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1. “Bugün kantinde iyi para kazandık.” Altı çizili sözcüğün 
yerine hangisi getirilirse, cümle karşıt (zıt) anlam 
kazanır? 
A) kötü          B) çok          C) biraz            D) az 

  
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sormak" sözcüğü 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A)Kapıdaki görevliye, hastanede nöbetçi doktor yok mu 
diye sordu. 

B)Her gün kendisine mektup gelip gelmediğini sorar. 
C)Yoldan geçen yaşlı birisine saatin kaç olduğunu 

sordum. 
D)Arabamın başına bir şey gelirse bunu senden sorarım. 

  
3.  

 

 

Hangisinde ek fiilin olumsuz kipiyle çekimlenmiş bir 
sözcük vardır? 

A) Olanların hiçbirini bana anlatmadı. 

B) Bahar aylarında dağda gezmek gibisi var mı? 

C) İzlediğim film hiç de güzel değildi. 

D) Derin hayallere daldı gitti yine. 

  
4.  Karşılaştırmaya yer verilmiştir. 

 Neden sonuç cümlesi bulunmaktadır. 

 Amaç sonuç cümlesi içermektedir. 

Hangisi belirtilen özelliklerin hepsini 
barındırmaktadır? 

A)  Baharın huzur verici renkleri vardı dışarıda. 
Bahçemizde oyalanayım diye çapamı elime aldım. 
Dağlar meltemlerinin en serinini yolluyordu 
üzerime. Birkaç gül fidanı için çukur kazdım çünkü 
bu görkemli çiçekleri çok seviyorum.  

B)  Yağmur yağarsa hemen sığınacaktım evimizin 
saçakları altına. Ellerimdeki renk renk papatyaları 
anneme vereceğim diye sımsıkı tutuyordum. 
Gökyüzü kararmaya başladı. Hemen bulunduğum 
çayırdan evimize yöneldim.  

C)  Kitap okumak için kütüphaneye gittik. Kütüphanenin 
sessizliği, sakinliği bizi kendine davet ettikçe biz de 
bu davete icabet ederiz. Kütüphanemiz şehrin 
merkezinde, farklı türlerden ağaçların arasında hoş 
bir mimarisi olan bir bina. Hele bahçesinde bulunan 
mis kokulu çiçeklere dokunmak beni benden alır. 

D)  Mevsimlerin en renklisi karşıladı bizi Abant’ın 
girişinde. Herkesten önce ulaşmak için ağaçların 
güzellikleriyle buluşmaya hızlıca indim otobüsten. 
Yaradan özenmiş de özenmiş buralara.  

5. Hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır? 

A) Sabahın olmasını sabırla bekliyorum. 
B) Dününü bilmeyen bugününü asla anlayamaz. 
C) Akşam yemekte bir toplantı yapacağız. 
D) Söyleyeceklerimi not ederek hazırlanıyorum. 

  

6. “Oluş fiilleri; kendiliğinden gerçekleşen, dışarıdan 
müdahaleyle değiştirilemeyen durumları ifade eden 
fiillerdir.” 
Hangisinde oluş fiili kullanılmamıştır? 

A) Dışarda unutulan ekmekler küflenmiş.  
B) Eski günleri hatırlayınca hüzünlenmiş. 
C) Sulanmayan çiçekler hemen solmuş. 
D) Hastalığı uzun sürünce çok zayıflamış. 

  
7.  

 

 

Kupkuru bir ağacın dalıyım, yapayalnız. 
Uzaklarda bir yerlerde, bir şeyler kök salıyor. 

Yukarıda kullanılan söz sanatı hangisinde vardır? 

A) Ah bu türküler, türkülerimiz 
Ana sütü gibi candan Ana sütü gibi temiz  

B) İnliyordu dağın ardı, yasla, 
Her bir heceden heceden. 

C) Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla 
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. 

D) Çatlamış dudağımda ne bir ses, ne bir nefes 
Uzaklarda bir yerlerde, türküler söyleniyor 

  
8. (I) Beş yıl önce İzmit - İstanbul tren yolu üzerinde bir 

sarmaşık görmüştüm. (II) Bir fabrika bacasına sarılan 
yeşil bir sarmaşık. (III) Kırmızı tuğladan fabrika bacasını 
zamanla yemyeşil bir sarmaşık yukarı kadar sarmıştı. 
(IV)Doğanın endüstriye karşı zaferi gibi aldım o 
görüntüyü. (V) Zaferi demeyelim de, doğanın kendini 
hatırlatması diyelim. (VI) Ben de varım demesi. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak 
yazar kendi yorumunu yapmıştır? 

A) II          B) III               C) IV               D) V  
  
9. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin 

verilmesine kişileştirme denir.  

Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? 

A) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. 

B) Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. 

C) Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. 

D) Rüzgâr, selam getirdi memleketten bize. 
  

