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5) Köyü köy yapan şey neymiş? 

4) Ali’nin dedesinin hatıraları neredeymiş? 

3) Ali annesi ve babasıyla köye neden arada bir gidiyormuş? 

2) Ali’nin ne hoşuna gidermiş? 

1) Ali yazın nereye gidermiş? 

 

   Ben Ali, yazın köye dedemlerin yanına gitmek için çok sabırsızlanırdım. Köydeyken 

kendimi daha özgür, daha mutlu hissederdim. Bir sürü arkadaşım vardı. Hepsini çok 

özledim. Dedeme hepsini sorar sorar dururdum. O da bıkmadan, usanmadan 

sorularımı teker teker cevaplardı. Dedemin tahammülünü çok şaşırıyordum, bazen 

sorularımdan ben sıkılırdım o cevap vermekten sıkılmazdı. Sanırım büyük olmak böyle 

bir şeydi. İnsanların hepsinin birbirini tanıması, birbirlerine ziyarete gitmeleri çok 

hoşuma giderdi. Hiç kimse telefonuna bakmaz, bol bol sohbet ederlerdi.  

  Bu anlattıklarımın hepsinin eski de kalması aklıma geldikçe beni üzüyor. Eskileri 

hatırlamayı seviyorum ama şuandan da oldukça mutluyum. Arada bir annem ve 

babamla köye gidiyor, evimizin senelik bakımını yapıp geliyoruz. Ama eski tadı 

alamıyorum. Sanırım köyü köy yapan sakinliğinden, sessizliğinden çok oradaki 

insanlarmış. Şimdi dedem yok ama hatıraları her yerde. Anıları hatırlamak güzel. 

Bana bu güzel anıları yaşattığın için teşekkürler dede... 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

OKUMA ANLAMA                                        TÜRKÇE 

ANILAR 



     :hhocaninsinifi 

DİL BİLGİSİ TEKRAR                                         TÜRKÇE 

Kelimeler Hecelerine 

ayır 

Kaç sesli 

harf var? 

Sabırsızlanmak   

Hatırlamak   

Telefon   

usanmak   

teşekkür   

Aşağıdaki tablodaki kelimleri hecelerine 

ayırıp, kaç sesli harf olduğunu bulunuz. 

Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya 

koyalım. 

Telefon  

Teşekkür 

1) 

2) 

Sakinlik 

Sessizlik 

Hatıra 

1) 

2) 

3) 

Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı 

cümleler haline getirelim. 

köye-yanına-gideceğiz-yazın-dedemlerin 

oynamayıp-telefonle-ederlerdi-sohbet 

her-evin-yaz-yaptırırdı-bakımını 

Cevap R  İri 

Anı L  Sual 

Özgür I  Hür 

Akıl A  Hatıra 

Soru N  Us 

Büyük A  Yanıt 

Kelimlerin yanında verilen harfleri eş 

anlamının yanına yazınız, şifreyi bulunuz. 

Van gölü Melike 

Kadınlar Günü 
Laleli sokak 

Üzerine yazılan kelimenin doğru olduğu 

kelebeği boyayalım. 

Virgül eş görevli kelimeler arasına gelir. 

Bazı kısaltmalardan sonra nokta gelir. 

Özel isimlere gelen ekler kesme işareti ile ayrılır 

Tanımı verilen göreve uygun örnek yazalım. 


