
2021-2022 ÖĞRETİM TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU 
TÜRKÇE DERSİ 7. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI 

AD/SOYAD: 
SINIF/NUMARA: 
 

1. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Böyle göründüğüne bakma, Dünya kadar malı var. 

B) Lodos İstanbul’un hem afeti hem de lezzetidir. 

C) Halk ozanları, şiirlerini sade bir dille söylerler. 

D) Yağmur yağıyordu; ama hava yaz aylarındaki kadar 

sıcaktı. 

 

Nasrettin Hoca, Türk mizahının en büyük ustasıdır. 

                        1                                                      2 

Hele onun fıkraları… Hangimiz onları dinleyip de büyük 

                               3 

dersler çıkarmıyoruz… 

                                  4    

2. Verilen cümlelerde numaralanmış noktalama 

işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık 

yapılmıştır? 

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

 

 

1. Eklendiği ismi yüklem yapar. 

2. Eklendiği ismi özne yapar. 

3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar. 

4. Ek fiilin dört çekimi vardır. -idi, -ise, -imiş, -dir. 

3. Yukarıdaki ek fiille ilgili olarak verilen bilgilerin 

hangisinde yanlışlık vardır? 

 

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

 

4. “Akdeniz'in mitoloji yuvası sonsuz ufuklarına bakan 

tepe, mini mini bir çiçek ormanıydı. İnce, uzun dallı 

badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna 

düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, 

çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı.” 

Metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri 

kullanılmıştır? 

A) Abartma-Kişileştirme  B) Kişileştirme-Benzetme 

C) Tezat-Abartma             D) Kişileştirme-Konuşturma  

 

5. “Söz” sözcüğüyle oluşturulan aşağıdaki 

deyimlerden hangisi “konuşmayı belli bir konuya 

getirmek.” anlamındadır? 

A) Sözünü tutmak                B) Söz aramızda  

C) Söz düşürmek                 D) Sözden anlamak  

 

 6. 

▪ Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak 

▪ Bir işi başka bir zamana ertelemek 

▪ Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını 

sağlamak 

▪ Sarkıtmak 

“Bırakmak” sözcüğü yukarıdaki anlamlardan 

herhangi birini karşılamamaktadır? 

A) Mermer masaya bir yirmi beşlik bıraktı. 

B) Kitabını okumaya başladım ama sıkılıp bıraktım 

C) Saçlarını omzuna bırakmış. 

D) Gezmeyi haftaya bıraktık artık. 

 

 

 

 

 

7. “Her kitabın başında, yazarı ve eserleri hakkında bilgi 

veren bir ön söz ve yazarın ayrıntılı yaşam öyküsü yer 

alıyor. Bu ön söz ve yaşam öyküleri, klasik dünya 

edebiyatının okunması gerekli yazarlarını tüm yönleriyle 

tanıtmayı amaçlıyor. Ne var ki çoğumuz ön sözü 

okumadan kitaba başlıyoruz.” 

 

Bu paragrafta altı çizili olan kelimenin yerine 

aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi 

getirilemez?  

A) Ancak    B) İlk olarak  

C) Buna rağmen   D) Fakat 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı 

görevde kullanılmıştır? 

A)  Bu mahalleye güzel güzel evler yapılmış 

B)  Küçük küçük çocuklar sokakta oynuyor. 

C)  Işıl ışıl gözlerle bana bakıyordu. 

D)  Yine bir yerlere dalıp dalıp gidiyorsun? 

 

9. Güneş ışığı sadece doğa için bir enerji kaynağı 

değildir. Güneş ışığı insanların biyolojik gelişimi 

açısından da çok önemli. Uyanıklık süresi, hormonların 

düzenli salgılanması doğal ışığa bağlıdır. Gündüz doğal 

ışıkla aydınlatılmayan ofislerde çalışmak insanların daha 

çabuk yorulmasına neden oluyor. 

