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Metni okuyalım. Görselin üzerinde kim kimdir kutulara yazalım.  

  Yaz tatili sanki bitmek bilmedi. Arkadaşlarımla buluştuğumuzda çok mutlu olduk. Birbirimizi çok 

özlemişiz. Okul çıkışında parkta toplandık. Eren köpeğini parka getirdi. Köpeğinin adını, Usta koymuş. 

Bence çok komik bir isim. Sıraç kâğıttan uçak yapmayı öğrenmiş. Parkta sürekli uçağı ile oynadı. Beyza 

hâlâ tatilden vazgeçemiyor gibiydi. Parka radyosunu getirmiş, dans ediyordu. Selin sınıfımızın en 

çalışkanıdır. İlk günden parka elinde yeni kitabı ile geldi. Ağaçların altında okuma yapmak istemiş. 

Onun okuma sevgisine imreniyorum. Sanırım, Emre de onun kadar çalışkan olmaya niyetli. Hiç Selin’in 

yanından ayrılmadı. Çantası olan kız mı kim? O benim işte, Funda. Ben de en çok Eren ve Usta ile 

oynadım. 

1- Çocuklar ne zaman parkta toplandılar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2- Selin kitabını nerede okuyacaktı? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Kâğıttan uçak yapan kimdir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Beyza parkta ne yapıyordu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Soruları metne göre cevaplayınız.      

 

 

 

  

 

 

 

Ad, soy ad: 

………………………
………………………

……………… 

 



 

GİZEMLİ HAZİNE 

     Bir çiftçi tarlasını ekin ekmek için hazırlıyormuş. Çapa yaparken toprağa gömülü bir sandık 

bulmuş. Sandıkta bir hazine olabileceğini düşünüp mutlu olmuş. Ne kadar uğraşsa da sandığın kilidini 

açamamış. Gün geçtikçe merakı artıyormuş. Ama sandığı kimseye göstermek istemediği için kimseden 

yardım da istemiyormuş. Tek düşündüğü sandıkta ne olduğuymuş. Tarlayı ekmeyi bile unutmuş.  

   Kış yaklaşırken çiftçi pes etmiş. Bir gece gizlice köyün demircisine sandığı götürmüş. İki adam 

saatlerce uğraşmışlar ve sonunda sandığı açmışlar. Sandıktan çıka çıka eski kıyafetler çıkmış . Çiftçi 

çalışmadan zengin olma hayalleri yüzünden o kışı çok zor geçirmiş. 

 

1- Çiftçi tarlada ne bulmuş? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Çiftçi sandığı bulunca nasıl hissetmiş? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Çiftçi neden kimseden yardım istemiyormuş? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Çiftçi ne zaman sandığı açamayacağını anlayıp pes etmiş? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Çiftçi sandığı açması için kime götürmüş? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- Çiftçi niçin kışı zor geçirmiş?    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                     

 
 

8- Metinde anlatılmak istenilen nedir? 

 

a) Her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. 

b) Bir hazine bulursak herkesten gizlemeliyiz. 

c) Boş hayallere kapılmak yerine çalışmalıyız.             

       

7- Yandaki görsel metindeki hangi cümle ile ilgili 

olabilir? 

a) Kış yaklaşırken çiftçi pes etmiş. 

b) Bir çiftçi tarlasını ekin ekmek için hazırlıyormuş. 

c) Tarlayı ekmeyi bile unutmuş. 

 


