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Paragrafta Anlam Konu Değerlendirme Testi
Yanıma gölgemi alarak…
. “ Dengeli beslenmeli her insan
. Olmak istiyorsa eğer sağlıklı
4. Yukarıdaki dizelerin sahibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
. Temiz olmalı her zaman
A) Hayatın yükünden yorulduğu
. Spor yapmayı unutmamalı.”
B) Bir yerlere kaçmak istediği
C) Yalnızlığı tercih ettiği
1. Yukarıdaki şiire en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dengeli beslenme
D) Her şeye rağmen hayattan zevk aldığı
B) Temizlik
5. “Sabah horozların sesiyle uyanırdık her gün. Annemin hazırladığı kahvaltıda
C) Sağlıklı yaşam
neler olmazdı ki. Taze sağılmış süt, taze yumurtalar, sıcacık tandır ekmeği. Bahçede
D) Sporun önemi
oyun oynarken o tertemiz havayı içimize çekerdik. Ya şimdi? Araba sesleriyle
uyanıyorum. Makine gürültüleri, kirli bir hava ve bomboş oyun
“Bütün çocuklar el ele versek
parkları…”Yukarıdaki paragrafta, yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
. Durdursak bütün savaşları
. İnan dünyaya barış gelecek
A) Köy hayatını çok özlemiştir.
. Kurtaracağız çocuklar yarınları”
B) Şehir hayatını sevmemektedir.
C) Çocukluğu şehirde geçmiştir.
2. Yukarıdaki dörtlüğe en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya Çocukları
D) Çocukluğu çok güzel geçmiştir.
B) Savaşı Durdurun
C) Dünya Barışı
6. “ – Elbette. O günleri unutmak mümkün mü?Arkadaşlık,dostluklar daha
D) Bütün Çocuklar
başkaydı. Şimdi sırtımızı kime dönsek bir darbe ondan yiyoruz.” Yiğit, sorulan bir
soruya böyle cevap vermiştir. Buna göre, sorulan soru aşağıdakilerden hangisi
3. “Bu romanda yazar varoşlarda yaşayan insanların acılarını, dertlerini satırlara
olabilir?
dökmüş. Romanın kahramanı içimizden biri gibidir. Olaylar, kahramanın etrafında
A) Çocukluğunuzu özlüyor musunuz?
gelişir ve finalde bizi büyük bir sürpriz beklemektedir.” Yukarıdaki paragrafta
B) Çocukluğunuzda neler yapmıştınız?
C) Bu zaman için ne düşünüyorsunuz?
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Romandaki olaylara
D) Şimdiki dostluklar size göre nasıl?
B) Romanın kahramanına
C) Romanın konusuna
7. “Dokuz yıllık hayatının en zor gününü yasıyordu Yasemin. Çünkü annesi aniden
D) Romanın finaline
rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Bu durumda is basa düşmüştü. Titreyen elleri,
dolaşan ayaklarıyla evin içinde dolaşıp duruyor, mutfağa boş yere girip çıkıyordu.”
Bir yer düşlüyorum
Küçük kız, ev islerine neden birdenbire başlayamıyor?
Gürültüden kirden uzak
A) Ev işlerini bilmediğinden.
Bazen şarkılar söylüyorum
B) Evdeki işleri bitiremeyeceğinden.
O yerlerin hayalini kurarak
C) Evde işler çok olduğundan.
Alıp başımı gitmek istiyorum
D) Annesi, anneannesine gittiğinden.
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8. Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen olumsuz düşünebiliriz.
Ancak olumsuz düşünmeyi bir alışkanlık hâline getirmek, bizi tehlikelerden korumak
yerine tehlikeye atar. Yazar, neyi alışkanlık hâline getirmenin zararlı olacağını
söylemektedir?
A) önlem almayı
B) olumsuz düşünmeyi
C) tehlikelerden korunmayı
D) tedbirli olmayı

10. Bilinçli bir tüketici öncelikle aynı kalitedeki malların fiyatlarını araştırır.
Satıcıların yaptığı reklamlardan etkilenmez. Aldatıldığında veya zarara
uğradığında hakkını aramak için tüketici koruma derneklerine başvurur.
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak yazılmış olabilir?
A) Nasıl alışveriş yapmalıyız?
B) Bilinçli tüketici nasıl olur?
C) Tüketici koruma dernekleri nerelerde bulunur?
D) Bilinçli tüketici neleri yapmaz?
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9. Yaşamın her anı kutsaldır, değerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çıkar
ama sıkıntılardan da güzellikler çıkarmak mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi
yukarıda verilen paragraftan çıkarılacak bir sonuç değildir?
A) Yaşamın her anı değerlidir.
B) Yaşamda sıkıntılardan da güzellikler doğabilir.
C) Yaşam, sıkıntıları da beraberinde getirir.
D) Yaşamın her anının kıymeti bilinmelidir.
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