
 

 

  

 Nasreddin Hoca’ya yaşını sormuşlar. 

yine kırk demiş. 

 “Aman Hocam! Demişler. 

oluyor?” 

 Hoca bu, altta kalır mı hiç! 

dönmem.” 

1. Soruları metne göre cevaplayalım.

 I) Kime yaşını sormuşlar?

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

 II) Hoca kaç yaşında olduğunu söylemiş?

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

 III) Bir yıl sonra Hoca’nın gerçek yaşı kaç olm

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

2. Doğru olanları yeşil renge, yanlış olanları 

 Hoca’ya adını sormuşlar.

 Hoca yaşının kırk olduğunu söylemiş.

 Hoca bir yıl sonra kırk bir yaşındayım demiş.

 Hoca aslında otuz beş yaşınd

3. “Geçen yıl sorduğumuzda da kırk demiştin.

hangisini koyarsak anlam değişmez?

 A) hafta  

 B) sene 

 C) mevsim 

4. “yaş” kelimesi hangi cümlede 

 A) Bu hafta yaş günümü kutlayaca

 B) Ablam dokuz yaşına bastı.

 C) Yağmur yağınca balkon yaş oldu.

5. Hangi cümlenin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 A) nasreddin hocanın fıkraları çok komiktir.

 B) Babam bana fıkra kitabı almış.

 C) Her akşam kitap okumadan uyumam.

6. Hangi sözcük cümlede her zaman büyük harfle başlar?

 A) Çocuk  

 B) Nasreddin 

 C) Fıkra 
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ya yaşını sormuşlar. “Kırk” demiş. Bir yıl sonra tekrar sormuşlar, 

Aman Hocam! Demişler. “Geçen yıl sorduğumuzda da kırk demiştin. Bu nasıl 

Hoca bu, altta kalır mı hiç! “Eee, çocuklar!” demiş. “Bilirsiniz, ben sözümden 

Soruları metne göre cevaplayalım. 

) Kime yaşını sormuşlar? 

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

) Hoca kaç yaşında olduğunu söylemiş? 

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

nın gerçek yaşı kaç olmalıydı? 

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

renge, yanlış olanları kırmızı renge boyayalım.

ya adını sormuşlar. 

Hoca yaşının kırk olduğunu söylemiş. 

Hoca bir yıl sonra kırk bir yaşındayım demiş. 

Hoca aslında otuz beş yaşındaymış.  

sorduğumuzda da kırk demiştin.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine 

hangisini koyarsak anlam değişmez? 

  

  

kelimesi hangi cümlede “ıslak ”anlamında kullanılmıştır? 

) Bu hafta yaş günümü kutlayacağım. 

) Ablam dokuz yaşına bastı. 

) Yağmur yağınca balkon yaş oldu. 

Hangi cümlenin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

asreddin hocanın fıkraları çok komiktir. 

) Babam bana fıkra kitabı almış. 

) Her akşam kitap okumadan uyumam. 

cümlede her zaman büyük harfle başlar? 

  

  

Okuma Anlama  

demiş. Bir yıl sonra tekrar sormuşlar, 

Geçen yıl sorduğumuzda da kırk demiştin. Bu nasıl 

Bilirsiniz, ben sözümden 

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

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

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

renge boyayalım. 

cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine 



       

 

 

 

 Uzay sonu olmayan bir boşluktur. Güneş, yıldızlar, Ay, Dünya

gezegen uzayda yer alır. 

 Dünya’mız ışığını Güneş’ten alır. Güneş doğunca sabah olur. Her yer aydınlanır. 

Güneş batınca her yer karanlık olur.

 İnsanlar, her zaman uzayı çok merak etmişlerdir. Bu nedenle birçok araştırma 

ve çalışma yapılmıştır. 

 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Uzay denilince aklımıza neler gelir?

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

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

2. Uzayda neler vardır? 

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

…………………………………………………………………………………………………

3. Dünya’mız ışığını nereden alır? 

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

 

4. İnsanlar uzayla ilgili meraklarını gidermek için neler yapmışlardır?

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

 

5. Dünya’mız ne zaman aydınlanır?

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

 

6. Dünya’mız ne zaman karanlık olur?

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

 

7. Resimlerdeki varlıkların adlarını boşluklara yazınız.

 

 

 

 

 

………………………     ………………
 

       

UZAYDA NELER VAR? 

 

Uzay sonu olmayan bir boşluktur. Güneş, yıldızlar, Ay, Dünya

ten alır. Güneş doğunca sabah olur. Her yer aydınlanır. 

Güneş batınca her yer karanlık olur. 

İnsanlar, her zaman uzayı çok merak etmişlerdir. Bu nedenle birçok araştırma 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

ay denilince aklımıza neler gelir? 

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

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

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

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

mız ışığını nereden alır?  

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

İnsanlar uzayla ilgili meraklarını gidermek için neler yapmışlardır?

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

ydınlanır? 

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

mız ne zaman karanlık olur? 

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

Resimlerdeki varlıkların adlarını boşluklara yazınız. 

……………….. …………………  ……………………

     

Uzay sonu olmayan bir boşluktur. Güneş, yıldızlar, Ay, Dünya’mız ve birçok 

ten alır. Güneş doğunca sabah olur. Her yer aydınlanır. 

İnsanlar, her zaman uzayı çok merak etmişlerdir. Bu nedenle birçok araştırma 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

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

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

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

………………………………………… 

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

İnsanlar uzayla ilgili meraklarını gidermek için neler yapmışlardır? 

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

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

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

………………… ……………………. 


