
A. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. 

1. Metne göre 5N 1K sorularını yanıtlayınız. 

• Simon ne satın almak istiyordu? 

• Simon nerede yaşıyordu? 

• Simon ne zaman para biriktirmişti? 

• Simon geçimini nasıl sağlıyordu? 

• Simon niçin geçim sıkıntısı yaşıyordu? 

• Simon kulübede kim ile yaşıyordu? 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız. 

18 p. 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

2. 10 p. 

İki yakası bir araya gelmemek: ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

Dişinden tırnağından artırmak: ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................... 

3. Simon’un sorunu için çözüm öneriniz nedir? Yazınız. 8 p. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların 
başına ise “Y” harfi yazınız. 

3x3=9 p. 

Eş sesli kelimelerin yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynıdır. 

Zıt anlamlı kelimeler, anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. 

Eş anlamlı kelimelerin yazılışları farklı, anlamları aynıdır. 

C. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayınız. 5x3=15 p. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Cümlede ilişkili sözcükler arasında .......................... kullanılır. 

Cümlede anlık duygulara dikkat çekmek için .......................... kullanılır. 

Cümlede bir önceki kavramı açıklamak için .......................... kullanılır. 

Metinde konuşmaları belirtmek için .......................... kullanılır. 

Metinde alıntıları belirtmek için .......................... kullanılır. 

nokta - ünlem işareti - parantez - tırnak işareti - uzun çizgi - kısa çizgi - iki nokta 

Ailesiyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan Simon, ayakkabıcılık yaparak geçiniyordu. 
Fazla para kazandığı söylenemezdi. Yoksulluktan dolayı iki yakası bir araya gelmiyordu. Yaptığı 
işten eline geçen parayla karınları ancak doyuyordu. Oturdukları ev bile kendilerine ait değildi. 

Karı koca bütün kış boyunca artık parçalanmaya yüz tutmuş olan koyun derisi paltoyu 
paylaşmıştı. Simon, iki yıldır yeni bir palto dikmek üzere koyun derisi satın almak istiyordu. 
Bütün yaz dişinden tırnağından artırarak biraz para biriktirmişti. Karısının para kutusunda üç 
rublelik bir banknot duruyordu. 

İnsan Ne İle Yaşar?-Tolstoy 

ÖĞRETİM YILI: .......... - .......... OKULU: ......................................................................................................................... 
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D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz. 8x5=40 p. 

1. (I) İboş’un eski ülkesinde tuhaf bir ünü 
vardı. (II) Sermayeleri, sırtlarındaki 
iplerle bellerindeki kuşakları idi. (III) Ona, 
“Bir pire için yorgan yakan” derlerdi. (IV) 
En ufak hakkını bile kimsede bırakmazdı. 

Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesi 
konu bütünlüğüne uygun değildir? 

5. Yusuf, “çalışmanın önemi” ile ilgili 
yazısında hangi atasözünü kullanabilir? 

A. 

B. 

C. 

D. 

İşleyen demir ışıldar. 

Ayağını yorganına göre uzat. 

Gülme komşuna, gelir başına. 

Ak akçe kara gün içindir. 

A. 

B. 

C. 

D. 

I 

II 

III 

IV 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamlı bir kelime kullanılmıştır? 

2. Aşağıdaki gazete haberlerinin hangisinde 
“kara” kelimesi farklı bir anlamda 
kullanılmıştır? 

A. 

B. 

C. 

D. 

Adamın davranışları çok soğuktu. 

Otobüs durağındaki adama baktı. 

Kar yağışı iki gün aralıksız sürdü. 

Uykusuzluktan kafası ağrıyordu. 
A. Kara avı malzemeleri satan market 

açıldı. 

Karaya ilk çıkan birlik törenle anıldı. 

Kara ulaşımı yoğun sisle kilitlendi. 

Kara örtüyü masanın üzerine serdi. 

B. 

C. 

D. 

7. İlk beste çalışmasını “Han Duvarları” 
adlı şiir ile yaptı. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin 
ilgili olduğu alan hangisidir? 

3. Bir metin okuyan Aslı, hangi sorunun 
cevabını verirse metnin ana fikrini 
belirlemiş olur? 

A. 

B. 

C. 

D. 

Yazıdaki olay ne zaman yaşanmış? 

Metnin kahramanları kimlerdir? 

Yazıdan hangi dersi çıkarmalıyız? 

Yazıda anlatılan olay nedir? 

A. 

B. 

C. 

D. 

Müzik 

Resim 

Edebiyat 

Dil bilgisi 

4. Şeref hikâyeyi okuduktan sonra “Bu 
hikâyede ne anlatılıyor?” sorusunun ce- 
vabını yazdı. 

Şeref, bu çalışması ile hikâyenin hangi 
unsurunu bulmuştur? 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır? 

A. 

B. 

C. 

D. 

Annesi mutfakta yemek pişirdi. 

Okul yolunda çalışma vardı. 

Ömer ile ilk tanışmasını anlattı. 

O gün iki saat bahçe suladı. 

A. 

B. 

C. 

D. 

Yardımcı karakter 

Yer 

Zaman 

Olay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


