KİTAPÇIĞI

EDEBÎ HAYAT OKUMALARI
1.

Yazarın hayalindeki meslek hangisidir ?

4.

A) Kaptan
B) Öğretmen  
C) Doktor  

Suna’nın Bebeği  isimli hikayede ; annesinin
pazara gideceğini fark eder etmez odasında
bir telaş başlardı. Önce, saçlarını tarar sonra
kelebek tokasını takmayı da unutmazdı. Yol
boyunca her gördüğünü bir şeye benzetirdi.
Suna’nın  şemsiye kullanan birisi  için  
söylediği ifade aşağıdakilerden hangisidir?

D) Pilot

A) Yağmurdan korkan adamın şapkası
B) Karanlıktan hoşlanan adamın şapkası
C) Güneşten korkan adamın şapkası
D) Işıktan saklanan adamın şapkası

2.

Ali Cengiz, oyununu tam olarak
öğrenenlere ne yaparmış?

5.

A) Kırk satırla doğrarmış.  

A) Leylekleri  saymak

B) Kızları ile evlendirirmiş.  

B) Guguklu saatin ötüşü

C) Vezir yaparmış.   

C) Adımları saymak

D) Kör kuyuya atarmış.

3.

Keloğlan, Ali Cengiz Oyununu ilk defa  
kime, nasıl göstermiş?

Suna’nın Bebeği isimli hikaye, zaman
nedir, sorusuna Suna’nın verdiği cevap
nedir?   

D) Akrebin yelkovanı kovalaması

6.

Maviş’ten günlerce neden haber
alınamamıştır?

A) Avcılara, köpek olup keklik avlayarak

A) Başka kedilerin peşine takılıp gitmiştir.  

B) Annesine, tazı olup tavşan avlayarak   

B) Bağlandığı uçurtmanın ipiyle havalanmış
ve kaybolmuştur.

C) Ali Cengiz’e, kurt olup kuzu avlayarak  
D) Padişahın kızına, tilki olup civciv
avlayarak

C) Düştüğü çukurdan günlerce çıkamamıştır.  
D) Çocuğa küsüp evden  kaçmıştır.
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7.

Gülerek de

10. Erken büyümek için

ağlayarak da

hiç acele etme

uyansam, yine sen

Çocukluğunu doyasıya yaşarsan

oluyorsun yanımda

şimdiden örmeye başlarsın

Seni uyandırdığım

geleceğin kozasını

her gece için ,

Değişmez  yasadır bu:

Şiire göre, şairimiz   annesine  neyi
armağan  etmek istemektedir ?

Şiire göre, şair  değişmeyen yasa  
olarak aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?

A) Gül bahçesindeki gülleri
B) Denizden gelen meltem rüzgârlarını
C) Bin cennet çiçeğini
D) Oyuncak çantası ve bez bebeğini

A) Her çocuk çocukluğunu yaşamalıdır
B) Arabalar ve bez bebeklerle başlar hayat
C) Anneler ve babalar da çocuktu bir
zamanlar
D) İnsan çocukken başlar yükselmeye

8.

Çocuk, kaybolduktan sonra  Maviş’le ne
zaman karşılaşır?
A) İki hafta sonra pikniğe gittiğinde  

9.

11. Aşağıdakilerden hangisi Nasreddin Hoca
fıkralarında adı geçen hayvanlardan
değildir?

B) İki gün sonra bahçede   

A) Kedi   

C) Bir ay sonra okulun ilk gününde

B) Eşek   

D) Bir hafta sonra arkadaşlarıyla karşı
tepeye oynamaya gittiklerinde

C) Oğlak    

“Dünyaya Gülen Adam” adlı eserde
aşağıdaki sanatçılardan hangisinin  
Nasreddin Hoca için yazmış olduğu şiirine
yer verilmiştir?

D) At

12. “Aşk olsun çocuğum aşk olsun” adlı eserin
türü nedir ?
A) Şiiir     

A) Behçet Necatigil  

B) Masal     

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Hikaye    

C) Özdemir Asaf    

D) Deneme

D) Attila İlhan
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13. Keloğlan, Ali Cengiz’le olan oyunundan
nasıl galip gelmiştir?
A) Kurda dönüşerek kuzuyu yemiştir.
B) Kartala dönüşerek civcivi yemiştir.  
C) Tilkiye dönüşerek tavuğu yemiştir.      
D) Tavuğa dönüşerek darıları yemiştir.

14. Vezirlerin uzun süre görevde kalmaları
neye bağlıdır?

16. “Ayla’nın bulut oyunu” hikayesinde
Ayla gökyüzüne bakıp  bulutları neye  
benzetmektedir?
A) Köpüklü sulardaki yunus balıklarına
B) Karlı dağlar arasındaki yaban keçilerine
C) Köpük köpük  pamuk şekerine
D) Sarı deveye, kuzu sürüsüne

17. Kargalar, sincaba ve çocuğa saldırdığı
sırada çocuğun annesi ne işle meşguldür?

A) Başarılı olmalarına  

A) Bahçeyi kazmaktadır.  

B) Yenilikleri halka benimsetmelerine  

B) Yemek yapmaktadır.   

C) Padişaha bağlılıklarına  

C) Çay toplamaktadır.

D) Yeni vergiler icat etmelerine

D) Fındık ayıklamaktadır.

15. -”Ayla gökyüzünü seyrederken yağmur
damlasının  eve doğru uçuşur gibi yaklaştığını
fark etti. Doğruldu. Uçuşan damla pencerenin
önünde büyüdü büyüdü, kocaman bir  çiçeğe
dönüşüverdi. Çiçeğin ortasında bir kızın yüzü
göründü. Alnını iyice cama dayadı.
-Sana yıldızından haber getirdim. Ayla, hiç
böyle hoş bir ses duymamıştı..

