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Yavuz öğretmen öğrencilerden içinde vatan olan bir 
cümle söylemelerini istemiştir. 
 
Yaşar: Vatanın  her zaman yürekte sevgisi olur. 
Zeynep: Vatanımızı daima korumalıyız. 
Mehmet: Vatan bağımsızı olur. 
Süheyla: Vatan uğruna çok can feda edildi. 
 
1) Hangi öğrencinin kullandığı kip diğerlerinden 
farklıdır? 
A)Yaşar           B)Zeynep          C)Mehmet          D)Süheyla 
 
 
Bu yolda benimle …………. 
2) Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile devam 
ettirilirse koşul-sonuç cümlesi olur? 
A) gidersen kendimi daha güçlü hissederim. 
B) gittiğin için kendimi güvende hissediyorum. 
C) gitmek için bana haber ver. 
D) gitmek istediğini açıkça söyle.. 
 
 
Okumak insana ne kazandırır diyenler var. Bilmiyorlar mı ki 
okumak, insana hayat dolu bir yaşam sağlar. Çoğu diyor ki 
ben kitap okumuyorum ama sosyal medyadaki yazıları 
okuyorum. Ben de onlara şunları söylüyorum : Sosyal 
medyada ne öğreniyorsunuz? Hangi kurgunun düğümünü 
çözüyor, hangi bilgiyi keşfediyorsunuz? 

 

3) Yukarıdaki cümlede hangi anlatım tekniği 
kullanılmıştır? 

A)Betimleme    B)Öyküleme    C)Tartışma    D)Açıklama 

 

 Örtülü anlam bağlaç olan de ile yapılabilir. Yani bağlaç 
olan de bir cümlede varsa o cümleden başka anlamlar 
çıkarabiliriz. Böylece bağlaç olan de ile ek olan –de’yi 
birbirinden ayırabiliriz. 
 
 
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan de 
yazımında hata yapılmıştır? 
A)Sınav sonuçlarında bir yığın hata var. 
B)Tatilde birkaç gün yetecek kadar yiyeceğimiz var. 
C)Dün yaşananlar da bugün unutulmamış. 
D)Bu senede zorlu bir sınav maratonu var. 
 
 

a.Üzüm üzüme baka baka kararır. 
b. Birlikten kuvvet doğar. 
c.Öfkeyle kalkan zararla oturur. 
d Keskin sirke küpüne zarardır.  
e. Körle yatan şaşı kalkar. 
f.Yalnız taş duvar olmaz. 
g.İşleyen demir ışıldar. 

 
5) Aynı anlama gelen atasözlerini eşleştirdiğimizde 
hangisi dışarda kalır? 
A) a                   B) c                    C) e                      D) g 
 
 
 
*Yavuz Ankara dün git……. 
*Aslı her zaman şarkı söy……… 
*Emre  Akşehir’de doğ……… 
6) Yukarıdaki cümleler kullanılan zaman ifadelerine 
uygun bir şekilde sırasıyla hangi kiple devam 
ettirilmelidir? 

A)           B)               C)             D) 

gitmiş gitmiş gidecek gidecek 

söyler söyler söyler söylüyor 

doğmuş doğar doğmuş doğdu 

 

 
 
Bir fiilin olumsuz olması için olumsuzluk eki alması gerekir. 
Sonucun iyiliği veya kötülüğü fiili olumsuz yapmaz. 
 
7) Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuz bir 
fiil vardır? 
A) Bütün gece rüzgarın sesini dinledim. 
B) Aklıma seviklerim  gelince mutlu olurum. 
C) Uzunca bir süre susmaya çalıştım. 
D) Ama asla onu unutamadım. 
 
 

8) Aşağıdakilerin hangisinde durum fiilleri bir arada 

verilmiştir? 

A)Kapatmak – sararmak – kaşınmak 

B)Yıkamak – solmak – dinlenmek 

C)Oturmak – korkmak – gelmek 

D)Getirmek – yürütmek – yüzmek 
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     Hafta içi bir okulda türkçe, matematik, sosyal, din 
kültürü, ingilizce, fen Bilgisi, okuma becerileri ve bilişim 
derslerinden sınav yapılacaktır. 
▪ Bir günde en fazla 2, en az 1 sınav yapılacaktır. 
▪ Din kültürü sınavı ve bilişim dersi sınavı aynı gün 

yapılacaktır. 
▪ Matematik sınavı salı günüdür. 
▪ Türkçe sınavının olduğu gün başka sınav yoktur. 
▪ İngilizce sınavı son gün yapılacaktır. 
▪ Sadece sosyal sınavı haftanın ortasında yapılacaktır. 

 
9) Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) Türkçe sınavı perşembe günü yapılacaktır. 
B) Din Kültürü sınavı pazartesi günü yapılacaktır. 
C) Fen Bilgisi sınavı Salı ya da cuma günü yapılacaktır. 
D) Okuma Becerileri dersi çarşamba günü yapılacaktır. 
 
 
 
Zarflar filleri durum yönünden belirten sözcüklerdir. Bu tür 
zarflara durum zarfı denir. Fiile sorulan ‘’Nasıl?’’ sorusuna 
cevap verirler. 
 
