
           

         ERİK ÇEKİRDEĞİ  

Anne o gün erik almıştı. Yemekten 

sonra verecekti  çocuklara. O güne kadar 

hiç erik tatmamış olan Suna ise bu garip 

meyveyi koklayıp duruyordu. Bir tanesinin 

tadına bakmak istiyordu.  

Odada hiç kimsenin olmadığı sırada, 

uzandı, bir erik aldı, attı ağzına. Yemeğe oturmadan önce 

tabaktaki erikleri sayan anne, bir tanesinin eksildiğini gördü.  

- Evet, çocuklar! İçinizden erik yiyen oldu mu? Herkes:  

- Hayır! dedi Anne, sözlerini şöyle sürdürdü.  

- İçinizden birinin habersizce erik yemesi hoş bir şey değil. 

Ama asıl önemli olan bu eriklerin içinde küçük taşlar vardır. Erik 

yemesini bilmeyen biri bu taşları yutabilir ve ertesi gün de yüzde 

yüz ölür. İşte ben bundan korkuyorum. Suna bu kez sararmıştı.  

- Ama ben taşı pencereden attım, dedi.  

SORULAR 

1- Anne eriği çocuklarına ne zaman verecekti ? 

…………………………………………………………………………………………  

2- Anne birisinin erik yediğini nereden anladı ? 

…………………………………………………………………………………… 

3- Annenin bahsettiği küçük taşlar ne olabilir ? 

…………………………………………………………………………………………  

4- Sizce bu hikayenin konusu nedir ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Aşağıdaki sıfatlar(önad) ismin neyini belirtiyorsa onu işaretleyiniz.  
 

…………………………………….       Rengini Şeklini Sayısını Durumunu 

dört çocuk          X  

yaşlı amca     

siyah kapı     

yaramaz çocuk     

kare masa     

kırık vazo     

sekiz çocuk     

beyaz dolap     

sağlam kapı     

yuvarlak saat     

mutlu insan     

yeşil şapka     

uzun kalem     

on iki şişe     
 

Aşağıda verilen sıfatları(önad) kullanarak birer cümle yazınız. 

- kırmızı 

………………………………………………………………………………………… 

- on beş 

………………………………………………………………………………………… 

- soğuk 

………………………………………………………………………………………… 

- kare 

………………………………………………………………………………………… 
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1) İki tane dondurma ve bir tane oyuncak ayı alırsam kaç lira 

para öderim. 

 

 

 

2) Bir top, bir saat alırsam kaç lira para öderim? 

 

 

 

3) 20 lira param var bir adet top ve bir adet dondurma 

alırsam, kaç lira para üstü alırım ? 

 

 

 
 

4) En pahalı olan üründen 3 tane alırsam kaç lira para  

öderim ? 

 

 

 

1)60’a yuvarlanan en küçük ve en büyük sayının toplamı kaçtır ? 

 

 

 

2) Ben 9, ablam 14 yaşındadır. 4 yıl sonra ikimizin yaşları 

toplamı kaç olur? 

 

 

 

3) Bir bakkal 1. gün 16 kutu süt , 2. gün ise 1. günden 9 daha 

fazla kutu sür satmıştır ?Bu bakkal 2 günde kaç süt satmıştır ? 

 

 

 
 

Yardımsever insanlar ne gibi davranışlarda bulunurlar. Aşağıya 

yazınız. 
 

- ……………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………... 


