
 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-1 

 
  

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyalım. Her defasında kaç saniyede bitirdiğimizi 

not edelim. 

 

ATLARA ÖZENEN EŞEK 

Bir zamanlar, bir köyde bir 

adam yaşıyormuş. Bu adamın bir 

eşeği varmış. Fakat, adam çok yoksul 

olduğu için eşeğine doğru dürüst yem 

veremiyormuş. Eşek de bu yüzden çok 

zayıfmış. Herkes eşeğe çok acıyormuş. 

 

Eşeğiyle taşıdığı odunları sa-

tarak geçimini sağlayan bu yoksul 

adam, eşeği işe yaramaz hale ge-

lince kara kara düşünmeye başlamış. 

Bu arada yoksul adamı tanıyan 

padişah onun bu halini öğrenmiş ve :  

-Görüyorum ki, eşeğinin du-

rumu çok kötü. Buna gönlüm razı 

değil. Şu eşeği ver de atların yanında 

beslensin, demiş. 

Adam sevinmiş ve eşeğini at 

bakıcısına teslim etmiş. Atların yanına 

giren eşek, onların besili ve bakımlı 

olduğunu görünce:  

- Ey Allah’ım! Ben senin ya-

rattığın değil miyim? Şu atlara 

baktıkça halime üzülüyorum. Keşke 

bende at olsaydım. 

 

Birkaç gün sonra askerler ahıra 

gelerek bütün atları eyerleyip savaşa 

gitmişler. Kırk gün sonra atlar geri 

dönmüş. Dönmüş ama, her birinin 

gövdesi, başı ve ayakları kılıç ve ok 

darbeleri ile yara bere içindeymiş. 

Eşek bu durumu görünce, söy-

lediklerinden pişman olmuş ve haline 

şükretmiş.  
 
 

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-1 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

 

1-Adam nerede yaşıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Eşeğine niçin yem veremiyormuş? 

…………………………………………………. 

3-Adam geçimini nasıl sağlıyormuş? 

…………………………………………………. 

4-Padişah, adama ne teklif etmiş? 

…………………………………………………. 

5-Eşek ne olmak istemiş? 

…………………………………………………. 

6-Eşek niçin pişman olmuş? 

…………………………………………………. 
 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-2 

   

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyalım. Her defasında kaç saniyede bitirdiğimizi 

not edelim. 

KELOĞLAN’IN ALIŞVERİŞİ 

Evvel zaman içinde, 

Kalbur saman içinde. 

Pireler berber iken, 

Develer tellal iken. 

Ben annemin beşiğini, 

Tıngır mıngır sallar iken; 

Yaşlı anasından başka; birkaç 

tavuğu, bir kuzusu, bir de eşeği olan 

garip bir keloğlan varmış. 

Keloğlan pek başına buyruk ya-

şarmış. Kendisine söylenen sözler, 

edilen nasihatler bir kulağından girer 

diğer kulağından çıkarmış. 

Kış mevsiminin yaklaşmaya baş-

ladığı günlerden biriymiş. Anası 

Keloğlan’ı pazara yollamış, yollarken 

de şunları söylemiş: 

-Kel oğlum, keleş oğlum, beni iyi 

dinle, doğru anla. Sakın pazardan 

yanlış bir şey alma. Kuzuyu sat. Parası 

ile de un al. Unumuz bitmek üzere. 

Keloğlan ‘Tamam ana.’ demiş. 

Kuzuyu kucağına almış, eşeği yanına 

katmış, çıkmış pazarın yoluna. 

Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe  

düz gitmiş. Sonunda varmış pazara. 

Önce kuzuyu satmış. Satmış 

ama çok ucuza. Sonra varmış bir 

yüncünün yanına. Elindeki bütün 

paraya yün almış. Yünleri eşeğe 

yüklemiş. Düşmüş yine yollara. 

 

Akşama doğru eve varmış. 

Garip anası Keloğlan’ı görür görmez 

ağzı açık kalmış:  

- Kel oğlum, keleş oğlum, bunlar 

ne? Ben sana un dedim, sen bana yün 

almışsın. Anlaşılan kuzuyu da pek 

ucuza satmışsın. 

