7. SINIF 1. DÖNEM GENEL TEST
1. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) rica etmek
B) red etmek
C) emretmek
D) affetmek
2. "Şaşırıyorum" sözcüğü için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) II. Tekil kişi
B) geniş zaman
C) haber kipi
D) dilek kipi
3. "Otobüse yetişmen için elini çabuk tutmalısın."
cümlesinin yüklemi dilek kiplerinden hangisiyle
çekimlenmiştir?
A) istek kipi
B) gereklilik kipi
C) emir kipi
D) dilek koşulu kipi
4. Aşağıdakilerin hangisinde "olmak" eylemi,
yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Bu elbise sana olur mu?
B) Ailesi ona yardımcı olur her zaman.
C) En sevdiği yemeği yiyemeyince bana dert oldu.
D) Sana her şey feda olsun.
5. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, olumsuz bir
birleşik eylemdir?
A) Sizden ayrılmayı hiç istememiştim.
B) Sevgi, gözyaşı dökerek gösterilmez.
C) Bu yemeğin yapılışını bilmiyormuş.
D) Yağmur bastırınca evden çıkamadık.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf
olarak kullanılmıştır?
A) Tatlı tatlı sözleriyle kendini affettirdi.
B) Derslerinde başarılı, akıllı uslu bir öğrenciydi.
C) Otobüse yetişmek için hızlı hızlı yürüyordu.
D) Mini mini çocuklar sınıfı doldurmuştu.
7. "Böyle" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zarf görevinde kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Hayatımda böyle karpuz görmedim!
Böyle düşünüyorsan çok üzülürüm...
Benim böyle karışık işlere aklım ermez...
Artık böyle insanlarla uğraşmaya vaktim yok!

8. Aşağıdakilerden hangisinde “mi” edatı pekiştirme
anlamındadır?
A)
B)
C)
D)

Teşekkür aldım mı çok mutlu olacağım.
Güzel mi güzel bir karnem var.
Ama öyle mi ya?
Kalemimi sen mi aldın?

9. Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirir?
A)
B)
C)
D)

Yıllar geçtikçe yaşlanıyorum.
Durmadan ders çalışıyorum.
Yorgunluktan annesinin kucağında uyumuş.
Otobüse yetişmek için koşuyordu.

10.
Aşağıdakilerin hangisinde nokta kullanılmaz?
A) IV Murat
B) 10 30'da geldi
C) Gördü mü bilmiyorum
D) Dün mü geldiniz

11. Aşağıdakilerin hangisinde yön anlamlı
sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Burdur, Antalya'nın kuzeyindedir.
B) Rüzgar batıdan esiyor.
C) GAP, Güneydoğu Anadolu'yu canlandırdı.
D) Evi daha Güneye yapmalıydı.
12.
Aşağıdakilerden hangisinde "dolaylama"ya bir
örnek vardır?
A) Ahmet Bey hayat arkadaşını geçen yıl yitirdi.
B) Güneşin gülen yüzü içimi aydınlatıyor.
C) Koca sahil o gün bomboştu.
D) Onun için canımı bile veririm.
13.
"Dün" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde diğerlerinden farklı anlamda
kullanılmıştır?
A) Dün Alsancak'ta eski bir arkadaşıma rastladım.
B) Dünkü gazeteyi henüz okumadım.
C) Dün, geleceğini düşünmeyenler, bugün özlemlerinden
uzak yaşamaktadır.
D) Önce dünden kalan yemekleri yiyelim.
14. Aşağıdakilerin hangisinde "yazmak" sözcüğü
"mecaz" anlamda kullanılmıştır?
A) Adresini, çantasından çıkardığı küçük bir kağıda
yazıp verdi.
B) Alnımın yazısıymış, ne yapsam silemem ki.
C) Dönem ödevini en güzel şekilde yazmış.
D) Okumayı öğrendi; ama söyleneni tam olarak
yazamıyor.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı
sözcük kullanılmamıştır?
A) Dünya bir araya gelse bu fikrimden vazgeçmem.
B) Dişçi, bu boşluğu bir köprüyle kapatacak.
C) Bazı dizelerde hem aşk hem nefret var.
D) Erken gelen gol, bir anda moralimizi bozdu.
16. "Ağır bir çuvalı sırtına güçlükle aldı."Bu cümledeki
"ağır" sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle aynı
anlamdadır?
A) Öyle ağır bir adam ki yarım saatlik işi beş saatte
bitirir.
B) Ortalığı ağır bir duman kapladı.
C) Bu sandık çok ağır, yerinden kımıldamıyor.
D) Ambulansta beş ağır yaralı var.
17. "Kök" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
gerçek anlamında kullanılmamıştır?
A) Bazı bitkiler yumru, bazıları saçak köklüdür.
B) Ceviz ağacının kökleri toprağın üstüne çıkmıştı.
C) Araştırmalarımızı sonucunda olayı kökten çözdük.
D) Boyaların birçoğu bitki köklerinden yapılır.
18. "Ağız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
"pek yakın yer" anlamında kullanılmıştır?
A) Küçücük ağzı, pamuk gibi elleri vardı.
B) Otomobil, uçurumun ağzına gelip durdu.
C) İlk ağızda borcunun yarısını ödeyebildi.
D) Kebapçının geniş ağızlı bıçağı, döneri bir defada
indiriyordu.
19. "Yaş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Akıl başa yaşla gelir.
B) On yedi yaş, insanın en güzel çağıdır.
C) Yaş tahtaya hiç basmaz.
D) Kadınların yaşı sorulmaz.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir
sözcük soyut bir anlam kazanmıştır?
A) Bu işte senin parmağın olduğunu biliyordum.
B) Yorgunluktan ayakta duracak hali yoktu.
C) Her akşam bir saat müzik dinlerdi.
D) Paketlerin hepsini elinde tutuyordu.
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç
ilgisi yoktur?
A) Dolu yağdığından ürünler telef oldu.
B) Sazı çatlatmamak için dikkat ediyordu.
C) Zamanın geçtiğinden kimse haberdar olmadı.
D) Param düzenli gelmediğinden epey sıkıştım.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi vardır?
A) Gürültü yüzünden seni hiç duyamadım.
B) Sonucu öğrenmek için okula uğradım.
C) Soğukta beklediği için biraz üşütmüş.
D) Düğmesi bozuk olduğundan radyoyu açamıyorum
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi vardır?
A) Peynir yapmak için süt satın alıyor.
B) Hasta olduğundan işe gelemedi.
C) Kuşkulandığı için ihaleyi ona vermedi.
D) Korktuğundan dolayı mağaraya girmedi.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi söz konusudur?
A) Biraz dinlenmek üzere Marmaris'e gideceğim.
B) Tam kaçmak üzereyken kapıda yakalandık.
C) Masrafımı karşılamak üzere telefonumdan
faydalandırdım.
D) İlerideki oyuncuların yorulmak üzere olduğunu
anlamıştı.

30. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafa başlangıç
(giriş) cümlesi olabilir?
A) Bazıları bu görüşü benimsemez.
B) Betimleme, sözcüklerle resim yapmadır.
C) Bu bakımdan resim ile benzerlik gösterir.
D) Çünkü, sözcüklerle görüntüler resim gibi
yansıtılabilir.
31. "Gökten yağmur yerine inci yağsa, bir damlası
benim bahçeme düşmez." diyen kişi için,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karamsardır.
B) Talihinden şikâyetçidir.
C) İyimserdir.
D) Durumundan hoşnut değildir.
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı
niteliğindedir?
A) Romanlarında da üslubunun tadı hissediliyor.
B) Bu sanatçının müzikte ulaşılmaz bir yeri var.
C) Toplumu büyük bir başarıyla temsil ediyor.
D) Kitabında onun sadece romancı kişiliğini anlatıyor.
33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öznel" bir
anlatım vardır?
A) Büyük şairler başkalarından etkilenmeyendir.
B) Sait Faik eserlerini diğer dillere kendi çevirmiştir.
C) Gazeteler daha çok Batı eserlerine yer veriyor.
D) Mizah dergileri bugün en çok satan dergilerdir.
34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin kendi
düşüncesi söz konusudur?
A) Gecenin karanlığı insana ürperti verir.
B) Ağaçlar çiçek açmaya başlamış.
C) Dışarıda sağanak yağmur var.
D) Çağatay; uzun boylu, esmer bir öğrencidir.

25. Aşağıdakilerden hangisinde "amaç-sonuç"
ilişkisi vardır?
A) Yeni açılan mağazayı biz de görelim.
B) Konuyu anlamadan soruları çözemezsin.
C) Dilerim hayatta hep başarılı olursun.
D) Hakkımı almak için buralardayım.

35. Aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı
anlamdadır?
A) Ocağına incir dikmek
B) Ocağını söndürmek
C) Ocağına darı indirmek
D) Ocağına düşmek

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma
yapılmıştır?
A) Onunla eskiden beri çok iyi anlaşırız.
B) Bu, altından da değerlidir.
C) Senden bu başarıyı beklemiyordum.
D) Orada yiyecekten yana sıkıntımız yoktu.

36.
Aşağıdakilerin hangisinde "-ki"nin yazımıyla
ilgili bir yanlış yapılmıştır?
A) Sırtındaki çanta ağır mı?
B) Demekki her sorunun bir çözümü varmış.
C) Seninki bir şeye kızmış galiba.
D) Hâlbuki sen, ondan daha başarılısın.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanım
yapılmıştır?
A) Alçı, günümüzde inşaat sektöründe çok kullanılan bir
maddedir.
B)
Görünüşe kapılarak yanlış bir yargıya varmak
aldanmaktır.
C) Muhtaç değiliz ama bir kere çalışmaya alışmışız.
D) Yardım, insanlara en muhtaç oldukları anda yapılırsa
bir değer taşır.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki" nin
yazımı yanlıştır?
A) Görülüyorki bizden yana değilsin.
B) Hâlbuki ben öyle söylememiştim.
C) Sırtındaki çanta çok mu ağır?
D) Gel gör ki kazın ayağı öyle değil.

28.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir benzetme
yoktur?
A) Parayı kaptığı gibi gitti.
B) Azarlanınca dut yemiş bülbül gibi oldu.
C) Nalıncı keseri gibi kendine yontuyorsun.
D) Sahada dolapçı beygiri gibi dönüp durdu.
29.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme
anlamı vardır?
A) Kedi dediğin fare tutar.
B) İyi öğretmen öğrencileri konuşturan öğretmendir.
C) Öğretmen dediğin böyle olur.
D) Uyumlu insan akıllı insandır.

38.
Hangi cümlede "de" nin yazımı doğrudur?
A) Sizde katılın bize.
B) Bu dahada güzel oldu.
C) Sanada sordular mı?
D) Sende dursun o.
39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik
yazılması gereken "-de" ayrı yazılmıştır?
A) Hastanın yanında ben de mi kalayım?
B) Bahçedeki işleri Emre de yapabilir.
C) Bir kişi kapıyı açsın, konuklar dışarı da kaldı.
D) Testiyi kıran da suyu getiren de aynı tutuluyor.
40. "Ağaca balta vurmuşlar: 'Sapı bendendir.' demiş."
atasözündeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Benzetme
B) Abartma
C) Kişileştirme
D) Tanımlama
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