
 

 

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU 

7/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARI 

 

Adı-Soyadı:                 Numarası:  Aldığı Not:      

1. Soru (5 Puan) 
1.Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki 
bilgisi çok zayıf. 
2.Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı. 
3.Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı. 
4.Uzun boylu, zayıf ve genç bir doktordu. 
 
“Zayıf” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“görevini yapacak yeterli gücü olmayan” anlamında 
kullanılmıştır? 
A) 1  B) 2  C) 3   D) 4 
 

2. Soru (5 Puan) 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim 
anlamıyla kullanılmamıştır? 
A) Öğretmenimiz tahtaya iki tane açı çizdi. 
B) Kurallarına dikkat edilmeden yazılan bir kompozisyon 
eksik kalır. 
C) Mızıkçılık yapanı oyunumuzdan mutlaka çıkarırdık. 
D) Nota bilgisi olmadan bir müzik aleti çalmak çok zordur. 
 
3. Soru (5 Puan) 
 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşam” sözcüğünün eş 
anlamlısı kullanılmıştır? 
A) Hatıraları engin bir denizi andırıyordu. 
B) İnişli çıkışlı bir hayatı olmuştu. 
C) Anılarında yaşayan bir hayaldi çocukluğu. 
D) Düşüncelerimi kime açacağımı bilmiyorum. 
 
4.Soru (5 Puan)  
“Susuz kalan papatyalar boyunlarını büküp yardım 
gelmesini bekliyordu.” cümlesinde kullanılan söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Benzetme   B) Abartma 
C) Kişileştirme   D) Konuşturma 
 
 
5.Soru (5 Puan) 

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 
Ya gözler altındaki mor halkalar... 
Neden böyle düşman görünürsünüz 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 

 
Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yüz                        B) Halka         
C) Göz                       D) Ayna 
 
 

6. Soru  (5 Puan) 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
yazımı yanlıştır? 
A) Sayfa numaralarındaki eksiklik tespit edildi. 
B) Ara sıra dondurma yemekle hasta olunmaz herhâlde. 
C) Okul bitince şirketlere iş başvurusunda bulundu. 
D) Cüzdanını yanına almadığını sonradan farketti. 
 
 

7.Soru (5 Puan) 
 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması 
vardır? 
A) İnsanlar çocuklarına hoşgörüyü öğretmeli. 
B) Soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor. 
C) Güneş tutulmasını ilk kez çocukken izlemiş. 
D) Yaz tatilinde bağlama kursuna yazılacağız. 
 
 

    8. Soru (5 Puan) 
 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin parantez içinde 
verilen iletisi yanlıştır? 
A)  İnsan yenilince değil pes edince tükenir. (Pes 
etmemek) 
B) Bir şeyi yapmak isteyen yol, yapmak istemeyen 
bahane bulur. (İstekli olmak)  
C) Az anlamak yanlış anlamaktan iyidir. (Akıllı olmak) 
D)İnsan kendisine başkalarının gözüyle bakmalıdır. 
(Empati) 
 

9.Soru (5 Puan) 
 
Yeterli ve dengeli beslenen kişiler sağlıklıdır. - - - - 
hareketli ve esnek bir bedene, düzgün bir cilde, saçlara 
ve gözlere sahiptir. Çalışmaya istekli kişilikleri ve normal 
zihinsel gelişimleri vardır. Nadiren hasta olurlar. - - - - 
yetersiz ve dengesiz beslenen kişiler yavaş hareket 
ederler, isteksiz ve sağlıksızlardır. 
 
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin 
hangisinde verilenler getirilmelidir? 
A) Hatta - Bu nedenle 
B) Bu nedenle - Oysaki 
C) Fakat - Hatta 
D) Oysaki - Çünkü 
 
 
 
 



 

10. Soru (5 Puan) 
 
“Dün senin hakkında epeyce konuştuk.” cümlesindeki 
“epeyce” sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Durum zarfı                        B) Miktar zarfı 
C) Zaman zarfı                        D) Yer-yön zarfı 
 

