
  

 

OKUDUĞUNU ANLAMA 

     GÜNEŞ VE BULUT 
       Bir varmış, bir yokmuş, Allah’ın kulu çokmuş. Var var imiş. Yok yok imiş, güneş 

gökyüzündeki yerini almış, şöyle bir de yan yatmış, keyfine bakmış. Gökyüzünün maviliğinde 

kendi kendine yatıp dururken bir rüzgâr sesi gelmiş kulağına... 

            “Püff. Püfff” Gözlerini aralamış, şöyle bir bakmış, küçük bir rüzgâr önüne küçük beyaz 

bir bulutu katmış, sürükleyip duruyor. Zavallı bulut, bir o yana kaçıyor, bir bu yana ama rüzgâr 

peşini bir türlü bırakmıyormuş. Güneş ışıklarını onlara doğru uzatmış “ Hey ne oluyor orada 

bakayım” demiş. Bulut” bu rüzgâr peşime takıldı sayın güneş, beni sabahtan beri bir o tarafa, bir 

bu tarafa uçurup duruyor” diye sızlanmaya başlamış. Küçük bulut hala “püf püf” diye bağırıp 

duruyormuş. Güneş ışıklarını rüzgâra doğru uzatmış, “ heyy rahat bıraksana o bulutu” demiş. 

Küçük rüzgâr “Ama ben yağmur yağdırmak için uğraşıyorum, bu benim görevim” demiş. 

       Güneş ışık dolu kollarını rüzgâra doğru şöyle bir uzatmış, “Bu sıcak yaz günü, ne 

yağmuru, hiç olur mu? demiş. Rüzgâr çok hevesliymiş “Ben bulutu kovalayacağım, hepsi bir 

araya gelince ortalık kararacak, ondan sonrada yağmur yağacak” diye anlatmaya başlamış. 

     Bulut, güneşin arkasına saklanmış “iyi ama ben yağmur bulutu değilim ki, sana sabahtan 

beri söyleyip duruyorum ama sen beni dinlemiyorsun ki” demiş. 

     Güneş en sonunda olaya el koymuş. Böyle küçücük bir rüzgârla, küçücük bir bulutun 

yağmur yağdıramayacağını, hele hele gökyüzünde kendisi sıcak sıcak parlarken bunun çok zor 

olacağını söylemiş. Onlara saklambaç oynamayı öğretmiş, bulut ve rüzgâr akşama kadar 

saklambaç oynayıp durmuşlar. Rüzgâr saklambaca bayılmış. Güneş’te onları izleyip durmuş. İşte 

bakın, gökyüzündeki o küçücük bulut var ya, hala saklambaç oynuyor bizim rüzgârla… 

     5N1K sorularını parçaya göre cevaplayınız. 

 
1) Güneş gökyüzünde ne yapıyormuş? 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
2) Küçük bulutu kim kovalıyormuş? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Rüzgâr küçük bulutu niçin kovalıyormuş? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Küçük rüzgâr ne zamandan beri Küçük bulutu bir o yana bir bu yana sürüklüyormuş? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Küçük Rüzgâr nasıl yağmur yağdıracağını anlatmaya başlamış? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Küçük rüzgâr ile Küçük bulut neden yağmur yağdıramıyormuş? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Küçük bulut ile küçük rüzgâr ne oynamışlar? 
A) Kovalamaca oynamışlar. 
B) Saklambaç oynamışlar 
C) kör ebe oynamışlar. 
 
8) Küçük rüzgâr, Küçük bulutu neden kovalıyormuş? 
A) canı sıkıldığı için 
B) küçük buluta kızdığı için 
C) yağmur yağdırmak için 
 
9) Güneş, küçük bulutun sesini duyunca ne demiş? 
A) Hey ne oluyor orada bakayım 
B) Neden bulutu kovalıyorsun? 
C) Biraz sessiz olur musunuz? 
 
10) Rüzgâr ile bulut neden yağmur yağdıramamışlar? 
A) Güneşin gökyüzünde sıcak sıcak durduğu için 
B)  Gündüz olduğu için 
C) Yağmurun bir gün önce yağdığı için 
 
11) Parçada aşağıdakiler-den hangisi yoktur? 
A) Güneş    B) bulut       C) göl 
 
12) Parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güneş ve Rüzgâr  B) Güneş ve Bulut 
C) bulut ve Rüzgâr 
 
13) Bulut ile rüzgâr ne zamana kadar saklambaç oynamışlar? 
A) Akşama kadar oynamışlar 
B) Canları sıkılana kadar oynamışlar 
C) Hemen oynamayı bırakmışlar 
 
14) Bulut ile rüzgârın bu kovalamacası hangi mevsimde olmuştur?  
A) İlkbahar    B) Sonbahar      C) Yaz 
 
15) Güneş gökyüzünün maviliğinde kendi kendine yatıp dururken ilk kimin sesini duymuş? 
A) Rüzgârın    B) Bulutun    C) Uçağın  


