
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı Hocam  Ortaokulu 7. Sınıf Türkçe Dersi Güz Dönemi 1. Yazılısı 

Ad-Soyad:                                                                                    Numara:                                            Aldığı Not: 

 

 

  

 

Bazıları bana “doğa” der. Bazıları da “Doğa Ana”  4,5 milyar yıldır 

buradayım. Yani sizden çok uzun zaman önceden beri. Benim 

insanlara ihtiyacım yok,  insanların bana ihtiyacı var. Sizin 

geleceğiniz bana bağlı.  Ben serpildiğimde siz de serpilirsiniz.  Ben 

bocaladığımda siz de bocalarsınız ya da daha da kötüsü... Sizden çok 

daha üstün canlıları besledim ve sizden daha üstün canlıları yok 

ettim. Benim okyanusum, benim toprağım, benim ırmaklarım, 

benim ormanlarım... Bu toprak, okyanus, orman hepsi benim. 

Canlıları besleyen de  aç bırakan da benim.  Hepsi sizden alınabilir 

ya da sizde kalabilir. Günlerinizi bana saygıyla ya da saygısızlıkla 

geçirmeyi seçmeniz benim için gerçekten önemli değil.  Öyle ya da 

böyle ben var olacağım. Eylemleriniz  yani davranışlarınız  sizin 

kaderinizi belirleyecek.  Benimkini değil çünkü ben doğayım.  Ben 

var olmaya devam edeceğim.  Evrilmeye devam edeceğim.  Ya sen? 

 

 

1.Metne uygun bir başlık yazınız. 

2.İnsanlar Doğa Ana’ya neden ihtiyaç duyarlar? 

 

3.Doğa Ana’nın neleri vardır? 

 

4. Neler yaparsak Doğa Ana’ya ait olan toprakları, 

okyanusları, ormanları, ırmakları kaybederiz? 
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ÇİÇEK KONUŞUYOR 

Ben çiçeğim. Evet, güzelim. Bunu daha önce de 

duymuştum. Bu, güzel olmam, her zaman geçerlidir. 

Bakışlarıma aşıklardır. Kokuma, rengime, görünüşüme. 

Olan şu ki, hayat benimle başlar. Görüyorsunuz, hayat 

benimle başlıyor.  Görüyorsunuz insanları besliyorum. 

Her meyve benden başlar. Her patates benden, Her mısır 

tanesi benden. Her pirinç tanesi benden. Ben, ben, ben… 

Biliyorum sizin için ne kadar önemli olduğumu. Ve bazen  

ruhlarınızı beslerim bazen de karnınızı. Kelimeler 

bulamadığınızda kelimeleriniz olurum. Konuşmadan 

seni seviyorum diyebilirim. Konuşmadan üzgünüm 

diyebilirim. Birçoğunuza ilham kaynağı olurum: 

ressamlara, şairlere, yazarlara, mimarlara... Onların 

ilham perisi oldum.  Şunu gördüm ki, insanlar bu güzel 

küçük çiçeğin yani benim gücümü küçümsüyorlar. Ama 

yaşamları benimle başladı ve bensiz bitebilir.  

 

1.Çiçek neden hayatımızda önemli olduğunu düşünüyor, 
sizce böyle düşünmesinde haklı mıdır? 

 

 

2.Çiçeğin kimlere ilham kaynağı olduğunuz yazınız. 

3.En son ne zaman bir çiçeği sevdiniz, çiçeğin adını yazınız. 

1, 2, 3, 4 ve 5. soruları metne göre cevaplayınız. (2+3+3+4=12 

Puan)  

 

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcüklerden 

gerçek anlamlı olanları (G), mecaz anlamlı olanları (M), 

terim anlamlı olanları (T) harfi ile 
gösterin(1+1+1+1+1=5 Puan) 

(     ) Evimizin bitişiğinde tiyatro salonu  açılacakmış. 

 (    ) Bugün çok dolu olduğundan benimle görüşemedi. 

(     ) Önceleri çok çekingendi, zamanla açıldı. 

(     ) Silvan bugün çok soğuktu. 

(    ) Notalara çok çalışmalı. 

