
 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-1 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 
 

HARİKA KANATLAR 

Harika Kanatlar, hepimizin çok sevdiği 

bir çizgi filmdir. Harika Kanatlar'da baş 

kahraman Jet isimli kırmızı renkli bir uçak-

tır. Bu uçak, çeşitli ülkelere kargo götürür. 

Bu sayede pek çok yeni ülkeyi tanımış 

oluruz.   Harika Kanatlar'ın pek çok bö-

lümünde Jimbo isimli görevli, Jet'e teslim 

etmesi gereken bir kargo verir. Jet, ken-

disine verilen kargoyu teslim etmesi gere-

ken adrese götürür. Aynı zamanda zor 

durumda olan çocuklara yardım eder. Jet, 

eğer bir sorunun üstesinden gelemezse 

yakın arkadaşı olan diğer uçaklar hemen 

ona yardımcı olurlar. Jet, görevini başa-

rıyla tamamlayınca çizgi film bölümü sona 

erer.

     

 

SORULAR 

1-Harika Kanatlar’da baş kahraman 

kimdir? 

…………………………………………………. 

2-Bu uçak çeşitli ülkelere ne 

götürüyormuş? 

…………………………………………………. 

3-Kargoları bu uçağa kim veri-

yormuş? 

…………………………………………………. 

4-Bir sorunun üstesinden gelemezse 

bu uçağa kimler yardımcı oluyormuş? 

…………………………………………………. 
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MEVSİMLER 

 

 

Bir yılda dört mevsim var, 

En güzeli ilkbahar. 

Çok sıcak mevsimdir yaz, 

Meyvesi eksik olmaz. 

 

Sonbahara güz derler, 

Sararır bütün yerler. 

Kış soğuktur, yağar kar, 

Bir yılda dört mevsim var. 

     

 

SORULAR 

1-Bir yılda kaç mevsim vardır? 

 

…………………………………………………. 

2-İlkbahar mevsimi nasıldır? 

…………………………………………………. 

3-Sonbahar mevsiminin diğer adı 

nedir? 

…………………………………………………. 

4-Kış mevsimi nasıldır? 

…………………………………………………. 
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KARTAL İLE ÇOBAN 

Gökyüzünde süzülerek uçan kartal, 

tarlada bir fare görmüş. Fareyi yakalamak 

için tam yere konacakken bir ağa takılmış. Ne 

yaptıysa bu ağlardan kurtulamamış. Bu sırada 

koyunlarını otlatan çoban kartalı görmüş. Kar-

talın haline acıyarak onu ağlardan kurtarmış. 

Aradan günler geçmiş. Bir gün çoban yi-

ne kuzularını otlatırken yorulup bir duvarın 

dibine oturmuş. Tam bu sırada bir kartal ka-

fasındaki şapkayı kaptığı gibi havalanmış. Az 

ileride ise şapkayı yere atmış. Çoban şapkasını 

alıp geri gelmiş. Kartal çobanın döndüğünü 

görünce yine gelip şapkasını almış. Çoban tam 

kartala kızacakken az önce dibinde oturduğu 

duvar yıkılmış. Sonra şaşırarak kartala bakmış. 

O kartalın, ağlardan kurtardığı kartal 

olduğunu anlamış. El sallayarak ona teşekkür 

etmiş. 

         

 

SORULAR 

1-Kartal tarlada ne görmüş? 

…………………………………………………. 

2-Kartal  fareyi yakalayacakken ne 

olmuş? 

…………………………………………………. 
 

3-Kartalı kim kurtarmış? 

…………………………………………………. 

4-Çoban kartala niçin teşekkür 

etmiş? 

…………………………………………………. 
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1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-4 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

ASLAN İLE FARE 

Aslan, ağacın gölgesinde uyuyormuş. 

Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaş-

maya başlamış. Aslan uyanıp fareyi yaka-

lamış. Fare ise başlamış yalvarmaya: 

-Bırak beni, gün olur benim de sana 

iyiliğim dokunur, demiş. 

Aslan bu söze çok gülmüş ama yine 

de bırakmış fareyi. 

Aradan günler geçmiş. Aslan, avcıların 

kurduğu tuzağa düşmüş. Kükreyerek yar-

dım istemeye başlamış. Aslanın sesini duyan 

fare koşarak yardıma gelmiş. Tuzağın ip-

lerini kemirerek aslanı kurtarmış ve aslana 

şöyle demiş: 

-Bir zamanlar bana gülmüştün. Ama 

görüyorsun ki fareler de iyilik yapabilir, 

yardımı dokunabilir. 

