Sarıabat İlköğretim Okulu 2010 – 2011 Öğretim Yılı 5/A Sınıfı Türkçe Dersi I. Dönem III. Yazılı
Adı Soyadı:...............................................
No:...........
IŞIĞI YANAN EVLER
Tıp fakültesini yeni bitirmiş( ) pratisyen hekim olarak ilk görev yaptığım yere,
Konya( )ya bağlı bir beldenin Sağlık Ocağına gitmiştim( ) Gençtim, bekardım. Küçük bir
beldeydi gittiğim yer.
İlk gece bir eve misafir olmuştum. Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Akşam
yemeğinden sonra çaylarımız gelmiş, sohbetler edilmişti. Üzerimde yol yorgunluğu,
geldiğim yeni yerin yabancılığı vardı.
Saatler ilerliyor, ağır bir uyku beni içine çekiyordu. Ev sahibine bir şey de
diyemiyordum.Bir müddet daha geçti( ) yine bir hareket yoktu.Evin büyüğü olan
büyükanneye sıkılarak:
( )Anneciğim sizin buralarda kaçta yatılır( )” dedim.
Büyükanne:
“Evladım az sonra tren gelecek, onu bekliyoruz.” dedi.
Merak ettim, tekrar sordum:
“Trenden sizin bir yakınınız mı inecek?”
Büyükanne( )
“Hayır evladım, beklediğimiz trende bir tanıdığımız yok.Ancak burası uzak bir
yer.Trenden buraların yabancısı birileri inebilir.Bu saatte( ) yakınlarda( ) ışığı yanan bir
ev bulamazsa, sokakta kalır.Buraların yabancısı biri geldiğinde, ışığı yanan bir ev bulsun
diye bekliyoruz( )”
(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)
1-) Yazar nerede görev yapmaktadır?Görevi nedir? (5 Puan)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-) Yazının konusu nedir? (5 Puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-) Yazarın gittiği evde yaşayanlar neden trenin gelmesini bekliyorlar? (5 Puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-) Metinde yazarın gittiği evde oturanların hangi özelliği vurgulanmaktadır? (5 Puan)
A. Hoşsohbet oluşları B.Güler yüzlü oluşları C.Misafirperverlikleri D. Doğru sözlü oluşları
5-)Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun notalama işaretlerini yerleştirin.(5 Puan)

6-) Aşağıda altı çizili sözcükleri mecaz ve gerçek anlam yönünden inceleyip sonlarına (G)veya (M)
yazınız.(10 PUAN)
Ayağı kayınca birden yere düştü. (
Odayı aydınlatmak için mum yaktı. (
Yarın hava çok soğuk olacakmış. (

(
Sınıfa renkli tebeşir getirir misin? (
Hastaları görünce içim eridi.

)
)
)
)
)

(
Sarı renk seni çok açtı.
(
Bana sadece o, sıcak davranıyor. (
Böyle boş işlerle uğraşmamalısın. (
Kafesteki kuş ötmeye başladı.
(
Bu ağır sözlere dayanamadım.

)
)
)
)
)

7-) Aşağıdaki deyimleri alttaki anlamlarıyla eşleştiriniz. (5 puan)
1-Çorbada tuzu olmak

2-Dilini tutmak

3-Gözden düşmek

4-Küplere binmek 5-Kafadan atmak

(…..) Çok sinirlenmek , öfkelenmek.
(…..) Bir konu üzerinde araştırma yapmadan rastgele söz kullanmak
(…..) Yapılan bir işte az da olsa katkısı bulunmak
(…..) Sonunda neler olacağını düşünerek gelişigüzel konuşmaktan sakınmak.
(…..)Daha önce kendisine değer veren birisinin ilgisini , sevgisini kaybetmek.

8-) Aşağıdaki kelimelerin

zıt (karşıt) anlamlarını yazarak, birer cümlede kullanınız. (10 p)

Hızlı: ......................

_________________________________________________

Sıcak:.......................

_________________________________________________

Yaşlı: .......................

__________________________________________________

Açık: ……...............
Gitmek:....................

__________________________________________________
__________________________________________________

9-) –mi ekinin kullanılışıyla ilgili üç örnek yazın. ( 9 Puan )
Soru anlamında ……………………………………………………………………………………………….
Pekiştirme anlamında …………………………………………………………………………………………
Zaman anlamında

……………………………………………………………………………………….

10-) “–de” hal eki ve “de” bağlacının kullanıldığı birer örnek yazın(6 Puan)
Hal eki ………………………………………………………………………………………………………………………
Bağlaç ………………………………………………………………………………………………………………………
11-)Aşağıda belirtilen noktalama işaretlerinin kullanıldığı birer örnek yazın.(10 Puan)
İki nokta ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Üç nokta ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ünlem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
12-)Aşağıda belirtilen boşlukları doldurun.(10 Puan)
İnce sesliler:……………………………………..

Kalın sesliler:…………………………………………….

Sert sessizler:……………………………………………

Yumuşak sessizler:…………………………………….

13-) Aşağıdaki metni, yazım kurallarına uygun olarak tekrar yazınız. ( 10Puan)
canım ÜLKEM türkiye
türkiye, tarihi ve doğal zenginliklerle dolu bir ülkedir. Antalya, alanya ve marmaris yaz turizminin
olduğu yerlerdir. yayla turizmi, Trabzon giresun bolu ve Abantta yaygındır. Malatya’nın kaysısı,
bursa’nın şeftalisi, Gaziantepin fıstığı ünlüdür

………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............................................................................
......................................................................................................................................................................
14-“Turpun büyüğü heybede” sözünü kısaca açıklayınız.(5 Puan)

Başarılar……İsmail Kaynar…………

