ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME
DENEME-1 ÇÖZÜMLER
1. Soru kökünde verilen cümle bir neden-sonuç cümlesidir. Bu cümle bir bağlaç kullanılarak
ilişkilendirilmelidir. Ama, fakat, lakin, ancak gibi bağlaçlar bu cümle için kullanılabilir. A seçeneğinde
verilen fakat bağlacı bu metinde kullanılabilir olup doğru şekilde yazılmıştır. Cevap A seçeneğidir.

2. D seçeneğinde "ağır" sözcüğü "oturaklı, ciddi" anlamında değil "davranışları yavaş olan" anlamında
kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

3. "Katılmak" sözcüğü verilen cümlelerde A seçeneğinde "iştirak etmek", B seçeneğinde "hak vermek,
onaylamak", C seçeneğinde "iştirak etmek", D seçeneğinde de "eklenmek" anlamında kullanılmıştır.
Cevap B seçeneğidir.

4. Soru kökünde "kanıtlanabilirlik açısından farklıdır." ifadesiyle cümlenin öznel mi nesnel mi olduğu
sorulmaktadır. Verilen cümlelerde B, C ve D seçenekleri öznel cümlelerken A seçeneği nesnel bir
cümledir. Cevap A seçeneğidir.

5. Verilen anlamlar görsellerin altında yer alan cümlelerle eşleştirildiğinde A seçeneği ön yargı, B
seçeneği öneri ve D seçeneği de bir tasarı cümlesi olarak karşımıza çıkar. Cevap C seçeneğidir.

6. Paragrafın akışına göre şıklar irdelendiğinde A, C ve D seçeneklerinin birbirine benzer ifadeler
oldukları ve düşüncenin akışına göre boş bırakılan yere getirilemeyecekleri görülebilir. Cevap B
seçeneğidir.

7. Metinde verilen "Aklına koydun mu kimse engelleyemez." ifadesi insanın yapmak istediği bir şeyi
ne olursa olsun, tüm engellere rağmen yapabileceğini ifade etmektedir. Burada vurgulanan ifade
"kararlılıktır" Cevap A seçeneğidir.

8. Metinde verilen II numaralı cümlede yer alan "bitirmek" ifadesi bir iş bildirirken III numarada yer
alan "küflenmek" ifadesi bir oluş bildirmektedir. Bu iki cümlenin yer değiştirmesi gerekmektedir.
Cevap B seçeneğidir.
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9. Verilen cümlelerde A seçeneği neden-sonuç, B seçeneği koşul-sonuç, C seçeneği amaç-sonuç ve D
seçeneği hayıflanma bildiren cümlelerdir. Cevap C seçeneğidir.

10. Metinde verilen cümleye C seçeneği eklendiğinde seçenekte yer alan "yine" ifadesi cümleye
eylemin daha önce de yapıldığı anlamını katar. Cevap C seçeneğidir.

11. Metinde yer alan "Fabl türü, ilk kez La Fontaine'in eserleri ile tanınmış bir edebi tür olmasa da o,
bugün bu edebi türün en önde gelen temsilcisi olarak kabul edilir." ifadesi ile La Fontaine'in fabl türü
ile tanındığının vurgusu yapılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

12. C seçeneğinde yer alan perde ifadesi tiyatrodaki bölümleri ifade etmektedir. Bu tiyatroda bir
terimdir. Cevap C seçeneğidir.

13." Sökmek" sözcüğü anlamlarıyla eşleştirildiğinde A seçeneğinde "kurulmuş bir şeyi parçalarına
ayırmak", B seçeneğinde "karışık bir yazıyı okumak" C seçeneğinde "vazgeçmek, uzaklaştırmak"
anlamında kullanıldığı görülmektedir. Cevap D seçeneğidir.

14. Verilen cümlelerde "Türkiye'nin en sulak alanlarından birisi" derken Türkiye'de başka sulak
alanların olduğu da dolaylı olarak çıkarılabilir. Bu bir örtülü anlamdır. Cevap C seçeneğidir.

15. C seçeneğinde yer alan "istemedim" çekimli fiili geçmiş zaman II. tekil kişi değil, geçmiş zaman I.
tekil kişi kipiyle çekimlenmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir.

16. Bir cümlenin kişisel düşünce ifade etmesi için o cümlede öznellik belirten bir sözcük bulunması
gerekmektedir. Verilen sözcüklerden IV numarada yer alan "harika" sözcüğü kişiden kişiye değişebilen
yani öznellik belirten bir sözcüktür. Cevap D seçeneğidir.

17. Karışık olarak verilen sözcükler anlamlı ve kurallı bir cümle olduğunda cümle "Sokaklar gibi çarşı
da sabahın ilk ışıklarıyla canlanmaya, hareketlenmeye başladı" olur. Cevap B seçeneğidir.

18. A ve D seçeneğinde yarışmanın kısa açıklaması, C seçeneğinde de başvuru yeri afişte yer almadığı
için bu afişler aranan özellikte afişler değildir. Cevap B seçeneğidir.
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19. Virgül A seçeneğinde" Eş görevli kelimeler arasına konur.", B seçeneğinde "Sıralı cümleleri
ayırmak için kullanılır.", C seçeneğinde ise "Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır." görevleri ile
kullanılmıştır. D seçeneğinde ise "Yüklemden uzak düşmüş özneyi göstermek için kullanılır."
görevinde kullanılmıştır. Verilenler arasında bu görev olmadığı için cevap D seçeneğidir.

20. Akrabalık bildiren amca, dayı, hala, merhaba vb. gibi sözcükler özel isimlerden sonra kullansalar
dahi küçük harfle yazılırlar. A seçeneğinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı
vardır.
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1. Verilen anlamların parçadaki karşılıkları şu şekildedir: Kare fark etmek, yıldız pozitif, daire alışkanlık,
üçgen insan. Bu sözcükler bulmacada yerlerine yerleştirildiğinde anahtar sözcük olarak EKSİ sözcüğü
karşımıza çıkar. Cevap A seçeneğidir.
2. Verilen cümlelerde "sil-" sözcüğü iş bildiren bir fiildir. Cevap D seçeneğidir.

