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7.	Sınıf	|	Türkçe

Sözcüklerde Çok Anlamlılık ● Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler

1. “Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “ele geçirmek, yakalamak” anla-
mında kullanılmıştır?

A)	Elinde	kırmızı	bir	çanta	tutuyordu.

B)	Hafta	sonları	babasıyla	balık	tutuyordu.

C)	Yakaladığı	kuşu	küçük	bir	kafeste	tutuyor-
du.

D)	Kaçan	civcivleri	birer	birer	tutuyordu.

2. I.	 Babasıyla	geçirdiği	mutlu	günleri	özlemiş-
ti.

II.	 Biz	 küçükken	 anneannem	 bize	 patikler	
örerdi.

III.	Sorudaki	çıkarmayı	yanlış	yapmışsın.

IV.	Rengin	çok	solgun,	kendini	iyi	hissetmiyor	
musun?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde te-
rim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bitmek” 
sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun 
kullanılmamıştır?

Cümle Anlam
A) Yaz	bitiyor,	eve	

dönüş	hazırlıkları	
başlıyordu.

Sona	ermek

B) Kavanozdaki	
şeker	bitmiş.

Tükenmek

C) Şu	manzaranın	
güzelliğine	bitiyo-
rum	doğrusu.

Sevmek,	
beğenmek

D) Bahçeye	diktiğim	
güller	biterse	en	
güzelini	sana	ve-
receğim.

Beklenmedik	za-
manda	ortaya	çık-
mak

4. Gazetenin	 ilan	 sayfalarını	 okumaya	 dalan	
adama	 Kayseri’ye	 giden	 Kasımpaşalı	 hay-
retle	baktı.	Acaba	neden	üzülüyordu?	Yoksa	
Beyoğlu’na	çıkamadığı	için		mi	hüzünleniyor-
du?

“Dalmak’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu metindeki anlamıyla kulla-
nılmıştır?

A)	Yıllar	önce	bu	iskeleden	denize	dalardık.

B)	Sütünü	 getirinceye	 kadar	 bebek	 uykuya	
dalmış.

C)	Ateşi	çıkan	çocuk	bir	süre	sonra	daldı.

D)	Koltuğuna	gömülüp	kitabına	daldı	mı	her	
şeyi	unuturdu.

5. “Yumuşak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)	Bebek,	yumuşak	battaniyenin	altında	uyu-
yakaldı.

B)	Yumuşak	sesi	 ve	gülümsemesi	aklımdan	
çıkmıyordu.

C)	Tavşanın	 yumuşak	 tüylerine	 dokununca	
korkmuştu.

D)	Bahçedeki	yumuşak	toprağı	oyuncak	ara-
basına	yüklüyordu.

6. Nihayet maskesi	düştü,	herkes	onun	kim	ol-
duğunu	anlayacak.

Bu cümledeki altı çizili sözcük ile anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Eldeki	imkânları	verimli	kullanarak

B)	Sonunda,	belli	bir	zaman	sonrasında

C)	Tam	zamanında,	süreyi	taşırmadan

D)	Gerekli	tüm	önlemleri	alarak



Sözcüklerde Çok Anlamlılık ● Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler

7. “Batmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)	Onun	iğneleyici	dili	hepimize	batardı.

B)	Tarlada	gezinirken	ayağına	diken	battı.

C)	Güneş	battı	mı	bir	hüzün	kaplar	içimi.

D)	Boğaz’da	batan	geminin	enkazını	çıkardı-
lar.

8. Henüz	on	altısına	basmamıştı	fakat	gözlerin-
de	 bir	 ihtiyarın	 bakışları	 vardı.	 Yaklaşık	 beş	
senedir	sol	dizinden	çekiyordu.	Ömrünün	en	
güzel	yılları	hastane	koridorlarında	geçiyordu.

Bu metinde geçen altı çizili sözcük aşağı-
daki anlamların hangisiyle kullanılmıştır?

A)	Güç	durumlara	dayanmak,	katlanmak

B)	Bir	yerden	başka	bir	yere	taşımak

C)	Bir	yerden	bir	şeyi	yukarı	doğru	almak

D)	Bir	duyguyu	içinde	yaşatmak

9. •	 	Akşam	haberlerinde	altın	fiyatlarının	indi-
ğini	duydum.

•	 Merhem	 sürünce	 bileğindeki	 şişlik	 biraz	
inmiş.

•	 Dağdan	kurt	sürüsünün	indiğini	haber	ver-
mek	için	köye	koştu.

“İnmek” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki 
anlamların hangisiyle kullanılmamıştır?

A)	Dağ,	tepe	vb.	yüksek	bir	yerden	gelmek

B)	Alçalıp	eski	durumuna	dönmek

C)	Yıkılmak

D)	Değeri	düşmek

10. “Deniz	kokan	bu	şehre	derin	bir	sevgiyle	bağ-
lıydı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün cüm-
leye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisin-
de vardır?
A)	Yorucu	bir	günün	ardından	rahat	bir	uyku-
yu	hak	etmişti.

