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ETKİNLİK 1

Söz Öbeklerinde
Anlam

Özdeyişler

Atasözü

Uzun gözlem ve deneyimler sonucu
oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış
sözlere denir.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Deyim - Atasözü - Özdeyiş
Cümlede Anlam

Bir düşünceyi kısa ve özlü bir şekilde
anlatan, bir veya birkaç cümleden
oluşan sözlere denir.

• Anonimdirler.

• Atasözlerinden farkı, yazan ve
söyleyeninin belli olmasıdır.

• Kalıplaşmış sözlerdir.
• Birçoğunda mecazlı söyleyiş vardır.
• Topluma öğüt verir.
• Cümle şeklindedir.
• Her zaman geçerlidir.

Deyimler

Genellikle gerçek anlamından az çok uzaklaşmış,
kendine özgü bir anlam özelliği taşıyan söz
öbeklerine denir.
• Kalıplaşmış sözlerdir.
• Zamana ve şahsa göre çekimlenebilir.
• Genellikle mecaz anlamlıdır.
• Ders verme amacı taşımaz.
• Söz grubu şeklindedir.
• Anlık durumlar için geçerlidir.
A) Aşağıda verilen özdeyişlerle ilgili açıklamalar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

“Beşikten mezara kadar bilim öğreniniz. / Hz. Muhammed” özdeyişinde bilimin önemi
vurgulanmıştır.
“ Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. / Mevlana” özdeyişinde bilgili kişilerin her zaman
bilgisini aktarması gerektiği öğütlenir.
“Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır. / Konfüçyüs” özdeyişinde öğrenirken
sorgulamanın önemi anlatılmıştır.

“Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. / Eflatun” özdeyişinde her ortamda konuşarak
zihnimizi geliştirebileceğimiz açıklanmıştır.
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. / Atatürk” özdeyişinde
sanatın önemine değinilmiştir.
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B) Aşağıdaki atasözleriyle aynı anlama gelen atasözlerini eşleştiriniz.

olur.
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ETKİNLİK 2
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Çocuk çıtını çıkarmadan geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye
bile gücü kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar onlara baktığında, gözlerine
inanamadı.
Balonlar, her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına
takılmıştı. Çocuk, olup bitenlere dikkat kesilirken baloncu ona doğru dönerek:
– Küçük, diye seslendi. Balonları ağaçtan kurtarırsan birini sana veririm.

Yukarıdaki metinde geçen deyimleri sırasıyla bularak aşağıdaki kutucuklara yazınız. Renkli
kutucuklardaki harfleri şifreye yerleştirerek şifredeki atasözünü tamamlayınız

Şifre:
kenarına ........................... yapılmaz.
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Sebep Sonuç Cümlesi: Bir eylemin gerçekleşme nedeniyle birlikte verildiği cümlelere denir.
Oyuna daldığı için
sebep

okul servisini kaçırdı.
sonuç

Amaç Sonuç Cümlesi: Bir eylemin hangi amaca yönelik yapıldığını bildiren cümlelere denir.
İnsanlara yardımcı olmak için
amaç

bir hayır kurumunda gönüllü işe başladı.
sonuç

Koşul Sonuç Cümlesi: Bir olay veya durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay veya
durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelere denir.
Bu akşam milli takım iki gol atarsa
koşul

şampiyon olarak bir üst tura çıkabiliriz.
sonuç

Aşağıda verilen cümleleri anlam ilgilerine göre örnekteki cümle gibi inceleyiniz.
Örnek:
Yemeğini bitirirsen
koşul

arkadaşlarınla oyun oynamaya çıkabilirsin. ( koşul sonuç cümlesi )
sonuç

1) Mersin’de hava kışın ılık olduğundan turunçgiller yetiştiriliyor.
2) Sokağa çıkma yasağı olacağı için market alışverişine gitti.
3) Trafikte kontroller artırıldı, bu yüzden kaza oranları azaldı.
4) Müziğin sesini kısarsan beni daha iyi duyabilirsin.
5) Zamanında geri vermek üzere benden birkaç roman aldı.
6) Virüslerden korunmak için ellerimizi düzgün yıkamalıyız.
7) Diksiyon kursuna yazılmış çünkü etkili konuşmak istiyor.
8) Güler yüzlü olduğu için öğrencileri Türkçe dersini çok seviyor.