    Hasan YILDIRIM 

 (Ninemden Dinlediklerim-1) 
 

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-2 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

 

1-Keloğlan kiminle yaşıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Keloğlan nasıl birisiymiş? 

…………………………………………………. 

3-Annesi Keloğlanı nereye yollamış? 

…………………………………………………. 

4-Keloğlan pazarda neyi satmış? 

…………………………………………………. 

5-Keloğlan pazardan ne almış? 

…………………………………………………. 

6-Keloğlan niçin hata yapmış? 

…………………………………………………. 
 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-3 

   

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyalım. Her defasında kaç saniyede bitirdiğimizi 

not edelim. 

KUMRU KUŞU 

Vakti zamanında bir genç kız 

varmış. Bu kız her sabah erkenden 

kalkar, evinin önündeki kilim tezgâhına 

geçer, çeyizi için kilim dokurmuş. 

 

Gel zaman, git zaman bir kumru 

kuşu bu genç kız ile dost olmak istemiş. 

Her sabah kızla birlikte tezgâhın 

yanına geliyor, akşama kadar kızı 

izliyormuş. Bazen de kıza yaklaşıp 

kilim için kullandığı renk renk iplerle 

oynuyormuş. 

 

Bu dostluk, ilk zamanlar genç 

kızın çok hoşuna gitmiş. Bazen kilim 

dokumayı bırakıp kumru kuşu ile oynu-

yormuş. Ancak zaman geçtikçe genç 

kız, işlerini daha çok aksatmaya baş-

lamış.  

Kumru kuşu bir sabah yine 

erkenden gelip genç kızın yanına 

konmuş. Belli ki yine oyun oynamak 

istiyormuş. Her şeyden kumru kuşunu 

sorumlu tutan genç kız, kilim dokuma-

da kullandığı kirkidi kuşa fırlatmış. 

Kirkit 

Canı çok yanan kumru kuşu, 

şöyle söylemeye başlamış: 

Gu guuu guk! Vurdu yıktı. 

Bir büyük kız. Kirkit ile. 

O günden beri kumru kuşları her 

ötüşünde böyle söylerlermiş. Bir kumru 

kuşu ötmeye başlayınca dikkatle din-

leyin, belki siz de bu nağmeleri duyar-

sınız. 

    Hasan YILDIRIM 

 (Ninemden Dinlediklerim-2) 
 

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-3 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

 

1-Genç kız ne zaman kalkıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Genç niçin kilim dokuyormuş? 

…………………………………………………. 

3-Genç kız ile kim dost olmak istemiş? 

…………………………………………………. 

4-Genç kız işlerini niçin aksatmış? 

…………………………………………………. 

5-Genç kız kuşa neyi fırlatmış? 

…………………………………………………. 

6-Kumru kuşu ne söylemiş? 

…………………………………………………. 
 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-4 

   

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyalım. Her defasında kaç saniyede bitirdiğimizi 

not edelim. 

KUYRUK ACISI 

Köyün birinde oğlu ile birlikte 

yaşayan yaşlı bir adam yaşarmış. Kö-

yünün karşısındaki dağın tepesinde ise 

bir kuyu varmış. Kuyunun içinde de bir 

yılan yaşarmış. Bu yılan yaşlı adamın 

dostuymuş. Yaşlı adam ne zaman gitse 

ona bir altın verirmiş. 

 

Bir gün yaşlı adam çok hastalan-

mış. Oğlunu yanına çağırıp demiş ki: 

-Karşı dağın tepesinde bir kuyu 

var oğlum. Oraya git. Kuyunun içine 

‘Yılan kardeş!’ diye seslen. İçeriden bir 

yılan çıkacaktır. Durumumu anlat. Sa-

na bir altın verecektir. Onu al, getir. 

