
Adım-Soyadım:....................................................................................................

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

VATANIMIN TOPRAĞI TEMİZDİR
 İngiltere Kralı Edward , İstanbul’a geldiği zaman, yatından  bir motora binerek 
Dolmabahçe Sarayı’na yanaştı. Atatürk de rıhtımda O’nu bekliyordu. Deniz dalgalı 
idi ve kralın bindiği motor inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada den-
gesini kaybetti ve sendeledi , eli yere değdi ve tozlandı.
     O sırada Atatürk de, Kral’ı rıhtıma almak üzere elini uzatmış bulunuyordu. Bunu 
gören kral 
bir mendille elini silmek istediği bir anda Atatürk:
   -Vatanımın toprağı temizdir, o, elinizi kirletmez! diyerek, Kral’ı elinden tutup rıhtı-
ma çıkarıverdi.

1- İstanbul’a ziyaret için kim gelmiş?
 

2- Deniz nasıl bir durumda idi?
 

3- Kral , rıhtıma çıkarken ne oldu?
 

4- Kral , ne yapmak istedi?
 

5. Atatürk , Kral Edward’a ne cevap verdi?
 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulalım ve yazalım.

 Rıhtım:...........................................................................................................................................................

 Sendelemek:............................................................................................................................................
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1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 
sonuna farklı bir noktalama işareti 
yazılmalıdır?

A.Bu kitabı çok mu sevdin
B.Yaşasın, okulumuz açılıyor
C.Bu şiiri kim yazdı

2-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 
sözcük sayısı daha çoktur?

A.Baş başa vermeyince taş yerinden 
oynamaz.
B.Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
C.Ateş olmayan yerden duman çık-
maz.

3- Aşağıdakilerden hangisi, hem cümle 
hem de sözcüktür?

A. küçük 
B. söndürdü     
C. konuşarak

4- “Öfkeyle kalkan oturur.” cümlesini 
en iyi tamamlayan sözcük aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A. sevinçle           B. kârla                  
  C. zararla

5- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, 
hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?

A. kır-ta-si-ye           B. bal-ık-çı      
  C. bul-aş-ık

6- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, 
hecelerine yanlış ayrılmıştır?

 A. e-ğit-sel     B. sor-um-lul-uk          
  C. öğ-ren-ci

7- Aşağıdaki dizelerin hangisinde, 
hece sayısı en fazladır?

A.Canımız ne isterse
B.Benimle oyna,
C.Saklambaç, körebe.

8-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
bulunan harfler,ünlülerden oluşmakta-
dır?

A. b, c, m, n     B. a, i, o, ü   
  C. f, p, v, y

9- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde 
ünlü sayısı daha çoktur?

A. çiçekler B. istemeyiz 
  C. sevgiyle

10- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde 
ünlü ve ünsüz sayısı eşittir?

A. okul B. defter C. başkan

11- Aşağıdakilerden hangisi özel ad 
değildir?

A. Niğde B. Aylin C. eczahane

12- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
zıt anlamlısı yoktur? 

A.  yavaş  B.  çift C.  yatak
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