3. Yol kelimesi A seçeneğinde "olması gerektiği gibi", B seçeneğinde "araçların üzerinde gidip
geldikleri alan", D seçeneğinde "gidecek mesafe" anlamında kullanılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

4. Kesmek sözcüğünün verilen anlamları ve şıklar eşleştirildiğinde eşleşme şu şekilde gerçekleşir:
I - A, II - C, IV - D. Cevap B seçeneğidir.

5. Verilen cümlelerde A, B ve D seçeneklerinde "karar vermek" kavramı üzerinde durulurken C
seçeneğinde "yenilgi" kavramı üzerinde durulmaktadır. Cevap C seçeneğidir.

6. Özel isimlerden önce gelen unvan, meslek adları, saygı sözcükleri büyük harfle başlar. Mimar
ifadesi kişinin mesleğini belirttiği için büyük harfle yazılmalıdır. Cevap D seçeneğidir.

7. Metinde ilk cümleden itibaren "konuşmak ve konuşmayı bilmek" kavramlarından bahsetmektedir.
Bu yüzden D seçeneği bu metne en uygun başlık olacaktır.

8. "Siz onun yerinde olsaydınız" ifadesi kişinin kendini başka birinin yerine koyması, onun gibi
düşünmesi, demektir. Bu tanımın tam karşılığı "empati" sözcüğüdür. Cevap A seçeneğidir.

9. Metinde geçen "Asıl önemli olan konuşmasını bilmek, yerinde ve zamanında konuşmaya dahil
olmaktır." cümlesiyle metnin ana fikri belirtmiştir. Cevap A seçeneğidir.

10. Metinde"... tıpkı şiirleri gibi" sözcüğü ile farklı türlerde eserler verildiği belirtilmiştir. "Öyküsü de
şiiri gibi güç anlaşılır." cümlesinden B seçeneğine ulaşılabilir. Son cümlede "Cahit Zarifoğlu
hikayeciliğinin okundukça anlaşılan ve sevilen bir tarzı vardır." cümlesi ile de C seçeneğine ulaşılabilir.
Cevap D seçeneğidir.
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11. "Stresin tetiklediği" ifadesi ile A seçeneğine, ilk cümleden B seçeneğine ve son cümleden de D
seçeneğini ulaşılabilir. Cevap C seçeneğidir.

12. Metinde " Bir kişi yeterdi." ifadesi ile bir konuda doğrunun tek olduğu, bunu bir kişi de savunsa
1000 kişi de savunsa aynı yere çıkacağı vurgulanmıştır. Bu fikir de D seçeneğinde belirtilmiştir. Cevap
D seçeneğidir.

13. Görselde konu, son başvuru tarihi ve ödül bilgileri yer almaktadır. Fakat jüri üyeleri ile ilgili bir bilgi
bulunmamaktadır. Cevap D seçeneğidir.

14. D seçeneğinde şair kederinin mutlu olmasını gözlerinin görüp yetişmesine bağlamıştır. Burada
kullanılan -se eki cümleye şart anlamı katmıştır. Cevap D seçeneğidir.

15. Grafikte verilen bilgiler incelendiğinde tarım 2019'da gerilemesi gerekirken D seçeneğinde aynı
kaldığı için bu seçenek elenir. B ve C seçeneklerinde giyim üretimi azaldığı için bu seçenekler de
elenmektedir. Cevap A seçeneğidir.

16. C seçeneğinde ayrılıp ifadesinden sonra kullanılan noktalı virgül (;) ve öğretmenin sözcüğünde
kullanılan kesme işareti (') noktalama yanlışıdır. Cevap C seçeneğidir.

17. Verilen cümlelerde A seçeneğinde istek kipi, B seçeneğinde görülen geçmiş zaman kipi, C
seçeneğinde emir kipi ve D seçeneğinde de gereklilik kipi kullanılmıştır. Cevap B seçeneğidir.

18. Verilen cümlelerde "karşı" sözcüğü A seçeneğinde "karşıt, zıt, muhalif", B seçeneğinde "ön,
huzur", C seçeneğinde "bulunan yere göre önde, ileride olan" ve D seçeneğinde "için, hakkında"
anlamlarında kullanılmıştır. Bu anlamlar birbirinden farklı dört anlamdır. Cevap D seçeneğidir.
19. D seçeneğinde kullanılan "harika" sözcüğü eklendiği cümleye ‘’beğeni’’ yani ‘’öznellik’’ anlamı
katmıştır. Bu yüzden bu cümle nesnel bir cümle olamaz. Cevap D seçeneğidir.

20. Metinde fabrikaların ve onların imalat faaliyetlerinin çevreye ne kadar kirlettiğinden, küresel
ısınma dolayısıyla buzulların eriyip dünyadaki sıcaklığın giderek arttığından bahsedilmiştir. A, B, D
seçeneklerinde yer alan görseller infografikte anlatılanlarla ilişkilendirilebilir. Fakat C seçeneğinde
plastik atıklar göze çarpmaktadır. Bu, infografikte bahsedilen bir durum değildir. Cevap C seçeneğidir.
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1. Anlamları verilen sözcükler şunlardır: kare özellik, yıldız hayat, daire etki ve üçgen de yine olarak
karşımıza çıkar. Bu sözcükler bulmacada yerlerine yerleştirildiğinde de B sütununda A seçeneğinde
verilen ZATİ harfleri oluşur. Cevap A seçeneğidir.

2. Soru kökünde ifade edilen söylenemez ifadesi yalnızca D seçeneğine ulaşılamaz. Cevap D
seçeneğidir.

3. Selama durmak ya da selam durmak insana özgü bir davranıştır. Çiçekler selam durmazlar.
Çiçeklere insana özgü bir özellik verildiği için cevap C seçeneğinde yer alan kişileştirme sanatıdır.

4. Cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden "baskın" dominant sözcüğü yerine, "nesil" jenerasyon
yerine, "tekdüze" monoton sözcüğünün yerine kullanılabilir. Cevap D seçeneğidir.

5. Verilen cümlelerde zorunlu sağlık sigortalarının toplam sağlık harcamalarındaki en yüksek payı
Danimarka'ya değil Japonya'ya aittir. Bu yüzden I. ifade yanlıştır. Yine IV. cümlede ise zorunlu sağlık
sigortalarının toplam sağlık harcamalarındaki en az harcama payı Japonya'ya değil Şili'ye aittir. Bu
ifade de yanlıştır. Cevap D seçeneğidir.

6. Verilen cümlelerde A seçeneğinde gece-gündüz, B seçeneğinde ileri-geri ve D seçeneğinde de sorucevap sözcükleri birbirinin zıttı sözcüklerdir. Cevap C seçeneğidir.

7. Verilen sözcükler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında sıralama şu şekilde
olur:
II-IV-I-V-III. Bu sıralamada baştan 3. sözcük A seçeneğidir.

8. Verilen görsellerde A ve C seçenekleri kızartma yağları aşırı kullanıldığı için, C seçeneği de ayaküstü
yenen ve hızlı hazırlanmış bir yiyecek olduğu için sağlıklı beslenmeye özendirecek bir projede
kullanılamaz. Cevap B seçeneğidir.

9. Verilen paragraf devam eden bir olayı anlatmaktadır. Bu olay anlatılırken okuyucunun zihninde
canlanması için ayrıntılara girilmiş, betimlemeler yapılmıştır. Bu anlatım biçimleri öyküleme ve
betimleme anlatım biçimleridir. Cevap A seçeneğidir.
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10. Paragrafın ilk üç cümlesi insanların yeteneklerini keşfedip bu yeteneklerine uygun biçimde eğitim
almaları ve meslek seçimlerini bu özellikler doğrultusunda yapmaları üzerine yazılmıştır. Fakat IV.
cümleden itibaren çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesinin ailenin
sorumluluğu olduğu konusuna geçilmiştir. Her paragrafta bir konu olmak zorundadır. IV. cümleden
itibaren yeni bir konuya geçildiği için bu cümleden sonra yeni bir paragrafa başlanmalıdır. Cevap C
seçeneğidir.

11. Verilen cümlelerde "düşkün" sözcüğü A seçeneğinde kırmızı kutudaki anlamıyla, B seçeneğinde
kavuniçi kutudaki anlamıyla ve C seçeneğinde de yeşil kutudaki anlamıyla kullanılmıştır. Cevap D
seçeneğidir.

12. Verilen cümlelerde A, C ve D seçeneklerinde nokta(.) kullanılması gerekir. B seçeneğinde ise
noktalı virgül(;) kullanılması gerekmektedir. Cevap B seçeneğidir.

13. Eylemin söylenme zamanı ile yapılma zamanın aynı olması demek eyleminin şimdiki zaman kipi ile
çekimlenmiş olması demektir. Seçeneklerden A seçeneğinde yer alan "yapıyor" sözcüğü şimdiki
zaman kipi ile çekimlenmiştir. Cevap A seçeneğidir.

14. Yüz özellikleri, verilen açıklamalar ile eşleştirildiğinde Tuğrul'a en yakın yüz şeklinin yuvarlak yüz
olduğu görülebilir. Cevap B seçeneğidir.

15. Verilen özellikler seçeneklerle karşılaştırıldığında B seçeneğinde Türkçe karakterlere yer verildiği
için A ve C seçeneklerinde de art arda gelen rakamlar kullanıldığı için elenirler. Cevap D seçeneğidir.

16. Verilen cümlelerde A, B ve C seçeneklerinde bir neden-sonuç ilişkisi vardır. Fakat D seçeneğinde
spora başlama nedeni değil amacı verilmiştir. Bu bir amaç-sonuç cümlesidir. Cevap D seçeneğidir.

17. Paragraf bütünüyle incelendiğinde metinde insanın teknolojiyi kötüye kullanımı ve bunun
sonucunda oluşabilecek durumlar örneklendirilmiştir. Bu fikri kanıtlamak için de otobüs ve atom
bombası örnekleri verilmiştir. Cevap D seçeneğidir.

18. Verilen kullanımlarda yeni sözcüğü C seçeneğinde "kullanılmış veya az kullanılmış olan ve eski
karşıtı" anlamında değil "o güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş
olan" anlamında kullanılmıştır. Cevap C seçeneğidir.
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19. Verilen metinlerinde kitap okumak kavramı üzerinde durulmuştur. Kitap okumanın faydalı bir
faaliyet olduğu, iletişimi güçlendirdiği ve insan ilişkilerini kuvvetlendirdiği belirtilmiştir. Fakat kitap
okumanın aileler yoluyla çocuklara kazandırılan bir alışkanlık olması gerektiği fikri metinlerde yer
almamaktadır. Cevap C seçeneğidir.

20. Şiirde yalnız kalan bir insanın davranışları ve yalnızlığın ona etkileri üzerinde durulmuştur. Ana
duygusu yalnızlıktır. Cevap B seçeneğidir.
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1. Tarihi yapılar, eski dönemde yapılmış ve günümüze kadar gelmiş yapılara verilen addır. Bu yapılar
insan eliyle yapılmışlardır. Verilen görseller incelendiğinde D seçeneği doğal yollarla oluşmuş bir
kalıntıdır. Bu yüzden "Türkiye'de Tarihi Yapılar" arasında gösterilemez. Cevap D seçeneğidir.

2. Metinde başarıya ulaşmak için asla vazgeçilmemesi gerektiği, var güçle çalışılması gerektiği, eğer
vazgeçilirse gerçekten yenileneceği belirtilmiştir. Bu A seçeneğinde verilen söz ile eşleşmektedir.

3. "Hakkını ödeyemem" deyimi "birinin iyiliklerine, emeklerine karşılık olarak ne yapılsa az olmak"
anlamını içermektedir. Cevap B seçeneğidir.

