
Adım-Soyadım:....................................................................................................

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

BENİM DÜNYAM
       Merhaba arkadaşlar ben İsmail. 8 yaşındayım. Ben çok yalnız biriyim.  Hiç 
kimsem yok.  Benim hayali bir dünyam var.  Bu dünyada her kes çok mutlu.  Her yer 
yeşillik.  Hiç ormanlar kesilmiyor.  Nehirler kurumuyor.  Hiç kimse ağlamıyor.  Her-
kes bir birine iyi davranıyor.  Hiç kötüler yok.  Hiç kimse kavga etmiyor.  Çocuklar 
dövülmüyor.  
     Bizim yasadığımız dünya ise, baktığımızda çok kötü bir dünya gözüküyor. Çoğu 
adam kavga ediyor.  Çoğu adam da başkalarını aşağılıyor.  Cinayetler işleniyor. 
Ormanlar kesiliyor, çocuklar, kadınlar dövülüyor.  Kendi yasadığım dünyaya bakıyo-
rum da, kendi kendime diyorum ki; böyle olmak zorunda mıydı?  Neden böyle oldu? 

1- Metindeki çocuğun adı nedir?
 

2- Çocuk kaç yaşındadır?
 

3- Çocuğun nasıl bir dünyası vardır?
 

4- Çocuğun yaşadığı dünyada kimler kavga ediyor?
 

İsmail’in oyuncaklarına 
ulaşmasına 

yardım eder misin?
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1) İsmail’in hayalindeki dünyada aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Her yer yeşillik.
B) Nehirler kurumuyor.
C)İnsanlar bir biriyle küs.

2) İsmail’in hayalindeki dünyada aşağı-
dakilerden hangisi vardır?

A)Herkes çok mutlu.
B) Ağaçlar kesiliyor.
C) Çocuklar, kadınlar dövülüyor.

3) İsmail nasıl bir çocuktur?

A) Hayal kurmayı sevmeyen bir çocuk-
tur.
B) Kötümser bir çocuktur.
C) İyi bir dünyada yaşamak isteyen bir 
çocuktur.

4)İsmail’in dünyasında aşağıdakilerden 
hangisinin yeri yoktur?

A) Mutluluğun
B) Yeşil bir çevrenin
C) Kavgaların

5) İsmail’in yaşadığı dünya nasıl bir 
dünya görünüyor?

A) iyi bir dünya görünüyor.
B) Çok kötü bir dünya görünüyor.
C) İnsanların mutlu olduğu bir dünya 
görünüyor.

6) İsmail yaşadığı dünyada nelerden 
şikâyetçi değildir?

A) Nehirlerin akmasından
B)Çocukların, kadınların dövülmesinden
C)  ormanların kesilmesinden

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt 
anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A) Defne büyük küçük bütün çöpleri 
topladı.
B) Geniş bir kazak giyişti.
C) Soğuktan elleri donmuştu.

8)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılma-
mıştır?

A) Çantamın içinde boyalı kalemlerim 
var.
B) Anneannem doktora hekim diyor.
C) Çok çalıştım sınavı başardım.

9) “Kırmızı arabamı çok .........................” 
cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlarsak eylemi geniz zamanlı 
olur?

A) sevdim      
B) severim   
C) seviyorum

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yanlış yazılmış bir sözcük vardır?

A) Sürpiz doğum günlerini çok severim.
B) Plastikleri geri dönüşüm kutusuna 
atalım.
C) Ankara’dan trenle geldim.
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