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                                ÇİFTÇİNİN OĞULLARI 
 

Bir çiftçinin birkaç oğlu varmış. Birbirleriyle geçinemez kavga ederlermiş. Babaları : “ 
Birbirinizi sevin, yardımlaşın ” dermiş. Ama çocuklar, babalarının bu güzel öğütlerini 
tutmazlarmış. 

Çiftçi bir gün çocuklarını çağırmış: 
- Bana, bir ağaçtan on çubuk kesip getirin, demiş. 
Çocuklar çubukları getirmişler. Çiftçi, çubukları birbirlerine  

bağlayarak, oğullarına vermiş. 
- Hadi kırın bunları, demiş. 

Oğlanlar, çubuk demetini kırmaya çalışmışlar. Ama kıramamışlar. 
 Çiftçi, demeti alıp çözmüş. Çubukları oğullarına birer birer 

vermiş. Onlar da kendilerine verilen çubukları kolayca kırmışlar. Bu  
olay üzerine çiftçi çocuklarına şöyle demiş: 

- Görüyorsunuz ya, birleşmek güç yaratıyor. Birbirinizle anlaşmaya çalışınız. O zaman 
size kimsenin gücü yetmez. Siz de her güçlüğü yenersiniz 

(Parçamızı en az üç kez okuyalım. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. ) 
 
1. Çiftçinin oğullarının birbirleriyle olan ilişkileri 
nasılmış? 
……………………………………………………………… 
……………………………………………....................... 
 
2. Çiftçi çocuklarından ne getirmelerini 
istemiş? 
……………………………………………………………… 
……………………………………................................. 
3. Babaları çocuklarına ne dermiş? 
……………………………………………………………… 
………………………………………….......................... 
 
4. Çiftçi çubukları ne yapmış? 
……………………………………………………………… 
………………………….............................................. 
 
5. Oğulları çubukları ne yapmaya çalışmış? 
 
……………………………………………………………… 
………………………................................................. 

6. Çubukları kolayca kırmalarının nedeni 
nedir? 
……………………………………………………………… 
……………………..................................................... 
 
7. Parçanın ana fikri nedir? 
……………………………………………………………… 
………………………................................................. 
 
8. Parçanın kahramanları kimlerdir? 
……………………………………………………………… 
 
………………………………........................................ 
9. Çiftçinin oğullarının yerinde siz olsanız ne 
yapardınız? 
……………………………………………………………… 
………………………………………….......................... 
10. Parçaya başlık olarak siz ne koyardınız? 
……………………………………………………………… 
………………………………………….......................... 

  



İNTERAKTİF TEST 

www.testimiz.com  

………………………………………………………………………………………… 
Aslan ormandaki hayvanları sarayına davet etmiş. Hem onlarla tanışmak, hem de 

ormanın sorunlarını konuşmak istiyormuş. İlk olarak içeri giren ayı, saraydaki kokuyu 
beğenmemiş. Eliyle burnunu tutup yüzünü buruşturmuş. Ağzından da “Öffff çok pis kokuyor.” 
Sözleri dökülmüş. Aslan bu işe çok kızmış. Sarayını kötüleyen ayıyı bir pençede yere serip 
öldürmüş. İkinci olarak saraya giren maymun, olanları gördüğü için “Efendim sarayınız mis 
gibi kokuyor.” Demiş. Aslan maymuna da kızmış. Abartıyor, bana şirin görünmek istiyor 
diyerek, bir pençede maymunun da işini bitirmiş. Bütün bu olayları gören tilki aslanın 
huzurunda tek bir söz bile söyleyememiş. Bu kez aslan sormuş.“Söyle bakalım sarayımı 
beğendin mi? Kokusu nasıl? Tilki işi kurnazlığa vurarak “Sayın kralım ben bu günlerde nezle 
olmuşum da burnum koku almıyor.” Demiş. 
Aşağıdaki masalı okuyunuz ve sorularını cevaplayınız. 
 
1. Bu masal için nasıl bir başlık yazılabilir? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
2. Aslan, sarayına kimleri davet etmiş? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
3. Aslan, neden davet düzenlemiş? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………… 
4. Saraya ilk olarak giren ayı, ne yapmış? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
5. Ayının hareketi karşısında aslan, ne 
yapmış? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
6. Ayının başına gelenleri gören maymun, 
ne yapmış? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
7. Aslan, maymunun işini neden bitirmiş?   
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

8. Ayının ve maymunun başına gelenleri 
gören tilki, ne yapmış? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
9. “ Sana çok deyer veriyorum.” 
cümlesinde yanlış yazılmış kelimeyi bularak, 
cümleyi tekrar yazınız. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
10. “Efendim sarayınız mis gibi kokuyor.” 
Cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine 
hangi kelimenin (ya da kelimelerin) 
kullanılması gerektiğini bularak cümleyi 
tekrar yazınız. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“ekmek” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir? 
a) Buğdayı tarlaya ekmek zor mudur?  
b) Koş bakkaldan iki ekmek al da gel.  
c) Fırıncılar ekmek yapmaya, sabahın çok 
erken saatlerinde başlarlar. 
d) Ekmek kaç lira olmuş? 
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