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Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Mehmet Akif ÜNALDI-Osman Nuri CEYLAN-Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

7. SINIF KAZANIM TESTLERİ

TEST 1Fiilde Anlam 

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,

Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.

Bu dizelerdeki eylemlerin anlam özellikleri sıra-

sıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A) İş- Durum- Durum- Durum

B) İş- Oluş- Durum- Durum

C) İş- İş- Durum- Oluş

D) Durum- İş- Oluş- İş

2. Aylardır kitap okuyamıyorum. Çünkü bir kitabı ya-

rım bırakmakta çok zorlanıyorum ve bırakamadık-

ça da başka hiçbir şey okuyamıyorum. İşte böyle

bir dönem daha yaşandı, bitti.

Yukarıdaki altı çizili eylemlerin kaç tanesi durum

anlamı taşımaktadır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

3. Okumayı 5 yaşında kendi kendime değil 7 yaşın-

da ilkokul öğretmenimin ve annemin yardımıyla öğ-

rendim. Sonraki birkaç sene başım okuma işiyle

hoş olmadı. 10 yaşında Jules Verne’i keşfettim,

okumaktan zevk alınabileceğini anladım.

Altı çizili eylemlerin anlam özellikleri sırasıyla aşa-

ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) İş-İş-İş B) İş-Oluş-Durum

C) Durum-İş-İş D) İş- İş- Durum

4. Kitap,   A Yayınevi tarafından basılmış. Ülkede bi-

lim kurgu yazarlarının işlerinin ne kadar az tanınır

olduğu düşünülünce Burak Erdoğdu’nun bu kita-

bının bu kadar az tanıtılmış olması beni şaşırtmı-

yor.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki fiillerden her-

hangi biriyle anlamına göre özdeş değildir?

A) Kaç- B) Yak-

C) Paslan- D) Düşün-

5. Aşağıdaki eylemlerin hangisinde “kendiliğinden

zamanla değişme” anlamı söz konusudur?

A) Başla- B) Bil-

C) Seç- D) Öl-

6. Aşağıdaki eylemlerin hangisi iş(kılış) eylemidir?

A) Sat- B) Bit-

C) Değ- D) Düş-
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kulla-

nılmıştır?

A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

B) Çiçeğim iki günde soldu.

C) Sevinçliyken yüreğinizin derinliklerine bakın.

D) Size hakareti artırdıkça daha çok seviyorsunuz

onu.

8. “Mustafa Kemal; para, makam, şöhret değil, insan

biriktiriyordu.”  cümlesindeki altı çizili eylemin an-

lam özelliği bakımından özdeşi aşağıdakilerin

hangisidir?

A) Solmak B) Kazanmak

C) Sürünmek D) Durmak

9. “Allah sizinle olduğunda, sizi kimse deviremez.” cüm-

lesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakı-

mından özdeşi hangisidir?

A) Yap- B) Kızar-

C) Sarar- D) Bak-

10. “Bir şeylerle meşgul olursan üzüntülerini unutursun.”

cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği ba-

kımından özdeşi hangisidir?

A) Atıl- B) Sürün-

C) Koş- D) Dene-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem

durum anlamı taşımaktadır?

A) Sadece biraz büyüdüm sanırım.

B) Huzur içinde uykuya dalmanın nasıl bir şey ol-

duğunu unuttum.

C) Akşamdan beri burada duruyor.

D) Bir bilim adamı hayatın pratik ayrıntılarıyla uğ-

raştırmaz.

12. Her şeyi abartmayı severdi. Ne zaman sohbet et-

sek gördüklerini abartarak anlatırdı. Yaşı ilerledik-

çe bu huyu da değişti. Artık konuşmalarına biraz

daha dikkat ediyor.

Altı çizili eylemlerin kaç tanesi iş(kılış) eylemidir?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4
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7. SINIF KAZANIM TESTLERİ

TEST 2Fiilde Kip ve Kişi 1 

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde haber kipiy-

le çekimlenmiş bir fiil bulunmamaktadır?

A) İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece.

B) Dersimi söylesem dağlar yıkılır.

C) Yürüyorum, ardıma bakmadan yürüyorum.

D) Alıp başımı gitsem, gelmesem hiç buralara.

