BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Türkçe

3. Tema
1. Bir alışveriş sitesi, bu siteye bağlı mağazalardan ürün satın alan müşterilerine aşağıdaki anketi uygulamaktadır.

Ürün Yorumu

Mağaza Yorumları

Bu ürüne kaç yıldız verirsiniz?

Ürün, açıklamalarda anlatıldığı gibiydi.
Mağaza, ürün paketine özen göstermişti.

Ürünü nasıl buldunuz?

Mağazanın iletişiminden memnun kaldım.
Mağazayı diğer kullanıcılara önerir misiniz?

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu alışveriş sitesinin bu anketi uygulama amaçlarından biri
olamaz?
A) Müşteri memnuniyetini tespit etmek
B) Ürün almak isteyenlere kullanıcı deneyimlerini aktarmak
C) Sitede satılan ürünleri kalitesine göre gruplandırmak
D) Siteye bağlı mağazaların hizmet kalitesini ortaya koymak

2. İlk gördüğüm deniz Karadeniz’di. Hatırladığım kadarıyla mevsimlerden sonbahardı ve dalgalar kıyıları çıldırmışçasına
dövüyordu. İlk karşılaşmam böyle olunca denizden korkar oldum. Yaklaşamadım fazla, berrak dalgalar arasında kulaç
atamadım hiç. Ta ki Akdeniz’le karşılaşıncaya kadar… Akdeniz’i görür görmez, balıkçıların kullandığı “karıncanın su içtiği”
deyiminin tam da bu deniz için söylenmiş olduğunu düşündüm.
Bu parçadaki altı çizili sözle Akdeniz’in hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Benzersizliği		

B) Büyüklüğü

C) Sakinliği		

D) Derinliği
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13 MAYIS

TÜRK DİL BAYRAMI
“Bugünden sonra hiç kimse dergâhta, divanda, mecliste
ve sarayda Türkçeden başka dil konuşmayacak.”
Karamanoğlu Mehmet Bey

Türkçe, 13 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in
fermanıyla ilk kez resmî dil kabul edildi.

Dünyada yaklaşık 220 milyon kişi Türk dilini konuşuyor.
Dünyada 7 binin üzerinde “konuşulan dil” bulunuyor.
Türkçe, en çok konuşulan diller arasında 14. sırada yer alıyor.
Türkçe, 600 binin üzerinde kelimeye sahip çok zengin bir dil.

Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı
11 binin üzerinde.

9 ülkede, Türkçe öğretiminin yapıldığı üniversite bulunuyor.

Türkçenin Bazı Lehçeleri
• Türkiye Türkçesi
• Özbek Türkçesi
• Kırgız Türkçesi
• Uygur Türkçesi

• Azerbaycan Türkçesi
• Kazak Türkçesi
• Tatar Türkçesi
• Türkmen Türkçesi

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılır?
A) Dünyadaki kimi dillerde Türkçe kelimeler yer almaktadır.
B) Bazı ülkelerde eğitimin her kademesinde Türkçe öğretimi yapılmaktadır.
C) Türkçenin en çok konuşulan lehçesi Türkiye Türkçesidir.
D) Türk Dil Bayramı, Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında kutlanmaya başlanmıştır.
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4. Psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar; duygular, yaratıcılık, öğrenme, kişilik, bellek, insanlar
arası ilişkiler ve insanların çevreyle ilişkisi gibi konularda eğitim alır ve bunlarla ilgili araştırmalar yapar.
Bu bilgilere göre aşağıdaki deneylerden hangisi psikolojinin alanına girmektedir?
A) Balonu şişirin ve yanan bir mumun üzerinde tutun. Balon kısa sürede patlayacaktır. Sonra ikinci balonu suyla doldurun, mumu yakın ve bu balonu da mumun üzerinde tutun. Bu kez balonun, alevin sıcaklığına daha uzun süre dayanabildiğini göreceksiniz.
B) Bir avokadoyu ezerek zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp saçlarınıza güzelce yedirerek sürün. Yarım
saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın. Saçlarınız eskisinden daha yumuşak olacaktır.
C) Sabah erken saatlerde bir toplu taşıma aracına binin. Esneyen birini gördüğünüzde onun çevresindeki insanların esneyip esnemediğine bakın. Ortaya çıkan sonuç, esnemenin bulaşıcı olup olmadığıyla ilgili ipuçları verecektir size.
D) Bir kibrit yakın ve onu duvardan 10-15 cm uzakta tutun. Kibriti tutarken başınızın üzerinde yaktığınız bir el fenerini
duvara yansıtın. Böyle olunca alevin yansımasının kaybolduğunu, sadece elinizin ve kibrit gölgesinin duvarda göründüğünü fark edeceksiniz.