4. Verilen cümlede kullanılan "ama" sözcüğü bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. Verilen cümlede olumlu
bir durumdan olumsuza geçiş sağlanmıştır. Seçeneklerde verilen ancak, fakat, lakin sözcükleri bu
anlamı sağlar. Çünkü sözcüğü bu geçişi sağlamaz. Cevap C seçeneğidir.

5. Metnin son cümlesinde yazar, "Benim 82 yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için"
cümlesi ile başarının bir yere ulaşmak değil orada kalıcı olabilmek olduğu fikrini vurgulamıştır. Cevap
C seçeneğidir.

6. Verilen seçeneklerde armağan hediye, bolluk bereket ve hızlı da çabuk sözcüğü ile eş anlamlı olarak
kullanılabilir. Cevap C seçeneğidir.

7. I ve III numaralı cümlelerde insanların iyi olan tarafı görülmek istenirse, insanlara o gözle bakılırsa
kötünün görülmeyeceği, kötünün göz ardı edilebileceği ana fikri vardır. Cevap B seçeneğidir.

8. Verilen söz grupları anlamlı ve kurallı bir şekilde sıralandığında sıralama IV-V-II-III-I şeklinde oluşur.
Cevap A seçeneğidir.

9. Virgül (,) B seçeneğinde "kesirleri göstermek için", C seçeneğinde "kabul, ret onay ifade eden bir
sözcükten sonra" ve D seçeneğinde de "birbiri ardınca sıralanan cümleleri ayırmak için" kullanılmıştır.
Cevap A seçeneğidir.

10. A, B, C "dinledik, koyuldu, sevindi" sözcüklerinde görülen geçmiş zaman kipi, D seçeneğinde
"yapmalısın" sözcüğünde ise gereklilik kipi kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.
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11. Verilen görselden projeyi Eskişehir Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumlarının yürüttüğü
bilgisine ulaşılabilir. Cevap A seçeneğidir.

12. Verilen boşluklarda "gereken önemi vermemek" anlamına gelen "göz ardı etmek, "bir kişi veya
şey değerini yitirmek, rağbet görmemek" anlamında "gözden düşmek" ve "gelebilecek her türlü zararı
ve tehlikeyi önceden kabul etmek" anlamında da "göze almak" deyimleri kullanılabilir. "Gözden
kaybolmak" deyiminin kullanılabileceği bir yer yoktur. Cevap B seçeneğidir.

13. Dizlerinin bağı çözülmek deyimi uygun kullanılmamıştır. Cevap C seçeneğidir.

14. Metinde son cümleye kadar insanların sadece diş sorunu yaşadıklarında doktora gittiklerinden,
diğer durumlarda kontrollerini yaptırmadıklarından bahsedilmektedir. Paragraf bu ana fikir etrafında
şekillendirilmiş ve son cümlede de bu durumun olası sonuçlarından bahsedilmiştir. Cevap D
seçeneğidir.

15. Metinde Prof. Dr. Kazım Mirşan ile ilgili A, B ve C seçeneklerinde yer alan bilgilere ulaşılabilir.
Fakat ne zaman ve nerede vefat ettiği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Cevap D seçeneğidir.

16. Metinde "hem Kore hem de Türkiye örf ve adetler bakımından benzemektedir." ifadesi ile
karşılaştırma, "Örnek verecek olursak..." ile başlayan cümleden de örnekleme düşünceyi geliştirme
yollarına ulaşılabilir. Cevap C seçeneğidir.

17. B seçeneğinde verilen "Korelilerin ve Türklerin bütün gelenekleri, örf ve adetleri aynıdır." cümlesi
paragrafta verilen bir yargı değildir. Paragrafta Koreli ve Türklerin örf ve adet bakımından benzer
özellikleri olduğu fakat uygulamada bazı farklılıkların olduğu belirtilmiştir. Bu özelliklerin tüm örf ve
adetler için aynı olduğu sonucu çıkarılamaz. Cevap B seçeneğidir.

18. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmaya getirilen ek son harfin okunuşuna uymalıdır. A
seçeneğinde verilen TSK kısaltmasında kısaltmanın son harfi "ke" olarak okunur. Gelen ekin "nın"
değil "nin" olması gerekir. Cevap A seçeneğidir.

ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-4 ÇÖZÜMLER
19. Verilen grafikte polise kitaplarının sevilmesinin nedeni ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır.
Okuyanların erkek ya da kızlar bazında yüzdelik dilimleri verilmemiştir. Polisiye en çok okunan 2. değil
3. tür olmuştur. Bu ifadeler yanlış ifadelerdir. D seçeneğinde yer alan ifade ise doğrudur. Cevap D
seçeneğidir.

20. Bir cümlenin paragrafın giriş cümlesi olabilmesi için o cümlede kendinden önce kullanılan bir ifade
ile bağlantı bulunmaması gerekmektedir. C seçeneğinde verilen "çekirdekteki bu soğuma" ifadesi
daha önceden bu soğumadan bahsedildiğini göstermektedir. Cevap C seçeneğidir.

ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-5 ÇÖZÜMLER
1. İstenen özellikler şıklardaki görsellerle karşılaştırıldığında D seçeneği 70 desibelin üzerinde olduğu
için, A seçeneği ve B seçeneği ise 450 litre ve altında oldukları için elenmektedir. Cevap C seçeneğidir.

2. Eylemin nedeniyle verildiği cümleler neden-sonuç cümleleri olarak adlandırılırlar. B seçeneğinde
başının ağrısının artması ona sinirlenmesine bağlanmıştır. Bu bir neden-sonuç cümlesidir. Cevap B
seçeneğidir.

3. Üçüncü dizede yer alan "kurduk" fiili geçmiş zaman 1. çoğul kişiyle çekimlenmiştir. Bu ifade
yanlıştır. Cevap C seçeneğidir.

