
           

 
          

  YEMEK SEÇMEK 

 Hakan ile Veysi 1. sınıfa giden çok 

iyi arkadaşlardı. İkisi de derslerinde çok 

başarılıydılar. Birlikte oyun oynamaktan 

çok hoşlanırlardı.  

 Aralarındaki tek fark Hakan 

annesinin yaptığı bütün yemekleri severek 

yerken, Veysi yemek seçer, çoğu zaman kahvaltı yapmadan 

okula gelirdi. Kahvaltı yapmak yerine simit yerdi. 

Veysi’nin anne ve babası da bu duruma çok üzülüyorlardı. 

Annesi, Veysi yesin diye güzel güzel yemekler yapıyordu. Veysi 

ise sürekli makarna, patates kızartması ve çikolata yemek 

istiyordu. 

Zaman çabucak geçti ve 2. sınıfa geçtiler. Hakan’ın boyu 

uzamış, kilo almış ve güçlenmişti. Veysi ise kilo almamış, boyu çok 

az uzamıştı. Kendisini hiç iyi hissetmiyordu. Annesi ve babası 

Veysi’yi doktora götürdüler. Doktor, Veysi’nin iyi beslenmediğini 

bu yüzden zayıf kaldığını söyledi. Veysi o günden sonra 

annesinin yaptığı bütün yemekleri yedi. 3. sınıfta ise kilosu ve 

boyu Hakan ile aynıydı.   

SORULAR 

1) Hakan ve Veysi nasıl arkadaşlardı ? 

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

2) Hakan ile Veysi arasındaki tek fark nedir ?  

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

………………………………………………………………………………………. 

3) Veysi annesi yemek yapmasına rağmen ne yemek istiyordu? 

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

4) 2. sınıfa geçtiklerinde Hakan ile Veysi arasında nasıl farklar 

vardı? 

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

…………………………………………………………………………………………. 

5) Veysi neden zayıf kalmış ? 

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

      Aşağıdaki cümleleri uygun kelimeler ile tamamlayınız. 

 

  1) Ali, geçen yaz tatilinde bütün düğünlere …………… 

 

2) Ayşe, önünden kedi geçince çok …………………… .  

 

3) Babaannem bayram tatilinde bizim evde …………………………. 

.  

4) Hafta sonu hiç ders çalışmadın, hep bisiklet ………………………. 

.  

5) Pencereleri kapat, çok şiddetli rüzgar …………………………….. .  

 

6) Evde eskimiş ne varsa, hepsini çöp kutusuna …………………….. .  

 

7) Görsel Sanatlar dersinde sulu boya çalışması …………………….  

 

8) Sabah kalkınca penceresinin önünde kuşları ………………………  

 

9) Arkadaşlarımla “İsim Türetme Oyunu” ……………………........ .  

www.ogretmenincantasi.com 

 

 



 

 
      

 

 

  45TL      10TL  20TL     4TL    15TL 

 

1) Sekiz tane kalem alan Canan kaç TL öder ? 

 

 

 

 

2) Bir şapka, bir top aldım. 50TL para verdim. Kaç lira para 

üstü alırım ?  

 

 

 

 

3) 24 lira param var. Kaç tane kalem alabilirim ? 

 

 

 

 

4)  Bir ayakkabı, bir flüt, bir top aldım. 100 lira para verdim. 

Kaç lira para üstü öderim ? 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlara (D), yanlış olanlara 

(Y) yazınız. 
 

(  ) Ülkemiz Asya ile Avrupa kupaları arasındadır. 

(  ) Haritalarda topraklar mavi ile gösterilir. 

(  ) Ülkemizin başkenti İstanbul’dur. 

(  ) İstiklal Marşı’mızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. 

(  ) Başka ülkelerden gelen arkadaşlarımıza iyi davranmalıyız. 

(  ) Künefe hangi ilimize ait bir tatlıdır ? 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  

1) Yaşadığınız ili, ilçeyi ve mahalleniniz aşağıya yazınız. 

………………………………………………………………………………………. 

2) Ay-yıldızlı bayrağımız bizim neyimizi temsil eder ? 

………………………………………………………………………………………. 

3) Karadeniz Bölgesi’nde neler üretilmektedir ? 

………………………………………………………………………………………. 

4) Milli bayramlarımızı aşağıya yazınız. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

5) Dini bayramlarımızı aşağıya yazınız. 

………………………………………………………………………………………. 

6) Ege Bölgesi’nde neler üretilmektedir ? 

………………………………………………………………………………………… 

7) Ülkemizde üretilen Anzer balı nerede üretilmektedir ? 

………………………………………………………………………………………… 