18. Çocuk kağıttan kayıklarını nasıl tanımlar?
A) Şimşek gibi  hızlı   
B) Barbaros’un gemileri   
C) Güneşin çocukları  
D) Fatih’in donanması

Ayla’nın Bulut oyunu adlı hikayeden alınan  
yukarıdaki metinde, kahramanımız küçük
kız  Ayla’nın  konuştuğu  kimdir?
A) Küçük Bulut

  

B) Çiğ tanesi
C) Onbiray çiçeği
D) Yağmurkız
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19. “İşte Kapı” adlı fıkrada annesinin hırsız
korkusu nedeniyle çocuğun sergilediği
davranış nedir?
A) Eve kimseyi almamak    
B) Hırsızla mücadele etmek
C) Dışarı çıkarken kapıyı yanına almak   
D) Hırsızı görünce kaçmak      

20. Nasreddin Hoca’ya göre bir davada doğru
karar vermeyi zorlaştıran şey nedir?
A) Davalıların kavga çıkarması     
B) Dava hakkında bilgi sahibi olmamak
C) Rüşvet almak     
D) Tarafların birbirini suçlaması

21. Yalnız annelerin gördüğü

22. Ellerİ Üzerinde Yürüyen Padişah masalında
halkın şikayetleri üzerine Keloğlan,
padişahtan kurtulmanın yolunu nasıl
bulmuştur?
A) Yemeğine zehir koyarak
B) Her işi tersinden yaparak  
C) Dev anaya şikayet ederek   
D) Ali Cengiz Oyunu’nu öğrenerek

23. Yazarın 1982 yılında Türkiye Yazarlar Birliği
tarafından “ Yılın Çocuk Kitabı “ seçilen
eseri aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kar Altında Bir Kelebek
B) Masal Mektuplar
C) Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan
D) Guguklu Saatin Kumlusu

24. Ne tek başına hayal

mavi  ışıkla

Ne de bilgi yarar işe

bir anne çiçeği  çizince

Doğru eyleme yönelmek için

Bir melek

doğru bilgi ve deneyim de yetmez

üç sözcük

Doğru soru sormadıkça

fısıldadı kulağıma:

hiçbir pusula

Şiire göre, şairin  kulağına  fısıldanan  üç
sözcük  aşağıdakilerden hangisidir ?

göstermez insana doğru yolu

A) Baba, anne, kardeş
B) Süt, uyku, anne

Şiire göre, şairin  “Şu sözü unutma!”  dediği   
yargı cümlesi  aşağıdakilerden hangisidir ?

C) Mama, anne, beşik

A) Lafla peynir  gemisi yürümez.

D) Uyku, beşik , süt

B) İnsan hayal ettikçe dağları aşar.

Şu sözü unutma:

C) Hayal, fakirin  pusulasıdır.
D) İnsan hayalleri kadar düşünür.
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25. Keloğlan’ın Sevinci masalında annesi,
Keloğlan’a neden kızmıştır?

28. Sis çekilirken ıslatmadan yağan yağmura,
o yörenin insanları ne dermiş?

A) Eve geç geldiği için

A) Çiğ   

B) Balık tutamadığı için  

B) Çakal horonu  

C) Ekmekleri balıklara attığı için  

C) Kırağı    

D) Kavalını göle düşürdüğü için

D) Ahmak ıslatan yağmur

26. Aşağıdakilerin  hangisinde “Hayal Kardeş”
isimli  hikayenin,  kahramanlarının
eşleşmesi uygun biçimde yapılmıştır ?
A) Ayşe - İyilik Oyunu
B) Tamer - Aile Fotoğrafı
C) Suna -Oyuncak Bebeği
D) Şenay - Aycan

27. Birkaç  günde fotoğraf makinesini nasıl
kullanacağını kılavuz kitapçıktan öğrendi.
Günlük defterinin son sayfasına yapacağı
işleri sıraladı. Önce annesi ve babasının
fotoğrafını çekti.Babası annesiyle
fotoğraflarını çekerken, Şenay, annesinin
kucağına oyuncak bebeğini koydu. Aycan
nazlı bir hayal kızdı ve biraz alıngandı.Biraz  
kırılgan, biraz da utangaçtı.
Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak
Aycan’ın kırılganlığıyla  ilgili ne
söylenebilir?

29. Hikayeye göre yağmurun ellerinin
görünmesi ne demektir?
A) Şimşek çakması  
B) Yağmur yağması   
C) Her yere ulaşabilmesi  
D) Birçok ürün elde edilmesi

30. “Konuşunca güzel konuşmalı
      Bilmediği zamanda susmasını bilmeli”
Dizeleri hangi şiir türüne örnektir?                
A) Epik
B) Didaktik   
C) Lirik    
D) Satirik

A) Şenay’ın  oyuncakları  paylaşması
B) Şenay’ın   harçlıklarla yeni oyuncaklar
alması
C) Doğacak yeni kardeşle  unutulacak
olması
D) Şenay’ın  annesine oyuncak bebeği
vermesi
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31. Nasreddin Hoca’ya göre en büyük soru
nedir?

34. Yazara hangi kurum tarafından “Fahri
Doktora” unvanı verilmiştir?

A) Nasıl insan olunur?   

A) Kırklareli Üniversitesi    

B) Nasıl yaşamalıyız?         

B) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  

C) Niçin haktan ayrılmamalıyız?

C) Kocaeli Üniversitesi

D) İdeal dünya nedir?

D) Osman Gazi Üniversitesi

32. M.R.Şirin “in hangi alandaki çalışmaları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘nin
Uluslararası 23 Nisan Şenliği ‘ nde Hayat
Boyu Onur Ödülü ‘ ne layık görülmüştür ?