4. III. cümlede yer alan "güzeldir" ifadesi bir beğeni ifadesidir. Cevap C seçeneğidir.

5. A seçeneği imdat sözcüğünün, B seçeneği kurtarın sözcüğünün, C seçeneği de buradayım
sözcüğünün Mors alfabesindeki karşılıklarıdır. Cevap D seçeneğidir.

6. Verilen oranlar kullanım yüzdeliklerine göre sıralandığında şehirler Madrid, Londra, Moskova,
Berlin ve İstanbul olarak sıralanmaktadır. Grafiklerin bu şekilde sıralandığı seçenek B seçeneğidir.
Cevap B seçeneğidir.

7. Metinde yer alan boşluktan sonra "yanlış bir düşünce hakimdi." ifadesi kullanılmıştır. Paragrafın
devamındaki bölümde müziğin akademik hayat, matematik ve fizik gibi derslerdeki olumlu etkisinden,
çocukların başarılı olmalarında olumlu yönde kazanç sağlığından bahsedilmektedir. Burada boşluğa
koyulması gereken cümle bu kazanımların zıttı yani derslerinden geri kalacağı cümlesi olmalıdır.
Cevap A seçeneğidir.

8. Metinde I numarada boşluktan sonra bağlaç kullanıldığı için, II numaralı boşlukta cümle
tamamlandığı için ve III numaralı boşlukta da hem… hem… bağlacı bulunduğu için virgül kullanılamaz.
D seçeneğinde yiyecek ve su sözcükleri eş görevli sözcükler oldukları için buraya virgül (,)
konulmalıdır. Cevap D seçeneğidir.

9. Her iki metinde de öznel ifadelere yer verildiği için A seçeneği doğrudur. 2. metinde 65 cm ve %75
sayısal verileri olduğu için bu ifade de doğrudur. İkinci metinde nesnel ifadelere yer verilmiş, öznel
cümle kullanılmamıştır. Bu seçenek de doğrudur. Fakat iki seçenekte de olay anlatımı yapılmadığı için
C seçeneği yanlış bir ifadedir. Cevap C seçeneğidir.

ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-5 ÇÖZÜMLER

10- Verilen bilgiler yerlerine yerleştirildiğinde C seçeneğinde Onur ve Hasan aynı yöne gitmediği için
bu seçenek yanlıştır. B ve D seçeneklerinde ise Antalya'ya 2 kişi gittiği için elenmektedir. Cevap A
seçeneğidir.

11- I ve IV numaralı cümlelerde yazarın üslubu yani anlatım şekli konunun önünde olarak
söylenmiştir. İki ifadede de üslubun konunun önünde olduğu belirtilmiştir. Cevap C seçeneğidir.

12.
701
Mert

702
Erdal

703
Beste

704
Metin

705
Hasan

Bilgiler tabloya yerleştirildiğinde Cevap D seçeneğidir.

13. " boş " sözcüğü 1. cümlede "anlamsız", 2. cümlede "bir işe yaramayan, yararsız", 3. cümlede
"içinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı" anlamında ve 4. cümlede de
"yapılacak işi olmayan, işsiz" anlamlarında, 4 farklı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Cevap D
seçeneğidir.

14. A seçeneğinde "almalısın" sözcüğü iş, B seçeneğinde "başladık" sözcüğü durum, C seçeneğinde
"kaybolmuş" sözcüğü durum ve D seçeneğinde yer alan "soğumuş" sözcüğü oluş bildirmektedir.
Cevap D seçeneğidir.

15. Verilen metin kanıtlama amacı güden, nesnel cümlelerin kullanıldığı türde bir metindir. Bu
özellikler makale türünün özellikleridir. Cevap A seçeneğidir.

16. Akrabalık bildiren amca, teyze, dayı, hala gibi sözcükler özel isimden sonra kullanılsa bile küçük
harfle yazılırlar. C seçeneğinde yer alan "Şebnem Teyzem" ifadesindeki "teyze" sözcüğü bu kurala
uymadığı için yanlış yazılmıştır. Cevap C seçeneğidir.

17. Gözleri kan çanağına dönmek ifadesi, gözlerin bir iş yaptıktan sonra çok yorulduğunda kızarık
olması durumunu ifade etmektedir. Burada bu durum abartılarak kullanılmıştır. Cevap C seçeneğidir.
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18. II numaralı cümlede "güzel teknikler" ifadesi ile IV numaralı cümlede "büyük ölçüde" ifadesi
öznellik bildiren ifadelerdir. Cevap B seçeneğidir.

19. Metin fabl türüne ait bir örnektir. Bu türde genelde kahramanlar hayvanlardır ve olaylar
hayvanların başından geçmektedir. Bu metindeki olay da bir insanın başından geçme şansı olmayan
bir olaydır. Zaman unsuru belirgin değildir. Aslan ve maymun normalde insana özgü olan konuşma
özelliklerini üstlerine almıştır. Bu da konuşturma sanatına yer verildiğini göstermektedir. Cevap D
seçeneğidir.

20. Metinde 2. cümlede "Kitap okumak anlama yeteneğini de geliştiriyor." demektedir. Bu cümle
metnin ana fikrinin B olmasını sağlamaktadır.

ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-6 ÇÖZÜMLER
1. Metinde yabancı kelimelerin kullanımından duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir. A seçeneğinde
"Life Plaza Center", B seçeneğinde "First Class" ve C seçeneğinde "dubleks ve elit" sözcükleri yabancı
sözcüklerdir. Cevap D seçeneğidir.

2. " öfke, sevgi ve benzeri duygular gittikçe güçlenmek" anlamı I. cümlede, "yağışlardan veya
kaynamaktan taşmaya yüz tutmak" anlamı III. cümlede ve "ağırlığı artmadan hacmi büyümek" anlamı
II. cümlede kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

3.
1.
Burcu

2.
Arda

3.
Duru/Cemil

4.
Duru/Cemil

5.
Alp

Verilen tabloya yerleştirildiğinde Cevap B seçeneğidir.

