
           

 
          

    KARTAL OLMAK İSTİYEN KARGA 

 

Göklerin kralı kartal 

Kaptığı gibi kaldırmış bir koyunu. 

Karga görmüş bunu,  

Kıskanmış koca kartalı 

Tutturmuş ben de koyun kaldıracağım diye 

Başlamış sürünün üstünde dönmeye. 

En besili, en güzel koyunu seçmiş, 

— Seni kimler büyüttü böyle, demiş; 

Bu ne et, bu ne yağ, bu ne kuyruk güzelim? 

Gel seninle gezmelere gidelim, 

Demiş ve birden saldırmış, 

Meğerse koca koyun çok ağırmış 

Üstelik bir de yünleri varmış  

Kıvrım kıvrım, bin bir büklüm;  

Bizimkinin pençeleri dolaşmış yünlere, 

Zavallı uğraşırken nefes nefese,  

Çoban gelmiş, 

Yakalamış kargayı atmış kafese.  

Çocuklarına vermiş oynasınlar diye. 

Boyuna bakmayanın sonu budur;  

Boyundan büyük işe karışırsan olur. 

Her cana kıyan bey paşa olmaz ya!  

Sen de gidip yapabileceğin işe baksan ya. 
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1- Karga, kartalın neyini kıskanmış ? 
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...............................................................................................................  
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.................................................................................................................  
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    Aşağıdaki altı çizili kelimelerin eş anlamlısını kullanarak 

cümleleri tekrar yazın. 
 

- Türkçe dersinde yeni kelimeler öğrendim. 

……………………………………………………………………………………….. 

- Ninemin anlattığı öykü muhteşemdi. 

………………………………………………………………………………………… 

- Yeni okulumu çok sevdim. 

…………………………………………………………………………………………. 

- Annemle beraber doktora gittik. 

………………………………………………………………………………………… 
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1) 16 kilogram patates 2 kilogramlık poşetlere doldurulacaktır. 

Kaç adet poşet gereklidir?  

 

 

 

 

 

 

2) Her 3 saatte bir tane kitap ciltleyen matbaa 24 saatte kaç 

tane itap ciltler? 

 

 

 

3) Bir otobüste 24 kişi var. Her durakta 3 kişi otobüsten indiğine 

göre otobüs kaçıncı durakta boşalır? 

 

 

 

 

4) 32 çocuk 4 sıraya eşit bir şekilde oturacaktır. Her sırada 

kaç kişi oturur? 

 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile 

tamamlayınız. 
 

- üstün   - 2   - kırmızı   - bağımsızlık 

- beyaz       - Mehmet Akif Ersoy         - dikdörtgen   
 

1. Bayrağımız ..................... zemin üzerinde .................... ay ve 

yıldızdan oluşur. 

2. Bayrak bir milletin ............................ sembolüdür. 

3. İstiklal Marşı’mızın şairi ....................................................’dur. 

4. Bayrağımızı ve İstiklal Marşı’mızı her şeyden ............................... 

tutarız. 

5. Bayrağımızın şekli ......................... dir. 

6. Milli Marşı'mızın …………………. kıtası bestelenmiştir. 

 Bulmacada Türkiye’nin komşularını yazınız. 


