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7. Sınıf 2. Yazılı Soruları

TÜRKÇE
1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

1.	 Aşağıdakilerin	hangisi	bu	metnin	başlığı	ola-
bilir? (5 puan)
A) Yazı ve Alfabe
B) İnsanın Üstünlüğü
C) Fenike Alfabesi
D) Resim Sanatı

2.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 ilk	 insanların	 hay-
vanlardan	 üstün	 olduğunu	 kanıtlayan	 du-
rumlardan	değildir? (5 puan)
A) Ateş yakmaları
B) Alet yapmaları
C) Balık tutmaları 
D) Resim yapmaları ve resimden anlamaları
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İlk insanlarla hayvanlar arasında, şimdi olduğu gibi, büyük ayrılıklar yoktu. Böyle olmakla beraber, 
daha baştan, insan, üç önemli başarısı ile zekâca bütün hayvanlardan üstün olduğunu kanıtlamıştır.

Bunlardan biri ateş yakmak, öbürü alet yapmak, üçüncüsü ise resim yapmak ve resimden anlamaktır. 
Hiçbir hayvan ateş yakamaz ve alet kullanamaz. Hayvanlar, değil resim yapmak, resimden anlamazlar 
bile. En zeki köpeğe renkli fotoğrafla çekilmiş, doğal büyüklükte bir kedi resmi gösterin. Hayvan hiç al-
dırmaz. Hâlbuki iki yaşında bir çocuğa küçük bir insan resmi gösterseniz, çocuk resme dikkatle bakar. 
Hatta belki babasına benzeterek “Baba!” bile der. Anlaşıldığına göre; eski insanlar, yalnız süs için resim 
yapmazlardı.

Resimle haberleşirlerdi de. Mesela, avdan dönen bir erkek, mağaranın önünde kum üzerine çizilmiş 
bir balık resmi görürse eşinin balık tutmaya gittiğini anlardı. Bu yol zamanla gelişti. Her türlü duygu ve 
düşünceyi anlatmaya elverişli bir resim yazı hâline geldi.

Her kelimeyi ayrı bir şekille göstermek için 
binlerce kelime şeklini ezberlemek çok güçtü. 
Bu yüzden sonraları bunun yerine heceler, birer 
işaretle gösterilmiş ve bunlardan yeni kelimeler 
oluşturulmuştur. Bunun arkasından da dildeki 
asıl sesler birer işaretle gösterilerek kelimeler 
bunlarla yazılmaya başlanmıştır. Bugün kullan-
dığımız harfler Fenike alfabesinden çıkmış, bize 
kadar gelmiştir. Fenike alfabesinden, bir koldan 
Arap alfabesi; öteki koldan da Yunan ve Latin 
alfabeleri türemiştir. Türk alfabesi, bazı harflerin 
kullanılışı başka olmakla beraber, Latin alfabe-
sinden alınmıştır.

(Türk Dili Dergisi)
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3.	 Metne	göre	Türk	alfabesindeki	harfler,	aşağı-
daki	alfabelerin	hangisinden	çıkmıştır?

 (5 puan)
A) Arap alfabesi
B) Fenike alfabesi
C) Latin alfabesi
D) Türk alfabesi

4.	 Bu	metnin	 anahtar	 sözcükleri	 aşağıdakiler-
den	hangisi	olabilir? (5 puan)
A) ateş, alet, resim, köpek
B) resim, yazı, alfabe, harf
C) çocuk, köpek, resim, baba
D) Fenike, Latin, Arap, harf

5.	 Bu	metnin	konusu	aşağıdakilerden	hangisi-
dir? (10 puan)
A) Yazının gelişiminde alfabelerin katkısı
B) İnsanların hayvanlardan üstün olma durum-

ları 
C) Mağara resimlerinin, bugünkü yazının köke-

nini oluşturması
D) Yazı ve alfabenin tarihsel aşamaları

6.	 Aşağıdaki	atasözlerini,	anlamları	ile	eşleştiriniz.	(10 puan)

1 32 4 5

1 Ummadığın taş baş yarar.

2 Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

4 Sarımsağı gelin etmişler de 
kırk gün kokusu çıkmamış.

3 Pilav yiyen, kaşığını yanında 
taşır.

a Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi, bunun için ge-
reken aracı eli altında bulundurmalıdır.