4. II numaralı cümlede kullanılan - de ismin hal eki olduğu için önündeki isme bitişik yazılmalıdır. IV.
cümledeki - ki eki ilgi eki olduğu için bitişik yazılmalıdır. Cevap B seçeneğidir.

5. Verilen afişte Ankara'nın değerinin anlatılmasının amaçlandığına, ilk 3 ve mansiyon ödülleri ile
Ankara Belediyesi tarafından düzenlendiği bilgilerine ulaşılabilir. Fakat ne zaman sonuçlanacağı
bilgisine ulaşılamamaktadır. Cevap D seçeneğidir.

6. Daha önce yapılan bir davranışın artık yapılmaması, bırakılması terkedilmiş alışkanlık olarak ifade
edilmektedir. A seçeneğindeki "çalınırdı" sözcüğü eylemin daha önceden yapılıp şu an yapılmadığı
anlamını içermektedir. Cevap A seçeneğidir.

7. III. cümlede " başarısız olduk" sözcüğü yazarın kendisine yönelttiği bir eleştiridir. Bu öz eleştiri
olarak kabul edilmektedir. Cevap C seçeneğidir.

8. Eylemin gerçekleşmesinin bir başka durumun gerçekleşmesine bağlı olması şart (koşul) cümleleri
için kullanılan bir ifadedir. A seçeneğinde alışverişe gitmelerin koşulu olarak babalarının gelmesi
gösterilmiştir. Cevap A seçeneğidir.
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9. Zengin yoksul sözcükleri birbiriyle zıt anlamlı, zengin varlıklı sözcükleri ise eş anlamlı sözcüklerdir.
Cevap C seçeneğidir.

10. Verilen cümlede "yapacak işi olanlardan" kasıt sürekli çalışıp meşgul olan kimselerdir. Bu kimseler
için zamanın değerini bildiklerinden bahsedilmektedir. Bu anlamı karşılayan seçenek C seçeneğidir.

11. B seçeneğinde aşağı yukarı ikilemesinin arasına kısa çizgi (-) koyulduğu için noktalama yanlışı,
yirmi iki sayısı bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır. Cevap B seçeneğidir.

12. Paragrafta "en önemlisi" ifadesi ile karşılaştırma, Lord Chesterfield'in sözü alıntı yapılarak da tanık
gösterme düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur. Aynı zamanda yazar kendine özgü
fikirlerden bahsettiği için öznel ifadeler kullanmıştır. Cevap D seçeneğidir.

13. Özellikle paragrafın son cümlesi başta olmak üzere tamamında başkalarının fikirlerine saygı
göstermediğimizden ve onları dinlemediğimizden bahsedilmektedir. Cevap B seçeneğidir.

14. "çözerler" fiili üçüncü çoğul kişi geniş zaman kipi ile çekimlenmiş bir fiildir. Cevap B seçeneğidir.

15. A seçeneğinde yer alan it, çay, diz, ben sözcüklerinin tamamı sesteştir. Cevap A seçeneğidir.

16. Verilen iki metinde de karşımızdaki insana saygı göstermekten, onları dinlemekten,
farklılıklarından yararlanılması gerektiğinden ve asla farklı görüşlerin silinip atılmaması gerektiğinden
bahsedilmektedir. Bu düşünceleri kapsayan seçenek B seçeneğidir.

17. Soru kökündeki cümlenin bir bağlaç yardımı ile birbirine bağlanması gerekmektedir. Burada
kullanılabilecek en uygun bağlaç çünküdür. A seçeneği çünkü sözcüğünün Braille alfabesinde
gösterimidir. Cevap A seçeneğidir.

18. II. cümlede yer alan "çok iyi bildiğimiz bir kavram gibi gelir ancak..." ifadesi aslında durumun
göründüğü gibi olmadığı anlamını katmaktadır. Cevap B seçeneğidir.
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19. Bir cümlenin paragrafın giriş cümlesi olabilmesi için kendinden önce anlatılan durumla ilgili bir
bağlantı bulunmaması, geçiş ve bağlantı ifadeleri içermemesi gerekmektedir. "bunların yanında"
derken kendinden önce de bir şeylerden bahsedildiği anlamı bulunmaktadır. Cevap D seçeneğidir.

20. Doğal güzellik, doğanın kendi kendine oluşturduğu, insan eliyle oluşturulmayan nesneler için
kullanılmaktadır. C seçeneğinde yer alan "Kız Kulesi" insan yapımı bir yapıdır. Cevap C seçeneğidir.

ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-7 ÇÖZÜMLER
1. Verilen bilgilerden ve görselden yararlanarak bu infografiğin tanıtımı yapılan yerli bir araba
projesine dair olduğu bilgisine ulaşılabilir. Yine görselde segmentinin yani sınıfının en uzun aks
mesafesine sahip olduğu bilgisine de yer verilmiştir. Fakat hem elektrikli ve benzinli modellerinin
olduğuna dair bir bilgi hem de 60 dakikada %100 doluluğa ulaştığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Sadece 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde seksen doluluğa ulaştığı bilgisi verilmiştir. Cevap A
seçeneğidir.

2. Bu görselden B, C ve D maddelerinde verilen bilgilere ulaşılabilirken hangi modelinin ne kadar
beğenildiğine dair bir bilgi yoktur. Sadece 5 farklı modelde çıkacağı ve bu modellerden birinin SUV
modeli olduğu belirtilmiştir. Cevap A seçeneğidir.

3. Metinde yazarın ilk olarak yazmaya başladığı yıl, ilk deneyimleri ve bu yazılardan aldığı ilk ücret
hakkında bilgiler verilmiştir. Kısacası yazarlık hayatının ilk aşamaları anlatılmıştır. Bu da A
seçeneğindeki sorunun cevabı olabilir. Cevap A seçeneğidir.

