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Zeynep ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Arkadaşları ve kardeşiyle oyun 
oynamayı çok seviyor, bisikletine binip arkadaşlarıyla mahallede dolaş-
maktan keyif alıyordu. Ödevlerini zamanında yapıyor, büyüklerine say-
gıyla davranıyordu. Annesi onun ne kadar sorumluluk sahibi olduğundan 
her fırsatta övgüyle söz ediyordu. 

Haziran ayının başıydı. Zeynep okuldan yeni gelmişti. Annesi:

- Yavrum, benim acilen hastaneye gitmem gerekiyor. Sen kardeşine 
yarım saat bakabilir misin? diye sordu. Zeynep:

- Tabi, anneciğim. Kardeşimle sen gelene kadar oyun oynarız, dedi. 

Annesi gittikten sonra Zeynep kardeşiyle oyunlar oynadı. Bir süre sonra 
canı sıkılmaya başladı. Dışarı çıkabilsek ne güzel olur, diye içinden geçir-
di. Tam o sırada arkadaşları zile bastı. Zeynep’i dışarıda oyun oynamaya 
davet ettiler. Zeynep sevinçle ayakkabılarını giydi. Kardeşi bir an aklından 
çıkmıştı. Tam dışarı çıkıyordu ki, kardeşinin sesini duydu. Hemen annesine 
verdiği sözü hatırlayarak geri döndü. Kardeşi Zeynep'e gülen gözlerle 
bakıyordu çünkü o sorumluluk sahibi bir ablaydı.

1. Zeynep nelerden hoşlanırmış?

2. Annesi Zeynep’ten ne yapmasını istemiş?

Ad-Soyad:

No:

10

Okuma Anlama - Hikaye Haritası

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
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2. Sınıf - Türkçe
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3. Zeynep’i kimler oyun oynamaya davet etmiş?

4. Zeynep annesinin verdiği görevi yerine getirmiş mi?

5. Aşağıdaki görsellerden hangisi okuduğumuz metne ait olabilir?

6. Metne farklı bir başlık bulalım. Hikaye haritasını dolduralım.

Karakter Yer

Zaman Olay

Hikayenin Başlığı

7. Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştirelim.

sorumluluk Bir kimseye karşı dikkatli, özenli, ölçülü 
davranma, hürmet gösterme

Birinin iyiliklerini söyleyerek değerini 
yüceltmek için söylenen söz

Kişinin kendi davranışlarının sonuçları-
nı üstlenmesiövgü

saygı
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1. Bir basketbol maçında A ta-
kımı 28 basket, B takımı 33 
basket attı. Maçta toplam kaç 
basket atıldı?

4. Gözde kumbarasına ocak ayın-
da 23 , şubat ayında 12 , mart 
ayında 27  atmıştır. Kumbarada 
toplam kaç  biriktirmiştir?

 

2. Çilli tavuk bir günde 14 yu-
murta yumurtlamaktadır. Çilli 
tavuk 3 günde kaç yumurta 
yumurtlar?

5. Sevinç uzun atlama yarışmasında, 
1. atlayışında 37 cm atladı. 2. at-
layışında da 45 cm atladı. Sevinç 
toplamda kaç cm atlayış yaptı?

 

3. Buse piknikte 17 papatya, 9 
lale, 7 gül topladı. Buse top-
lam kaç çiçek topladı?

6. Köyümüzdeki ormanda 31 meşe, 24 
kayın, 17 tane de kestane ağacı var-
dır. Ormandaki ağaç sayısı kaçtır?

 

Ad-Soyad:

No:
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Toplama İşlemi İle İlgili Problemler - 1

★ Bir depodaki üç kutunun uzunlukları sırasıyla 18 
cm, 22 cm, ve 27 cm'dir. Üç kutu üst üste koyul-
duğunda uzunlukları kaç cm olur?

18 cm 22 cm 27 cm
?
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7. Baloncu cumartesi günü 27 
balon, pazar günü ise 49 
balon sattı. Baloncu iki günde 
kaç balon sattı?

11.Necip bilgisayar oyununun 1. tu-
runda 12, 2. turunda 18, 3. tu-
runda da 9 yıldız topladı. Ne-
cip'in topladığı yıldız sayısı kaçtır?

 

8. Bir bakkalda günde ortalama 
25 ekmek satılmaktadır. Bu 
bakkalda üç günde kaç ekmek 
satılır?

12.Kevser okulun birinci dönemin-
de 38 kitap, ikinci döneminde 
45 kitap okudu. Kevser bir okul 
yılında toplam kaç kitap okudu?

 

9. Ayşe'nin kitaplığında 14 ma-
sal, 16 ders, 27 bilim kitabı 
vardır. Kitaplıktaki toplam ki-
tap sayısı kaçtır?

13.Erkan'ın 13 pantolonu, 18 tişörtü, 
22 tane de gömleği vardır. Er-
kan'ın  toplam kaç giysisi vardır?