B)	Kaç	kez	anlattı	ama	ben	konuyu	hâlâ	an-
layamadım.

C)	İçten	gelen	bir	duyguyla	öğretmenine	gü-
zel	bir	mektup	yazdı.

D)	Uzaktan	gelen	bir	şangırtıyla	sessizlik	bo-
zulmuştu.

11. •	 Evin	kapısını	çalan	kişi	kimdi	diye	merak	
ediyorum.

•	 Sarıya	çalan	açık	kumral	saçları,	rüzgârda	
savruluyordu.

•	 Bugün	saat	çalmadığı	için	erken	kalkama-
dım.

•	 Yeşile	çalan	elbiselerini	düğün	 için	diktir-
mişti.

Yukarıdaki cümlelerde “çalmak” sözcüğü 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. “Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “keskin, etkili” anlamında kullanıl-
mıştır?
A)	 İmparatorluk	ağır	bir	ihanetle	sarsılmıştı.
B)	Otobüsteki	ağır	koku	yolcuları	rahatsız	et-
miş.	

C)	Onun	kadar	ağır	bir	adam	tanımadım	ben.
D)	Ağır	yüklerin	zahmetini	katır	bilirmiş.
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7.	Sınıf	|	Türkçe

Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler ● Yabancı Dillerden Alınmış 
Sözcükler ● Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler ● Söz Sanatları

1. Geçmişi	yıkık	milletin	geleceği	olur	mu	hiç?

Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasın-
daki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangi-
sinde yoktur?

A)	O,	 gündüzleri	 çalışıp	 geceleri	 kitap	 yazı-
yordu.

B)	Yıkık	dökük	evler	arasında	küçük	bir	ço-
cuk	dolaşıyordu.

C)	Eski	evden	yeni	eve	geçerken	oldukça	yo-
rulmuşlardı.

D)	Yazın	başı	pişenin,	kışın	aşı	pişermiş.

2. I.	 Dün	konuştuğu	lafı	bugün	çevirdi.

II.	 Kompozisyonu	 beğenilmeyince	 tümünü	
değiştirdi. 

III.	Etrafı	 tellerle	 çevrili	 bahçenin	 satılacağı	
söyleniyor.

IV.	Bu	işi	kendisi	tek	başına	yönetmek	istiyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı 
çizili sözcüklerden hangileri anlamca bir-
birine en yakındır?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV

3. Can	kafeste	durmaz	uçar

Dünya	bir	han,	konan	göçer

Bu dizelerdeki “han” sözcüğünün eş sesli-
si aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)	Eskiden	garipler,	kahvelerde	ve	hanlarda	
kalırmış.

B)	En	sevdiğim	eseri	Han Duvarları ’dır.
C)	Hanlar	hanı	Bayındır	Han	konuştu.

D)	Beldenin	viran	hanı	uzaktan	görünüyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilimizde 
Türkçe karşılığı olan yabancı bir sözcük 
kullanılmamıştır?

A)	O	olaydan	sonra	agresif	davranışlar	sergi-
lemeye	başladı.

B)	Koyu	renkli	kıyafetler	giymesi,	depresyona	
girdiğini	gösterir.

C)	Asansörü	çalıştırmak	için	şu	butona	bası-
nız.

D)	Yavru	kediyi	görünce	yüreğim	parçalandı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A)	Olumlu	 yönleri	 olumsuz	 yönlerini	 bastırı-
yor.

B)	Uslu	görünse	de	her	an	yaramaz	 tavırlar	
sergileyebilir.

C)	Gece	 ile	 gündüz	 kadar	 farklı	 özelliklere	
sahipler.

D)	Başladı	bir	hikâye,	bitti	bir	dönem.

6. Ateş	böceği	gibi	yan	ve	ışık	saç
                I    II
Karanlıktan	kaçabildiğin	kadar	kaç
         III
Kitabın	olmadığı	her yer
            IV
Zindandır	bilesin	arkadaş

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin eş seslisi (sesteş) yoktur?

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



Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler ● Yabancı Dillerden Alınmış Sözcükler ●  
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler ● Söz Sanatları

7. Âlem	sele	gitti	gözüm	yaşından.

Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerin han-
gisinde vardır?

A)	Ondan	böyle	 tatlı	sözler	duymaya	alışkın	
değilim.

B)	Deniz	 mürekkep	 olsa	 derdimi	 yazmaya	
yetmez.

C)	Küçük,	sarı	topunu	kaybettiği	için	kardeşi-
ne	kızmış.

D)	İlkbaharda	doğadaki	tüm	canlılar	mutlu	in-
sanlar	gibi	dans	ediyor	âdeta.

8. Şakaklarıma	kar	mı	yağdı	ne	var

Benim	mi	Allah'ım	bu	çizgili	yüz

Ya	gözler	altındaki	mor	halkalar

Neden	böyle	düşman	görünürsünüz

Yıllar	yılı	dost	bildiğim	aynalar

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi ağır basmaktadır?

