Okuma Anlama Testi
Atmacanın biri yuvasında üç yavru
büyütüyormuş. Bir gün et pişiren birilerini
görmüş.“Dur şuradan et çalayım da yavrularıma
götüreyim” demiş. Sonra da “hırsızlık yaparsam
yavrularıma bir şey olur mu” diye düşünmüş.
Hızla bilge baykuşun yanına gelip
sormuş:“Bir yerden bi şey çalarsam bunun cezasını
ne zaman görürüm” demiş. Bilge baykuş: “Kırk gün
sonra görürsün “demiş. Atmaca rahatlamış çünkü
on iki gün sonra yavruları yuvadan uçacakmış.
Kapmış eti ateşin üzerinden yavrularına götürmüş.
Etin altına yapışan köz, bütün yuvayı yakmış. Bunun
üzerine atmaca baykuşun yanına gelmiş ve sormuş:
“Hani suçumun cezası kırk gün sonra
olacaktı “ demiş.
Baykuşta cevap vermiş: “Daha önce de bir
hırsızlık yapmış mıydın?”
Atmaca : “Evet yapmıştım. ” Baykuş:
“Bu kırk gün önce yaptığın hırsızlığın cezası,
bu çaldığın etin cezasını kırk gün sonra göreceksin
“ demiş.
1. Atmacanın kaç yavrusu varmış?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. Atmaca soru sormak için kimin yanına gelmiş?
A) Akbaba
B) Baykuş
C) Anne kuş
D) Tilki
3. Atmacanın yuvası neden yanmış?
A) Etin altına yapışan közden.
B) Yuva ateşe düşmüş.
C) Etini çaldığı adam yakmış.
D) Atmacanın kanadından düşen ateşle yanmış.
4. Okuduğumuz metnin konusu nedir?
A) Yalan
B) Adalet
C) Hırsızlık
D) Atmaca
5. Okuduğunuz metnin ana düşüncesi nedir?
A) Atmacanın yavrularını beslemesi.
B) Baykuşun bilgeliği.
C) Herkes yaptığı suçun cezasını çeker.
D) Her söylenene inanmamak gerekir.

Yıllar önce üç kişiden oluşan fakir bir aile
varmış. Bir gün kızının pahalı bir kağıtla kutuyu
kapladığını gören baba, kızına çok kızmış. Kız
ağlarken, baba oradan uzaklaşmış.
Ertesi gün kız, babasının yanına gelmiş ve
şöyle demiş: “Baba bu kutuyu senin için yaptım. ”
deyince babası yaptığı hareket için çok üzülmüş.
Kızına sarılmış, ona teşekkür etmiş. Kutuyu açmış
ama içinde bir şey göremeyince yine sinirlenmiş,
bağırmış.
Kızı gözlerinde yaşlarla: “Baba o kutu boş
değil ki ! Dün gece sabaha kadar uyumadım, içine
öpücüklerimi üfledim ” demiş. Baba çok üzülmüş,
kızından özür dilemiş, defalarca kızını öpmüş.
6. Fakir aile kaç kişiden oluşuyormuş?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
7. Kız kutuyu kime yapmış?
A) Kendisine
B) Babasına
C) Sevdiğine
D) Arkadaşına
8. Kız kutunun içine ne koymuş?
A) öpücük
B) kalp
C) sevgi
D) kağıt

9. Baba kızına önce neden kızıyor?
A) kutu boş olduğu için
B) pahalı bir kutu yaptığı için
C) kutuyu kapladığı için
D) kız ağladığı için

10. Okuduğumuz metnin ana duygusu nedir?
A) öfke
B) kızgınlık
C) üzüntü
D) sevgi
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