
YEMEK MASASINDA 
   Yorucu bir günün ardından nihayet hepimiz eve gelmiştik.  Mutfaktan nefis 

kokular geliyordu. Annem yemekleri hazırlarken babamla birlikte sofrayı 
hazırlamaya koyulduk. Bir yandan da babama okulda olanları anlattım. 
-Babacığım bugün öğretmenimiz bizlere zihinden toplama işlemi yapmayı gösterdi. 
Aslında sayıları yuvarlamamızın toplama işlemini kolaylaştırdığını söyledi. 

Tam bu sırada kardeşim Yavuz Selim ‘Ben de sayıları yuvarlayabiliyorum.’ dedi. 
Elinde sayıların yazılı olduğu kâğıdı top gibi buruşturmuş.  Bu kâğıt topu halının 
üzerinde yuvarlayıp duruyordu. Ve bir yandan da ‘ Abicim, bak sayıları 
yuvarlıyorum’ diyordu. Babam ve ben onun bu haline çok güldük.   
      Ellerimizi yıkayıp ailece sofraya oturduk. Bu kurala uymayan tek kişi küçük 
kardeşim Yavuz Selim’di. Yavuz bu sefer de elini yıkamayı unutmuştu. Babam onu 
uyardı. Yavuz Selim özür dileyerek sofradan kalktı. Ellerini yıkayıp geri geldi. Geldi 
gelmesine de bu sefer bir türlü susmak bilmiyordu. Ne çok konuşuyordu. Konuşurken 
ağzındaki tüm lokmalar görünüyordu. Ayrıca ağzını da şapırdatıyordu. Yavuz bugün 
tv de böcekleri anlatan bir belgesel izlemişti. Ve bize hiç durmadan bu böcekleri 
anlatıyordu. Sofrada en sevdiğim yemekler olmasına rağmen yine tüm iştahım 
kaçmıştı.  

Sorular 
   S.1)Çocuğun annesi yemekleri hazırlarken çocuk ve babası ne yapıyor? 
............................................................................................................................. ................................................... 

 

   S.2)Çocuk o gün okulda ne öğrenmiştir? 
............................................................................................................................. ................................................... 

 

   S.3)Çocuğun kardeşi Yavuz Selim, sayıları nasıl yuvarlıyor? 
............................................................................................................................. ................................................... 

 

   S.4)Sofraya oturmadan önce herkes ne yaptı? 
............................................................................................................................................ .................................... 

 

 S.5) Sizce Yavuz Selim’in yaptığı hatalar nelerdir?Sofrada uyulması gereken görgü 
kuralları nelerdir? 
............................................................................................................................. ................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................... 

  S.6)Metnin anafikri nedir? 
............................................................................................................................. ................................................... 

 



1.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? 
    A. balık         B. bebek      C. bilye 
 

2.Alfabemizin 10. harfi aşağıdaki çocukların hangisinin isiminin ilk harfinde doğru verilmiştir? 
  A. GÜLAY.              B HÜLYA   .               C.     CAN 
                 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? 
   A. Okula zamanında gel.           B. Eski tabaklarımı yenisiyle değiştirdim. 
                   C. Akşama misafirler gelecek. 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir?  
    A) Öf, canım sıkıldı    B) Aylin, annesine çiçek aldı    C) Bugün beslenmemi unuttum 
 

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel ad vardır? 
  A. Annem Batman’a gitti.  B. Bugün hava çok güzel.      C. Dün akşam teyzem geldi. 
 

6.Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? 
  A. Evimizi sarı renge       B. Hava çok güzel.          C. Babam bana para 
 

7. Çoğul eki “–ler” aşağıdaki kalın yazılan sözcüklerden hangisine çoğulluk anlamı 
katmamıştır? 
A) İşçiler hep beraber ağaçtaki elmaları topluyordu. 
B) Güler bu sabah okula geç kalmış. 
C) Öğrenciler sırayla okula giriyorlar. 
8. ’’Ak saçlı nine neşeli hikayeyi usulca okudu .’’  Cümlede geçen kelimelerin eş anlamlıları 
hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A. beyaz - kızgın - yanıt          B.  Beyaz - mutlu - öykü        C. Beyaz – kara - hikaye 
 

9.Satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisi yanlış olarak ayrılmıştır? 
   A……kaz-              B……..ka-             C……….bak- 
      andık                   mera                    lava 
 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır? 
     A. Annem, bize ne zaman geleceğinizi sordu        B. Emine ikinci sınıfa mı gidiyor 
                        C. Bu kedi güzel mi güzel 
11.Aşağıdaki canavarlardan hangisi ünlü harflerimizi doğru olarak söylemiştir? 
A.                                                B.  
 
                 C. 
 
12.         “Arkadaşımın kedisi pamuk çok yaramaz. 
           Cümlesinde yazım yanlışı olan kelime hangisidir? 
A.  arkadaşımın      B.  kedisi           C.  pamuk 
 

a,e,i,s,u,ü,o,ö 

a,b,e,d,i,o,u,ö a,e,ı,i,o,ö,u,ü 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI:                        

KÖŞE SAYISI:        

AYRIT SAYISI:     

YÜZ SAYISI:         

ADI:               

KÖŞE SAYISI:         

AYRIT SAYISI:      

YÜZ SAYISI:           

ADI:  

KÖŞE SAYISI:        

AYRIT SAYISI:     

YÜZ SAYISI:          

ADI:            

KÖŞE SAYISI:       

AYRIT SAYISI:      

YÜZ SAYISI:          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

ADI:                   

KÖŞE SAYISI:         

AYRIT SAYISI:       

YÜZ SAYISI:           

ADI:                      

KÖŞE SAYISI:        

AYRIT SAYISI:       

YÜZ SAYISI:           

ADI:                           

KÖŞE SAYISI:       

AYRIT SAYISI:      

YÜZ SAYISI:          

  