4. Metinde tarihte yaşanan olaylardan ders çıkarılıp bu tecrübelerden yola çıkarak gelecek kuşakların
bu fikirlerden olumlu sonuçlar üretmeleri ana fikri üzerinde durulmuştur. Metnin son cümlesinde bu
ders alındığı taktirde sonucun ne olacağı dile getirilmek istenmiştir. Bu da A seçeneğinde yer alan
cümlenin verilen cümlenin devamına eklenmesiyle oluşacaktır. Cevap A seçeneğidir.

5. A seçeneğinde yer alan iyi kötü, B seçeneğinde yer alan aşağı yukarı, C seçeneğinde yer alan az çok
ikilemeleri zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması ile oluşturulmuştur. D seçeneğinde yer alan
abur cubur ikilemesi ise anlamsız iki kelimeden oluşmuştur. Cevap D seçeneğidir.

6. A seçeneğinde yer alan "anlatsa" fiili şart kipi ile çekimlenmiş bir fiildir yani bildirme kipidir.
"uçuklar" geniş zaman kipi ile çekimlenmiş bir fiildir yani haber kipidir. Cevap A seçeneğidir.

7. Anlamları verilen ifadelerin metindeki karşılıkları şu şekildedir: kare inanç, yıldız bilim, daire koloni
ve üçgen insanlık. Bu sözcükler cümlede yerlerine yerleştirildiğinde anahtar sözcük olarak İMAL
sözcüğü oluşur. Cevap A seçeneğidir.

8. Metinde altı çizilen cümledeki en önemli kısım sonraki dönemlerde de okunmaya devam etmesi
ifadesidir. İfade Necip Fazıl'ın kalıcılığını anlatmaktadır. Cevap B seçeneğidir.

ONBURDA 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 8’Lİ DENEME SINAVLARI DENEME-7 ÇÖZÜMLER
9. Metin İkizler meteor yağmuru hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Cevap B seçeneğidir.

10. Metinde şair, sevgilisine olan sevgisinin büyüklüğünü göstermek için 18 bin renk verseler bile
sevgilisinden başka bir renk seçmeyeceğini ve cennet kapısından dahi girmeyeceği söylemiştir. Bu
durum olan bir durumu çok daha fazla göstermek amacıyla yapılmıştır. Bu abartma (mübalağa)
sanatıdır. Cevap A seçeneğidir.

11. A seçeneğinde ek eylem "önemlidir" isim soylu sözcüğüne gelerek onu yüklem yapmıştır. B, C ve D
seçeneklerinde ise "üzmüştü", "dinlemiştim", "söylüyordu" basit zamanlı fiillerine gelerek onları
birleşik zamanlı eylem haline getirmiştir. Cevap A seçeneğidir.

12. Selam vermek insanlara özgü bir davranıştır. Ağaçlar insanlar gibi birbirlerine ya da başka canlılara
selam veremezler. Bu kurgusal (hayal ürünü) bir ifadedir. Cevap A seçeneğidir.

13. "Yan gözle" deyimi bir işi belli etmeden, çaktırmadan yapma anlamına gelmektedir. Cevap B
seçeneğidir.

14. A seçeneğinde yazar ergenlik dönemindeki hareketlerin neden kaynaklandığını bilmeyip küçük
yaşta yaşadığı olaylardan kaynaklandığına dair bir tahmin yapmıştır. Burada bir kesinlik söz konusu
değildir. Yazar bir sonuca dayanarak olayı kestirmeye çalışmıştır. Cevap A seçeneğidir.

15. 1, 2 ve 4 numaralı metinlerde yazar kendi başından geçen bir olayı anlatırken 3 numaralı cümlede
Muğla'dan ve Muğla'nın bazı özelliklerinden bahsetmektedir. Bu anlatım gezi yazılarına özgü bir
anlatımdır. Cevap C seçeneğidir.

16. A, B ve C seçeneklerinde "güzel" sözcüğü bir ismin önüne gelip onu nitelerken D seçeneğinde
"konuşuyorsun" eyleminin önüne gelip onun durumunu belirtmiştir. A, B ve C seçeneklerinde sıfat
olarak kullanılıp D seçeneğinde zarf görevinde kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

17. Verilen metinlerde yazar sadece 2. metinde %95,7 diyerek sayısal verilerden yararlanmıştır. Bu
ifade 2 metin için de geçerli olmadığı için bir 1. maddeye ulaşılamamaktadır. Bağımlılıkların
etkilerinden bahsedilmiş fakat onlarla mücadele yollarının ne oldukları ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.
Bu yüzden 4. maddeye de ulaşılamamaktadır. Cevap C seçeneğidir.
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18. İlk boşluk bir soru cümlesinin sonunda olduğu için ?(soru işareti) , ikinci boşluk kendinden sonra
açıklama yapılacak bir ifadenin sonunda olduğu için :(iki nokta), üçüncü boşluk tamamlanmış bir
cümlenin sonunda olduğu için .(nokta) ve dördüncü boşluk da bir soru cümlesinin sonunda olduğu
için ?(soru işareti) koyulması gerekmektedir. Cevap C seçeneğidir.

19. Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillerde birleşme esnasında ses düşmesi ya da ses türemesi gibi
bir ses olayı gerçekleşmiyorsa yardımcı fiil ayrı yazılır. A seçeneğindeki "park ettim" yardımcı fiille
kurulmuş birleşik fiildir. Burada herhangi bir ses olayı olmamıştır. Verilen kurala uyulmadığı için yazım
yanlışı yapılmıştır. Cevap A seçeneğidir.

20. D seçeneğinde kedinin o gün yediği mama miktarı, su, oyun, oyun parkuru gibi ona özgü
hatırlatmalar yer almaktadır. Verilen bilgilerde böyle bir özellik bulunmamaktadır. Cevap D
seçeneğidir.
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1. Verilen grafikte mart ayında 100, nisan ayında 150, mayıs ayında 200, haziran ayında 100, temmuz
ayında 250 ve ağustos ayında 150 kişinin Kızılay'a kan bağışı yaptığı gösterilmiştir. Bu bilgilerin sütun
grafiğine dökülmüş hali C seçeneğinde verilmiştir. Cevap C seçeneğidir.

