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            Baba ve iki çocuğu ormanda gezintiye 

çıkmışlardı. Bir süre yürüdükten sonra çocuklardan 

biri : 

“Baba çok yoruldum beni kucağına alır mısın  ” 

dedi.  

Baba : “ Üzgünüm seni kucağıma alamam, ben de 

çok yoruldum” dedi.  

Çocuk ağlamaya başladı.  Baba tek söz 

söylemeden durdu ve bir çubuk parçası buldu.  

Baba: 

“Oğlum al, sana güzel bir at buldum.  ” dedi.  

Küçük çocuk çok mutlu oldu, atına binerek eve 

doğru yürümeye başladılar. Baba kızına döndü : 

“İşte hayat bu kızım.  Bazen çok yorulduğunda 

kendini hayata bağlayacak bir şey ararsın” dedi.  

1. Baba ve çocukları nerede gezintiye çıkmışlar? 

A) kırda 

B) şehirde 

C) köyde 

D) ormanda 

 

2. Çocuk neden ağlamaya başladı? 

A) Babası kucağına almadığı için. 

B) Babası kızdığı için. 

C) Babası at yapması için çubuk verdiği için. 

D) Evden çok uzak olduğu için. 

 

3. Baba çocuk ağlayınca ne yaptı? 

A) kucağını aldı 

B) ağaç bir çubuk verdi 

C) göz yaşlarını sildi 

D) ağlamamasını söyledi 

 

4. Metnin ana karakterleri kimlerdir? 

A) iki çocuk 

B) bir aile 

C) baba ve iki çocuğu 

D) anne ve kızları 

 

5. Metinde aşağıdaki duygulardan hangisine yer 

verilmiştir? 

A) sevgi  B) mutluluk 

C) öfke  D) kıskançlık 

 

Günlerden bir gün bir köpek dağa tırmandı.  

Dağda bir tapınak vardı.  Tapınağın içinde bin 

ayna vardı.  Köpek içeri girince bin tane köpek 

gördü.  Korkarak tüylerini kabarttı, hırıltılar 

çıkarmaya başladı.  Bin  köpek  de aynısını yaptı.  

Köpek korktu ve tapınaktan kaçtı.  

            Bir süre  sonra  bir başka  köpek  dağa 

tırmandı ve tapınağa girdi.  O da tapınakta bin 

köpek gördü.  Bu duruma çok sevindi.  Kuyruğunu 

salladı, neşeyle zıpladı. Diğer köpekler de aynısı 

yaptı.  O köpek tapınaktan ayrılırken çok 

mutluydu.  

           Siz nasıl olursanız, diğer insanların da 

öyle olduğunu düşünürsünüz.  Her zaman güler 

yüzlü olalım, çevremize gülümseyelim.   

6. Dağda ne vardı? 

A) Mağara 

B) Harabe 

C) Kale 

D) Tapınak 

 

7. Tapınağın için kaç tane ayna vardı? 

A) yüz   B) bin 

C) bir milyon  D) on bin 

 

8. Tapınağın içine giren ilk köpek neden korkup 

kaçtı? 

A) Bin tane köpek kendisine hırladığı için. 

B) Aynadaki aksini sevmediği için. 

C) Çok gürültü olduğu için. 

D) Aynalar kırıldığı için. 

 

9. Tapınağın içine giren ikinci köpek neden mutlu 

ayrıldı? 

A) Aynada kendini gördüğü için. 

B) Aynaya kuyruk salladığı için. 

C) Görüntünün aynalarda olduğunu öğrendiği için. 

D) Aynalardaki köpeklerin mutlu oldukları için. 

 

10. Metnin ana düşüncesi nelerdir? 

A) Görmek istediğimiz gibi olalım. 

B) Aynadaki görüntüden korkmayalım. 

C) Güler yüzlü olalım. 

D) Her zaman mutlu olmalıyız. 
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