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Enerji tasarrufunda güneş ışığının önemi  

B) Karanlıkta çalışmanın zorlukları 

C) İnsanların doğadan ve doğallıktan uzaklaşması  

D) Doğal ışığın insan bedenine etkileri 

 

10. (I) Anneler, çocuklarına sütleri ve sevgileri kadar 

güzel, onlar kadar besleyici bir şey daha verirler: dil. (II) 

Analardan öğrenildiği için bir insanın kendi diline “ana 

dili” denir. (III) Biz, daha sonra istersek başka dilleri de 

öğrenebiliriz ama onlar hiçbir zaman ana dilimizin yerini 

tutmaz. (IV) Ana dil bizi ailemize, akrabalarımıza, 

milletimize, tarihimize bağlar. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

B) II. cümlede amaç sonuç anlamı vardır. 

C) III. cümlede geçiş ve bağlantı ifadesi vardır.  

D) IV. cümlede mecazlı bir söyleyiş söz vardır. 

 

11. Daracık odada birbirleriyle itişip kakışarak yatakların 

altını, soba odunlarının yığılı durduğu köşeyi, hastaların 

torba ve bavullarını karıştırıyorlardı. Ben yüzümü duvara 

çevirmiş, sessiz sessiz yatıyordum. Yanımdaki adam 

korkmuş olacak ki beni dürterek “Hişt, görmüyor musun, 

bavullarımızı tek tek karıştırıyorlar!” dedi.  

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?  

A) Olaya dayalı bir anlatım vardır. 

B) İkilemeden yararlanılmıştır.  

C) Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. 

D) Benzetmeye başvurulmuştur. 

 

 

 

 



12. "İki kişi arasında bir sorun varsa, yalnızca birinin 

haksız olması olası değildir. Çünkü tüm ilişkiler, iki 

taraflıdır. Sorunun nedeni biriyse, diğeri de sorunun 

büyümesine ya da çözümlenmemesine neden olmuştur. 

Bu yüzden ilişkilerimizde sorun yaşadığımızda, sürekli 

olarak karşı tarafı suçlamamalıyız." 

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmak 

istenmektedir? 

A) İlişkilerde sorun çıkaranı doğru belirlemek gerekir. 

B) İlişkilerin sürmesi, tarafların anlayışına bağlıdır. 

C) Hiçbir ilişkide, sorun yaşanmasının nedeni tek taraf 

değildir. 

D) Bir ilişkide en yanlış davranış sürekli karşı tarafı 

suçlamaktır. 

 

13.  Gözlerinden parıltısı bir bakır tasın       

   Kulaklarım komşuların ayak sesinde  

  Varsın bir yudum su veren olmasın  

  Baş ucumda biri bana "Su yok." desin de. 

Yukarıdaki şiirde, şairin duygusu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Umutsuzluk   B) Yalnızlık        

C) Aşk    D) Öfke 

 

14. Bugünlerde teknolojik gelişmelerle ilgili en çok 

tartışılan konulardan biri, yapay zekâya sahip robotların 

üretilmesi. Bu robotların insan hayatını büyük ölçüde 

kolaylaştıracağı düşünülüyor. Ancak bilim insanlarının 

bir kısmı yapay zekâya sahip robotların üretilmesine pek 

sıcak bakmıyor. Çünkü yapay zekâ ile üretilen robotlar 

bir canlı gibi kendini geliştiriyor ve yapacağı işlere 

kendisi karar verebiliyor. Peki, bu robotlar kontrolden 

çıkar da insana zarar vermeye kalkarsa!.. Bence bu 

ihtimal üzerinde etraflıca düşünülmeli. 

Bu metne göre yapay zekâya sahip robotların 

üretiminden çekinilmesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Bağımsız düşünüp karar verme yeteneklerinin olması 

B) İnsanın günlük yaşamına katkıda bulunmaması  

C) Birçok bilim insanının, robot üretimine karşı çıkması  

D) Yapımının diğer robotlardan daha masraflı olması  

 

 

15. Annesini sevmeyen var mıdır bu dünyada? Bizleri 

büyüten, yetiştiren o kutsal insana ne desek azdır. 

