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  Et Buradaysa Kedi Nerede? 
  Bir gün Nasrettin Hoca’nın canı et yemeği 
istemiş. Kasaptan iki kilo et alıp evine götürmüş. 

– Akşama güzelce pişir bunları, demiş hanımına. 
Ne var ki o gün eve hanımın misafirleri gelmiş. 
Kadıncağız eti pişirip onlara ikram etmiş. Akşam 
da bir tarhana çorbası çıkarmış Hoca'nın önüne.
– Et nerede, demiş Hoca. Kadın doğruyu söyle-
yeceğine bir yalan kıvırmış.
– Eti kedi yedi, demiş.
– Getir şu kediyi bakalım, demiş Hoca. Sonra 
teraziyi çıkartıp kediyi tartmış. Bakmışlar ki tam 
iki kilo geliyor. Hoca, hanımına sormuş:
– Peki hanım, demiş. Kedi bu ise bizim et 
nerede? Et buysa kedi nereye gitti? 

Aşağıdaki soruları fıkraya göre cevaplayınız. 

1. Nasrettin Hoca’nın canı ne istemiş?
..................................................................................................................................................... 

2. Nasrettin Hoca’nın hanımı eti ne yapmış?
..................................................................................................................................................... 

3. Akşam yemeğinde Nasrettin Hoca'nın önüne ne yemek gelmiş?
..................................................................................................................................................... 

4. Hoca’nın hanımı nasıl bir yalan söylemiş?
..................................................................................................................................................... 

5. Hoca, hanımının yalanını nasıl ortaya çıkarmış?
..................................................................................................................................................... 

6. Nasrettin Hoca, hanımına ne sormuş?
..................................................................................................................................................... 

ADI SOYADI: 24. hafta

1. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDITÜRKÇE 
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METNİN KONUSU 

Fatma’nın konuşmasını okuyunuz. Konuşmanın konusunu işaretleyiniz. 

Aşağıdaki şiirin konusunu yazınız. 

YAZIYORUM 

Aşağıdaki şiire bakarak şiiri yeniden yazınız. 

TÜRKÇE 

  Türkler, misafir ağırlamayı çok sever. Misafire önem verir ve saygıyla 
karşılar. Eve bir misafir geldiği zaman herkes ayağa kalkar. Misafir oturma-
dan kimse oturmaz. Bu davranış saygı göstergesidir.  

   Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 

Şiirin konusu: 

..................................................................... 

ORMAN  
Orman yurdun temelidir, 
Nesillerin evvelidir, 
Her sanatın ilk elidir, 
Ormandaki varlığa bak 

Orman memleketin süsü, 
Hem ufağı, hem irisi,  
Her dalında bir kuş sesi 
Ormandaki varlığa bak. 

 Aşık VEYSEL 

........................ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..................................................... 

Bayramlaşmanın önemini
Türklerin misafir sevgisini
En çok ikram edilen yemekleri

O
O
O

Yürüyün arkadaşlar,  
Hep ileri koşalım.  
Bugün bayramımız var,  
Gelin bayramlaşalım



www.egitimgen.com 

KESİRLER 

Aşağıdaki meyveleri “yarım, bütün” kelimelerinden uygun olanı ile eşleştiriniz. 

KESİRLER 

Aşağıdaki şekillerin altına “bütün, yarım” kelimelerinden uygun olanı yazınız. 

Aşağıdaki şekillerden iki eş parçaya (yarım) ayrılmış olanların yarımını boyayınız. 

MATEMATİK 

BÜTÜN 

YARIM 
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GÜVENLİ HAYAT 

Trafik işaretlerini anlamları ile eşleştiriniz.

GÜVENLİ HAYAT 

Şevval, okula servisle gidip gelen bir öğrencidir. Şevval’in yolculuk esnasında 
doğru olan davranışlarına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız. 

(......) Serviste ayağa kalkmam. 

(......) Yolculuk esnasında şoföre şaka yaparım. 

(......) Emniyet kemerini takarım. 

(......) Araç tam durmadan araçtan inmem. 

(......) İneceği yere yaklaşmadan hazırlanırım. 

(......) Camdan vücudumu sarkıtırım. 

(......) Arkadaşlarımla yüksek sesle konuşmam. 

HAYAT BİLGİSİ 

Yaya 
Geçidi 

Bisiklet 
Giremez 

Dikkat Okul 
Geçidi 

Trafik 
Işıkları 
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