
OKUDUĞUNU 
ANLAMA

Cümle Anlama
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulan 
sorulara cevap verir.

KAZANIM Okuduğu cümlelere ait olan resimleri gösterir.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle. 

Buket ders çalışıyor. 

            Ayla ip atlıyor. 
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle. 

Annem yemek yapıyor. 

            Annem resim yapıyor.  
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle. 

 Köpeğim Duman mamasını yiyor.  

Bugün arkadaşlarımla pikniğe gittik.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle. 

Bugün okulda toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. 

Bugün Merve, Hasan ve Ahmet’le kütüphanede ders çalıştık.  
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle. 

Kardeşim Hakan’la anneme doğum günü sürprizi yaptık.  

Dedem, anneannem ve kuzenimle kahvaltı yaptık.  
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki resimleri incele. Resmi anlatan cümleyi bul ve işaretle. 

Bugün okula servisle 
gittim.

Annem beni arabayla 
okula bıraktı.

Kardeşimle okula 
yürüdük.

Annem ve babamla 
parka gittik.  

Bugün piknikte ağaçtan 
elma topladım. 

Bugün evde ders 
çalıştım. 
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ETKİNLİK 7

Aşağıdaki resimleri incele. Resmi anlatan cümleyi bul ve işaretle. 

Köpeğim tüm gün uyudu. 

Bugün köpeğimi hiç 
dışarı çıkaramadım.                                

Ali ile birlikte köpeğim 
Gece’yi dışarıda 
gezdirdik. 

Babam beni okula 
bıraktı. 

Babamla birlikte 
manava gittik. 

Bugün babamla 
eczaneye gittik. 
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ETKİNLİK 1
Aşağıdaki cümleleri oku. Soruların cevabını resimlerden 
bularak işaretle.  

Bakkaldan ekmek ve peynir aldım.   

Bakkaldan ne aldı? İşaretle.

Ekmek ve peyniri nereden aldı? İşaretle.

KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulan 
sorulara cevap verir.

KAZANIM Okuduğu cümle hakkında sorulan sorulara cevap verir.



18

ETKİNLİK 2 Aşağıdaki cümleleri oku. Soruların cevabını resimlerden 
bularak işaretle.  

Ablam benim ve kardeşim Esma’nın saçını ördü.

Çocuğun ve kardeşi Esma’nın saçını kim ördü? İşaretle.

Ablası kimin saçını ördü? İşaretle. 

Ablası, çocuğa ve kardeşine ne yaptı? İşaretle.
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ETKİNLİK 3
Cümleyi oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Arif beslenme saatinde Feyza ve Hasan’la kurabiye yedi.

Arif, Feyza ve Hasan’la ne yedi?

Arif kurabiyeyi ne zaman yedi?

Arif kimle kurabiye yedi?

 Kurabiye

 Yaş pasta

 Makarna 

 Sabah

 Beslenme saatinde

 Akşam

 Kardeşiyle 

 Suna, Nedim  ve Mert’le

 Feyza ve Hasan’la
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ETKİNLİK 4 Cümleyi oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Annem bugün beslenme çantama kek ve süt koydu. 

Annesi beslenme çantasına ne 
koydu?

Kim beslenme çantasına kek ve 
süt koydu?

Annesi kek ve sütü nereye koydu? 

 Kayısı ve yoğurt 

 Kek ve süt

 Kurabiye ve meyve suyu

Annesi

Babası

Ablası

 Resim çantasına

 Okul çantasına

 Beslenme çantasına
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ETKİNLİK 5 Cümleleri oku. Soruların cevabını altına yaz.  

Aslı ve Melis bugün hastaneye gitti. 

Perşembe günü okulda yerli malı etkinliği düzenleyeceğiz.

Perşembe günü okulda ne etkinliği düzenleyecekler?  

…………………………………………………………………………………………………….

Ne zaman yerli malı etkinliği düzenleyecekler? 

…………………………………………………………………………………………………….

Perşembe günü yerli malı etkinliğini nerede düzenleyecekler? 

…………………………………………………………………………………………………….

Aslı ile Melis bugün nereye gitti? 

…………………………………………………………………………………………………….

Aslı hastaneye kimle gitti? 

…………………………………………………………………………………………………….

Aslı ile Melis hastaneye ne zaman gitti?  

…………………………………………………………………………………………………….
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ETKİNLİK 6 Cümleleri oku. Soruların cevabını altına yaz.  

Anıl hafta sonu resim kursuna başlayacak.

Anıl resim kursu için kırtasiyeden kalem, silgi ve resim 
defteri aldı.

Anıl resim kursu için kırtasiyeden ne aldı?

…………………………………………………………………………………………………….

Anıl kalem, silgi ve resim defterini nereden aldı?  

