évaluation diagnostique
des ÉlÈves allophones

Compréhension
de l’écrit
CYCLE 4 FIN DE 5E
Langue d’origine : turc
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Soyadı:

Adı:

NIVEAU : FIN DE 5e

Aşağıdaki metni okuyun:
Kartal ipi sakin ve onurluca kabullenmişti. Alışılmadık bir durumdu, ancak tanıdığı insanlara güvenmeyi
öğrenmişti ve onların kendisinden daha üstün bir bilgeliğe sahip olduğunu kabul etmişti. Ancak o ipin
bir ucunu yabancı eline aldığında, tehdit eder şekilde hırladı.
O sadece memnun olmadığını göstermek istemişti çünkü, gururundan, bunun sözünü dinletmek için
yeterli olacağını sanıyordu. Fakat hiç beklemediği şekilde, ip boynunu sıkıp nefesini kesti. Aniden öfkeye
kapılarak, adamın üzerine atıldı ise de adam kendisini bir hamleyle durdurdu, ve, çevik bir hareketle
onu sırt üstü devirdi.
Ardından ip acımasızca sıkılaştı. Kartal öfkeden deliye dönmüş, boşuna çırpınıyordu, dili sarkıyor,
nefes alamıyordu. Kendisine hiç bu kadar gaddarlıkla davranılmamıştı ve hayatında hiç bu kadar
öfkelenmemişti. Gücünü kaybetti, gözleri donuklaştı ve bilicini kaybetti.

Jack London, Vahşetin Çağırısı, 1903.
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Kartal’ın köpek olduğunu düşündüren ipuçları nelerdir?
(Doğru cevabı daire içine alın)
• «Kartal ipi sakince kabullenmişti»
• «Tehditkâr bir şekilde hırladı»
• «Hiç bu kadar öfke duymamıştı»
• «Dili sarkıyordu» 		
• «Gururundan, ona itaat etmeleri için bunun yeterli olacağını düşündü»
• «Gözleri donuklaştı»
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Metinde hangi kelimeler adamı en doğru şekilde tanımlıyor?
(Doğru cevabı daire içine alın)
• Sevecen

• Tatlı

• Gaddar

• Güçlü

• Uysal

• Sabırlı

• Çevik
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Doğru mu, yanlış mı?
(Doğru cevabı daire içine alın.)
Kartal kötü davranılmaya alışık

• Doğru

• Yanlış

Kartal neler olup bittiğini anlamıyor

• Doğru

• Yanlış

Kartal o ana kadar kendini diğerlerinden üstün görüyordu

• Doğru

• Yanlış
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Aşağıdaki kelimeler hangi alanla ilişkilidir?
(Kelimeleri bir çizgiyle birleştirin.)
Acı •
Hırlama •
Öfke •

• Bir duygu
• Bir tepki
• Bir duyum
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1’den 4’e numaralayarak olayların kronolojik sıralamasını belirtin:
......... Kartal kendini tehlikede hissediyor
......... Kartal bayılıyor
......... Kartal kendisine yapılana sesini çıkarmıyor
......... Kartal direniyor
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Metinde ip neye yarıyor? (Doğru cevabı daire içine alın.)
• Kartal’a vurmaya
• Kartal’ı gezdirmeye
• Kımıldamasını engellemeye
• Onu boğmaya

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

LANGUE D’ORIGINE : TURC

5