A)	Konuşturma	-	Abartma

B)	Abartma	-	Kişileştirme

C)	Tezat	-	Konuşturma

D)	Kişileştirme	-	Tezat

9. Yelde	kemençe	sezilmiş

Çamlar	horona	dizilmiş

Türkünün	dili	çözülmüş

Yanar Maçka’ya Maçka’ya

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır?

A)	Kişileştirme	 B)	Konuşturma

C)	Benzetme	 D)	Abartma

10. Eskişehir’in	güneyinde	tepelik	bir	alanda	ku-
rulmuş	Odunpazarı	semti.	Bu	semtin	en	meş-
hur	yönü	ise	şüphesiz	evleri.	Türk	mimarisinin	
en	güzel	örneklerini	 koruyan	bu	şirin semtin 
kıvrımlı	 yolları	 vardır.	 Çıkmaz	 sokakları	 ve	
ahşap	 süslemeli	 evleri	 ile	 tarihten	 bugüne	
uzanan	sımsıcak	bir	selamdır.	

Bu metindeki altı çizili sözcüklerden han-
gisi somut anlamlıdır?

A)	meşhur	 B)	tepelik

C)	şirin	 D)	sımsıcak

11. Şimdi	böyle	her	bahar
Serseri	kelebekler

Kanadında	benekler

Her	tarafa	dağılıp

Bülbüllerden	taşırlar

Güllere	birer	mektup

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir?

A)	Bahar,	kelebekler

B)	Kanat,	mektup

C)	Kelebekler,	bülbüller	ve	güller

D)	Bahar,	güller	ve	bülbüller
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7.	Sınıf	|	Türkçe

İkilemeler ● Deyimler ● Atasözleri ● Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

1. Şöyle	böyle	yirmi	yıldır	aynı	iş	yerindeyiz.

Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A)	Hemen	hemen

B)	Ne	iyi	ne	kötü

C)	Aşağı	yukarı

D)	Yaklaşık	olarak

2. Onlar	 şehirden	 ayrıldıktan	 sonra	 geride	 ka-
lanlar ağız	tadıyla	bir	gün	bile	geçiremediler.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Yediklerinden	haz	duymak

B)	Tatlı	dilli	bir	yaklaşımda	bulunmak

C)	Birlik,	düzen	ve	gönül	 rahatlığı	 içinde	ol-
mak

D)	Sıkıntı	ve	keder	içinde	olmak

3. Usta	 gazeteci	 bugünkü	 köşesinde	 köyden	
kente	göç	eden	halkın	şehir	yaşamına	uyum	
sürecini	mercek	altına	almış.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye 
kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A)	Böyle	bir	fırsatın	bir	daha	kolay	kolay	eline	
geçmeyeceğini	o	da	anlamıştı.

B)	Yemekteki	 kaba	 davranışı	 yüzünden	 bü-
yük	tepki	topladı.

C)	Kimseye	fırsat	vermeden	durmaksızın	ko-
nuşmasını	çok	yadırgadım.

D)	Ender	bir	tür	olan	bu	kelebeği	laboratuvara	
götürerek	inceledik.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme 
yoktur?

A)	Kısa	zamanda	iki	kafadar	sıkı	fıkı	olmuştu.

B)	Aşağı	yukarı	iki	yıldır	birbirlerini	tanıyorlar-
dı.

C)	Sınıf	kuralları	bir	kez	daha	enine	boyuna	
konuşuldu.

D)	Öğretmene	doğru	ve	dürüst	bir	şekilde	her	
şeyi	anlattı.

5. “Saç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

A)	Çocukları	için	saçını	süpürge	eden	bir	an-
neyim.

B)	Biz	 de	 bu	 yolda	 çok	 uğraş	 verdik,	 saç	
ağarttık.

C)	Her	sabah	saçlarını	özenle	 tarar,	sokağa	
öyle	çıkardı.

D)	İyi	görünmüyordu,	saç	sakal	birbirine	ka-
rışmış	geziyordu.

6. Dilimizde		----	ile	----	gibi	aynı	anlama	gelen	
atasözleri	vardır.

Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin 
hangisinde verilen atasözleri getirilirse 
anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A)	 “Bugünün	işini	yarına	bırakma.”

	 “Alet	işler	el	övünür.”

B)	 “Arpa	eken	buğday	biçmez.”	

	 “Aza	kanaat	etmeyen	çoğu	hiç	bulamaz.”

C)	“Keskin	sirke	küpüne	zarar.”	

	 “Öfkeyle	kalkan	zararla	oturur.”

D)	“Bu	sıcağa	kar	mı	dayanır.”	

	 “Bugünkü	tavuk	yarınki	kazdan	iyidir.”



İkilemeler ● Deyimler ● Atasözleri ● Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

7. Benden	sana,	senden	bana	ulaşıp	yüreğimiz-
de	yankı	bulabilecek	bir	kelam	kaldı	mı	aca-
ba?

Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 İnsanı	etkileyebilecek	bir	söz

B)	Yürek	yakıcı	bir	söz

C)	Geçmişi	hatırlatan	bir	söz

D)	Pişmanlık	hissi	uyandıran	bir	söz

8. Aşağıdakilerden hangisi “Soy	asma,	soyu-
na	çeker.” atasözü ile yakın anlamdadır?

A)	Ağaca	 çıkan	 keçinin	 dala	 bakan	 oğlağı	
olur.

