Etkileşimli Eğitim
Okuma Anlama -2Mustafa Kemal, 16 Mayıs sabahı İstanbul'daki Galata Rıhtımından Bandırma Vapuru'na bindi.
Bir arkadaşı:
-İngilizler gemiyi izleyip batıracaklarmış, dedi.
Mustafa Kemal kararlıydı:
-Burada tutsak yaşamaktansa Karadeniz'de batmayı tercih ederim, diye cevapladı.
Dolmabahçe önünde demirlemiş düşman gemilerini göstererek sözlerine devam etti.
-Dayandıkları şey yalnız silâh gücü! Bunlar özgürlük uğruna ölmeye karar verenlerin gücünü
anlayamazlar. Biz Anadolu'ya silâh ve cephane değil, ideal ve inanç götürüyoruz, dedi.
Yola koyuldular.
Mustafa Kemal, yolda kaptana kesin emrini verdi:
-Normal rotayı izlemeyeceksiniz. Kayaya çarpmamak şartıyla olabildiğince kıyıdan gideceksiniz.
Gerekirse gemiyi tereddütsüz kayaya saplayacaksınız.
1, 2, 3, 4 ve 5. soruları parçaya göre cevaplayınız.
1. Mustafa Kemal 16 Mayıs sabahı Bandırma

B) bayrağımıza
C) Türk gençliğine
Vapuru'na nereden bindi?
D) Türk ulusuna
A) Galata Rıhtımı'ndan
Biz Kurtuluş Savaşı'nı inandığımız için kazandık.
B) Samsun'dan
Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal'i kim bekliyordu,
C) Bandırma'dan
yokluktan başka! Fakat o, bu top yokluğu, tüfek
D) Dolmabahçe'den
2. Mustafa Kemal Bandırma Vapuru'yla nereye gitti? yokluğu, cephane yokluğu içinde bir varlığa inanmıştı.
Türk ulusunun varlığına!
A) İstanbul'a
(Atatürk Ansiklopedisi)
B) Samsun'a
7, 8 ve 9. soruları paragrafa göre cevaplayınız.
C) İzmir'e
7. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızın en önemli etkeni
D) Amasya'ya
aşağıdakilerden hangisidir?
3. Mustafa Kemal'e arkadaşı neyi haber verdi?
A) ordumuzun güçlü olması
A) Geminin rotasını değiştireceğini
B) silâhlarımızın var olması
B) Karadeniz'in çok dalgalı olduğunu
C) inancımızın güçlü olması
C) İngilizlerin gemiyi batıracağını
D) cephanemizin çokluğu
D) Karadeniz kıyılarının kayalık olduğunu
8. Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinde Türk ordusu ne
4. Düşman gemilerini nereye demirlemişti?
durumdaydı?
A) Galata Rıhtımı'na
B) Topkapı önlerine
C) İstanbul Boğazı'na
D) Dolmabahçe önlerine
5. Mustafa Kemal Samsun'a giderken en çok neye
güveniyordu?
A) silâh gücüne
B) askerin gücüne
C) ulusunun inancına
D) düşmanın zayıflığına
6. Göklerden yücedir ayın, yıldızın, Dalgalan
durmadan sönmesin hızın. Bu kutsal toprağa bir gün
ansızın, Yürüyüp düşmanlar girmesin sakın.
Mahmut BAĞCI
Yukarıdaki dizelerde şair aşağıdakilerden hangisine
seslenmektedir?
A) ay ve yıldızlara

A) Ordumuzun silâhı yoktu.
B) Sadece cephanemiz vardı.
C) Top ve tüfeğimiz çoktu.
D) Ordumuz güçlüydü.
9. Parçada ünlem imi niçin kullanılmıştır?

