
           

 

         AMBULANS 

 Ceren ile Suna 2. sınıfa 

gidiyorlardı. Kış ayları olduğu için 

hava çok soğuktu. Dışarı 

çıkamıyorlardı. Ceren’in evinde 

oturuyorlardı. Canları çok sıkılmıştı. 

Ceren’in aklına bir fikir geldi.  

 - Suna hadi ambulansı arayalım, buraya gelsin. Onun renkli 

ışıklarını görürüz hem de eğleniriz, dedi. 

 Suna’nın aklına öğretmeninin dediği söz aklına geldi.  

 - Öğretmenimiz “ Acil durum numaralarını boş yere arayarak 

meşgul etmemeliyiz.” demişti. Bence aramayalım.  

 Ceren, Suna’yı dinlemedi, Annesinin telefonunu alıp 112’yi aradı. 

Telefon açılınca Ceren evin adresini verip annesinin hasta olduğunu 

söyledi telefonu kapattı. Aradan beş dakika geçmemişti ambulans 

siren çalarak evin önüne geldi. Ceren çok eğleniyordu.   

 Ceren’in annesi kapıyı açtı. Burada hasta hiç kimsenin 

olmadığını söyledi. Hemşireler boşa yapılan ihbarlar yüzünden 

gerçekten yardıma ihtiyaç olanlara yardım edemediklerini söyledi. 

Ambulans gittikten sonra Ceren yaptığı hatayı anlamıştı.  

 SORULAR 

1- Ceren ile Suna neden dışarı çıkamıyorlardı ? 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Ceren’in aklına nasıl bir fikir geldi ? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Öğretmen onları nasıl uyarmıştı ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4- Ceren ambulansı aradıktan sonra neler oldu  ?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5- Hemşireler nasıl bir uyarıda bulundu ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Cümlede ismin yerine kullanılan kelimelere adıl(zamir) 

denildiğini öğrenmiştik. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun 

zamirleri yazınız. 

 

      Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar  

 

 …………  sınıfımı çok seviyorum. 

 ………… bu ödevi yaptın mı? 

 ………… yarışmaya katıldın mı? 

 ………… hangi filme gideceksiniz. 

 ………… sınıflarını başarıyla temsil ettiler. 

 ………… Topkapı Müzesi’ne ne zaman gittin? 

 ………… daha hazırlanmadın mı? 

 ………… Seren ’e anlatmış. 

 ………… Çanakkale’ye gidecek misiniz? 

 ………… bu etkinliği yaptık. 

 …………  kaydırakta kayıyorlar. 

 ………… oynamayacak mısınız? 
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Aşağıdaki bölme işlemi ile ilgili problemleri çözelim 

 

1-  32 Elmayı 4 sepete eşit olarak paylaştırdık. 

Her sepete kaç elma düşer? 

 

 

 

 

2-   Ahıra 24 inek ayağı vardır. Ahırdaki inek  

sayısı kaç tanedir? 

 

 

 

 

3-  2/A sınıfında 27 öğrenci vardır. Her sırada 3 öğrenci 

oturduğuna göre sınıfta kaç sıra vardır? 

 

 

 

 

 

4- Kümesteki tavukların ayakları sayısı 14'tür.Kümeste kaç tavuk 

vardır? 

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların 

başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. 

 

(.....) Teknolojik araç ve gereçler 

hayatımızı kolaylaştırır. 

(.....) Yaşımıza uygun olsada olmasada 

televizyondaki her programı izleyebiliriz. 

(.....) Televizyondaki     işareti programı ailece 

izleyebileceğimizi gösterir. 

(.....) Tablet veya bilgisayarda oyun oynarken kişisel 

bilgilerimizi isteyen mesajları,  bilgilerimizi vererek 

yanıtlamalıyız. 

(.....) Teknolojik ürünleri sınırsızca kullanabiliriz. 

(.....) Tablet veya telefonu şarjda iken kullanabiliriz. 

(.....) Elektrikli ev aletlerini elimiz ıslak olsa da  

kullanabiliriz. 

(.....) Bazı elektrikli aletleri büyüklerimizin yardımı ile 

kullanabiliriz. . 

(.....) İnternette adresimizi veya telefon numaramızı 

isterlerse rahatlıkla verebiliriz. 

(.....) Uyku saatimiz gelse bile film bitmeden 

uyumamıza gerek yoktur. 

  

   


