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      Tıp öğrencisi Bilge, kitabevinde raflarını 

karıştırırken aradığı kitabı bulduğuna sevindi. Ama 

kitabın fiyatını görünce yüzü asıldı. Çünkü kitap 

alamayacağı kadar pahalıydı. Her gün buraya 

gelip kitabı okumaya karar verdi.  

            Bir ay boyunca iki günde bir gelip,  

gizlice kitabı okudu.  Ama o gün kitabı her zaman 

ki yerinde bulamadı.  Kitabın satıldığını düşündü ve 

çok üzüldü.  Bir aydır gelmesine rağmen ilk defa 

kitapçı ile göz göze geldiler.  Kitapçı tezgahın 

altından kitabı çıkardı ve şöyle dedi: 

“Geçen biri geldi ve fiyatı sordu, alacak gibi 

göründü.  Ben de raftan indirdim senin için 

sakladım.  Buradan alıp okuyabilirsin. ” Genç 

öğrenci asla o kitapçıyı unutmadı.  Fakir 

hastalarından ücret almadı.  

1. Bilge kitabı bulmasına rağmen neden alamadı? 

A) Eski olduğu için 

B) Satılmadığı için 

C) Pahalı olduğu için 

D) Parası olmadığı için 

2. Bilge  kitabı bulamayınca neyi düşündü? 

A) Kitabın satıldığını 

B) Kitabın kaybolduğunu 

C) Kitabın saklandığını 

D) Kitabın yandığını 

 

3. Kitapçı Bilge’nin okuduğu kitabı neden 

saklamıştı? 

A) Satılmadığı için 

B) Satmak için 

C) Birisi satın almasın diye 

D) Bilge bulamasın diye 

 

4. Metnin ana düşüncesi nedir? 

A) Kitapçının fedakarlığı 

B) Kitap sevgisi 

C) Fakirlere yardım etmek 

D) İyilik gören iyilik yapar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen 

karakterlerden değildir? 

A) Kitapçı  B) Fakir hasta 

C) Bilge  D) Müşteri 

Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy 

göstermiş. Bahar ilerledikçe kabak  filizi kavağa 

sarılarak yükselmiş. Kabak yağmurun ve güneşin 

etkisiyle hızla büyümüş ve boyu nerdeyse kavak 

kadar olmuş. Bir gün kabak kavağa sormuş: 

“Sen kaç ayda bu hale geldin kavak ” 

“On yılda  ” demiş kavak.  

Kabak : “ Bak nerdeyse iki ayda seninle aynı boya 

geldim” demiş.  

Aradan günler geçmiş ve sonbahar gelmiş. Hava 

soğuduğu için kabak üşümeye ve aşağıya doğru 

inmeye başlamış ve kavağa sormuş: 

“Neler oluyor bana kavak ” 

“Ölüyorsun.   ”demiş kavak.  

Kabak : “Niçin ” demiş.  

Kavak: “Benim on yılda geldiğim yere,  iki ayda 

gelmeye çalıştığın için ölüyorsun  ” demiş.  

6. Kabak neyin etkisiyle hızla büyümüş? 

A) Suların 

B) Kavağın gölgesini 

C) Rüzgarın 

D) Yağmurun ve güneşin 

 

7. Kavak o boya kaç yılda gelmiş? 

A) 5 

B) 10 

C) 20 

D) 50 

 

8. Sonbaharda hava soğuyunca kabağa ne olmuş? 

A) Aşağı inmiş 

B) Kavağın boyuna çıkmış 

C) Yere yuvarlanmış 

D) Solup kurumuş 

 

9. Metnin konusu nedir? 

A) kavak ağacının üzüntüsü 

B) Yağmur ve güneşini etkisi 

C) kabağın çok hızlı büyümesi 

D) kavak ağacını kıskançlığı 

 

10. Metnin ana karakteri nedir? 

A) kavak   B) kabak 

C) yağmur  D) güneş 
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