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2LANGUE D’ORIGINE : TURC

SOYADI: ADI:

NIVEAU : FIN DE CP

1 
Aşağıdaki metni oku. 

Bu sabah Sami’nin çalar saati yedide çaldı. Bugün okulunun ilk 
günü. Annesi yavaşça onu uyandırmaya geliyor.

Yatağının yanında bir sandalye var. Sami kalkıyor ve giyiniyor. 
Mavi pantolonunu ve kırmızı kazağını giyiyor. En sevdiği üzerinde 
kırmızı bir yıldız olan yeşil kasketini alıyor.

Pencerenin yanında büyük bir dolap ve duvarda kedilerin olduğu 
bir resimde var. 

MI MF MS TBM
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2
Kelimeleri resimlerle eşleştir:

□ çalar saat □

□ yatak □

□ sandalye □

□ kasket □

□ anne □

□ pantolon □

□ erkek çocuk □
 

□ yıldız □

□ kedi □

□ kazak □

MI MF MS TBM

3
Sami’nin çalar saati kaçta çalıyor? Doğru cevabı daire içerisine al.

• altıda         •  yedide         • sekizde

MI MF MS TBM
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4 
Sami’nin kıyafetlerini çiz ve doğru renkleri ekle.

MI MF MS TBM

5
Sami’nin odasını yuvarlak içerisine al. Diğer çizimlerin üzerini çiz.

 • Çizim 1 • Çizim 2 • Çizim 3 •  Çizim 4

MI MF MS TBM
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NIVEAU : FIN DE CE1

Aşağıdaki metni oku.

“Saat geldi canım, diyor annesi. Kahvaltını hazırladım, seni 
mutfakta bekliyorum.”

Sami dolabın aynasında kendine bakıyor. Kendi kendine 
diğerlerinin nasıl giyineceğini düşünüyor. Dün akşam, kıyafetlerini 
hazırlamak için çok zaman harcamıştı. Dolabı açıyor, siyah spor 
ayakkabılarını alıyor ve ayakkabıları elinde odasından çıkıyor.

Karanlık koridorda burnuna güzel kokular geliyor. Mutfağa 
girdiğinde, masanın üzerinde hala sıcak yumurtalı ve unlu kekler, 
büyük bir kâse sıcak çikolata ve ananas, muz ve elmalardan oluşan 
güzel bir meyve tabağı görüyor.

SORULARI CEVAPLA

6
Sami’nin kıyafetlerini kim seçti? Doğru cevabı daire içerisine al.

• Sami     • Sami’nin annesi     • Sami’nin erkek kardeşi     • Sami’nin babası

MI MF MS TBM

7
Tabakta olmayan meyvelerin üzerini çiz.

• ananas       • çilek       • portakal       • muz 

• elma       • armut

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

6LANGUE D’ORIGINE : TURC

8
Sami kıyafetlerini hazırlamak için az zaman harcadı. Doğru cevabı daire içerisine al.

           • doğru           • yanlış

MI MF MS TBM

9
Sami annesinin kahvaltı için hazırladıklarından nefret ediyor.  
Doğru cevabı daire içerisine al.

           • doğru           • yanlış

MI MF MS TBM

10
Hikayenin sırasına göre cümleleri en önceki eylemden en sonda eyleme doğru 
numaralandır.

  • Sami odasından çıkıyor

  • Sami dolabı açıyor

  • Sami aynada kendine bakıyor

  • Sami kıyafetlerini hazırladı

MI MF MS TBM
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NIVEAU : FIN DE CE2

Aşağıdaki metni oku

“Çabuk ol canım, saat geldi”, diyor annesi. “Tek başına gitmek 
istediğine emin misin? Yolu bulabilecek misin?”

“Evet merak etme. Ne gelebilir ki başıma? Hem zaten alışmam 
gerekiyor, bu her gün böyle olacak”

Anne bir şey demiyor ve gülümsüyorama endişeli, Oğlunu öpüyor 
ve saçlarını okşuyor. Bunu yapmasından nefret ediyor ama o 
yapmadan duramıyor.

Sami çantasına birkaç parça kek koymak istiyordu, çünkü saat 
ona doğru acıkıyordu. Ama bu yeni okulunda buna izin verilip 
verilmediğini bilmiyordu o yüzden almamayı tercih etti. 

Ardından ayakkabılarını giydi ve binanın merdivenlerine doğru 
yöneldi.

“Sami!” diye bağırdı koşarak elinde oğlunun kasketiyle kendisini 
yakalayan annesi. “Kasketin! Kasketini unuttun!”

Sami kasketi aldı ve şöyle dedi :

“Yeşil kasketim! Bu okuldaki ilk günüm ve az daha uğurlu 
kasketim olmadan gidecektim!”

DOĞRU CEVABI DAİRE İÇERİSİNE AL

11
Sami annesinin elleriyle saçlarını okşamasından nefret ediyor.

           • doğru           • yanlış

MI MF MS TBM
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12
Sami çantasına kek koyuyor.

            • evet            • hayır

MI MF MS TBM

13
Sami nerede oturuyor?

• bir apartmanda

• bir karavanda

• müstakil bir evde

• bir şatoda

MI MF MS TBM

14
Sami’nin annesi neden merdivende koşuyor?

• onu öpmek için

• ona kasketini vermek için

• onun saçlarını okşamak için

• çünkü geç kalmış

MI MF MS TBM
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15
Sence, neden Sami kasketinin yanında olmasının önemli olduğunu düşünüyor?

• kaybolmamak için

• çünkü ona güven veriyor

• okula daha çabuk gitmek için

• çünkü okulunun son günü

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante  MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante  TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


