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1.
İşe yaramaz duruma gelmek,
geçerl�l�ğ�n� kaybetmek.
Der�nden ve büyük b�r üzüntü
yaşamak.
Oyunlarda hata yaparak oyun dışı
kalmak.

''Yanmak” sözcüğü aşağıdak� cümleler�n
hang�s�nde bu anlamlarından herhang�
b�r�yle kullanılmamıştır?

A)Bu oyunda topu yere düşüren yanarak
oyundan çıkar.

B)Saat�nde yet�şemey�nce s�nema b�letler�m�z
yandı.

C)Yüreğ� yanıyordu kurtaramadığı her hastası
�ç�n.

D)Sorular çalışmadığımız yerden çıkarsa
yanarız.

2.
Her saz şa�r� g�b� Karacaoğlan'ın da yaktığı
ş��rler (türküler) mutlaka onların oluşuna sebep
olan h�kâyeler� hesaba katılarak
değerlend�r�lmel�d�r.

Yukarıdak� altı ç�z�l� sözcüğe anlamca en
yakın kullanım seçenekler�n hang�s�nde
ver�lm�şt�r?

A)Yanıp kül olmuş b�r ormandı karşısında
uzanan.

B)Anadolu �nsanının yaşadıklarıyla oluşan
türküler somut olmayan kültürel m�rasımızdır.

C)Yazdıklarını yaktı, küller�n� den�ze savurdu.
D)Tutuşturulmuş b�r çıra etrafı aydınlatıyordu.

 

3.
Esk� adamlar doğruyu söylem�ş
B�r ç�çekle bahar olmaz
K�ş� kend�n� b�l�p sağa sola sormalı
Can pazarı bu oyun olmaz
Zürefanın düşkünü beyaz g�yer kış günü
Sonunda ş�fayı kapıp da şaşırınca
Bana gel, ben� d�nle, �y� yaz
Defter� kalem� al �y� yaz.

Met�nde altı ç�z�l� sözcük gruplarından
hang�s� dey�m değ�ld�r?

A)Can pazarı
B)B�r ç�çekle bahar olmaz.
C)Kend�n� b�lmek
D)Ş�fayı kapmak

4.
Yen� t�p corona v�rüs (covıd-19) salgını
neden�yle �nsanların evler�ne kapanmasıyla
b�rl�kte toplu taşıma ve özel araç kullanımının
azalması, b�rçok �şyer�n�n kapalı olması,
fabr�kaların üret�m hızının azalması �le fos�l yakıt
kullanımı büyük oranda düşüş gösterm�şt�r.
(I)................. hava kal�tes�nde c�dd� �y�leşmeler
olduğu görülmüştür. (II)................. bu salgın
sebeb�yle doğaya �nsan etk�s�n�n azalmasıyla
çevreye olumlu etk�s� varmış g�b� gözükse de
hem çevre hem de �nsan sağlığı �ç�n tehl�ke
devam etmekted�r.

Met�nde ver�len boşluklara hang� geç�ş ve
bağlantı �fadeler�n�n kullanılması uygun
olur?

A) (I) Ama, (II) Çünkü
B) (I) Ne yazık k�, (II) Bunun �ç�n
C)(I) Fakat, (II) Bu nedenle
D)(I) Dolayısıyla, (II) Ancak



/

 Genel Tarama Test�-1
7. SINIF

Türkçe

5.
Yaz sıcaklarının b�z� bunalttığı b�r akşam
Karşıyaka kıyısında b�r yere oturduk. İzm�r, allı
pullu b�r gece güzel�. Yıldızlar uzak ve çek�ngen.
Den�zde uslu b�r kıpırdanma var. Den�ze vuran
ay ışığı b�r kuş sürüsünü andırıyor.Ten�m�z�
okşayan rüzgârla rahatlıyoruz.Sohbetler uzuyor,
zamanın nasıl geçt�ğ�n� anlamıyoruz.

Bu parçada hang� söz sanatları
kullanılmıştır?

