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Kelimenin Anlamı ve Yorumu
2.

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne bağlı olarak yanıtlayınız.

1.

1.

Test

Ünite

Metinde “sayfalarca makale yazabilir, düşüncesini geliştirebilir” ifadesi ile yazarın anlatmak
istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metinde bahsedilen kitapların içindeki makalelerin kısa ve anlaşılır olması

Başkalarına aktarmak istediğimiz duygu ve
düşüncelerimiz cümleler yardımıyla hayat
bulur. Bunu yaparken yani cümleler oluştururken kelimeler ve onların üzerlerine aldıkları anlamlardan yararlanırız. Kelimemeler
her ne kadar bir dil için paha biçilmez olsa
da bazen anlatmak istediklerimiz noktasında yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada kelimeleri sıkışmış oldukları anlam kutusunu
genişleterek yeni anlamlarla tanıştırıyoruz.
Kelimelerin gerçek anlamının dışına çıkması
da bu nedenle olmaktadır. Bir ilgi veya benzetme sonucu kelimenin gerçek anlamından
tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir.

B) Metinde bahsedilen kitapların içindeki yazıların ilham verici ve zihin açıcı olması
C) Metinde bahsedilen kitapların anlatımının akıcı olması
D) Metinde bahsedilen kitapların içindeki yazıların insana hayatı öğretmesi

3.

Kopsun nerden inceyse artık bu bağ bu düğüm
Her gece daha berbat daha vahim gördüğüm

“Yaşam Merdiveni Soru ve Sorunlara Kilit Taşı
Düşünceler” adlı, ilk toplum ve düşünce serisi
kitabımızla yola çıktık, “Yaşam Donanımları Kilit
Taşı Düşünceler” ile yürümekteyiz. İki kitaptaki

Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum
Sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu dizelerdeki kelimelerden herhangi birinin eş ya da zıt
anlamlısı değildir?

I
anlatım da birbirinden bağımsız olsa da birbirleII
rini tamamlayıcı nitelikte. Anlaşılması, değerlendirilmesi, günlük yaşamdaki yerini kolay bulması
için, tüm söz ve makaleleri kısa tutmaya çalıştım.
Her anlatım bir tohum, bir maya, bir katalizör
madde gibidir. Okur, buradan aldığı enerji ve ifade mirası ile arzu ederse sayfalarca makale yaza-

4.

bilir, düşüncesini geliştirebilir. Bilimden, sanattan, edebiyattan; insanlık adına da beklenen bu
IV
değil mi zaten?

1.

Buna göre yukarıdaki metinde kaç numaralı
kelime mecaz anlamlıdır?
A) I.

B) II.

7. Sınıf Türkçe

C) III.

D) IV.

So n Vir aj

III

A) ilişki

B) gündüz

C) rüya

D) sevinmek

“Dönmek” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dön ve arkana bak, anneciğin sana sesleniyor.
B) Dünya istesen de istemesen de döner, buna
kimse mani olamaz.
C) Oyundan dönmek yok, verdiğin sözünü tut lütfen
D) Dönüş yolu gidiş yoluna göre daha meşakkatli
geçmişti hepimiz için.

3
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7.

5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
“Huckleberry Finn’in Maceraları” adlı kitabı okumaya başlamıştım. Fakat birkaç sayfa sonra fark
ettim ki bu kitaptan önce okunması gereken bir
kitap var. Tom Sawyer’ın Maceraları. Mark Twain
bunun gerekliliğini önceki kitaba olan referanslarla söylüyor bizlere. Ben de hemen Tom Sawyer’ın Maceraları ile başladım. İyi ki başlamışım.

Tezat sanatı, birbirine karşıt düşüncelerin, kavramların, duyguların bir arada kullanılmasıdır. İki
karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Ancak
“Gece uyurum, gündüz çalışırım.” demekle tezat
sanatı olmaz. Gece ile gündüz zıt iki kavramdır,
düşünce/anlam değildir. Oysa tezat, kavramların
zıtlığında değil, düşüncenin/anlamın zıtlığındadır.
Buna göre tezat sanatı yapılan aşağıdaki dizelerin hangisinde düşünce ve anlam karşıt olmasına rağmen zıt anlamlı kelimeler bir arada
bulunmamaktadır?

Tom Sawyer adlı yaramaz ama zeki bir çocuğun
başından geçenler. Bunun yanında olayların geçtiği dönemin Amerikası ele alınmış. Toplumsal işleyiş, kölelik, dini ve batıl inançların etkileri gibi
konuları cımbızla ayıklar gibi ayıklayabiliyorsunuz. Oldukça akıcı bir kitap. Birkaç saat içinde bitirebileceğiniz, ama keşke bitmeseydi, biraz daha
devam etseydi diyeceğiniz bir kitap.

A) Yazımı kışa çevirdin.
Bak gözümde yaşa Leyla’m.
B) Derman arar iken derde düş oldum.
Ağlama gözlerim Mevla kerimdir.
C) Bir kız vardı yok gibi öyle güzel
D) Zemheride güller açsın, ağustosta karlar yağsın.
Yarınlara umut kalsın, bana bir şarkı söyle!

Hem Vasconcelos’a yakın bir tat hem de Jack
London’a yakınlaşan bir tat almak için okunması gereken yazarlardan biri Mark Twain. Belki de
bana öyle geliyor emin değilim elbet. Ama her
halükarda güzel bir kitap Tom Sawyer’ın Maceraları.

8.

“Koymak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde
“etkilemek, dokunmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Mal üstüne mal koymak için içi giden bir kişidir, bu nedenle onunla iş yapmam.
B) Konsere kimseyi koymuyorlar, içerisi hınca
hınç doluymuş, bileti olanlar bile dışarda kaldı.

İyi okumalar.

C) Çok emek vermesine rağmen arkadaşından
böyle bir tepki görmesi ona koydu.
Metindeki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) gerekliliğini

B) başından

C) akıcı

D) tat

D) Koydun mu beni bu yaban ellerde nazlı yârim,
nere gideyim söyle!
9.
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5.