11. Soru (5 Puan) 
 
Yılların etkisiyle buruş buruş olmuş alında iki kalın kaş; 
içeriye çökmüş kömür gibi siyah, kor gibi kızgın, bıçak gibi 
keskin iki göz, hokka bir burun… Kara sakalı hayli kırlaşmış. 
Boyu kısa, vücudu cılızdı. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
kullanılmıştır? 
A) Açıklama                                  B) Öyküleme 
C) Betimleme                                D) Tanımlama 
 

12. Soru (5 Puan) 
 
Sarıkamış’ta hava soğuk; insanları ise öyle sıcak ki… 
Gittiğiniz her yerde kendinizi müşteri değil misafir gibi 
hissediyorsunuz. Alışveriş yapıp yapmamanız hiç önemli 
değil, her kapıda mutlaka ikram edilen bir fincan çay var. 
Çayın tadı, kokusu hala aklımızda. 
Bu metinde aşağıdaki duyuların hangisinden 
yararlanılmamıştır? 
A) Tatma                         B) Koklama    
C) Dokunma                   D) İşitme  
              

13. Soru (5Puan) 
➢ I.Birlikte yaşayan insanlar anlaşmak ve paylaşmak 

zorundadır. 
➢ II.İnsanların dilini kullanarak çevresiyle ilişki 

kurması   iletişimdir. 
➢ III.Kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazanması 

yakın çağlara özgü bir olaydır. 
➢ IV.Dille kültür birlikte gelişir ve zenginleşir. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır? 
A) I                 B) II              C) III                 D) IV 

 

14. Soru(5 Puan)  
 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Sulamada önemli yere sahip barajlardan biri de Fırat 
nehri üzerindedir. 
B) Kar yağışı Uludağ'da bulunan turistleri çok sevindirdi. 
C) Bölge halkı Yüzbaşı Ali Çevik'e çok saygı duyuyormuş 
D) Petrol yüklü tankerlerin geçişi esnasında Çanakkale 
Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. 

 

 

 
 

15. Soru (5 Puan) 
 
Aşağıdaki fiillerin hangisinin kip ve kişisi yanlış 
gösterilmiştir?  
A) Soracak: gelecek zaman, 3. tekil kişi  
B) Kalmalılar: gereklilik kipi 3. çoğul kişi 
C) Bırak: emir kipi, 2. tekil kişi  
D) Yapalım: şart kipi, 1. çoğul kişi 
 

16. Soru (5 Puan) 
 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? 
A) Şimdi sizlere yeni bir konu anlatacağım. 
B) Biraz önce sizi bir adam sordu. 
C) Akşam tiyatroya gidiyoruz, sen de gel. 
D) Bu soğuk havada yalın ayak dolaşıyordu. 

 

17. Soru (5 Puan) 
 
“Bekle-” fiilinin istek kipi, 1. çoğul kişi, olumsuz çekimi 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) beklemesek                B) beklememeliyiz  
C) beklemeyelim            D) bekleyeceğiz 
 

18. Soru (5 Puan) 
Bir zamanlar güneş hep pırıl pırıl parlardı. Rüzgâr hafif 
hafif eserken ağaç yapraklarıyla fısıldaşır, kır çiçekleriyle 
oynaşırdı. Fırtınalar, dolular yoktu henüz yeryüzünde; 
insanlar ne üşür ne hastalanır ne de üzülürlerdi. Yalnız 
sevinç, yalnız sevgi, yalnız mutluluk vardı. 
 
Bu parçanın dili ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) İkilemelerden yararlanılmıştır. 
B) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. 
C) Benzetmeye başvurulmuştur. 
D) Kişileştirme yapılmıştır. 
 

19. Soru (5 Puan) 

Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinin kip veya kişisinde 

yanlışlık yapılmıştır?  

A) Durmazsın: geniş zaman, 2.tekil, olumsuz  

B) Yetiştik: görülen geçmiş zaman 1. çoğul kişi  

C) Yapacak mısın: gelecek zaman, 2.tekil kişi, soru  

D) Konuşmayın: istek kipi, 3. çoğul şahıs, olumsuz 

 

20. Soru (5 Puan) 
Sular hep aktı geçti  
Kurudu vakti geçti  
Nice han nice sultan Tahtı bıraktı geçti  
Bu şiirde kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır? 
 A) 3           B) 4           C) 5           D) 6 


