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7. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM 
I. YAZILI (A GRUBU) SORULARI 

        
ADI SOYADI: 
SINIFI:           
NUMARA: 
 
1. “Almak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “kazanmak” anlamında kullanılmıştır? 
A) Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar.  
B) Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı. 
C) Konukları uzunca bir odaya aldılar. 
D) Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü. 
 
Daha düne kadar 5.000 “yılcık” bir geçmişi olduğu 
sanılan İzmir, 2003 yılında Bornova’daki Yeşilova 
Höyüğü’nün ortaya çıkarılmasıyla bir anda 8.500 
yıllık bir maziye sahip oldu. 
 
2. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
çıkarılabilir? 
A) İzmir Türkiye’nin en eski yerleşim yeridir. 
B) Yeni keşifler bazı bilgileri değiştirmiştir. 
C) Bornova İzmir’in en gelişmiş yerleşim yeridir. 
D) İzmir’in tarihi ile ilgili çalışmalar 2003 yılında 
başlamıştır. 
 
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam 
yoktur? 
A) Artık mışıl mışıl uyuyabiliyorum. 
B) Küçük çocuk yanımızdan koşarak uzaklaştı. 
C) Yazılıda, geçen hafta işlediğimiz konulardan da 
sorumluyuz. 
D) Uygulanan yeni sistemle birlikte öğrenciler daha 
fazla kitap okuyor. 
 
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlede geçen 
deyimin açıklaması yoktur? 
A) Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, 

gözlerime inanamadım. 
B) Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona 

şöyle bir göz attım. 

C) Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çekmeyen, 

konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı 

etti. 

D) Bu konu hakkında günlerce çalıştı, sonunda işin 

üstesinden geldi. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı 
zarfla sağlanmıştır?                                                                                                 
A) Nereden geliyorsunuz? 
B) Nereye gidiyorsunuz? 
C) Neden yemiyorsunuz? 
D) Neresini beğendiniz? 

6. “Ahmet bugün de işe gelmedi.” cümlesinden 
kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Ahmet işten başka gitmesi gereken bir yere daha 
gitmemiştir. 
B) Ahmet işe dün de gelmemiştir.  
C) Ahmet’in yarın da işe gelmesi 
beklenmemektedir. 
D) Ahmet son dönemde ara ara işe gelmemiştir. 
 
7. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce 
içermemektedir?  
A) Meydandaki hareketlilik, hiç bitmeyecekmiş gibi 
hız kesmeden devam ediyor.  
B) Bu ülkede gördüğüm her kıyafet ve her hareket 
birbirine benziyor.  
C) İnsanların elindeki bavullar, kendi yaşantılarına 
dair garip izler taşıyor.  
D) Görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve 
işaret edilen yere ilerliyor.  
 
I. süzülerek aydınlattığı bir patikada 

II. aniden yüzümüzde korku ifadesinin belirmesine 

III. yürürken göz ucuyla gördüğümüz bir şey 

IV. ve korkulu anlar yaşamamıza neden olabiliyor 

V. gün ışığının ağaç yaprakları arasından 

8.Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 

oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 

dördüncü olur? 

A) I. B) II. C) III. D) V. 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini oluşturan 
fiillerden hangisi farklı bir kiple çekimlenmiştir? 
A) Bu kurabiyeleri de ben yiyeyim. 
B) Akşam olmadan eve gideceğiz. 
C) İşimi her zaman özenli yaparım. 
D) Otobüs, beş dakika önce geçti. 
 
 
I. Her sabah erken kalkıp yürüyüşe giderim.  
II. Resminizin kalan kısmını sonra tamamlarsınız.  
III. Kapının kilidi ara sıra tutukluk yapıyor.  
IV. Tatile gitme fikrimizden vazgeçtik.  
10. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlam 
(zaman) kayması vardır?  
A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV. 
 