6.

4

Öğretmeniniz sizden “dökmek” kelimesini “Bir
işte veya bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik
yapmak” anlamında kullanmanızı istemektedir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi öğretmeninizin isteğine uygun bir cümle olmuştur?
A) Ne kadar dil döksek de onu bu kararından
vazgeçirmek çok zor.

Metinde koyu yazılmış kelimenin yakın anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

B) Öğretmen, hazırladığı zor sorularla ikinci yazılıda tüm sınıfı döktü.

A) defasında

B) durumda

C) güzellikte

D) kararda

C) Şimdi maşallah açılmaya başladım diye söylenirsin, işi ahbaplığa dökersin, olur biter.
D) Annem doğruları anladığı an, komşunun arkasından döktüğü yaşlara yazık olduğunu düşündü.

7. Sınıf Türkçe

1.
Kelimenin Anlamı ve Yorumu
10. Filmde, Solomon Northup’un özgür bir adamken
Louisana’da 1841-1853 yılları arasında yaşadığı
12 sene süren insanlık dışı esareti anlatılıyor.
Yönetmen filmde, alternatif arayışlara girmemiş
ve direkt olarak hikâyeye odaklanmış. Seyirciyi
rahatlatacak detaylardan uzak durmuş. Hareketli kamerasını, seyirciyi duygusal olarak olayların
içerisine çekmek için olayların içerisine iyice sokmuş. Yönetmen, kölelik meselesine mümkün olduğunca soğukkanlı bir dille bakmaya çalışırken
yumuşak bir dil seçmemiş ve sıklıkla ajitasyona
başvurmuş. Bu nedenle, ortaya insan bedeni
üzerine söylevi olan oldukça güçlü ve etkileyici
bir film çıkartırken, gerçekçi, sert yaklaşımı olan
seyri zor ve duygusal açıdan yıpratıcı bir filme
imza atmış.

12. Bir kelimenin bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlam adı verilir.
Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde
terim anlamlı kelime bulunmamaktadır?
A) Geometri, uzayı ve uzayda tasarlanabilen şekilleri ve cisimleri inceleyen matematik dalı.
Yunanca bir kelime olan geometri, kelime manası olarak yerin ölçülmesi demektir. Geometri çok eski çağlardan beri vardı. Geometriyle
sırasıyla, Tales, Pisagor, Eflatun ilgilenmiştir.
M.Ö. 3. yüzyılda Euclides’in yazdığı Elemanlar adlı kitap, geometrinin sistemli bir bilim hâline gelmesine öncülük etmiştir.
B) Vakitlere göre ezan okuma geleneğinin oluşmasında insanların o vakitteki ruh hâlleri ve
seçilecek makamın seyri göz önünde bulundurulurdu. Söz gelimi sabah namazı vakti
sabâ makamında ezan okunurdu; çünkü saba
makamının özelliği seyrinin yukarıya doğru
çıkıyor olmasıydı. Bu da sabah vakti uykularından kalkan insanların yavaş yavaş hareketlenmeleri ile ilgiliydi.

Bu metinde altı çizili kelimelerden hangisi
dilimize yabancı dillerden geçmiş bir kelime
değildir?
B) direkt

C) ajitasyon

D) söylev

11. Stefan Zweig’ın, 1942 yılında, Hitler iktidarından
kaçarak sürgün hayatı yaşadığı Buenos Aires’te
yayımladığı Satranç adlı romanı, hem yazarın
ölümünden önce bıraktığı bir veda mektubu hem
de doğrudan Nazizm’i hedef aldığı tek kurmaca
eseridir. New York’tan Buenos Aires’e yapılan
bir gemi yolculuğunda, dünya satranç şampiyonu Mirko Czentovic, kendisi için beklenmedik bir
rakip olan Dr. B. ile karşılaşır. İsimsiz bir amatör
olan bu gizemli rakibin satrançla tanışmasının
olağanüstü bir hikâyesi vardır. Bir Nazi kurbanı
olan Dr. B., o kara günlerde sadece satranç sayesinde ayakta kalabilmiştir.
Bu metinde altı çizili kelimeler yerine sırasıyla
aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilebilir?

C) Tenisteki Forehand, raketin bulunduğu elin
avuç içi karşıya doğru bakacak şekilde yapılmakta olan bir vuruş şeklidir. Bu vuruş şeklinde kol geriye çekilmeli ve gergin olmalıdır,
bacakların ise hafif bükük ve paralel olması
gerekmektedir. Gerilmiş olan raket aşağıdan
bükülmüş olan dizlerin tam alt kısmında durmaktadır ve bu şekilde topa vurulmalıdır.

So n Vir aj

A) alternatif

Test

D) Kelimeleri yapıları bakımından incelediğimizde kimi kelimelerin hiçbir ek almadan tek başına kullanıldığı; kimilerinin ise anlamını değiştiren ve cümledeki görevini belirleyen birtakım
ekler alarak kullanıldığını görürüz. Kelimeler
kök ve ek adı verdiğimiz bölümlerden oluşur.

A) sanatsal – eğitimsiz – siyah – yaşayabilmiştir.
B) kaliteli – yeni – kötü – devam edebilmiştir.
C) kurgusal – acemi – sıkıntılı – hayatına devam
edebilmiştir.
D) planlı – ham – kötü – yere düşmemiştir.

7. Sınıf Türkçe
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1.

Kelimenin Anlamı ve Yorumu

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş, soyut ve mecaz anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir?

3.

A) Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafak atıyor.
B) Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum.
C) Kadın siyahlar giymiş, beyaz yüzünün etleri
durmuş, çizgileri durmuş.

Yukarıdaki metinde hangi söz sanatına yer
verilmemiştir?

D) İçimi bir keder yaladı.

4.

2.

I.

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok
elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine
yetmeyeceği duygusu içinde bulunur.