A)K�ş�leşt�rme, abartma
B)Benzetme,abartma
C)Benzetme, k�ş�leşt�rme
D)K�ş�leşt�rme, konuşturma

6.
Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde b�ld�rme
k�p� d�lek k�p� yer�ne kullanılmıştır?

A)Perşembe günü keman ders�m var.
B)Sen� yarın erkenden bekl�yorum.
C)Bu odayı hemen terk edeceks�n.
D)B�z gelmeden dışarı çıkma!

7.
Cümlelerdek� zarflardan hang�s� farklı b�r
görevde kullanılmıştır?

A)Çok güzel b�r f�lm �zled�k.
B)Kadın, İng�l�zcey� hızlı öğrend�.
C)Çocuklar k�tapları sess�zce okuyor.
D)Ben ezelden ber�d�r hür yaşadım, hür

yaşarım.

8.
Dostluklar azalıyor çağımızda.Kend�n�z� b�r an
d�nley�n.Etrafınıza b�r bakın.S�z de fark
edeceks�n�z.Dostunuz çok az hatta yok g�b� b�r
şey.Yıllarca kend�n�z� dostluk dostluk d�ye
aldattığınızı anlayacaksınız.

Met�ndek� altı ç�z�l� f��ller�n anlam özell�ğ�
sırasıyla hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r?

A)Oluş, durum, �ş.
B) İş, oluş, durum.
C)Oluş, �ş, durum.
D)İş, durum, oluş.

 9.
İLAÇ KULLANMA TALİMATLARI
B�ts�f�c�n �lacı her kutuda 30 tablet �çeren
ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler
pembems� üçgen şek�llerde ve �k� eş�t parçaya
bölüneb�l�r şek�lde çent�kl�d�r. Her b�r tablet 10
mg olacak şek�lde ayarlanmıştır.
B�ts�f�c�n'� aşağıdak� durumlarda doktorunuzun
tavs�yes� �le doz ayarlanarak kullanmanız
tavs�ye ed�l�r.
Astım hastalığınız var �se,
D�yabet hastası �sen�z,
Böbrek yetmezl�ğ�n�z varsa.
B�ts�f�c�n sabahları kahvaltı sırasında veya
kahvaltıdan sonra �ç�lmel�d�r.
B�ts�f�c�n'�n yan etk�ler�:
Uyku bozukluğu,
Saç dökülmes�,
İş�tme sorunları,
Baş dönmes� şekl�nded�r.
Herhang� b�r yan etk� �le karşılaştığınızda
doktorunuza başvurunuz.

Aşağıdak�lerden hang�s� ver�len kullanma
tal�matına uygun değ�ld�r?

A)D�yabet hastası olan Ayşe Hanım doktoruna
danışıp günde 5 mg yan� yarım tablet �çeb�l�r.

B)B�ts�f�c�n'� yanlışlıkla günde 20 mg kullanan Al�
Bey'�n başı dönmeye başlayınca hemen
doktoruna g�tmel�d�r.

C)B�ts�f�c�n'� sabah uyanınca �çen Fatma Hanım,
ardından güzel b�r kahvaltı yapıp karnını
doyurmaldır.

D)Reçetes�ne günde 10 mg kullan, d�ye yazılan
Ömer Bey tablet�n yarısını kahvaltı sırasında
yarısını da kahvaltıdan sonra �çeb�l�r.
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10.

 

Ver�len görselde aşağıdak� b�lg�lerden
hang�s�ne ulaşılamaz?

 

A)Akc�ğer kanser�n�n %19 ‘unun ve KOAH’ tan
kaynaklanan ölümler�n %41’�n�n sorumlusu
hava k�rl�l�ğ�d�r.

B)2017 yılında traf�k kazası neden�yle ölenler�n
sayısı, hava k�rl�l�ğ�nden ölenler�n sayısından
daha fazladır.

C)Doğal afetler, hava k�rl�l�ğ�n�n sebepler�nden
b�r�d�r.

D)Hava kal�tes� değerler� hesaplanan 73 �lden
44’ünde hava k�rl�d�r.