 

10.Tiyatro gösterisinin ilk seansı-
nı 59 kişi, ikinci seansını 41 kişi 
seyretti. Tiyatroyu bir günde 
toplam kaç kişi seyretti?

14.Bir lokanta kahvaltıda 14 kase, 
öğle yemeğinde 27 kase, akşam 
yemeğinde de 31 kase çorba 
satmıştır. Bu lokanta bir günde 
kaç kase çorba satmıştır?
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1. Aşağıdakilerden hangileri ailemizdeki sorumluluklarımızdandır? İşaret-
leyelim.

 Derslerimize düzenli çalışmak.

 Yapabileceğimiz işlerde anne ve babamıza yardımcı olmak.

 Evin ihtiyaçlarını karşılamak.

 Odamızı temiz ve düzenli tutmak.

 Gereksiz yere su akıtmamak.

 Evdeki eşyalarımızı düzgün kullanmak.

 Okul çantamızı annemize hazırlatmak.

 Okul kıyafetlerimizi yıkayıp, ütülemek.

2. Hangi ev işlerinde anne ve babamıza yardımcı olabileceğimizi kutulara 
yazalım.

Ad-Soyad:

No:
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3. Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

annemizin derslerine

sorumluluklarınızamanında

görevi iş bölümü

" Ailede herkesin bir  vardır.

"  sayesinde işlerimiz karşılıklı yardımlaşmayla kolaylıkla 
yerine getirilir.
" Ailedeki düzenin korunması için herkesin  yerine ge-

tirmesi gerekir.

" Çocukların öncelikli görevi  çalışmaktır.

" Ev işlerine yardımcı olarak  yükünü hafifletmeliyiz.

" Ailemizdeki görevlerimizi  yerine getirmeliyiz.

4. Evinizde aşağıdakilerden hangilerini yapıyorsunuz? Boyayarak göste-
relim. 

Bakalım kaç tane gülen 
yüzünüz 
olacak!

Okuldan geldiğimde kıyafetlerimi 
katlar, çantamı yerine koyarım.

Annem yemek hazırlarken, ben 
de sofrayı kurarım.

Ödevlerim bittiğinde çalışma 
masamın üzerini toplarım.

Kıyafetlerimi ve eşyalarımı 
özenli kullanırım.

Ev temizliği yapılırken ben de 
tozları alırım.

Kişisel temizliğime özen göste-
ririm.

Derslerime düzenli çalışırım.

Odamı temiz ve düzenli tutarım.
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1. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına "D”, yanlış olanların ba-
şına "Y” yazalım.

Ailenin her üyesi fikrini açıkça söylemelidir.

Eve alınacak bir eşyaya baba karar vermelidir.

Ailede sorumluluklar yaşa uygun olarak belirlenmelidir.

Ailede kararlar birlikte alınmalıdır.

Aile içinde görüş farklılıkları olmaması gerekir.

Televizyonda izlenen programa anneler karar vermelidir.

Ailede çocukların görüşleri sorulmamalıdır.

Çocuğun odasını ne zaman toplayacağını anne belirlemelidir.

Aile içinde alınan kararlara herkes uymalıdır.

Aile içinde alınacak kararlarda çocukların fikrini söylemesi 
onların en doğal hakkıdır.

Kararları sorulmayan çocuklar kendilerini değersiz hissedebilirler.

Aileler çocuklarının doğru kararları vermeleri konusunda 
baskıcı olmalıdır.

Ad-Soyad:

No:
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2. Arzu ve ailesi hafta sonunda evlerinde tadilat ve boya yaptıracaklar. 
Çocukların odalarının ne renk olacağına karar vermeleri için birlikte ko-
nuşuyorlar. Konuşma balonlarına neler konuşmuş olabileceklerini yazalım.

Çocuklar oda-
larınızın hangi 
renk olmasını 
istersiniz?

Açık renkler 
odanızın daha 
ferah görün-
mesini sağlar.

3. Aile içinde kararlar alınırken sizce nasıl davranılması gerekir? Aşağıdaki 
soruları "evet” veya "hayır” kutucuklarını işaretleyerek cevaplandıralım.

Çocukların aile içinde alınan kararlarda fikirlerini söyle-
meleri kendilerini değerli hissettirir.

Evet Hayır

Ailede alınacak tüm karar-
larda çocukların fikri sorul-
malıdır.

Evet Hayır

Bir çocuk giyeceği kıyafete ve 
ayakkabıya, oyun oynayacağı 
arkadaşına kendi karar vere-
bilir.

Evet Hayır

Bir çocuğun gün içinde ya-
pacağı işlere annesinin karar 
vermesi gerekir.

Evet Hayır

Çocuklar kendileriyle ilgili bir 
konuda karar verirken bü-
yüklerinin görüşlerini de dik-
kate almalıdır.

Evet Hayır
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