…………………………………………………………………………………………………….

Anıl ne için kalem, silgi ve resim defteri aldı? 

…………………………………………………………………………………………………….

Anıl hafta sonu neye başlayacak?

…………………………………………………………………………………………………….

Anıl ne zaman resim kursuna başlayacak?

…………………………………………………………………………………………………….

Anıl hafta sonu ne yapacak? 

…………………………………………………………………………………………………….



OKUDUĞUNU 
ANLAMA

Metin Yapılarını 
Tanıma
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KONU Verilen cümlelerden metin yapılarına uygun metin oluşturur.

KAZANIM Sıralı bir olayı anlatan cümleleri olay sırasına göre sıraya dizer.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Aslı oyuncağıyla tek 
başına oynuyordu.

Aslı Meriç’e de 
oyuncaklarından 
verdi ve birlikte 
oynadılar.

Aslı oyun oynarken 
Meriç yanına geldi.

1

2

3
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.



2727

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Annesi Ali’yi dişçiye 
götürdü. 

Ali oyun oynarken 
dişi ağrıdığı için 
ağlamaya başladı.

Annesinin yanına 
giderek dişinin 
ağrıdığını söyledi.

1

2

3
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.



2929

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Birden 
arabamızın 
tekeri patladı. 

Bir tamirci 
çağırdık ve 
arabanın tekerini 
değiştirdik.   

1

2

3

Babamla köye 
gidiyorduk.  
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Dışarıda 
oynadığım için 
kıyafetlerim 
kirlenmişti. 

Annemle 
banyoya giderek 
kıyafetlerimi 
çıkardım. 

Kirli kıyafetlerimi 
makineye atarak 
yıkadık.   

1

2

3



32

ETKİNLİK 5

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Yolda yürürken aç 
bir köpek gördüm.  

Evde köpeğe 
mama vererek onu 
besledim.   

1

2

3

Köpeği kucağıma 
alarak eve 
geldim. 
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Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

ETKİNLİK 6



3535

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Yeni kaykayımla 
kaymaya gittim.

Babam bana yeni 
bir kaykay hediye 
etti.

Bugün kaykayımla 
kayarken düştüm 
ve kaykayım kırıldı.   

1

2

3
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Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

ETKİNLİK 7
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Yeni bir fidan 
dikmek için toprağı 
kazdım.  

Fidanı suladım.
Kazdığım çukurun 
içine fidanı 
yerleştirdim.   

1

2

3
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Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

ETKİNLİK 8
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Hep birlikte çöpleri 
toplayıp torbalara 
doldurduk ve kumsal 
tertemiz oldu.

Gittiğimizde 
kumsalın çöp ve 
plastik şişelerle 
dolu olduğunu 
görüp çok üzüldük. 

Bugün ailemle 
denize yüzmeye 
gittik.   

1

2

3
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Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

ETKİNLİK 9
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Parkta 
kaydıraktan 
kayıyordum.

Annem hemen 
dizime pansuman 
yaptı. 

Birden düştüm 
ve dizim kanadı. 
Canım çok acıdı.

1

2

3
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Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

ETKİNLİK 10
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Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

Annem, babam ve 
kardeşimle akşam 
yemeği yedik.  

Yemekten sonra 
biraz ders çalıştım 
ve yatağıma 
yatarak uyudum. 

Akşam üzeri okuldan 
eve geldim.   

1

2

3
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Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara 
yaz.

ETKİNLİK 11

Rıza bisiklet sürüyordu.                                    Rıza bisikletten düştü. 

Önce: ...............................................................................................      

Sonra: .............................................................................................                             
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Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku.  Cümleleri olay sırasına göre boşluklara 
yaz.

ETKİNLİK 12

Zehra yolda yürüyordu. Zehra, yağmur yağmaya 
başlayınca şemsiyesini açtı.

Önce: ...............................................................................................      

Sonra: .............................................................................................                             
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Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara 
yaz.

ETKİNLİK 13

Çınar dolaptan elma 
çıkararak yedi.                  

Çınar dolabı açtı. 

Önce: ...............................................................................................      

Sonra: .............................................................................................                             
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Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara 
yaz.

ETKİNLİK 14

Annem limonu sıktı.

Önce: ...............................................................................................      

Sonra: .............................................................................................                             

Annem salataya limon suyunu 
döktü.
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Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara 
yaz.

ETKİNLİK 15

Mert dişlerini fırçaladı.            Mert uyudu.

Önce: ...............................................................................................      

Sonra: .............................................................................................                             
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Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara 
yaz.

ETKİNLİK 16

Saatin alarmı çalmaya başladı.

Önce: ...............................................................................................      

Sonra: .............................................................................................                             

Okan uyandı. 