35. Keloğlan’a sihirli kutuyu kim vermiştir?
A) Ak sakallı dede  
B) Su perisi  

A) Kadına Yönelik Şiddet  

C) Dev anası   

B) Dilin Yozlaşması

D) Padişahın kızı

C) Kültürel Asimilasyon  
D) Çocuk Hakları

33. İyilik , insanın şefkat eli,

36. Çocuğum,

İyilik, başkalarını düşünme kaygısı

hayat en büyük oyundur

İyilik taşa, çiçeğe, ağaca, kuşa

Arkadaşlarınla birlikte

İyilik toprağa, havaya, suya

oynamayı öğrenemezsen

İyilik insana

kolay yorulursun

İyilik kendine

Şiire göre,  şairin asıl anlatmak istediği  
düşünce yargısı aşağıdakilerden
hangisidir?

“En Büyük İyilik” adlı şiirin tamamını
düşünerek,  “iyilik” neye benzetilmiştir ?
A) Dünyadayken cennette yaşamaya
B) İnsanlara, karşılık beklemeden  yardım
etmeye
C) Kışın ,coşkun  akan  nehre

A) Oyunu kurallarına göre oynamanın önemi
B) Oyun arkadaşını  iyi seçmek
C) Arkadaşlarınızla iyi ilişkiler içinde olunmalı
D) Yorulmamak için mola verilmeli

D) Buğday ekilmiş bir tarlaya
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37. Keloğlan’ın Sevinci masalda Keloğlan’a
verilen üçüncü hediye nedir?

40. Çocukların çınara çıkmaları neden
yasaklanmış?

A) Tokmak   

A) Çınara zarar verdikleri için    

B) Kaval    

B) Ali düşüp ayağını kırdığı için

C) Çarık    

C) Fatma düşüp öldüğü için  

D) Heybe

D) Gürültülerinden  medresedekiler rahatsız
olduğu için

38. Aşağıdakilerden hangisi çocuk için  Ayşe
Çınarı tanımlayan bir ifade değildir?
A) Dilek ağacımız    
B) Penceresiz evimiz   
C) Tiyatro sahnemiz   
D) Biletsiz sinemamız

41. En Çocuk Baba hikayesinde,  babasının
çocuk yönüne ailesinin dışında tanık olan
kimdir?
A) Kadife çiçeği   
B) Kutup yıldızı  
C) Portakal ağacı    
D) Kuyruklu uçurtma

39. “Hayal Kardeş” adlı  hikayede geçen   
“Sabah , Şenay’ın kapısı usulca aralandı.
İçeri giren babasıydı. Babasının kucağında
yeni doğan kardeşini görünce çok sevinde.
Serçe parmağı ile güle dokunur gibi bebeğin
yanağına dokununca sanki bin bir sevinç
çiçeği süslendi odanın içi.“  
Şenay’ın yeni doğan kardeşine  hangi isim
verilmiştir ?
A) Selcan
B) Asuman
C) Aycan
D) Gülce

42. “Korkuluklar kediyi alkışladı. Ben de alkışlar
alkışlamaz “tık” dedi ata dönüştü sopam.
Kedi hop atlayıverdi hayal atın sırtına .
Kapı açılınca at, dörtnala koşarak ağacın
gölgesinden uzaklaştı. Korkuluklar durur mu?”
İlk Rüya  adlı hikayeden alınan  yukarıdaki
metinde, kahramanımızın gördüğü tüm
rüyaları mekan  olarak nerede yaşamıştır ?
A) Bahçede
B) Mahallede
C) Okulda
D) Evinde
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43. En Çocuk Baba hikayesinde bülbülün
öldüğünü kimden öğrenirler?
A) Annesi   
B) Anneannesi   
C) Babaannesi   
D) Teyzesi

46. ”İki papatyanın ardından bakar gibi
Hep güzel bakarım dünyaya “
Aşağıdakilerden hangisi bu dizeleri
söyleyen birinin sahip olabileceği
duygulardan biri değildir ?
A) Hoşgörü  
B) Umut   
C) Kibir   
D) Empati

44. ”Çokları özense de hazır cevaplılığa
       Bilmezler ki kolay çıkılmaz her karlı dağa”

47. Nasreddin Hoca eşeği kaybolduğunda
neden şükretmiştir?

“Her karlı dağa kolay çıkılmaz” tabiriyle
anlatılmak istenen nedir?

A) Eşeğinden kurtulma düşüncesinde
olduğundan

A) Kolay görünen şeylerin zor
olabileceği, beklemediğimiz şeylere
karşılaşabileceğimiz

B) Masraftan korktuğundan

B) Tecrübelerimizin olmadığı işlere
kalkışmamak

C) Eşeğin yerine at almak istediğinden
D) Eşeğin sırtında kendisi olmadığından

C) Yerli yerinde konuşmak
D) Zor görünen olaylarda geri adım atmasını
bilmek

45. Komşunun eşeği kaybolduğunda
Nasreddin Hoca’nın sergilediği davranış
üzerine söylenebilecek atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenme dostuna o da söyler dostuna
B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var
D) El  elden üstündür

48. Nasıl hak eder insan
insanı insan yapan
esenlik  çiçeğini ?
Şiirde var  olan “esenlik çiçeği”
kavramı aşağıdaki  şiirlerin hangisinde
geçmektedir?
A) Evcilik oyunu
B) Aşk nedir, anne ?
C) Nedir iyi  yaşamak?
D) Anne çiçeği
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49. Çocukken  sevdiğim oyun evcilikti
Ev içinde ev kurmaktır evcilik
erken annelik oyunudur kızların
“Evcilik oyunu” adlı şiirin bütününü
düşünerek,  şair; “evcilik oyununu” neye  
benzetmektedir ?
A) Hayallerine
B) Sevdiği oyuncaklarına
C) Yaşamak  olgusuna

52. Keloğlan, kırk kuşuna el konulmasının
intikamını ilkin nasıl almıştır?
A) Harami kılığına girerek pişen kuşlarını
almıştır.  
B) Haramilerin mücevherlerine el koymuştur.
C) Haramilerin elbise ve ayakkabılarını
alarak kaçmıştır.
D) Söylediği yalanla haramileri çamura
sokmuştur.

