
 

 

Uçan Balon 

Mehmet, balonları çok severdi. Dışarı 

çıktıkları zaman babası ona balon alırdı.

renkli, çeşit çeşit balonları vardı. Bazen oynar, 

bazen de odasını süslerdi. Patladıkları zaman 

çok üzülürdü. Bazen de hayal kurardı.

balonu olsa uçabilir miydi acaba? 

Mehmet, bir gün balkonda uçan balonu 

ile oynuyordu. Balon birden elinden kaçıverdi. 

Gökyüzüne doğru yükseldi, çok yükseklere 

çıktı. Git gide gözden kayboldu.  

Mehmet, gece yatarken düşündü. 

Acaba balon hala uçuyor muydu? 

olabilir mi? Ya da onu birisi bulmuş mudur?

1. Metnin kahramanı hangisidir? 

A) Kerem 

B) Balon 

C) Mehmet 

 

2. Mehmet, neyi çok severmiş? 

A) Uçmayı 

B) Balonları 

C) Oynamayı 

 

3. Mehmet’e kim balon alırmış? 

A) Babası 

B) Annesi 

C) Dedesi 

 

4. Hangisi Mehmet’in balonunun 

özelliklerinden birisi değildir? 

A) Patlak olması 

B) Uçması 

C) Renkli olması 

 

5. Mehmet neden üzülürdü? 

A) Balonu olmadığı zaman 

B) Balonu patladığı zaman 

C) Balonu uçtuğu zaman 
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Mehmet, balonları çok severdi. Dışarı 

çıktıkları zaman babası ona balon alırdı. Rekli 

renkli, çeşit çeşit balonları vardı. Bazen oynar, 

Patladıkları zaman 

de hayal kurardı. Çok 

 

Mehmet, bir gün balkonda uçan balonu 

ile oynuyordu. Balon birden elinden kaçıverdi. 

Gökyüzüne doğru yükseldi, çok yükseklere 

Mehmet, gece yatarken düşündü. 

muydu? Patlamış 

risi bulmuş mudur? 

6. Mehmet, balonları ile aşağıdakilerden 

hangisini yapmazdı? 

A) Odasını süslemek 

B) Oyun oynamak 

C) Patlatmak 

 

7. Mehmet nerede oynarken balonu uçtu?

A) Bahçede 

B) Parkta 

C) Balkonda 

 

8. Mehmet balonla oynarken ne oldu?

A) Balonun havası indi

B) Balon uçtu 

C) Balon patladı 

 

9. Mehmet çok balonu olsa hangi hayali 

kurardı? 

A) Uçma 

B) Koşma 

C) Oynama 

 

10. Mehmet, gece yatarken ne düşündü?

A) Balonu birisi bulmuş olabilir.

B) Balon yıldızlara kadar uçmuştur.

C) Balon balkona inmiştir.

 

11. Hangi cümlenin sonuna soru işareti 

konur? 

A) Balon gökyüzüne uçtu

B) Balonla uçabilir miyim

C) Mehmet, balonları çok severdi

 

12. Hangisinde soru eki yanlış yazılmıştır?

A) Acaba balon hala uçuyor

B) Uçan balonu birisi bulmuş mudur?

C) Balon patlamış olabil
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6. Mehmet, balonları ile aşağıdakilerden 

 

 

Mehmet nerede oynarken balonu uçtu? 

Mehmet balonla oynarken ne oldu? 

Balonun havası indi 

Mehmet çok balonu olsa hangi hayali 

Mehmet, gece yatarken ne düşündü? 

irisi bulmuş olabilir. 

Balon yıldızlara kadar uçmuştur. 

Balon balkona inmiştir. 

Hangi cümlenin sonuna soru işareti 

Balon gökyüzüne uçtu 

Balonla uçabilir miyim 

Mehmet, balonları çok severdi 

Hangisinde soru eki yanlış yazılmıştır? 

Acaba balon hala uçuyor muydu?  

risi bulmuş mudur? 

atlamış olabilirmi? 


