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

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

     HASAN’IN HATASI
 Hasan’ın en büyük dileği ise Sarıkız’ı sağabilmekti. Hasan bir gün erkenden 
uyandı, annesi yoktu. Küçük kova aldı ve gizlice ağıla gitti. Önce Sarıkız’ı biraz sevdi, 
okşadı ona biraz saman verdi.
 Hasan sonrada minik elleriyle Sarıkız’ı sağmaya başladı. Hasan Sarıkız’ı biraz
sağdıktan sonra ayağa kalktı. Kalkarken ayağı süt dolu kovaya takıldı ve kova
devrildi süt yere döküldü. Hasan çok üzüldü, ağlayarak bahçede çalışan
annesinin yanına gitti.
 Yaptığını anlattı. Hatasından dolayı annesinden özür diledi. Annesi
Hasan’ı kucakladı gözyaşlarını sildi. Onun saçlarını okşadı yanağına bir öpücük
kondurdu.
 -“Asla bir daha böyle şeyler yapma.” Dedi. Hasan da annesine , “söz
veriyorumbir daha izin almadan asla böyle bir şey yapmayacağım.” Dedi.

1- Hasan’ın en büyük dileği neymiş?
 

2- Hasan, Sarıkız’ı sağmadan önce ne yaptı?
 

3- Hasan, Sarıkız’ı sağdıktan sonra ne oldu?
 

4- Hasan’ın yaptığı bu hatayı öğrenince annesi ne yaptı?
 

5- Siz bir hata yaptığınızda ne yaparsınız?
 

6- Sütten yapılan yiyecek ve içecekler nelerdir?
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Hasan’ın ineğinin adı nedir?

a Karakız
b Alakız
c Sarıkız

2. Hasan sütü neyin içine sağacaktı?

a Küçük bir kovaya.
b Bir leğene.
c Kavanoza.

3. Hasan, Sarıkız’ı sağmadan önce ona 
ne verdi?

a Yemverdi.
b Saman verdi.
c Ot verdi.

4. Hasan’ın süt sağdığı kova nasıl dö-
küldü?

a Ayağı takıldığı için döküldü.
b Sarıkız tekmelediği için döküldü.
c Annesi döktü.

5. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde
geçen özel isimlerden birisi değildir?

a Hasan
b Sarıkız
c Ayşe

6. “Küçük bir kova aldı.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün 
zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

a Minik
b Ufak
c Büyük

7. “Hasan çok üzüldü.” cümlesinde 
hangi sözcüğün hece sayısı en fazla-
dır?

a Hasan
b Çok
c Üzüldü.

8. Hasan’ın yaptığı bu hata karşısında 
annesi ona nasıl davrandı?

a Hasan’a çok kızdı.
b Onu kucakladı ve gözyaşlarını
sildi.
c Hasan’a ceza verdi.

9. “Asla bir daha böyle şeyler yap-
ma.”
Yukarıdaki cümlede kaç sözücük var-
dır?

a 5
b 6
c 7

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
yanlış yazılmıştır?

a Hasan’ın
b Annesinden
c Sarıkızı

11.      Kova    Sarıkız    Ağıl

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi söz-
lükte diğerlerinden daha sonra yer 
alır?

a Kova
b Sarıkız
c Ağıl

Mini Test 
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