
           

 

   KURT ile KEÇİ 

Kırda otlayan keçilerden biri otları beğenmeyerek sürüden 

ayrılmış. Kurdun biri keçiyi görmüş. "İşte ağzıma layık bir lokma!” 

diye sevinmiş. Keçi kurdu görmüş. Başına gelecekleri anlayınca 

kurda seslenmiş.  

    -"Kurt kardeş, anladım, isteğin beni yemek istiyorsun. Madem 

öleceğim, senden bir isteğim var. Şöyle biraz kaval çal da biraz 

neşeli öleyim.  

Kurt bir kaval bularak çalmaya başlamış. O çaldıkça keçi 

oynamış. Kaval sesini duyan köpekler koşup gelmişler. Kurt 

kaçarken kendi kendine,  

-Neyine gerek senin sazlı sözlü kurban, keçiyi yiyeyim 

derken canımdan olacaktım,” demiş.  

 SORULAR 

1- Keçi sürüden neden ayrılmış ? 

……………………………………………………………………………………  

2- Keçi yemek olacağını anlayınca kurda ne demiş ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

3- Kaval sesini duyup gelen kimlermiş ? 

…………………………………………………………………………………………  

4- Bu Hikayenin konusunu aşağıya yazınz ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki hece, kelime 

sayılarını altlarına yazınız. Cümlelerde bulunan sıfatların( önad) 

altlarını yeşil kalemle çiziniz. 
 

- Bir bardak soğuk suyu yudumlayarak içti. 

Kelime Sayısı: ……….  Hece Sayısı: ……… 

- Yağmurlu havalarda yeşil montunu giyerdi. 

Kelime Sayısı: ……….  Hece Sayısı: ……… 

-Kırık sandalyenin altında 3 tane kedi yavrusu vardı.  

Kelime Sayısı: ……….  Hece Sayısı: ……… 

- Annesi Oğuz Ata’ya limonlu kek yapmıştı. 

Kelime Sayısı: ……….  Hece Sayısı: ……… 

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kurallı bir cümle oluşturunuz. 
 

     sandalyeye – bacaklarını – yorgun - uzattı 

………………………………………………………………………………………….. 

    gitti -  teze – almak – ekmek – için - fırına 

………………………………………………………………………………………….. 

        ıspanağı – çocuklar – sevmez – neden  

………………………………………………………………………………………….. 
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Aşağıdaki eşitlikleri sağlamak için gerektiği kadar elma ekleyin 

veya çıkarın. 

 

   =   

 
 

    =   

 

   =  

 

    =   
 

Aşağıdaki eşitliklerde boşluklara uygun birer işlem yazınız. 
 

9+7 = ……………………..       9-4 = …………………………. 

9+5 = ……………………..  15-7 = ………………………… 

7+2 = ……………………..  16-8 = ………………………… 

13+6 = …………………….  10-7 = ………………………… 

Aşağıdaki eşitliklerde boşluklara uygun sayıları yazınız. 

13+6 = 10+9   19-8 = 8+ 

15-7 = 4+4   15-9 = 10-4  

1- Aylin 1. gün 42 sayfa, 2. gün ise 26  sayfa kitap okudu. 

Geriye 18 sayfa kaldığına göre kitap kaç sayfadır ? 

 

 

 

 

 

 

2- Cebimde bir miktar para vardı. Kumbaramdaki 50 TL 

parayı da ekleyince 87 TL param oldu. Cebimde kaç TL 

vardı? 

 

 

 

 

 

      Bir gününüzü aşağıya anlatarak yazınız. 

 

 ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………

………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 


