
 ……………………………………………………………………………… 
     Yaşlı adam, kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede bir biriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. 
Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve on iki yaşındaki çocuk, kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi 
önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. 
Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpek yeterliyken niye iki köpek olduğunu, hem niye renklerinin siyah ve 
beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. 
Yaşlı adam, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı.  
“Onlar” dedi, “benim için iki simgedir evlat.” 
“Neyin simgesi?” diye sordu çocuk. 
“İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük de içimizde mücadele eder 
durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım bunları.” 
Çocuk, sözün burasında, mücadele varsa, kazananı da olmalı, diye düşündü ve sorulara bir yenisini ekledi: 
“Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?” 
Bilge adam, derin bir gülümsemeyle baktı torununa: 
“Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o kazanır.” 

Aşağıdaki ilk beş soruyu yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız! 

1) Çocuk, dedesiyle nerede oturmuş ve neyi seyrediyorlar? (5puan )

2) Metinde geçen köpekler neyi simgeliyor? (5puan )

3) Yaşlı adama göre, mücadeleyi köpeklerden hangisi kazanacaktır? (5puan )

4) Yukarıdaki metine bir başlık koymak isteseydiniz hangi başlığı koyardınız ?  Üstte boş bırakılan

yere yazınız! (5puan)

5) yukarıdaki metnin içinde kullanılan iki deyim bulup yazınız! (5 puan)

https://www.sorubak.com 

6) Aşağıda verilen kelimeleri örnekteki gibi ismin hal eklerine göre çekimleyiniz! ( 20 puan)

Yalın hal -i hali -e hali -de hali -den hali

Ev Evi Eve Evde Evden 

Masa 

Kalem 

Sıra 

Çiçek 

Araba 
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7) Aşağıdaki verilen tablodaki cümlelerin nesnel mi öznel mi olduğunu boş bırakılan yere yazınız! 

(10 puan) 

Gözlerindeki güzellik beni mutlu ediyor.   
Ballıca Ortaokulu 150 öğrenciye sahiptir.   
Benim atımın rengi beyazdır.   
En güzel çiçek laledir.   
Dünya üzerinde daha çok su vardır.   

 
8)Verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.(5p) 
 
yaşam : ………………………… yarar: ……………………………….. 
 
gelecek: ……………………….. barış: …………………………………….. 
 
mükafat: ………………………   
 
 
 
 
9)Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız. (5p) 
 
cevap: ……………………………    değer: ……………………………….. 
 
birey: …………………………….     hikâye: ……………………………… 
 
fikir: ………………………………      

 

11) Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin içinde kullanılan şahıs zamirlerinin altını çizin ve hangi kişi zamiri ise 

uygun olan kutucuğa örnekteki gibi işaretleyin! (10 puan)  

Cümleler  1.tekil şahıs 
zamiri 

2.tekil şahıs 
zamiri 

3.tekil şahıs 

zamiri 
1.çoğul 
şahıs zamiri 

2.çoğul 
şahıs zamiri 

3.çoğul 
şahıs 
zamiri 

Ali çok yaramaz onu sevmiyorum.         x    

Bugün seni parkta gördüm.       

Benimle tartışman hoş değil.       

Bu akşam sizin eve geleceğiz.       

Bizim evin köpeği tatlıdır.        

Onların en büyüğü Ayşe’dir.       

12) Aşağıda verilen metnin içinden 5 tane sıfat tamlaması bulup altını çizin ve sıfatın türünü altına yazın!   

(10 puan) 

    Bu akşam çok heyecanlıyım. Çünkü Fenerbahçe’nin maçı var. Takımımdan en az iki gol atmasını bekliyorum.    

Takımım ikinci sıradan liderliğe yükselmesi gerekiyor. Güzel şampiyonluk gerekiyor bize.   

Ama bunun bu sene yakın olduğunu görüyorum. Bazı takımlar bizi bir hayli zorlayacak gibi. Olsun yine de     

güçlü takım bizim takımdır. 

 

Bu narın rengi yosun, 

Beylerin bindiği tosun, 

Beyin beyliği e dursun, 

Şimdi beylik bizim olsun 
  
10) Yukarıdaki dörtlüğün : 
 
 
Kafiyesini yazın! 5 puan 
 
 ……………………………………………. 
 
Kaçlı hece ölçüsü ile yazıldığını yazın! 5 p 
 
 …………………………………. 
 

https://www.yazilihocam.com


Bu siteleri not al benden söylemesi 

yazilihocam.com
cevaplitestler.com
testarsiv.com
supersosyal.blogspot.com
dinkulturutestleri.com
bilisimciruh.com 
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