 

SORULAR 

1-Aslan nerede uyuyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Fare yalvarınca aslan ne yapmış? 

…………………………………………………. 

 

 

 

3-Aslana kimler tuzak kurmuş? 

…………………………………………………. 

4-Fare aslanı tuzaktan nasıl 

kurtarmış? 

…………………………………………………. 
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SORULAR 

1-Aslan nerede uyuyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Fare yalvarınca aslan ne yapmış? 

…………………………………………………. 

 

 

 

3-Aslana kimler tuzak kurmuş? 

…………………………………………………. 

4-Fare aslanı tuzaktan nasıl 

kurtarmış? 

…………………………………………………. 
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BEN ÇOCUĞUM 

 

 

Bir bilseniz ne yaptım, 

Yıldızlarla tanıştım. 

Birkaçını toplayıp, 

Saçlarıma taç yaptım. 

 

Gökkuşağından ipim, 

Hoplar zıplar dururum. 

Nasıl olur demeyin, 

Çünkü ben çocuğum. 
 

      Hatice Nur SEÇEN 
     

 

SORULAR 

 

1-Şair kiminle tanışmış? 

…………………………………………………. 

2-Şair yıldızlarla ne yapmış? 

…………………………………………………. 

3-Şair gökkuşağından ne yapmış? 

…………………………………………………. 

4-Şair ipiyle ne yapıyormuş? 

…………………………………………………. 
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KARGA İLE TİLKİ 

Karganın biri ağzında bir parça 

peynir ile bir dala konmuş. Kurnaz tilki 

peynirin kokusunu alır almaz gelmiş. 

Karganın ağzından peyniri almak için bir 

plan yapmış. Sonra karga ile konuşmaya 

başlamış: 

     - Günaydın, Sayın Karga, demiş. 

Ardından da kargayı övmeye başlamış: 

-   Bu ne güzellik böyle, bakmaya 

doyamıyorum size. Şu tüylere bakın, pırıl 

pırıl. Kim bilir sesiniz nasıl? O da renginiz 

kadar güzelse, bu ormanda güzel yoktur 

üstünüze. 

Bu sözler karganın çok hoşuna gitmiş ve 

karga: 

     -  Şuna bir gak diyeyim de ses gör-

sün, demiş. 

Gak der demez ağzındaki peyniri 

düşürmüş. Tilki ise peynir düşer düşmez 

kapmış. Karganın aklı başına gelmiş 

ama iş işten geçtikten sonra.  

 

SORULAR 

1-Hikayede hangi hayvanlar var? 

…………………………………………………. 

2- Karga nereye konmuş? 

…………………………………………………. 
 

3- Tilki niçin plan yapmış? 

…………………………………………………. 

4- Karga ‘gak’ deyince ne olmuş? 

…………………………………………………. 

 



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-6 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

KARGA İLE TİLKİ 

Karganın biri ağzında bir parça 

peynir ile bir dala konmuş. Kurnaz tilki 

peynirin kokusunu alır almaz gelmiş. 

Karganın ağzından peyniri almak için bir 

plan yapmış. Sonra karga ile konuşmaya 

başlamış: 

     - Günaydın, Sayın Karga, demiş. 

Ardından da kargayı övmeye başlamış: 

-   Bu ne güzellik böyle, bakmaya 

doyamıyorum size. Şu tüylere bakın, pırıl 

pırıl. Kim bilir sesiniz nasıl? O da renginiz 

kadar güzelse, bu ormanda güzel yoktur 

üstünüze. 

Bu sözler karganın çok hoşuna gitmiş ve 

karga: 

     -  Şuna bir gak diyeyim de ses gör-

sün, demiş. 

Gak der demez ağzındaki peyniri 

düşürmüş. Tilki ise peynir düşer düşmez 

kapmış. Karganın aklı başına gelmiş 

ama iş işten geçtikten sonra.  

 

SORULAR 

1-Hikayede hangi hayvanlar var? 

…………………………………………………. 

2- Karga nereye konmuş? 

…………………………………………………. 
 

3- Tilki niçin plan yapmış? 

…………………………………………………. 

4- Karga ‘gak’ deyince ne olmuş? 

