
 

                                                                  ……………  

Ekim ayının son haftası okuldan arkadaşları ile son pikniğe gitmek isteyen Ceyda annesinden izin 

istedi.Annesi o gün alelacele kırmızı kazağını giymiş,elindeki sarı noktalı siyah çantası ile karşı 

komşuları Fikriye Hanım’a gidiyordu.Merdivenlerden inerken söyledi: “Anneciğim yarın sınıf 

arkadaşlarım ile pikniğe gideceğiz.Aysun,Deniz,Sude ve Aleyna geçerken beni alacaklar.”  Annesi: 

“Tamam kızım gidebilirsin ama dikkatli olun.Telefonunu sakın almayı unutma,bir şey olursa 

ararsın.”dedi. 

Ceyda cumartesi sabah arkadaşları ile Şile Belediye otobüsüne bindi.Ormanın alt kısmındaki sahile 

doğru olan taraftaki piknik alanına eşyalarını koydular.Aysun içecek olarak vişne suyu,Deniz ile 

Sude havuçlu kek ,Aleyna ise kuruyemiş olarak kaju,badem ve fıstık getirmişti. 

Yan tarafta piknik yapan lacivert gömlekli,kırmızı pantalonlu kadın,Aleyna’ya dönerek : “Bir şeye 

ihtiyacınız var mı yavrum,sanırım öğrencisiniz ,bir şey lazım olursa isteyin.” dedi.Sude de : “ 

Teyzeciğim topunuz var mı?  Biz oyun oynamak istiyoruz.” dedi.Kadın arabalarından plastik yeşil 

çizgileri olan biraz havası inmiş bir top verdi.Piknikte doyasıya eğlenen çocuklar akşam olmadan 

saat 18:20 gibi otobüse bindiler.40 dakika sonra da  evlerine vardılar. 

 

                                                             OKUMA HAFIZA ÇALIŞTIRMALARI  

 

1-Sizce hikayenin başlığı ne olmalıdır?                    2-Hikayenin kahramanları kimler? 

 

3-Kim arkadaşları ile pikniğe gitmek istiyordu?       4-Ceyda’nın annesi alelacele kime gidiyordu? 

 

5-Ceyda’nın annesi komşuya giderken ne giymişti?   6-Ceyda’nın annesinin elindeki çanta nasıldı? 

 

7-Annesi Ceyda’dan neyi unutmamasını istedi?        8-Ceyda pikniğe  ne zaman gitti? 

 

9-Pikniğe nereye gittiler?                                       10-Aysun piknik için ne getirdi? 

 

11-Aleyna piknik için ne getirdi?                              12-Deniz ve Sude piknik için ne getirdi? 

 

13-Yan tarafta piknik yapn kadının gömleği             14-Yan tarafta piknik yapan kadının pantolonu nasıldı? 

nasıldı? 

 

15-Kadın kime dönerek “bir şey lazım mı” dedi?      16-Kadına kim cevap verdi? 

 

17-Kadından ne istendi?                                          18-Kadının verdiği top  hangi renkti. 

 

19-Topun havası nasıldı?                                         20-Çocuklar  saat kaçta otobüse bindiler? 

 

21-Evlerine vardıklarında saat kaçtı?                      22-Piknik alanı ile evlerinin arası kaç dakikaydı? 
 
NOT:Sayın veli,sayın öğretmenim metnin olduğu kısım ile soruların olduğu kısmı keserek ayırın.Öğrenciye sesli bir şekilde bir kere siz 

okuyun.Soru kısmını çocuklara verin.Tek dinleyişte bu sorulardan kaç tane yapabileceğini test edin. 

                                                                                                                                                                                         HALİL SÜNGÜ 

TÜRKÇE HAFIZA 


