
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU  

7. SINIFLAR I. DÖNEM 2. TÜRKÇE YAZILI SORULARIDIR. 

AD/SOYAD: 

SINIF/NO: 

ORMANDAKİ KELEBEK 

          Bir gün, adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki küçük 

delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam, kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan 

vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye düşündü ve kozadaki 

deliği daha rahat çıksın diye büyüttü.  Adam, kelebeğin gücünü toplayıp, kanatlarını açıp, uçacağını düşünüyordu. 

Ama Kelebek kozasından zamanından önce çıkmıştı. Ne kadar çabalasa da uçamadı ve buruşmuş 

kanatlarıyla yerde sürünmeye devam etti. 

        Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti ama bilmediği nokta; kelebeğin kozadan 

çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından 

çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. 

        Hayat akarken sarf edilen çabalar, uğraşlar bizi hayatımızdaki bir sonraki adıma hazırlar,  gerekli güce 

ulaşılmasını sağlar. Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir.   

(İlk dört soruyu metinden yola çıkarak cevaplayınız.) 

S1. Adam kelebeğe yardımcı olmak için ne yapıyor?(5 Puan) 

Kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü. 

 

S2. Kelebeğe yardım etmeye çalışan adamın bilmediği şey neydi?(5 Puan) 

Kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesine ve bu sayede doğru 

zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. 

S3. Metnin yer, zaman ve kahraman unsurlarını yazınız.(5 Puan) 

YER: Orman 

ZAMAN: Bir gün 

KAHRAMAN: Adam ve kelebek 

 

S4. Metinde verilmek istenen mesaj nedir?(5 Puan) 

Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir. 

 

S5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiilleri anlamına göre(iş-kılış/durum/oluş) yazınız. (10 Puan) 

➢ Bütün öğrenciler yere düşen öğretmene güldü. (Durum) 

➢ Kardeşim her gün kitap okumayı çok severdi.  (İş-kılış) 

➢ Babalarımız gün geçtikçe daha da yaşlanıyordu. (Oluş) 

➢ Çocuklar büyük bir telaşla bahçeye koştu. (Durum) 

➢ Geçen gün sinirden telefonunu kırmıştı.     (İş-kılış) 

 

S6.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin aldığı kip ekini ve şahıs ekini örnekteki gibi karşısına 

yazınız.(10 Puan) 

➢ Bir hafta sonra teyzemi ziyaret etmeye gideceğim. (gelecek zaman-1.tekil şahıs eki) 

➢ Uzun ve yorucu bir yolculuktan döndük.  (görülen geçmiş zaman – 1.çoğul şahıs eki) 

➢ Derhal yaptıklarını bana anlatıyorsunuz. (şimdiki zaman – 2.çoğul şahıs eki) 

➢ Geçenlerde onu kalabalık bir yerde görmüşsün. (duyulan geçmiş zaman – 2.tekil şahıs eki) 

➢ O da bizimle beraber törene katılacak. (gelecek zaman – 3.tekil şahıs eki) 

➢ Her sabah mutlaka spor yaparlar.  (geniş zaman – 3.çoğul şahıs eki) 

 

 



S7.Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir 

cümledir?(5 Puan) 

 

A. Sadece kitap okuyanlar mutlu olurlar. 

B. Öğretmen sınıf kurallarını okudu. 

C. Bütün çiçekler çok güzel kokarlar. 

D. Para her şeyi satın almaya yeterdir. 

 

S8.Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir 

yolla oluşturulmuştur?(5 Puan) 

 

A. Çocuk gece gündüz ders çalışıyordu. 

B. Törene büyük küçük herkes katıldı. 

C. Öğrenciler koşa koşa eve gittiler. 

D. Annemle ileri geri konuşması beni üzdü. 

 

S9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme 

söz sanatı kullanılmıştır? (5 Puan) 

 

A. Babamın pamuk gibi elleri vardı. 

B. Yarın dünya kadar işim var. 

C. Tilki“Ben senin dostunum.”dedi. 

D. Ağaçlar bugün çok neşeliydi. 

 

S11.Aşağıdakilerden hangisi öznel bir 

cümledir?(5 Puan) 

 

A. En etkili yayın aracı telefondur. 

B. Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker. 

C. Yazarın iki tane şiir kitabı vardır. 

D. Her devletin resmi bir bayrağı vardır. 

 

S12.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 

mecaz anlamda kullanılmıştır? (5 Puan) 

A. Öğrencilerin başını şefkatle okşadı. 

B. Umudunu gelecek olan paraya bağladı. 

C. Elindeki son malları da satmıştı. 

D. Annesiyle beraber tüm evi temizlemiş.  

S13.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 

gerçek anlamda kullanılmıştır?(5 Puan) 

A. Her yerde aynı konuyu açardı. 

B. Kitapları taşırken kolum koptu. 

C. Depremde bizim de evimiz yıkıldı. 

D. Konuşmasıyla herkesi kendine bağladı. 

 

 

 

                                                                                                 

HAMİT GÜVÇİN 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

S14.Aşağıdaki fiillerin hangisinde bir 

zaman(anlam) kayması vardır?(5 Puan) 

A. Yarın erkenden okula gideceğiz. 

B. Ben bütün ödevlerimi yaptım. 

C. Hoca bir gün pazara gitmiş. 

D. Her sabah kahvaltımı yapıyorum. 

S15.Aşağıdaki fiillerden hangisi istek kipinde 

kullanılmıştır? (5 Puan) 

A. Seninle saklambaç oyununu oynayalım. 

B. Verilen tüm görevleri yapmalıyız. 

C. Hemen şu çöpleri yerden kaldır. 

D. Son yaptıkları beni çok üzdü. 

S16.Aşağıda verilen deyimlerden hangisi 

“umursamamak,dinlememek” anlamındadır?(5 

Puan) 

A. Kulak kesilmek 

B. Kulak kabartmak 

C. Kulak asmamak 

D. Kulak misafiri olmak 

S17.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Gereksiz 

yere para harcamamalıyız.”öğüdünü bize 

vermektedir? (5 Puan) 

A. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 

B. Damlaya damlaya göl olur. 

C. Bir elin nesi var iki elin sesi var. 

D. Ayağını yorganına göre uzat. 

S18.Aşağıdakilerden hangisi hikaye metin 

türünün unsurlarından biri değildir?(5 Puan) 

A. Yazar 

B. Olay 

C. Zaman 

D. Yer 

S19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül 

yanlış yerde kullanılmıştır?(5 Puan) 

A. Pazardan elma, muz, kivi aldım. 

B. Annemi evimizin prensesini çok, özledim. 

C. Adana’ya yarın gideceğim, dedi. 

D. Evet, bu akşam seninle buluşacağız. 

 

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM. 