 
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı 
bir eylem kullanılmıştır? 
A) Herkes gülümsemeye başladı.  
B) Seni korkutacak geçtiğin yollar.  
C) İstersen dünyayı çağır imdada.  
D) Bu kıyafetle nereye gidebilirim? 
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12.‟Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde ‟Millî Mücadele yıllarında bütün 
gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.” 
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Mezar taşındaki ismi okuyunca soluk soluğa yere 
çöktü. 
B) Oltasını daha sudan çıkarmadan karanlık 
çökmüştü. 
C) Bugünlerde içine kaynağı belirsiz bir sıkıntı 
çökmüştü. 
D) Oğlunun ölümünden sonra birdenbire çöktü. 
 
 
Ben otuz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme 
kitabım var. Ancak bana “Deneme nedir?” diye 
soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha 
üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu 
hemen cevaplayıveriyor. Oysa onların bu soruyu 
cevaplamaları için daha kırk fırın ekmek yemeleri 
gerekir. 
13. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nitelikli yazılar ortaya koymak 
B) Özgün denemelere imza atmak 
C) Dili özenle kullanmak 
D) Daha fazla tecrübe edinmek 
 
 
1. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona 
sahip olunmaz. 
2. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan tek 
servettir. 
3. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı 
olmak şarttır. 
4. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi 
de bir ilimdir. 
14. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca 
birbirine en yakındır? 
A) 1. ve 2. B) 1. ve 3.  C) 2. ve 3. D) 2. ve 4. 
 
Bugün Türkiye’de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu 
kanallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. 
Ancak çocukların gelişimine katkıda bulunacak 
programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat 
edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan 
çocukların gelişimine katkı sağlayacak, onların 
zihinlerini geliştirecek özel programlar hazırlanmalı. 
Bu, bence Türk televizyonlarının önemli bir eksiği. 
15. Bu parçaya göre Türk televizyonlarının 
eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik 
taşıması 
B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması 
C) Çocukların gelişimine yönelik programların az 
olması 
D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer 
verilmesi 

16.  
Beni, seni alıp bize katalım, 
Sevgi mayasını öze katalım, 
Gönülleri bir denize katalım, 
Yunus’un yâdıyla bu vatan bizim. 
 
Bu dörtlükte, 
I. Vatan sevgisi 
II. Kahramanlık 
III. Birlik ve beraberlik 
IV. Geçmişe özlem 
duygularından hangilerine yer verilmemiştir? 
 
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV. 

 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı 
taşıyan bir zarf kullanılmıştır? 
A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice artardı. 
B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. 
C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. 
D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı 
mevsimdir. 
 
18. Aşağıda zaman kaymasına uğramış fiillerle 
kurulan cümlelerden hangisi, anlam olarak ayraç 
içinde verilen zamanı ifade etmektedir? 
A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) 
B) Her gün bu hastanenin önünden geçiyorum. 
(Geçmiş zaman) 
C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. 
(Geniş zaman) 
D) Babam 1940ʼlı yıllarda İstanbulʼa yerleşir. 
(Şimdiki zaman) 
 
19. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde şimdiki 
zamanla çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır? 
A) Sınav sonuçları yarın açıklanıyor mu? 
B) Bizimle tiyatroya neden gelmiyorsun? 
C) Kitabı haftaya bana getirir misin? 
D) Fatma Zehra, bu sınava girmiyor mu? 
 
 
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla 
çekimli fiil vardır? 
A) Kitap okumak için sessiz bir ortam arıyorum. 
B) Şu işim bitsin, seninle o zaman görüşeceğiz. 
C) Elifsu, konsere yarın öğleden sonra gidecekmiş. 
D) Ödevi zamanında yapmak varken şimdi mi 
yapıyorsun? 
 