6

B) Konuşturma

C) Kişileştirme

D) Tezat

Deyimleri cümle içinde kullanması için ödevlendirilen Oğuzhan aşağıdaki deyimleri cümle içinde
kullanmıştır. Ancak bu deyimlerden birinin anlamını tam olarak anlayamadığından kurduğu cümlede hata yapmıştır. Oğuzhan’ın kurduğu cümleler şu şekildedir:

Ablukaya almak: Düşman, kaleyi abluka altına
alarak anlaşmaya zorluyordu.
Arka çıkmak: Mahallede ona arka çıkan olmadığından kendini hep savunmasız ve yalnız hissederdi.
So n Vir aj

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin numaralanmış cümlelerde açıklaması yoktur?

A) Abartma

Pabuç bırakmamak: Evin gözdesi olan çocuk
herkesten korkuyor kimseye pabuç bırakmıyordu.

II. Elindekiyle yetinmeyen, daha fazlasını isteyen, isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara
başvuran insan, bu tutumundan ötürü zarara
uğrar.
III. Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok
zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü
durumlara alışmıştır.

Gül sakın beni dalımdan koparma, der. Ali ise
öğretmenine ondan daha iyi bir hediye veremeyeceğini düşünüyordu. Diğer taraftan gülün güzelliğinin onu kopardıktan sonra biteceğini düşününce hüzünlendi ve vazgeçti. Bunu anlayan
gülün yüzü gülmeye başladı. Güle su verince
dünyalar gülün oldu. Ali ise öğretmenine en sevdiği kalemi almaya karar verdi.

Deveye hendek atlatmak: Görülüyor ki insanların ön yargılarını yıkmak deveye hendek atlatmaktan güçtür.
Oğuzhan hangi deyimi yanlış kullanmıştır?

A) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

A) Pabuç bırakmamak

B) Az tamah çok ziyan getirir.

B) Ablukaya almak

C) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

C) Arka çıkmak

D) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

D) Deveye hendek atlatmak

7. Sınıf Türkçe

2.
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6.

5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

B) “sevgiyle, saygıyla” ifadesi yakın anlamlı kelimelerden oluşmuş bir ikilemedir.
C) “yavaş yavaş” ifadesi aynı kelimenin tekrarlanmasıyla oluşmuş sıfat görevindeki bir ikilemedir.
D) “sağdan soldan” ifadesi ad soylu bir söz öbeğidir.

“Mustafa Kemal sen misin?” diyebildi. Paşa, genç
yüzünü büsbütün aydınlatan bir gülümseme ile
karşılık verdi:

7.

“Benim.”
Salih Efe, kendisini biraz toparlamıştı: “İyi doğuştun oğul.”

Mustafa Kemal’in gözleri, bu sözleri söyledikten
sonra, Salih’in yüzünden karşısındaki halka dönmüştü. Salih Efe’ye, milletine bir zaman ışıl ışıl
baktı. Milleti de onu sevgiyle, saygıyla seyrediyordu.

B) Hafız Nuri Efendi, kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden?
Bir işi mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir işi
yok. Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak, çıkmış
bulundu. Ayakları onu dört yol ağzına doğru
götürdü. İki evin arasındaki dar aralıktan, vagonların yürüyüşleri görülüyor.

Gazi Paşa, konağın merdivenlerini çıkmış, millet
işlerini görmeye gitmişti. Salih Efe’nin dizlerinin
bağı hâlâ çözüktü. Yerden bastonunu almış, gelmiş, kaldırımın kenarına oturmuştu. Halk dağılıyordu yavaş yavaş ama yeni yeni insanlar koşuşuyordu sağdan soldan paşayı görmek için.

C) “İşlerini görmeye” ifadesi gerçek anlamıyla
kullanılmayan bir deyimdir.
D) “Dizlerinin bağı çözüktü” deyimi cümlede heyecandan ayakta duramayacak hâle gelmek
anlamında kullanılmıştır.

7. Sınıf Türkçe
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Metindeki altı çizili söz gruplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) “Kendisini Mustafa Kemal’in önünde buldu”
ifadesinde mecaz anlamdan yararlanılmıştır.

Aşağıdaki metinlerden hangisinde kişileştirme sanatına yer verilmemiştir?
A) Bizi Beyşehir’den Konya’ya götüren kamyon,
Barsak Deresi dedikleri bir boğazda sakatlandı. Şoför ve muavini motor kapaklarını açtılar.
Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet ve edevatı ortaya döktüler. Ondan sonra saatlerce süren bir tamir
başladı.

Mustafa Kemal karşılık verdi: “İyi doğuştuk baba!”

A) “Yol verin” gerçek anlamıyla kullanılmış bir
deyimdir.

Bu metinde koyu yazılmış ifadelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) “bembeyaz” ifadesi anlatımı pekiştirmek için
oluşturulmuş bir ikilemedir.

“Ey Ahali! Yol verin, koyuverin beni, Gazi Paşa’nın elini öpeyim!” diye bağırdı. Kalabalık, dönüp ona baktı. Yol açtılar. Salih Efe, kendisini
Mustafa Kemal’in önünde buldu. Birdenbire ne
yapacağını, ne edeceğini şaşırmıştı, sakalının
tellerine varıncaya dek her yanını bir titreme aldı.
Yüzü bembeyaz olmuştu. Paşa, ona gülümseyerek bakıyordu, Salih, sağ elinin titreyen parmaklarını onun omzuna koydu. Arkasını okşadı:

5.

Test

C) Bir işe kalkışıldı mı o iş önceden düşünülmüş
demektir: Eylem, bazı bitkilerin toprak üstünde görünen yeşil kısmı gibidir ama çekip
koparmaya kalkınca derin kökleri olduğunu
görürsünüz. Ne kadar düşündüm acaba o
mektubu yazmak için? Altı ay, evet, o adam
Cassia yolu üstünde yirminci kilometredeki
villayı yaptıralı altı ay oluyor.
D) Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında dört kişiydiler: sarı saçlı bir kadın, çiğ et
kokan bir kasap, bir profesör delikanlı. Dördü
de son vapuru kaçırmış, bu uykulu kaptanın
istediği beşer lirayı hemen verip motora atlamışlardı.
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2.
Test

8.

