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7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 
Adı-Soyadı: 
Sınıf-Numara:                             Notu: ……………………  

BİTKİLER NASIL YARDIMLAŞIR? 

Yosunlar soğuğa karşı dayanıksızdırlar. Kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorundadırlar. Bir bakıma 
yaşamaları buna bağlıdır, diyebiliriz. 

Peki, ne yapacak su yosunu? Oturup ağlayacak değil ya! Isınması lâzım. Ama denizin dibinde soba yok, kalorifer yok... 
Su yosunu kara kara düşünürken deniz mantarı imdadına yetişir. Onu sıkı sıkıya sarar, ısıtır. Böylece sert soğuklardan korur, 

hayatını kurtarır. 
Bununla da kalmaz. Mantar, solunum yoluyla çıkardığı karbondioksiti, yosuna ikram eder. Ayrıca ona ham besin suyu da 

sağlar. Yosunun yaşaması için bunlar da gerekli. 
Komşuluk bu kadar yapılır doğrusu. Mantar üzerine düşen görevi tam manasıyla yerine getirir. Su yosunu dostumuz, bunca 

iyiliğe nasıl cevap verir dersiniz? Yoksa bazı insanların yaptığı gibi, iyiliğin üzerine mi yatar... 
(İlk üç soruyu parçaya göre ve kendi cümlelerinizle cevaplandırınız.) 

 
SORULAR 

 
1- Su yosunu niçin kara kara düşünmektedir? Onu bu durumdan kim kurtarır? (10 Puan) 

Kış mevsiminin sert soğuklarından dolayı kara kara düşünmektedir. Onu bu durumdan deniz mantarı 
kurtarır. 
 

 
2- Mantar, bir komşu olarak su yosununa hangi yardımlarda bulunur? (10 Puan) 

Su yosununu sıkı sıkıya sarar, ısıtır. Solunum yoluyla çıkardığı karbondioksiti, yosuna ikram eder. 
Ayrıca ona ham besin suyu da sağlar. 
 
  
3- Yazarın insanlarda gördüğü olumsuz davranış nedir? (10 Puan) 

Kendilerine yapılan iyiliği unutmaları. Komşuluk, dostluk ilişkilerinde kimi insanların davranışlarına 
dikkat etmemeleri. 
 
  
4. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillericümlelere kattıkları anlamlarla eşleştiriniz. ( 5 puan) 
 

  İşçi Bulma Kurumu’na hemen başvurmalıymışım.               (  E  ) a)  Gerçekleşmeyen niyet 

     Onunla lisedeyken sık sık görüşürdük.                        ( D  ) b)  Şart 

     Ablam geldiyse hemen içeri al.                                      (  B  ) c)   inanmama 

     Bugün ne güzel ders çalışacaktık.                                 (  A  ) d)  Terk edilmiş alışkanlık 

     Bir kazan pilavı yiyebilirmiş.                                           (  C  ) e)  Gereklilik 

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek çeşitlerini karşısına yazınız. (5 puan) 

--Marmara denizini yüzerek geçti.           …………DURUM…………… 

--Biraz yürüdükten sonra dönmüş.    …………MİKTAR, ZAMAN……………… 

--Annem rüyamda odadan içeri girdi.           ………YER-YÖN………………… 

--LGS’yi kazanmak için çok çalışmalıyız.     ………MİKTAR………………… 

--Bu viran yerde nasıl yaşıyorsunuz?          ……….SORU…………………….. 

 

6. Aşağıdaki atasözlerini verilen kelimelerden sadece uygun olan kelimeler ile tamamlayınız. (5 puan) 

 

Kelimeler: yaşken, göl, veren, dağ, samanı, üzüm, demir, sirke, bıçak, tarla, yay, ok, erik, derman, gelir, kapıdan 

Keskin…SİRKE……………….küpüne zarardır. 

……ÜZÜM……………üzümebaka baka kararır. 

Ağaç …YAŞKEN…………eğilir. 

Sakla…SAMANI…………gelir zamanı. 

Mart …KAPIDAN……………baktırır, kazma kürek yaktırır. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunun sebebini kutudaki açıklamalarla eşleştirin. (5 puan) 

( 5  ) Çok güzel konuşmuş, ağzına geleni söylemişti. 

       ( 3  ) Çok sandalyede oturmaktan beli ağrıyordu. 

( 2  ) Bu anı unutmamak için resim çektirdiler. 

( 1 ) Dışarıda olanları kulağıma alçak sesle fısıldadı. 

( 4  ) Eminim bir gün onunla belki yine görüşürüz. 

 

1. Gereksiz Sözcük Kullanımı 
2. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı 
3. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı 
4. Anlamca Çelişen Sözcük Kullanımı 
5. Deyimlerin Yanlış Kullanımı 
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8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır? (5 puan) 
A) Evleri nehir kenarına kurulmuştu. 
B) Karıncalar da kış uykusuna yatar.   
C) Hayat sürekli akıp gidiyor. 
D) Olaylar bir anda gelişiverdi.   

 

9-Kahramanları hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar olan masallar da vardır. Genelde manzum olarak söylenen, insanlara ders verme amacını 

güden bu tür masallara fabl diyoruz. Doğu kültüründe Beydaba, Batıda Aisope ve La Fontaine ünlü fabl yazarlarıdır. Fabllar dünyaya 

Hindistan’dan yayılmıştır. 

Paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolları hangi seçenekte doğru verilmiştir? (5 puan) 

A) Tanımlama – örneklendirme 

B) Tanımlama – kişileştirme 

C) Tanık gösterme – karşılaştırma 

D) Örneklendirme-tanık gösterme 

 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" vardır? (5 puan) 
A)  Arkadaşım çok güçlüydü. 
B)  Ulaşımda, ses hızını aşan teknolojiler geliştirildi. 
C)  Bir fıkra anlattı ki güle güle öldük. 
D)  Deniz sabah saatlerinde çarşaf gibiydi. 
 
11.    Ek fiil aşağıdaki cümlelerden hangisine “gerçekleşmemiş beklenti” anlamı katmıştır? (5 puan) 
A) Sınava benden çok çalışmıştır. 

B) Onunla sahilde bisiklet sürerdik. 

C) Annem beni sinemaya götürecekti. 

D) Odanı toplarsan dışarı çıkmana izin veririm. 

12. "O gün güreşte kolum kırılayazdı" cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? (5 puan) 

A) Tezlik fiili    

B) Yaklaşma fiili   

C) Yeterlik fiili  

D) Sürerlik fiili 
 
13- Aşağıdaki cümle zarf eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? (5 puan) 
A) Yaralı yerde acıyla bağırıyordu. (durum) 
B) Ahmet merdivenlerden yukarı çıktı. (yer-yön) 
C) Buraya nasıl geldin? (soru) 
D) Ablam bugün eve gelmedi. (miktar) 
 

14.Verilen boşluğa bir dilekçe örneği yazınız. (20 puan) 
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