B)	Bağa	bak	üzüm	olsun,	yemeye	yüzün	ol-
sun.

C)	Çok	havlayan	köpek	ısırmaz.

D)	Islanmışın	yağmurdan	korkusu	olmaz.

9. “Allah	verirse	el	getirir,	sel	getirir,	yel	getirir.” 
atasözüyle aşağıdakilerden hangisi an-
lamca özdeştir?

A)	Çobansız	koyunu	kurt	kapar.

B)	Âlim	unutmuş,	kalem	unutmamış.

C)	Elden	 gelen	 öğün	 olmaz,	 o	 da	 vaktinde	
bulunmaz.

D)	Kısmetse	 gelir	 Hint’ten	 Yemen’den,	 kıs-
met	değilse	ne	gelir	elden.

10. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıkla-
ması yanlış verilmiştir?

A)	Bağrına	basmak:	Uğradığı	zarara,	felake-
te	ses	çıkarmadan	katlanmak.

B)	Baklayı	ağzından	çıkarmak:	Sabrı	tükenip	
o	 zamana	 kadar	 sakladığı	 şeyleri	 söyle-
mek.

C)	Bana	 mısın	 dememek:	 Aldırış	 etmemek,	
hiçbir	şey	etkili	olmamak.

D)	Barut	kesilmek:	Çok	öfkelenmek,	kızmak,	
sinirlenmek.

11. “Söz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A)	Konuşulan	her	sözün	bir	anlamı	olmalı.

B)	 İnsan	sözünde	durmalı,	söylediklerini	yeri-
ne	getirmeli.

C)	Başkanın	 bir	 sözü	 salonu	 karıştırmaya	
yetti.

D)	Bir	söz	söylesen	de	ağuyu	bal	eylesen.

12. “Çocuk,	 oyuncağı	 aldırana	 kadar	 babasının	
başının	 etini	 yedi.” cümlesindeki altı çizili 
deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)	Bir	güçlük	karşısında	kalmak,	bunalmak

B)	Karşısındakini	bezdirinceye	kadar	konuş-
mak

C)	Çok	meşgul	olmak,	hiç	vakti	olmamak

D)	Bir	 kimsenin	 büyük	 zarar	 görmesine	 yol	
açmak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma 
sözcüklerden oluşan bir ikileme kullanıl-
mıştır?

A)	Ocaktaki	yemek	fokur	fokur	kaynıyordu.

B)	Bizim	mahallede	dünden	bugüne	çok	şey	
değişti.

C)	Hiç	kimseden	ses	seda	çıkmıyordu.

D)	Eğri	büğrü	yollardan	geçerek	köye	ulaştık.
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7.	Sınıf	|	Türkçe

Örtülü Anlam ● Yakın Anlamlı ve Anlamca Çelişen Cümleler ● 
Cümle Oluşturma ● Cümle Tamamlama

1. I.	 iyi

II.	 olmaktır

III.	nasihat

IV.	en

V.	 örnek

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl 
olur?

A) V - II - III - I - IV

B) IV - I - III - V - II

C) I - II - V - IV - III

D) III - II - IV - V - I

2. Gerçek	dostlar	yıldızlara	benzer,	karanlık	çö-
künce	ilk	onlar	görülür.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cüm-
leye en yakındır?

A)	Yanımızdakilerin	 gerçekten	 dost	 olup	 ol-
madığını	anlamak	kolay	değildir.

B)	Gerçek	dostlar,	sıkıntılı	ve	zor	zamanlarda	
yanımızdadır.

C)	Gerçek	dostlar	yıldızlar	gibi	hep	yanımız-
dadırlar.

D)	Akıl	 veren,	 yol	 gösteren,	 iyiliğimizi	 iste-
yenler	bizim	gerçek	dostlarımızdır.

3. Güzel	bir	gün	geçirdiği	hâlde	----

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ta-
mamlanırsa cümlenin anlam akışı bozul-
maz?

A)	mutluluktan	etrafa	gülücükler	saçıyordu.

B)	 arkadaşlarının	bir	dediğini	iki	etmiyordu.

C)	evdeki	herkese	karşı	neşeli	tavırlar	sergili-
yordu.

D)	dünkü	tartışmayı	aklından	bir	türlü	çıkara-
mıyordu.

4. Olgun	 insan	 güzel	 söz	 söyleyen	 değil,	 söy-
lediğini	 yapan	 ve	 yapabileceklerini	 söyleyen	
kişidir.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımın-
dan bu cümleye en yakındır?

A)	Güzel	 konuşmak,	 olgunluğun	 bir	 belirtisi	
değildir.

B)	Olgun	 insanların	 sözleri	 ve	 davranışları	
uyum	içindedir.