Kelimenin Anlamı ve Yorumu

B) Sultan Gelin oyunuyla bu topluluğun ülkemizin değerlerine ve insanına yaklaştığı

10. Doğduğum mahalle yoksulların bulunduğu bir
mahalleydi. Burada okuyan, üniversiteye giden
hiç kimse olmamıştı. Ancak mahallemizde bilge
diyebileceğimiz Zakir Dede vardı. Onun bilgeliğinin, çok kitap okumasından değil çok şey yaşamasından ve çok hata yapmasından olduğu söylenirdi. Her konuda söyleyeceği bir kitap dolusu
şey vardı. Bugüne kadar okula dahi gitmediğini
söyleyen Zakir Dede meğer ulu bir çınarın gölgesinde yetişen devasa bir ağaçmış. Bunu nerden
mi anladım? Mahallede okuyan tek kişi olarak
okuduğum kitapların yorumlarında onun sözlerine ve ifadelerine benzer sözlere rastladım. Anladım ki çok büyük bir edebiyatçının öğrencilerinden birisiymiş Zakir Dede. Onun gizemini çözen
kişi ben olmuştum anlayacağınız.

C) Sultan Gelin oyunuyla ülkemizde Anadolu’yu
anlatan en önemli esere imza atıldığı

Bu metinde altı çizili söz öbeğinin metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

D) Ankara Sanat Topluluğu’nun Sultan Gelin
oyunuyla gerçekçi eserler vermeye başladığı

A) Çok yaşlı ve yetenekli birisiymiş.

Ankara Sanat Topluluğu’nun “Sultan Gelin” adlı
bu yerli oyunu, sahnelerine başarıyla çıkarmasıyla artık ayakları bu topraklara değer oldu. Bu köşenin en çok umut bağladığı, bu umut yolunda da
en çok hırpaladığı bu ciddi topluluğun bu olumlu
adımını büyük bir sevinçle karşıladım. Asaf Çiyiltepe, oyunu sağlam bir düzen üzerine oturtmuş,
bu düzende Anadolu ve onun insanlarının sesi en
inandırıcı bir biçimde duyuluyor.
Metinde altı çizili söz öbeğinin metne kattığı
anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara Sanat Topluluğu’nun daha sağlam
oyunlar oynatmaya başladığı

9.

B) Çok yaşlı ve eğitimli bir bilgeymiş.
C) Önemli bir şahsın yanında yetişmiş büyük bir
bilgeymiş.

Atatürk’ün ülkemizde yaptığı inkılaplar saymakla
bitmez. Sanayi alanında bitik durumda olan ülkeyi endüstrileştirmek için devletin tüm imkanlarını
seferber etmiş ve devlet eliyle dokuma, şeker ve
kağıt sanayinde önemli adımlar atmıştır. Dokuma
alanındaki sanayileşmenin lokomotifi Sümerbank
olmuştur. Sümerbank’ın kurulmasıyla dokuma
sektörü ciddi anlamda gelişme göstermiş, zamanla özel sektör kökenli fabrikaların da kurulmasıyla dokuma sanayimiz dünyada adından
söz edilecek derecede ileri gitmiştir.

D) Çok yaşlı bir insandan eğitim almış, zeki, yetenekli bir bilgeymiş.

11. Çok şey söylemez şair, sanki kelimelerden ekonomi başlıca dileğidir. İlk Kitabı “Kınar Hanım’ın
Denizleri” kelime yığını yerine kavramlaşmış kelimeler kullanılan bir şiir kitabıdır. Sözgelimi “sahibinin sesi” der, “fayton” der, sizi yolun başında
bırakır, artık şiir bilginize göre önünüzdeki yollardan birini seçeceksiniz.

A) Okuldaki bilgi yarışmasının galibi her zamanki
gibi Ferhat Aras olmuştu.
B) Atatürk ilkelerinin rehberliğinde medeniyet seviyemizi yukarılara taşımak arzusundayız.
C) Ülkemizde rap müziğin öncüsü olan ve diğerlerine bu yolu açan Kartel grubu olmuştur.
D) Sanayi sektöründe önemli adımlar atan holdinglere devlet teşvik verecekmiş.
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Metinde altı çizili söz öbeğinin metne kattığı
anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı
bir kelime grubu ile verilmiştir?

Metindeki altı çizili söz öbeği ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelimeler içinde en anlamlılarını özenle seçmek
B) Kelimeleri titiz kullanarak farklı anlamlara yol
açmak
C) Anlaması zor kelimeler kullanarak daha gizemli görünmek
D) Zihnimizdeki kavram dünyamızı kısıtlamak

7. Sınıf Türkçe

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
1.

3.

Özgün şairin ilk şiirlerinden bugüne kadar yazdıklarında çıraklıktan, acemilikten ustalığa giden bir
gelişme yoktur, o da işe usta olarak başlamıştır.

D) Şairlerde özgünlük sadece zaman içinde kazanılacak bir yetenektir.

4.

D) Araştırmalarım neticesinde hakikatin gerçekten acı olduğunu bizzat gördüm.

7. Sınıf Türkçe

A) I ve II.

B) II ve III.

C) III ve IV.

D) I ve IV.

Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.
Henry Dunant
Henry Dunant’ın ifade etmek istediği durumu
farklı şekilde ifade etmek isterseniz aşağıdaki
cümlelerden hangisini kullanabilirsiniz?

Hakikat acıdır, diye bir söz vardır. Bu sözün nereden çıktığını geçenlerde merak ettim. Aradım,
taradım fakat hakikatin tadı üzerinde yapılmış
hiçbir incelemeye rastlayamadım. ---- Biliyorsunuz, biz bir şeyin tadını daha doğrusu onun tatlı,
tatsız veya acı olduğunu; kısaca lezzetini dilimizle anlayabiliriz. Bunu ayırıp seçecek başka bir uzvumuz yok. Üstelik böyle bir ayırma sadece yenecek şeyler için bahis mevzusu oluyor. Hakikat,
yenecek bir şey olmadığına ve ona hiçbir zaman
dilimizi dokunduramayacağımıza göre acaba neden: “Hakikat acıdır.” demişler? Kim demiş bunu?
Aradım, taradım, itiraf ederim ki bulamadım.

