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1. Araba tozlu ve bozuk yolda sarsılarak 

ilerliyordu. Güneş tam tepedeydi. Bir yandan 

sıcak, bir yandan toz toprak insanı bunaltıyordu. 

“Of. Çok sıcak. Nereden çıktık bu yolculuğa?” 

diye söylendi Sevgi. Yanına duran 

kardeşi Çetin ona ters ters baktı. “Neden şikâyet 

ediyorsun? Bu yolculuğa çıkmayı sen de çok 

istemiştin.” dedi. 

Önde, Mehmet’in yanında oturan Aydın da söze 

karıştı. “Evet. Hem Metin ağabey bu 

yolculuğun yorucu olacağını söylemişti bize.” 

Sevgi, somurtarak sustu ama içinden onlara hak 

verdi. Metin ağabeyi, babasına 

çocukları gezdirmek istediğini söylediğinde çok 

sevinmişti. Hatta babasını razı etmek için en çok 

kendisi yalvarmıştı. Bunu anımsayınca 

somurtmaktan vazgeçti ve yanındaki 

Ufacık’ı okşadı. Ufacık, neşeyle kuyruğunu salladı. 

“Daha ne kadar yolumuz var Metin ağabey?” 

diye sordu Aydın. 

Metin, önündeki haritaya baktıktan sonra: 

“Az kaldı.” dedi. “Nasıl, eğleniyor musun? 

Gördüklerin hoşuna gidiyor mu?” 

“Hem de nasıl. Güzel yurdumuzu ilk kez 

görüyorum. Öyle sevinçliyim ki. Beni bu 

geziye çıkardığınız için size ne kadar teşekkür 

etsem azdır. Almanya’ya dönünce gördüklerimi 

kardeşime ve arkadaşlarıma anlatacağım.” 

Gülsüm CENGiZ 

 (Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki metne göre 

cevaplayınız.) 

Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir? 

A) Bir yolculuk 

B) Otobüs yolculuğu 

C) Yurt gezisi 

D) Köy yolculuğu 

 

2. Metnin ana karakteri hangisidir? 

A) Aydın  B) Sevgi 

C) Metin  D) Mehmet 

 

3. Metnin yardımcı karakterlerinden birisi 

değildir? 

A) Metin  B) Baba 

C) Ufacık  D) Aydın 

 

4.  Olayın geçtiği yer neresidir? 

A) Yol kenarı 

B) Almanya 

C) Arabanın içi 

D) Köy 

 

5.  Olay ne zaman yaşanmıştır? 

A) Yaz 

B) Sonbahar 

C) İlkbahar 

D) Kış 

 

6.   Genç ve başarılı bir iş adamı, lüks arabasıyla 

bir caddeden  hızla geçiyordu. Birden bir ses 

duydu ve yavaşladı. Etrafına baktı ama kimseyi 

göremedi. Arabasına baktı bir tuğla izi vardı. 

Arabasıyla tuğlanın atıldığı yere doğru geri geri 

geldi. Orada bir çocuk gördü. 

  “Bunu neden yaptın ? Ne yaptığının farkında 

mısın? Bu arabanın ne kadar pahalı olduğunu 

biliyor musun. Bana çok pahalıya mal olacak” 

dedi. 

Küçük çocuk : “ Lütfen efendim.   Başka çarem 

yoktu. Eğer tuğla atmasam durmazdınız. ” Sonra 

ağlayarak  şöyle devam etti: 

“Kardeşim kaldırımın kenarında yuvarlandı ve 

tekerlekli sandalyeden düştü. Ben onu 

kaldıramadım. Lütfen bana yardım eder misiniz ?” 

dedi. 

Adam söyledikleri  için çok pişman oldu. Hemen 

yerde yatan engelli çocuğa yardım etti. Çocuğu 

yerden kaldırdı, elini yüzünü sildi, ciddi bir sorunu 

var mı diye kontrol etti.   Küçük çocuk : 

“Çok teşekkür ederim efendim, Allah sizden razı 

olsun ” dedi ve oradan ayrıldılar. Adam ise onları 

gözden kaybolana kadar izledi. 

Genç iş adamı ise o kapıyı hiç tamir ettirmedi. 

Kapıda oluşan çöküğü , hayatını birinin kendisine 

tuğla atmasını gerektirecek kadar hızlı 

yaşamaması gerektiğini hatırlatması için öylece 

bıraktı. 

(Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre 

cevaplayınız.) 

Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir? 

A) İş adamının kızgınlığı 

B) Arabaya tuğla atılması 
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C) Çocuğun yardım istemesi 

D) Engelli çocuğun düşmesi 

 

7. Metnin ana karakteri hangisidir? 

A) Tuğla atan çocuk 

B) Zengin iş adamı 

C) Engelli çocuk 

D) Yolda yürüyen adam 

 

8. Metnin yardımcı karakterlerinden birisidir? 

A) Polis 

B) Çocuk 

C) İş adamı 

D) İşçi 

 

9. Olayın geçtiği yer neresidir? 

A) Cadde 

B) Kaldırım 

C) Sokak 

D) Anayol 

 

10. Olay ne zaman yaşanmıştır? 

A) Sabah 

B) Akşam 

C) Gece 

D) Gündüz 

 


