GÜLEK BOĞAZI
Çok eski çağlarda Toros Dağları'nın tepesinde
bir kral kızı yaşarmış. Dağların çevresi çok sık bir
ormanla çevrili olduğu için buralarda dolaşmak
tehlikeliymiş. Çünkü ormanda büyük bir ejderhanın
yaşadığı söylenirmiş. Kral da kızına sık sık çevreyi
tek başına dolaşmamasını söylermiş.
Günlerden bir gün, kızın canı çok sıkılmış ve
ormanda dolaşmaya karar vermiş. Bir süre
gezdikten sonra dik ve sarp bir kayalığın üzerine
oturarak Gülek Boğazı'nı seyretmeye başlamış.
Birden büyük bir gürültü duymuş. Aşağı baktığında
kayalıklardan ejderhanın geldiğini görmüş. Ne
yapacağını şaşırmış. Kurtulamayacağını anlayınca:
"Allah'ım, beni ejderhaya yem yapacağına burada
taş yap daha iyi." diyerek Allah’a dua etmiş. Kızın
duasını kabul eden Allah hem kızı hem ejderhayı
orada taşa çevirmiş.
Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız.

5-) Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı
doğrudur?
A) Edirne’ye
B) Metinden
C) Eminede

6-) “…………………………… çünkü güneş alıyor.”
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Sabahları evleri serin oluyor
B) Evleri çok aydınlık
C) Evleri zemin katta

1-)
A)
B)
C)

Olayın kahramanı kimdir?
Kral
Kralın kızı
Ejderha

7-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı
ifade eder?
A) boncuklar
B) elmalar
C) kuş

2-)
A)
B)
C)

Kız neden Gülek Boğazı’na gitmiştir?
Ejderha ile savaşmak için.
Dinlenmek için.
Sıkıldığı için.

8-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gül” sözcüğü
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Anneme bir gül verdim.
B) Gülün dikenleri elime battı.
C) Gülmek sana çok yakışıyor.

3-)
A)
B)
C)

Kız, Allah’a neden yalvarmış?
Yaşadığı hayattan bıktığı için.
Ejderhadan kurtulamayacağını anladığı için.
Ejderhaya meydan okumak için.

9-) “Kurt bir ………… yaparak koyunları yemek
istemiş.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden
hangisi yazılamaz?
A) oyun
B) hile
C) kuşku

4-) Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep –sonuç
cümlesidir?
A) Ben eti çok severim.
B) Bugün Dicle’nin doğum günü.
C) Topumuz patladı dolayısıyla futbol oynayamadık.

10-) “Çocuklar iki saat oldu okul…… gelmediler.”
Bu cümlede noktalı yere aşağıdaki eklerden hangisi
gelirse cümle anlamlı olur?
A) -da
B) -lar
C) -dan
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11-) Hangi cümlede eş anlamlı kelimeler bir arada
kullanılmıştır?
A) Mutlu mesut bir yaşantımız var.
B) Birlikte huzur içinde yaşıyoruz.
C) Bundan neden rahatsız oluyorsunuz?

16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat)
vardır?
A) Kırmızıyı çok severim.
B) Çocuğun gözleri yeşildi.
C) Yeşil gözlü çocuk camı kırdı.

12-) ‘kısa – alçak – temiz – yüksek – uzun’
Yukarıdaki sözcükler zıt anlamlılarıyla birlikte
verilmiştir. Zıt anlamlısı verilmeyen sözcük hangisidir?
A) temiz
B) kısa
C) alçak

17-) Hangisi bir cümledir?
A) Çantasını alarak
B) Sabah uyandığında
C) Birlikte evden çıktılar

13-) Aşağıdaki kelimelerin hangisinin eş seslisi
vardır?
A) yaş
B) duvar
C) pembe

18-) “Hiç ağaç yoktu. Toprak kupkuruydu,
anlayacağınız etraf …………..” sözü, hangisiyle
tamamlanmalıdır?
A) çamurluydu.
B) çoraktı.
C) suluydu.

14-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim
bulunur?
A) Yemekler çok güzel olmuş.
B) İzmir, en güzel şehirlerden biridir.
C) Saatlerdir televizyon izliyor.

19-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı
düşünmeye yönlendiren cümlelerden birisidir?
A) Kuşlar kadar özgürüz.
B) Çok yoruldum ama dinlenmek istemiyorum.
C) Ozan daha güzel giyinmiş.

15-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çoğul eki
almış bir sözcük yoktur?
A) Kedilere su verin.
B) Solmasın çiçekler bu bahçede.
C) Çocuk, yavaşça salona doğru yöneldi.

20-) “Şemsiyemi yanıma almadım çünkü…………“
Ayça’nın cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanabilir?
A) yağmur yağıyor.
B) hava çok soğuk.
C) hava çok güzel.
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