Bizimle üzülen, bizimle sevinen; yüreklerinde sevgiden 

başka duyguya yer vermeyen canım annelerimiz... 

Bu paragrafın başlığı olmaya aşağıdakilerden hangisi 

en uygundur? 

A) Anne Özlemi             B) Anne Sevgisi    

C) Aile Sevgisi              D) Annelerin Görevi 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilişkisi 

vardır? 

A) Kişi, kendini büyük gördüğü kadar küçüktür.  

B) Çığlıklarını kimseye duyuramadığından ağlıyordu.  

C) Çocuklarına bakma gereksinimiyle her işte çalıştı. 

D) Dallar, sen gamlısın diye kocaman hüzün açtı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Herkesin amacı mutluluktur ama çok az kişi 

gerçekten mutludur.” Yaratılışın planında insanın mutlu 

olacağına dair bir kural yoktur.” diyor bir düşünür. 

Mutsuzluğu yaşamak çok kolay elde edilir. Sophokles 

“Hiç kimse ölünceye son acıdan kurtuluncaya kadar 

mutlu sayılmaz.” der. Kötümser bir tablo ama aksini iddia 

edecek de yok. Mutluluk elde edilemeyecek bir düştür 

çünkü. Bir düşünür:” İnsanın en mutlu olduğu an, 

uyuduğu andır; insan hayatı bir hata olmalı.” diyor.” 

Hayatım nasıl gidiyor, hayatım daha iyi olabilir mi?” 

Sorusunu hiçbirimiz kendimize sormuyoruz. Bu yüzyıl, 

milyonlarca insanın birilerini mutlu etmek uğruna 

ölümüyle noktalanan, açık ara en kanlı 100 yıldır. Bu 

kadar korkunç ölüm varken insan nasıl mutlu olabilir? 

Eaglaton, Aristo gibi pek çok düşünür bu konuya kafa 

yormuş ve çözüm bulamamış. 

 

Bu paragrafla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Anlatımda tanık göstermeden yararlanılmıştır. 

B) Karşılaştırma ile durum farklı yönleri ile ele 

alınmıştır. 

C) Anlatımda sayısal verilerden yararlanılmıştır. 

D) Örneklemelerle düşünce pekiştirilmiştir 

 

 

18. Bir koşu yarışmasına Arda, Bekir, Cemil, Çetin, 

Davut, Erdem ve Ferhat adlı öğrenciler katılmışlardır. 

Öğrencilerin yarışma sonundaki sıralamalarıyla ilgili 

şunlar bilinmektedir: 

▪ Ne Arda ne Bekir birinci olmuştur.  

▪ Erdem 5. sırada bitirmiştir.  

▪ Davut ile Erdem arasında iki yarışmacı vardır.  

▪ Bekir ile Çetin art arda bitirmişlerdir.  

▪ Cemil, Erdem’den hemen önce bitirmiştir.  

 

Buna göre Ferhat yarışmada kaçıncı olmuştur? 

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

 

19. Erasmus der ki, “Hayvan, hayvan olarak doğar ama 

insan insan olarak doğmaz. İnsan oluşur.” İnsan 

doğduğunda başkasının yardımına muhtaçtır. Ve 20 

milyon yıllık birikimini yavrularına, kendisinden sonraki 

kuşaklara aktarır. Hiçbir hayvan geçmişteki birikimlerine 

dayanarak davranmaz; insan, yavrularına geçmişteki 

birikimlerini aktarabilen tek varlıktır. 

 

Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinde verilen 

anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır? 

A) Örneklendirme - betimleme 

B) Betimleme - açıklama 

C) Tanık gösterme - tanımlama 

D) Karşılaştırma - tanık gösterme 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim 

soylu bir sözcüktür? 

 

A) Öğretmen Sedat Çalış Caddesi burasıdır. 

B) Yolcu otobüsü Ankara’dan hareket etti? 

C) Kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılır. 

D) Kızılcık Dalları romanını okudunuz mu? 

 
 

 