2. Aşağıdakilerin hangisinde fiil farklı bir kiple çe-

kimlenmiştir?

A) Senin bu haline her gün üzülmekteyim.

B) Gecelerin sessizliğine sığınırım kimi zaman.

C) Bu ülke için herkesten daha çalışkan olmalıyız.

D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fiil farklı bir

kişiyle çekimlenmiştir?

A) Ali, işini bırak hemen yanıma gel!

B) İşlerini bitirip oyalanmadan yola çıksın.

C) Geçen gün sizinle geleceğim diye inatlaştı.

D) Yarından sonra Ankara’ya gezmeye gidecek.

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi geniş zaman 2.

tekil kişiye göre çekimlenmiştir?

A) Yıllarca benim yanımda çalıştı.

B) O zaman hemen yola çıkmalısın.

C) Böylelikle derslerde başarılı olursun.

D) Sen de bizimle gel tatile demişti.

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde fiil olumsuz

çekimlenmiştir?

A) Yapmadığımız şeylerle suçluyorlar bizi.

B) Bugün o da eşyalarını getirmedi derse.

C) Artık burada bir gün kalma şansımız yok.

D) Seninle orada ben de görüşeceğim.

6. “Git-“ eyleminin 2. çoğul kişi geniş zaman olum-

suz soru çekimi hangi seçenekte doğru olarak

verilmiştir?

A) Gitmiş miydiniz?

B) Gitmemişler mi?

C) Gitmez misiniz?

D) Gider misiniz?
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7. Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?

Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti...

— Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?

Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken...

—Bırak hanım, o çocuktur, kusura bakmam ben.

Bu dizelerde hangi kipe yer verilmemiştir?

A) Şimdiki zaman

B) Geniş zaman

C) Görülen geçmiş zaman

D) İstek kipi

8. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi,

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi,

Ta ki, yükselen ezanlarla müeyyed namın

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın.

Bu dizelerde kullanılan fiilin kipi hangi seçenek-

te doğru verilmiştir?

A) Geniş zaman

B) Gelecek zaman

C) İstek kipi

D) Emir kipi

9. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,

Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.

Yukarıdaki şiirde altı çizili fiillerin kipleri hangi se-

çenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Emir kipi-istek kipi-geniş zaman

B) Emir kipi-şart kipi-geniş zaman

C) Emir kipi-istek kipi-şimdiki zaman

D) Emir kipi-şart kipi-istek kipi

10. Âheste çek kürekleri, mehtâb uyanmasın,

Bir âlemi hayâle dalan âb uyanmasın.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili eylemlerin kip ve

kişisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Emir kipi, 2. tekil kişi - istek kipi 3. tekil kişi

B) Emir kipi, 2. tekil kişi - emir kipi 3. tekil kişi

C) İstek kipi, 2. tekil kişi - emir kipi 3. tekil kişi

D) Şart kipi, 2. tekil kişi - istek kipi 3. tekil kişi.

11. Aşağıdakilerin hangisinde istek kipiyle çekimlen-

miş bir eylem vardır?

A) Kolay gelsin arkadaşlar, diye söze girdi.

B) Keşke o da bizimle gelse bütün yolculuklarda.

C) Ela gözlü nazlı dilber sen de benim gibi olasın.

D) Onunla şarkı söylemeyi çok istiyorum.

12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kip eki cüm-

leye zaman anlamı katmamıştır?

A) Gelecek yıllarda hepimiz interneti kullanacağız.

B) Bu konuda ben de ona hep yardımcı olmuşum.

C) Bu konu üzerine araştırma yapmaktayım.

D) Yanayım, yanayım ateşlerde yanayım.
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7. SINIF KAZANIM TESTLERİ

TEST 3Fiilde Kip ve Kişi 2 

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları

Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.

Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa...

Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa...

İçtik bu nâdir içkiyi yıllarca kanmadık...

Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!

Bu dizelerde kaç tane çekimli fiile yer verilmiş-

tir?

A) 5 B) 6

C) 7 D) 8

2. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,

Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.

Gül ki sen, neşenle gülsün ay, toprak, deniz.

Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.

Bu dizelerde kaç farklı kipe yer verilmiştir?

