Etkileşimli Eğitim
Okuduğunu Anlama
Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki ıssız, bayır ve yarı boş köylerinden birinde huysuz bir kış
akşamıydı. Ayrıca yağmur yağıyordu. Fakat rüzgar öyle ıslak esiyor ve her tarafı öyle sırsıklam
ediyordu ki yokuşlardan sürekli seller akıyor ve oluklardan kesintisiz sular boşalıyordu. Bir
haftadan beri sürüp giden bu kapanık ve yaş hava altında ahşap evler sünger gibi rutubeti
çekmişler, şişip doymuşlardı; artık suları ememiyorlar, dışarıya
veriyorlardı.
(Aşağıdaki 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)
1. Hikayenin geçtiği yer neresidir?
4. Sel nereden akıyormuş?
A) Boğaziçi’nde
A) Tepeden
B) Anadolu’da
B) Yokuştan
C) Köyde
C) Dağdan
2. Olay ne zaman geçmektedir?
5. Evler neden yapılmıştır?
A) Kış
A) Betondan
B) Sonbahar
B) Ahşaptan
C) Yaz
C) Taştan
3. Rüzgar nasıl esiyormuş?
A) Şiddetli
B) Soğuk
C) Islak
Düşünceleri arasında bocalarken, neşeli bir çocuk sesi kulağını doldurdu. Başını çevirdi, on
yaşlarında bir köylü çocuğu... Torbası arkasında, şarkı söyleyerek yol boyu gidiyordu. Dizleri,
pantolonunun yırtık yerlerinden dışarıya çıkmış, neşeli bir çocuk... Çocuk ara sıra durup, elindeki
paraları havaya atıyor, sonra tutuyordu. Ahmet Dayı’nın bulunduğu çalının yanına kadar geldi.
Yine durdu. Parasını havaya attı, tuttu. Tekrar attı, elinin üstünde tutmaya çalıştı. Fakat birini
düşürdü. Düşen para yuvarlanarak çalının yanına kadar gitti ve tam Ahmet Dayı’nın ayağının
dibinde durdu. Ahmet Dayı derhal ayağını üzerine koydu. Çocuk parasının arkası sıra çalılığa
yürüdü. Ahmet Dayı’yı gördü ama ürkmedi.
(Aşağıdaki 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. soruları parçaya göre yanıtlayınız)
6. Ali Dayı’nın kulağını dolduran nedir?
9. Çocuğun elinde oynadığı nedir?
A) çocuk sesi
A) oyuncak
B) kuş sesi
B) para
C) Rüzgâr sesi
C) çalı
7. Çocuk kaç yaşlarındadır?
10. Çocuk parasını ne yapmaya çalışırken
A) 8
düşürdü?
B) 9
A) sayarken
C) 10
B) elinin üstünde tutmaya çalışırken
8. Çocuk yol boyu giderken ne yapıyordu?
C) alışveriş yaparken
A) şarkı söylüyordu
11. Çocuk parasının peşinden nereye doğru
B) konuşuyordu
yürüdü?
C) ağlıyordu
A) yola doğru
B) otların arasına doğru
C) çalılığa doğru
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Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin;
Yitirmişsin nen varsa birer birer.
Bir sağlık, bir sevinç, bir umut
Onlar da nerdeyse gitti gider.
( Aşağıdaki 12, 13 ve 14. soruları yukarıdaki dörtlüğe göre yanıtlayınız)
12. Şairin yitirdiği nedir?
B) Uzun yol, dağlar aşarak vadi
A.parası
B) arkadaşları
boyunca kıvrıla kıvrıla ilerliyordu.
C) her şeyi
C) Başarılı bir öğrenci olmak için, plânlı
13. Şairin geldiği yer neresidir?
çalışması gerektiğini biliyordu.
A) şehir
B) uzaklar
17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
C) kasaba
karşılaştırma vardır?
14. Şairin bu dörtlükteki duygu dünyası
A) Yeşil kazağını, siyah pantolonunu
nasıldır?
giyerek çıktı.
A) Üzüntülüdür.
B) Kitaplıkta hikaye kitaplarının az,
B) Mücadelecidir.
masal kitaplarının çok olduğunu gördü.
C) Neşelidir.
C) Dostları onu hoşgörülü, yardımsever
15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden
biri olarak tanırlardı.
sonuç ilişkisi vardır?
18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “abartı”
A) Kar durmadan yağıyordu.
anlamı vardır?
B) Yerler buz olduğu için düştü.
A) Aykut 2 metre havaya zıpladı.
C) Arkadaşını çok seven birisidir.
B) Berke’nin ateşi çok yükseldi.
16. Olumsuz bir düşünce bildiren tümce
C) Sınavı kazanınca babası onu
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
kucakladı.
A) Derslerini yapmadan okula gidince
annesi çok üzüldü.
Bahar aylarının verimli topraklarının içinde iki tohum yan yana yatıyorlardı. Tohumlardan
biri diğerine, "Ben büyümek istiyorum!" dedi, "Köklerimi altımdaki toprağın derinlerine ve filizimi
yeryüzüne göndermek istiyorum... Baharın müjdecisi tomurcuklarım açılsın istiyorum... Güneşin
sıcağını yüzümde, sabahın tatlı dokunuşunu yapraklarımda hissetmek istiyorum! "Ve büyümeye
başladı tohum. İkinci tohum ise, "Ben korkuyorum" dedi, "Köklerimi altımda yatan toprağa
derinliklere gönderirsem, karanlıklarda beni neyin beklediğini bilemem. Üstümdeki toprağı
zorlayıp yeryüzüne çıkmaya çalışsam, filizlerim zarar görebilir... Hem tomurcuklarım açmaya
başladığında üzerinde salyangozlar gezip, onları yemeye kalkarsa? Ya tomurcuklarım açılıp,
çiçeğe dönüştüklerinde küçük bir çocuk beni koparıverirse?Yo, hayır. En iyisi burada kalıp
beklemek. Büyümek için belki daha güvenli bir zaman bulabilirim."Ve ikinci tohum beklemeye
başladı.O sırada yumuşamış olan bahar toprağını eşeleyen bir tavuk buldu tohumu ve bir
lokmada yutuverdi onu.
19. Yukarıdaki öyküde birinci tohum için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Riskleri göze alabilmektedir.
B) Kendine güveni yoktur.
C) Arkadaşından ayrılmak
istememektedir.

20. Yukarıdaki öyküde hayal ürünü öğe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tohumun büyümesidir.
B) Tohumların konuşmasıdır.
C) Tohumun toprağa ekilmesidir.
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