BAŞARILAR DİLERİM… 
 
                                                          Mesut HAYAT 
                                                        Türkçe Öğretmeni 
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7. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM 
I. YAZILI (B GRUBU) SORULARI 

        
ADI SOYADI: 
SINIFI:           
NUMARA: 
 
1. “Almak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “kazanmak” anlamında kullanılmıştır? 
A) Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar.  
B) Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı. 
C) Konukları uzunca bir odaya aldılar. 
D) Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü. 
 
Daha düne kadar 5.000 “yılcık” bir geçmişi olduğu 
sanılan İzmir, 2003 yılında Bornova’daki Yeşilova 
Höyüğü’nün ortaya çıkarılmasıyla bir anda 8.500 
yıllık bir maziye sahip oldu. 
 
2. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
çıkarılabilir? 
A) İzmir Türkiye’nin en eski yerleşim yeridir. 
B) Bornova İzmir’in en gelişmiş yerleşim yeridir. 
C) Yeni keşifler bazı bilgileri değiştirmiştir. 
D) İzmir’in tarihi ile ilgili çalışmalar 2003 yılında 
başlamıştır. 
 
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam 
yoktur? 
A) Küçük çocuk yanımızdan koşarak uzaklaştı. 
B) Küçük çocuk artık mışıl mışıl uyuyabiliyor. 
C) Yazılıda, geçen hafta işlediğimiz konulardan da 
sorumluyuz. 
D) Uygulanan yeni sistemle birlikte öğrenciler daha 
fazla kitap okuyor. 
 
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlede geçen 
deyimin açıklaması yoktur? 
E) Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, 

gözlerime inanamadım. 
F) Bu konu hakkında günlerce çalıştı, sonunda işin 

üstesinden geldi. 
G) Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çekmeyen, 

konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı 
etti. 

H) Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona 
şöyle bir göz attım. 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı 
zarfla sağlanmıştır?                                                                                                 
A) Nereden geliyorsunuz? 
B) Nereye gidiyorsunuz? 
C) Neresini beğendiniz? 
D) Neden yemiyorsunuz? 

6. “Ahmet bugün de işe gelmedi.” cümlesinden 
kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Ahmet işten başka gitmesi gereken bir yere daha 
gitmemiştir. 
B) Ahmet son dönemde ara ara işe gelmemiştir. 
C) Ahmet’in yarın da işe gelmesi 
beklenmemektedir. 
D) Ahmet işe dün de gelmemiştir. 
 
7. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce 
içermemektedir?  
A) Görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve 
işaret edilen yere ilerliyor. 
B) Bu ülkede gördüğüm her kıyafet ve her hareket 
birbirine benziyor.  
C) İnsanların elindeki bavullar, kendi yaşantılarına 
dair garip izler taşıyor.  
D) Meydandaki hareketlilik, hiç bitmeyecekmiş gibi 
hız kesmeden devam ediyor. 
 
I. süzülerek aydınlattığı bir patikada 

II. aniden yüzümüzde korku ifadesinin belirmesine 

III. yürürken göz ucuyla gördüğümüz bir şey 

IV. ve korkulu anlar yaşamamıza neden olabiliyor 

V. gün ışığının ağaç yaprakları arasından 

8.Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 

oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 

dördüncü olur? 

B) V. B) III. C) II. D) I. 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini oluşturan 
fiillerden hangisi farklı bir kiple çekimlenmiştir? 
A) İşimi her zaman özenli yaparım. 
B) Akşam olmadan eve gideceğiz. 
C) Bu kurabiyeleri de ben yiyeyim. 
D) Otobüs, beş dakika önce geçti. 
 
 
I. Her sabah erken kalkıp yürüyüşe giderim.  
II. Resminizin kalan kısmını sonra tamamlarsınız.  
III. Kapının kilidi ara sıra tutukluk yapıyor.  
IV. Tatile gitme fikrimizden vazgeçtik.  
10. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlam 
(zaman) kayması vardır?  
A) I ve II. B) II ve III. C) I ve IV. D) II ve IV. 
 