Afyonkarahisar Ölçme Değerlendirme Merkezi TÜRKÇE – 7. Sınıf 

Ek-fiil veya ek-eylemler; isim soylu kelimelerin sonuna 

gelerek onların yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, 

ayrıca basit fiillerden bileşik zamanlı fiil yapan eklerdir.  
Söz sanatları, ifadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini 

artırmak ya da az sözle çok şey ifade etmek için kullanılır. 

 



2 Afyonkarahisar ÖDM 

10. Ayrı ve bitişik yazılan sözcüklerle ilgili kurallar ve 
örnekler verilmiştir.  

I. Bağlaç olan ki ayrı 
yazılır.  

Bilmem ki, demek ki  
Geçmiş zaman olur ki hayali 
cihan değer. 

II. Şüphe ve pekiştirme   
göreviyle kullanılan ki 
sözü ayrı yazılır 

Seni öyle göreceğim geldi ki. 
Ders bitti, zil çaldı mı ki? 

III. Birkaç ki bağlacı 
kalıplaşmış olduğu için 
bitişik yazılır. 

hâlbuki, mademki 
Dün hastalandı, oysa ki her 
gün ellerini yıkardı.  

IV. Sıfat yapan –ki bitişik 
yazılır.  

Evdeki, kolumdaki 
Sağlık çalışanlarının 
üzerindeki yük azalır.  

 
Hangisinde verilen örnek cümle yanlıştır?  

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

11. Aşağıdaki görselde bulunma durumu eki  
(-de / -te ) getirildiği kelimeye bitişik yazılır ve 
cümleden çıkarılınca anlam bozulur.  
 

 
 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Evde kalmak, solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda 
çok önemlidir.  

B) Kovid-19 ile mücadele de alınan önlemler hayata 
geçiriliyor.  

C) Önlem almayan bir kişi, ayda 406 kişiye hastalığı 
bulaştırır. 

D) Ülkemizde sağlık sisteminin kapasitesi aşılmamış 
olur. 

  
 

12. “Dökülün, haydi dökülün kırmızı yapraklar, 
Toprağa vuran yağmurun sesini duyuyorum” 
dizelerindeki altı çizili fiillerin anlam özellikleri 
hangisinde doğru sıralanmıştır? 
 
A) Kılış fiili - Durum fiili 
B) Oluş fiili - Kılış fiili 
C) Durum fiili - Oluş fiili 
D) Oluş fiili - Durum fiili 

  
 
 
 
 

13. Ülkemizde deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları 
20 kumsal bulunmaktadır. Dünya genelinde de bu 
canlılar sadece belirli kumsallara yumurta bırakırlar. 
Bunun sebebi de deniz kaplumbağalarının yumurta 
bırakmak için sadece ince kumlu kumsalları tercih 
etmeleridir. Yumurtalarını kumsalda açtıkları çukurlara 
gömen deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtaları 
kırdıktan sonra kumu kazarak yüzeye çıkarlar. Bu 
nedenle kumun ince yapılı olması önemlidir. Ayrıca deniz 
kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için 
doğdukları kumsala geldikleri bilinmektedir.  

Verilen metinden hareketle hangisine ulaşılamaz? 

A) Deniz kaplumbağaları için yumurta bıraktıkları kumun 
yapısı önemlidir. 

B) Deniz kaplumbağaları, yumurtalarını bırakacakları yer 
için seçici davranmaktadırlar. 

C) Ülkemiz deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama 
alanıdır. 

D) Ülkemizde doğan bir deniz kaplumbağası yuvalamak 
için tekrar ülkemize gelecektir. 

  
 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim 
açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?  

A) Bütün gün koltukta hiçbir iş yapmadan oturur, elini 
sıcak sudan soğuk suya sokmazdı.  

B) Evlendikten sonra çok becerikli olmuş, elinden her iş 
geliyor artık.  

C) Ne yapacağına karar veremedi, telaşlandı, etekleri zil 
çalıyordu.  

D) İzin vermemek için ipe un seriyor, olmadık bahaneler 
ileri sürüyordu. 

  

15. Fiil kiplerinin farklı zaman ve anlamda kullanılmasına 
anlam kayması denir. 

Yüklemdeki kip: Gelecek zaman 

Cümlede kastedilen anlam: Gereklilik kipi 

Verilen cümlelerden hangisinde yüklemin kipi ve 
kastettiği anlam tablodaki gibidir? 
A) Okullar bir hafta sonra tatile girecek. 
B) Şu sıralar hep kitap okuyasım geliyor. 
C) Keloğlan padişahın yanına gelir. 
D) Bu arabayı eşi almış olacak. 

  

16. Bir fiilin kip ve şahıs ile ifade edilmiş haline “çekimli fiil” 
denir. 
    Minik kedi yemek yerken 
    Küçük köpek eğlenir 
    Kuşlar payını isteyince 
    Arkadaşlık filizlenir 

Şiirin kaçıncı dizelerinde çekimli fiil kullanılmıştır? 

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