
  

 

OKUDUĞUNU ANLAMA 

     ARDA’NIN TOPU 
Arda 3.sınıfa giden çok akıllı, çalışkan ve düzenli bir öğrenciydi. Oyun ve Fiziki Etkinlikler 

dersini çok sever özellikle futbol oynamaktan zevk alırdı. Annesi Arda’ya siyah-beyaz  bir top 
aldı. Arda’nın en sevdiği takımın rengi de siyah-beyazdı. Salı  günü okula giderken topunu da 
yanında  götürdü. Ahmet topu görünce çok mutlu oldu. Çünkü Ahmet, Arda ile  top oynamayı 
çok severdi. Beraber top oynamaya başladılar. Top o kadar güzeldi ki herkes onunla oynamak 
istiyor, oyuna girmek için Arda’dan izin alıyorlardı. İki grup oluşturarak maç yaptılar. Ahmet gol 
atıyor. Arda : ‘Goolll!’ diye bağırıyordu. 

Derken Ahmet topa sert bir şekilde ve hızla vurdu. Top yükseldi ve aşağıya düşmedi. 
Herkes  çok şaşkındı. Çünkü  top spor salonunun çatısına kaçmış ve orada kalmıştı. Ahmet, 
Arda’nın çok üzgün olduğunu görünce utandı ve Arda’dan özür  diledi . Çocuklar topu almak 
için spor salonunun kenarındaki demirlerden tırmanmaya başladılar. Arda, arkadaşlarını uyardı 
ve bunun  çok tehlikeli bir davranış olduğunu söyledi. 

 Arda’nın aklına bir fikir geldi ve hizmetli amcaların yanına giderek durumu anlattı. 
Hizmetliler topu oradan dikkatlice indirdiler. Çocuklar hep beraber teşekkür ettiler. İçeri zilinin 
çalmasıyla sınıflarına koştular.  

Haydi, soruları cevaplayalım. 
 
1.Arda kaçıncı sınıfa gidiyordu? 
A)5  B)4  C)3 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Arda’nın özelliklerinden değildir? 
A)Akıllı  B)Kıskanç C)Düzenli 
 
3. Arda topunu okula ne zaman götürmüştür? 
A)Bir gün B)Çarşamba günü C)Salı günü 
 
4.Arda’ya topu kim almıştı? 
A)Babası B)Dedesi C)Annesi 
 
5. Topu spor salonunun çatısından nasıl aldılar? 
A) Demirlerden tırmanarak 
B) Çatıya taş atarak 
C) Hizmetlileri çağırarak 
 
6. ‘Ahmet topu çatıya atınca mahcup olmuştu.’ Cümlesindeki ‘mahcup ‘kelimesi hangi  

anlama gelmektedir? 
A)üzülmek B)utanmak C)sinirlenmek 
 
7. ‘siyah-beyaz’ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A)kırmızı-al B)mavi-boya C)uzun-kısa 
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8. Öğretmenim bana soru: 
‘Ayşe siz nerede oturuyorsunuz( )’ 
Cümlesinde parantez yerine hangi işaret gelmelidir? 
A)!  B). C)? 
 
9. ‘Arda çok çalışkan bir öğrencidir.’ 
Cümlesinde koyu yazılı olan kelimenin karşıt(zıt)anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)zeki  B)tembel C)azimli 
 
10. Dedem beni Ankara’ya götürdü. Anıtkabir’i ziyaret ettik. Nurten teyzemlere gittik. 
 
Yukarıdaki cümlede kaç tane özel isim vardır? 
A)4  B)5  C)3 
 
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt  anlamlı kelimeler bir aradadır? 
A) Üzüm üzüme  baka baka kararır. 
B)Sakla samanı gelir zamanı. 
C) Tok açın halinden anlamaz. 
 
12. ''Dilek çay kenarında oturuyor.'' cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisi ile aynı anlamlıdır? 
A) Bu çay çok demli olmuş. 
B) Berke çaydan balık tutuyordu. 
C) Çayıma şeker attınız  mı? 
 
13. Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde  dal kelimesi farklı bir anlamda  kullanılmıştır? 
A) Çam ağacının dalı kırıldı. 
B)Yeşil ördek suya daldı. 
C) Aykut göle daldı. 
 
14. Hangi konuşmada karşılaştırma vardır? 
A) Ben mandalinayı yerim.Çünkü mandalina elmadan  daha suludur. 
B) Şemsiyemi evde unuttuğum için ıslandım. 
C) Kardeşimin en sevdiği oyuncağı kırmıştım. 
 
15. Bir ağaç olsam, 
Dağ başında çocuklar, 
Meyve döksem dallarımdan, 
Çocukları doyursam. 
Yukarıdaki metnin türü nedir? 
A) Şiir B) Öykü C)Fıkra 


