Etkileşimli Eğitim
Okuma Anlam -1KUŞ SEVGİSİ
Yaşar Efendi, Orhan'a bir çift güvercin verdi. Orhanların bahçesinde, eski, tekerleri çıkmış bir yük
arabası vardı. Bu araba güvercinlik olarak hazırlandı. Bu iş için Orhan'ın arkadaşları Osman, Selim, Sami, ona
yardım ettiler. Güvercinler merasimle yeni yuvalarına bırakıldı.
Orhan ve arkadaşları, okuldan çıkar çıkmaz soluğu güvercinlerin başında alıyorlardı. Dördünün de tek
üzüntüsü vardı: Bu iki güvercini uçursalar, bunlar muhakkak başka güvercinlerin arasına karışacak, bir daha
dönmeyeceklerdi. Oysa güvercinleri uçurmak, onların yuvalarına dönüşlerini beklemek, dördünün de en büyük
merakıydı.
Necati CUMALI
1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Orhan'a kuşları veren kimdir?
C) Aslı eve yarın gelecektir.
D) Aslı henüz eve gelmemiştir.
A) Sami
B) Yaşar Efendi
C) Selim
D) Osman

7. "İyi

3. Aşağıdakilerden

hangisi

Orhan'ın

…………..

cümlesinde

günlük
noktalı

yaşamında
yere

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Orhanların bahçesindeki ağaç
B) Yaşar Efendinin bahçesindeki eski araba
C) Orhanların bahçesindeki eski yük arabası
D) Orhanların bahçesindeki kümes
arkadaşı

değildir?

A) öğrendiklerine
B) öğrendiklerini
C) öğrendiklerinden
D) öğrendiklerinde
8. " …………. evleri okula çok uzak." cümlesinde
noktalı

yere

hangi

kelimenin

getirilmesi

uygundur?

A) Sami
B) Osman
C) Selim
D) Yaşar

A) Oyaların
B) Oya'nın
C) Oya'yı
D) Oya'dan

4. Çocukların tek üzüntüsü nedir?
kuşların
kuşların
kuşların
kuşların

5. "Murat

öğrenci

uygular."

2. Güvercinlik olarak neresi hazırlanmıştır?

A)
B)
C)
D)

bir

9. Aşağıdaki

hasta olması
geri dönmemesi
uçması
uçmayı öğrenmesi

ele

cümlesinde

avuca

hangisi

anlamca

doğrudur?

sığmaz

Murat'ın

cümlelerden

bir

çocuktur."

hangi

özelliği

vurgulanmaktadır?

10. Aşağıdaki kelimelerin anlamlı sıralanışı hangi

I. işini
II. bugünün
III. bırakma
IV. yarına

6. "Aslı biraz sonra eve gelecek." cümlesi için
A) Aslı eve geleli çok olmuştur.
B) Aslı biraz önce eve gelmiştir.

Bize ne zaman geleceğim?
Gelecek ay tenise gittim.
Size bunları verebilirim.
Kardeşime kızarsan çok sevinir.

seçenekte verilmiştir?

A) çalışkanlığı
B) tembelliği
C) yaramazlığı
D) ağırlığı

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)

A) II - III-I-IV
B) II-I-IV-III
C) lll-l-ll-IV
D) I-III-IV-II
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Etkileşimli Eğitim
ÇOBANLA DENİZ
Çobanın biri, koyunlarını deniz kıyısında otlatıyormuş. Denizi durgun görünce:
- Ne duruyorum? Ben de denize çıkıp açılayım, ticaret yapayım, demiş.
Koyunlarını satmış. Parasıyla hurma alıp gemiye binmiş, denize açılmış. Bir süre sonra denizde büyük bir fırtına çıkmış.
Adam, bakmış olacak gibi değil, gemi, batmak üzere. Hiç olmazsa canımı kurtarayım, diye bütün hurmaları denize
atmış. Kendisi de bin bir zorlukla ancak kıyıya çıkabilmiş.
Aradan uzun bir zaman geçmiş. Deniz kıyısında dolaşırken, bir adam görmüş. Çoban bakmış ki o da kendisi
gibi denizin durgunluğuna bakıyor. Hemen adamın yanına yaklaşmış:
-Aman inanma sen onun öyle durgun durmasına dostum, demiş. Yine canı hurma istiyor. Onun için böyle uslu
uslu oturuyor!
Aisopos
11, 12, 13, 14 ve 15. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
11. Çoban koyunlarını nerede otlatıyormuş?
16 ve 17. soruları şiire göre cevaplayınız.
A) yaylada
B) orman kenarında
16. Şaire göre adam olmanın yolu hangisidir?
C) otlakta
D) deniz kıyısında
A) kitap okumak
B) resimlere bakmak
12. Çoban niçin denize açılmak istemiş?
C) çalışmak
D) gezmek
A) yüzmek için
C) ticaret yapmak için
17. Şaire göre kimler hiçbir şeyden anlamaz?
B) koyunları serinletmek için
D) yeni koyunlar almak için
A) Kitabı az okuyanlar
B) Kitap okumayanlar
13. Çoban denize açılmak için ilk iş olarak ne yapmış?
C) Kitap satın almayanlar
D) Resimli kitap almayanlar
A) Hurma almış.
B) Koyunları satmış.
18. "Annem kitaplarımın masaya durmasını istemez."
C) Hurmaları satmış.
D) Gemiye binmiş.
cümlesindeki
anlatım
bozukluğu
aşağıdakilerden
hangisiyle düzeltilebilir?
14. Çoban hurmaları denize niçin atmış?
A) "masaya" kelimesi "masa" olarak değiştirilmelidir.
A) canını kurtarmak için
B) "masaya" kelimesi "masayı" olarak değiştirilmelidir.
B) hurmalar çürüdüğü için
C) "masaya" kelimesi "masadan" olarak değiştirilmelidir.
C) kıyıdan toplamak için
D) "masaya" kelimesi "masada" olarak değiştirilmelidir.
D) balıkları beslemek için
19. "Halamın çocuklar Alanya deniz giriyorlarmış."
15. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisini
cümlesindeki
kelimeler
aşağıdaki
seçeneklerin
çıkarabiliriz?
hangisindeki gibi olursa anlatım bozukluğu düzelir?
A) Deniz her zaman tehlikelidir.
A) çocukları - Alanya'ya - denizi
B) Görünüşe aldanmamalıyız.
B) çocuklara - Alanya'yı - denizde
C)Çobanlar ticaret yapmamalıdır.
C) çocukları - Alanya'da - denize
D) Çobanlar denize açılmamalıdır.
D) çocuklara - Alanya'da – denizi
KİTAPLAR
Bak ne güzel bir kitap
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından
İçi resimle dolu.
doğrudur?
Çalışmak, çalışmaktır
A) Dün gece çok güzel bir rüya görüyorum.
Adam olmanın yolu.
B) Öyle sevindim ki yüreğim ağzıma geldi.
Kitap okumayanlar
C) Çok tembel olduğundan herkes onu sever.
Hiçbir şeyden anlamaz.
D) Babam gençliğinde futbol oynarmış.
Küçükken çalışmayan
Büyük adam olamaz.
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