C) Hakikatin tadına varınca acılığını hissedeceğimi hiç düşünmemiştim.

İyi şair kelimelere farklı anlamlar yükler gerisini okur düşünür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

C) Diğerlerinden farklı olan şairler baştan itibaren üst düzeydedir.

B) Hakikat yenecek bir şey midir ki bunun tadı
olsun, diye düşünüyordum.

Ünite

IV. İyi şairin kullandığı kelimelerde insanlar için
çeşitli anlamlar vardır; herkes beğendiğini
seçer.

B) Bazı insanlar doğuştan özgün doğarlar ama
zamanla diğerlerine benzerler.

A) İnsanlardan bazıları kendilerini diğerlerinden
farklı zannederler.
B) Kendi dünyasında yaşayanlar diğer insanlarla
iletişim kurmada zorlanırlar.
C) Bazı insanlar her şeyi kendi hareketlerine
bağlar.
D) Herkes doğal olayları yorumlama kabiliyetine
sahiptir.

5.

I.

her seyyah şairin

II. heyecan ve sabırsızlıkla isteyeceği
So n Vir aj

A) Yaptığım araştırmaların eksik olduğunu anladım sonunda.

Test

III. Şairler kelimeleri kullanırken onların gerçek
sahiplerinin okurlar olduğunu bilir.

A) Kendini farklı kılmak isteyen şair öncelikle iyi
bir eğitim sürecinden geçmelidir.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin
akışına göre hangi cümle getirilmelidir?

2.

II. Şairler gibi okurlar da kendine göre kelimeleri cımbızla seçer.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2.

I.

3.

III. sabah Kahire’yi seyretmek
IV. dünyayı unutma bahanesidir
V. Mehmet Ali Paşa Cami eteğinden
Numaralı ifadelerden anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturmak istenirse doğru sıralama
nasıl olmalıdır?
A) V - III - I - II - IV

B) IV - I - III - V - II

C) I - IV - III - II - V

D) III - IV - II - I - V
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3.
Test

6.

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
8.

Sabahattin Ali, çevremizde de sık sık gördüğümüz insanları öyle bir canlılık ve gerçeklikle yansıtıyor ve içimizde barındırıp da farkında olmadığımız duyguları öyle gün yüzüne çıkarıyor ki,
hayranlıkla okuyor ve bir süre sonra okumaktan
çok izlediğinizi, hikâyenin içinde sürüklenip gittiğinizi fark ediyorsunuz.
Öğretmeni Polat’tan bu zor ve karışık cümleyi çözümlemesini istemiştir.

(I) Lise çağı bildiğimiz gibi çocuklarımızın gençliğe evrildiği ergenlik çağıdır. (II) Bu çağda öğrencilerimiz zaman zaman çocuk, zaman zaman da
yetişkin bir genç gibi davranabilmektedir. (III) Bu
da hem biz eğitimcileri hem de aileleri zor durumda bırakabilmektedir. (IV) Çocuklarımızın genç
bir bireye dönüşme sürecinde yaşadığımız sıkıntıların üstesinden gelmek için çocukla öncelikle
doğru bir iletişim kurmalıyız.
Özel bir lisenin seminer programı kapsamındaki
konuşma metni yukarıda yer almaktadır.

Buna göre Polat aşağıdaki yorumlardan hangisini yaparsa hata yapmış olur?

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sabahattin Ali’nin eserleri sıradan hayatları
ele alır.
B) Sabahattin Ali’nin eserleri sürükleyicidir.

A) I. cümlede tanım yapılmıştır.

C) Sabahattin Ali’nin eserleri aklımıza seslenir.

B) II. cümle kendisinden sonraki cümlenin gerekçesi durumundadır.

D) Sabahattin Ali’nin eserleri iç dünyamızı dışa
vurur.

C) III. cümlede olumsuz bir eleştiri söz konusudur.
D) IV. cümle amaç-sonuç cümlesine bir örnektir.

(I) Bitlis’in Mutki yolu üzerinde ihtiyar bir kadın,
deve ve koyunlarını otlatıyormuş. (II) O tarihte
bu efsane söz konusu olmadığı gibi, sözü edilen yerde herhangi bir pınar veya su bulunmamaktaymış. (III) Kendisinin ve hayvanlarının çok
susadığını gören bu ihtiyar kadın, ellerini havaya
kaldırarak Allah’tan su istemiştir. (IV) Eğer yağmur yağarsa hayvanlarının telef olmayacağını
söylemiştir.
Bu metindeki cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) I. cümlede geçmişteki bir olaydan bahsedilmiştir.
B) II. cümlede “gibi” edatı benzetme anlamı katmamıştır.
C) III. cümlede amaç-sonuç anlamı bulunmaktadır.
D) IV. cümlede koşul-sonuç anlamı söz konusudur.

10

9.

So n Vir aj

7.

(I) Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif
veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır. (II) Bu çalışmalar neticesinde zaman zaman
gerçeğe yakın tahminlerde bulunulmakla birlikte
her zaman bu konuda başarılı olunamamaktadır.
(III) Bu nedenle “hava durumu” yerine “hava tahmini” ifadesinin kullanılması daha uygundur. (IV)
Bu tahminler yapılırken bazı bilimsel tekniklerden
ve bulgulardan yararlanıldığından gerçekleşme
olasılığı yüksektir.
Bu cümlelerin hangisi yazarın düşüncesini
yansıtmaktadır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

7. Sınıf Türkçe

3.
Cümlenin Anlamı ve Yorumu
10. Köy üstüne roman yazanlarımızın çoğu, toprak
konusuna, tarım konusuna el atmayı, roman yazmak için yeterli sanıyorlar. (I) Bir köyün su sorununu ortaya koymak ya da bir başka köye traktör girişini anlatmak başlıca kaygıları oluyor. (II) Okuyun
bu romancılarla yapılan konuşmaları, hep birtakım
sorunlara değinmekten, birtakım gerçekleri göstermekten söz ederler; pek rastlayamazsınız birtakım insanları anlatmak için roman yazdığını söyleyene. (III) Bence köyden söz açan romanların
bıkkınlık vermeğe başlamasının nedenini burada
aramak gerek. (IV) Bu anlayıştaki romancılarımız,
romanın eğitici görevini yanlış anlıyorlar, diyorum.

