
 

 

MAVİ ÇANTA                              
Bir hafta gidip gelmişti okul a öbür çocuklarla birlikte. Yolda yorulduğu 

için, çantasını büyük ablaları, abileri taşırdı genelde ve akşam eve vardığında 
yorgunluktan, akşam yemeğini bile yiyemeden uyuyakalırdı bir köşede.. 
            Yine böyle bir akşam uyumak üzereyken, çarşıdan gelen babası ona 
güzel bir çanta almıştı. Maviydi rengi. Yeni defterler, kalemler... Hepsini 
akşamdan çantasına doldurmuş ve başucuna koyarak uyumaya çalışmıştı o 
gece. Ama geç saatlere kadar uyku girmemişti gözlerine. Yorgun düştüğünden 
kabuslarla dalmıştı gecenin karanlığına. Çantasını kaybetmişti. Sabaha kadar 
onu bulmaya çalışmış ve sonunda kan ter içinde uyanmıştı uykusundan.  
             Saatler geçmek bilmiyordu sanki. Biran önce okula gitmek istiyordu 
o gün. Bütün arkadaşlarının çantasını görmesini istiyordu. Ablaları geldiğinde 
başı dik, koyuldu yine karlı yollara ama çantasını kimseye taşıtmak istemiyordu, 
kimsenin çantasına dokunmasını istemiyordu. Öylesine ayrıcalıklı hissediyordu ki 
kendini. İlk kez yeni bir şeyi oluyordu hayatında.  
Bütün çocuklar gıptayla bakmıştı çantasına ve içindekilere. Dünyanın en mutlu 
çocuğuydu sanki. 

( Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.) 
1. Çantasını abi ve ablaları niçin taşıyor? 
…………………………………………………………………………… 
2. Çocuk yorgunluktan neyi yapamadan uyuyakalıyor? 
…………………………………………………………………………… 
3. Çantası ne renktedir? 
…………………………………………………………………………… 
4. Çantayı kim almıştır? 
…………………………………………………………………………… 
5. Çocuk rüyasında ne görüyor?  
…………………………………………………………………………… 
6. Bir an önce okula gitmek istemesinin nedeni nedir? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
7.  Bu hikaye ne zaman yaşanmıştır? 
…………………………………………………………………………… 
8.  Çocuğun kendisini ayrıcalıklı hissetmesinin nedeni nedir? 
…………………………………………………………………………… 



 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek 
altına yazınız. 
 meltem bu gün okula Gelmedi? 
…………………………………………………………………………… 
 Elifin aplası sabahleyin erkenden kakmış. 
…………………………………………………………………………… 
 Akşam saatlerinde nevşehire yamur yadı. 
…………………………………………………………………………… 
 Bağzı günler kipat okuma yarışması yapıyoz? 
…………………………………………………………………………… 
 Öretmenimiz bizi küpüthaneye götürdü ! 
…………………………………………………………………………… 
 Bu yazı defterimize sıyar mı.  
…………………………………………………………………………… 
C. Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 
 Nereden gelip nereye gidiyorsunuz (  )  
 Yıl sonu gösterisi çok neşeli geçti (  ) 
 Evimize misafir geldi (  ) 
 Fatma(  )nın çok güzel bir tokası var (  ) 
 Yaşasın okulumuz (  ) 
 Atatürk(  )ün gösterdiği hedefe doğru yürüyoruz (  ) 
 Eyvah, kitabımı unuttum (  ) 
Ç. Aşağıdaki cümleleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

 

Her sabah elimi yüzümü ……….………………….. .  

Dişlerimi ………………………….. okula gitmem. 

Çöpleri daima  ………………..  kutusuna atarım.  

Büyüklerime ……...………..… küçüklerime …..….....……..…gösteririm.  

Her gün ………………....…… bitirince …...……..…………… okurum.   

 

saygı, sevgi - yıkarım – fırçalamadan - ödevlerimi, kitap - çöp   



 

 
NOKTALAMA İŞARETLERİ 

 Aşağıda cümleler verilmiştir. Bu cümlelerin bir kısmının sonuna nokta (.), bir 
kısmının sonuna da soru işareti (?) konacaktır. Cümleleri okuduktan sonra, 
sonuna gerekli soru işareti ya da noktaları koyun.                              
1. Bu nedir (   )             

2. Tahtayı sil (   ) 

3. Sınıfımızı temiz tutalım (   ) 

4.  Arkadaşın niçin gelmedi (   ) 

5. Önce ödevlerini yap, sonra oyna (   )  

6. Bayrak nerede (   ) 

7. Bize mi geleceksiniz (   ) 

8. Arı gibi çalışkan ol (   ) 

9. Öğretmen geldi mi (   ) 

10. Geçitlerde hangi ışıkta geçelim (   ) 

11. Erken yat, erken kalk (   ) 

12. Bunu kim yaptı (   ) 

13. Neden geciktin (   ) 

14. Temiz çocuk olacağım (   ) 

15. Atatürk'ü çok severim (   ) 

16. Sarı ışıkta geçilir mi (   ) 

17. Büyüyünce ne olacaksın (   ) 

18. Yalancıyı kimse sevmez (   ) 

19. Çalışan daima kazanır (   ) 

20. Bayramda şiir mi okudun (  )



 

                   

                        ÇIKARMA PROBLEMLERİ 

 

Soru 1 : Yukarıdaki köpeklerin 

ayaklarının sayısı ile ördeklerin ayaklarının 

sayısı arasındaki fark kaçtır?

Soru 5 : 15 sayfalık defterimin 6 

sayfasını kullandım . Geriye kaç 

sayfam kaldı? 

Soru 6: Evimizde 16 torba kömür 

vardı. Bu kış 9 torba kömür kullandık 

.Geriye kaç torba kömürümüz kaldı? 

 

Soru 2 : Ali 14 yaşındadır. Aslı ondan 6 

yaş küçüktür. Aslı’nın yaşı kaçtır? 

  Ali                 Aslı 

Soru 3 : Bir minibüste 25 yolcu vardı. İlk 

durakta ise 7  yolcu indi.   Minibüste kaç 

yolcu oldu? 

 

Soru 7: Yusuf’un 16 lirası vardı . Bu 

paranın 5 lirası ile kitap aldı.Geriye 

kaç parası kaldı ? 

  

Soru 4 : Buzdolabında 9 tane muz vardı . 

3 tanesini ben yedim. 2 tanesini de annem 

yedi . Babama kaç muz kaldı?  
Soru 8: Bahçedeki sedir ağacına 15 

tane sakarmeke kuşu kondu.Sonra 9 

tanesi uçtu gitti. Ağaçta kaç tane 

sakarmeke kuşu kaldı?  

 

  


