
 

 

 İki hırsız birlikte bir eşek çalmışlar. Hırsızlardan biri eşeği satmak istiyormuş. Diğeri ise 

satmak istemiyormuş. Bir türlü anlaşamamışlar ve kavgaya tutuşmuşlar. Bu sırada başka bir 

hırsız eşeği çalmış. Böylece kavga da bitmiş.

Aşağıdaki soruları bu parçaya göre cevaplayalım.

1. Eşeği ilk önce kaç kişi çalıyor?

 A) bir kişi 

B) iki kişi 

C) üç kişi 

2. Hırsızlar hangi konuda tartışıyorlar? 

 A) Eşeğe binmek için 

 B) Eşeğe yem vermek için 

 C) Eşeği satmak için 

 

3. Hırsızlar kavga ederken ne oluyor? 

 A) Hırsızın biri öbürünü dövüyor.

 B) Yorganları kayboluyor. 

 C) Başka bir hırsız eşeği çalıyor.

 

4. Bu parçada kaç tane cümle vardır? 

 A) beş 

B) altı 

C) yedi  

 

5. Birinci cümlede kaç kelime vardır? 

 A) altı 

B) beş 

C) dört 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hece sayısı diğerlerinden 

 A) Birlikte bir eşek çalmışlar.

 B) Bir türlü anlaşamamışlar. 

 C) Böylece kavga da bitmiş.

 

7. Doğru olanları yeşile, yanlış olanları 

 İki hırsız birlikte bir at çalmış

 Hırsızlar bir türlü anlaşamamışlar.

 Eşeği başka bir hırsız çalmış.

 Kavgayı bitirmek için polis gelmiş.
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HIRSIZLARLA EŞEK 

İki hırsız birlikte bir eşek çalmışlar. Hırsızlardan biri eşeği satmak istiyormuş. Diğeri ise 

satmak istemiyormuş. Bir türlü anlaşamamışlar ve kavgaya tutuşmuşlar. Bu sırada başka bir 

hırsız eşeği çalmış. Böylece kavga da bitmiş. 

daki soruları bu parçaya göre cevaplayalım.

Eşeği ilk önce kaç kişi çalıyor? 

  

  

Hırsızlar hangi konuda tartışıyorlar?  

ne oluyor?  

) Hırsızın biri öbürünü dövüyor. 

) Başka bir hırsız eşeği çalıyor. 

Bu parçada kaç tane cümle vardır?  

  

  

Birinci cümlede kaç kelime vardır?  

  

  

çizili sözcüklerin hangisinde hece sayısı diğerlerinden 

bir eşek çalmışlar. 

 

. 

, yanlış olanları kırmızıya boyayınız. 

İki hırsız birlikte bir at çalmışlar. 

Hırsızlar bir türlü anlaşamamışlar. 

Eşeği başka bir hırsız çalmış. 

Kavgayı bitirmek için polis gelmiş. 

Okuma Anlama 

İki hırsız birlikte bir eşek çalmışlar. Hırsızlardan biri eşeği satmak istiyormuş. Diğeri ise 

satmak istemiyormuş. Bir türlü anlaşamamışlar ve kavgaya tutuşmuşlar. Bu sırada başka bir 

daki soruları bu parçaya göre cevaplayalım. 

çizili sözcüklerin hangisinde hece sayısı diğerlerinden azdır?  



 

 Biz her yaz, İzmir’in Foça ilçesine gideriz. Burada dedemin bir çiftliği var. Çiftlikte 

tavuk, ördek, kaz gibi kümes hayvanla

hayvanlar ve inek, öküz, manda gibi büyükbaş hayvanlar var.

 Çiftliğin bekçiliğini Karabaş yapıyor. Karabaş çok akıllı bir köpek. Bizi yazdan yaza 

görüyor. Ama yine de tanıyor. 

Aşağıdaki soruları

1. Onlar, her yaz nereye gidiyorlarmış?

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

 

2. Çiftlikte hangi kümes hayvanları varmış?

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

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

3. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar hangileriymiş? 

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

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

 

4. Çiftliğin bekçiliğini kim yapıyormuş?

…………………………………………………………………

 

5. Parçada geçen özel adları(isimleri)

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

 

6. Aşağıdakilerden hangisi birleşik

 A) Çiftlik 

B) Karabaş 

C) bekçi 

7. Hangisi küçükbaş hayvan değildir

 A) keçi 

B) koyun 

C) inek 

8. Hangi kelimenin yazılışı yanlıştır

 A) ördek 

B) izmir 

C) manda 

9. Hangi kelimenin hecelenişi yanlıştır

 A) büy – ük – baş    

B) Ka – ra – baş   

C) çift - lik 

İnetraktif Eğitim 
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DEDEMİN ÇİFTLİĞİ 

in Foça ilçesine gideriz. Burada dedemin bir çiftliği var. Çiftlikte 

tavuk, ördek, kaz gibi kümes hayvanları var. Bunlardan başka koyun, keçi gibi küçükbaş 

hayvanlar ve inek, öküz, manda gibi büyükbaş hayvanlar var. 

Çiftliğin bekçiliğini Karabaş yapıyor. Karabaş çok akıllı bir köpek. Bizi yazdan yaza 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Onlar, her yaz nereye gidiyorlarmış? 

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

Çiftlikte hangi kümes hayvanları varmış? 

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

………………………………………………………………………………

Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar hangileriymiş?  

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

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

Çiftliğin bekçiliğini kim yapıyormuş? 

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

(isimleri) yazınız. 

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

birleşik isimdir? 

  

  

değildir? 

  

  

yanlıştır?  

  

  

yanlıştır?  

  

  

in Foça ilçesine gideriz. Burada dedemin bir çiftliği var. Çiftlikte 

rı var. Bunlardan başka koyun, keçi gibi küçükbaş 

Çiftliğin bekçiliğini Karabaş yapıyor. Karabaş çok akıllı bir köpek. Bizi yazdan yaza 

yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

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

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

………………………………………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………………… 

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