5. Betimleme (tasvir), varlıkların belirgin özelliklerini göz önünde canlandıracak şekilde söz veya yazıyla anlatmaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde betimleme yoktur?
A) Erken yatmalıydım ama uyuyamıyordum. Çünkü bugün elime geçen mektupdaydı aklım. Acaba Ahmet, benim yerimde olsa ne yapardı? Eminim kendini benim kadar yıpratmazdı.
B) Minibüsle sabahleyin yola çıktık. Yeşilin bütün tonlarıyla bezenmiş ağaçların süslediği tepeleri aştık. Şırıl şırıl akan
suları geçip bir yeryüzü cennetine vardık. Ağaçların kuşattığı mavi, büyük gölü seyre dalan yamaçta durduk.
C) Bineceği at; yelesi ve kuyruğu siyah, sağ ön bacağında beyaz bir leke olan, kısa tüyleri güneşte parlayan heybetli bir
İngiliz kısrağıydı ki yürüyüşünde bile bir asalet vardı. Dörtnala kalktığında bir yay gibi geriliyor, karnı yere değecek
gibi oluyor, küçük kulakları arkaya yatıyordu.
D) Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamadım ama bir pazar yerindeydik. Cadde kenarındaki çiçekçinin
önünde, sokağı sulayan bir kız vardı. Otobüs, durağa yanaştığında dükkânın içinden uzun boylu bir adam çıktı ve
kıza kırmızı karanfillerden oluşan bir demet gösterdi.

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3. Tema
6. Akif, Burak, Cengiz, Doğukan ve Enes bir koşu yarışması yapmıştır. Bu kişilerin yarışma sonundaki sıralamalarıyla ilgili
şunlar bilinmektedir:
• Sıralamada Akif ve Enes arasında iki kişi vardır.
• Yarışmayı ilk sırada bitiren, ne Doğukan ne de Cengiz’dir.
• Enes yarışmayı beşinci sırada tamamlamıştır.
Bu bilgilerden hareketle,
I. Burak yarışmayı birincilikle bitirmiştir.
II. Doğukan ikinci olmuştur.
III. Cengiz yarışmayı üçüncü sırada tamamlamıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

7. Orta Anadolu’dan dünyaya yayılan en içli ve en gür sesin adıdır Neşet Ertaş. Bu toprakların duygusunu türküyle taşır
insanlığa. Sözünün saza, sazının insana anlatacakları, köklü geçmişimizin izlerini taşır âdeta. Hayatın acıları, hüznü ve
ruhu onun gümbür gümbür çaldığı sazının telinde, dünyayı kucaklayan bir gönül diline dönüşür ve onu büyük bir sanatçı
yapar.
Bu parçaya göre Neşet Ertaş'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Evrensel bir sanat dilinin olduğu
B) Sanatın farklı dallarında eserler verdiği
C) Eserlerinin yerel kültürü yansıttığı
D) Türkülerinin etkili bir üslubu olduğu
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8. Çoğunluğu Avrupa’dan seçilen altı ülkede, farklı ulaşım araçlarının kullanım oranını tespit etmek için yapılan bir araştırmanın sonuçları şu şekilde yayımlanmıştır:
Otomobil kullanım oranı en yüksek ülke %74 ile Kanada’dır. Kanada’yı %49 ile Almanya ve %47 ile Fransa takip etmektedir. %42 orana sahip iki ülke Danimarka ve İtalya olmuştur. Bisikletle ulaşım oranında ise en dikkat çeken ülke %20 ile
Danimarka olmuştur. Almanya %12 ile ikinci sırada, İsveç %10 ile üçüncü sıradadır. Araştırmadaki diğer ülkeler bisiklet
kullanım oranında %10’un altında kalmıştır.
Bu bilgilere göre söz konusu ülkelerin ulaşım analizini doğru gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
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9. Bir kelime bulma oyununun kuralları şu şekildedir:
• Verilen sözcüğün ilk harfi, bulunacak sözcüğün son harfi olmalıdır.
• Bulunacak sözcük, verilen sözcüğün son harfinin alfabede ardından gelen ilk ünsüzle başlatılmalıdır.
• Bulunacak sözcükte kalın ünlülerden (a, ı, o, u) sonra kalın ünlü, ince ünlülerden (e, i, ö, ü) sonra ince ünlü gelmelidir.
Bu kurallara göre aşağıdakilerin hangisi “kazan” sözcüğünden hareketle oluşturulmuştur?
A) Organik

