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 ……………………………………. 

Bir zamanlar kartallar arasında uçma yarışı düzenlenmişti. Bütün orman sakinleri 
en iyi uçan kuşların kartallar olduğunu biliyordu. Ama en hızlı uçan kartal hangisiydi? 
İşte, kartallar bunun da belli olmasını istiyorlardı. Yarışa katılmak isteyen kartallara, 
hazırlanmaları için bir ay süre tanınmıştı. Bütün kuşlar bu yarışı konuşuyor, kimin birinci 
olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorlardı.  

Orada bulunan bir martı “Bu yarışa ben de katılacağım.” dedi. Bütün kuşlar 
güldüler martıya. “Bir martı kartallarla boy ölçüşebilir mi?” dediler. Yarışmacı martı 
kararlıydı. Kimseyi umursamadı. Yapabileceğine inanıyordu. “Benim de kanatlarım var 
ve bir kartal gibi uçmak istiyorum.” dedi. Bir ay boyunca gece gündüz demeden çalıştı. 
Her gün biraz daha yükseğe uçtu. O güne kadar hiç bir martının denemediği 
mesafelere yükseldi. Hiç bir martının çırpmadığı kadar kanat çırptı. Yarışmaya 
hazırlanan kartallardan çok daha fazla çalıştı. 

Sonunda yarışma günü geldi. Martılar, kartallar ve diğer kuşlar martının hiç 
şansı olmadığını düşünüyorlardı. Fakat yarışmanın sonucu onları yanılttı. Kartalların 
yarışında martı burun farkıyla ikinci olmuştu. O günden sonra kuşlar arasında martının 
inanç ve gayretle kazandığı zafer hep konuşuldu. 

Metni okuyalım. Türkçe defterine yazalım Soruları cevaplayalım. Başlık yazalım.   

1. Orman sakinleri neyi merak ediyorlarmış? 
 
 

2.  Herkesin gülmesine neden olan şey nedir? 

 
3.  O günden sonra kuşlar arasında konuşulan konu nedir? 

 
Aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayarak yazalım. 

 
 
 
 

 Aşağıda verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlamlılarını yazalım.
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Tren – tramvay – Traktör - Motor 

Yatak – Yorgan – Battaniye - Yastık 

Kartal – Kırlangıç – Kunduz - Köpek  

 

 

Kuru …………..  

Genç  ………….. 

Dar ………….. 

Yumuşak  ………….. 

Sağlam  ………….. 

İniş ………….. 

Zayıf  ………….. 

Varsıl  ………….. 

Gece  ………….. 
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Teneffüs zilinden önce çıkmak gerekir. 

Sınıf kuralları, …………………………………………………………………………….. 
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Aşağıdaki sayıların basamak adlarını ve basamak değerlerini yazalım. 

Aşağıdaki cümleleri okuyalım, Yanlış olan ifadelerin doğrusunu deftere yazalım.. 

Derse zamanında girmeliyiz. 

Söz alarak konuşmak gerekmez. 

Arkadaşlara nazik davranmak gerekir. 

Sırayı düzenli kullanmasak da olur. 

Sırada birlikte yürümek gerekir. 

Derste arkadaşınla sohbet etmemelisin. 

Cümleyi  tamamlar mısın? 

49 85 

16 96 

58 25 

30 67 

57 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri: ……………………………… 

47 sayısındaki 7 rakamının basamak adı: ……………………………… 
63 sayısındaki 3 rakamının basamak değeri: 

90 sayısındaki 9 rakamının basamak adı: 
……………………………… 

……………………………… 