…………………………………………………. 
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PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR 

Nasretttin Hoca bir gün pazara 

giderken çocuklar etrafını sarmış. Hepsi 

birer düdük ısmarlamış, ama para veren 

olmamış. Nasrettin Hoca: 

- Peki, olur, alayım, demiş. 

Çocuklardan sadece bir tanesi, elin-

deki parayı Hoca’ya uzatarak şöyle de-

miş: 

     -  Şu parayla bana bir düdük getirir 

misin? 

Hoca akşama doğru pazardan 

dönmüş. Çocuklar hemen etrafını sara-

rak düdüklerini istemişler. Nasrettin Ho-

ca cebinden bir düdük çıkarıp kendisine 

para veren çocuğa uzatmış. Diğer ço-

cuklar düdüklerini sorunca, Nasrettin Ho-

ca şöyle cevap vermiş: 

- Parayı veren düdüğü çalar. 

 
 

SORULAR 

1-Nasrettin Hoca nereye gidiyormuş? 

…………………………………………………. 

2- Çocuklar Hoca’ya ne ısmarlamış? 

…………………………………………………. 
 

3- Hoca aldığı düdüğü kime vermiş? 

…………………………………………………. 

4- Hoca, diğer çocuklara ne demiş? 

…………………………………………………. 
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…………………………………………………. 
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SAĞLIK 

Mevsime göre giyin, 

Hiç üşütme kendini. 

Zamanında aşı ol, 

Sık sık yıka elini. 

 

Yüreğini rahat tut, 

Her şeyi dert edinme. 

Olumsuzluğu unut, 

Önemlidir beslenme. 

 

Kızartma, yağlı acı, 

Sağlığı bozmaktadır. 

Sebze, meyve baş tacı, 

Süt en doğal gıdadır. 
 

      Beytullah HATOĞLU 
 

 

SORULAR 
 

1-Mevsime göre ne yapmalıyız? 

…………………………………………………. 

2-Zamanında ne olmalıyız? 

…………………………………………………. 

3-Sık sık ne yapmalıyız? 

…………………………………………………. 
 

4-Sağlığı bozan yiyecekler nelermiş? 

…………………………………………………. 

5-Baş tacı olan yiyecekler nelermiş? 

…………………………………………………. 

6-En doğal gıda neymiş? 

…………………………………………………. 
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SORULAR 
 

1-Mevsime göre ne yapmalıyız? 

…………………………………………………. 

2-Zamanında ne olmalıyız? 

…………………………………………………. 

3-Sık sık ne yapmalıyız? 

…………………………………………………. 
 

4-Sağlığı bozan yiyecekler nelermiş? 

…………………………………………………. 

5-Baş tacı olan yiyecekler nelermiş? 

…………………………………………………. 

6-En doğal gıda neymiş? 

…………………………………………………. 
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RAFADAN TAYFA 

Çizgi filmde, ‘Rafadan Tayfa’ adın-

daki arkadaş grubunun yaşadığı mace-

ralar anlatılmaktadır. Çizgi filmdeki 

olaylar İstanbul’un bir mahallesinde geç-

mektedir.   Kamil, mahalledeki bakkalın 

oğludur. Hayri, erkeklerin en oburudur 

ve canı sık sık yemek yemek ister. Hale 

de Hayri’nin kardeşidir. Sevim, Hale ile 

yakın arkadaştır ve hep birlikte gezi-

nirler. Mert erkeklerin en sinirlisidir ama 

aklı başındadır. Akın ise Mert’in karde-

şidir. Basri Amca çizgi filmdeki yaşlı 

amcadır ve huysuz bir yapıya sahiptir. 

Rafadan Tayfa, Basri Amca’yı sürekli 

kızdırır. Yumak, çizgi filmdeki tek hayvan 

ve Akın’ın köpeğidir. Fakat, Akın apart-

manda yaşadığı için köpeği Basri 

Amca’nın yanında kalır. 
 

     
  

 

SORULAR 

1-Olaylar nerede geçmektedir? 

…………………………………………………. 

2-Mahalledeki bakkalın oğlu kimdir? 

…………………………………………………. 

4-Hale kimin kardeşidir? 

…………………………………………………. 

5-Yaşlı amcanın adı nedir? 

…………………………………………………. 

3-Hayri’nin canı sık sık ne ister? 

…………………………………………………. 

6-Yumak kimdir? 

…………………………………………………. 
 

