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Birkaç gündür hastalığı 
ilerlemişti. Doktorların 
uyguladığı tedavi de artık 
sonuç vermiyordu. Uzun süre 
sonra ilk kez kardeşi ile 
uyumak istediğini söyledi. 
Hiçbirimiz buna itiraz edecek  
gücü kendimizde bulamadık. 
Kardeşi de bu isteğe 
gülümseyerek yanıt verdi ve 
onaylar biçimde başını 

salladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde su içmek için 
kalktığımda üzerleri açılmış mı diye bakmak için 
yanlarına gittim. Üzerleri örtülüydü neyse ki! O kadar 
masum uyuyorlardı ki... Sessizce izledim bir süre 
onları. Çaresizlik o kadar kötü bir şeydi ki, çok 
üzgündüm. Evladım, yavaş yavaş avuçlarımdan 
kayıyordu ve ben hiçbir şey yapamıyordum. 
Gözlerimden süzülen bir damla yaş onun yanağına 
düştü. Birlikte ağladık dakikalarca. Ben gözyaşlarımla, 
oğlum yanaklarındaki ıslaklıkla, ağladık...                                                                          
Tuncay AKAT    
                                            SORULAR 
 

1.Soru ( 10 PUAN )  
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre 
cevaplandırınız. 
 
BAŞLIK: ÇARESİZLİK 
 
OLAY  :  Çocuğunun hastalığına çare bulamayan bir 
annenin yaşadıkları. 
 
YER :  Ev. 
 
ZAMAN: Belirli değil, bir gece vakti. 
 
 KİŞİLER :  Anne ve iki çocuğu. 
 
2.Soru ( 5 Puan ) 
Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metne göre 
değerlendiriniz ve doğru “D” , yanlış ise “Y” harfi 
koyunuz.  
 
(Y    ) Olay üçüncü kişi ağızdan aktarılmıştır. 
(Y    ) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. 
(D    ) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. 
(D    ) Metindeki olaylar gerçeğe uygundur. 
(D    ) Metnin türü hikâyedir. 
 
 

 

3.Soru  (10 puan )   
Aşağıdaki istenen sözcükleri bulmaca üzerinden 
bularak noktalı bölüme yazınız. 
1-“Netice” kelimesinin eş anlamlısı 
2- “Gözümden bir damla yaş süzüldü.” cümlesindeki 
sesteş sözcük. 
3-“Mutlu” kelimesinin karşıtı. 
4- “Uzun kelimesinin zıttı. 
5- “Sessiz” kelimesinin olumlusu. 
 
CEVAPLAR 
1- SONUÇ 
2- YAŞ 
3- ÜZGÜN 
4- KISA 
5-SESLİ 
 
3.Soru  (5 puan )   
Aşağıdaki altı çizili cümlenin anlam özelliği: 
 
                             Fazla yükselmeyeyim 
                           diye kum torbası taktım.  

 
 
 
 
 
            
          İyimserliğine hayranım 

                   
 
AMAÇ-SONUÇ 
 
3.Soru  (5 puan )   
 
                                 
                                           
 
 

 
Yukarıdaki masalda noktalı bölüme “kişileştirme” 
örneği olan bir cümle yazınız. 
4.Soru  (6 puan) 
TV`deki şarkıcının söylediği şarkıdan belirtilen özellikte 
birer tane sözcük örneği bulunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AHEM TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU  

7. SINIF 2. DÖNEM 1.YAZILISI 
 

ADI                 : 

SOYADI         : 

SINIFI            : 

NUMARASI  : 

        Ü Z G Ü N Z 

U G Ö Z S S 

T S O N O E 

L A Y A N S 

Y A Ş Ü U L 
K I S A Ç İ 

Küçük ceylan o gün ormanda gezi- 
yordu. Karnı çok acıkmıştı. 
ANNEM YEMEK HAZIRLAMIŞTIR 
DİYE DÜŞÜNDÜ. 
Annesinin yanına doğru koştu. 

Tüm mevsimler geçti, 
Bulutlar kapattı günü. 
Bir rüzgâr esti şehre. 
Biliyordu gece hep. 
Güneş doğacak bir gün. 
Ve umut hep vardı. 



 
 

5.Soru  (8 puan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makinistin sözlerindeki zaman kaymalarını bulunuz. 