C)	Güzel	sözler	sarf	edenler	çevreleri	tarafın-
dan	değer	görür.

D)	İnsanın	 sözleri	 ve	 davranışları	 örtüşmü-
yorsa	onun	tutarlı	olduğunu	söyleyemeyiz.

5. Alanında	sürekli	ilerlemeyi	amaç	edindiği	için		
----

Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A)	 inceleme	ve	araştırmalarla	dolu	bir	yaşamı	
vardır.

B)	 alanıyla	ilgili	yayınları	yakından	izlerdi.

C)	yeni	 bilgiler	 edinmeye	 pek	 olumlu	 bak-
mazdı.

D)	farklı	bakış	açılarını	değerlendirmeye	çalı-
şırdı.

6. I.	 başka	bir	şey

II.	 değildir

III.	doğayı

IV.	taklitten

V.	 sanat

Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kural-
lı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl 
olur?

A) V - IV - III - II - I

B) IV - V - III - I - II

C) II - I - IV - III - V

D) V - III - IV - I - II
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7. Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerle-
rinden farklıdır?

A)	Her	 başın	 bir	 derdi	 var,	 değirmencininki	
su.

B)	Dertsiz	bir	kabak	varmış,	onun	da	başını	
kesip	içini	oymuşlar.

C)	Dertsiz	baş,	bostan	korkuluğunda.

D)	Dağ	dumansız,	insan	hatasız	olmaz.

8. İnsanlara	çok	değer	verdiği	için	----

Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden han-
gisi getirilebilir?

A)	herkes	ondan	köşe	bucak	kaçar.

B)	 onları	daima	kendi	işleri	için	kullanır.

C)	arkadaş	çevresi	oldukça	geniştir.

D)	kendinden	övgüyle	bahsetmeye	bayılır.

9. (I)	Kız	düşmüş	yollara	yine.	(II)	Az	gitmiş,	uz	
gitmiş,	dere	tepe	düz	gitmiş,	altı	ay	bir	güz	git-
miş.	 (III)	Gide	gide	dizlerinin	bağı	çözülmüş.	
(IV)	Bir	 de	 ne	 görsün,	 yiğit	 bir	 at	 çıkıvermiş	
karşısına.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
daha önce de yapılmış olan bir işten bah-
sedilmiştir?

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

10. I.	 yeter
II.	 uyanık

III.	bütün

IV.	uyuyanları

V.	 uyandırmaya

VI.	bir	tek

Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kural-
lı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl 
olur?

A) III - IV - V - VI - II - I

B) IV - III - V - I - II - VI

C) II - IV - VI - I - III - V

D) IV - V - III - I - II - VI

11. I.	 Hayatınız,	altından	daha	değerlidir.
II.	 Yaşama	hakkın,	mücadele	gücün	kadar-
dır.

III.	Hayat	yaşla	değil,	yaşamakla	anlaşılırmış.

IV.	Hayat	paradan	daha	değerli	bir	ödüldür.

Numaralanmış cümlelerden hangileri an-
lamca birbirine en yakındır?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

12. Temel	olarak	her	 cümle	bir	 yargı	bildirir.	Bu	
yargı	cümle	okunduğu	zaman	kendini	açıkça	
belli	 eder.	 Örneğin	 “Bugün	 yağmur	 yağdı.”	
cümlesinden	 çıkarılan	 tek	 bir	 yargı	 vardır.	
Bu	 cümle	 yağmurun	 bugün	 yağdığı	 dışında	
başka	 bir	 anlam	 ifade	 etmemektedir.	 Diğer	
taraftan	 cümlede	 bulunan	 bir	 sözcük	 ya	 da	
ek	 cümlede	 açıkça	 söylenmeyen	 ama	 örtük	
olarak	hissedilen	anlamları	 taşıyabilir.	Örne-
ğin	 “Bugün	 de	 yağmur	 yağdı.”	 cümlesinden	
yağmurun	bugün	yağdığı	anlamı	 ile	beraber	
yağmurun	daha	önce	de	 yağdığı	 anlamı	 çı-
kar.	 Bu	 duruma	 “örtülü	 anlam”	 veya	 “örtük	
anlam”	denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de örtülü anlam yoktur?

A)	Anlattıklarımı	bu	sefer	de	anlamadı.

B)	Ali,	yine	ödevlerini	yapmadan	gelmiş.

C)	Bu	kalemi	kullanmana	artık	 izin	vermiyo-
rum.

D)	Tüm	kalbimle	fikirlerine	destek	veriyorum.
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7.	Sınıf	|	Türkçe

Amaç-Sonuç, Neden-Sonuç ve Koşul-Sonuç Cümleleri ● 
Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler

1. (I)	 Dünya’nın	 yaklaşık	 üçte	 birini	 kaplayan	
Büyük	 Okyanus,	 dünyanın	 en	 büyük	 okya-
nusudur.	 (II)	Diğer	 okyanuslardan	büyük	ol-
masının	yanı	sıra	daha	derindir.	(III)	En	derin	
yeri	Mariana	Çukuru’dur	ve	derinliği	11	km’dir.	 
(IV)	Büyük	Okyanus	adalarından	olan	Hawaii	
Adaları	büyüleyici	doğasıyla	insanlara	ev	sa-
hipliği	yapmaktadır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han-
gisi kişisel düşünce içermektedir?