D) Beyaz atlı prensine

50. Keloğlan, ele geçirdiği mektupta hangi
kelimeyle karşılaşıyor?
A) Harami   
B) Tahterevalli
C) Külah  
D) Papatya

51. “Başında bir kırmızı küllah. Siyah bir atkı
boynunda. Sırtında lacivert bir palto.
Süpürgesinin sapı kırık,gözlüğünün  camları
siyah. Burnu yine havuçtan ve kocaman.
Bütün çocuklar kardan adama havuçtan buru
takan ressamın öğrencisidir.Gülen bir kardan
adam yapmak da en çok çocuklara yakışır.
Çocuklar el ele tutuşup, kardan adamın
etrafına dönmeye başladılar. Sevimli kardan
adamları için bir şarkı bile uydurdular.Biri
kardan adamı çok kıskandı.”
Kardan adamın kedisi adlı hikayeden
alınan  yukarıdaki metinde, tüm olup
bitenler kimi kıskandırmış olabilir ?
A) Arkadaşı Fatih’i
B) Elif’in annesini

53. Elif, neden gizli gizli ağlar?
A) Babası işsiz kaldığı için  
B) Arkadaşları onu oyuna almadığı için  
C) Annesi öldüğü için  
D) Kedisi kaybolduğu için

54. ”Horoz Ali birkaç gün evden çıkmak istemedi.
Kümeste  horozuyla ilgilendi. Yaralarının
iyileşmesi için elinden gelen hiçbir şeyi
esirgemedi. Horozunu kuru üzüm, fındık,
kabak çekirdeğine alıştırdı. Hatta horozunun
daha iyi beslenmesi için taşla kırdığı akide
şekerlerini yiyeceklerine karıştırıyordu.”
“Horoz Ali”  adlı hikayeden alınmış olan
yukarıdaki metinde, horoz dövüşünde  
Ali’nin horozu köyde kimin horozuna
yenilmiştir?
A) Muhtarın horozuna
B) Yakup’un
C) Çıkrıkçı Ahmet’in
D) Fırıncı Niyazi’ni

C) Sarman’ı
D) Elif’i
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55. Elif, yağmurdan neden ıslanmaz?
A) Şemsiyesini hep yanında taşıdığı için  
B) Hızlı koştuğu için   
C) Bulutlarla arkadaş olduğu için
D) Annesinin hediye ettiği oyuncak bebeği
yanından ayırmadığı için     

56. Ödünç aldığı eşyaları geri getirmeyen
komşusu , yine Nasreddin Hoca’ dan
bir şey istediğinde Nasreddin Hoca’ nın
sunduğu bahane nedir?
A) İpe un serdiğini söylemek
B) Kazanın kaybolduğunu bildirmek
C) Başkasına verdiğini söylemek
D) Kirli olduğunu söylemek

57. Hayal kurmayı bilen bu çocuk
Şehrin ucunda yaşasa da
gerçekleştireceği büyük bir hayali vardı
Hayat  Okulu’nu yanında taşıyan
bu çocuk
eğer teslim olsaydı
asla büyük düşünemezdi
Küçük yaşta öğrenmişti
uzaklara bakmayı
ve şarkı söylemeyi

58. Bir gün kaybolan Nasreddin Hoca’yı
almaya gelen arkadaşları onu nerde
bulmuşlardır?
A) Gölde    
B) Pazarda  
C) Komşuda  
D) Minare şerefesinde

59. Keloğlan, hamama gelen haramilere ne
yapmıştır?
A) Onları keselemiş.    
B) Kireç, acı biber ve sirke ile merhem hazırl
amış.                                                                             
C) Kapıyı kilitleyip onları dövmüş.     
D) Işığı kapatarak aralarında kavga
etmelerine neden olmuş.

60. Her yanlış karar
çeker insanı
kötülerin arasına
Her doğru kararsa
iyilerin katına  yükseltir
Neyin iyi
neyin kötü olduğunu
vicdan aynasında görebilirim
Şiirin bütününü düşünerek şairin  ‘vicdan
aynası’na bakmasına neden olan durum  
aşağıdakilerden hangisidir ?

Şiirin bütününü düşünerek,  şairin  
“Teslim olsaydı asla büyük düşünemezdi.”
ifadesinde  anlatmak istediği kavram
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Evin camının kırılması

A) Hastalığa

D) Muhabbet kuşunun kafesten kaçması

B) Yavru kedinin kaybolması
C) Sapanla serçeyi vurması

B) Cahilliğe
C) Yoksulluğa
D) Zenginliğe
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61. Babası, Keloğlan ve kardeşlerini nerede
toplamış ve onlara ne vererek uzak köylere
uğurlamıştır?

64. Çocuk hayal dünyasında doğduğu eve
gider. Burada  “Mareşalim, hoş geldin!” diye
kendisine seslenen kimdir?

A) Köy meydanında, harita  

A) Annesi    

B) Bahçede, orak   

B) Amcası   

C) Evde, heybe   

C) Babası

D) Ormanda, para

D) Ablası

62. Bahçede uyurgezer olarak dolaşan çocuğu
kim bulmuştur?
A) Dedesi  
B) Amcası     
C) Babası      
D) Annesi

65. Nasreddin Hoca’ nın anlaşmazlık sebebi
olan şey ortadan kalkınca anlaşmazlığı
sona erdiğini bildirmek maksadıyla
söylediği söz hangisidir ?
A) Yorgan bitti, kavga bitti         
B) Mes dakka dukka
C) Yer demir gök bakır      
D) Ya herrü ya merrü

63. “Horoz dövüşünü izlemek için her yaştan
insan köy meydanında toplandı. Hiç alışık
olmadıkları hâlde kadınlar da bu dövüşü
seyretmeye gelmişlerdi. Ali, kucağında
horozuyla erkenden köy meydanına geldi.
Ali’yi herkes alkışladı. Rakibini ise yarısı bile
alkışlamadı. İki horoz da dövüşe hazırdı.”
“Horoz Ali” adlı hikayeden alınmış olan
yukarıdaki metinde, horoz dövüşü kaç
dakika sürmüştür?