A) cümle tamamlanmadığı için
B) şaşma, heyecan, kıvanç gibi duygular anlatıldığı
için
C) açıklama yapıldığı için
D) soru sorulduğu için
10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden
hangisinde ek yanlış kullanılmıştır?
A) Kedi balkonda atladı.
B) Kardeşime balon aldım.
C) Yeni yılda görüşürüz.
D) Kitaplarımı yırtmam.
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Dede, kıza ne istediğini sordu. Kızcağız şöyle dedi:
"Annem çamaşırdan geç geldi. Kibritimiz kalmamış. Ocağı yakamadık. Sizden biraz ateş istemeye
geldim."
Kız, bu sözleri söylerken, gözlerini odanın ortasında her tarafa tatlı bir sıcaklık saçan mangaldaki bol
ateşe dikmişti.
İhtiyar: "Peki, yavrum." dedi. "İşte ateş. İstediğin kadar al. Ama kürek getirmemişsin. Ne ile götüreceksin?
Bu söze çocuk: "Zararı yok. Ben kolayını bilirim." cevabını verdi. Sonra ocaktan iki avucuna bolca kül aldı.
Bu külün üzerine iri bir kor koymasını ihtiyardan rica etti. Komşu kız, böylece, ellerinde bol kül içinde yatan
kıpkızıl kor ile çıktı gitti. Çok yaşamış, çok görmüş, çok okumuş olan Bilgiç Dede, on yaşında bir kızcağızın, avuçla
ateş taşımak için, bulduğu bu basit çare karşısında şaşaladı. Elini sakalına götürdü. "İnsan ne kadar yaşasa, ne
kadar bilse, gene öğreneceği şeyler kalıyor." diyerek kalktı, kapıyı kapadı. Sonra masanın başına geçti,
kitaplarına daldı.
11, 12, 13, 14 ve 15. soruları metne göre cevaplayınız.
11. Küçük kızın annesi ne iş yapmaktadır?
D) yağmurlu
Ata'mızın armağanı
A) Bankada çalışıyor.
Sen bizlere emanetsin.
B) Evlerde çamaşır yıkıyor.
Gerçek değil, hayal değil
C) El işi yapıyor.
Güzelliğinle cennetsin.
D) Tezgâhtarlık yapıyor.
Kamuran ESEN
12. Küçük kız ile annesi ocağı niçin yakamamışlar?
17 ve 18. soruları dörtlüğe göre cevaplayınız.
A) kibritleri kalmadığı için
17. Yukarıdaki dizelere en uygun başlık hangisidir?
B) evde odun olmadığı için
A) Bayrak
B) Çocuk
C) Gençlik
D) Vatan
18. İlk dizede

C) ocak yakmayı bilmedikleri için
D) hava karardığı için
13. Küçük kız kor parçalarını nasıl taşıyor?
A) kürekle
B) kovaya koyarak
C) avuçlarına bolca kül koyarak
D) mangalla
14. Aşağıdakilerden
hangisi
Bilgiç
özelliklerinden biri değildir?

A) Yaşlıdır.
B) Çok okumuştur.
C) Çok şey görmüştür.
D) Bilgiçlik taslamaktadır.
15. Bu parçadan çıkarılacak sonuç hangisidir?

A) vatanı
Dede'nin
B) sözleri
C) hediyesi
D) kitabı
19. "kır" kelimesi

hangi

kelimeyi

hangi

cümlede

farklı

anlamda

kullanılmıştır?

sözcüğünün yerine hangisi gelirse cümlenin anlamı
A) fazla
B) hafif
C) şiddetli

yerine

yazarsak dizenin anlamı değişmez?

A) Gençlikte her şey öğrenilir.
B) Öğrenmenin yaşı yoktur.
C) Yaşlı insanların öğreneceği bir şey yoktur.
D) Öğrenme çocuklukta olur.
16. "Anadolu'da kış ağır geçer." cümlesinde "ağır"
değişmez?

"armağanı"

A) Herkese karşı kırıcı davranıyorsun.
B) Sözlerinle beni çok kırdın.
C) Kimsenin kalbini kırmak istemem.
D) Fırtına, ağacın dallarını kırdı.
20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi
beraberlik güç sağlar." anlamındadır?
A)
B)
C)
D)

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
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