10) Yukarıdaki açıklamadan haraketle aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmıştır? 
 
A) Yarın size ödev yapmaya geleceğim. 
B )Kar topu oynayan çocuklar neşeli şekilde sınıfa girdi. 
C) Arkadaşım sinemaya gitmeyince bana çok kızmış. 
D) Senden haber alamayınca bende sınava gittim. 
 
 
Fiiller yapı bakımından kendi içinde 3 gruba ayrılır. Yapım 
eki almamış fillere basit filler, yapım eki almış olan fiillere 
ise türemiş filler denir. En az iki sözcüğün çeşitli yollarla bir 
araya gelerek oluşturduğu fillere ise birleşik filler denir. 
 
 
11) Yukarıdaki açıklamadan hareketle aşağıdaki 
cümlelerdeki fillerden hangisi yapıca diğerlerinden 
farklıdır? 
 
A) Arkadaşım bütün ödevlerini annesine yaptırdı. 
B) Dün kurak tarlaların hepsi yeniden sürüldü. 
C) Sana verdiğim yeni kalemlerin hepsini kaybetmiş. 
D)Ben artık bunları bir daha yemeyeceğim, diye söylendi. 
 
 

 
Yar deyince kalem elden düşüyor. 

Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor.  

Lambada titreyen alev üşüyor. 

Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. 

Lambada titreyen alev üşüyor. 

Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. 

 

 (Abdürrahim Karakoç) 

 

 

12)Yukarıda yer alan şiirde aşağıdaki söz sanatlarından 

hangisi bulunmaktadır? 

 

A)Kişileştirme  

B) Benzetme  

C) Abartma  

D)Konuşturma 

 

 

Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, 

rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. 

 

13) Yukarıdaki bilgilerden hareketle  aşağıdakilerden 

hangisi bu kurala uymamamaktan kaynaklı bir yazım 

yanlışı vardır? 

 

A) Ayşe teyze yine bakkaldan bize çikolata aldı. 

B) Avukat Selim bey bizleri ofisine davet etti. 

C) Merve Hanım bizleri Antalya’da konferansta gördü. 

D) Dayı Hüseyin yine olanlara kızmıştı. 

 

 

Anlam kayması, cümlede kullanılan kip eklerinin uygun 

yerde kullanılmaması sonucu ortaya çıkar.Cümlede ifade 

edilen durum ile dilek eki uygun olmuyorsa, bu durumda da 

anlam kayması ortaya çıkar. 

 

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması 

vardır? 

 

A) Yarın teyzemler bize gelecekler. 

B) Dün yaşanan olaylar hepimizi üzdü. 

C) Mevsimler yıllar geçtikçe değişiyor. 

D)Şengül arkadaşını aramayı unutmuş. 
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ZARFMATİK adlı oyunu oynamak isteyen  Ayşe, Fatma, Hayriye ve Huriye adlı  

arkadaşların oyunun puanları ile ilgili bildikleri  şunlardır: 

 

• Zaman zarfını  doğru bulan öğrenci 5 puan kazanacaktır. 

• Soru zarfını  doğru bulan öğrenci  10 puan kazanacaktır. 

• Durum zarfını doğru bulan öğrenci 10 puan kazanacaktır. 

• Miktar zarfını doğru bulan öğrenci 15 puan kazanacaktır. 

 

Oyundaki cümleler şu şekilde olup her cümlede bir adet zarf bulunmaktadır. 

 

I) Senin gülerek konuşmana sebep olan olay  nedir? 

II) Bunu şimdi mi söylüyorsun bana ? 

III) Dünyanın en güzel okulu içinde öğrencileri olan okullardır. 

IV) Bu kadar zor bir soruyu nasıl yazarsınız? 

 

Öğrencilerin buldukları cevaplar sırasıyla şu şekildedir. 

 

Ayşe:  I- Durum Zarfı   II- Miktar  Zarfı  III-Durum Zarfı    

IV- Soru Zarfı 

 

Fatma:    I- Durum Zarfı   II- Zaman Zarfı   III-Miktar Zarfı   IV- Soru Zarfı 

 

Hayriye:I- Soru Zarfı  II- Miktar  Zarfı III-Durum Zarfı                   IV- Zaman Zarfı 

 

Huriye: I- Durum Zarfı   II- Zaman Zarfı  III-Durum Zarfı     IV- Soru Zarfı 

 

 

15) Yukarıdaki oyunda tüm doğru cevapları  bularak  40 tam puan alan   bir öğrenci olduğuna göre oyunu kim 

kazanmıştır? 

 

 

A) Ayşe   B) Fatma          C) Hayriye      D) Huriye 



                                Türkçe 7. Sınıf Deneme Sınavı                                   
 

www.yavuzhoca.com                                                                  5                 Yeni Nesil Türkçe Öğretmeni 
 

 

(Görsel kaynak: Anadolu Ajansı) 

Yeni cezalar sonrası trafikte dikkatli olmaya çalışan 4 sürücü maalesef yaptıkları hatalardan dolayı ceza almışlardır.  