66. Bahçenin girişindeki üç korkuluğun üçü de
farklı giysiler içindeydi. Biri şapkalı,ikincisi
bereli, şişko olanı ise fötr şapkalıydı. Rüzgâr
estikçe “lak lak” sesi çıkaran korkutmaç,
en uzun kiraz ağacının tepesindeydi.
Doğrusu, kuşları korkutmak için her şey
düşünülmüştü. Bahçenin sahibi akşam
hava iyice kararıncaya,yarasalar kaçışmaya
başlayıncaya  kadar bahçesinden ayrılmazdı.”

A) 2 dakika

İki şakacı dev adlı hikayeden alınan  
yukarıdaki metindeki kiraz bahçesinin
sahibi nasıl bir  kişiliğe sahiptir ?

B) 3 dakika

A) Cimri

C) 4 dakika

B) Tedbirli

D) 5 dakika

C) Yardımsever
D) Hoşgörülü
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67. Nasreddin Hoca en çok kimlerden sıkıntı  
çektiğini söylemektedir?

70. Çocukluğunu
oyunların altın çağında

A) Eşeği – Hırsızlar    

yaşadığı için övünür babam

B) Kedisi – Eşi   

Şiirin bütününü düşünerek, şairin “altın
çağ” adını verdiği  ve övündüğü durum  
aşağıdakilerden hangisidir ?

C) Komşusu – Eşeği  
D) Çocuklar – Hırsızlar

A) Spor yaptığı  yıllar
B) Güreş yaptığı seneler
C) Geleneksel  çocuk oyunları oynaması
D) Bilgisayar oyunları oynaması

68. Keloğlan ve kardeşleri, tarlayı nasıl
çabucak biçmişlerdir?
A) Karnına orak saplanan tilki sayesinde  
B) Sihirli orak sayesinde
C) Devin yardımıyla  
D) Kalabalık olmaları nedeniyle

71. Kırkıncı Kardeş masalında, Keloğlan
ve kardeşleri, ikinci gün geceyi nerede
geçirerek devden saklanmışlardır?
A) Kuyuda   
B) Mağarada   
C) Çukurda    
D) Ağaçta

69. Kendini okumayı öğren çocuğum

72. Yoksul evlerimizde

kendi kendini okumayı öğren

yalnız kalınca

Hiçbir  büyük sayı

bilmeceleri kedilere sorardık

daha önemli değildir

Çamurdan kiremitlere

küçük bir değerden

işaret parmağımızla çizdiğimiz resimler

Şairin  “değer” kavramıyla   şiirde  
anlatmak istediği   aşağıdakilerden
hangisidir?

yağmur yağınca silinirdi

A) Matematiksel değerler
B) Parasal değerler

Develeri  ve çölleri
gökyüzüne çizsek de
bir daha gelmezdi yanımıza

C) Karne notları

Şiirin bütününü düşünerek, şairin “Bir daha
gelmezdi yanımıza.” dediği kişi kimdir?

D) İnsana özgü değerler

A) Yoğurtçu  İhsan  Dede
B) Hurma dağıtan kadın
C) Terzi Recep amca
D) Yumurta satan amca
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73. Çocuk, rüyasında sarayda bir kız görür.
Kızın başında ne vardır?
A) Zümrüt işlemeli taç   
B) Kelebek      
C) Çiçeklerden örülü taç
D) Kuş

74. Çocuk hayal dünyasında  doğduğu eve
gider. Burada beşikte kimi görmüştür?

76. Nasreddin Hoca’nın rüyasında yemek,
meyve, tatlı…  dağıtarak yapmak istediği
şey nedir?
A) Hayır işlemek        
B) Komşularına iyi görünmek  
C) Dua almak       
D) Zenginlere ders vermek

77. “Marifet Cübbede Mi?” adlı fıkrada bahsi
geçen mektup hangi dilde yazılmıştır ?

A) Ömer’i

A)

B) Cemil’i   

B) Farsça  

C) Serdar’ı  

C) Türkçe   

D) İbrahim’i

D) Gürcüce

75. “La Fonten sanık  sandalyesindeydi ve
üzüntüsünden ağlamak  üzereydi. İmdadına
Ezop yetişti. Etkili bir savunma yapmasına
rağmen , La Fonten ‘e ,  yerdiği  her hayvan
için övgü şiirleri yazma  cezası verildi.
Yukarıda verilen  metinden yola çıkarak  
“Her Çocuğun Bir Yıldızı Var” adlı hikaye
kitabındaki  hikayelerden  hangisinden
alınmış olabilir?
A) Hayal  Kardeş
B) İlk Rüya
C) Mavi Kumbara
D) Beyaz Oyun Ağacı

Arapça   

78. Fatma ise çember çevirmekten
hoşlanmaz,evde bebeği ile oynardı. Babasına
ve bebeğine  masal anlatmakla geçirirdi
günlerini . Masal anlatmaya başladığı zaman,
Fatma’nın uçan halısı uçar, uçar, uçardı. Uçan
halı bir kuş gibi evin önüne konunca masal
sona erer gerçek dolu dizgin çıkagelirdi.
“Mavi Kumbara” adlı eserden alınan
yukarıdaki paragrafta geçen “gerçek  dolu
dizgin çıkagelirdi” ifadesiyle aşağıdakilerden
hangisi kastedilmiştir?
A) Fatma’nın çember çevirmekten
hoşlanmadığı
B) Zamanını bebeğine ve babasına masal
anlatarak geçirdiği
C) Uçan halısının  masalla birlikte hareket
ettiği
D) Kahramanın babasının  yatalak bir hasta
olması
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79. Toprak bile tanırdı bizi