Oğlan, babasının dediği gibi ku-  

yunun başına varıp yılan ile konuş-

muş. Yılan altın getirmek için kuyuya 

inmiş. Bu sırada oğlan şöyle düşünmüş: 

-Eğer yılanı öldürürsem kuyu-

daki bütün altınları alıp zengin olurum. 

Yılan kuyudan çıkarken yerden 

aldığı taşı yılana fırlatmış. Taş yılanın 

kuyruğuna gelmiş. Canı yanan yılan 

da bir anda oğlanı ısırmış. Oğlan 

zehirlenerek oracıkta ölmüş.  

Aradan günler geçmiş. Yataktan 

kalkan yaşlı adam doğru kuyunun 

başına gelip yılana: 

-Gel olanları unutalım, yine eskisi 

gibi dost kalalım, demiş. 

 Yılan ise şöyle cevap vermiş: 

 -Bende kuyruk acısı, sende de 

evlat acısı olduktan sonra, biz artık 

dost olamayız. 

    Hasan YILDIRIM 

 (Ninemden Dinlediklerim-3) 

 

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-4 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

1-Yaşlı adam nerede yaşıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Yılan ne zaman gitse yaşlı adama 

ne veriyormuş? 

…………………………………………………. 

3-Bir gün yaşlı adama ne olmuş? 

…………………………………………………. 

4-Yaşlı adam kuyuya kimi yollamış? 

…………………………………………………. 

5-Oğlan yılanı niçin öldürmek 

istemiş? 

…………………………………………………. 

6-Yılan niçin dost olmak istememiş? 

…………………………………………………. 
 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-5 

   

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyalım. Her defasında kaç saniyede bitirdiğimizi 

not edelim. 

ÇİFTÇİ VE OĞULLARI 

Zamanın birinde hasta ve yaşlı 

bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin birbiriyle 

hiç geçinemeyen üç oğlu varmış. 

Oğulları hiçbir zaman anlaşamazlar, 

her konuda aralarında sorun çıkar, 

birbirleriyle hep tartışırlarmış. 

Yaşlı çiftçi, hasta yatağında kara 

kara düşünüyormuş: 

- Bu güne kadar oğullarımın ba-

şında ben vardım. Anlaşamadıkları 

zaman onları uzlaştırırdım. Yarın bir 

gün ben ölürsem ne yaparlar. Arala-

rında bir sorun çıkınca nasıl çözer-

ler? 

Hasta yatağında yatarken aklına 

bir fikir gelmiş. Oğullarını yanına 

çağırmış. Bir yığın da çubuk istemiş. 

Çubukların hepsini bir araya getirip 

bağlamış. 

Çubuk bağını önce en küçük 

oğluna verip kırmasını istemiş. Küçük 

oğlu kıramamış. Sonra kırması için 

ortanca oğluna vermiş. Ortanca oğlu 

da kıramamış. En sonunda büyük oğlu 

kırmaya çalışmış ama çubukları kır-

mak ne mümkün. 

Bunun üzerine çiftçi çubukların 

bağını çözmüş. Oğullarına tek tek 

verip kırmalarını istemiş. Oğulları 

çubukları çok kolay kırmışlar.  

 

Çiftçi oğullarına şöyle demiş: 

-Görüyorsunuz ya oğullarım! Siz 

de birleşirseniz düşmanlarınız size 

hiçbir şey yapamaz. Ne zaman ki 

birbirinizle geçinemez, çekişirseniz, 

düşmanlarınız da sizleri kolayca ye-

nerler. Sizden isteğim; bir olun, birlik 

olun, birbirinizin yanında olun.     
 

 
 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-5 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

1-Çiftçinin kaç oğlu varmış? 

…………………………………………………. 

2-Oğullarının kişisel özellikleri nasıl-

mış? 

…………………………………………………. 

3-Çiftçi niçin kara kara düşünüyormuş? 

…………………………………………………. 

4-Çiftçinin aklına ne gelmiş? 

…………………………………………………. 

5-Çubuk bağını hangi oğlu kırabil-

miş? 

…………………………………………………. 

6-Çiftçi oğullarından ne istemiş? 

…………………………………………………. 
 

 




