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   Türkçe - 7                                                                                                                                                        Test - 2 
Yaprak Test 

  Adı Soyadı:                                                                                                   Sınıf/Şube:                  Okul No: 

  

1. Utku Anıtı 

Afyonkarahisar’da bulunan anıt, ünlü heykelci Heinrich Krippel tarafından 1934-1936 yılları ara-
sında yapılmış ve 24 Mart 1936 günü açılmıştır. Heykeli taşıyan kaidenin çevresinde tunçtan ka-
bartmalar bulunmaktadır. Kaidenin çevresindeki kabartmaların ön yüzde Atatürk'ün sol profilden 
bir portresi, arka yüzde Türk askerinin taşıdığı sancağı işgalden kurtulan halkın öpmesi, sol yüzde 
Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak'ın harita üzerinde yaptıkları Başkomutanlık Meydan Muhare-
besi planı, sağ yüzde ise Türk askerinin yaptığı bir süngü saldırısı betimlenmiştir. Üstteki heykel 

Türkiye’yi alttaki ise düşmanları sembolize etmektedir. 

Utku Anıtı ile ilgili verilen bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? 

A) Afyonkarahisar ilinde bulunan Utku Anıtı, ünlü sanatçı Heinrich Krippel tarafından demir malzeme kullanılarak 
dört yıl içerisinde tamamlanmıştır. 

B) Anıtın üstünde betimlenen figür Kurtuluş Savaşı’nın sonunda zafer kazanan Türkiye Cumhuriyetini, alttaki figür 
ise işgalci düşmanları temsil etmektedir. 

C) Kaidenin çevresindeki kabartmalarda; ön yüzde Atatürk'ün sol profilden bir portresi, arka yüzde düşmanların 
Türk askerinin sancağını öpmesi gösterilmiştir. 

D) Harita üzerinde yaptıkları Sakarya Meydan Muharebesi planı bulunan anıt, 24 Mart 1936 tarihinde dönemin baş-
bakanı İsmet İnönü tarafından açılmıştır. 

 

 

 

2. (1) Çok öfkeli olmak anlamında “ateş püskürmek”,  
(2) yersiz ve karşısındakine dokunacak söz söyleme 
anlamında “pot kırmak”, (3) istenilen işi yapmamak 
için çeşitli bahaneler bulmaya “ipe un sermek”, (4) bir 
işin üstesinden gelene kadar zorluk çekmek anlamın-
da “ağzından baklayı çıkarmak” deyimi kullanılır.  

Yukarıdaki paragrafta yapılan deyim açıklamaların-
dan hangisi yanlıştır?  

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

  
 
 
 

3. ‘’İyi bilmeliyiz ki, okuduğumuz her satır, kafamızın 
içinde, yeni bir düşünce âlemi yaratır. Ya eski düşün-
celerimizi yerinden oynatarak onları canlandırır ya 
yeni bir düşünce ile varımızı artırır. Kitap, en gerçek 
bir dosttur. Dalgınlığa vurmadan okunan güzel bir 
kitaptan sonra, tıpkı çok sevdiğimiz bir arkadaşla ko-
nuşmaktan aldığımız tadı duyarız. Ona her an davetli 
gibiyizdir. Biz yanına gidinceye kadar gözleri gözleri-
mize tatlı tatlı güler; açmaya ve çevirmeye başladığı-
mız beyaz yaprakları sevinçten ellerimizi okşar.’’           

Metinden hareketle hangisine ulaşamayız? 

A) Kitaplar kıymetini bilenler için sohbet ettiğimiz 
vefalı bir arkadaştır. 

B) Kitaplar bizi her zaman davet eden, bizi görünce 
de sevinen bir dost gibidir. 

C) Kitaplar, dalgınlık yapan ve okumayı ihmal edenler 
dışında herkesi merakla bekler. 

D) Kitaplar eski düşünceler geliştiren ve yeni düşün-
celer oluşturan kaynaklardır. 

 

  

4. (I) Gökyüzüne daha yakın olayım diye şehrin hemen 
arkasında yükselen tepeye tırmandım. (II) Burası epey 
yüksekte bir yer olduğundan tabi ki biraz serindi.  
(III) Esinti beni çok fazla rahatsız etmemiş olsaydı 
daha fazla vakit geçirecektim. (IV) Gökyüzü buradan 
ovadakinden çok daha yakındı bana ama artık dön-
mem gerekiyordu. 

Numaralandırılmış cümlelerle ilgili hangisi doğru-
dur? 

