
         
 İnsan, bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem 
verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. İnsanını ihmal eden bir ulusun ekonomisi de sosyal ve kültürel yaşamı da 
ihmal edilmiş olur.  
         Az gelişmiş ulusların geri kalış nedenleri incelendiğinde, insanların ulusal ve çağdaş ihtiyaçlara göre 
eğitilmemiş olduğu görülür. Kalkınmış ulusların gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok, 
eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü maddî güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ülkenin en sağlam 
yatırımı, eğitime yaptığı yatırımdır. 
                                                                                                                        

NOT: İlk üç soru yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.  
 

1. Bu metnin konusunu yazınız. (10 Puan) 

 
 
2. Yazarın asıl anlatmak istediği nedir? Yazınız. (10 Puan) 

 
 
3. Yazara göre “az gelişmiş olmanın sebebi” nedir? (10 Puan) 

 

4. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (5 Puan) 

Deyimler     Anlamları 

a. Can çıkar, huy çıkmaz    (   b  )  Çok sinirlenmek 

b. Gözü dönmek     (  c   )  Hiçbir şeyini paylaşmamak 

c. Günahını bile vermemek                (   e  )  Zamanı boşa harcamak  

d. Ağzından bal damlamak   (  a   ) Davranışlarından vazgeçememek 

e. Vakit öldürmek    (  d   ) Tatlı tatlı konuşmak 

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin yapılarını inceleyip uygun kutucukları işaretleyiniz. (24 Puan) 

 

CÜMLELER 
 
BASİT 

 
TÜREMİŞ   

                              

 
 
 

 
Kurallı 

Birleşik Fiil 
Yardımcı Fiille 

Kurulan 
Anlamca 

Kaynaşmış 

Gösterdiğim bütün 
oyuncaklara burun kıvırdı. 

    ✔ 

Merdivenlerden inerken 
düşeyazdı. 

  ✔   

Hatasını kısa sürede fark etti.    ✔  

Yazarın son kitabını severek 
okudum.   

✔     

Tatil boyunca bir kere bile 
güneşlenmedi.  

 ✔    

Verilen işi istenilen sürede 
bitiremedim.  

  ✔   

Her gün mutlaka kitap spor 
yapmanızı istiyorum.   

✔     

Yangın saatler sonra 
söndürüldü.  

 ✔    

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKCEDERSİNET ORTAOKULU 7. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 

1. YAZILI SINAV SORULARI 

ADI:                                          SOYADI:                                 SINIF:                              NUMARA: 

   BİRLEŞİK  



6. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun 

geçiş ve bağlantı ifadeleriyle tamamlayınız. (5 

Puan) 

ama  - özellikle -   oysaki  -  ne var ki  -  başka bir 
deyişle  

 

1. Türkçede anlamı aynı olan başka bir deyişle      anlamdaş 

kelimeler vardır. 

2. Etraftaki ağaç dallarını özellikle kuru olanları 

toplayın. 

3. Dün akşam yine gelmedin oysaki geleceğine söz 

vermiştin. 

4. Türkçe dersini çok seviyorum ne var ki  bazı konuları 

anlamakta zorluk çekiyorum. 

5. Öğrenmesi için çok zorladım ama zorla güzellik 

olmuyor. 

7. Aşağıda verilen şiirde hangi söz sanatı 

kullanılmıştır? Yazınız. (6 Puan) 

Tükendi ömrümün çoğu gidiyor. / Cahil ömrüm 

geldi geçti yel gibi. 

Sevdiğim uzaktan seyrediyor. / Beni görüp 

bakınıyor el gibi.  

Kullanılan söz sanatı:------------Benzetme-------------- 

8. Cümlelerde verilen açıklamaların doğru ya da 

yanlış olduğunu belirtiniz.  (10 Puan) 

      (   D   ) “Yarın üç yüz kişinin katılacağı bir toplantı 
yapıyoruz.” cümlesinde anlam kayması vardır.   

       (   D   ) Eş görevli sözcükler ve söz öbeklerini ayırmada 
virgül kullanılır.   

       (   Y    ) “Acemi şoför sınavda geri geri gelemedi.” 
cümlesinde zarf cümleye durum anlamı katmamıştır.
  

       (   Y    ) “Seni gördüğümde her şeyi unutuyorum.” 
cümlesinde zaman zarfı yoktur.  

        (  D      ) “Oğuz ile karşılaşmak güzeldi.” cümlesinde 
ek fiil vardır.   

 

9. Neşeli insan, sabahın erken saatlerinde dünyaya 

ışık saçan güneş gibidir. Hem aydınlık verir hem de 

içinizi ısıtır. Asık suratlı insan ise kış ayazı gibidir. 

Ondan ne kadar korunmaya çalışırsanız çalışın 

soğuğu iliklerinize kadar işleyecektir. 

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından 

hangileri kullanılmıştır? (5 Puan) 

A) Benzetme – Karşılaştırma 
B) Tanık gösterme – Benzetme 
C) Tanımlama – Örneklendirme 
D) Karşılaştırma – Örneklendirme 
 
10. Niçin günlük tutar insan? Bu soruyu birçok yazar, 

özellikle de günlük yazarları kendilerine sormuş ve 

kendilerine yanıt aramışlardır. Yalnız yazarlar mı? 

Özel günlük tutanların da günlüğün bir yerinde, son 

derece naif bir duyguyla “Neden yazıyorum ki 

bunları?” demesi de aynı soru değil mi? 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (5 

Puan) 

A) Sohbet     B) Günlük   C) Deneme     D) Anı 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? (5 Puan) 

A) Koca bir ordu Konya Ovası’na yaklaşıyordu. 

B) Orası Denizli İline bağlı küçük bir kasabaydı. 

C) Müzeye her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor.  

D) Bakkala gidince ekmek de alır mısın? 

12. Buraya aşağı yukarı beş yıl kadar önce gelmiştim.  
 
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan) 
 
A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 
B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 
C) Gereksiz sözcük kullanılması 
D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 
 
 

                      Sınav süresi 40 dakikadır.  Başarılar dilerim.  

                                               Büşra TAHİROĞLU 

                                             Türkçe öğretmeni      