A) 3 B) 4

C) 5 D) 8

3. Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

Aşağıdakilerden hangisi bu şiirdeki fiillerin kişi-

lerinden değildir?

A) Birinci tekil kişi B) Üçüncü çoğul kişi

C) İkinci tekil kişi D) Üçüncü tekil kişi

4. Duyulan geçmiş zaman kipi, fiile başkasından duy-

ma veya sonradan farkına varma anlamları kata-

bilir.

Aşağıdakilerin hangisinde duyulan geçmiş za-

man fiile farklı bir anlam katmıştır?

A) Elindeki eşyayı okulda bırakmış.

B) Bir yaz günü geç saatlerde doğmuşum.

C) Geceleri sürekli sayıklamışım küçükken.

D) Çantamı okul servisinde unutmuşum

5. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı,

Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş.

Aman karanlığı görmesin gözüm,

Beyaz perdeleri, ger yavaş yavaş.

Bu dizelerde kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır?

A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

6. Kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı!

İbibikler, öter ötmez ordayım.

Mektubunda diyorsun ki: ‘Gel Gayrı! ‘

Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım.

Bu dizelerde kullanılan fiillerin kipleri hangi se-

çenekte doğru verilmiştir?

A) Geniş zaman-emir kipi

B) Emir kipi-şimdiki zaman

C) Geniş zaman-şimdiki zaman

D) Emir kipi-geniş zaman
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7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eylemin mas-

tar şekli yanlış gösterilmiştir?

A) Gelmişti<gelmek

B) Bakakaldık<bakakalmak

C) Arttırmışlar<artmak

D) İstetmişlerdi<istetmek

8. Kip ve kişi eki alan fillere çekimli fiil denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya aykırı

bir çekimli fiil kullanılmıştır?

A) Seni ben unutmak istemedim ki…

B) Uzayan yıllara neden inandın?

C) Gel ey mutluluk, kaçma benden!

D) Yıllarca seni beklemişler bu evde.

9. Aşağıdakilerin hangisinde eylem istek kipi üçün-

cü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?

A) Keşke o da bizimle ders çalışsa.

B) Arkadaşlarına yardımcı olsun.

C) Bundan sonra erken gelesin oğul.

D) Böyle zamanlarda daha dikkatli olmalı.

10. “Yıllardır bu şehirde yaşamaktayım.” cümlesindeki

eylemin kip ve kişis, hangi seçenekte doğru ola-

rak verilmiştir?

A) Gereklilik kipi - 1. tekil kişi

B) İstek kipi - 2. tekil kişi

C) Şimdiki zaman - 1. çoğul kişi

D) Şimdiki zaman - 1. tekil kişi

11. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi fark-

lı bir kiple çekimlenmiştir?

A) Sen beni daha tanıyamadın herhalde.

B) Görünen o ki bütün erzak bitecek.

C) İstediklerini zamanında iletmelisin.

D) Yanımda çalışanlara değer veririm.

12. Gece yolculuklarını çok severim. İster yavaş git is-

ter hızlı git hepsi sana kalmış. Tenha yollarda di-

lediğinde sürersin arabanı. Dikkat etmen gereken

en önemli şey kurallara uymak tabi ki. Her ne şart-

ta olursan ol, kurallara uymalısın.

Bu parçada kaç çekimli fiil kullanılmıştır?

A) 6 B) 7

C) 8 D) 9
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7. SINIF KAZANIM TESTLERİ

TEST 4Fiilde Kip ve Kişi 3 

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart kipiyle çe-

kimlenmiş bir eylem vardır?

A) Akşam olunca buluşalım mı?

B) Ne yaptığını o da bilmiyor?

C) Bunu alsan başka bir şey alamazsın.

D) Bugün sabah biraz zor olur.

2. “Onun öykülerinde insan, kendini tesadüf eseri rast-

ladığı olaylara şahitlik ederken buluyor.” cümlesin-

deki altı çizili fiil hangi kip ve kişiyle çekimlen-

miştir?

A) Geniş zaman- Üçüncü tekil şahıs

B) Şimdiki zaman- Birinci tekil şahıs

C) Gelecek zaman- İkinci çoğul şahıs

D) Şimdiki zaman- Üçüncü tekil şahıs

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi diğerle-

rinden farklı bir kiple çekimlenmiştir?