 



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-9 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

RAFADAN TAYFA 

Çizgi filmde, ‘Rafadan Tayfa’ adın-

daki arkadaş grubunun yaşadığı mace-

ralar anlatılmaktadır. Çizgi filmdeki 

olaylar İstanbul’un bir mahallesinde geç-

mektedir.   Kamil, mahalledeki bakkalın 

oğludur. Hayri, erkeklerin en oburudur 

ve canı sık sık yemek yemek ister. Hale 

de Hayri’nin kardeşidir. Sevim, Hale ile 

yakın arkadaştır ve hep birlikte gezi-

nirler. Mert erkeklerin en sinirlisidir ama 

aklı başındadır. Akın ise Mert’in karde-

şidir. Basri Amca çizgi filmdeki yaşlı 

amcadır ve huysuz bir yapıya sahiptir. 

Rafadan Tayfa, Basri Amca’yı sürekli 

kızdırır. Yumak, çizgi filmdeki tek hayvan 

ve Akın’ın köpeğidir. Fakat, Akın apart-

manda yaşadığı için köpeği Basri 

Amca’nın yanında kalır. 
 

     
  

 

SORULAR 

1-Olaylar nerede geçmektedir? 

…………………………………………………. 

2-Mahalledeki bakkalın oğlu kimdir? 

…………………………………………………. 

4-Hale kimin kardeşidir? 

…………………………………………………. 

5-Yaşlı amcanın adı nedir? 

…………………………………………………. 

3-Hayri’nin canı sık sık ne ister? 

…………………………………………………. 

6-Yumak kimdir? 

…………………………………………………. 
 

 



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-10 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

TEKİR İLE MİNİK KUŞ 

 

Tekir kedi acıkmış, 

Bir ağaca tırmanmış. 

Avını düşünerek, 

Beklemeye başlamış. 

 

Biraz sonra kuş gelmiş, 

Kediye ‘cik, cik’ demiş. 

Tekir ona acımış, 

Minik kuşu yememiş. 
 

        Ülker ORDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORULAR 
 

1-Kedinin adı nedir? 

…………………………………………………. 

2-Kedi niçin ağaca tırmanmış? 

…………………………………………………. 

3-Kedi ağaçta neyi beklemiş? 

…………………………………………………. 
, 

4-Biraz sonra kim gelmiş? 

…………………………………………………. 

5-Kuş kediye ne demiş? 

…………………………………………………. 

6-Kedi kuşu neden yememiş? 

…………………………………………………. 

 

 



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-10 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

TEKİR İLE MİNİK KUŞ 

 

Tekir kedi acıkmış, 

Bir ağaca tırmanmış. 

Avını düşünerek, 

Beklemeye başlamış. 

 

Biraz sonra kuş gelmiş, 

Kediye ‘cik, cik’ demiş. 

Tekir ona acımış, 

Minik kuşu yememiş. 
 

        Ülker ORDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORULAR 
 

1-Kedinin adı nedir? 

…………………………………………………. 

2-Kedi niçin ağaca tırmanmış? 

…………………………………………………. 

3-Kedi ağaçta neyi beklemiş? 

…………………………………………………. 
, 

4-Biraz sonra kim gelmiş? 

…………………………………………………. 

5-Kuş kediye ne demiş? 

…………………………………………………. 

6-Kedi kuşu neden yememiş? 

…………………………………………………. 

 

 



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-11 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

ASLAN, AYI VE TİLKİ 

Aslan ile ayı bir tavşan avlamışlar. 

Ancak bir türlü tavşanı paylaşama-

mışlar.  Sen yiyeceksin ben yiyeceğim 

derken kıyasıya bir kavgaya tutuşmuşlar. 

Bir süre sonra ikisi de yorgunluktan bitkin 

düşmüşler. Derken, oradan geçmekte 

olan tilki, aslanla ayının bitkin bir şekilde 

yattığını görünce, tavşanı kaptığı gibi 

götürmesi bir olmuş. 

Aslan ile ayı avlarının göz göre 

göre ellerinden alındığını görmüş-

ler  ama yerlerinden doğrulacak güçleri 

yokmuş. 

‘’Şu dünyanın işine bak, avlamak için 

biz yorulduk, paylaşmasını becere-

meyince tilki alıp götürdü.’’ demişler. 

       

 

SORULAR 

 

1-Aslan ile ayı ne avlamışlar? 

…………………………………………………. 

