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5) Arılar kışın yaşamlarına nasıl devam ederlermiş? 

4) Arılar iğnelerini neden bırakırlarmış? 

3) Arılar kaç kilometre öteden bal kokusu alabiliyorlarmış? 

2) Arılar saatte kaç kilometre hız yapıyorlarmış? 

1) Ayhan’ın ne yapması annesinin dikkatini çekmiş? 

  

     Ayhan annesi ile kitap okuyordu. Ayhan’ın okuduğu kitapta 

arıların hayatımız için önemi anlatılıyordu. Ayhan kitabı okudukça 

öğrendiği bilgiler karşısında çok şaşırmıştı. Ayhan’ın gözlerini 

kocaman kocaman açması annesinin dikkatini çekti. Annesi 

Ayhan’a ‘’ Seni ne bu kadar şaşırttı Ayhan?’’ diye sordu. Ayhan 

başladı annesine anlatmaya. Arılar saatte 50 kilometre hız 

yapabiliyormuş, ağaçların çiçek açmasında ve meyve vermesinde 

çok öneme sahipmişler, birbirleriyle dans ederek iletişim 

kuruyorlarmış, her kovanın bir kraliçe arısı varmış ve kraliçe arı kovanda çok önemli 

bir yere sahipmiş. 2 kilometre öteden bal kokusunu alabiliyorlarmış. Kendi 

hayatlarını tehlikede hissettiklerinde iğnelerini bırakırlarmış ve bu durum arının 

hayatını kaybetmesine neden olurmuş. Sadece dişi arıların iğnesi varmış. Kış ayı 

boyunca kovanlarından çıkmayarak yazın biriktirdikleri balı yiyip yaşamlarına 

devam ederlermiş. Ayhan’ın annesi Ayhan’ın arılar hakkında anlatığı bilgilere çok 

şaşırdı ve kitap okumaya devam ettiler. 

Hhoca 

Aşağıda verilen soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

ARILAR 

Ayhan’ın gözlerini kocaman kocaman açması annesinin dikkatini çekti 

50 kilometre hız yapabiliyormuş 

2 kilometre öteden bal kokusunu alabiliyorlarmış.  

Kendi hayatlarını tehlikede hissettiklerinde iğnelerini bırakırlarmış 

Yazın biriktirdikleri balı yiyip yaşamlarına devam ederlermiş.  



İnstagram: hhocaninsinifi 
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Aşağıda verilen kelimeleri alfabetik 

olarak sıralayınız. 

Arı-Kovan-Komşu 

 

Petek-Bal-Kraliçe 

Bal-Kraliçe-Petek 

Tehlike-Terbiye-Tedavi-Takım 

Takım-tedavi-tehlike-terbiye 

Aşağıda verilen kelimeleri hecelerine 

ayırıp ünlü ve ünsüz harflerini bulalım. 

Kelime Hecele Ünlü 

harf  

Ünsüz 

harf 

Tehlike Teh-li-ke E-i t-h-l-k 

Kilometre  Ki-lo-met-re i-o-e K-l-m-t-r 

iğne İğ-ne i-e Ğ-n 

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamla-

rını bulup cümle içinde kullanınız. 

 
Hekim Doktor 

Zengin varlıklı 

Pak  temiz 

Ak Beyaz 

 Aşağıda verilen cümleleri düzeltip uygun 

noktalama işaretleri getirelim. 

Menemen sovanlımı olur soğansızmı ( ) 

Arılar petek petek bal yapar( ) 

Öretmenim bana aferim dedi ( ) 

Ateşi kirbit( )çakmak ve kağıt ile yaktık ( ) 

Aşağıda verilen cümleleri anlamlı ve 

kurallı cümle haline getirelim. 

İzledik-beraber-film-hep-akşam 

Akşam hep beraber film izledik. 

için-elbise-mağazadan-düğün-aldım 

Düğün için mağazadan elbise aldım. 

aldım-test-kırtasiyeden-kitabı 

Kırtasiyeden test kitabı aldım. 

annem-sildi-haftasonu-pencereleri 

Aşağıda verilen cümleleri oluş sırasına göre 

sıralayalım. 

2) En sonunda başarılı oldu. 

4) Sadece yetenekli olmak yetmiyordu. 

1) Batuhan futbolda çok yetenekliydi. 

3) Bu yüzden gece gündüz çalıştı. 

1 4 3 2 

Arı-Komşu-Kovan 
Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? 

Arılar petek petek bal yapar. 

Öğretmenim bana aferin dedi. 

Ateşi kibrit, çakmak ve kağıt ile yaktık. 

Annem haftasonu pencereleri sildi. Doktor hastalara baktı. 

Çok varlıklı bir insandı. 

Temiz olmak sağlık için önemlidir. 

Beyaz elbiseleri severdi. 


