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5) Yaşlı ayakkabıcı ile kadının sohbeti ne zaman bitmiş? 

4) Ayakkabı kime, neden satılmış? 

3) Ayakkabı bir zamanlar kimin ayakkabısıymış ? 

2) Konuşan ayakkabıyı yaşlı ayakkabıcıya kim getirmiş? 

1) Ayakkabıcı insanları nasıl mutlu edermiş? 

    Bir zamanlar yaşlı bir ayakkabıcı varmış. En kötü durumdaki 

ayakkabıları tamir eder insanları mutlu edermiş. Bu yaşlı 

ayakkabıcı kendisine ayakkabı doktoruyum dermiş. Birgün yaşlı 

ayakkabıcıya çok kötü bir durumda bir ayakkabı tamir ettiril-

mek için getirilmiş. Bu ayakkabıyı orta yaşlarda kıvırcık saçlı bir 

kadın getirmiş. Ayakkabı o kadar kötü durumdaymış ki 

ayakkabıcı kendisinden emin olmayan bir sesle tamir edebilirim demiş. 

   Yaşlı ayakkabıcıya göre bu ayakkabı diğer ayakkabılardan oldukça farklıymış. 

Yaşlı ayakkabıcı ayakkabıyı tamir etmeye başladıkça ayakkabı yenilenmeye 

başlamış. Ayakkabı yaşlı ayakkabıcının elinden birden fırlamış. Ayakkabıcı ne 

olduğuna anlam veremeden ayakkabının konuşmaya başladığını görmüş. Bu kadar 

yıl böyle garip bir olay yaşamayan ayakkabıcı kendini ayakkabı ile sohbet ederken 

bulmuş. Ayakkabı bir zamanlar ülkenin kraliçesinin ayakkabısı olduğunu eskidiği için 

bir eskiciye satıldığından bahsetmiş.                                                             

  Ayakkabı anlattıkça ayakkabıcı dinlemiş. Kıvırcık saçlı kadın ayakkabıyı almaya 

geldiğinde ayakkabı ile yaşlı ayakkabıcının sohbeti de bitmiş. 

Hhoca 

KONUŞAN AYAKKABI 

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayalım. 



İnstagram: hhocaninsinifi 

 DİL BİLGİSİ TEKRAR                                                      TÜRKÇE                                               

Aşağıda verilen test sorularını cevapla-

yınız. 

1) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi 

hecelerine doğru ayrılmamıştır? 

A) Cum-hu-ri-yet 

B) Dem-ok-ra-si 

C) A-ta-türk 

2) Aşağıda verilen kelimeleri alfabetik 

olarak sıraladığımızda hangi kelime en 

sonda yer alır? 

A) ayakkabı    B) Ağaç    C) Ayva 

3)  Aşağıda verilen kelimelerden ünlü 

harf sayısı en fazla olan kelime 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kırtasiye   B) Eğlence   C) Türkçe 

4) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi-

nin birden fazla eş anlamı vardır? 

A) Birey        B) Ev         C) Okul 

5) Aşağıda verilen cümlelerin hangisin-

de zıt anlamlı kelimeler bir arada kulla-

nılmıştır? 

A) Allah sağlık sıhhat versin. 

B) Babam sıcak soğuk demeden dükka-

nını açardı. 

C) Soğukta kalan çocuğun elleri çok 

üşüdü 

6) Aşağıda verilen cümlelerin hangisine 

gelmesi gereken noktalama işareti 

diğerlerinden farklıdır?                           

A) Yaşasın( ) ablam geldi !                        

B) Elektrik( )su( ) doğalgaz faturası 

gelmiş.                                                   

C) Ah( ) Bacağım çok acıdı. 

7) Aşağıda verilen cümlelerin hangisin-

de yazım yanlışı vardır? 

A) 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. 

B) Hürriyet mahallesi nerede? 

C) Ramazan Bayramı’nda köye gittik. 

8) ’’Aylin Ankara’da çalışmaya başlamış.’’                                          

Yukarıda verilen cümlede  aşağıda 

verilen hangi sorunun cevabı yoktur? 

A) Kim         B) Nerede       C) Nasıl 

9) Boncuk yaz mevsiminde pencereden 

dışarı bakmayı çok severdi. Dışardaki 

kedi arkadaşları ile oyun oynamak en 

büyük hayaliydi. Birgün cam açıkken 

evden kaçtı. Arkadaşları ile oynadı ama 

sonra eve dönmedi. 

Yukarıda verilen metinde altı çizili kelime 

hangi hikaye unsurudur? 

A) Zaman         B) Yer          C) Olay 

10) Aşağıda verilen hangi kelime çoğul 

isimdir? 

A) Sürü         B) Sınıf       C) Sürüler 


