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OTOMOBİLE BİNERKEN 

Cem ile Cenk iki kardeşti. O gece ailece misafirlikten dönüyorlardı. 

Arabaya binerken Cem, Cenk’e bir trafik kuralını hatırlattı. 

— Cenk ağabey. Hani otomobilin yol tarafındaki kapısından 

binilmezdi, dedi. 

Cenk, kaldırıma doğru yürüdü. 

—Tamam. Hatalıyım, özür dilerim, dedi. 

Bu arada Cem, annesinin yerine, öne oturmak istedi. Annesi: 

—Hayır Cem! Senin önde oturman tehlikeli. On yaşını bitirinceye 

kadar önde oturamazsın, dedi. 

Çocuklar arkaya, anne ve babaları öne oturdular. Emniyet 

kemerlerini bağladılar. Araba hareket etti. Bir ara Cem, ağabeyi ile boks 

yapmak istedi. Cenk, kardeşini uyardı:  

— Araçta sürücünün dikkatini dağıtacak hareketler yapmak yasaktır, 

dedi. Babaları: 

—Sadece o yasak değil Cem. Araçlardan elini, kolunu çıkarmak da 

yasak. 

Sonra yanıcı, patlayıcı maddelerle oynamak da yasak, dedi. 

Cem çekinerek babasına: 

—Şey, baba patlayıcı madde dedin de... Sakız da bu yasağa giriyor 

mu? Diye, sordu. Cem'in bu sorusuna hep birlikte güldüler. 

Kimler otomobile bindi?  

1. Cem, Cenk ve ailesi nereden dönüyorlardı?  

………………………………………………………………… 

2. Cem, Cenk ve ailesi ne zaman dönüyorlardı?  

………………………………………………………………… 

3. Cem’in uyarısına Cenk nasıl tepki gösterdi?  

………………………………………………………………… 

4. Hep birlikte neden güldüler?  

………………………………………………………………… 

5. Cem’in sorusuna tepkileri ne oldu?  

………………………………………………………………… 
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UÇURTMAMIZ 

 

Bahar gelmişti. Tüm çocuklar kırlara koşmuş, uçurtma 

uçuruyorlardı. Kerem ve Didem de bir uçurtma yapmaya karar 

verdiler. Hemen işe koyuldular. İki saat sonra uçurtmaları hazırdı. 

Fakat tüm çabalarına rağmen uçurtmaları  uçmuyordu. Çünkü 

ona kuyruk yapmayı unutmuşlardı. 

 

1-Kerem ve Didem ne yaptılar? 

………………………………………………………………… 
 

2-Kerem ve Didem’in yaptığı uçurtma neden uçmadı? 

………………………………………………………………… 
 

3-Çocuklar kırlarda ne yapıyorlarmış? 

………………………………………………………………… 
 

4-Çocuklar uçurtmayı hangi mevsimde uçurmuşlar? 

………………………………………………………………… 
 

5-Çocuklar uçurtmayı kaç saatte yapmışlar? 

………………………………………………………………… 
 

6-Uçurtma niçin uçmamış? 

………………………………………………………………… 
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  Ahmet bir ilkbahar günü kırlara çıkmış. Kırlarda türlü türlü 

çiçekler varmış. Tam bu çiçekleri toplarken gözüne bir şey 

takılmış. Bu da beyaz bir kelebekmiş. Ahmet kelebeği çok sevdiği 

için onu yakalamaya çalışmış. Kelebek ormanın derinliğine doğru 

uçuyormuş. Ahmet kelebeği yakalayayım derken ormanın içlerine 

doğru gitmiş.   Bir süre sonra kaybolduğunu anlamış ve hemen 

kelebeğin peşini bırakmış. Evine  gitmek için geri dönmüş. Evini 

aramaya koyulduğunda evinin yolunu bir türlü bulamamış. Paniğe 

kapılıp sağa sola koşmuş. Yatağında doğrulup  etrafına bakınca 

bunun bir rüya olduğunu anlamış. Rüya da olsa bir daha böyle 

dikkatsiz hareket etmeyeceğine kendi kendine söz vermiş. 

 

Ahmet nerede çiçek toplamaya  çıkmış? 

………………………………………………………………… 
Ahmet neyi yakalamaya çalışmış?  

………………………………………………………………… 
Kelebek ne renkmiş?   

………………………………………………………………… 
Öykünü geçtiği yer neresidir?   

………………………………………………………………… 
Ahmet nasıl kayboluyor? 

………………………………………………………………… 
Öykümüzün kahramanları kimlerdir? 

………………………………………………………………… 
Olay ne zaman yaşanıyor? 

………………………………………………………………… 
Bu öykünün başlığı sizce ne olabilir? 

………………………………………………………………… 
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BİLGİN 

 Bilgin, sürekli açıkgözlülüğü ile övünen bir çocuktu. Sinemada bilet 

alırken, otobüs, dolmuş beklerken, sıraya girmekten hiç hoşlanmazdı. Alışveriş 

yaptığı dükkanlarda da kasa önlerinde sıra beklemezdi. Hemen, 

bekleyenlerin arasına dalardı. Ne yapar eder, öne geçmenin, işini tezden 

bitirmenin yolunu bulurdu. 

 Onun küçüklüğünden beri “ Açıkgöz” olmaya özendiren ailesi de 

oğullarının bu özelliğiyle övünür dururlardı. 

 Bilgin, o yıl beşinci sınıfa geçiyordu. Okulunun kapanmasına az bir 

süre vardı. Bir gün, sınıfça Sirkeci’den trene binip Florya’ya geziye gittiler. 

Oradaki piknik yerine yayıldılar. Neşe içinde koştular, oynadılar. Sonra 

çıkanlarını açtılar. Güle oynaya azıklarını yemeğe başladılar.  

1. Bilgin, ne ile övünürdü? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazdı? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Bilgin, ne zaman geziye gitti? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Bilgin, kimlerle geziye gitti? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Bilgin, nasıl bir çocuktu? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Bilgin’i “Açıkgöz” olmaya özendiren kimdi? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Nereye geziye gittiler? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Ne ile geziye gittiler? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Bilgin; niçin sıraya girmekten hoşlanmıyor? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

10. Azıklarını nasıl yemeye başladılar? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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