82. Çocukları çocuklardan öğrenmenin

Ellerimizle yaptığımız

en doğru yol olduğunu bilen

çamurdan kuşlara

anne babalar için

en küçüğümüz

Her doğan çocuk

“Uçun  kuşlar, uçun!” deyince

Şair,  her doğan çocuk için nasıl bir
benzetme yapmıştır ?

uçar uçar uçardı kuşlar
Bir günde bir uçtan diğer uca

A)

dünyayı dolaşırdırk

B) Yeni bir okula

      Şair, dünyayı hangi araçla dolaşmaktadır ?
A) Göçmen kuşların kanatlarında

İskeleden ayrılan vapura

C) Oyun parkına
D) Kiraz ağacına

B) Prensin Beyaz atı ile
C) Tekerleri düğmeden tahta kamyon ile
D) Pupa yelken kağıt gemiyle

80. “İnsan da ırmak gibidir” adlı şiirin tamamını
düşünerek  şairin çocukken şarkılar
söylediği yıldızın  adı nedir ?

83. Her çocuk hoşlanır icat etmekten
Çocuğu çocuk yapan

B) Sevgi yıldızı

Şiirin bütününü düşünerek, şairin
“Çocuğu, çocuk yapan” unsur olarak neyi
görmektedir?

C) Naz

A) Çalışkan olması

D) Melek

B) Meraklı olması

A) Küçük ayı

C) İlginç  fikirleri olması
D) Çok kitap okuması

81. “Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun” adlı
şiir kitabının içindeki , şiirlerin tamamı
düşünüldüğünde hangi şiirde bilgece bir
hikayenin  konusu geçmektedir?
A) Kim harika çocuktur
B) Çocukluğun Zaferi
C) Aşk nedir anne
D) İnsan da ırmak gibidir

84. Kırkıncı Kardeş masalında, padişahın ilk
buyruğu nedir?
A) Devin zilli yorganının kendisine getirilmesi   
B) Devin sarı buzağının kendisine getirilmesi   
C) Devin tılsımlı beyaz atının kendisine
getirilmesi   
D) Devin tez zamanda yakalanarak
kendisine getirilmesi
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85. Sabah kahvaltımı yapmış, çantamı
alarak evden çıkmış ancak okula değil
pazar yerine gitmiştim. Pazarın çadırları
kurulmuş,tezgâhlara meyveler, sebzeler
dizilmeye başlamıştı. Akasyaların arkasında
giysilerimin üzerine  pazar giysilerimi giyindim.

88. “Öp beni anne ,dedim, korkularım kaybolsun
büyük ormanda.Öp beni, küçük cadı
uzaklaşsın yanımdan. Öp beni, ağlayan küçük
kız gülsün. Öp beni, şakısın çalı yuvasında
sesini unutan kuş. Hiç ağlamadan öptü  beni
annem, hem de çok çok öptü  beni.”

“Mavi Kumbara” adlı eserden alınan
yukarıdaki paragrafta geçen
kahramanımızın giydiği “pazar giysileri”
ifadesiyle  aşağıdakilerden hangisini
anlatmak istemiştir?

“Büyük İyilik Meleği” adlı hikayede,  
annenin  oğlu Âdem’e  yaklaşımındaki
baskın duygu nedir?

A) Pazarda, elbiselerinin  kirlendiği
B) Pazar esnafına yardım etmek  istemesi
C) Yardım duyurusu buluna bir elbisenin
varlığı

A) Acıma
B) Sevgi
C) Üzüntü
D) Merhamet
E) Şefkat

D) Sabah serinliğinde  ısınmak için  iki kat
elbise giyindiği

86. Sihirli Gömlek masalında, padişahın kızı ile
ilgili içinden çıkamadığı sorun nedir?

89. Çocuk rüyasında uçan halıya nasıl
binmiştir?

A) Pabuçlarının bir gecede nasıl eskidiği   

A) Haramilerden uçan halıyı çalarak

B) Her gece kiminle buluştuğu

B) Anka’nın tüyüne dokunur dokunmaz   

C) Dermanı bulunmayan hastalığı     

C) Sihirli sözü söyler söylemez  

D) Saçlarının bir gecede nasıl döküldüğü

D) Saraydaki büyücülerin sayesinde

87. Çocuğun kaç kardeşi vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

90. Çocuğa, mızıka çalan kediyi sana
gönderirim, diyen kimdir?
A) Amcası    
B) Su perisi   
C) Oyuncak bebek
D) Hayal atı
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91. Sonsuz Mavi Bahçenin Çocukları
hikayesinde sonsuz mavi bahçede bütün
çocukları karşılayan kimdir?

94. “Dünya Nasıl Değişir” adlı şiirinde,
şairin babasının en beğendiği söz,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşlı adam   

A) Sakla samanı gelir zamanı

B) Maviş   

B) Önce komşu, sonra ev

C) Leyla anne  

C) İyilik eden iyilik bulur

D) Kırlangıç

D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır

92. “Dünya Nasıl Değişir” adlı şiirin tamamını
düşünerek  şair  babasının felsefesini  
nasıl ifade etmektedir?
A) Kimsesiz çocuklara sahip çıkılması
gerektiği
B) Kendi ürettiğimizin ,hazır bulduğumuzdan
kıymetli olduğu
C) Sokak hayvanları için barınakların önemli
olduğu

95. Sihirli Gömlek masalında, Keloğlan,
padişahın içinden çıkamadığı sorununu
çözmek için ne istemiştir?
A) Beş kese altın ve vezirlik    
B) Bir beyaz at ve üç aylık süre     
C) Uçan halı ve vezirlik    
D) Kırk gün ve kırk kese altın