 
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı 
bir eylem kullanılmıştır? 
A) Herkes gülümsemeye başladı.  
B) Seni korkutacak geçtiğin yollar.  
C) Bu kıyafetle nereye gidebilirim? 
D) İstersen dünyayı çağır imdada. 
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12.‟Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde ‟Millî Mücadele yıllarında bütün 
gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.” 
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Mezar taşındaki ismi okuyunca soluk soluğa yere 
çöktü. 
B) Bugünlerde içine kaynağı belirsiz bir sıkıntı 
çökmüştü. 
C) Oltasını daha sudan çıkarmadan karanlık 
çökmüştü. 
D) Oğlunun ölümünden sonra birdenbire çöktü. 
 
 
Ben otuz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme 
kitabım var. Ancak bana “Deneme nedir?” diye 
soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha 
üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu 
hemen cevaplayıveriyor. Oysa onların bu soruyu 
cevaplamaları için daha kırk fırın ekmek yemeleri 
gerekir. 
13. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nitelikli yazılar ortaya koymak 
B) Daha fazla tecrübe edinmek 
C) Dili özenle kullanmak 
D) Özgün denemelere imza atmak 
 
1. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona 
sahip olunmaz. 
2. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan tek 
servettir. 
3. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı 
olmak şarttır. 
4. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi 
de bir ilimdir. 
14. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca 
birbirine en yakındır? 
A) 1. ve 2. B) 1. ve 3.  C) 2. ve 3. D) 2. ve 4. 
 
Bugün Türkiye’de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu 
kanallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. 
Ancak çocukların gelişimine katkıda bulunacak 
programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat 
edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan 
çocukların gelişimine katkı sağlayacak, onların 
zihinlerini geliştirecek özel programlar hazırlanmalı. 
Bu, bence Türk televizyonlarının önemli bir eksiği. 
15. Bu parçaya göre Türk televizyonlarının 
eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çocukların gelişimine yönelik programların az 
olması 
B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması 
C) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik 
taşıması 
D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer 
verilmesi 
 

16.  
Beni, seni alıp bize katalım, 
Sevgi mayasını öze katalım, 
Gönülleri bir denize katalım, 
Yunus’un yâdıyla bu vatan bizim. 
 
Bu dörtlükte, 
I. Vatan sevgisi 
II. Kahramanlık 
III. Birlik ve beraberlik 
IV. Geçmişe özlem 
duygularından hangilerine yer verilmemiştir? 
 
A) I ve II. B) I ve III. C) III ve IV. D) II ve IV. 

 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı 
taşıyan bir zarf kullanılmıştır? 
A) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı 
mevsimdir. 
B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. 
C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. 
D) Derenin uğultusu akşamleyin iyice artardı. 
 
18. Aşağıda zaman kaymasına uğramış fiillerle 
kurulan cümlelerden hangisi, anlam olarak ayraç 
içinde verilen zamanı ifade etmektedir? 
A) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. 
(Geniş zaman) 
B) Her gün bu hastanenin önünden geçiyorum. 
(Geçmiş zaman) 
C) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) 
D) Babam 1940ʼlı yıllarda İstanbulʼa yerleşir. 
(Şimdiki zaman) 
 
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki 
zamanla çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır? 
A) Sınav sonuçları yarın açıklanıyor mu? 
B) Fatma Zehra, bu sınava girmiyor mu? 
C) Kitabı haftaya bana getirir misin? 
D) Fatma Zehra, bizimle neden gelmiyor? 
 
 
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla 
çekimli fiil vardır? 
A) Kitap okumak için sessiz bir ortam arıyorum. 
B) Ödevi zamanında yapmak varken şimdi mi 
yapıyorsun? 
C) Elifsu, konsere yarın öğleden sonra gidecekmiş. 
D) Şu işim bitsin, seninle o zaman görüşeceğiz. 
 
BAŞARILAR DİLERİM… 
 
                                                          Mesut HAYAT 
                                                        Türkçe Öğretmeni 
 