5
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme Merkezi

TÜRKÇE
7. SINIF
1.

15 Aysima

6 Faruk

5 Engin

14 Zeynep

7 Umut

4 Defne

13 Gülizar

8 Burak

3 Ceylin

12 Mehmet

9 Zeliha

2 Burcu

11 Tülin

10 Sibel

1 Ali
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7/B sınıfındaki tekli sıralarda oturma düzeni yukarıdaki gibidir. Türkçe öğretmenleri bazı deyim ve atasözlerini
öğrencileri araştırsın diye paylaştıracaktır. Paylaşımla ilgili bilinenler şunlardır:
• Ali’ye deyim, Burcu’ya ise atasözü vererek diğer öğrencilerin bazılarına deyim bazılarına da atasözü
olacak şekilde dağıtım yapmıştır.
• Deyim veya atasözü kullanacak olan öğrenciler yan yana ya da arka arkaya oturmayacaktır.
• Toplamda 8 deyim, 7 atasözü dağıtılmıştır.
8. sırada oturan Burak ile 11. sırada oturan Tülin’e dağılımda hangi deyim / atasözü düşmüştür?
A)

B)

C)

D)

BURAK

TÜLİN

Gaflete düşmek

Çam devirmek

BURAK

TÜLİN

Adam olana bir söz yeter

Saçına ak düşmek

BURAK

TÜLİN

Davulun sesi uzaktan hoş
gelir

Yerin kulağı var

BURAK

TÜLİN

Ok yaydan çıkmak

Bir elin nesi var, iki elin
sesi var
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A) Önem vermemek, beğenmemek, küçümsemek.
B) Bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek.
C) Niyetten veya karardan dönmek.
D) Çok pahalı olmak.

3. Başka dile uymaz annenin sesi,
Her sözün ararsan vardır Türkçesi!
Ziya Gökalp, bu mısralarla aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Konuşmalarımızda yabancı sözcüklerden kaçınmalıyız.
B) Türkçede her kelimenin karşılığı bulanmaktadır.
C) Başka dilleri öğrensek de Türkçe konuşmalıyız.
D) Annelerimiz sadece Türkçe konuşabilmektedir.

4. • Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar. (Jonerianna)
• Kitaplar soğuk ama geçmişten gelen güvenilir dostlardır. (Victor Hugo)
• Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır. (Montaigne)
• Kitabın hâlâ fikirlerin temel taşıyıcısı olduğuna inanıyorum. (George Will)
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2. Yine bu parasız günlerin birinde kitap almak için bir kitapçıya gittim ama kitaplar ateş pahası, yaklaşılmıyor.
Tam vazgeçtim, çıkmak üzereyken gözüm indirim standına ilişti. Fiyat uygun ama kitaplar cep boy, önce
burun kıvırdım baktım kitap alamadan çıkacağım, hemen birkaç kitaba göz gezdirdim. Bir kitabın önce
kapak resmi, sonra adı daha sonra da çok satılanlar listesinde olması cazip geldi, alıp çıktım. O kitap
Uçurtma Avcısı'ydı.
Metinde geçen deyimlerle aşağıdaki açıklamalar eşleştirildiğinde hangi açıklama boşta kalır?

“Okumak, geçen asırların en namuslu adamları ile yapılan bir konuşmadır.” diyen Descartes’le aynı
düşüncede olan yazar hangisidir?
A) Jonerianna

B) Victor Hugo

C) Montaigne

D) George Will

5. “cehalet, emek, tedbirli olmak, sabır” konularının her biriyle ilgili kompozisyon yazmak isteyen Onur,
aşağıdaki özdeyişlerden hangisini kompozisyonlarından birinde kullanamaz?
A) Sebat sayesinde zaman, en büyük değer taşıyan neticeler doğurabilir. (Samuel Smiles)
B) Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. ( Cenap Şahabettin)
C) Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer; sesi çok, içi boştur. ( Sadi Şirazi)
D) Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. ( M. Kemal Atatürk)
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Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur.

Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

Düt demeye dudak gerek.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
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Simgelerle sıralanmış atasözleri anlamlarına göre eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
Fırsatları değerlendirmenin
önemi

Bir işi başarmada araç
gerecin önemi

A)

B)

C)

D)

Kalıtımın etkisi ve önemi
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Bir eylemin hangi nedenle yapıldığını bildiren cümlelere “neden -sonuç cümlesi” hangi
amaçla yapıldığını bildiren cümlelere ise “amaç- sonuç cümlesi” denir. Bir olayın veya
durumun gerçekleşmesinin, başka bir olayın veya durumun gerçekleşmesine bağlı
olduğunu bildiren cümlelere de “koşul-sonuç cümlesi” denilmektedir.
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Aşağıdaki cümlelerin her biri çizilecek bir çöp adamın bir uzvu ile ilişkilendirilmiş ve cümlenin ifade ettiği
anlam özelliği belirtilmiştir.
Kafası

Çağdaş çocuk edebiyatının usta kalemi Mavisel Yener’i tanımak
için bu kitabı okumalısın.

Amaç- Sonuç
Cümlesi

Vücut

Yağan yağmurla iyice ağırlaşan kıyafetleri yüzünden adımları
iyice yavaşlamıştı.

Koşul-Sonuç
Cümlesi

Sağ Kol

Çocuklar, bayramın 100. yıl kutlamalarına katılmak için
sabırsızlanıyordu.

Neden-Sonuç
Cümlesi

Sol Kol

Uzaktan eğitim takvimi uzarsa fasiküller yayımlanmaya devam
edecek.

Koşul-Sonuç
Cümlesi

Sağ Bacak

Mutlu yaşamak için bardağın dolu tarafını görmek gerekir.

Amaç-Sonuç
Cümlesi

Sol Bacak

Arkadaşından okumak için aldığı kitabı unuttuğu için eve geri
döndü.

Neden-Sonuç
Cümlesi

Yukarıda doğru eşleştirilen ifadelerin karşıladığı uzuvlarla oluşturulacak çöp adam görseli
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

Sol

Sağ

Sol

C)

Sağ

Sol

D)

Sağ

Sol

Sağ
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CEVAP ANAHTARI

A. D / Y / D / Y / D
B. 1 D / 2 E / 3 B / 4 C / 5 A
C. (Aşağıdaki gibi örnek cümleler oluşturabilirsiniz.)
Adamı durup dururken ekmeğinden ettiler.
Kaygılanma, ekmeğini kazanmasını bilir o.
Ekmeğini taştan çıkaran insanlar arasına katılmakta gecikmedi.
O mağaza benim ekmek kapım, asla satmam!
Ekmek parası kolay kazanılmıyor.
Etkinlik 2
ÇITINI ÇIKARMAMAK
GÖZLERİ DOLU DOLU OLMAK
ELİNDE OLMAK
GÖZLERİNE İNANAMAMAK
DİKKAT KESİLMEK
ŞİFRE: IRMAK KENARINA ÇEŞME YAPILMAZ.
Etkinlik 3

1) Mersin’de hava kışın ılık olduğundan / turunçgiller yetiştiriliyor.
sebep
sonuç
2) Sokağa çıkma yasağı olacağı için / market alışverişine gitti.
amaç
sonuç
3) Trafikte kontroller artırıldı, / bu yüzden kaza oranları azaldı.
sebep
sonuç
4) Müziğin sesini kısarsan / beni daha iyi duyabilirsin.
koşul
sonuç
5) Zamanında geri vermek üzere / benden birkaç roman aldı.
koşul
sonuç
6) Virüslerden korunmak için / ellerimizi düzgün yıkamalıyız.
amaç
sonuç
7) Diksiyon kursuna yazılmış / çünkü etkili konuşmak istiyor.
sonuç
amaç
8) Güler yüzlü olduğu için / öğrencileri Türkçe dersini çok seviyor.
sebep
sonuç
1

B

2

C

3

A

4

B

5

D

6

D

7

C
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