A) Her sabah koşarım burada.

B) Gregor, koltukla birlikte ağır ağır kapıya doğru

sürüklendi.

C) Buradan koşulsuz şartsız gitmeli.

D) Yaşamak hakkı kimsenin elinden alınamaz.

4. (I) Ben size söyleyeyim: Kilit, insanın utancı demek-

tir her şeyden önce. (II) İnsanoğlunun nereye ulaş-

tığının göstergesi demektir. (III) İnsanların birbirle-

rine duydukları güvensizliğin elle tutulur halidir ki-

lit. (IV) Birbirlerine duydukları saygının derecesidir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde istek kipiy-

le çekimlenmiş bir fiil bulunmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV

5. Herkes bana, “Şimdiye kadar neden yazmadın?

Kendini niye sakladın?” diye soruyor... Bunları din-

ledikçe “Sanki edebi açıdan bulunmaz bir yetene-

ğim varmış da bunu kullanmayarak edebiyatımıza

büyük zarar vermişim...” gibi bir duyguya kapılıyo-

rum...

Bu parçada şimdiki zamanla çekimlenmiş kaç ta-

ne eylem bulunmaktadır?

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

6. “Kitaplar insanların kaderini değiştirir.” cümlesinde-

ki çekimli fiille  kip ve kişi bakımından özdeş olan

çekimli fiil aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Senin hatıranla beni her akşam

     Dünyanın kirinden yur yüreğim

B) Mutsuz, yaralı, yorgun olduğunuz zaman yüre-

ğime gelin!

C) Kendisini pek beğenen, durmadan övünen bi-

riyle karşılaştığım zaman, onda aslında korkunç

bir aşağılık duygusu olduğunu düşünürüm.

D) Sesinin tek bir tonu değişmemiş.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem diğer-

lerinden farklı bir kiple çekimlenmiştir?

A) Nereye gidiyorsun çocuk?

B) Dostum, benden sağa sola koşmamı sakın is-

temeyin.

C) Kitabı kapadığımda yalnızlığımı görmek yüreği-

mi sıkıştırdı.

D) Bütün rüyalar artık birbirine karışıyor Olric.

8. “Koş-” fiilinin istek kipi 3. tekil şahıs çekimi aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Koşsa B) Koşa

C) Koşmalı D) Koşalım

9. “Dal- “ fiilini aşağıdakilerin hangisiyle çekimleye-

meyiz?

A) İstek kipi,  3. çoğul şahıs

B) Şimdiki zaman, 2. tekil şahıs

C) Emir kipi, 1. tekil şahıs

D) Gereklilik kipi, 2. çoğul şahıs

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber kipi

hem de dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler bir

arada bulunmaktadır?

A) Ben burada kalmak istemiyorum.

B) Yaşayalım kardeşçe sonrasını düşünürüz.

C) Akşam erken gelsen de oyun oynasak.

D) Yaş kesen baş keser.

11. Böyle nasıl susuyorsun?

Biliyorsun, bütün sular denize akar,

Dağları deler Ferhat.

Olan biten önünde,

Görüyorsun,

Söyle, nasıl susuyorsun?

Yukarıdaki dizelerde hangi kipe başvurulmamış-

tır?

A) İstek kipi

B) Emir kipi

C) Geniş zaman

D) Şimdiki zaman

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir kipin hem olumlu

hem de olumsuz çekimi birlikte kullanılmıştır?

A) Biz siyahiler yaşımızı kolay kolay göstermeyiz,

dedi.

B) Bazı şeyleri ya anlarız ya da anlamayız.

C) Yıldız olur sana ışık tutarım.

D) Ruhumun en derinliklerinde iyi insan olma ar-

zusu yer etmişti.



TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİK PAYLAŞIMI VE DENEME VAKTİ 

7. SINIF KAZANIM TESTLERİ CEVAP ANAHTARI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TEST 1 A C A C D A D B A D C B 

TEST 2 D C A C B C D D B B C D 

TEST 3 B A A D C B C C C D C C 

TEST 4 C D C A B A B B C B A B 
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