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

2. (I) Ay’a Seyahat, Jules Verne’in (Jul Vern) 1865 
yılında	yazmış	olduğu,	türünün	ilk	örneklerin-
den	olan,	eğlenceli	bir	bilim	kurgu	öyküsüdür. 
(II)	 Amerika	 İç	 Savaşı	 sırasında	 Baltimore	
şehrinin	 zengin	 ailelerinin	 bir	 araya	 gelerek	
kurduğu	kulüp,	savaştan	sonra	sessizliğe	bü-
rünür.	 (III)	 Savaş	 sonrasında	 	 bir	 araya	 ge-
len	üyeler,	yeni	hedeflerini	Ay’a	gitmek	olarak	
belirlerler.	(IV)	Verne’in	senaryosu,	yolcuların	
ölümüyle	 sonuçlanacağı	 için	 uygulanması	
mümkün	olmayan	bir	kurgudur.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde neden-sonuç ilişkisi söz ko-
nusudur?

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

3. ----	birden	ayağa	kalktı.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilirse cümle sebep- 
sonuç ilişkisi içermez?

A)	Heyecanlandığı	için

B)	Sahneyi	göremediğinden

C)	Sakin	sakin	otururken

D)	Öğretmen	kendisine	seslendiği	için

4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevap-
layınız.

(I)	Son	yıllarda	İç	Anadolu	Bölgesi’nde	aşırı	kurak-
lık	 yaşanıyor.	 (II)	Kuraklıktan	dolayı	 kimi	 yıllarda	
Kulu	Gölü’nün	su	seviyesi	normalin	altına	düşüyor	
ve	adalar	karayla	birleşiyor.	(III)	Bu	nedenle	gölde	
üreyen	kuşların	sayısı	giderek	azalıyor.	(IV)	Kulu	
Gölü’nün	korunması	için	sadece	gölün	çevresinde	
değil,	 Konya	Havzası’nın	 tamamında	 suyun	dik-
katli	kullanılması	gerekiyor.

4. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
yargı nedeniyle birlikte verilmiştir?

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

5. Numaralanmış cümlelerden hangisi amaç- 
sonuç cümlesidir?

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

6. (�)	Çin	bambu	ağacı,	Çin’de	yetişiyor.	(�)	He-
nüz	ülkemizde	bu	ağacı	 yetiştirmeye	çalışan	
kimse	çıkmadı.	 (�)	Belki	 iklim	özellikleri	uy-
gun	 olan	 bazı	 yörelerimizde	 yetişebilir.	 (�)	
Fakat	 bu	 ağacı	 yetiştirmek	 istiyorsanız	 çok	
ama	çok	sabırlı	olmalısınız.	

Bu metinde sembollerle gösterilen cüm-
lelerin hangisinde koşul (şart) anlamı var-
dır?

A)	�	 B)	�	 C)	�	 D)	�
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7. I.	 Öğretmenin	gözüne	girmek	için	çok	çalışı-
yordu.

II.	 Bu	 sorunları	 da	 aşarsak	 kimse	 bizi	 tuta-
maz.

III.	Sıkıntını	anlatırsan	sana	yardımcı	olabili-
rim.

IV.	Vaktinin	çoğunu	bu	işe	ayırırsan	sonra	ra-
hat	edersin.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlam 
ilişkisi bakımından gruplandırıldığında han-
gisi dışta kalır?

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

8. (I)	 Ağaçlar	 günlük	 hayatta	 çeşitli	 alanlarda	
yaygın	olarak	 kullanır.	 (II)	Kâğıt	 yapımından	
mobilya	yapımına,	meyvelerinin	besin	olarak	
kullanımından	 süs	 ağaçlarına	 kadar	 sayısız	
kullanım	alanı	vardır.	(III)	Bu	alanları	saymak-
la	bitiremeyiz.	(IV)	Ormanlar	ise	bir	ülkenin	ik-
limini	 ve	ekonomisini	 bile	etkilemektedir.	 (V)	
Bu	nedenle	birçok	ülke,	ormanları	korumaya	
çok	özen	gösterir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi kendinden sonraki cümlenin ne-
denidir?

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

9. Günümüzde	 kentlerin	 yapısı	 farklılaşsa	 da	
bunlar	 kurulan	 ilk	 kentlerle	 bazı	 yönlerden	
benzerlik	gösterir.	İnsanlar	iş	bulup	çalışmak,	
ürettiklerini	başkalarına	satmak	için	kentlerde	
yaşar.	Ayrıca	kentlerdeki	kültür,	sanat,	eğlen-
ce	faaliyetleri	de	çoğu	insana	cazip	gelmek-
tedir.