12. Benzetme anlamlı cümlelerde, birden fazla varlık,
olay ya da durum arasındaki benzerlik, ortaklık
öne çıkarılır. Bu tür cümlelerde amaç, kavramın
daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
benzetme anlamı bulunmamaktadır?
A) Dar kapısından başka, aydınlık girecek hiçbir
yeri olmayan dükkânında tek başına, gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali, kafese
konmuş terbiyeli bir arslanı andırıyordu.
B) Her âşık gibi onun yüreğinde de sonsuz bir
kendinden geçiş, bir coşku, bir kaynaşma yeteneği vardı.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

C) Geniş derenin dibine yansıyan yıldızlar, ışıktan çakıltaşları misali parlıyor, şırıldıyordu.

A) I. cümlede örneklendirme yapılmıştır.
B) II. cümlede yakınma anlamı sezilmektedir.

D) İhtiyar koltuğunda, sinekler tavanda, kanaryalar pencerenin üstündeki kafeslerinde uykuya
dalmışlardı.

C) III. cümle kendinden önceki cümlenin sonucudur.
D) IV. cümlede eleştiri söz konusudur.

13. Karşılaştırma anlamı bulunan cümlelerde bir varlık, olay veya durum benzer ya da farklı yönlerden karşılaştırılır. Amaç belli durum, varlık ya da
olayları belli açılardan kıyaslamaktır. Bazen karşılaştırma yaparken belli bir tür varlık ya da durum içinde bir şeyin en iyi olduğu söylenerek de
karşılaştırma yapılır. Söz gelimi “Benim en sevdiğim yemek musakkadır.” dediğimizde yemekleri
birbirleriyle karşılaştırıp en sevilenin musakka
olduğunu belirtmiş olurum.

11. Üniversiteyi yeni kazanmış Adem’den öğretmeni
bilimsel bir metin yazmasını istemiştir. Bunun için
farklı araştırmalardan yararlanabileceğini ancak
kendi düşüncelerine asla yer vermemesi gerektiğini söyler.
Uzun uğraşlar necitesinde tamamlanan çalışmada Adem’in öğretmeni bir hata bulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Adem’in öğretmeninin tespit ettiği hatalı cümle olabilir?
A) Edebiyat tarihimizde üç Kemallerin (Orhan
Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal) hatırı sayılır bir yeri vardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi karşılaştırma anlamı bulunan bir cümledir?

B) Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm
gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda.

D) Yusuf, Balasagunlu bir Türk şairi olup eserini
1069-1070 arasında Karahanlılardan Tafgaç
Buğra Kara Han adına yazmış, eserine mükâfat olarak kendisine Kaşgar Sarayı’nda Has
Hâciblik rütbesi verilmiştir.

7. Sınıf Türkçe

A) İnsanlar, kalabalık yaşamayı yalnız ve rahat
yaşamaya daima tercih etmişlerdir.
So n Vir aj

C) 240 milyon kişiyi etkilediği söylenen bu yaz
selleri, resmî açıklamalara göre şimdiye kadar
2 binin üzerinde insanın ve sayısı bilinmeyen
diğer canlıların yaşamlarına mal oldu.

Test

B) Elektrik ve stüdyo tekniği ilerlemiş olsaydı,
belki sinemacılık da büyük Doğu şehirlerinden
birine yerleşecekti.
C) Boş zamanlarını ava çıkarak, dostlarıyla sohbet ederek veya şövalye romanları okuyarak
geçirirdi.
D) Yolculuğun başında boğazını sıkmak istediğiniz düşman, çok kere ayrılık dakikasında bir
eski dosttur.
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4.
Test

1.

Cümlenin Anlamı ve Yorumu
3.

Pozitivist felsefeye göre dünyada deneyle ve gözlemle anlayabildiğimiz her şey bilimseldir. Bilimsel
bir çalışma yaparken de denemeler ve gözlemler
yaparak olaylar ve durumlar hakkında birtakım
çıkarımlarda bulunuruz. Yaptığımız çıkarımların
hepsinde mutlaka bir neden veya gerekçe göstermek zorundayız. Zira bu felsefeye göre doğada
yaşanan hiçbir olay nedensiz olarak meydana
gelmez. Her olayın bir nedeni veya sonucu vardır.

Bu cümlede kömür sobalarının evde yanma sebebi yaz gecelerinin soğuk olmasıdır. Yani bir durumun nedeni aynı cümlede verilmişse o cümle
neden-sonuç cümlesidir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç cümlesidir?
A) Edebiyat, toplumun bir kurumu olmasından
dolayı, kendisini meydana getiren toplumun
diğer kurumlarıyla bağlıdır.

Bu bilgilerden hareket ederek aşağıdaki cümlelerden hangisi pozitivist felsefeye uygundur?
A) Dağlara çıkınca hep o eski günlerdeki yürüyüşlerimiz aklıma gelir.

B) Yıllık proje ödevini tamamlamak için ansiklopedileri tek tek taradı.

B) Antep fıstığı az çıkmış, yağışlar azalmış bu
sene belli ki.

C) Ne zaman aklıma gelsen yüzümde bir gülümseme belirir.

C) Sabah saat 8.30’da “Taş Mağazalar” denilen
yerde, bir faytonun etrafına büyükçe bir kalabalık toplanmıştı.

D) Senin için babandan izin alırım ama dediklerimi yapacaksın.

D) Dünyanın hiçbir yerinde bu denli güzel bir nehir manzarasını görmedim.