 

11.
Okuma tutkuların en soylusudur.Ekmek nasıl
beden� beslerse o da ruhu öyle besler.Büyük
yazarlar en güzel k�tapları
okumuşlardır.Alphonse Karr okuma �ç�n "Tatlı
tatlı kend�nden geçme." dem�şt�r.

Bu parçada düşüncey� gel�şt�rme yollarından
hang�s� kullanılmamıştır?

 

A)Tanık gösterme B)Benzetme
C)Örnekleme D)Karşılaştırma

12.
Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde ek f��l
kullanılmamıştır?

 

A)Herkes eve g�rm�ş dışarısı da artık kararmıştı.
B)Camlara çarpıp aydınlığa ulaşma uğrunda

can veren s�nekler vardır.
C)Bu olay, büyük ve oldukça kalabalık b�r kentte

geçt�.
D)Durmadan gara trenler gel�r, gardan trenler

kalkardı.

13.
Bu sanatçımız sanatındak� değ�şgen coşkuya
kend�s�n� öyle kaptırdık� b�r yalnıştan b�r yalnışa
çarptı.B�r anlayıştan başka b�r anlayışa
savruldu.

Bu parçada hang�s�yle �lg�l� yazım yanlışı
yapılmamıştır?

A)Sözcüğün yanlış yazımı
B)Bağlacın yanlış yazımı
C)B�rleş�k sözcüğün yanlış yazımı
D)Ek�n yanlış yazımı
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14.
B�r arkadaşınızla karşı karşıya oturduğunuzu
düşünün.Yalnız b�r�n�z konuşuyor ve d�ğer�n�z
d�nl�yor. Acaba bu durumda b�r �let�ş�mden söz
ed�leb�l�r m�? Evet, söz ed�leb�l�r çünkü
arkadaşınızın yüz �fades�nden, oturuş
b�ç�m�nden s�z� anlayıp anlamadığını, sıkılıp
sıkılmadığını çıkarab�l�rs�n�z. B�r�n�z
konuştuğunda b�le �k� yönlülükten yan�
�let�ş�mden söz ed�leb�l�r. B�r� kend�n� sözlü
olarak �fade etmekte d�ğer� �se beden d�l�n�
kullanmaktadır. İnsanlar kend�ler�n� sözsüz
olarak da �fade edeb�l�r. Bunu yadırgamamak
gerek�r.

Met�nde altı ç�z�l� eylemler�n yapı özell�kler�
hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A)bas�t, bas�t, b�rleş�k
B) türem�ş, b�rleş�k, bas�t
C)bas�t, b�rleş�k, bas�t
D)bas�t, türem�ş, b�rleş�k

 

15.
Günlük �s�ml� yazın türünün tar�hsel gel�ş�m�n� ve
geç�rd�ğ� evreler� �ncelemek �sted�ğ�m�zde bu
yazın türü �ç�n �k� ayrı dönem olduğunu fark
eder�z. Bu dönemlerden �lk� günlükler�n edeb� b�r
n�tel�k kazanmasından öncek� dönemd�r. Tar�hte
�lk defa Romalılar günlük kullanmıştır. Edeb�
�çer�kten yoksun, b�r takım kamu kuruluşlarında
yapılan �şlemler�n unutulmaması amacıyla
tutulan ve "commentar��" adıyla anılan bu �lk
günlükler, duygusallıktan uzak notların kabaca
b�rleş�m�nden oluşmaktadır. Tar�hte, bu çeş�t
günlükler�n savaşlar ve asker� hareketler� not
etmek amacıyla kullanıldığı da görülmüştür.
Edeb�yat değer� taşımayan bu günlükler
şüphes�z tar�hç�ler �ç�n öneml� kanıtlardır.

Met�nden aşağıdak� yargılardan hang�s�ne
ulaşılamaz?

A)Günlük türünü tar�hte �lk defa Romalılar
kullanmıştır.

B)Günümüzde günlükler asker� �şler� ve devlet
�şler�n� not etmek �ç�n de kullanılmaktadır.

C)Yazılan �lk günlük örnekler� tar�hç�ler �ç�n
öneml� kanıtlardır.

D)Tar�hte yazılmış �lk günlükler edeb� değer
taşımaz.


