
 

 

1. Dedesi küçük kıza ne dermiş? 

A) Küçük kuzum 

B) Çitlembiğim 

C) Prensesim 

 

2. Küçük kız dedesine ne söylermiş? 

A) Ton Tiş Dedem 

B) Kar Beyazım 

C) Ak Sakallım 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi küçük 

kızın babasının özelliklerinden biri 

değildir? 

A) Büyüklere kıymet beren biridir.     

B) Gezmeyi çok seven biridir.   

C) Uzun boylu ve şişman biridir. 

 

4. Küçük kızın babasının adı nedir? 

A) Hasan 

B) Halil 

C) Hamdi 

 

5. Dedesine ziyarete gitmek için ne 

zaman yola çıkarlarmış? 

A) Sabah erken saatlerde yola 

çıkarlarmış. 

B) Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra, 

öğleye doğru yola çıkarlarmış. 

C) Geceden yola çıkarlarmış. 

  

6. Babası yolculuk yaparken, 

aşağıdakilerden hangisini arabada 

yapmıyormuş? 

A) Radyoyu açar, önce haberleri 

dinlermiş.   

 

 

 

B) Radyodan hava ve yol durumunu 

dinlermiş. 

C) Radyoyu hiç Açmaz kendisi şarkı 

söylermiş. 

 

7. Küçük kız dedesine gittiğinde, 

uzunca bir üre nerede vakit 

geçirirmiş? 

A) Büyükannesi ile birlikte mutfakta. 

B) Dedesinin sallanan sandalyesinde. 
C) Kırda, dağda, bayırda. 

 

8. Dedesi babasına niçin kızarmış? 

A) Telefonla çok konuştuğu için. 

B) Kendisini ziyarete gelmediği için. 

C) Küçük kıza yeni bir oyuncak 

almadığı için. 

 

9. Dedesi “ Artık telefonlar amacını 

aşmaya başladı. Bu kadar da olmaz 

ki” dediğinde babası ne cevap 

vermiş? 

A) Tamam babacığım bundan sonra 

daha dikkatli kullanacağım, demiştir. 

B)  Eğer doğru kullanılırsa amacını 

aşmayacağını söylemiştir. 

C) Zamanın değiştiğini, işle ilgili 

mesajlar geldiğini, cevap vermesi 

gerektiğini, iletişimin böyle daha 

kolay olduğunu söylemiştir. 

 

10. Küçük kız dedesine “Dedeciğim 

siz önceden nasıl 

haberleşiyordunuz?” diye sorduğunda 

dedesi nasıl bir cevap vermiştir? 



A) Bizim zamanımızda jetonlu ve 

kartlı telefonlar vardı onunla 

haberleşirdik. 

B) Bizim zamanımızda mektuplar, 

kartpostallar vardı. Onunla 

haberleşirdik.  

C) Bizim zamanımızda telgraf vardı. 

Onunla haberleşirdik. 

 

 

11. Dedesinin zamanındaki 

haberleşmede aşağıdaki özelliklerden 

hangisi yoktur? 

A) Duygularını ifade ederken 

düşünerek yazarlarmış. 

B) Mektupların manevi güzelliği 

varmış. 

C) Kelimelerin yarısı var, yarısı yok 

hatta mesajlarda sesli harflerin çoğu 

yokmuş. 

 

 

12. Eskiden bayramlarda nasıl 

iletişim kurarlarmış? 

A) Kartpostallar alıp gönderirlermiş. 

B) Kısa mesaj atarlarmış. 

C) Mektup yazarlarmış. 

 

 

13. Dedesi yatak odasında 

komodinden çıkarıp küçük kıza 

gösterdiği kutunun içinde ne varmış? 

A) Kendisine gelen mektuplar varmış. 

B) Rengârenk simli kartpostallar 

varmış. 

C) An defterleri varmış. 

 

 

14. Büyük babası ne koleksiyonu 

yaparmış? 

A) Antika eşya koleksiyonu 

yaparmış.  

B) Pul koleksiyonu yaparmış. 

C) Kartpostal koleksiyonu yaparmış. 

 

 

15. Küçük kız en çok neye 

seviniyormuş? 

A) Büyük babasının koleksiyonunu 

kendisine göstermesine. 

B) Canım yavrum bu koleksiyonu 

sana emanet edeceğim, saklayıp 

koruyacaksın demesine. 

C) Senelerden beri koleksiyonuna kart 

eklemeyen dedesinin yüz ellinci kartı 

almasına. 
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