
 
 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ  
7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI  

Adı-Soyadı: 
Sınıfı-Numarası:                                       Notu: 

YAYLALARA YOLCULUK 

    Aynı köyde yaşayan insanlar yaylaya çıkmak için ortak bir tarih belirler. Bu tarihten önce kimse yaylaya çıkmaz. 

Böylece yayladaki otlaklardan herkesin eşit faydalanması sağlanmış olur.  

    Yaylalara yapılan bu toplu yolculuklar bir şenlik havasında geçer. Hazırlıklar günler öncesinden başlar. Hayvanlar 

temizlenir ve süslenir. Yöre halkı geleneksel kıyafetlerini giyer. Belirlenen tarihte sabah erkenden yola çıkılır. Yolculuk 

boyunca verilen molalarda yaylalarla ilgili türlüler ve maniler söylenir. Yaylaya ulaşıldığında yaylaya beraber girilmesi 

için arkadakiler beklenir. Türküler söylenir, halaylar çekilir. Sonra topluca yaylaya girilir. Ancak bu gelenek günümüzde 

yolculuk ve taşımacılık için motorlu taşıtların kullanılmasından dolayı eskisi kadar yaygın değildir. 

           
SORULAR 

1.   Yaylalara çıkmak için ortak tarih belirlenmesinin nedeni nedir? (10 puan) 
 
 Yaylalara çıkmak için ortak tarih belirlenmesi yayladaki otlaklardan herkesin eşit faydalanması içidir. 
 
 
 
2. Yaylaya çıkmadan önce hangi hazırlıklar yapılmaktadır? (10 puan) 
 
 Yaylaya çıkmadan önce hayvanlar temizlenir ve süslenir, yaylaya çıkacaklar geleneksel yöre kıyafetlerini 
giyerler. 
 
 
3.  Bu geleneğin günümüzde yaygın olmamasının nedeni nedir? (10 puan)  

 
 Yolculuk ve taşımacılıkta motorlu araçların kullanılması bu geleneğin zayıflamasına neden olmuştur. 

 
 

 
4. Aşağıda cümlelerde kullanılan fiillerin altını çizip türlerini karşılarına işaretleyiniz. ( 10 puan)  

Cümle Basit Türemiş Birleşik 

Misafirleri alması için otogara oğlunu yolladı.  X  

Ondan bu meseleyi daha önce de dinlemiştim. X   

Arkadaşlarınla şu çuvalları içeri taşıyıverin.   X 

İşleri bitirdikten sonra hepiniz yemeğe çıkabilirsiniz.   X 

Uyanır uyanmaz lavaboya gidip yüzünü yıkadı. X   

 
 

 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarfların altlarını çizip türlerini işaretleyiniz. ( 10 Puan )  

CÜMLELER Durum 
Zarfı 

Zaman 
Zarfı 

Miktar  
Zarfı 

Yer-Yön 
Zarfı 

Soru 
Zarfı 

Misafirimiz arabasını ileri park etti.    X  

Musa gülerek yanımıza geldi. X     

Niçin beni aradıklarını söylemedin?     X 

Bu sabah onu ben okula bırakacağım.  X    

Yarınki Türkçe sınavına bayağı çalıştım.   X   

 
 
 
6.  Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirin. ( 6 Puan ) 

1 Damdan düşer gibi 3 Kötü bir ün kazanmak 

2 Oyuna gelmek 5 Küçümsemek, beğenmemek 

3 Adı çıkmak 1 Birdenbire ve yersiz olarak 

4 Gözden düşmek 6 Çok sinirlenmek 

5 Burun kıvırmak 4 Değerini kaybetmek 

6. Küplere binmek 2 Aldatılmak 

 



 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme 

kullanılmamıştır? (4 Puan) 

A) Bu iş bugün biter, bitmez diyenler yanılacak. 

B) Oyuncu golü atar atmaz teknik direktöre koştu. 

C) Ilık ılık esen rüzgâr bizi kendimize getirmişti. 

D) Bu konuyu seninle uzun uzun konuşmalıyız. 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı 

türde bir zarf kullanılmıştır? (4 Puan) 

A) Yıllar önce Almanya’ya birkaç köylümüz gitmişti. 

B) Önceden oruç tutmanın zor olduğunu düşünürdüm. 

C) Amcamların evi buradan farklı görünüyor. 

D) Hiçbir zaman bu oyunu öğrenemeyeceğim. 

 

9. Havalar güzel gidiyor 

    Sen de çiçek açtın erkenden 

    Küçük zerdali ağacım 

    Aklın ermeden 

   Bu şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır? (4 Puan) 

A) Benzetme  B) Kişileştirme 

C) Abartma   D) Konuşturma 

 

 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin 

yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? (4 Puan) 

A) Aralığın ilk Pazartesi günü fuar başlıyor. 

B) Çoruh Nehri üzerine bir baraj yapılıyor. 

C) İpek Hanım işe yerini taşıyacakmış. 

D) Şermin ablaya çay içmeye gidiyoruz. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı 

vardır? (4 Puan) 

A) Sabah okul servisine yetişemedim. 

B) Sabah bizi okula amcam götürecekmiş. 

C) Filmin müzikleri çok etkileyiciydi. 

D) Şehrin kalesinde restorasyon varmış. 

 

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde farklı yapıda bir fiil 

kullanılmıştır? (4 Puan) 

A) Yanıma birkaç parça giyecek de aldım.  

B) Kardeşimi parkta biraz oynattım. 

C) Yorulduğundan erkenden uyudu. 

D) Abimler dün akşam bize geldi.

 

13.  
 
    
 
 
 
 
 

Nasıl bir dünyada yaşamak istediğinizi anlatan bir yazı yazınız. Kompozisyon kurallarına, yazım 
ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. (20 Puan) 

 

 

                       

………………………………. 

 

Başlık: 5 puan 

İçerik: 10 puan 

Yazım, noktalama: 5 puan 
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