
 

 
  

KUYRUKSUZ TİLKİ 

Memiş Dayı’nın tavuklarını her gün 

bir tilki kümesten çalıp yiyormuş. 

Memiş Dayı bu tilkiye bir gün bir 

tuzak kurmuş. Tilki yine tavuk çalmak 

için gelince kuyruğundan tuzağa 

yakalanmış. Tuzaktan kendini 

kurtarmış ama kuyruğu kopmuş. 

    Böyle kuyruksuz dolaşmak çok 

zoruna gidiyormuş. Bir gün tilkiler toplantısında şu öneride 

bulunmuş. 

Tilki kardeşler, bir önerim var size. Şu arkamızdaki kuyruğu ne 

diye taşıyoruz. Hiçbir işimize yaramıyor. Bana kalırsa kesip 

atmalı.Tilkinin biri gülerek : 

“Doğru söylüyorsun, ama arkanı dönde kuyruksuz halini bir 

görelim” demiş. Tilki dönünce onun kuyruksuz haline katıla katıla 

gülmüşler. 

SORULAR 

1- Tilki tavukları nereden çalıyormuş ? 

………………………………………………………………………………………… 

2- Tavuk sahibi tilkiden kurtulmak için ne yapmış ? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Tilki tuzağa düşünce ne olmuş ? 

………………………………………………………………………………………… 

4- Hırsız tilki hangi haline üzülüyor ? 

………………………………………………………………………………………… 

5- Hırsız tilki, tilkiler toplantısında ne demiş ? 

………………………………………………………………………………………… 

6- Toplantıya katılan tilkiler niçin katıla katıla gülmüşler ? 

………………………………………………………………………………………… 

Aşağıdaki metindeki  boşluklara uygun noktalama işaretlerini 

koyunuz. 

MUAYENE 

Bundan 4 yıl önceydi(  )  Küçük kardeşi Hasan(  )a 

bakmak Mehmet(  )in çok sevdiği bir şeydi(  ) Annesi 

kardeşinin hasta olduğunu söylediğinde ikimizde çok 

üzüldük(  ) 

Annesi(  ) Babası(  ) Mehmet(  ) Hasan ve ben  

Dr(  ) Nagihan(  )ın yolunu tuttuk(  ) Dr(  ) Nagihan Hanım(  

) Selçuklu Üniversitesi(  )nin Tıp Fakültesi(  )nde görevli bir 

doktordu(  ) 

Nagihan Hanım bizi hep beraber odasına aldı(  ) Biz 

içeri girene kadar saat 10(  )00 olmuştu(  ) İçeriye 3(  ) 

sırada girmiştik(  ) Dr(  ) Nagihan(  ) Hasan(  )ı muayene 

etti(  ) Ona ateş düşürücü(  ) iştah açıcı(  ) ağrı kesici 

ilaçlar yazdı(  ) Bizi 24(  )10(  )2010 tarihinde tekrar 

görmek istediğini söyledi(  ) Hastaneden ayrılırken Mehmet(  

)in babası arabayı aldı(  ) hastanenin kapısına getirdi(  ) 

Kapıları tek tek açtı ve bizleri arabaya bindirdi(  ) Sonra 

da hep beraber eve döndük(  ) 3yaşındaki Hasan o geceyi 

rahat geçirdi(  ) 
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Adı Soyadı: Sınıfı: Nu.:

    Aşağıda verilen saatlerin akrep ve yelkovanlarını uygun 

olarak çizelim 

Aşağıda millî bayram olarak kutladığımız  

tarihler ve bu tarihlerde olan olaylar 

verilmiştir. Bu bilgileri eşleştiriniz ve 

aynı renge boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aşağıdaki millî bayramlarımızla  

kutlandıkları tarihleri eşleştiriniz ve aynı 

renge boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