Bu metinle ilgili, 

I.	 Neden-sonuç	cümlelerine	yer	verilmiştir.

II.	 Amaç-sonuç	cümlesi	kullanılmıştır.

III.	Koşul	cümlesine	yer	verilmemiştir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III

C) I ve II D) I ve III

10. (I)	17	ve	18.	yüzyıllarda	haftalık	gazeteler,	tüm	
Avrupa	ve	Amerika’ya	yayıldı.	(II)	Artık	gaze-
tecilik	başlı	başına	bir	meslek	hâline	gelmişti.	
(III)	İlk	günlük	gazete,	1704	yılında	Londra’da	
yayımlanmaya	 başladı.	 (IV)	 Bugünlerin	 en	
sevilen	ve	etkileyici	gazetesi	olan	Times	ga-
zetesi	de	1788	yılında	kuruldu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin han-
gisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerin-
den farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

11. Canım	Arkadaşım,
(I)	 Seni	 ne	 kadar	 özlediğimi	 anlatamam. 
(II)	 İnsan	sevdiğini	her	zaman	yanında	 ister,	
değil	mi?	(III)	Ben	de	hep	seninle	olmak	isti-
yorum.	(IV)	Ama	sen,	ne	kadar	sevildiğini	bil-
diğin	için	çok	naz	yapıyorsun.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerden 
hangisi sebep-sonuç cümlesidir?
A) IV B) III C) II D) I

12. (I)	Millî	Eğitim	Bakanlığı	özel	eğitime	 ihtiyaç	
duyan	çocuklara	yönelik	Özel	Eğitim	Materyal	
ve	Etkinlik	Yarışması	düzenliyor.	(II)	Yarışma,	
materyal	ve	etkinlik	olmak	üzere	iki	farklı	ka-
tegoride	düzenlenecek.	(III)	Bedensel	ve	ge-
lişimsel	bozukluklarla	ilgili	sekiz	farklı	alanda	
yapılacak	olan	bu	yarışma	çok	güzel	planlan-
mış.	(IV)	Yarışma	için	son	başvuru	tarihi	Ma-
yıs	2020	olacak.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi öznel yargı içermektedir?
A) I B) II C) III D) IV



Adı	 :	...........................................

Soyadı	:	...........................................

D
ER

S	
U
YG

U
LA

M
A
	T
ES

Tİ
	•
 0

6

7.	Sınıf	|	Türkçe

Karşılaştırma, Örneklendirme, Benzetme ve Abartma Cümleleri ● 
Duygu Belirten İfadeler

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam 
özelliği yanlış verilmiştir?

A)	Fırtına	 dağları	 yerinden	 oynatıyor,	 değ-
diği	 ağaçta	 tek	 bir	 yaprak	 bırakmıyordu.	 
₺	Abartma	

B)		Bugün	 karşılaştığımız	 problemlerden	 biri	
de	trafikteki	aşırı	bekleme	süreleridir.	
†	Örneklendirme

C)		Anlattıklarını	pek	çok	kişi	dinledi	ama	be-
nim	kadar	 iyi	anlayan	hiç	kimse	çıkmadı.	
₺	Karşılaştırma

D)		Hızlı	koşabileceğini	sanıyor	ama	onun	ka-
dar	az	antrenman	yapan	biri	için	imkânsız.	
†	Benzetme

2. (I)	 Mutluluk,	 insanın	 içinde	 bulunduğu	 duy-
gu	durumundan	hoşnut	olma	hâlidir.	(II)	Bilim	
insanları	araştırmalarında,	imkânları	sınırlı	in-
sanların	 daha	 kolay	 mutlu	 olduğu	 sonucuna	
varmışlar.	 (III)	Bunu	 ilk	duyduğumda	kulakla-
rıma	 inanamadım.	 (IV)	 Fakat	 etrafa	 bakınca	
maddi durumu iyi veya mesleki anlamda iler-
lemiş	insanların	bu	araştırma	sonuçlarını	des-
tekleyecek	durumda	olduklarını	görüyorum.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)		I.	cümlede	tanımlama	yapılmıştır.

B)		II.	cümlede	abartma	yapılmıştır.

C)		III.	cümlede	şaşırma	anlamı	vardır.

D)		IV.	cümlede	kişisel	bir	kanıdan	bahsedil-
miştir.

3. Bir masaldan alınan aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde tahmin anlamı vardır?

A)		Tarakla	havluyu	evde	unuttum,	gidip	geti-
reyim,	demiş.

B)	Telaştan	 olacak,	 kız	 olan	 bitenin	 farkına	
varamamış	hâlâ.

C)	Güvercin	gelip	pencereye	konmuş,	içeriye	
süzülmüş.

D)	Oğlan	bakmış	ki	saray	saraylıktan	çıkmış.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaş-
tırma söz konusudur?

A)	Yazarın	 en	 beğenilen	 eserleri	 çocuk	 ro-
manlarıdır.

B)	Keman	çalmayı	öğrenmek	 için	 kursa	git-
meye	başladı.

C)	Yeni	doğan	bebek	için	büyük	ve	güzel	bir	
çiçek	yaptırdılar.

