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Etkileşimli Eğitim
Okuma Anlama -4"Arkadaşım annesinin hasta olduğunu söyleyince
C) kirazdan
D) kirazlı
ona ……….….. dedim." cümlesinde noktalı yere
8. "…………… dayımlara gideceğiz." cümlesinin anlamlı
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
olabilmesi için noktalı yere aşağıdakilerden
A) "Tebrik ederim."
hangisi yazılmalıdır?
B) "Özür dilerim."
A) dün
C) "Geçmiş olsun."
B) ben
D) "Teşekkür ederim."
C) siz
"Okullar …………… arkadaşlarıma ve öğretmenime
D) yarın
kavuştum."
Cümlesinde
noktalı
yere
9. "Ayağını ……………… göre uzat." Cümlesinde noktalı
aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlam bozuk
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlamlı
olur?
olur?
A) açıldığında
C) yorgan
A) yorganını
B) açılır
B) yorganına
D) yorganda
C) açıldığı zaman
10. "zamanı - sakla - vakti - gelir - samanı"
D) açılınca
kelimelerinden oluşan atasözünü yazarken hangi
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım
kelime dışarıda kalır?
bozukluğu vardır?
A) Buradan her yer görüyorum.
A) sakla
B) Buradan her yer görünüyor.
B) gelir
C) Buradan hiçbir yer görünmüyor.
C) vakti
D) Buradan hiçbir yer gözükmüyor.
D) samanı
"Babam ………...…..
Antalya'ya
gidecek."
MUTLULUK ŞARKISI
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
Mutlu yaşamak için,
yazılmalıdır?
Sağlıklı olmak gerek.
A) geçen ay
Yollarını bu işin,
B) dün
İyice bilmek gerek.
C) yarın
D) geçen gün
Okul, oyun, ders, uyku
"Şu kalemler ……………….. " cümlesinde noktalı yere
Bir düzene girmeli.
İnsan sağlıklı olup
aşağıdakilerden
hangisi
getirilirse
anlam
Güzel günler görmeli.
bozulur?
Hamdi TUNÇER
A) kimin
B) bana ver
11. ve 12. soruları yukarıdaki şiire göre
C) benim değil
D) bana gerekli
cevaplayınız.
"Çocuklar, yurt temelidir." cümlesindeki anlam
11. Mutlu yaşamak neye bağlıdır?
bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilir?
A) zengin olmaya
A) "yurt" yerine "yurdun" kelimesi getirilerek
B) iş bilmeye
B) "yurt" yerine "ev" kelimesi getirilerek
C) yolları bilmeye
C) "yurt" yerine "aile" kelimesi getirilerek
D) sağlıklı olmaya
D) "yurt" yerine "vatan" kelimesi getirilerek
12. Şiirde hangi varlık düzene girecekler arasında
"Kırmızı ……………. küpe yaptım." cümlesinde noktalı
sayılmamıştır?
yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle
A) okul
anlamlı olur?
B) ders
A) kiraza
C) günler
B) kirazda
D) oyun
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Uzay kâşifi, teleskoptan göz ucuyla bakarak 16. Uzaylılar uygarlığın gezegenlerine gelmesini niçin
şöyle demiş:
istemiyorlar?
- Orası bizim kırlarımız. Evet, haklısınız, biraz
A) otomobilleri sevmedikleri için
fazla ağaç kesmişiz. Bizim dünyalıların naylon
B) kalabalıktan hoşlanmadıkları için
torbaları, bisküvi kutularını, reçel kavanozlarını oraya
C) gezegenlerinde doğaya zarar verilmesinden
buraya atmak gibi bir alışkanlığı da var...
korktukları için
Üçüncü uzaylı:
D) dünyalıları sevmedikleri için
-Acaba şu koca koca madenî kutular da
Geçen gün yem aramak için yere indim.
neyin nesi, diye sormuş.
Orayı da çöplük hâline getirmişsiniz. Aç kaldım.
- Haa onlar mı? Onlar otomobil. En güzel Ayağımı paslı bir teneke kesti. Bembeyaz tüylerim
buluşlarımızdan biri. Çok hızlı giderler. Bir yerden bir kapkara oldu.
yere çabucak götürürler insanı.
Şükran TİRYAKİ
-Ama hiç kımıldamıyorlar ki!
17. Yukarıdaki
paragrafta
aşağıdakilerin
- Doğrusunu isterseniz otomobillerimizin sayısı
hangisinden söz edilmemiştir?
çok fazla. Bu yüzden, bazen trafik tıkanıklığı oluyor.
A) çevre kirliliğinden
Trafik açıldı mı sürücüler basarlar gaza. O zaman
B) kuşun insanları sevdiğinden
da kazalar olur. Bazı insanlar yaralanır.
C) kuşun ayağının kesildiğinden
Sonunda sözü uzaylıların başkanı almış ve
D) kuşun aç kaldığından
demiş ki:
Altından bir tepsi gibi Ay,
- Bay kâşif, özür dilerim ama sanırım daha
Gülerek pencereme yaklaşıyor. Çevresinde pırıl
fazla bakmamıza gerek kalmadı. Uygarlığınızı
pırıl yıldızlar Gökyüzü benimle kucaklaşıyor.
gezegenimize getirirseniz, burada ne çayır çimen
(Açıl Susam Açıl'dan)
kalır, ne ağaç ne de nehir. İyisi mi, siz bizi
18 ve 19. soruları dizelere göre cevaplayınız.
keşfetmemiş olun.
18. Şairin
penceresine
gülerek
yaklaşan
Umberto ECO
aşağıdakilerden hangisidir?
13, 14, 15 ve 16. soruları metne göre
A) Güneş
cevaplayınız.
B) gökyüzü
13. Metinde
dünyalıların
kötü
alışkanlıklarının
C) yıldızlar
hangisinden söz edilmemiştir?
D) Ay
A) ağaçları kesmek
19. Dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) denizleri kirletmek
A) Bir tane eylem olan kelime vardır.
C) bisküvi kutularını oraya buraya atmak
B) "Altından" kelimesi ayrılma durum eki almıştır.
D) naylon torbaları çevreye atmak
C) "pencereme" kelimesi yönelme durum eki
14. Dünyalıların en güzel buluşlarından biri
almıştır.
hangisidir?
D) "Yıldızlar" kelimesi çoğul addır.
A) tren
20. "Yarın hava yağışlı ……………" cümlesinde noktalı
B) teleskop
yere hangisi getirilirse cümle anlamlı olur?
C) otomobil
A) olmuş
D) uçak
B) oldu
15. Trafik tıkanıklığının nedeni aşağıdakilerden
C) oluyor
hangisidir?
D) olacak
A) yolların bozuk olması
B) yağmur yağması
C) yolların dar olması
D) otomobil sayısının fazla olması
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