
 

 
Uzun zaman önce bir ülkenin çok zalim bir kralı varmış. Halkı, bu kralın zulmünden o kadar çok bıkmış ki artık dua 

etmeye başlamışlar. Bir hafta sonra bir mucize yaşanmış ve kral hasta olmuş. Halk duaları kabul oldu diye 

sevinçten adeta bayram havası yaşamış. Kimse kralı iyileştirmek için bir şey yapmıyormuş. Bu duruma kralın kızı 

çok üzülüyormuş. Kız ferman göndererek ülkesindeki herkesi saraya toplamış ve onlardan babasının adına af 

dilemiş ve kendisinin çok çalışarak hatalarını affettireceğini anlatmış bir bir. Halk bu duruma çok sevinmiş ve 

büyük bir alkış kopmuş. Kısa zamanda babasını tedavi edecek bir şifacı da gelerek kralın tedavisini üstlenmiş. Kral 

kısa sürede iyileşmiş ve kızına söz verdiği gibi halkına bir daha asla zulmetmemiş. 

 

SORULAR 
Aşağıdaki ilk 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

SORU 1:                                                                    5 Puan  5.SORU                                                                    5 Puan
Halkın büyük bir sevinç yaşama sebebi nedir?                          Aşağıdaki deyimleri verilen anlamlar ile eşleştiriniz. 

…………Kral hasta olduğu için……………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
2.SORU:                                                                    5 Puan 
Kralın kızı halkla konuşabilmek için ne yapmıştır?   
…………………………………………………………………………………
Ferman göndererek halkı saraya toplamıştır. 
…………………………………………………………………… 
3.SORU:                                                                  5 Puan 
Bu metin hangi edebî türden alınmıştır? Yazınız.  
…………………………………………………………………………………
……………Masal…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4.SORU:                                                                 10 Puan 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yeni bir sözcük 
türeten ek (yapım eki) almıştır? Ek alanların 
karşısına (+), ek almayanların karşısına (-) koyunuz.  
 
 
Tatlılar 

 

+ 

Çiçekçi 

 

+ 

Ağaçlık 

 

+ 

Arabaya 

 

- 

Evim 

 

- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.SORU:                                                                 10 Puan 
Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. 
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ADI                 : 
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1 

Kaz gelen 
yerden tavuk 
esirgenmez. 

3 İyice düşünülmeden 
yapılan iş, çok kez insanı 
zarara sokar. O zaman 
pişman olmak da işe 
yaramaz. 

 
2 

Meyve veren 
ağacı taşlarlar. 

5 Bir konu, iki kişi arasında 
gizli olarak konuşulsa 
bile duyulur. 

 
3 

 
Son pişmanlık 
fayda etmez. 

4  
Hiç kimse, başkasından 
yardım beklememeli. 

 
4 

 
Tırnağın varsa 
başını kaşı. 

1 Büyük çıkar sağlanan 
yerden ufak tefek 
özveriler 
esirgenmemelidir. 

 
5 

 
Yerin kulağı 
vardır.  

2 İnsanlar çoğu zaman 
bilgili, becerikli 
kimselere sataşırlar. 

1. Etekleri zil çalmak      (   4   ) Yardım etmek 

2. Göze girmek              (    1   ) Sevinmek 

3. Küplere binmek         (   5    ) Çok konuşmak  

4. Elinden tutmak           (  3     ) Sinirlenmek 

5. Çenesi düşmek            (   2     )Önem kazanmak 



 

7.SORU:                                                                        5 Puan 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz 
yumuşaması vardır? 
 
A) Sabahçı olduğunu öğrenince çok sevindi. 
B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. 
C) Bu saatte nereye gidiyorsun, diye sordu. 
D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. 
 
8.SORU:                                                                        5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi 

yoktur? 

 

A) Sınava iyi hazırlandığı için yüksek not aldı. 

B) Ödevlerini yaparsan dışarıya çıkabilirsin.   

C) Araba bozulduğu için yolda kaldı.  

D) Sporcu dereceye girdiği için takıma alındı. 

 
9.SORU:                                                                      5 Puan 
 

Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam 
kazanmasını sağlayan eklerdir. 
 
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
yapım eki yoktur? 
 
A) Çok yakında bir resim sergisi açacağım. 
B) Orman havası bana her zaman iyi geliyor. 
C) Evcil hayvanlarla ilgili bir araştırma yapıyor. 
D) Renkli kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. 
 

10.SORU:                                                                     5 Puan 
 

Günaydın tavuklar, horozlar! 
Artık memnunum yaşamaktan 
Sabah erken kalktığım zaman 
Siz varsınız; 
Gündüz, işim var, arkadaşlarım, 
Gece, yıldızlar var, karım var, 
Günaydın tavuklar, horozlar! 
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yaşama sevinci B) Dostluğa özlem 
C) Aile sevgisi D) Hayvan sevgisi 
 

11.SORU                                                                  5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir 
noktalama işareti getirilmelidir? 
 
A) Neden söz ettiğinizi pek anlayamadım 
B) Oraya neden gittiğini bize hâlâ söylemedin 
C) Bu görevi sana vermem için bir neden yok 
D) Beni gördüğünde kafasını neden çeviriyor 
 
 

12.SORU:                                                               25 Puan 

Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili 
sözcüklerdeki ses olayını boşluğa yazınız.  

1. Gözlüğümü nerede unuttuğumu bilmiyorum.         
(…Ünsüz yumuşaması……………………………) 

2. Ömrümde senin kadar şımarık birini daha 
tanımadım.  (……Ünlü düşmesi………………………..) 

3. Onun yaptığı her şeyi affetmiş.  (…Ünsüz 
türemesi…………………………..) 

4. Sabahtan beri seni parkta bekliyorum. (…Ünlü 

daralması………………………………) 

5. Sokağın köşesinde bir simitçi gördüm.                    

(…Ünsüz benzeşmesi………………………………) 

 
13.SORU:                                                                5 Puan 
 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 
 
A) Ahmet çavuş askerleri bahçeye topladı.  
B) Topkapı Sarayı’na yıllardır gitmedim. 
C) Çorum’da da kar yağışı etkili olacakmış. 
D) Akşamki pikniğe dayımlar gelecek mi? 
 
14.SORU:                                                                 5 Puan 
 
“Dönmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“Bırakılan bir konu veya işe başlamak” anlamında 
kullanılmıştır? 
 
A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. 
B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara’ya döndük. 
C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! 
D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Başarılar dilerim. 
                           Büşra TAHİROĞLU 
   
 

 