2-Hangi hayvanlar kavga etmişler? 

…………………………………………………. 

4-Oradan hangi hayvan geçiyormuş? 

…………………………………………………. 

5-Tilki ne yapmış? 

…………………………………………………. 

3-Hayvanlar neden kavga etmişler? 

…………………………………………………. 

6-Aslan ile ayı niçin güçsüz düşmüşler? 

…………………………………………………. 
 

 

  



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-11 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

ASLAN, AYI VE TİLKİ 

Aslan ile ayı bir tavşan avlamışlar. 

Ancak bir türlü tavşanı paylaşama-

mışlar.  Sen yiyeceksin ben yiyeceğim 

derken kıyasıya bir kavgaya tutuşmuşlar. 

Bir süre sonra ikisi de yorgunluktan bitkin 

düşmüşler. Derken, oradan geçmekte 

olan tilki, aslanla ayının bitkin bir şekilde 

yattığını görünce, tavşanı kaptığı gibi 

götürmesi bir olmuş. 

Aslan ile ayı avlarının göz göre 

göre ellerinden alındığını görmüş-

ler  ama yerlerinden doğrulacak güçleri 

yokmuş. 

‘’Şu dünyanın işine bak, avlamak için 

biz yorulduk, paylaşmasını becere-

meyince tilki alıp götürdü.’’ demişler. 

       

 

SORULAR 

 

1-Aslan ile ayı ne avlamışlar? 

…………………………………………………. 

2-Hangi hayvanlar kavga etmişler? 

…………………………………………………. 

4-Oradan hangi hayvan geçiyormuş? 

…………………………………………………. 

5-Tilki ne yapmış? 

…………………………………………………. 

3-Hayvanlar neden kavga etmişler? 

…………………………………………………. 

6-Aslan ile ayı niçin güçsüz düşmüşler? 

…………………………………………………. 
 

 

  



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-12 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

BEN ZATEN İNECEKTİM 

Nasrettin Hoca'nın acele bir işi 

varmış. Bu işe yetişmek için telaşla eşe-

ğine binmiş. Ardından da eşeği Kara-

kaçan'ı hızla koşturmaya başlamış. Tam 

çarşının ortasından geçerken Nasrettin 

Hoca dengesini kaybetmiş ve "Güüüm!" 

diye yere düşmüş.  

Büyükler gülmemek için kendilerini 

zor tutuyorlarmış. Bunu gören çocuklar 

ise, kahkahalarla gülüyorlarmış. Çocuk-

lar hemen Nasrettin Hoca'nın etrafında 

toplanarak:    

-Aaa! Hoca eşekten düştü! diye 

dalga geçmeye başlamışlar.    

Nasrettin Hoca, gayet sakin bir 

tavırla:    

-Çocuklar bunda gülecek ne var? 

Ben de zaten inecektim, demiş.

       

 

SORULAR 

1-Hoca, eşeğe niçin telaşla binmiş? 

…………………………………………………. 

2-Hoca’nın eşeğinin ismi neymiş?  

…………………………………………………. 

4-Hoca yere nasıl düşmüş? 

…………………………………………………. 

5-Kimler kahkahalarla gülmüş? 

…………………………………………………. 

3-Hoca, eşekten nerede düşmüş? 

…………………………………………………. 

6-Hoca, çocuklara ne demiş? 

…………………………………………………. 

     



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-12 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

BEN ZATEN İNECEKTİM 

Nasrettin Hoca'nın acele bir işi 

varmış. Bu işe yetişmek için telaşla eşe-

ğine binmiş. Ardından da eşeği Kara-

kaçan'ı hızla koşturmaya başlamış. Tam 

çarşının ortasından geçerken Nasrettin 

Hoca dengesini kaybetmiş ve "Güüüm!" 

diye yere düşmüş.  

Büyükler gülmemek için kendilerini 

zor tutuyorlarmış. Bunu gören çocuklar 

ise, kahkahalarla gülüyorlarmış. Çocuk-

lar hemen Nasrettin Hoca'nın etrafında 

toplanarak:    

-Aaa! Hoca eşekten düştü! diye 

dalga geçmeye başlamışlar.    

Nasrettin Hoca, gayet sakin bir 

tavırla:    

-Çocuklar bunda gülecek ne var? 

Ben de zaten inecektim, demiş.

       

 

SORULAR 

1-Hoca, eşeğe niçin telaşla binmiş? 

