
YANGIN 
Orhan ile Ozan evde yalnızdı. Orhan bir 

ara kibritle oynamaya başladı. Ozan onu uyardıysa 
da söz dinletemedi. Orhan kibritle oynamaya 
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da söz dinletemedi. Orhan kibritle oynamaya 
devam etti. Kibritleri yakıp havaya atıyor ve 
üfleyerek söndürüyordu. Attığı kibritlerden birisi 
perdeye yapıştı. Perde tutuştu, yanmaya başladı. 
Orhan söndürmeye çalıştı. Ancak başaramadı. 
Yangın gittikçe büyümeye başladı. Koltuklar tutuştu 
derken odayı alevler sarmıştı. 

Ozan itfaiyeyi aramıştı. İtfaiye hemen geldi. 
Yangını kısa sürede söndürdü. Orhan’ın elleri ve 
yüzü yanmıştı. Onu hemen hastaneye götürdüler. Bir 
süre hastanede yattı. Kardeşini dinlemediği için çok 
pişman oldu. Bir daha kibritle oynamadı.
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(Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız.)

1. Metnin kahramanları kimlerdir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
2. Orhan nasıl oynuyormuş?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
3. Ozan nasıl davranmış?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
4. Yangın nasıl başlamış?
…………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………….
5. Yangını kim söndürmüş?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
6. Yangından sonra Orhan ne yapmış?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
7. Evde nelere dikkat etmeliyiz?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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KÜÇÜK KARINCA
Küçük karınca erkenden yiyecek toplamaya 

çıkar.Bir yerde buğday tanesi görünce büyüklüğüne 
bakmaz.Hemen yuvasına taşımaya çalışır.

Sizin için bir çuval buğday ne ise karınca için 
bir küçük buğday tanesi odur.O buna aldırmaz 
uğraşa uğraşa yerinden oynatır.Önünden çeker 
arkasından iter.çalışıp durur.

Saatler geçmiş, gece yaklaşmaktadır. Küçük 
karınca buğdayı ancak bir karış kadar 
götürebilmiştir.
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götürebilmiştir.
Şimdi ne yapsın? Yiyeceği bırakarak 

yuvasına  eli boş mu dönsün?
Bu olmaz.

Küçük karınca küçük bir taşın tepesine 
tırmanır.Uzaktaki arkadaşlarından bir ikisini 
görür.Çabucak taşın üstünden inerek  yanlarına 
koşar.Bizim bilmediğimiz bir dil ile onlarla konuşur.

Sonra arkadaşlarını  arkasına takar,yeniden 
buğday tanesinin yanına döner.

Karıncaların her biri buğdayın bir ucundan 
yapışır. Çok geçmeden el birliğiyle  onu yuvaya 
götürürler.
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(Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız.)

1. Metnin kahramanı kim?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
2. Küçük karıncanın bulduğu şey nedir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
3. Küçük karınca neden bir taşa tırmanıyor?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
4. Karıncalar hangi dille konuşuyorlar?
…………………………………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………….
5. Karıncalar buğday tanesini nasıl taşıyorlar?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
6. Metinde karıncaların hangi özellikleri 
anlatılmıştır?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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