I. Sürücü Ayşe park ve duraklama yasaklarına uymadığı için 132 lira ceza kesilmiştir. 

II. Araç muayenesini yaptırmayı unutan Uğur Bey 288 lira ceza kesilmiştir. 

III. Sürücü belgesi olmadan araçla trafiğe çıkan Ali 6 bin 129 lira ceza kesilmiştir. 

IV. Yetkisi olmadığı halde aracının üzerinde çakar bulunan Yavuz 766 lira ceza kesilmiştir. 

 

16) Bu sürücülerin yeni cezalara göre aldıkları cezalardan bazılarında hata yapılmıştır. Hangi sürücülere cezalar  
hatalı kesilmiştir?  

A. I-II  

B. I-III 

C. II-III 

D. III-IV 
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               (Görsel Kaynak: Trt Haber) 

         17) Yukarıda yer alan görseldeki bilgilere göre Oğuz Atay ile ilgili hangisine ulaşılamaz? 

A. Türk Edebiyatının ilk postmodern romanını yayımlamıştır. 

B. Romanları  ve günlük türü dışında farklı türde eserler kaleme almamıştır. 

C. Eserlerinde çocukluğunda yaşadığı içine kapanık dönem açığa çıkmıştır. 

D. Büyük projelerinden biri olan Türkiye’nin Ruhu adlı eserini tamamlamamıştır. 
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Runik yazı İlk Çağ Orta Asya toplumları, Etrüskler, Macarlar ve vaktiyle Kuzey Avrupa ülkelerinde (İsveç, Norveç, Finlandiya, 
Almanya vs.) yaşayanlar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir. 

Bu yazı sisteminin, Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılmış alfabesine runik alfabe ya da Futhark adı verilir. Bu alfabeye verilen 
Futhark adı, alfabedeki ilk 6 harfin kullanılmasıyla oluşturulmuş yapay bir addır ve İskandinav mitolojisindeki göksel yaşam 
kavramını ifade eder. Runik adı ise, maji ve kahinlikle ilgili görülen bu alfabeyi kullanmış eski Cermen dili halklarının (Angıl’lar, 
Vikingler vs.) Run’lar (runes) adıyla anılmış olmasıdır. 

 

 

 
 

(Kaynak : https://www.turkedebiyati.org/runik-alfabe/) 

Yukarıdaki Runik alfabe dikkate alarak yazı yazmaya çalışan Hakan şunları yazmıştır. 

 
 

18) Hakan yukarıda yazıda aşağıdakilerden hangisini yazmaya çalışmıştır? 

A) Harika Arkadaş 

B) Harika Çocukla 

C) Harika Fareler 

D) Sonsuz Arkadaş 
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ŞİFREÇÖZER adlı oyunu oynayan Ayşe ve Umut adlı iki arkadaşın oyun  

 

  ile ilgili bildikleri şunlardır: 

• Oyun şifre çözme oyunu olup 6 karakterli bir şifre ortaya çıkacaktır. 

• Oyunu kazanmak isteyen oyunun kurallarına dikkat ederek şifreyi çözmeyi başarması gerekmektedir. 

Oyun Kuralları: 

✓ Şifre art arda gelen rakamlardan oluşmayacaktır. 

✓ Şifrede Türkçede kullanılan (!?,.’’/) gibi noktalama işaretlerinden en az iki tanesi kullanılmak zorundadır. 

✓ Şifreyi oluşturan rakamlar sırasıyla aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarının sayısı kadardır.(Cümlelerdeki yazım 

yanlışları ayrı ayrı alınacaktır). 

✓  

❖ Herşey madem ki  bu gün yapılacakdı, yapalım. 

❖ Ünlü Van Kedisi sayesin de Van tanınmıştır. 

 

✓ Şifreyi oluşturan harfler sırasıyla  aşağıdaki cümlede yer alan basit fiillerin ilk harflerinden oluşmaktadır. 

 

❖ Her şeyi bana anlatarak olaylardan kaçamazsın. 

❖ Dün gece yağan yağmurda hepimizi yürüttü. 

❖  Dün yine dışarıdan gelen sesi hepimiz duyduk. 

 

19) Yarışmayı kazanan Ayşe’nin bulduğu şifre aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4!3K?Y                  B) 2!3K?D             C) 4!2K?D                 D) 4!2K@D 
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Grafik Kaynak : ( BusinessHT ) Kaynak : (TÜİK) 

 

20) Yukarıdaki tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A. 1927 yılında kırsalda yaşayan nüfus oranı kentte yaşayan nüfus oranından fazladır. 

B. 2014 yılında Türkiyede cinsiyet nüfus oranında kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından fazladır. 

C. Tabloda yer alan bilgilere göre Türkiyede İstanbulda yaşayan nufüsun toplamı Ankara ve İzmir nüfusun 

toplam sayısından fazladır. 

D. OECD ve Türkiye karşılaştırması  Nüfus artış hızına göre; Türkiyenin Nüfus artış hızı, Meksika ve 

İsveç’İn nüfus artış hızı toplamından fazladır. 

 