2. Hüzünlü zamanlar insanların üzgün olduğu, mutluluğunu kaybettiği zamanlardır. C seçeneğinde yer
alan bu ifade verilen cümledeki "mutluluğu kaybettikten sonra" ifadesi ile oldukça benzerdir. Cevap C
seçeneğidir.

3. D seçeneğinde kişinin annesinin yaptığı uyarılara uymadığı ve bu yüzden de başına kötü işler geldiği
söylenmektedir. "Keşke" ifadesi cümleye pişmanlık anlamı katmaktadır. Cevap D seçeneğidir.

4. "Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?" soru kökünde öznellik ve nesnellik bilgilerine bakılmalıdır. A,
B ve D seçeneklerinde nesnel cümleler, C seçeneğinde ise öznel bir cümle kullanılmıştır. "can alıcı"
ifadesi cümleye öznellik katmıştır. Cevap C seçeneğidir.

5. Köpeklerin insanlarla dertleşmesi söz konusu bir durum değildir. Köpekler konuşamayan
varlıklardır. Cevap D seçeneğidir.

6. Verilen görselde şekillerin üzerinden Z harfini çizecek şekilde ilerlediğimizde doğru sıralama A
seçeneğinde verilen şekilde olacaktır.

7. Metinde verilen bilgide yayın ortasındaki tutulan yere "kabza" isminin verildiği söylenmiştir.
Şıklarda verilen görsellerde sadece A seçeneğinde, tutulan yer kabza olarak isimlendirilmiştir. Cevap A
seçeneğidir.

8. Altı çizili cümlede iki kez "kendi" sözcüğü geçmektedir. Yazar şairin sadece ona ait bir kültür,
gelenek yaratmasını istemektedir. Buradaki kendine ait olmak ifadesi özgün, başkasında bulunmayan
sözcüğünü karşılamaktadır. Cevap B seçeneğidir.

9. Görselin sağ alt kısmında Cahit Külebi'nin çalıştığı kurumlar ve bulunduğu görevler verilmiştir.
Görev aldığı kurumlar arasında Türk Dil Kurumu yer almamaktadır. Cevap C seçeneğidir.
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10. Metinde altı çizili ifade eden sonra "Taşıyla, toprağıyla, uzağı ve yakını ile Türkiye" cümlesi
kullanılmıştır. Bu cümle bir yerde altı çizili ifadenin açıklamasıdır. Bu ifadede yazar şiirlerinde
Anadolu'nun tüm renklerini, her türlü güzelliklerini anlattığını ifade etmektedir. Cevap B seçeneğidir.

11. Metinde kış aylarında sazan avlamanın diğer mevsimlere göre neden daha zor olduğu nedenleri
ile birlikte açıklanmıştır. Burada yazar bilgi vermeyi amaçlanmıştır. Metnin anlatım biçimi açıklamadır.
Cevap A seçeneğidir.

12. Metinde Peter Pan isminin nereden geldiği, Peter Pan sendromunun tanımı ve bu ismin kim
tarafından bulunduğu bilgileri yer almaktadır. Fakat Peter Pan isimli bir filmin olduğu bilgisi
verilmemektedir. Cevap C seçeneğidir.

13. Metinde altı çizili sözcükler anlamları ile eşleştirildiğinde "imrendiği, istediği şeyi elde edemeden"
ifadesi "hevesi kursağında kalmak" deyimi ile, "titiz ve ayrıntılı bir biçimde" ifadesi "kılı kırk yarmak"
deyimi ile ve "elverişli durumdan yararlanmak" ifadesi de "fırsatı kaçırmamak" deyimi ile
ilişkilendirilebilir. Cevap B seçeneğidir.

14. Metnin devamındaki kısımda insanların kendi sorunlarıyla uğraşmaktan yorgun düştüğü ve bunun
da memnuniyetsizliği yol açtığı, günümüzde de bunun değişmesi için pozitif düşünmek gerektiği fikri
üzerinde durulmaktadır. Bu ifadeler C seçeneğinde yer alan "Her geçen gün hayatından memnun
olmayan insan sayısı artıyor." cümlesinin bir devamı gibidir. Cevap C seçeneğidir.

15. B seçeneğinde kişi henüz sınava girmemiş ve sınav sonucu belirlenmemiştir. Fakat ifadede kişiden
sanki sınavı kazandığını düşünmesi istenip ve bundan sonra ne yapacağı sorulmaktadır. Burada
gerçekleşmemiş bir durum gerçekleşmiş gibi kabul edilmektedir. Cevap B seçeneğidir.

16.
1.
Egemen

2.
Emre

3.
Hasan

4.
Yücel

5.
Hüsniye

Verilen bilgiler tabloya yerleştirildiğinde Cevap C seçeneği olacaktır.

17. A seçeneğinde yer alan "uyuyakaldım", B seçeneğinde yer alan "okuyabilir" ve C seçeneğinde yer
alan "merak ettik" fiilleri birleşik fiillerdir. Fakat D seçeneğinde yer alan "suladım" fiili türemiş bir
fiildir. Cevap D seçeneğidir.
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18. Nisa kendini geliştirme çabası içinde olduğu için yıldız, duygularını kontrol altına alabildiği için çöp
adam, mantıklı konuşan biri olduğu için üçgen ve genellikle sakin tavırları ile tanındığı içinde daire
çizecektir. Cevap A seçeneğidir.

19. "Kol" sözcüğü A seçeneğinde verilen 1. anlamda, B seçeneğinde verilen 3. anlamda ve C
seçeneğinde de verilen 2. anlamlı kullanılmıştır. Cevap D seçeneğidir.

20. Paragrafta yer alan "10 yıllık bir çalışma sonucu" ifadesinden A seçeneğine, "kurmuş olduğu
muazzam dünyasını müzeye de yansıtmıştır." ifadesinden C seçeneğine ve ilk paragrafın son
cümlesinden de D seçeneğine ulaşılabilmektedir. Cevap B seçeneğidir.

