsün ardından bakakaldım. Sürerlik Fiili 

Hepiniz bu soruyu çözebilirsiniz.  

Güvercin uçuverdi, kanadını açıverdi.  

Önüne bakmadan yürürken düşeyazdı.  

Ben size yetişirim, siz gidedurun.  



“Hiç kimse “Ben her şeyi bilirim.”dememelidir. Bir kimsenin 
her konuyu tam olarak bilmesi imkânsızdır.  Bilmediğimiz, 
aklımızın ermediği şeyleri, tecrübeli kişilerle, bilen kişilere 
sormalıyız. Böylece yanlış yapmaktan kurtuluruz.” 
14. Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisinin 
açıklamasıdır? 
A) Akıl yaşta değil, baştadır.                 
B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 
C) Akıl akıldan üstündür.                       
D) Akıl kişiye sermayedir. 
 
En çok sorulan sorulardandır. “Güzel yazmak istiyorum, 
nasıl yazayım?” Hayır, bu yanlış bir soru. Doğrusu 
”Güzel yazmak istiyorum, ne kadar okuyayım?” 
olmalıdır. 
15. Bu sözlerle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak 
istenmiştir? 
A-Güzel yazmak için çok çalışmalıdır.                       
B-Güzel yazmak için okumak gerekir. 
C-İyi bir yazı yazmak yöntem bilmeye bağlıdır.      
D-Başarılı bir yazar güzel fikirler üretir. 
 
Öyle güvenilmez biriydi ki … 
16. Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanması uygun olmaz? 
A) gözünü daldan budaktan sakınmazdı. 
B) ipiyle kuyuya inilmezdi. 
C) tek ayak üstünde bin yalan söylerdi. 
D) bugün ak dediğine yarın kara derdi. 
 

Hayatım boyunca önce kendimi eleştirdim. Kendimin en 
acımasız eleştirmeni oldum. Etrafımdaki övgü seline 
kapılmadım. Beni eleştirenlere de hoşgörüyle yaklaştım. 
Etrafımdakilerin beni eleştirmesinden birçok şey 
kazandım. Bugünlerimi bu kazanımlarıma borçluyum 
17. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Başka düşüncelere saygılıdır B) Eleştirilere aldırmaz. 
C) Anlayışlı bir yapısı vardır.  D)Öz eleştiri yapabilmektedir. 
 

1-Ailesini görmek için memleketine gitti. 
2-Başbakan komşu ülkeyi ziyaret etmek  üzere yola çıktı. 
3-Ticari anlaşmalar yapmak üzere yurt dışına gitti. 
4-Konuşarak çözüm aramadıkları için sorun büyüdü. 
18.Hangisi amaç- sonuç cümlesi değildir? 
A) 4              B) 3           C) 2          D) 1 
 
Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından 
yalnız Türk mimarlığında değil, bütün dünya mimarlığında 
dehası kabul edilen bir sanatçıdır. 
19.  Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Eserleri teknik bakımdan üstündür. 
B) Dünyanın en zeki insanıdır 
C) Sanatını yabancılar da takdir etmiştir. 
D) Mimari başarısını dünya kabul etmiştir. 
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20. Aşağıdakilerin hangisinde ay ve gün adlarının yazımı 
ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  
A)Ayşe 16 Ağustos 2007 tarihinde gelecekmiş. 
B)Haziranın üçüncü haftasında okullar tatil oldu. 
C)18 Mart Çanakkale Zaferi tüm yurtta kutlandı. 
D)Babam Ekim ayında doğmuş. 

 
1) Sanata değer vermeyen bir toplum düşünülemez.   
2) Sinemaya da bu yüzden diğer sanatlar kadar önem 
vermeliyiz.   
3) Kültür miraslarına sahip çıkmak gerekir.    
4) Kültür ve sanat bir ulusun düşünce yapısını ve gelişmişlik 
düzeyini yansıtır.                                                                                      
21. Kaç numaralı cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya 
uygun değildir?    
A- 1          B-    2         C-   3         D-    4 
 

22. Yazları tarlaya gider, toprakla uğraşırdım. 
Cümlesindeki birleşik fiil cümleye nasıl bir anlam 
katmıştır? 
A) Terk edilmiş alışkanlık       B) Şaşma 
C) Gerçekleşmemiş niyet       D) Şart 
 
23. Aileniz ve öğretmenlerinizin size nasıl davranmasını 
istersiniz? Ne tür davranışlar sizi mutlu eder veya üzer?  
(Başlık 2p, Yazım ve noktalama 4p, İçerik ve anlatım 5p, 
sayfa düzeni 3p, Okunaklılık 2p) 
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 Başarılar dilerim:)   Ali Rıza UÇAR 

Not: Test soruları üçer puandır        Türkçe Öğretmeni 
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