b Bir olaydan gerekli dersi alan, sonra uyanık davra-
nır.

c Elinden bir şey gelmez sanılan kişi, kendisinden 
beklenmeyen önemli işler yapabilir.

d Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başarı kaza-
namaz.

e İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler, 
haklarında yargıda bulunmakta acele edilmemelidir.

5 Sütten ağzı yanan, yoğurdu 
üfleyerek yer.

Atasözü Anlamı
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7.	Aşağıdaki	cümlelerden	nesnel	olanların	başına	“N”,	öznel	olanların	başına	“Ö”	yazınız. (10 puan)

8.	 Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	fiillerin	anlamlarına	göre	iş	fiili	mi,	oluş	fiili	mi,	durum	fiili	mi	oldu-
ğunu	belirleyiniz.	(10 puan)

1. Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.

2. Türkiye’de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı.

3. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı. 

4. İyi bir romancı, şiir yazamaz ama iyi bir şair, roman yazabilir.

5. Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.

6. Bursa nüfus yönüyle Türkiye’nin beşinci büyük kentidir.

7. Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya koşullanmak gerekir.

8. Oltayı atıp saatlerce beklemek bana zaman kaybı gibi geliyor.

9. Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin tadı, başka bir ozanınkinde yoktur.

Yarışmada birinci oldu. a

Annesi çocuğa süt içirdi.e

Güneşte çok duran kazağım solmuş.c

Çocuğun saçları günden güne uzuyordu. g

Ekmek bayatladı.i

Biraz yavaş konuşmayı dene.b

Çocuk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.f

Sabah erkenden kalktı.d

Sıcak bir temmuz günü doğmuşum.h

Dolaba koymayı unuttuğum yoğurt ekşimiş.j

İş

Oluş

Durum
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9.	 Aşağıdaki	fiillerin	kiplerini	belirleyerek	uygun	kutucuğu	işaretleyiniz.	(10 puan)

Fiiller Dilek-Şart İstek Gereklilik Emir

gülmeliyim

gelse

alayım

yaz

biterse

anlatalım

konuşma

götürmeliyim

yapmalısınız

bulursa

10.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 “başar-”	 fiilinin	 ge-
niş	zaman,	olumsuz	soru	ve	2.	çoğul	kişiye	
göre	çekimlenmiş	hâlidir? (5 puan)
A) Başarmazsınız.
B) Başaramaz mısınız?
C) Başarmaz mısınız?
D) Başarmayacak mısınız?

11.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	farklı	türde	
bir	 sözcüğü	belirten	bir	 zarf	 kullanılmıştır? 
(10 puan)
A) Treni kaçırmamak için durağa hızlı adımlarla 

yürüyordu.
B) Arkadaşını geçmek için daha çok çalışmalı-

sın.
C) Çok sıkıldım, ne zaman geleceksiniz?
D) Amcam, iki gün içinde gelecek.  

12.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	zaman	(an-
lam)	kayması	yoktur? (5 puan)
A) Her akşam egzersizimi yapıyorum.
B) Günler hep aynı şekilde devam ediyor. 
C) Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u 

fetheder.
D) Şu an çayımı yudumlayıp en sevdiğim diziyi 

izlemekteyim.

13. Ben türkülerden aldım haberi. 
 Ah bu türküler, köy türküleri,
 Ana sütü gibi candan, 
 Ana sütü gibi temiz.
	 Bu	dizelerdeki	söz	sanatları	aşağıdakilerden	

hangileridir? (10 puan)
A) Konuşturma-Benzetme
B) Kişileştirme-Benzetme
C) Abartma-Kişileştirme
D) Tezat-Mecazm
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