
2021- 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURKCEDERSİ.NET 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI 

AD:     SOYAD:     SINIF:  NO: 

JULES VERNE 

Jules Verne (Jül Vern) 1828-1905 yılları arasında yaşamış Fransız bir yazardır. Verne, ilk bilim kurgu romanı 

yazarlarından biri hatta kimilerine göre, bilim kurgu edebiyatının yaratıcısıdır. Jules Verne’in yazmaya olan 

ilgisi çok küçük yaşlarda, ilkokul yıllarında başladı. O dönemlerde kısa öyküler ve şiirler yazıyordu. 1847 

yılında üniversite çağına geldiğinde, baba mesleğini devam ettirmek üzere hukuk okumak için doğup 

büyüdüğü Nantes kentinden ayrıldı ve Paris’e gitti. Bu arada yazmayı sürdüren Verne, Paris’te tiyatro oyunu 

yazarlığına da başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir yandan mesleğini devam ettirdi bir yandan da çok 

sayıda tiyatro oyunu ve operet (eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne eseri) 

kaleme aldı. Verne’in ilk romanı olan “Balonla Beş Hafta” 1863 yılında yayımlandı. Orta Afrika üzerinde 

balonla yapılan bir yolculuğu konu edinen bu roman, kısa sürede büyük bir başarı kazandı. O yıl bunun üzerine 

Verne, sürdürdüğü diğer işleri bırakarak kendini yalnızca yazarlığa verdi. (Not:İlk 4 soru metne göre 

cevaplandırılacaktır.) 

SORULAR 

S-1) Jules Verne yazmaya olan ilgisi ne zaman başlamıştır? (5 Puan) 

  Jules Verne’in yazmaya olan ilgisi çok küçük yaşlarda, ilkokul yıllarında başladı. 

S-2) Jules Verne doğup büyüdüğü Nantes kentinden neden ayrılmıştır? (10 Puan) 

 Jules Verne baba mesleğini devam ettirmek üzere hukuk okumak için Nantes kentinden 

ayrılmıştır. 

S-3) Jules Verne sadece yazarlık işiyle ilgilenmeye ne zaman başlamıştır? (5 Puan) 

           Jules Verne 1863 yılında sadece yazarlık işiyle ilgilenmeye başlamıştır. 

S-4) Metne göre Jules Verne hangi alanlarda eserler vermiştir? (10 Puan) 

           Jules Verne bilim kurgu, öykü, şiir, tiyatro oyunu, operet alanlarında eserler vermiştir. 

S-5) Uzaklaştı, bakmış, gelebilirim, susadı, şükrediyor, konuşacaklar, güldürdü,  koşalım, gezdirecek” fiillerini 

yapı bakımından inceleyerek uygun olan şeklin içine yazınız.(16 puan) 

 

 

        bak- ,konuş-, koş-                   uzaklaş- ,  susa- , güldür-             gelebil-, şükret-                                            

 

s-6) “Birkaç gündür hastalığı ilerlemişti. Doktorların uyguladığı tedavi de artık sonuç vermiyordu. Uzun süre 

sonra ilk kez kardeşi ile uyumak istediğini söyledi. Odada bulunanların hiçbiri buna itiraz edecek gücü 

kendinde bulamadı. Kardeşi de bu isteğe gülümseyerek yanıt verdi ve onaylar biçimde başını salladı.” 

Bu metinde anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır? (4 puan) 

Bu metinde 3. kişi ağzından anlatım yapılmıştır. 

Basit Fiiller         Türemiş Fiiller         Birleşik Fiiller 



s- 7 Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını 

verecek biçimde kullanıldığını yazınız. (15 puan) 

 

 S-8     -Sağ ol, teşekkür ederim iltifatına. Ancak biz annelerimizi bilmeyiz, annelerimiz bir kuytuda yumurta öbeği 

bırakmıştır, onlardan çıkarız havalar ısınınca. Tabii bu halimizle değil, önce ufak ufak kurtçuklar. Bir bitkiye sığınır, 

yapraklarını yeriz. 

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? (5 Puan) 

A) Tezat                        B) Abartma               C) Benzetme             D) Konuşturma 

S-9- Kış uykusu bazı, sıcakkanlı ve soğukkanlı hayvanların kışı uyku ve uyuşuk gibi dinlenme halinde geçirmelerine 

verilen addır. Yani bildiğimiz uyuma fiili söz konusu değildir. Kış uykusundaki bir canlının vücut ısısı ve 

metabolizma hızı son derece düşmüş durumdadır vücut ısılarını ve hayati fonksiyonlarını düşürerek enerji 

gereksinimlerini karşılarlar. Gereken minimum enerjiyi de daha önce bedenlerinde depoladıkları yağları yakarak elde 

ederler. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? (5 Puan) 

 

A) Benzetme           B) Örneklendirme              C) Tanımlama        D) Tanık Gösterme 

 

S-10) Biyografi ya da Otobiyografi türüne örnek bir metin kaleme alınız(25p) 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Cümleler Biçim Olarak(Kipi) Anlam Olarak(Kastedilen Kip) 

Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkar. Geniş Zaman (1 Puan) Duyulan Geçmiş Zaman (2 Puan) 

Önümüzdeki ay Adana’ya ailemle gidiyorum. Şimdiki Zaman Gelecek Zaman 

Anahtarlık televizyon ünitesinde olacak. Gelecek Zaman Gereklilik Kipi 

Buyurun kimi aradınız? Görülen Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman 

Hemen burayı terk ediyorsun! Şimdiki Zaman Emir Kipi 