D) Çocuklarımızın daha çevreci
yetişmelerinin gerekliliği

93. “Her olta atışımda annem, babam, ağabeyim,
ablam ve ben birbirimize koşuyorduk.
Annemin duvağı  bembeyazdı. Ablam
uçurtmasıyla uzaklardan koşarak geliyordu.  
Ağabeyim asker elbiseleri içinde orta
yerde duruyordu.  Son olta atışımızda aile
fotoğrafımız tamamlandı. Kocaman bir
balık oltama yakalanınca da  ‘Balııık !’  diye
bağırmışım. Bağırınca sudaki aile fotoğrafımız
kayboluverdi.”
“Balıkların sunduğu  gülücük” adlı hikayeden
alınan  parçada geçen “aile  fotoğrafının  
kaybolması” ifadesiyle aşağıdakilerden
hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Ailesinin köy düğününde bir araya geldiği
B) Tüm aile bireylerini göle balık tutmağa
gittikleri

96. “Fotoğrafı  görünce dedesinin gözleri doldu.
Asuman’ın elini tutarak karşı yamaca doğru
yürüdüler. Asuman bir şeyler sezmişti. Dedesi
susuyordu.  Az ileride çiçekler arasında küçük
bir toprağın yığını gözüktü. Üzerindeki kavak
dalı kurumuştu. Birlikte diz çöktüler.  Asuman
dedesine sarıldı.”
“Köpeğimin  Kurdelası  Kırmızı” adlı
hikayeden alınan yukarıdaki parçanın
kahramanı Asuman ile  köpeği Kulaksız
arasındaki duygusal  ifadenin karşılığı
nedir?
A) Özlem		
B) Ayrılık
C) Şefkat
D) Acıma

C) Balık yakalarken hayal  kuruyor olması
D) Balık yakalanınca tüm hayallerin
kaybolması
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97. Gömleğin sihri nedir?
A) Giyene kılıç işlemez.  
B) Giyen güzel bir prensese dönüşür
C) Giyen istediği yere uçarak gidebilir.
D) Giyen görünmez olur.

100. “Güzel bakan güzel görür.” diyerek düşsel
yolculuğun sırrını çocuğun kulağına
fısıldayan kimdir?
A) Beyaz at   
B) İhtiyar kadın   
C) Yaşlı adam    
D) Kış kraliçesi

98. Küçük Beyaz At hikayesinde kış, nasıl
gelmiştir?
A) Beyaz devenin sırtında   
B) Beyaz atın yelelerinde   
C) Beyaz kuğunun boynunda   
D) Beyaz kuşun kanadında

99. “Doğduğum gün beni görür görmez evden
çıkmış, şapkasını havaya uçurmuş ve o gece
hiç uyumamış. Aya bakarak, işaret parmağı
ile yıldızların arasında resmimi bile çizmiş.
Sabah erkenden kalkmış ve yoksullara kâğıt
külâhlar içinde akide şekeri dağıtmış. Daha ilk
günden  beni kucağına almış, parmaklarımı
birkaç kez saymış.”
“Rüya Gibi Adam” adlı hikayeden
alınan paragrafta, tarif edilen kişinin
kahramanımızın nesi olmaktadır?
A) Amcası
B) Babası
C) Dayısı
D) Dedesi

101. “Ye Kürküm Ye!” adlı fıkra göz önüne
alındığında günümüzde dahi değişmeyen
davranış nedir?
A) Bencillik  
B) Kibir   
C) Cahillik   
D) Dış görünüşe göre saygı göstermek

102. “Gökyüzünün altında yaşayan her  canlıya.
Çocuklara,yaşlılara, karıncalara, ağaçlara
ve kuşlara yani adı olan herkese ,her şeye .
İyilik ödevimize hemen başlamıştık. Bisikletin
arka selesine küçük meyve sepetlerini
yerleştirirken gideceğim yerleri de tarif ederdi.
Bisiklete bindiğim anda  ise sanki görünmez
bir elin arkamdan ittiğini hissederdim. O
eski bisikletimle yokuşları nasıl çıktığımın ve
yaşlıların evlerine nasıl ulaştığımın farkına
bile varmazdım.”
“Rüya Gibi Adam” adlı hikayeden alınan
paragrafta  yukarıdaki  hislerini dile getirin
küçük kahramanımızın  hangi duygu
bütünlüğü içerisinde olabilir?
A) Başkalarına yardım etmekten hoşlanan
B) Gizlice iyilik yapmanın farkında  olan
C) Bisikletine bindiğinde mutlu olan
D) Adı olan her şeyi ve herkesi sevmesi
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103. Pazarda satılan bir papağanla hindinin
karşılaştırıldığı fıkranın ana düşüncesi
nedir?

106. Hiç Yüzünden masalında Keloğlan, neden
dayak yemiş?

A) Dış görünüşe göre karar vermemeliyiz

A) Ezberlediği sözleri yanlış yerde
kullanmasından dolayı

B) Her zaman adil olmalıyız

B) Haramilerin eline düşmesinden dolayı

C) Hayır görünende şer;  şer görünende
hayır vardır

C) Padişahın kızını istemesinden  dolayı   

D) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz

104. Annesi, Keloğlan’ı bakkala ne alması için
göndermiş?
A) Ekmek   
B) Şeker  
C) Tuz
D) Mısır unu

105. Aşk meleği gülecek

D) Hırsızlık yapmasından dolayı

107. Nasreddin Hoca’ya göre dünyanın yarın
yıkılacağını bilsek bile yapmamız gereken
iş nedir ?
A) İnsan yetiştirmek            
B) Meslek sahibi olmak
C) Hayvan beslemek       
D) Ağaç dikmek

108. Elinde aşk mumuyla

Ya da ateş topu

ilk adımları atarken

düşecek ellerine

mum sönecek diye korkma  !

