
 

      

 

 

 

TİLKİ VE ÜZÜMLER 

 Açlık ve susuzluktan halsiz düşmüş bir tilki bir üzüm bağına daldı. Güneşin 

olgunlaştırdığı üzümler ağzını sulandırıyordu. Ne var ki, asmalardaki salkımlar da 

onun yetişemeyeceği kadar yüksekte idiler. Tilki sıçradı ama başaramadı. Bir daha 

denedi, yine erişemedi. Üçüncü denemesi de netice vermeyince, kendi kendine 

mırıldandı: “Zaten o üzümleri yemek istememiştim ki. Hem ben onların ağza 

konamayacak kadar ekşi olduklarını da biliyorum.”   

 EZOP MASALLARI 

A) Aşağıdaki soruları metni iyice okuyup anladıktan sonra cevaplayalım 

SORU 1: Üzümleri yemeyi kim istemiş? 

……………………………………………………………………………………………………………………

SORU 2: Tilki üzüm bağına niçin girmiş? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

SORU 3: Tilki üzümleri yemekten ne zaman vazgeçti? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

SORU 4: Güneşin olgunlaştırdığı şey ne? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

SORU 5: Tilki nereye girdi? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANLAMLI VE KURALLI CÜMLE 

Aşağıda karışık halde verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturunuz. 

geldi / Kerem / parka / dün 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Buğday / ektik / aşağıdaki / tarlaya 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ellerimizi / sık sık / yıkamalıyız. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Sokağa /çıkarken / maske / takmalıyız. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayalım

1) Aşağıda verilen kelimelerden 

hangisi alfabemizin ikinci harfi 

ile başlar? 

a) Vapur 

b) Cami 

c) Balon 

 

2) “Yarın okula gideceğiz” 

cümlesinde aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yoktur? 

a) Ne zaman? 

b) Nereye? 

c) Nasıl? 

3) Aşağıdakilerden hangisinde 

noktalama işareti yanlış 

kullanılmıştır? 

a) Akşam oldu , 

b) Yağmur yağıyor . 

c) Kış geldi . 

 

4) “Maskemizi eve gelene kadar 

çıkarmayız.” Cümlesinde kaç 

tane kelime vardır? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 
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B) Aşağıda verilen kelime gruplarında eş anlamlı olanları aynı renge boyayalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valide Derslik 

Öğrenci Talebe 

Anne Sınıf Kırmızı Beyaz 

Al Siyah 

Kara Ak 

Öykü Kolay 

Hikaye vazife 

basit görev Vakit İsim 

  yürek kalp 

Zaman Ad 

fayda yoksul 

cevap yanıt 

yarar fakir hayat hekim 

 ıslak doktor 

yaşam yaş 



   

EŞ ANLAMLI KELİMELER ETKİNLİĞİ 

Tabloda verilen kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazın. 

yaşlı ihtiyar  yarar  

yurt  yürek  

yoksul  güz  

siyah  harf  

sözcük  tür  

tümce  ak  

kirli  kırmızı  

ufak  yaş  

 

ZIT ANLAMLI KELİMELER ETKİNLİĞİ 

Tabloda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazın.  

iyi kötü  zayıf  

güzel  karanlık  

cesur  kış  

hızlı  gündüz  

kalın  düz  

soğuk  temiz  

yüksek  sert  

büyük  tatlı  

ileri   genç  
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HECELERİNE AYIRMA 

Aşağıda verilen kelimeleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yazın. 

KELİME 

 

HECELERİ HECE SAYISI 

öğretmen Öğ- ret- men 3 

kalabalık   

televizyon   

sağlıklı   

hemşire   

spor   

tramvay   

 

 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

Aşağıdaki metindeki boşlukları uygun noktalama işaretleriyle doldurun. 

PAZARDA NELER VAR 

  O sabah Oya, “Bugün ne yapsam ( )” diye düşünüyordu ( ) Aklına bir şey 

gelmiyor ( ) canı hiçbir şey almak istemiyordu ( )  

İşte o sırada annesi seslendi:  

“Oya! Benimle pazara gelmek ister misin ( ) 

Oya pazara hiç gitmemişti ( ) “ Pazarda ne olabilir ki ( )” diye düşündü ( ) 

Eldivenlerini giyerek annesiyle evden çıktı ( ) 
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