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“Đnsan sosyal bir varlıktır.Yaşayabilmek için diğer insanların yardımına gereksinimi 

vardır.Ona oturacağı evi yapan mimarlar,yiyeceği gıdaları satan bakkal ve kasaplar,giyeceği 
elbiseleri diken terziler,ayakkabılarını yapan kunduracılar olmasaydı hâli nice olurdu.” 

Aşağıdaki 1., 2. ve 3. soruları metne göre yanıtlayınız. 
1.”Đnsan sosyal bir varlıktır.”cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? ( 5 puan ) 
A) Đnsanın diğer insanlarla ilişki içinde bulunması  B) Đnsanın yaşamın güçlüklerini çalışarak yenmesi 
 C) Đnsanların sürekli birbirleriyle konuşmaları      D) Đnsanların çok akıllı olmaları 
2.Đnsanların yaşayabilmek için neye ihtiyacı vardır? ( 5 puan ) 
     A)yemeye  B)konuşmaya  C)havaya ve suya  D)diğer insanlarla işbirliğine 
3.Metinde aşağıdaki meslek adlarından hangisi geçmemektedir? ( 5 puan ) 
     A)mimar  B)kunduracı  C)kasap   D)manav 

KUYUDAKĐ AY 
    Bir yaz gecesinde Nasrettin Hoca'nın uykusu kaçar. Bahçeye iner. 
- Şuradan buz gibi bir su içeyim, der kendi kendine. Kuyuya, kovayı indirmek için eğildiğinde, 
bir de ne görsün! Ay kuyunun içinde değil mi? 
- Ay suya düşmüş. Ay nasıl olmuş da suya düşmüş? Şunu çıkarayım bari, der. 
Đpinden tutar, kovayı kuyuya sallandırır. Đşte o sırada kova, kuyudaki çıkıntılı bir taşa takılır. 
Çeker, kova gelmez. Uğraşır, didinir. Sonra ipi biraz gevşetir. Kovanın kurtulduğunun farkına 
varmaz. Tekrar bütün gücü ile çekince sırt üstü düşer. Bir de ne görsün, Ay gökyüzünde değil 
mi! 
- Eh, der. Düştüysem Ay da kuyudan çıktı ya! 

Aşağıdaki 4., 5., 6. ve 7. soruları metne göre yanıtlayınız. 
4.Hoca niçin kuyuya eğilmiş? ( 5 puan ) 
A. Ay'ı kurtarmak için                          B. gölgesine bakmak için 
C. soğuk su almak için                          D. elbiselerini yıkamak için 
5. Nasrettin Hoca su almak için kuyuya eğildiğinde ne görmüştür? ( 5 puan ) 
A. Ay'ın kuyuya düştüğünü                         B. kuyuda su olmadığını 
C. karısının kuyuda olduğunu                     D. kovanın kuyuya düştüğünü 
6.Ay'ı kurtarmak için Hoca ne yapıyor? ( 5 puan ) 
A. Eve gidip karısından yardım istiyor.          B. Kovayı kuyuya sallandırıp Ay'ı çekmeye çalışıyor 
C. Đtfaiyeyi çağırıyor.                                      D.Timur ve fillerinden yardım istiyor. 
7. Hoca, Ay'ı gökyüzünde görünce ne söylemiştir? ( 5 puan ) 
A. Eh, der. Düştüysem Ay da kuyudan çıktı ya!       B. Ay nasıl gökyüzüne çıktı? 
C. Kova nereye gitti?                                                    D. Ben neredeyim? 

                                                         PERĐ BACALARI 
             Bacalar ormanı alabildiğince uzuyor gibi. Buradan bu oturduğumuz yerden bakınca 
bacalar ormanı hiç sonu yokmuş gibi görünüyor. Ormanda türlü şekiller. Kendini bir heykel 
ormanında sanırsın. Öylesine biçimler… Yürüyen, duran, hemen kalkıp koşacakmış gibi tetikte 
duran, uçmaya hazırlanan at, insan, kuş, fil, türlü başlar. 
             Saymakla bitmez… Halay çeken bir alay… Ata binmiş gelin… Bir büyü içinde kalıyor 
insan… Seyrederken bütün bunları, dünyayı unutuyorsun. Öteki, gerçek dünyayı, ağacı, kuşu, 
tarlası, evleri ile bıçak gibi kesip, o dünyada hiç yaşamamışım gibi, bu peri bacaları dünyasına, 
kendini kaptırıp gidiyorsun... Belki asırlardır bu sarhoşluk içindesin. Dizlerinde derman 
kalmıyor. Başın dönüyor. 

