Konu Testleri
Gerçek ve Hayal Ürünü Konu Değerlendirme Testi

Benim bir kedim vardı, kavun yerdi. İlk gördüğümüzde biz de şaşırdık. Evin
işlerine bakmaya yeni bir kadın gelmişti. Ona söylemeyi unuttuk. Kadıncağız bir gün
kavun keserken kedi gelmiş, kavun yemek istediğini söylemiş. Aldırmadığını görünce
bir sıçramış, kadının kolunu boydan boya yırtmış.
6. Yukarıdaki metinde hayal ürünü olan nedir?
A) Kedinin kavun yemesi
B) Kedinin kavun istemesi
C) Kedinin sıçraması

Aslan, bir ağacın gölgesinde uyuyormuş. Bir fare gelip aslanın üzerinde
dolaşmaya başlamış. Aslan, farenin çıkardığı sesten uyanmış. Fareyi yakalamış.
Fare başlamış aslana yalvarmaya:
— Bırak beni yüce kral! Bir gün ben de size iyilik yaparım.
Aslan, farenin bu sözlerine gülmüş. Fareyi bırakmış.
1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi metinde hayal ürünü olanlardandır?
A) Aslanın ağacın gölgesinde uyuması
B) Farenin aslanın sözlerine gülmesi
C) Farenin aslanın üzerinde dolaşması

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur?
A) Sınıfımızda beş metre boyunda öğrenciler var.
B) Beş yüz kiloluk bir tavşan kırlarda zıplıyordu.
C) Bebeğin minicik elleri ve ayakları çok sevimliydi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır?
A) Fillerin kocaman kulakları vardır.
B) Köye gittiğimde eşeğe bindim.
C) Minik köpek sahibinin kulağına fısıldadı.
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2. Aşağıdakilerden hangisi metinde gerçek olanlardandır?
A) Aslanın fareyi yakalaması
B) Farenin aslana yalvarması
C) Aslanın farenin sözü üzerine fareyi bırakması

8. (I) Küçük kız pencerenin kenarına gitti. (II) Camı açtığında küçük bir serçe
gördü. (III) Serçe, küçük kıza bakıp onu içeri almasını söyledi. (IV) Küçük kız
serçeyi avucuna aldı ve içeri girdi.
Yukarıdaki yazının hangi cümlelerinde gerçek olan olaylar vardır?
A) (I) (II) (IV)
B) (II) (III) (IV)
C) (I) (II) (III)

4. (I) Bulutlar pamuk giysilerini giymişler geziniyorlardı. (II) Uzaklardan iki leylek
kocaman kanat çırpışlarla ovaya indiler. (III) Bugün ilkyazın gelişiydi.
Yukarıdaki yazının kaçıncı cümlesinde hayal ürünü bir durum vardır?
A) (I )
B) (II )
C) (III)

Ağaç yürümeye başlayınca Onur şaşkınlıkla bağırdı. Çevredeki diğer ağaçlar onu
sakinleştirmeye çalıştılar. Onur, neler olduğunu anlamaya çalışırken annesi onu
uyandırdı.
(9 ve 10. sorular› paragrafa göre cevaplayınız.)
9. Paragrafta ne anlatılmıştır?
A) Onur’un rüyası
B) Onur’un hayali
C) Onur’un yolculuğu

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek bir durumdan söz edilmektedir?
A) Yıldızlar, Ay’a göz kırptılar.
B) Güneş, Dünya’ya çok uzaktır.
C) Dünya, Güneş’e seslendi.

10. Paragrafta gerçek olan nedir?
A) Ağacın yürümesi
B) Onur’un bağırması
C) Diğer ağaçların konuşması
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