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Nasreddin Hoca eşeğinin semerini kaybetmiş. Çok sinirli bir 
şekilde köylünün karşısına çıkıp: 

-Bana bakın ya benim semerimi bulursunuz ya da ben 
yapacağımı bilirim, diye söylenmiş. 

Köylüler önce ne yapacaklarını bilememişler. Hoca’nın 
kendilerine bir şey yapmasından korkmuşlar. Sonra bütün 
köyü köşe bucak aramaya başlamışlar. En sonunda Hoca’nın 
semerini bulmuşlar. Götürüp teslim etmişler. Bir yandan da 
merak ettikleri şeyi sormadan edememişler: 

- Ya Hocam, semeri bulamasaydık bize ne yapacaktın. 

Hoca gayet sakin: 

- Ben size bir şey yapacağım demedim ki! Eski bir 
kilimim vardı. Onu kesip semer yapacaktım, demiş. 

 

1. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Nasreddin Hoca’nın kaybolan semerinin, tehdit 
edildiğini zanneden köylüler tarafından bulunması 

B) İnsanların bilmedikleri şeylerden korkmalarının ne 
kadar yanlış bir şey olduğu. 

C) Korkunun insanlara neler yaptırabileceği. 

D) Nasreddin Hoca’nın ne kadar zeki birisi olduğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakım Efendi Küçük yaşta anasız babasız kalmasına, çok 
yoksul olmasına rağmen dadısının yardımıyla kendini çok iyi 
yetiştirir. Çamaşırcılık yaparak kendisini büyüten dadısına 
minnettardır. Dürüst ve kişilikli bir insan olur. Çok çalışarak 
Fransızca öğrenir, kendisine iyi bir iş bulur, yabancılara 
Türkçe dersleri verir. Evine cariye olarak aldığı Canan'ı 
eğitir, yetiştirir ve sonunda onu severek onunla evlenir. 
Çalışkanlığı ve iyi niyetli olması sayesinde mutlu bir evlilik 
yaşarlar. 

 

2. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) İyi niyetli ve çalışkan olunursa mutlu ve başarılı 
olunur. 

B) Çok çalışmak başarıya ulaşmak için şarttır. 

C) Rakım Efendi’nin etrafındakilere yardım eden 
birisidir. 

D) Eğer birileri sahip çıkmazsa insan başarılı olamaz.  

 

Modern tabiri ile rol model olma, toplumun en küçük yapı 
taşı olan ailede başlar. Erkek çocuklar için baba, kız çocuklar 
için anne ilk rol modeldir. Çocuklar büyüdükçe amca, dayı, 
teyze, hala ve diğer yakın akrabalarda rol model olma 
adayıdır. Eskiden mahallenin esnafı, imamı, muhtarı, bakkalı 
ve diğer büyükleri bu kutsal görevi layıkıyla yerine 
getirmeye çalışırlardı. Maalesef günümüzde gençlerimizin 
yaşadığı şartlar ve çevreden dolayı örnek alacakları kişiler 
de değişiverdi. Televizyon ve sosyal medyada gördükleri 
sinema oyuncuları veya artistlerin peşine takılan 
gençlerimiz hayalden ibaret olan bir rol modele tutunmanın 
yumruğunu ne yazık ki 40′lı yaşlara geldiğinde çoktan yemiş 
olacaklar. 

...                                                                               Zeyn Kaim                                

 

3.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 

 

A) İlk eğitim ailede başlar sonra ailenin çevresine doğru 
genişler. 

B) Eskiden çocuklar en yakınlarından başlayarak rol 
model edinirlerdi. 

C) Medya rol model seçiminde çocukları negatif yönde 
etkilemektedir. 

D) Medyada görülen doğru karakteri rol model seçme 
çocukları daha başarılı ve güvenilir yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetmiş yaşındaki dayımın kavak ağacını hendekten çıkarmak 
için gösterdiği yöntem bizi şaşırttı. Yine de onun 
yaşıyla  dalga geçmeye karar verdik.  