…………………………………………………. 

2-Hoca’nın eşeğinin ismi neymiş?  

…………………………………………………. 

4-Hoca yere nasıl düşmüş? 

…………………………………………………. 

5-Kimler kahkahalarla gülmüş? 

…………………………………………………. 

3-Hoca, eşekten nerede düşmüş? 

…………………………………………………. 

6-Hoca, çocuklara ne demiş? 

…………………………………………………. 

     



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-13 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

AT İLE KURT 

Atın biri çayırda otlarken, uzaktan 

bir kurdun geldiğini görmüş. Kurdun 

kendisini yiyeceğini anlayınca yalan-

cıktan topallamaya başlamış. Kurt iyice 

yaklaşmış:      

-Ne oldu sana böyle, niçin topallı-

yorsun? diye sormuş. At:  

-Bir tarladan geçiyordum, ayağıma 

diken battı. Beni nasıl olsa yiyeceksin. 

Bari şu dikeni çıkar da ağzını acıtmasın, 

demiş.  

Kurt, dikeni çıkarmak için atın 

ayağını kaldırmış. Dikeni aramaya baş-

lamış. Tam o sırada at, kurdun ağzına bir 

çifte vurmuş. Kurdun dişlerini döküvermiş. 

At arkasına bakmadan oradan uzak-

laşmış. Ağzı burnu kan içinde atın gidişini 

seyreden kurt:      

-Oh olsun bana. Kasaplık 

dururken, doktorluk benim neyime, demiş. 

       

 

SORULAR 

1-Hikayede hangi hayvanlar var? 

…………………………………………………. 

2-At nerede otluyormuş? 

…………………………………………………. 

4-At niçin topallamış? 

…………………………………………………. 

5-At, kurdun neresine vurmuş? 

…………………………………………………. 

3-Uzaktan kim geliyormuş? 

…………………………………………………. 

6-At oradan nasıl uzaklaşmış? 

…………………………………………………. 

     



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-13 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

AT İLE KURT 

Atın biri çayırda otlarken, uzaktan 

bir kurdun geldiğini görmüş. Kurdun 

kendisini yiyeceğini anlayınca yalan-

cıktan topallamaya başlamış. Kurt iyice 

yaklaşmış:      

-Ne oldu sana böyle, niçin topallı-

yorsun? diye sormuş. At:  

-Bir tarladan geçiyordum, ayağıma 

diken battı. Beni nasıl olsa yiyeceksin. 

Bari şu dikeni çıkar da ağzını acıtmasın, 

demiş.  

Kurt, dikeni çıkarmak için atın 

ayağını kaldırmış. Dikeni aramaya baş-

lamış. Tam o sırada at, kurdun ağzına bir 

çifte vurmuş. Kurdun dişlerini döküvermiş. 

At arkasına bakmadan oradan uzak-

laşmış. Ağzı burnu kan içinde atın gidişini 

seyreden kurt:      

-Oh olsun bana. Kasaplık 

dururken, doktorluk benim neyime, demiş. 

       

 

SORULAR 

1-Hikayede hangi hayvanlar var? 

…………………………………………………. 

2-At nerede otluyormuş? 

…………………………………………………. 

4-At niçin topallamış? 

…………………………………………………. 

5-At, kurdun neresine vurmuş? 

…………………………………………………. 

3-Uzaktan kim geliyormuş? 

…………………………………………………. 

6-At oradan nasıl uzaklaşmış? 

…………………………………………………. 

     



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-14 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

YALANCI ÇOBAN 

Köyün çobanı, her gün koyunları 

çayıra götürüp otlatıyordu. Bir gün canı 

sıkıldı ve biraz heyecan olsun diye, “Kurt 

geliyor!” diye bağırarak köye doğru 

koşmaya başladı. Köylüler hemen sopa-

larına sarıldılar; kurdu yakalamak için 

çayıra koştular ama kurdu göremediler. 

Çobanın bu yalancılığı öylesine 

inandırıcı idi ki, aynı yalanı iki defa tek-

rarladı. Her defasında da, “Bu koca 

adamları nasıl da aldatıyorum.” diye 

içinden köyünün insanları ile alay etti. 