2.

Yaz geceleri soğuk olduğu için kömür sobaları
yanacak evlerde.

4.

Bu ömürde pek çok fırsat geçer insanın eline
mutlu olmak için, ---Tahtaya bu cümleyi yazan öğretmen öğrencilerine: “Bu cümleyi öyle bir ifade ile tamamlayın ki
cümleye karamsarlık duygusu hâkim olsun.” der.

Abla :	İçeriden bana meyve yıkayıp getirebilir
misin?

Buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisi öğretmenin dediğini tam olarak yerine getirmiştir?

Arif : Yarın bana o kitabı alacak mısın?
Abla : Alacağım söz.

A)

Arif : O
 hâlde ben de meyveyi yıkayıp getirebilirim artık.

ama bunun için daima çalışarak doğru işler yapmalıyız.
Zeki

Arif ve ablası arasında geçen diyalogta Arif kendi
isteğini yerine getirmesi koşuluyla ablasının talebini yerine getireceğini belirtmiştir.

A) Şemsiyesi olmadığı için yağmurda çok ıslanmış.
B) Bu kulübe bana her zaman doğduğum evi hatırlatır.

So n Vir aj

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer
bir durum söz konusudur?

B)

Metin

C)

Leyla

D)

C) Yazın iyi ise Türkçe yazılısında iyi not alırsın.
D) Aylardır spor yapmadığından çok kilo aldın.

12

Şule

ancak bu yaştan sonra
mutluluğu yakalayabileceğimi
sanmıyorum.
yeter ki fırsatları elimizin tersiyle itmeyerek her olaydan
mutlu olunabilecek bir şey
çıkaralım.
önemli olan karamsarlığa
kapılmadan her zaman ümitli
olabilmektir.

7. Sınıf Türkçe

4.
Cümlenin Anlamı ve Yorumu
5.

6.

8.

Meyve şekerinin hızla kan şekerini yükseltmemesi için meyvenin yanında süt, ayran, yoğurt veya
kepekli bisküvi önerilmektedir.

Önümüzdeki ayda gerçekleştirilecek yıl sonu mezuniyet balosuna gelecek misin?

Bu cümledeki anlam ilgisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Bu soruya aşağıdakilerin hangisi ile cevap
verilirse cevap veren kişinin heyecanlı olduğu söylenebilir?

A) Zayıflamak üzere diyetisyene ve spor salonuna gitmeye başlamış.

A) Henüz emin değilim ama Erkan gelirse gelebileceğimi düşünüyorum.

B) Ekmek fırınından çıkan buğulu koku tekrar
acıkmama sebep oldu.

B) Kalan günleri sayıyorum, çünkü balo elbisem
gerçekten göz alıcı.

C) Kurallara uymazsan sana verdiğim sözleri tutmam.

C) Gelmezsem annem çok üzülecek o yüzden
gelmek durumundayım.

D) Kafasındaki soru işaretlerini gidermeden tatile
çıkmasının bir anlamı yok.

D) Hayatımızda bir kere oluyor sonuçta, hatıra
olarak kalması için katılacağım.

I.

Çok miktarda şeker ve tatlı tükettikten sonra
bazı kişilerde yorgunluk, halsizlik olabilir. (İhtimal cümlesi)

9.

II. Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı. (Özlem cümlesi)

Öğretmen tahtaya aşağıda bazı duygularla ilgili
bilgiler yazmıştır.
•• 

Pişmanlık, geçmişte yapılmış olan bir şeyden
duyulan üzüntü, hayıflanma ise fırsat varken
yapılmamış olan bir şeyden duyulan üzüntüyü ifade eder.

•• 

Yakınma (şikayet) ise bir durumdan duyulan
rahatsızlığı ifade eder.

•• 

Sitemde ise bir kimsenin kendisine yapılan bir
davranıştan dolayı üzüntüsünü, birine karşı
duyulan kırgınlığı ifade etme söz konusudur.

III. Sınavdan iyi puan alacağını sanıyordu. (Şaşırma cümlesi)
IV. Maçtaki sportmen davranışı çok etkileyiciydi.
(Takdir cümlesi)
Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Ömer bu tanımları bilmesine rağmen hocanın
tahtaya yazdığı cümlelerden bir tanesi hakkında
yanlış bir yorum yapmıştır.

Nurdan, var olan şeyleri sürekli abartma hastalığına yakalanmıştır. Hangi olayı anlatmaya kalksa
o olayı olduğundan çok üstün ya da aşağı göstermeye çalışmaktadır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi Nurdan’ın kullandığı bir cümle olabilir?
A) Kimi kalıplaşmış sözlerin ve deyimlerin radyo
ve televizyonlarda ne hâle geldiğini çoğumuz
ibretle izliyoruz.

Buna göre Ömer’in hata yaptığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
So n Vir aj

7.

Test

A) İnsan, kendisini adam eden, eğiten insanı bir
kere de olsa arayıp sorar. (Hayıflanma)
B) Mardin’in dar ve eski sokaklarında bu hızla
araba kullanmamalıydım. (Pişmanlık)

B) Okulu o kadar sevdim ki akşam olup paydos
zili çaldığında bile eve dönmek istemezdim.

C) Bizim mahallenin haşarı çocuğu bize gelen
misafire yapmadığını bırakmadı. (Şikâyet)

C) Evde birkaç ay sistematik olarak ağladım.

D) Memlekete kadar geldi de çocukluk arkadaşım deyip beni ziyaret etmedi. (Sitem)

D) Karın yağışıyla göz bebeklerim dondu, eldiven buz tuttu.

7. Sınıf Türkçe
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4.
Test

Cümlenin Anlamı ve Yorumu

10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.

12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre
yanıtlayınız.

Dil durağan, donuk bir yapı değil. Hayatın ve
dünyanın değişimleri dilleri de etkiliyor. Kimi diller
yeni kavramlarla, deyişlerle, gelişip zenginleşirken, yeni gereksinimleri karşılayamayanlar başka
dillerin kelimeleriyle boğuluyor, yoksullaşıyorlar.