B) Ortak

C) Patik

D) Parlak
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10. Bir belgesel yönetmeniyle yapılan görüşmeden alınan aşağıdaki konuşmaların hangisinde cevap, soruya uygun
değildir?
A) Soru: Yıllardır belgesel çekiyorsunuz. Dünyanın yirmi yıl önceki hâliyle bugününü kıyasladığınızda ne değişti?
Cevap: Okyanuslarda 1990’larda daldığımız ve görüntü aldığımız birçok yere gitmiyoruz. Artan su sıcaklığı nedeniyle
okyanusların dengesi bozulduğu için buralardaki pek çok doğal güzellik yok oldu.
B) Soru: Çektiğiniz belgesellerde, sizin için en unutulmaz ve en dramatik olan sahneyi anlatır mısınız?
Cevap: Aslında her tabiatın kendine özgü bir zorluğu var. Açıkçası Antarktika gibi soğuk yerlerde hava durumu gerçekten zorlayıcı. Sıcaklık çok düşük ve hiç ışık yok.
C) Soru: Son belgeselinizde yeni bir şey görecek miyiz?
Cevap: Çok zorlu çevre koşullarında farklı hikâyelerimiz var. Bu belgeselimizde daha önce hiç görüntüleyemediğimiz
Sibirya kaplanı gibi onlarca eşsiz türü izleyenlere sunuyoruz.
D) Soru: Belgeselde ana mesajınız nedir?
Cevap: Dünyada yaşayan canlılara yardım etmemiz gerekiyor. Bu nedenle dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruma konusunda insanların duyarlı olmasını istiyoruz.

11. (I) Eskiden eleştiri türünün sayıca ve nitelikçe yetersizliğinden sıkça söz edilirken bugün adı bile anılmıyor. (II) Eleştiriyle
yazar arasındaki ilişki unutulmuş gibi görünüyor. (III) Eleştiri yazılarının asıl amacı “görme” iken “gösterme” oldu ve bunlar aynı cümleleri tekrarlayan yüzeysel yazılara dönüştü. (IV) Başka bir deyişle eleştiriye reklamın mantığı, yöntemi ve
dili bulaştı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede karşılaştırmaya başvurulmuştur.
B) II. cümlede bir kanaat ortaya konmuştur.
C) III. cümlede benzetme yapılmıştır.
D) IV. cümlede mecazlı bir söyleyiş vardır.
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12. Aşağıda bulaşık makinelerinde yer alan enerji etiketlerindeki bazı simgelerin açıklamaları verilmiştir.

