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KELOĞLAN ve SİHİRLİ TAS 

Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın 
kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir 
Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi, 
bu biricik oğlunu "Kel oğlum, keleş 
oğlum" diye severmiş. Günlerden bir gün 
Keloğlan annesinden izin alıp balık 
tutmaya gitmiş. Belki bir kaç balık 
yakalarım. Anacığımla pişirir, yeriz. Aç 
karnımızı doyururuz" diye düşünüyormuş. 

Irmağın kenarına gelip oltasını 
salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık 
tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, 
gözleri cam gibi aydınlık, güzel mi güzel 
bir balıkmış bu... 

Keloğlan balığın pullarını kazımış, 
karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de 
ne görsün! Balığın karnı içinde kocaman 
bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir 
sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. 

Birden tas elinden kayıp suya 
düşmüş. Keloğlan onu tutmak için 
eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. 
Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta 
nerdeyse boğulacakmış. Bin bir güçlükle 
kenara çıkmış.  

Artık tası bulmanın da imkânı 
kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin 
yanına dönmüş. Başına gelenleri 
anlatmış. Yaşlı kadın:  

- Üzülme yavrum, demiş. Haydan gelen 
huya gider. Zaten, sen o tası alnının 
teri, elinin emeği ile kazanmamıştın. 
Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. 
Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa 
kendini başkalarından üstün görme 
hastalığından kurtulursun." Keloğlan bu 
sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak 
vermiş. O günden sonra da Sihirli Tası 
bir daha hiç anmamış. 

  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayın. 

1-  Metne göre keloğlanın annesinin 

özelliği değildir? 

 

 

 

 

2-  Metne göre annesi Keloğlan’ı nasıl 
severmiş? 

 
 
 
 

 

3-  Aşağıdakilerden hangisi Keloğlan’ın 
tuttuğu balığın özelliklerinden 
değildir? 
 
 
 
 
 

4-   Aşağıdaki cümleleri metne uygun 
kelimelerle doldurunuz. 
 

 Öğleye doğru kocaman bir              
tutmuş. 

            balığın pullarını kazımış. 
 Keloğlan bu sözlerle          bulmuş. 
 Keloğlan          izin alıp balık 

tutmaya gitmiş. 
 Birden tas elinden kayıp       düşmüş. 
 O günden sonra da       

bir daha hiç anmamış. 

Esma Hüma 

 

İhtiyar 

Yoksul 

Zengin 

Kel oğlum, keleş oğlum 

Biriciğim, canım oğlum 

Kel yavrum, canım yavrum 

Pulları gümüş gibi parlaktır. 

Balık altın gibi sarıdır. 

Gözleri cam gibi aydınlıktır. 
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5-   
 
 
 
 

  Yukarıdaki cümlelerde altı çizili 
kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 
 
 
 
 
 
 

6-     ‘’ Dün akşam  Gaziantep’in 
bazı köylerine şiddetli yağmur 
yağmış.’’ 
 

 Cümlesi ile ilgili aşağıdaki soruları 
cevaplayınız. 
 
a) Yağmur  ne zaman  yağmış ? 
........................................................................ 
 
b)   Nereye  yağmur yağmış ?             
.............................................................................. 
 
c) Yağan yağmur  nasılmış ? 
.............................................................................. 
 
d) Bazı köylere  yağan  nedir ? 
.............................................................................. 

 
Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle 
doldurunuz. 

 Bugün Cuma ise yarın ……………………… olur. 

 Bir hafta ……………………………… gündür. 

 Dün Salı ise bugün……………………………………..dir. 

 Haftanın tatil günleri…………………………………………ve 

………………..dır. 

 

Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dayım zengin olmak için çok çalışıyor. 
Her gün yeni şeyler deniyor. 

Fakir- az- eski 

Çalışkan- fazla- kirli 

Paralı- fazla- temiz 

Saat iki Saat iki buçuk 
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