D)	Aynanın	karşısına	geçip	saçlarını	tarama-
ya	başladı.

5. İşte	Kadıköy’e	gidecek	vapurun	zili	 çalmaya	
başladı.	O	zil,	şimdi	istediği	kadar	acılaşabi-
lir,	memur	demir	kapıyı	kapatabilir.	Ben	artık	
o	 vapurun	 yolcusu	 değilim.	 Benim	 oralarda	
artık	 kimsem	 kalmadı.	 Yüksek	 kaldırımdan	
istediğim	 kadar	 yavaş	 çıkabilir,	 dükkânların	
önünde	 oyalanabilirim.	 Şimdi	 beni	 bekleyen	
kalabalık	bir	ev,	bir	yuva	kalmadı.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A)	Amaç-sonuç	cümlesine	yer	verilmiştir.

B)	Öznel	ifadeler	kullanılmamıştır.

C)	Üzüntü	 anlamı	 taşıyan	 cümleler	 bulun-
maktadır.

D)	Endişe	ifade	eden	bir	cümle	kullanılmıştır.

6. •	 Hayatta	her	istediğin	olmayabilir.

•	 Keşke	hayallerimin	peşinden	koşsaydım.

•	 Onun	dostluğundan	hayır	gelmez.

•	 Hatalarımdan	ders	çıkarmayı	bir	türlü	öğ-
renemedim.

Bu cümlelerin herhangi birinde aşağıdaki 
kavramların hangisinin örneği yoktur?

A)	İhtimal	 B)	Pişmanlık

C)	Azımsama	 D)	Yakınma
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakın-
ma” anlamı vardır?

A)	Bir	yere	gittiğinde	geç	geleceğini	bize	ha-
ber	vermeyi	öğrenemedi	bir	türlü.

B)	Bisikleti	ustaca	manevralar	yaparak	sürü-
yordu.

C)	Dergiye	uğramadığına	göre	bir	 işi	 çıkmış	
olabilir.

D)	Siz	de	göreceksiniz,	verilen	cezalar	onun	
davranışlarını	düzeltecek.

8. (I)	Çoban	köpekleri	sürülerin	 idaresinde	kul-
lanılan	köpeklerdir.	 (II)	Sahibinin	el	 işaretleri	
ve	 ıslıkla	verdiği	komutları	anlayarak	sürüyü	
güdebilir.	 (III)	Bu	köpekler,	her	 türlü	zorlukla	
baş	 edebilecek	 bünyededir.	 (IV)	 Bunlar	 çok	
sevimli	 ve	 cana	 yakın	 köpekler	 olmakla	 bir-
likte	yabancı	insanlara	karşı	saldırgan	olabilir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi “hem	olumlu	hem	de	olumsuz	yargı” 
içermektedir?

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

9. (I)	Bugünkü	olay	da	neydi	öyle?	(II)	Beni	çok	
şaşırttın.	 (III)	 Seni	 savunmamın	 karşılığı-
nı	böyle	vermemeliydin.	 (IV)	Bunu	unutmam	
mümkün	değil.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi “sitem” içermektedir?

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

10. (I)	Çok	istediğim	hâlde	bugüne	kadar	okuma	
yazma	öğrenemedim,	cahil	kaldım.	(II)	Sizden	
isteğim,	 uygun	 zamanlarınızda	 bana	 okuma	
yazma	öğretmenizdir.	(III)	Karşılık	olarak	em-
redeceğiniz	 her	 hizmeti	 görürüm.	 (IV)	 Dük-
kânınızı	 siler,	 süpürür	 hatta	 ev	 işlerinize	 de	
yardım	ederim.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde “hayıflanma” anlamı vardır?

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

11 ve 12. soruları aşağıdaki metne göre ce-
vaplayınız.

(�)	Güney	Afrika’da	yaşayan	kara	mamba,	dün-
yanın	 en	 zehirli	 ve	 en	 hızlı	 yılanlarından	 biridir.	 
(�)	Ortalama	2,5-4	metre	arasında	bir	uzunluğa	
sahiptir.	(�)	Ölümcül	bir	zehre	sahip	olan	bu	yılan	
türü	tek	bir	ısırıkta	100-400	miligram	arasında	ze-
hir	bırakabilir.	(�)	Oldukça	ürkütücü	bir	görüntüye	
sahip	olan	kara	mamba,	zamanının	çoğunu	uyu-
yarak	geçirir.

11. Bu metinde “�” sembolü ile belirtilen cüm-
leyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A)	Amaç-sonuç	ilişkisi	vardır.

B)	Şaşırma	anlamı	içerir.

C)	Karşılaştırma	cümlesidir.

D)	Neden-sonuç	ilişkisi	vardır.

12. Bu metinde “�” sembolü ile belirtilen cüm-
leyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A)	Ön	yargı	anlamı	içerir.

B)	Küçümseme	anlamı	vardır.

C)	Tanımlama	cümlesidir.

D)	Nesnel	yargılıdır.


