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ELMA KOKULU KADIN  

Adı Sevda’ydı. Ona “Elma Kokulu Kadın” ismini ben takmıştım. Öpücüğü 
elma kokardı. Belki de bu nedenle pembe, tombul yanaklarını yıllarca elma 
sandım. O, herkesten farklıydı. Günün her saatinde şen şakraktı.  

Bir gün annemle Sevda teyzeye gittik. Annemle konuşurken ara sıra 
gözlerini bana doğru kaydırıyordu. Bir süre sonra sıkıldığımı anlamıştı. Kalkıp 
bana bir kavanoz getirdi. İçi çeşitli takılarla doluydu. Açgözlüler gibi 
bileziklerin hepsini kollarıma taktım. Kolyelerin hepsini boynuma doladım. 
Bütün gün oynadım, dolaştım evin içinde. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.  

Annem, “Gitme zamanı geldi.” deyince takıları kavanoza doldurdum. 
Sadece bir tanesini dışarıda bıraktım. Giderken “Bu kolyeyi bana verir 
misiniz?” diye sordum. Annem utançtan ellerini yüzüne kapadı. “Hayır, o 
kolyeyi kimseye veremem.” dedi. Yanaklarım al al olmuştu. Kolyeyi yavaşça  
  masanın üstüne bıraktım. 

 
Metni Okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Metne farklı başlık yazalım. 

1. Kadına o ismi kim takmış? 

2. Niçin bu adı takmış? 

3. Çocuğa göre, Sevda’nın diğerler insanlardan farkı neymiş? 

4. Sevda çocuğa ne getirmiş? 

5. Çocuk, Sevda teyzeden ne istemiş? 

6. Metindeki altı çizilmiş cümle ne anlama gelir? 
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Aşağıdaki cümlelerdeki hece sayısını kutuya yazalım. 

Bir hayvan beslemeye karar verdi. 

Bunun üzerine şaşırıp kaldı annem. 

Kolyelerin hepsini boynuma doladım. 

Yemek yerken höpürdetiyordu. 

İlkokul günlerimiz çok eğlenceliydi. 

Sevgi en güzel duygumuzdur. 

Korkunç bir olaya yaşanmadı. 

Hüseyin Yurttaş, iyi bir yazardır. 
Hecelemeler doğru mu yanlış mı? 

ya-rış-ma 

kul-ak-lık 

ö-rüm-cek 

ik-lim 

çünkü 

sözcük 

ile 

veya 

olay 

acemi 

için 

yarım 

ku-rt 

a-raş-tır-ma 

öd-ev 

Trak-tör 

Sözcüğün tek başına anlamı var mı? 
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Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayalım. 
 

1. Kaç tane inek besleniyor? 

2. Koyun sayısı keçi sayısından kaç fazladır? 

3. Ördek ve keçilerin farkı kaçtır? 

4. Çiftlikteki en fazla olan hayvan en az olan 
hayvandan kaç fazladır? 

5. Çiftlikteki ördeklerin ayak sayısı keçilerin ayak 
sayısından kaç eksiktir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D    Y 
 

 

Cebimdeki paranın çeyreği ile 15 TL’lik 
kitabı alabiliyorum. Cebimde kaç TL para 
vardır? 

Pirinç 5 TL, bir dondurma 50 kr’dir. 8 
kilogram pirinç ve 7 dondurma alan birisi 
ne kadar ödeme yapmalıdır? 

90 TL olan paramın 45 TL’si ile kitap, 
23 TL’si ile boya kalemleri aldım. Kaç TL 
param kalır? 

87 TL’lik market alışverişi yaptım. 
Satıcıya 4 tane 20 TL, 2 tane 5 TL 
verdim. Alacağım para üstü ne kadar 
olur? 

4 tane 20 TL ile pazara gittim. Kilosu 3 
TL olan elmadan 8 kilo , 5 TL olan 
kirazdan 3 kilo aldım. Ne kadar para 
üstü? ? 

Kumbaramdan çıkan 8 tane 1 TL ve 8 
tane 50 kuruşun, 4 TL’sini harcadım. Kaç 
TL param kalır? 

Aşağıdaki problemleri yukarıdaki görsellere göre cevaplayın. 

Aşağıdaki ifadelerde istenen zamanı yazalım. 

Hava koşulları doğal bir unsurdur. 

Dağlık bölgelerdeki insanların ulaşımı daha kolaydır. 

Çok sıcak bölgelerde insanlar kalın giyinirler. 

Yağmurun çok yağması sel ve toprak kaymasına yol açar. 

Rüzgar hiçbir zararı olmayan bir doğa olayıdır. 

2 gün önce  

Doğru mu yanlış mı? 
 

4 gün önce  

6 saat önce  8 saat önce  

Akarsular tarım ve sanayi faaliyetleri için gereklidir. 