 Bir gün, bir kurt gerçekten sürüye 

hücum etti. Çoban, heyecan ve korku 

içinde, “Kurt geliyor!” diye köye gidip 

yardım istedi ama bu defa kimse 

inanmadı. Kurt da, koyunların hepsini 

parçaladı, öldürdü. Çoban söylediği 

yalanlar için çok pişman olmuştu. O gün-

den sonra bir daha yalan söylememek 

için kendisine ve köylülerine söz verdi. 

     
  

 

SORULAR 

1-Çoban her gün ne yapıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Çoban canı sıkılınca ne yapmış? 

…………………………………………………. 

4-Kurt gelince çoban ne yapmış? 

…………………………………………………. 

5-Köylüler niçin yardıma gelmemiş? 

…………………………………………………. 

3-Çoban nereye doğru koşmuş? 

…………………………………………………. 

6-Çoban niçin pişman olmuş? 

…………………………………………………. 

     



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-14 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

YALANCI ÇOBAN 

Köyün çobanı, her gün koyunları 

çayıra götürüp otlatıyordu. Bir gün canı 

sıkıldı ve biraz heyecan olsun diye, “Kurt 

geliyor!” diye bağırarak köye doğru 

koşmaya başladı. Köylüler hemen sopa-

larına sarıldılar; kurdu yakalamak için 

çayıra koştular ama kurdu göremediler. 

Çobanın bu yalancılığı öylesine 

inandırıcı idi ki, aynı yalanı iki defa tek-

rarladı. Her defasında da, “Bu koca 

adamları nasıl da aldatıyorum.” diye 

içinden köyünün insanları ile alay etti. 

 Bir gün, bir kurt gerçekten sürüye 

hücum etti. Çoban, heyecan ve korku 

içinde, “Kurt geliyor!” diye köye gidip 

yardım istedi ama bu defa kimse 

inanmadı. Kurt da, koyunların hepsini 

parçaladı, öldürdü. Çoban söylediği 

yalanlar için çok pişman olmuştu. O gün-

den sonra bir daha yalan söylememek 

için kendisine ve köylülerine söz verdi. 

     
  

 

SORULAR 

1-Çoban her gün ne yapıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Çoban canı sıkılınca ne yapmış? 

…………………………………………………. 

4-Kurt gelince çoban ne yapmış? 

…………………………………………………. 

5-Köylüler niçin yardıma gelmemiş? 

…………………………………………………. 

3-Çoban nereye doğru koşmuş? 

…………………………………………………. 

6-Çoban niçin pişman olmuş? 

…………………………………………………. 

     



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-15 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

EKMEK 

Çiftçi sürer tarlayı, 

Sonra eker buğdayı. 

Boy verir azar azar, 

Saplar gittikçe uzar. 

Başaklar olgunlaşır, 

İçleri dolgunlaşır. 

 

Yazın artınca sıcak, 

Sararır her bir başak. 

Biçerler ekinleri, 

Şenlenir harman yeri. 

Olup bitince harman, 

Ayrılır buğday saptan. 

 

Güzel kokulu ekmek, 

Olmaz seni sevmemek. 

Sensin yemeklere baş, 

Her yemeğe arkadaş. 

  Hasan Ali YÜCEL 

 

 

SORULAR 
 

1-Çiftçi tarlaya ne ekermiş? 

…………………………………………………. 

2-Başaklar ne zaman sararırmış? 

…………………………………………………. 

3-Harman olup bitince ne olurmuş? 

…………………………………………………. 
, 

4-Her yemeğe arkadaş nedir? 

…………………………………………………. 

 



 

1.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-15 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 

 

EKMEK 

Çiftçi sürer tarlayı, 

Sonra eker buğdayı. 

Boy verir azar azar, 

Saplar gittikçe uzar. 

Başaklar olgunlaşır, 

İçleri dolgunlaşır. 

 

Yazın artınca sıcak, 

Sararır her bir başak. 

Biçerler ekinleri, 

Şenlenir harman yeri. 

Olup bitince harman, 

Ayrılır buğday saptan. 

 

Güzel kokulu ekmek, 

Olmaz seni sevmemek. 

Sensin yemeklere baş, 

Her yemeğe arkadaş. 

  Hasan Ali YÜCEL 

 

 

SORULAR 
 

1-Çiftçi tarlaya ne ekermiş? 

…………………………………………………. 

2-Başaklar ne zaman sararırmış? 

…………………………………………………. 

3-Harman olup bitince ne olurmuş? 

…………………………………………………. 
, 

4-Her yemeğe arkadaş nedir? 

…………………………………………………. 

 




