Adı Soyadı : ……………………………….
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Konu: Okuma Anlama

AKILLI ÇİFTÇİ
Eskiden köyün birinde, çok bilge bir çiftçi yaşarmış. Her insan gibi bu çiftçi de zamanı gelince
ihtiyarlamış. İyice yaşlandığında ise hastalanıp yatağa düşmüş. Artık ölüm döşeğinde olduğunu
hisseden çiftçi, çocuklarını başına toplamış ve; “Sevgili yavrularım!” demiş, “Şimdi
söyleyeceklerime iyi kulak verin. Artık yaşlandım ve çok hastayım. Biliyorsunuz ki,
yakında öleceğim.”
Çiftçinin çocukları hiç beklemedikleri bu sözler karşısında şaşırmışlar. “Aman babacığım!”
demiş hepsi de, “Allah gecinden versin.”
Çiftçi devam ederek; “Yok yok!” demiş, “Bu hastalık beni sağ bırakmaz artık. Ölmeden
önce size önemli bir şey açıklayacağım. Aklınızda iyi tutun haa, tarlamızda altın var.
Toprağı iyi kazarsanız altını bulursunuz.”
Çiftçi bu sözleri söyledikten üç gün sonra ölmüş. Babalarını mezara koyan çocuklar tarladaki
altınları aramaya koyulmuşlar. Fakat tarlanın altını üstüne getirdikleri halde, bir tek altın bile
bulamamışlar. Kendilerini boşu boşuna çalıştıran babalarına kızıyorlarmış.
Tarlayı bu kadar çok eşeledikten sonra, ona buğday ekmekten başka çarelerinin olmadığını
düşünmüşler.
Bilenler bilir ki, toprak ne kadar çok alt üst edilip yoğrulursa verim de o kadar çok olur.
Çocuklar bilmeden, işte bunu yapmışlar. Ektikleri tarlayı hasat ettiklerinde herkesten çok
buğday elde etmişler.
Babalarının “tarlada altın var” sözlerinin ne anlama geldiğini işte o zaman anlamışlar.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1) Bilge çiftçi, nerede yaşarmış?
........................................................................................................................................
2) Bilge çiftçi, çocuklarını başına toplayıp ne söylemiş?
........................................................................................................................................
3) Çocuklar, altını bulmak içi ne yapmış?
........................................................................................................................................
4) Çocuklar, altını bulamayınca tarlaya ne ekmeye karar vermişler?
........................................................................................................................................
5) Bilge çiftçinin “tarlada altın var” sözünün ne anlama geldiğini ne zaman anlamışlar?
........................................................................................................................................
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Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında anlam ilişkisi açıklanmıştır. Verilen açıklamalardan doğru
olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
ödül – ceza

Eş anlamlı

kolay – basit

Zıt anlamlı

güçlü - kuvvetli

Zıt anlamlı

cesur - korkak

Zıt anlamlı

rüya - düş

Eş anlamlı

şehir - kent –

Eş anlamlı

pinti - cimri

Zıt anlamlı

tutsak - esir

Zıt anlamlı

vatan – millet

Eş anlamlı

doğa – tabiat

Eş anlamlı

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyalım.
 Hafta sonu Antalya( )ya gideceğiz( )
 TBMM( )nin açılışında şiir okudum( )
 Fatma( ) yarışmada 4( ) olunca ağladı( )
 Prof( ) Dr( ) Aziz Sancar 2015 yılında kimya alanında Nobel ödülü aldı( )
 Eyvah( ) en sevdiğim vazo yere düşüp kırıldı( )
 Atatürk 19 Mayıs 1919( )da Samsun( )a çıktı( )
 Dün ( )Çizmeli Kedi( ) adlı kitabı arkadaşıma hediye ettim( )
Aşağıdaki tabloda verilen adları türüne göre örnekteki gibi işaretleyiniz.
Sözcükler

Özel Ad

Tür Ad

Tekil Ad

masa
ordu
Emel
ağaçlar
çiçek
orman
Bursa
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Çoğul Ad

Topluluk Adı