A+++
A++
A+
A

A

Enerji verimlilik sınıfı

Gürültü emisyonu
Desibel (dB)

dB

litre

Yıllık su tüketimi
Bulaşık makinesini yenilemek isteyen Melek Hanım’ın, alacağı ürünle ilgili ölçütleri şunlardır:
• Enerji verimlilik sınıfı en az A+ seviyesinde olmalıdır.
• Gürültü emisyonu 50 desibelin altında olmalıdır.
• Yıllık su tüketimi 2800 litrenin altında olmalıdır.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Melek Hanım’ın bütün ölçütlerine uygun bir bulaşık makinesinin enerji
etiketidir?
A)

B)

A+++
A++
A+
A

2400
litre

A+

52
dB

C)

A+++
A++
A+
A

2800
litre

A+++

44
dB

D)

A+++
A++
A+
A

2520
litre

A++

47
dB

A+++
A++
A+
A

2300
litre
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13. Büyük şairler her kelimeyi, her heceyi, her harfi bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek ve onların anlam inceliklerini hesaba
katarak oluşturuyorlar şiirlerini. Bu ince işçilik ve dikkat onlara zamanla zihinsel bir terbiye ve sezgi gücü kazandırıyor.
Bu şiir terbiyesiyle yetişmiş şairler roman yazmak istediklerinde hiç zorlanmıyorlar. Çünkü düzyazı süzgecinin delikleri
oldukça geniş.
Bu parçadaki altı çizili sözle, düzyazıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A) Büyük bir okuyucu kitlesine hitap ettiği
B) Edebî birikim gerektiren bir tür olmadığı
C) Eleştirmenler tarafından dikkate alınmadığı
D) Yazımının fazla titizlik gerektirmediği

14. Bir satıcı, müşterisine “Bu elektrikli süpürge, işinizi yarı yarıya azaltacaktır.ˮ deyince müşteri, manalı manalı gülümseyerek şu yanıtı verir:
— Harika, o zaman iki tane alayım!
Müşteri de satıcı da gülmeye başlarlar.
Bu metinde müşteri,
I. Kelime oyunu yapma
II. Yanlış anlama
III. Taklit yapma
güldürü unsurlarından hangilerine yer vermiştir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

15. Yoğun bir trafiğin ortasındaydım. Bir imza gününe yetişmeye çalışıyordum fakat trafiğin açılacağına da pek ihtimal vermiyordum. Ani bir kararla yönümü değiştirdim, diğer yoldan gidersem hedefime daha kısa sürede varacağımı düşündüm. Benimle aynı trafikte olduğunu sonradan öğrendiğim bir arkadaşım telefonda, tercihimin yanlış olduğunu, yolun
kısa bir süre sonra açıldığını söyledi. Bu nedenle tahminlerime olan güvenim epey sarsıldı.
Bu metindeki altı çizili ifadenin yazarla ilgili gönderme yaptığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aldığı yanlış karar sonucu yolunun uzaması
B) Arkadaşının kendisinden önce hedefe varması
C) Yoğun bir trafiğe yakalanması
D) Tahminlerine olan güvenini kaybetmesi
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16.

• Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılması sanatıdır.
• Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler yüklemektir.
• Benzetme; sözü daha etkili kılmak için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan, benzerlik bakımından güçsüz olanı
nitelikçe üstün olana benzetmektir.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi biri yoktur?
A) Dert gezmiş, derman da beraber gezmiş.
B) Arı gibi eri olanın, dağ kadar yeri olur.
C) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
D) Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.

17. Hatırlamak kalbin düşünmesidir; bırak, kalbin düşünsün!
Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kalbin düşünmesine örnek olabilir?
A) Aslan Bey, planlarını en yakın adamlarından bile saklar, “Yerin kulağı var.” derdi. Başkasıyla paylaşılan bir sır mutlaka
yayılırdı. Aslan Bey'in bu sessizliği, gizemli ve manasız bekleyişi herkesi sıkmıştı.
B) O gün ufak tefek eşyaları sırt çantama koyup sokağa attım kendimi. Yürümeye başladım, yol ayrımına gelince sağa
mı, sola mı gideceğimi düşündüm bir müddet. Sonra rastgele bir seçim yapıp yürüdüm.
C) İşim bitince “Aslında hiç de zor değilmiş bu işler.” dedim anneme. Odamı tertemiz yapıp annemden kocaman bir aferin kapınca kitaplığımdan bir kitap aldım. Niyetim balkonda, pırıl pırıl güneşin altında keyifle kitap okumak.
D) Arkadaşımda bugün bir hâller var. Sessiz olmamızı istediğinden beri oflaya puflaya bir şeyler yapıyor masasında.
Önündeki kâğıda bir şeyler mi çiziyor yoksa yazıyor mu, bilmiyorum. Acaba ne yapıyor?