 

 Aşağıdaki cümlelerin başına varsayım  olanları (V), 
öznel  olanları (Ö), nesnel  olanları (N) harfi ile 
gösterin(1+1+1+1+1=5 Puan) 

(   ) Nüfusça en kalabalık ilimiz İstanbul’dur 

(   )Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle 

denir. 
(   )Kitap, insanlar için en iyi dosttur. 

(   ) Takım elbise erkeklere çok yakışıyor. 
(   )Bir an sınavdan düşük not aldığını düşünelim. 

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (1+1+1+1=4  Puan) 

1) Türkiye ……………………… tarihinde kuruldu. 

2) İstiklal Marşı’mızı ………………………… yazmıştır.  

3) Dünyanın daha da güzelleşmesi için 
………………………………………………………………………………………………
……………………………yapardım. 

4) Öğretmen olsa idim 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…yapardım. 

 

1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.(4+3+3=10 

Puan) 
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Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını bulup bir 
cümlede kullanınız.(3+3=6 Puan) 

Örnek: Zemberek: Ok 
Cümle: Ateşli silahların bulunmasıyla ok önemini 
kaybetti. 

Laboratuvar: 
Cümleniz: 

Siyah: 
Cümleniz: 

Aşağıdaki sözcüklerin karşıt  anlamlarını bulup 
bir cümlede kullanınız.(3+3=6 Puan) 

Örnek: Yaşlı: İhtiyar 
Cümle: İhtiyar adam karavanına binip gitti. 

Uzun: 
Cümleniz: 

Yaz: 
Cümleniz: 

Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüğün eş seslisi 
başka bir cümle içinde kullanınız. (4 Puan) 

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 

Cümleniz: 

 Kendi tasarladığınız bir uzay aracıyla istediğiniz bir 
gezegene gidip bir gününüzü yazınız. (20 Puan)  
NOT:Yazının okunaklığı ve yazım kuralları :5 puan, başlık: 2 
puan, konuyu ifade etme: 13 puan.  

……………………………………………. 

Başarılar… …. 

PABUCU DAMA ATILMAK 
Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı 
bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da 
düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemeden çalmanın 
ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem 
alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz 
diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle durumlarda heyet 
şikayeti ve sanatkarı dinliyor. Eğer şikayet eden gerçekten 
haklıysa, o ayakkabıların bedeli şikayetçiye ödeniyordu. 
Ayakkabılar da ibret-i alem olsun diye ayakkabıyı imal 
edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp 
kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. 
Böylece pabuçları dama atılan ayakkabıcı maddi 
kazançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış 
oluyordu. 
Hikaye unsurlarını yazınız.(2+2+2+3=9 Puan) 

Şahıslar(Kişiler): 
Yer(Mekan): 
Zaman: 
Olay: 

Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini 
getiriniz.  ( 1+1+1+1+1= 5 Puan) 

Mustafa Kemal Atatürk 10( ) 11( ) 1938 yılında öldü. 

Törene Türkçe( ) fen bilimleri( ) matematik ve din kültürü 
ve ahlak bilgisi öğretmenleri katılmıştı. 

Sen de mi bizimle geleceksin Pia(  ) 

Aşağıdaki fiilleri istenildiği şekilde 
çekimleyelim(1+1+1+1+1+1+1=7 Puan) 

İste- fiilini şimdiki zamanın 1. tekil şahsına çekimleyiniz. 


Çalış- fiilini gelecek zamanın 2. tekil şahsıma çekimleyiniz. 


Çiz- fiilini görülen geçmiş zamanın 1. çoğul şahsına çek. 


Yaz-fiilini duyulan geçmiş zamanın 2. tekil şahsına çek. 


Ver-fiilini geniş zamanın 3 tekil şahsına çekimleyiniz. 


Gül- fiilini şart kipinin 2. çoğul şahsına çekimleyiniz. 


Sor- fiilini gereklilik kipinin 1. çoğul şahsına çekimleyiniz. 


Boşluğu dolduralım(2 Puan) 
Çekimli fiiller ……………….. ve …………………. diye ikiye 
ayrılır. 
Fiilleri anlam özelliklerine göre 
belirtelim(1+1+1+1+1= 5 Puan) 
Kapatmak             Büyümek         Gelmek 

 Tartmak            Sararmak 