’ Maşallah sen  ne kadar  da çok tecrübeliymişsin? dedim, 
manalı manalı gülümseyerek. Dayım ise bolyoz gibi bir 
cevapla bizi adeta ezdi: 

‘ Dayısı, siz gidiyorken ben geliyordum!’ 

 

4. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

 

A) Kavak ağacının çıkarılma yöntemi 

B) Tecrübenin yaşla ilgisi 

C) Yaşlı insanların daha akıllı olduğu 

D) Yaşlılarla dalga geçmemek gerektiği 

 

 

 



PARAGRAF ANLAMI-1 
dinledebiyat.com 

       dinledebiyat.com 

 

Çocuklara ne yapacaklarını söylemek iyi bir şey olabilir. Ama 
zaman içinde yavaş yavaş terkedilmesi gereken bir şeydir 
bu. Çünkü zamanla büyüyen çocuklar gençlik çağına 
yaklaştıkça her söylenileni kabullenmemeye başlar. Bu işin 
nasıl yapılacağını biz de biliyoruz demeye başlarlar. Bunu 
söylerlerse problem yok. Eğer söylemezlerse içlerine 
atıyorlar demektir ki o zaman psikolojik problemlere kapı 
açılmış demektir. 

 

5. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 

 

A) Çocuklara ne yapacakları konusunda bilgi verilebilir. 

B) Gençlik çağına yaklaşan çocuklara her şeyi nasıl 
yapacaklarını söylemek zararlı olabilir. 

C) Gençlik çağına yakın çocukların kendilerine her 
söylenileni kabullenmeyebilirler. 

D) Çocuklara neyi ne zaman yapacakları söylenmezse 
psikolojik sıkıntılara neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün televizyonda yayımlanan bir komedi programında 
interneti yanlış kullanmanın bir aileye nasıl zarar 
verebileceği işlendi. Bir ailenin internetin geniş 
imkânlarından yararlanayım derken birbirlerine ne kadar 
yabancılaştıkları anlatılmış. Bu durumu internet kotasının 
dolması üzerine birbirleri iletişim kurmak zorunda 
kaldıklarında anlayabildiler ancak. 

 

6. Yukarıdaki parçaya bir başlık koymak gerekse 
aşağıdakilerden hangisi uygun olur? 

 

A) İnternet ve Zaman 

B) İnternetin Aileye Zararları  

C) Aile ve İnternet 

D) İnternetin İmkânları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giyinmezsek hasta 
olabiliriz. Bu nedenle dışarıya çıkarken giydiklerimize dikkat 
etmeliyiz. Bir kere hasta olduğumuzda uzun bir süre 
iyileşemeyebiliriz. Çünkü hasta olmak kısa sürede 
gerçekleşebilirken iyileşmek genelde uzun sürer. Bunun 
gerçekleşebilmesi için temiz bir ortamda iyi beslenmeli ve 
ilaçlarımızı düzenli bir biçimde almalıyız. 

 

7. Aşağıdaki ifade yöntemlerinden hangisi yukarıdaki 
paragrafta kullanılmıştır?  

 

A) Örneklendirme 

B) Karşılaştırma 

C) Tanımlama 

D) Tanık Gösterme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Görünümleriyle kurttan farksız bir köpek sürüsü 
donmuş nehir boyunca ilerliyordu. Hayvanların sık 
tüylü postları buz tutmuştu. Solukları havayla karışınca 
buharlaşıyor, sonra incecik buz taneciklerine dönüşüp 
tüylerine yapışıyordu. Deri koşumları, yine deri 
kayışlarla peşleri sıra sürükledikleri bir kızağa 
bağlanmıştı.” 

 

8.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım 
yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır? 

 

A) Açıklama- tartışma 

B) Tartışma-Öyküleme 

C) Betimleme- Öyküleme 

Öyküleme-Açıklama 
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Cevaplar:  

1-A,  2-A,   3-D,   4-B,   5-D,   6-B,   7-B,    8-C 

 