İki sevgilinin

Dağ ne kadar yüksek olsa

Avuçlarında birer mum

dağı aşacak yolu

İkisi de  aynı anda

daha kolay bulur

aynı soruyu sordu:

“Aşk Olsun Çocuğum  Aşk Olsun!” adlı şiirin
tamamını düşünerek yolu daha kolay
bulacak olan kimdir ?

“Aşk nedir, anne?” adlı şiirin tamamını
düşünerek aşk meleğine sorulan ilk soru
nedir?

A) Çocuk ile anne

A) Aşk nedir, anne ?

B) Baba ile çoçuk

B) Ben niçin ağlıyorum ?

C) Dost ile kardeş

C) Nedir bu yaptığın naz ?

D) Arkadaş ile insan

D) Bir başka dünya mıdır aşk ?
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109. “Göle Maya Verme” fıkrasının teması nedir?
A) Gurur    
B) Cesaret   

112. Rüya Mektubu hikayesinde çocuğun
ağzından hangi söz çıkar çıkmaz karşı
ağacın kuş korosu üç kez   “çocuk”
sözcüğünü tekrarlar?

C) Umut   

A) Ateş    

D) Sahiplenme

B) Toprak   
C) Su    
D) Hava

110. Çocuk, rüzgar uçurmasın diye hayalden ip
ile eğik olan neyi doğrultur?

113. Keloğlan ile tilki,  gelin alayını nereye
çağırmışlardır?

A) Evin direğini     

A) Kafdağı’nın arkasına  

B) Çitlembik ağacını   

B) Büyük dumanın tüttüğü yere  

C) Kalenin burcunu    

C) Coşkun akan ırmağın başına  

D) Kayığın bayrak direğini

D) Köprünün ortasına

111. “Babamın motorun ipini çekişi ile denizin
üzerinde çocuk gibi koşarak ilerlemeye
başlamıştık. Kayığın  arka kısmında
ayaklarımı denize doğru sarkıtmış, denizin
altımızdan kayışını seyrediyordum....
Babamın bana verdiği ilk deniz ödevi buydu.”
“Babam, Deniz ve Ben” adlı hikayeden
alınan paragrafta “Babamın bana verdiği ilk
deniz ödevi” dediği ne  olabilir ?

114. “Bir anda dalgaların köpürttüğü deniz
bembeyaz duvakla örtülüverdi. Kocaman
masmavi balığa benzettiğim deniz kükreyen
bir aslana dönüşüvermişti. Islanmış ve
üşümüştüm. Babam da ıslanmış fakat henüz
üşümemişti. Kıyıya ulaştığımızda en büyük
deniz zaferini kazanmış kadar sevinçliydik.
Kayığımızı kıyıya çekerken kocaman  Deniz
Güzeli de eşlik ediyordu.”

B) Denizle şaka yapılamayacağı

“Babam, Deniz ve Ben” adlı hikayeden
alınan paragrafta   geçmekte olan “Deniz
Güzeli” adını verdiği canlı  ne  olabilir ?

C) Balık türlerini  çok iyi tanıması gerektiği

A) Akdeniz foku

D) Denizin sesini dinlemesi gerektiği

B) Yunus balığı

A) Deniz dalgalarının tehlikeli olabileceği

C) Tavus Kuşu
D) Kuğu
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115. Ne tarsı vardır aşkın
ne de ölçüsü
Ne  tam anlayabilir aşkı insan
ne de denizler
göller ve ırmaklar mürekkep,
ağaçlar kalem, gök defter olsa yazılamaz
“Aşk Olsun Çocuğum  Aşk Olsun” adlı
şiirin tamamını düşünerek, şaire göre
“aşkın  yazılamaz” dediği  aşağıdakilerden
hangisidir?    

118. “İncecik, su gibi bir çocuktum. Her gün
babamın elinden tutardım ve birlikte
caminin önündeki çınarın yanına giderdik.
Babam kalp hastası olduğu için bastonsuz
yürüyemezdi. Ne zaman baston görsem
babamı hatırlarım. Yürüyüşü gözümün
önünde canlanır gibi olur ve heyecanlanırım.
Öldüğü gün, annem ve tanıdık herkes çok
ağlamıştı. Ölümün ne anlama geldiğini
bilmiyordum ama ben de ağlayanların
oluşturduğu koroya katılmıştım.

B) Aşkın romanı

“Her Çocuğun Bir Yıldızı Var” adlı
hikayeden  alınan yukarıdaki paragrafta,
babası öldüğünde  kahramanımız kaç
yaşındaydı?

C) Aşkın kitabı

A) 5		

D) Aşkın kuralları

B) 6		

A) Aşkın tarihi

C) 7		
D) 8

116. Keloğlan, atlı adamdan altınını neden geri
almak ister?
A) Hasta olan annesine bakabilmek için   
B) Vergi vermek için  
C) Karnını doyurabilmek için   
D) Atlı adamın eşkıya olduğunu öğrendiği
için

119. “Her Çocuğun Bir Yıldızı Var” isimli eserde:
“Masalı hiçbir şeye benzetemiyordum.
Irmaklardan göllere ve denizlere bir kayıkla
ulaşmayı başarıyordum. Çiçekleri uçuruyor,
ağaçlara yürüme öğretiyordum. Fakat
masalın ne anlama geldiğini bilemiyorum.”
ifadesini kullanan  kahramanımıza  masalı
anlatan kim olmuştur?
A) Babası
B)

Amcası

C) Hayal arkadaşı
D) Yürüyen ağaçlar

117. Keloğlan ve horoza, yol boyunca sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri eşlik etmiştir?
A) Kirpi, sincap, kurt   
B) Tilki, bulut, kedi  
C) Tilki, kurt, ırmak  
D) Tavuk, dev, ağaç

120. Dev ana, ikinci kez Keloğlan’ın odasına
geldiğinde Keloğlan uyumak için dev
anadan ne istemiştir?
A) Su
B) Süt   
C) Arı sütü
D) Üzüm şerbeti
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