A) I numaralı cümle sebep sonuç cümlesidir. 

B) II numaralı cümle koşul sonuç cümlesidir. 

C) III numaralı cümle amaç sonuç cümlesidir. 

D) IV numaralı cümle karşılaştırma cümlesidir. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi bir 
başka durumun gerçekleşmesine bağlıdır? 

A) Çocukluktan kalma bazı huylarını değiştiremeye-
ceğini biliyordu. 

B) Bunlar, atadan kalma değerlere sahip çıkmanın 
gereğiydi. 

C) Onlardan kurtulmayı düşündüğünde yüzünde bir 
gülümseme beliriyor. 

D) Sınıfın kapısından bu yüz ifadesiyle girmemeliydi. 
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6. Tabloda anlam kaymasına uğramış cümleler ve kaste-
dilen anlamlar verilmiştir. 

 Cümle Kastedilen Anlam 

I. Nasrettin Hoca bir gün eşeği-
ne biner. 

Geçmiş zaman 

II. Her akşam spor yapıyorum. Geniş zaman  

III. Sonraki gün eve dönüyor. Gelecek zaman 

IV. 1071’de Anadolu’nun kapıları 
açılır. 

Geniş zaman 

 

Hangisinde kastedilen anlam yanlış verilmiştir? 

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

  
 

7. Fiiller bir yargıyı iletirken hareketin, oluşun, kılışın, duru-
mun, işin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği zamanı da 
belirtirler. 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili fiil, zaman 
anlamı taşımaktadır? 

A) Gerilir zorlu bir yay  
Oku fırlatmak için; 

B) Gece gökte doğar ay 
Yükselip batmak için. 

C) İnsan büyür beşikte  
Mezarda yatmak için. 

D) Kahramanlar can verir 
Yurdu yaşatmak için 

 

  
 

8. (I) “Sürgün” adlı romanı, canlandırdığı tip ve atmos-
fer açısından başarılı olmuştur. (II) Bu roman, okuyu-
cunun merakını ayakta tutan bir kurguya sahiptir.  
(III) “Nilgün” adlı romanı popüler edebiyatın örnek-
lerinden biri. (IV) “Bugünün Saraylısı” ve “İstan-
bul’un Üç Yüzü” adlı romanları da bu dönemi anla-
tan en önemli romanlardandır. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” 
anlamı vardır? 

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

  
 

9. Ek fiil birleşik zamanlı fiil yaparken cümleye farklı 
anlamlar da katar. 

Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye katığı an-
lam yanlış verilmiştir? 

A) Bu akşam sinemaya gidecektik. (gerçekleşmiş bek-
lenti) 

B) Gençken düzenli şekilde spor yapardım. (terk 
edilmiş alışkanlık) 

C) Önlemlerimizi önceden almalıydık. (geçmişte ya-
pılması gereken zorunluluk) 

D) Bu saate kadar işten gelmiştir. (ihtimal) 
 

  
 
 

10. Esmedi deli rüzgâr, getirmedi kokuları. 

Dili tutuldu bülbülün, söylemedi şarkıları. 

Başladı yağmur, yağdı üstlerine. 

Geldi bahar, unutturdu acıları. 

Kaçıncı dizede kişileştirme yapılmamıştır? 

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

  
 

11 

 

Görseldeki veriler incelendiğinde aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Öğrencilerin en az izlediği program çizgi film olur-
ken en çok izlemeyi tercih ettiği dizidir. 

B) RTÜK tarafından yapılan bu araştırmaya 3 bin 29 
ortaokul öğrencisi katılmıştır. 

C) Çocukların tercih etmediği programların içinde en 
çok takip edilen belgesel programlarıdır. 

D) Çocukların içinde, haber programlarını hiç izleme-
yenlerin oranı diğerlerinden daha yüksektir. 

 

 
 
 
 
 

 

12. Levent, Bilge, Sinem, Duru ve Irmak adlı öğrencilerin 
okula gelme zamanları incelenmiştir ve onlarla ilgili 
bilinenler şunlardır: 
 Irmak’tan sonra bir kişi okula gelmiştir. 

 Sinem ve Bilge okula art arda gelmiştir. 

 Okula ilk gelen kişi Levent’tir. 

Bu bilgilere göre hangisi kesin değildir? 

A) Levent, Sinem’den önce gelmiştir. 

B) Sinem, Bilge’den önce gelmiştir. 

C) Irmak, Duru’dan önce gelmiştir. 

D) Bilge, Irmak’tan önce gelmiştir. 
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