
           

 
 

KINALI HASAN  

Yüzbaşı Sırrı Bey, ikindi 

vakti yeni gelen askerleri teftiş 

ederken, içlerinde bir tanesinin 

saçının bir tarafı kınalanmış 

olduğunu görür ve takılır: “Hiç 

erkek kınalanır mi? Mehmetçik: 

Buraya gelmeden evvel, anam 

kınalamıştı komutanım” der ve sebebini bilmediğini ilave eder. 

Komutanın isteği üzerine anasına haber salar, “Niye benim saçımı 

kınaladın?” Gelen cevabi mektupta şunlar yazar: 

“Ey gözümün nuru Hasan’ım, 

    Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde 

alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı 

kalamazsın… Ben, senin 

anan isem. Beni ve seni 

Allah yarattı, vatan büyüttü. 

Allah, bu vatan için seni 

besledi. Bu vatanın ekmeği 

iliklerinde duruyor… 

    Sen bu ailenin seçilmiş kurbanısın… 

        Hasan’ım, söyle zabit efendiye… Bizim köyde kurbanlık 

ayrılan koyunlar kınalanır… Ben de seni evlatlarımın arasından 

vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım…    

Gözlerinden öperim… 

                                                 Anan – Hatice 

 Anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını bulalım. 

teftiş :……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

kına : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

ecdad : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

zabit : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

SORULAR 

1- Yüzbaşı askere ne sormuş ? 

.................................................................... …………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2- Asker annesine yazdığı mektupta ne sormuş ? 

............................................................................ …………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3- Annesi neden Hasan’ın saçına kına yakmış ? 

.......................................................... …………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4- Çanakkale Savaşı  hakkında ne biliyorsunuz ? 

……………………………… ………………………………………………… 

...........................................................................................................

......………………………………………………………………………………

…………. 
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Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzelterek 

yazınız. Boşluklara da uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

 

- deryanın kedisi kaybolmuş(  ) 

…………………………………………………………………………. 

- çay(  ) kahve(  ) limonata(  ) bir de kola istedik(  ) 

…………………………………………………………………………. 

- Bu öyküde neler anlatılıyor(  ) 

…………………………………………………………………………. 

- ey türk Gençliği(  ) 

…………………………………………………………………………. 

- hep Birlikte şarkı söyleyelim mi(  ) 

…………………………………………………………………………. 

- Ne kadar güzel bir şey bu(  ) 

……………………………………………………………………. 

-sena(  ) evlin(  ) elsem(  ) ve behlülü yemeğe 

çağırmadınız mı(  ) 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

- benimle oyun oynamak istermisiniz(  ) 

…………………………………………………………………………. 

- adın nedir senin bakayım(  ) 

…………………………………………………………………………. 

Aşağıdaki metinde boşluklara uygun noktalama işaretlerini 

koyunuz. 

 

AYŞE’NİN OYUNCAK BEBEĞİ 

Doğum gününde babası Ayşe(  )ye çok güzel 

bir oyuncak almıştı(  ) Arkadaşı Elif(  ) bu bebeği 

çok beğendi(  ) Onunla oynamak istedi(  ) Elif 

bebeğe zarar vermeyeceğine söz verdi(  ) Ayşe 

bebeğini oynaması için Elif(  )e verdi(  ) Elif onunla 

oynamaya başladı(  ) Bebeğin uzun saçları ve güzel 

elbisesi vardı(  ) Elif(  )in kardeşi saçlarını kesti ve 

elbisesini yırttı(  ) 

    Bu durum karşısında Elif ne yapacağını şaşırdı(  ) 

Arkadaşına verdiği sözü yerine getiremediği için çok 

üzüldü ve ağlamaya başladı(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Toplama işlemlerini yapalım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMLER 
 

1) 3 deste kalem, 3 öğrenciye eşit olarak paylaştırıldı. Her 

öğrenci kaç kalem alır? 

                     

 

 

                    

   

2)  Kemal Bey 21 lirayı 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. 

Her çocuk kaç lira almış olur? 

                     

                    

                    

     

 

 

 

 



    Aşağıda verilen cümleleri okuyalım. Doğru ise D, Yanlış ise Y 

harfi yazalım. 

(…..)Güvenli oyun alanlarında oyun oynamalıyız. 

(…..)Oyun alanı dışına kaçan top ya da oyun araçlarının 

peşinden koşmalıyız. 

(…..)Bisiklet,kaykay ve paten kullanırken akrobatik hareketler 

yapmamalıyız. 

(…..)Bisiklet,kaykay ve paten kullanırken kask,dizlik,dirseklik 

takmalıyız. 

(…..)Oyun oynarken sadece kendi güvenliğimizi düşünmeliyiz. 

(…..)Oyun oynarken hem kendimizin,hem de başkalarının 

güvenliğini tehlikeye atmamalıyız. 

 

    Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara  

yazalım. 

 

dizlik-kullanmalıyız-bahçesi-bisiklet-kask-trafiğin-parkı-hız 

1.Oyun oynarken ……………………….. olmadığı alanları seçmeliyiz.  

2.Çocuk ……………. güvenli oyun alanıdır. 

3.Bisiklet sürerken başımıza …………………….. takmalıyız. 

4.Okul ………… de  güvenli oyun alanlarındandır. 

5.Kaykay sürerken dizlerimize  …………….. takarız. 

6.Bisikletimizi ………………… yollarında sürmemiz daha doğrudur. 

7.Oyun oynarken parkları ve bahçeleri ……………………………… 

8.Bisiklet,kaykay ve paten ile ………… yapmamalıyız. 

   

 


