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KURBAĞA İLE KAPLUMBAĞA

Yaz gelince kaplumbağa sıcaklardan bunalmaya başlamış. Yakın arkadaşı kurbağaya;
“Gel seninle yaylaya gidelim!”
Kurbağa sormuş; “Senin o yayla dediğin yer neresidir?”
Kaplumbağa; “Amma da cahilmişsin” demiş. “Her ardıç ağacının altı bir yayladır,
bilmez misin?”
“Peki!” demiş kurbağa. “Ardıç ağaçları nerede bulunur?”
Kaplumbağa; “İstersen seni götürürüm” demiş.
Böylece, kurbağa ile kaplumbağa yola koyulmuş. Yolda karşılarına bir dere çıkmış. Kurbağa
hemen suya atlamış ve;“Burası yayladan daha güzelmiş” diyerek, viyak viyak bağırmaya
başlamış.
Böylece kaplumbağa, yolculuğuna yalnız devam etmek zorunda kalmış. Uzun süren
yürüyüşün sonunda, gerçekten de bir ardıç ağacı bulmuş. “İşte burası yayla” diyerek oraya
tünemiş.
Yaz bitip de sonbahar gelince, kaplumbağa asıl vatanına dönmeye karar vermiş. Dönüş
yolculuğunda kurbağayı bıraktığı dereye varınca, gördüklerine inanamamış. Çünkü derede bir
damla bile su yokmuş. Hemen kurbağayı aramaya koyulmuş. Onu çok yorgun ve bitkin bir
şekilde, bir çukurda sıkışmış olarak bulmuş. Kaplumbağa, hem arkadaşına yardım ediyor hem
de şu şarkıyı söylüyormuş.
“Verik verik vatana,
Gelip de bakın şu yatana.
Ardıç dibi yayla olur,
Derede kalan böyle olur.”
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1) Kaplumbağa, kurbağayı nereye götürmek istemiş?
........................................................................................................................................
2) Kaplumbağa, yola neden yalnız devam etmiş?
........................................................................................................................................
3) Kaplumbağa, hangi ağacın altına tünemiş?
........................................................................................................................................
4) Kurbağanın başına ne gelmiş?
........................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümlelere “mı, mi, mu, mü” soru eklerinden uygun olanı yazalım.
Canan, okula geldi .........?

Halil, kitap okuyor ...............?

Sular akıyor ........ ?

Ders ....... çalışıyorsun?

Yarın düğüne gelecek ................?

Bahçedeki çiçeklere su verir .............?

Bayramda şiir okudun ......... ?

Akşamleyin dışarıya çıkacak ..............?

Cengiz’i gördün ....... ?

Uçurtman ağacın dalına ........ takıldı?

Aşağıdaki tekil adları çoğul, çoğul adları tekil yapınız.

Tekil Ad

Çoğul Ad

Çoğul Ad

bardak

çocuklar

kitap

kuşlar

okul

pastalar

gömlek

kapılar

uçak

bulutlar

Tekil Ad

Aşağıdaki eksik cümleleri, cümle başında ve sonunda bulunan uygun kelimelerle tamamlayınız.
kaybetti

Annemin verdiği hediyeyi ....................

pişirdi

ayakkabı

Anneannem bana bir ............. ördü.

kazak

uçarak

Yolcular otobüse .................. bindi.

sırayla

yağmur

Gece, sabaha kadar ................. yağdı.

çatıda

Yeni aldığım bisikleti ................. unuttum.
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taş

parkta