Aşağıdaki 8., 9., 10. ve 11. soruları metne göre yanıtlayınız. 
8.Okuma parçasında yazar, peri bacalarını neye benzetmiyor? ( 5 puan ) 

               A) insana    B) kuşa           C) file               D) tavşana 
9. Okuma parçasında, peri bacalarının bulunduğu alan ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik 
kurulmuştur? ( 5 puan ) 

               A) fidan               B) yaprak           C) ağaç                D) orman 



 
10. Okuduğunuz parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 puan ) 

               A) tiyatro                B) hikaye                C) anı                   D) gezi 
11. Okuma parçasında ata binen kimdir? ( 5 puan ) 

               A) gelin    B) alay             C) postacı             D) savaşçı 
                                                           MARTI ĐLE ÇAYLAK 

 Martının biri kocaman bir balık yakalamış, boğazına atmış. Ama kocaman balık 
boğazından geçmemiş. Martı boğulup, ölmüş. Leşi deniz kenarında serilip kalmış. Oradan bir 
çaylak geçiyormuş. Bu durumu görünce, "Oh olsun! Sen küçük bir kuşsun. Ne diye kocaman 
şeyleri yemeye kalkıyorsun!" demiş . 

 Aşağıdaki 12., 13., 14. ve 15. soruları metne göre yanıtlayınız. 
12. Deniz kıyısında serilip kalan nedir? ( 5 puan ) 

A) Martı  b) Çaylak C) Leş  D) Balık 
13. Çaylak neden martıya kızmış? ( 5 puan ) 

 A) Balığı kendisi istemiş   B) Martıyı sevmiyormuş  
 B) Küçük bir kuş olduğu için             D) Hak ettiğini düşündüğünden 

14. Masalın ana fikri nedir? ( 5 puan ) 
A) Boyumuzdan büyük işlere kalkışmamalıyız.  
B) Her bulduğumuzu yememeliyiz. 
C) Bir balık gördüğümüzde pişirip yemeliyiz.  
D) Büyük balıkları yememeliyiz. 

15. Masalın son cümlesinde kaç  sessiz harf vardır? ( 5 puan ) 
 A) 15  B) 24  C) 30  D) 41 

 FOK 
Denizde yaşayan canlılar arasında, insanın en çok yakınlık duyduğu yaratık muhakkak fok 
balığıdır. Çok eskiden, beyaz karınlı küçük fok balıklarına Akdeniz'’de sık sık rastlanırdı. 
Karadeniz'den, Atlas Okyanusuna kadar olan bölgede bol miktarda vardı. XVII. asırda 
merhametsizce öldürüldüler. Böylece, fok nesline insafsız bir darbe indirilmiş oldu. Buna 
rağmen, Akdeniz’de arada sırada fok balığına tesadüf edilmektedir. Korsikalı veya Kuzey 
Afrikalı bazı balıkçılar, bazen foklara rastladıklarını söylüyorlar. Bonifacio’da yaşlı bir adam 
bana, bazı fokların kıyıya çıktıklarını, bağlara girerek üzüm yediklerini söyledi. Foklar üzümü 
çok severmiş. 

 Aşağıdaki 16., 17., 18., 19. ve 20. soruları metne göre yanıtlayınız. 
16.Denizde yaşayan canlılar arasında, insanın en çok yakınlık duyduğu yaratık hangisidir? 

a) Palamut   b) Köpek balığı  c) Balina  d) Fok balığı 

17.Fok nesline ne oldu? ( 5 puan ) 
a) Karadeniz’den Atlas Okyanusu’na kadar koruma altına alındı. 

b) Akdeniz’de koruma altına alındı. 

c) Merhametsizce öldürülen fok nesline darbe indirildi. 

d) Fok neslinin devamı için çalışmalar yapıldı. 

18.Fok balığına arada sırada nerede rastlanmaktadır? ( 5 puan ) 
a) Akdeniz’de  b) Karadeniz’de  c) Atlas Okyanusu’nda d) Büyük Okyanus’da           

19.Fok balıkları, hangi asırda merhametsizce öldürüldü? ( 5 puan ) 
(A )XVI. asır  b) XVII. Asır  c) XVIII. asır   d) XIV. Asır 

20.Korsikalı ve Kuzey Afrikalı balıkçılar ne söylüyorlar? ( 5 puan ) 
a) Fok balıklarına her zaman rastladıklarını. b) Fok balıklarına hiç rastlamadıklarını. 

c) Fok balıklarının çevreye zarar verdiğini.d) Fok balıklarına bazen rastladıklarını. 

BAŞARILAR DĐLERĐM 
Sorularınız bitmiştir. Cevaplarınızı tekrar kontrol ediniz. 

                                                                                                    
 