“Yüzler ve Kelimeler”, mektup diliyle yazılmış,
okurun dil ve edebiyat beğenisini geliştirmeyi hedefleyen bir denemeler toplamı. Bu niteliği ona
aynı zamanda bir “ders kitabı” özelliği de kazandırıyor. Hem öyle yalnızca gençlerin ya da öğrencilerin okuyacakları bir ders kitabı değil, Türkçe
konuşan herkesin kendi dil bilincini sınayabileceği bir denek taşı.

Ne yazık ki, bir dönem Türk Dil Kurumu’nun kapatılması, Türkçemizin bu yolda büyük yaralar
almasına yol açtı. Mağaza isimleri, sokaklardaki
tabelalarda Türkçe, azınlık dili durumuna düştü.
Bir yandan Batı dillerine karşı özenti, öte yandan
yeniden hortlayan Osmanlıca düşkünlüğü, dilimizi giderek tanınmaz kılıyor. Genç kuşakların şiir
kitaplarında içinde soluk alamayacağınız bir dil
karabasanı ile karşılaşıyorsunuz.

Bu yüzden eğitim kurumlarının, eğitmenlerin
gündemlerinin baş sıralarında olmalı bu kitap.
Her mektubun, denemenin ayrı bir ders konusu
olarak işlenebileceği de unutulmadan.
“Kelimelerin içinde kuşlar vardır öter.” der. Sabahattin Kudret Aksal. Dilin bu zengin ezgilerini duyabilmek için bir yol, nitelikli edebiyat ürünleriyse
bir başkası da böylesi kitapların kılavuzluğunda
yol almaktır.

Oysa dil, sürekli büyüyen canlı bir varlık gibi
emekle, işlenmek, gelişmek istiyor. “Türkçe ağzımda annemin sütüdür.” diyen Yahya Kemal’den
yüz yıl sonra şiir dilinin daha gerilere sürüklenmesini anlayabilmek çok güç. Bu noktada da dilbilimcilere, yazarlara büyük görev düşüyor.

12. Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Abartma bildiren cümleye yer verilmiştir.
B) Öznel cümlelere başvurulmuştur.

10. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

C) Koşul bildiren bir durum bulunmaktadır.
D) Öneri bildiren cümle bulunmaktadır.

A) Aşama bildiren cümle
B) Neden-sonuç cümlesi
C) Öfke bildiren cümle

13. Altı çizili cümlenin anlamını kendi kelimelerinizle ifade etmek isteseniz aşağıdaki cümlelerden hangisini kurabilirsiniz?

11. Metinde altı çizili söz öbeği ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yabancı kelimelerle dolu olan bir dil
B) Dilin yalın şekilde kullanılmaması
C) Türkçemizin giderek daha yetkin şekilde kullanılması
D) Dilin akıcı olmayan şekilde kullanılması

14

So n Vir aj

D) Şaşırma cümlesi

A) Ülkemizdeki gençler ve öğrenciler, diğer insanlara göre dil bilincini kazanma konusunda
daha çok yol kat etmelidir.
B) Yediden yetmişe Türkçe konuşan herkesin dil
farkındalığını test edebileceği bir eserdir.
C) Türkçeyi öğrenmek isteyen herkesin bu eseri
okumayı denemesi gerekmektedir.
D) Dil bilincini bu eserle kazanan her Türk, bundan sonra daha farklı bir okura dönüşecektir.

7. Sınıf Türkçe

5.
Test

Grafik - Tablo - Görsel Okuma
1.
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Çizgi Film Bölüm Başına Düşen
Bilimsel Diyalog Sayısı

Çizgi Filmlerde Geçen Toplam
Bilimsel Diyalog Sayısı

Çocukların En Çok İzledikleri
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Yukarıda, çocukların en çok izlediği çizgi filmler, bu çizgi filmlerde geçen toplam bilimsel diyalog sayıları, çizgi
film başına düşen bilimsel diyalog sayıları verilmiştir.
Bu grafiklerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Çocuklar bilimsel nitelikteki çizgi filmleri izlemeyi tercih etmemektedir.
B) Çocuklarımıza hayata ilişkin temel bilimsel olgu ve kavramları tanıtmada çizgi filmler yeterli olmamıştır.
C) Bazı filmlerdeki toplam bilimsel diyalog sayısı fazla olmasına rağmen bölüm sayısı fazla olduğundan bölüm
başına düşen bilimsel diyalog sayısı azdır.
D) Sünger Bob’daki bilimsel diyaloglar çekilen tüm bölümlere düzenli miktarlarda dağılmıştır.

2.

Akıllı dövme tasarlandı!
MIT ve Microsoft işbirliği ile cep telefonu, bilgisayar gibi cihazları kontrol edilebilen, giyilebilir, akıllı dövme yapıldı. “DuoSkin” adı verilen akıllı dövme, çift arayüze sahip. Geçici ve metal olan dövme ile akıllı telefonlar ve
bilgisayarlara giriş yapmak mümkün olabiliyor. İnsan bedenini dokunmatik yüzey hâline getiren akıllı dövmeler,
NFC üzerinde veri aktarımı da yapabiliyor. Araştırma kapsamında, LED ışıklı olan akıllı dövmeler de tasarlandı.
Kullananların vücut ısılarına göre rengini değiştiren dövme, kullanıcılarına akıllı cihaz keyfi yaşatacak. Araştırma ekibinden Cindy Hsin-Liu Kao’nun verdiği bilgiye göre, akıllı dövmenin insan vücuduna aktarımı oldukça
basit… Bir grafik yazılımla tasarlanan devre, iletken görevi gören sarı ve gümüş renkli altın yapraklarına basılarak ve diğer materyaller de eklenerek interaktif hâle getiriliyor. Birkaç farklı tasarıma sahip olan akıllı dövmelerden yüzük, bileklik gibi aksesuar olarak da faydalanılabilecek.
Buna göre tasarlanan akıllı dövme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)

B)

7. Sınıf Türkçe

C)

D)
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