
EMİR İLE SEMİH SİNEMADA
Emir ile Semih’in anneleri iyi arkadaştı. İyi

anlaşırlardı. Emir ile Semih te iyi arkadaştılar ve iyi

Okuma Anlama

Emir ile Semih’in anneleri iyi arkadaştı. İyi
anlaşırlardı. Emir ile Semih te iyi arkadaştılar ve iyi
anlaşırlardı. Aynı sınıfta oldukları için sık sık
görüşürlerdi. Birlikte eğlenirler, gezilere, sinemaya
ve tiyatroya giderlerdi.

Bir pazar günü Anneleri, Emir ile Semih’i
sinemaya götürdü. Emir ile Semih, sinemada bazı
arkadaşlarını gördüler. Hep birlikte filmi izlediler.
Film bitince, Emir’in annesi, Semih’i ve annesini çaya
davet etti. Birlikte Emir’in evine gittiler. Çaylarını
içtiler. Kek ve kurabiye yediler. Hep birlikte çok
güzel bir gün geçirdiler.

www.testimiz.com



1. Metnin kahramanları kimlerdir?
……………………………………………………….

2. Çocuklar anneleriyle birlikte nereye gitmişler?
……………………………………………………….

3. Olay ne zaman geçmiş?
……………………………………………………….

4. Kim Mert ile annesini çaya davet vermiş?
……………………………………………………….

5. Çayla birlikte neler yemişler?5. Çayla birlikte neler yemişler?
……………………………………………………….

NOKTA: Tümcelerin sonuna nokta işareti konur. 
Noktadan sonra büyük harfle başlanır. Okurken 
noktada nefes alacak kadar durmalıyız. 

Örnek: Kitap okumayı çok seviyorum. Her gün 
düzenli olarak kitap okuyorum. 
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TOP OYUNU
Çınar ile arkadaşları sokakta top 

oynuyorlardı. Çok bağırdıkları için gürültü oluyordu. 

Okuma Anlama

Çınar ile arkadaşları sokakta top 
oynuyorlardı. Çok bağırdıkları için gürültü oluyordu. 
Üstelik top sokaktaki evlerin pencerelerine 
çarpıyordu. Bu da evlerde oturanları rahatsız 
ediyordu. Fatma  teyze, gürültüye daha fazla 
dayanamadı. Balkondan çocuklara seslendi: 

‘’Çocuklar! Sokakta bu kadar gürültü 
yapılmaz. Topunuz pencerelere çarpıyor. Her an 
bir cam kırabilirsiniz. Hem gürültü yapıyor hem de 
çevreye zarar veriyorsunuz. Top oynayacaksanız 
top sahasına gitmelisiniz.’’ dedi.  

Çocuklar Fatma teyzeye hak verdiler. 
Ondan özür dilediler. Bir daha sokakta top 
oynamadılar. www.testimiz.com



1. Çınar ne yapıyormuş?
………………………………………………………

2. Kim çocuklardan rahatsız olmuş?
………………………………………………………..

3. Çevredekiler neden rahatsız oluyormuş?
………………………………………………………

4. Çocuklar Fatma teyzeye ne demişler?
………………………………………………………

5. Çocuklar bu olaydan sonra ne yapmamışlar?
………………………………………………………

SEVGİ SEVGİ 
Sabah oluyor 
Gidiyorum okula 
Birkaç dersten sonra, 
Öğleye doğru,
Annem geliyor aklıma. 

Oysa,
Öğretmenimiz öyle iyi
Öyle güzel ki…
İçimden diyorum,
Annem olsa!
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