

( YENİLİKLER VE GELİŞMELER)
KARTOPU
Kar iki gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı. Bugün okul çıkışı bazı arkadaşlar bütün uyarılara rağmen gene sokakta kartopu oyununa daldılar. Bir adam:
- Yapmayın yaramazlar! Kartopları gözünüze gelebilir, diye bağırıyordu. Ancak, oyuna o kadar dalmışlardı ki; kimsenin aldırdığı yoktu. Tam o sırada karşı kaldırımda bir çığlık sesi yükseldi. Şapkası başından düşen yaşlı bir adam, sendeleyerek elini yüzüne kapattı. Yanındaki çocuk:
	- Yardım edin! Kartopu adamın gözüne geldi;
gözlüğü kırıldı, diye bağırdı.
	Yetişkin insanlar o yana doğru koştu. Kartopu
oynayan çocuklar kaçarak olay yerinden uzaklaştılar.
	Edmondo De AMICIS
	Çocuk Kalbi

(Aşağıdaki ilk altı soruyu yukarıdaki metne  
	göre cevaplayınız.)	

1- Çocuklar uyarılara rağmen ne oynuyorlar?
	A) körebe           B) saklambaç
C) köşe kapmaca D) kartopu
2- Kar ne zaman yağmaya başlamış?
     A) Bir hafta aradan sonra
B) iki gün aradan sonra
C) Bir kış sabahı
D) Akşama doğru
3- Kartopu oynayan çocuklar olay yerinden nasıl uzaklaştılar?
	A) sevinçle	B) yürüyerek
	C) kaçarak	D) sürünerek
4- Kim, "Yapmayın yaramazlar! Kartopları gözünüze gelebilir." diye bağırıyormuş?
A) bir adam C) öğretmen
B) bir kadın 
D) arkadaşları
5- Şapkası başından düşen adam elini niçin yüzüne kapatmış?
A) Utandığı için
B) Şapkası düştüğü için
C) Gözüne kartopu geldiği için
D) Bir şey hatırladığı için
6- Çocuklar nerede kartopu oynuyorlarmış?
	A) bahçede	B) sokakta
	C) yolda	D) koridorda
7-Aşağıdaki kelimeler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en başta yer alır?
A) sıtmalanmak C) sıvamak
B) sıvacı D) sıvı
8- Bir kelimenin doğru yazılıp yazıImadığını öğrenmek için neye bakarız? A) atasözleri sözlüğüne
B) deyimler sözlüğüne
C) ansiklopediye
D) imla kılavuzuna
9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime vardır?
A) Yemekler güzel olmuş.
B) Elimdeki maddenin hacmini bulunuz. C) Şimdi anladın mı?
D) Öğrendiğin iyi oldu.

10- umduğunu - bulduğunu - yer - çıkmaz değil - misafir
Yukarıdaki kelimelerle bir atasözü oluşturulduğunda hangi kelime dışarıda kalır?
A) çıkmaz
B) yer
C) değil
D) umduğu nu
11- "Amcam yarın akşam bize	" cüm
lesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
	A) gitti.	B) gelmiş.
	C) gelecek.	D) gelmemiş.
12- Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
	A) ayakkabı	B) terlik
	C) çorap	D) pantolon
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13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya
zım yanlışı vardır?
A) Ali'nin ödevini sen mi yaptın?
B) Tuz Gölü ilginç bir gölümüzdür.
C) Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret
ettik.
D) Başbakan, Çankaya köşküne çıktı.
14- "Siperlerinden çıkan askerlerimiz hızla ilerliyorduk." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
A) "siperlerinden" kelimesi yerine
 "mevzilerinden" yazılarak
B) "hızla" kelimesi yerine
 "hızlıca" yazılarak
C) "ilerliyorduk" kelimesi yerine 
"ilerliyorlardı" yazılarak
D) "çıkan" kelimesi yerine
 "çıkarılan" yazılarak
15- "Atatürk şöyle diyor( ) Öğretmenler ( ) Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır ( )" Yukarıdaki cümlede ayraç içindeki yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
A) (:), (!), (.) C) (;), (,), (.)
B) (:), (;), (!) D) (;), (,), (-)
16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem getirilmelidir?
A) Sarışın bir çocuk seni sordu
B) Ne mutlu Türküm diyene
C) Oldukça neşeliydi
D) Dersine çalıştın mı
17- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atasözüdür?
A) Renkten renge girmek
B) Tek kanatla kuş uçmaz
C) Sabaha çıkamamak
D) Sabrı taşmak
18- "Düşmek" kelimesi, hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Çocuk düştü, tekrar kalktı.
B) Bahçede düştüm, kolum kırıldı.
C) Merdivenlerden düştüm.
D) Düştün mü dostun olmaz.
19- Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle ötekilerden farklıdır?
	A) görmek	B) işitmek
C) duygulanmak D) koklamak
20- "Sevilay	Ayla da çok kitap oku-
yor." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur ?
A) gibi C) asla
B) çünkü
D) hiçbir zaman

