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Salih, cuma akşamı saat 09.00’da yatağına yattı. Uyuyamadı 
çünkü karnı çok ağrıdı. ‘’Neden karnım ağrıyor?’’ diye düşündü.
 “Şimdi hatırladım. Dün oyun oynadım, terledim, soğuk su 

içtim.”
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Salih, üzgün bir sesle annesini çağırdı: 
- Anneeee!
Annesi:
- Efendim oğlum! Sen neden uyumadın! 
Salih:
- Anne karnım çok ağrıyor. Uyuyamıyorum.
Annesi Salih’in ateşini ölçtü. Salih’in ateşi çok yüksekti. Betül 

Hanım telaşlandı ve eşi Mehmet Bey’i çağırdı. 
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Mehmet Bey hemen aile hekimini aradı:
- Alo! İyi akşamlar, Mustafa Bey. Ben Mehmet Yıldız. 
Aile hekimi:
- İyi akşamlar, Mehmet Bey.
Mehmet Bey:
- Doktor Bey, Salih çok hasta. Şu an ateşi var ve karnı ağrıyor. 
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Aile hekimi: 
- Salih’in ateşini ölçtünüz mü, ateşi kaç derece?
Mehmet Bey:
- Annesi ölçtü, 39 derece.
Aile hekimi: 
- Telaşlanmayın, Salih’e ince kıyafetler giydirin ve hastaneye 

götürün.
Mehmet Bey: 
- Tamam, teşekkür ederim.
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Salih, annesi ve babası ile hastaneye geldi. Babası hastaneye 
giriş işlemleri için form doldurdu. Forma hastanın adını, soyadını, 
yaşını, adresini ve telefon bilgilerini yazdı. Mehmet Bey çok 
endişeliydi. Bu sırada Salih ve annesi doktorun yanına gittiler.
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Betül Hanım:
- İyi akşamlar Doktor Bey. 
Doktor:
- İyi akşamlar. 
Betül Hanım:
- Oğlum bir saat önce ateşlendi. 
Doktor:
- Salih neyin var?
Salih: 
- Doktor amca, midem bulanıyor. Başım ve karnım  ağrıyor.
Doktor:
- Tamam, korkma. Şimdi seni muayene ediyorum.
Doktor Salih’in ateşini ölçtü. Boğazına, kulaklarına, gözlerine 

baktı. Sırtını ve göğsünü dinledi. Onu muayene etti.
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Doktor:
- Boğazında kızarıklık var. Soğuk bir şey mi içtin?
Salih:
- Evet, dün oyun oynadım, çok terledim sonra soğuk su içtim.
Doktor:
- Bundan sonra soğuk su içme. Terli kıyafetlerini hemen 

değiştir.
Salih:
- Tamam doktor amca.
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Doktor:
- Sana ilaç yazıyorum. Bunları düzenli kullan. Bol bol meyve 

ye, ılık su iç. Bir iki gün evde dinlen. Bir hafta sonra kontrol için 
tekrar gel. Geçmiş olsun.
Betül Hanım ve Salih:
- Teşekkür ederiz.
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Salih ve annesi doktorun odasından çıktı.  Betül Hanım, Mehmet 
Bey’e durumu anlattı. Salih, annesi ve babası ilaçları almak için 
eczaneye gittiler. Eczacı reçeteye baktı, ilaçları verdi ve “Geçmiş 
olsun.’’ dedi. Mehmet Bey eczacıya teşekkür etti. Hep birlikte eve 
gittiler.
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Sabah oldu. Salih uyandı. Anne ve babası ile kahvaltı yaptı,  
sonra ilaçlarını içti. Kapı çaldı. Arkadaşı Ahmet, Salih’i oyuna 
çağırdı. 
Ahmet:
- Salih günaydın, haydi dışarı gel, oyun oynayalım.
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Salih:
- Günaydın Ahmet. Ben hastayım, dışarı çıkamıyorum. Dün 

akşam doktora gittim. Doktor bana “Dinlen.” dedi.
Ahmet:
- Tamam, Salih geçmiş olsun. İnşallah çabuk iyileşirsin.
Salih:
- Teşekkür ederim, Ahmet.
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Salih, Ahmet’in arkasından baktı. “Arkadaşlarımla oyun 
oynayamıyorum.” dedi ve üzüldü. Odasına gitti, önce kitap okudu, 
sonra yatağına uzandı ve dinlendi.
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Salih, annesinin sesini duydu ve uyandı. 
Betül Hanım:
- Oğlum, bak kimler geldi? 
Salih:
- Kim anne?
Betül Hanım:
- Salona gel ve kendin gör. 
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Salih, annesiyle birlikte salona geldi. Çok sevindi, çünkü 
arkadaşları oradaydı. 
Çocuklar:
- Geçmiş olsun, Salih.
Salih çok şaşırdı: 
- Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, canım arkadaşlarım. 
Betül Hanım mutfağa gitti. Çocuklar sohbet ettiler. Salih’in 

annesi onlara kek ve süt ikram etti. Daha sonra çocuklar 
“Yapboz” oynadılar.
O gün Salih ve arkadaşları çok mutlu oldular.
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Salih, bir hafta sonra hastaneye kontrole gitti. Sonunda 
tamamen iyileşti.
“Sağlıklı olmak çok güzel.” diye düşündü.





Bul
Eglen-





19

1. Salih’in neyi var?

2. Salih kimi çağırdı?

3. Hastaneye kimler gitti?

4. Salih ve ailesi ilaçları nereden aldı?

5. Salih, Ahmet’e ne dedi?

A. Soruları cevaplayın.
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B. Bulmacayı çözün.
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C. Doğru seçeneği işaretleyin.

a) Karnım ağrıyor.
b) Kulağım ağrıyor.
c) Dizim ağrıyor.
d) Öksürüyorum.
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a) Midem bulanıyor.
b) Ateşim var.
c) Kolum ağrıyor.
d) Dizim ağrıyor.

a) Midem bulanıyor.
b) Karnım ağrıyor.
c) Boğazım ağrıyor.
d) Başım dönüyor.

a) Başım ağrıyor.
b) Burnum akıyor.
c) Ayağım ağrıyor.
d) Boynum ağrıyor.

a) Dişim ağrıyor.
b) Sırtım ağrıyor.
c) Öksürüyorum.
d) Başım dönüyor.

a) Ateşim var.
b) Bacağım ağrıyor.
c) Kolum ağrıyor.
d) Dişim ağrıyor.
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Ç. Hangi sözcükleri öğrendiniz?
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D. Salih ve arkadaşları hangi oyunları oynuyor, yazın.

Seksek    İp atlama    Körebe    İstop    Saklambaç    Yapboz




