
YAZILI HOCAM  ORTAOKULU 7. SINIFLAR I. DÖNEM 1. TÜRKÇE YAZILI SORULARIDIR 

1. “Yan-” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Muğla’da onlarca ağaç cayır cayır yandı.
B) Sınav ertelendiği için biletlerimiz yandı.
C) Üç katlı villa sahibinin gözü önünde yandı.
D) Muhabbete dalınca ocaktaki yemek yandı.

2. 

I.    

II.   

   

III. 

IV.    

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı yanlış 
verilmiştir?  

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

3. “Öğretmenimiz bize hiç zor soru sormaz.”
cümlesindeki “zor” sözcüğünün karşıt anlamlısı
aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?

A) Sınavdaki soruları güçlükle çözdüm.
B) Bu işin bu kadar kolay çözüleceğini
düşünmemiştim.
C) Nedense bütün işler hep bana kalır.
D) Benim için diğer dersler önemli değil.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam
bulunmamaktadır?

A) Babam, mutfakta kahvaltı yapıyordu.
B) Küçük sorunları eskisi gibi dert etmiyorum.
C) Gomis yine golünü atarak taraftarı sevindirdi.
D) Sınava son işlenen konular da dahilmiş.

5. “Kitap, rafta durup tozlanmak istemiyordu.”
cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?

A) Benzetme B) Konuşturma
C) Kişileştirme D) Abartma

6. I. Selvi boylu yârdan haber yok mu?
II. Sesiyle yeri göğü inletiyordu.
III. Buradan hemen gitmeliyiz, dedi fil.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde 
sırasıyla hangi söz sanatları kullanılmıştır? 

I II III 
A) Benzetme Abartma Kişileştirme 
B) Abartma Benzetme Kişileştirme 
C) Benzetme Abartma Konuşturma 
D) Kişileştirme Benzetme Konuşturma 

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir
yanlışlık yapılmıştır?

A) Tilki kurttan yardım istedi.  Konuşturma
B) Kurt hafifçe gülümsedi.  Kişileştirme
C) Kurt, minnacık keçi ile doymazdı.  Abartma
D) Tilki gibi kurnazdı o da.  Benzetme

8. Nesne almayan, öznenin iradesiyle gerçekleşen
fiillere durum fiilleri denir. Buna bilgiye göre
aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili
kullanılmıştır?

A) Bahar gelince her yer yeşerdi.
B) Ekmekler çok çabuk bayatlıyor.
C) Cerenler evde balık besliyor.
D) Serinlemek için biraz yüzdük.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili
kullanılmamıştır?

A) Çocuklar oyun alanında gönüllerince zıplıyorlar.
B) Arı sokmasına alerjisi olduğundan her tarafı şişti.
C) Yorgun olduğu için erkenden eve gelip yattı.
D) Hırsızlar karanlıktan faydalanarak kaçtı.

10. Nesne alan ya da alabilecek durumda olan
fiillere iş/kılış fiilleri denir. Buna göre aşağıdaki
cümlelerin hangisinde iş/kılış fiili
kullanılmıştır?

A) Amcam, beni can kulağıyla dinledi.
B) Postacı bizim kapının önünde durdu.
C) Nöbetten çıkan annem kanepeye uzandı.
D) Sınav sonrası saatlerce yürüdük.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş/kılış fiili
kullanılmamıştır?

A) Akşam yemeği için kıymalı pide söyledik.
B) Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık.
C) Sabahtan beri hiçbir şey yapmadan oturuyor.
D) Topladığımız erikleri eşit olarak paylaştık.

Sıcaktan olsa gerek 
burnu kanadı. 

Olayda onun da 
parmağı var. 

Tehlikeli sahnelerde 
dublör kullanılır. 

Sıcak bir bardak çay, 
iyi gelir insana. 

Gerçek 
anlam

Mecaz 
anlam 

Terim 
anlam 

Mecaz 
anlam 
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12. Herhangi bir etki olmadan, kendiliğinden
oluşan değişikliği anlatan fiillere oluş fiilleri denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş
fiili kullanılmıştır?

A) Uzun süredir dolapta duran peynir küflenmiş.
B) Babam uyarınca televizyonu kapattık.
C) Sabah erkenden kalkıp odayı topladık.
D) Öğretmenin tavsiye ettiği kitabı aldım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin
anlam özelliği diğerlerinden farklıdır?

A) İşini bitirir bitirmez evine gider.
B) Bize tavşankanı bir çay demledi.
C) Bu filmi daha önce de izlemiştik.
D) Çıkan parçayı yerine yapıştırdı.

14. Öğrenim hayatı boyunca birçok il gezen
Güntekin, ilköğrenimine Çanakkale'de başlamıştır.
Daha sonra İzmir'de bir süre öğrenim görüp sınavla
girdiği Darülfünun Edebiyat Şubesi'ni 1912'de
bitirdi. Böylece öğrenim hayatını yirmi üç yaşında
bitirmiş oldu. Güntekin, 1927'ye kadar Fransızca ve
Türkçe öğretmenlikleriyle müdürlük görevlerini
üstlenmiştir.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden
hangisine örnek gösterilebilir?

A) Otobiyografi B) Öykü
C) Biyografi D) Anı

15. Kaybettikçe anlıyoruz sahip olduğumuz
güzelliklerin değerini. Ya geçmişi özlüyoruz ya da
gelecekle ilgili hayaller kuruyoruz. Ânı yaşamayı
beceremiyoruz bir türlü. Çocukken büyümeyi,
büyüyünce de çocuk olmayı istemek gibi zamanın
belirsizliği içinde kaybolup gidiyoruz.
Hayallerimizin peşinden koşalım, geçmişteki güzel
şeyleri de özleyelim ama içinde bulunduğumuz
zamana da haksızlık etmeyelim. Belki de “mutluluk”
dediğimiz duygu bunda gizli.
Yukarıdaki metnin ana düşüncesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı şeylerin değeri kaybettikçe anlaşılır.
B) Yaşadığımız anın değerini bilmeliyiz.
C) Geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kalmışız.
D) Mutlu olmak her insanın hakkıdır.
yazilihocam.com

16. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmamıştır?

A) Fark  ettim B) His ettim.
C) Hâl ettim. D) Ret ettim.

17. Aşağıdaki grafikte yazı türlerinin okunma
oranları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 

A) En çok hikâye okunmuştur.
B) Çocuklar masal okumayı tercih etmiştir.
C) Roman ve anı eşit oranda okunmuştur.
D) Hikâye okuyanların sayısı roman okuyanların
sayısından fazladır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?

A)Bir adet meyvesuyu, üç kilo kurufasülye aldı.
B)Dönerken kitap evine uğrayıp hikaye kitabı aldı.
C)Pastaneden bir kaç tane acıbadem kurabiyesi
aldı.
D)Fatma, alışveriş yapmak için evden çıktı.

19.  saha           seviye 
görev   zaman 
süre       alan 
düzey    hayat 

Yukarıdaki sözcükleri eş anlamıyla  
eşleştirdiğinizde hangisi dışta kalır?  

A) saha B) görev
C) süre D) düzey

20. "İş arkadaşlarına kaba davranmamalısın."
cümlesindeki "kaba" sözcüğünün karşıt
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kibar B) İyi
C) Kötümser D)Özensiz

NOT: Her soru beş puandır.  
Başarılar Dileriz.    

Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni 

Okunma Oranları