18. İlahi bakış açısında anlatıcı; yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir. Kahramanların akıllarından geçenlere,
duygu ve düşüncelerine hâkimdir. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur; üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi ilahi bakış açısıyla yazılmamıştır?
A) Güneş, Boğaz’ın mavi sularına ve yeşil sırtlarına vururken Osman ve annesi Rumelihisarı’nın en yüksek burcundan
Boğaz’a bakıyordu. Sahil boyunca uzayan caddeden otomobil ve otobüsler hızla geçiyordu. Deniz, her zamanki gibi
dalgalıydı.
B) Dönüp eve baktı; yükselen kerpiç duvarların içindeki alaca karanlık odalar, gıcırdayan çürük kapılar, üst üste yığılmış
nohut çuvalları geldi aklına. Sonra görünmez bir tehlikeden kaçarcasına avludan hızla çıkıp gözden kayboldu. Tek
başına kalıp kendi kendine bağırıp çağırmakla babasının peşinden gitmek arasında bocaladı.
C) Bekçi, gitgide genişleyip her yere yayılan bu garip korkunun ortasında dimdik durmasına karşın perişandı aslında.
Henüz ne yapacağına karar vermemişti. Ona öyle geliyordu ki şu kalabalığı biraz daha oyalayabilse her şey düzelecekti.
D) Böyle yağmurlu günlerde evde oturup kitap okumak bana iyi geliyor; hem kitap okuyorum hem de kendimi dinleyebiliyorum, diye düşündü Ahmet Bey. Kendini bir gün önceye göre epey dinç hissettiği için sokağa çıktı. Yürümeye başladı. Yürürken bundan sonraki yaşamını nasıl şekillendireceği üzerine kafa yordu.
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19. İnsan, “Ben seni yenerim, sana haddini bildiririm.” mantığından uzak durup “Seninle anlaşabiliriz.” düşüncesine uygun
davranışlar sergilemelidir. Bu tavır, kavgaya niyetli kişileri bile yumuşatır.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana fikrine en yakındır?
A) Bir adam, kralı evine davet etmiş. Fakat misafirine o kadar laubali davranmış, o kadar lezzetsiz yemekler ikram etmiş ki
kralın canı sıkılmış. Evden çıkarken adama “Teşekkür ederim ama bu kadar sıkı dost olduğumuzu bilmiyordum!” demiş.
B) Üç dili ana dili gibi konuşan Barış Manço, pek çok dile de gazetelerini okuyabilecek kadar hâkimdi. Onun sürekli kullandığı bir cümle vardı: “İnsanın hayatta öğrenmesi gereken tek dil, tatlı dildir.”
C) Bazı insanlar en sevdiği tarafının ne olduğu sorulduğunda, kendisi hakkında olumlu bir düşünceye sahip olmadığı
için donup kalır. Hâlbuki insan, olumsuz yönlerini bildiği kadar olumlu yönlerini de bilmelidir.
D) Başkalarındaki kusurları görmekle, kendi kusurlarınızın da farkına varmış olursunuz. Bunları görmek, kendinizi düzeltmeniz konusunda yol gösterici olacaktır.

20. Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş hâline çekimli fiil denir. “Kitap okuyorum.” cümlesinde “okuyorum” fiili, kip ve şahıs eki aldığından çekimli fiildir.
Bu açıklamaya göre,
“Bayrağa saygı göstermeyi küçük yaşta öğrenen kişi, büyüyünce onu korumayı da çok iyi bilir.”
					
I
II
III
IV
cümlesindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiildir?
A) I.

C) II.

B) III.

D) IV.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