 Biçim: Anlam: 
1.Cümle: Emir kipi Gereklilik kipi 
2.Cümle: Şimdiki zaman Gelecek zaman 
 
6.Soru  (6 puan) 
Aşağıdaki boşlukları yapı bakımından uygun sözcükler 
yazarak doldurunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Soru ( 9 Puan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aşağıdaki cümleden istenen sözcükleri bulunuz. 

 

 

 
8.Soru  ( 6 puan) 
 Yazı tahtasındaki zarfları bularak çeşitlerini 
belirtiniz. 

   
      Çocuklar her zaman mutlu olmak ister. 
                            Zaman zarfı 
        Aşağıya inip annesine uzun uzun anlattı. 
                                                      Durum zarfı 
        Kötü günler artık geride kaldı. 
                                 Zaman zarfı 
               

 

 

 
 
 
 
 

 
 

9.Soru  (10 puan) 
 
Bir apartman sakini bir gün kapıcıyı çağırır. Sabah 
oğlunun beslenme çantasını unutup çıktığını söyler. Bu 
nedenle beslenme çantasını götürüp vermesini rica 
eder.Oğlunu tanımadığını söyleyen kapıcıya da “Okulun 
en güzel çocuğuna ver.” der.Bunun üzerine okula giden 
kapıcı, beslenme çantasını kendi oğluna verir. 
Yukarıdaki olayda asıl anlatılmak istenen nedir ? 
Bakış açısı kişiden kişiye değişir. Herkesin bakış 
açısı farklıdır. 
 
10.Soru  ( 5 Puan )  

 
         Sevgili dayıcım                            Sevgili Dayıcım, 
            Mektubunu aldım                       Mektubunu aldım, 
          çok mutlu oldum.                          çok mutlu oldum. 
          Dünde dayımdan                           Dün de dayımdan 
          bir haber aldık                                bir haber aldık. 

 

 

Yukarıdaki mektubu yazım ve noktalama açısından 

gözden geçirerek yeniden yazınız. 

  
11.Soru  ( 5 Puan )  
 
 
 
 
                                                                                       
      
                                         
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
Yukarıdaki sözcüklerden hangisi paragrafta 
düşüncenin yönünü değiştirmiştir? 
Ama o annesini duyacak durumda değildi. 
12.Soru  ( 5+10 Puan )  
Aşağıdaki paragraftaki sorunu bularak birkaç 
cümle ile çözüm önerinizi yazınız. 

Paragraftaki Sorun: Otomobil sayısının hızla 
artması, bu hıza alt yapı faaliyetlerinin 
yetişememesinden trafik kazalarının artış göstermesi. 
Çözüm Önerilerim:  

Ek fiil alarak yüklem olmuş isim: VAR 
Kipi: EK FİİLİN GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMANI 
Ek fiil alarak birleşik zamanlı olan fiil : BİL- 
Kipi: ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ 
Basit zamanlı fiil  : GEÇ- 
Kipi : GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN 

Dünyadaki tüm ülkelerde ve özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde şehirli nüfusun ve otomobil sayısının hızlı artışı 
mevcuttur. Bu hıza yetişemeyen alt yapı faaliyetleri trafik 
kazalarının artışını beraberinde getirmiştir. 

ama   ile 

Basit 

Lütfen, tüm 
yolcularımız 
yerine geçsin. 
Trenimiz 
birazdan 
hareket ediyor. 

 Sev-    

 
 Git- 

 
Sus- 

Türemiş 

Birleşik 

   Gezdir 

 
 Yazdır- 

 
 Susul- 

Geziver
- 

 Gidedur 

 
Düşeyaz  

İsim 
Sıfat 
Zarf 

Sözcük 
listesinden 
ne alırsınız? 

Küçük evimizde çok   mutlu    günler geçirdik. 
Sıfat        isim      zarf    sıfat         isim 

  ve
 

U 

zaten 

Merdivenlerde oturuyor ve bir yandan da zaten 
yorgun olan ayaklarını dinlendiriyordu. Annesi ona 
sesleniyordu. Ama o annesini duyacak durumda 
değildi. Gözleri ile etrafı süzüyordu. 



1.Toplu ulaşım araçları kullanılmalı. 
2.Alt yapı faaliyetleri hızlandırılmalı. 
3.İnsanlara trafik eğitimi verilmeli. 
 


