
 

 
Dışarıda yağmur yağıyordu. Sonbahar gelince hava soğuyup yağmurlar yağmaya başlayınca Damla, mutsuz 
olurdu. Bulutlu, güneşin olmadığı zamanları pek sevmezdi. Çünkü hava soğuyunca dışarı çıkması 
zorlaşıyordu.Gece yatağında uzanırken keşke yağmur yağmasa dedi.Sabah uyandığında güneşin ışıkları odanın 
duvarlarına vurmaya başlamıştı.Yatağından fırladı ve bahçeye baktı.Bu havayı kaçırmamalıydı hemen kalktı 
üzerini değişti.Mutfakta annesinin ısıttığı sütü içti.Bir tane de yumurta yiyip bahçeye çıktı.Damla yalnız değildi, 
arkadaşları da onun gibi düşünmüş ve dışarı çıkmışlardı.Hep birlikte arkadaşlarıyla oyunlar oynadılar .Hava 
biraz bulutlanınca korkar gibi oldular.Yağmur yağacak oyunları yarıda kalacak diye çok korktular.Neyse ki 
korktukları başlarına gelmedi.Güzel bir gün geçirdiler. 

SORULAR 
Aşağıdaki ilk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1.SORU:                                                                5 Puan  6.SORU:  10 Puan 
Damla neden mutsuz olurdu?                                                        Aşağıdaki cümlelerde abartma anlamı olan cümleni
Sonbahar gelip yağmurlar yağmaya başlayınca 
Damla mutsuz olurdu. 
2.SORU:                                                                5 Puan 
Damla  yatağına yattığında neler düşündü? 
Keşke yağmasa diye düşündü. 
3.SORU:                                                              5 Puan 
Çocuklar neden korktular? 
Hava bulutlanınca yağmur yağacak diye düşündüler 
. 
4.SORU:                                                              5 Puan 
Metne uygun bir başlık yazınız. 
Damla’nın Mutluluğu vb.  başlıklar yazılabilir. 
  
5.SORU:                                                                10 Puan 
Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamları 
karışık olarak verilmiştir. Verilen sözcükleri anlarına 
göre uygun yerlere yerleştiriniz. 
 
Korkmak - Bulutlanmak -  Sonbahar –Yağmur  
 
a.)Bulutlanmak : bulutsuz iken bulutlarla 
kaplanmak, bulutlarla kapanmak, bulutlu bir 
duruma gelmek. 
b-)Sonbahar : yılın eylül, ekim ve kasım aylarını 
kapsayan zaman aralığı, yaz ile kış arasında yer alan 
mevsim. 
 
c-)Korkmak : korku duyumsamak, korkuya 
kapılmak. 
d-)Yağmur:su buharının soğuk tabakalarda 
yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın 
sıvı durumda olanı. 
 
 
 
 

yanına (+) işareti olmayan cümlenin yanına (-) 
işareti koyunuz. 
a) Bugün dünyalar kadar işim var, seninle 
uğraşamam. (+) 
b) Onu o kadar çok özledim ki!                                                        
(-) 
c) Kadın ağzını o kadar açtı ki o ağzın içine ben bile 
sığabilirim.          (+) 
d) O kadar derin uyuyor ki top patlasa uyanmaz.                                    
(+) 
e) Dağ gibi bulaşığı yıkamak bana düştü. (+) 
 
7.SORU:10 Puan 
Aşağıda verilen kelimelerin karşılarına zıt 
anlamlılarını bulup yazınız.     
Yerli -Yabancı    
Acemi : -Usta                 
Artı:  -Eksi                   
Öz:  Üvey               
Gerçek:.Sahte                 
8.SORU:10 Puan 
“Sıcak” kelimesini gerçek ve mecaz anlama gelecek 
şekilde cümlede kullanınız. 
 
Sıcak(Gerçek  Anlam):Hava çok sıcaktı. 
 
Sıcak:(Mecaz Anlam):Aramızda sıcak bir dostluk var  
 
9.SORU:5 Puan 
Aşağıda kelimeleri karışık olarak verilen atasözlerini 
uygun şekilde sıralayınız. 
Oturur-zararla-kalkan-öfkeyle 
Öfkeyle kalkan zararla oturur. 
Uzat-yorganına-ayağını-göre 
Ayağını yorganına göre uzat. 
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10.SORU:5 Puan 
 
Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere 
uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.  
Köpeğim Pamuk( ‘) a su verdim. 
Ödevini bitirdin mi (? ) 
Eyvah(  !)Yarın çok geç olabilir. 
 Ne kadar güzel, parlak saçların var(. ) 
Kahvaltıda zeytin(, ) peynir  yedim. 
 
11.SORU:5 Puan 
Aşağıda verilen deyimlerin hangisinin anlamı yanlış 
verilmiştir?  
A-)Hapı yutmak (Kötü duruma düşmek) 
B-) Göz boyamak(kandırmak) 
C-) Kulak kabartmak (çok telaşlanmak) 
D-)Çamur atmak (İftira etmek) 
 
12.SORU 5Puan 
 
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşmayı 
öğütler? 
A-)İşleyen demir ışıldar 
B-)El  elden üstündür. 
C)Fazla mal göz çıkarmaz. 
D-)Bir elin nesi var iki elin sesi var. 
 
13.SORU:20 Puan 
Aşağıdaki boşlukları örnekten hareketle 
doldurunuz. 
1-POLİS:   (Suçluları yakalamak için polis oldum.) 
 
 
2-ÖĞRETMEN:(………………………………………………..) 
 
 
3-ÇİFTÇİ:(………………………………………………………….) 
 
 
4-TERZİ:(………………………………………………………….) 
 
 
5-KASAP:(………………………………………………………….) 
 
 
6-PİLOT:   (……………………………………………………..) 
 
 
7-BANKACI :(……………………………………………………) 
 
 
8-BOYACI:(……………………………………………………………) 
 
 
9-DOKTOR:(………………………………………………………….) 

 
 
10-ASKER:(………………………………………………………….) 
 
 
 
11-AVUKAT:(……………………………………………………..) 
 
  


