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Güvercin ile Karınca Masalı
Günlerden bir gün, uzak bir ülkede yaşayan sevimli bir güvercin varmış. Bu 

güvercin bir gün gezintiye çıkmış, gökyüzünde süzülerek uçuyormuş. Birden bire 
susadığını fark etmiş.

Susuzluktan boğazı kuruyan bu güvercin, su içmek için pınarın başına gelmiş. 
Pınarda tam suyu içecekken suya düşen bir karınca görmüş. Minik karınca, sudan 
çıkmak için çırpınıyormuş. Güvercin, karıncaya çok acımış, kıyıdan aldığı bir çöpü
gagasıyla suya bırakmış. Karınca da, güvercinin bıraktığı çöpe tutunarak kıyıya 
ulaşmış. Karınca için tehlike tam geçti derken bu defa güvercini bir tehlike 
bekliyormuş. Güvercini fark eden bir avcı, hemen silahını güvercine doğrultarak 
nişan almış. Karınca hemen avcının yanına gitmiş. Avcı tam ateş edecekken, 
avcının ayağını ısırmış. Avcı da o ağrı ile “ah“ diye bağırmış. Sesi duyan güvercin 
pıırrr diye uçuvermiş. Böylece karınca da güvercinin iyiliğine karşı bir iyilik yapmış, 
borcunu ödemiş. İyiler kazanırken, kötü kalpli avcı hiçbir şey avlayamadan evinin 
yolunu tutmuş. 

La Fontaine Masalları

1) Su içmek için pınar başına gelen kimdir ?
5N1K  SORULARI

2) Güvercin karıncayı kurtarmak için ne yapmış ?

5) Masalda anlatılan olay ne zaman yaşanmış ?

4) Karınca neden avcının ayağını ısırmış ?

6) Masaldan nasıl bir sonuç çıkardınız ?

3) Güvercin nerede yaşıyormuş ?
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7) Aşağıda verilen kelimeleri örnekteki gibi hecelerine ayıralım.

mikroskop :                                   okyanus   :

kertenkele :                                   pijama    :

matematik :                                   buzdolabı :

ilkokul      :                                   araba     :

kiremit     :                                   öğretmen  :

apartman : a - part -man

8) Aşağıda verilen cümlelerin harf, hece ve kelime sayılarını bulalım.

CÜMLE
HARF 
SAYISI

HECE 
SAYISI

KELİME 
SAYISI

Kapıyı hızlı kapattı.

Akşam olunca ayaz çöktü.

Pazar günü denize gideceğiz. 

Sonunda buldum.

Eve dönerken bu kez kestirme yolu kullandık.

9) Özel isim olan kelimeleri işaretleyelim.

serpil                              çadır                        üçgen

kasımpatı kemal                       elbise

insan                               bebek                       karabaş

aslan                              bursa                        ışık mahallesi

gelibolu gül sokak                    kestane

10) Aşağıdaki kelimelerden çoğul isim olanları işaretleyelim.

ağaçlar                   kalem                   saksılar                   bahçe

sınıf                       çocuk                    okul                       etekler

kelimeler                 kitap                     oyunlar  balonlar
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11) Aşağıda verilen neden sonuç cümlelerini tamamlayalım.

Yağmur yağdığı için ………………………………………………………………..

Servise yetişemediğim için ………………………………………………………….

Babam bahçedeki ağaçları sıklıkla suladığı için …………………………………

Ödevlerimi bitiremedim çünkü ……………………………………………………

Mert hastalandığından dolayı ……………………………………………………..

okula gelemedi                     çok meyvemiz oldu              okula geç kaldım

oyun oynamaya fazla zaman harcadım             şemsiyemi yanıma aldım

12) Aşağıda verilen olayları oluş sırasına göre numaralandırarak sıralayalım.

Sabah erken uyandım.

Elimi yüzümü yıkadım.

Kahvaltımı yaptım. Annemden izin aldım.

Ezgi’nin yanına gittim.

Beraber oyun oynadık.

Okuldan eve geldi.

Mutfaktan kokular geliyordu.

Annesinin kek yaptığını gördü. Kedimin miyavlamasını duydum

Hemen ona süt verdim.

Karnı doyunca uykuya daldı.

13) Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım.
gece :                             ileri :                     sebep :

uzun :                             ödül :                          sert :

cömert :                          zayıf :                         güzel :     

açık :                             taze :                          çalışkan :

beyaz :                           kötü :                          içeri :    

geçmiş :                         dar :                            kazanmak :

tok :                              acı :                            hafif : 

alıcı :                             aynı :                           boş :
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14) Aşağıdaki cümlelerde  geçen yazım ve noktalama yanlışlıklarını bulup, doğru 
cümleyi altına yazalım.

Suzan, ceyda ve emre bilgi yarışması için seçildiler.

Okul tatil olunca önce istanbula , sonra ankaraya gideceğiz.

Köpeğim karabaşın bugün hiç neşesi yok.

15) Aşağıda verilen kelimelerden cümle oluşturalım.

Kelimeler
Cümle

ağaç - fındık

Kelimeler
Cümle

otobüs - durak

Kelimeler
Cümle

hastane - doktor - ilaç

16) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazalım.

1) Tatilde nereye gideceksiniz ( )

2) İmdat ( ) ev yanıyor ( )

3) Atatürk( ) ü daima büyük minnetle anarız ( )

4) Sarı ( ) kırmızı ( ) pembe ve yeşil balonlarla sınıfımızı süsledik ( )

5) İpek’ e kaç yaşında olduğunu sordum ( )

6) Vah vah ( ) bu anlattıklarına çok üzüldüm ( )

7) Balıkesir ( )e ilk kez gidiyorum ( )

8) Selim ( ) in annesi ( ) babası ve dedesi de toplantıya katılacakmış ( )

9) Tatlı mı tatlı bir kuzusu var ( )

10) Buse ( ) in resmini gördün mü ( )


