Etkileşimli Eğitim
Okuma Anlama -3Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp
odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan
değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını,
kiminin tümünü, kiminin yarısını...
Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir
kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil,
içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!
Oktay AKBAL
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları metne göre cevaplayınız.
1. Yazarın en hoşlandığı şey nedir?
7. Kuzunun biri su içiyormuş.
A) çok kitap satın almak
B) kitapları düzenle korumak
C) birkaç kitabı birden okumak
D) bir kitabı sonuna kadar okumak
2. Büyük babaya göre kimden korkulmalıdır?
A) çok kitabı olandan
B) az kitap okuyandan
C) hiç kitap okumayandan
D) bir kitabı olandan
3. Yazar hangi kitabın hiç bitmemesini ister?
A) şiir kitaplarının
B) sevilen kitapların
C) öykü kitaplarının
D) masal kitaplarının
4. Yazar, hangi kitaplar
okunmazlar,

zaman

ifadesini kullanmıştır?

yapılmadığı;

gelecek

zamanda

A) Öğretmenime çiçek verdim.
B) Sınıfı nöbetçiler düzenleyecek.
için "Tüm olarak
C) Merve güzel konuştu.
zaman
seslenirler."
D) Hava durumunu öğrendik.
9. "Babam,
akşamları
eve
erken

alıyor?
A) okul kitaplığından
B) büyük annesinin kitaplığından
C) büyük babasının kitaplığından
D) şehir kütüphanesinden
6. Okuduğumuz
metinden
aşağıdakilerden
hangisini anlarız?
yazarın
yazarın
yazarın
yazarın

hareketin

yapılacağı anlamı vardır?

A) şiir kitapları için
B) öykü kitapları için
C) masal kitapları için
D) kültür kitapları için
5. Yazar, ilk gençlik yıllarında kitapları nereden

A)
B)
C)
D)

Aç bir kurt çıkagelmiş yukarıdan:
"Sen kim oluyorsun da
Suyumu bulandırıyorsun benim?"
Yukarıdaki dizelerde tırnak içindeki sözlere göre
kurt için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) öfkeli
B) sakin
C) hoşgörülü
D) neşeli
8. Aşağıdaki
cümlelerden
hangisinde
işin,

kitap alma tutkusunu
okuma tutkusunu
kitap dağıtma tutkusunu
kitap biriktirme tutkusunu

gelir."

cümlesinde eve gelen kişinin yerine hangi
kelimeyi yazabiliriz?
A) o
B) biz
C) onlar
D) ben
10. "Yurdumuzda
birçok eser

bizden

önce

yaşayanlar

" cümlesinin anlamlı olabilmesi

için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
getirilmelidir?
A) sevmişlerdir
B) görmüşlerdir
C) almışlardır
D) bırakmışlardır
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Ben çok küçükken babam öldüğü için,
ARI ŞEHRİ
annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı.
Arı şehrinde şimdiye kadar eşine
O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan
rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla
akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok
bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı
yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının
yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler
tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı
hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne
hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun
olduğunu bilerek iş başına koşuyor.
dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında,
Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine
çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar
görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının
bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun
korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti.
Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya
Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek
gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının
tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye
yaklaştığını haber verdiler.
konuşarak onu ahıra götürürdü.
Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği
15, 16, 17 ve 18. soruları metne göre
vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra
cevaplayınız
yaparak kapının önüne dizilmişlerdi.
15. Yazarın annesi nerede çalışmaktadır?
11, 12, 13 ve 14. soruları yukarıdaki metne
A) bahçede
B) evde
göre cevaplayınız.
C) fabrikada
D) tarlada
11. "Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç
16. Yazar, arkadaşlarıyla nerede oynuyor?
dolu." cümlesinde "hınç dolu" kelime grubuyla
A) bağlarda
anlatılmak istenen nedir?
B) harman yerinde
A)
arıların düşmana karşı öç alma duygusuyla C) bahçelerde
öfkeli olmaları
D) kapının önünde
B)
arıların düşmana karşı hoşgörülü olmaları
17. Yazar, yıkanırken niçin bağırıyor?
C)
arıların düşmandan gelecek saldırılardan
A) suyu sevmediği için
korkmaları
C) su çok soğuk olduğu için
D)
arıların düşmanın saldırılarına karşı hazırlıklı B) su sıcak olduğu için
olmaları
D) gözüne sabun kaçtığı için
12. Arı şehrindeki çalışmanın nedeni
18. "Sarı Kız" aşağıdakilerden hangisinin adıdır?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) yazarın
A)
böcekler hücuma geçeceği için
B) çobanın arkadaşının
B)
bey emir verdiği için
C) köpeğin
C)
kuşlar hücuma geçeceği için
D) ineğin
D)
eşek arıları hücuma geçeceği için
19. "Avazı çıktığı kadar bağırmak" sözlerini
13. Gönüllü arılar düşmana nerede
aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
saldıracaktı?
A) yavaş sesle söylenmek
A) kovanın kapısında
B) olanca gücüyle bağırmak
B) bahçenin köşesinde
C) usul usul konuşmak
C) dışarıda
D) bahçeye çıkıp bağırmak
D) kovana girince
20. "Ağaç" ile "bitki" arasındaki anlam ilişkisi
14. Derin bir sessizlik içinde beklenen nedir?
"fil" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A) gönüllü arılar
A) canlı
B) varlık
B) eşek arıları
C) hayvan
D) orman
C) bey arı
D) gözcü arılar
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