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NIVEAU : FIN DE 3e

Aşağıdaki metni okuyun:

Dünyanın en güzel gecesiydi; ay yatıyor ve koyu mavi gökte yıldızlar daha canlı parlıyordu. Yaprakları 
kımıldatacak en ufak bir esinti yoktu; hava ılıktı ve mis kokuyordu.

O, dirseğine dayanmış, bakışları göğe çevriliydi; ben yanına eğilmiş hayal kurmasını seyrediyordum.

Az sonra gözlerimi kaldırdım; hüzünlü bir şehvet ikimizi de sarhoş ediyordu. Çardaktan gelen ılık havayı 
birlikte içimize çekiyor, uzakta, uzayda, kestane ağaçlarının kara yığının arkasından inmekte olan ayın 
beraberinde sürüklediği son soluk beyaz ışıkları takip ediyorduk. Bu güzel göğün kocaman boşluğuna 
ümitsizce baktığım günü hatırladım; bu anı beni ürpertti; her şey şimdi o kadar doluydu ki! […]

Canım sevgilimin belini kollarımla sardım; başını yavaşça bana çevirdi; gözleri yaşla doluydu. Vücudu bir 
saz gibi eğildi, aralanan dudakları benimkilere kapandı ve dünya unutuldu.

Alfred de Musset, Çağdaş Çocuğun İtirafları, 1836.

Soyadı:  Adı:
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Doğru cevabı daire içine alın

1

Bu metinde kaç kişi yer alıyor?

• 1  • 2 • 3

MI MF MS TBM

2

Hikâye ne zaman ve nerede geçiyor?

• Bir apartmanda • Dışa mekânda

• Gündoğumunda • Günbatımında

MI MF MS TBM

3

Bu alıntı neyi anlatıyor:

• Arkadaşların buluşmasını • Yeni bir buluşmayı  • Bir rüyayı  

• Sevgililerin buluşmasını  • Bir ayrılığı

MI MF MS TBM
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4

Nasıl bir ortamda geçiyor:

• tedirgin   • romantik   • kasvetli 

• huzurlu  • belli değil

5

1’den 4’e numaralayarak olayların kronolojik sıralamasını belirtin:

.........  Hikâyenin kahramanları öpüşüyor

.........  Hikâyenin kahramanları manzarayı seyrediyor

.........  Genç kadın ağlıyor

.........  Anlatıcı acı bir hatırayı anımsıyor

6

Soldaki kelime ile zıt anlamlısını bir çizgi ile birleştirin:

Mis kokulu •
• Nostaljik

• Güzel kokulu

Şehvet •
• Zevk

• Kokusuz

Hüzün  •
• İğrenme

• Şen

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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7

Sizce genç kadın neden ağlıyor? 
(Metinden yola çıkarak doğru cevabı daire içine alın) 

• Anlatıcının kendisini etkilemesine izin verdiği için üzülüyor  • Korkuyor

• Mutluluktan  • Hasta olduğu için

8

Aşk anlatıcıda ne etki yaratıyor? 
(Doğru cevabı daire içine alın)

Aşk ona dünyayı unutturabiliyor. • Doğru • Yanlış • Belli değil

Onu mutsuz ediyor.  • Doğru • Yanlış • Belli değil

Dünyaya bakışını değiştiriyor. • Doğru • Yanlış • Belli değil

Yaşamı yeniden anlam kazanıyor. • Doğru • Yanlış • Belli değil

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


