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5) Fifi hortumuna uçurtma demeye neden devam ediyormuş? 

4) Fifi uçurtması sayesinde nerelere gidiyormuş? 

3) Fifi’ye çocukluktan beri en keyif veren aktivite nedir? 

2) Fillerin hortumu ne işe yarıyordu? 

1) Fifi neye çok şaşırıyordu? 

 HORTUMUNU UÇURTMA SANAN FİL 

   Fifi bu kadar hızlı büyümesine çok şaşırıyordu. Artık 

kocaman bir fil olmuştu. Bu kadar büyümesine rağmen 

içinde küçük kalan şeyler vardı. Fifi’nin küçücük bir kalbi 

vardı. Her söylenen söz Fifi’yi kırıyordu. Fifi’nin hortumuna 

uçurtma demesi diğer filler ile arasının açılmasına neden 

olmuştu. Bir fil için hortumu uçurtma olamayacak kadar 

değerliydi. Filler hortumu sayesinde besinlerin kokusunu 

alabiliyor, besinleri daha rahat toplayabiliyor, kendilerini diğer hayvanlardan gelecek 

tehlikelere karşı koruyabiliyorlardı. Bundan dolayı bir filin hortumunu herhangi bir 

şeye benzetmek filler arasında saygısızlık olarak görülüyordu. 

   Fifi hortumunu havaya kaldırıyor, gözlerini kapatıyor ve hortumunu bir uçurtma 

olarak hayal ediyordu. Bu çocukluktan beri yaptığı en keyif veren aktiviteydi Fifi için. 

Fifi bu uçurtma sayesinde hayalini kurduğu her yere gidiyordu. Diğer fillerin gittikleri 

tek yer gölün karşısıydı.  

   Fifi artık hortumunun bir uçurtma olmadığını biliyordu ama ona hep uçurtma 

demeye devam etti çünkü daha gideceği çok yer vardı. 
Hhoca 

Aşağıda verilen soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 



İnstagram: hhocaninsinifi 
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  Vandan buraya kadar düğüne geldik. Düğün ankarada papatya sokakta 

olacakmış. 12 ocak 2023’de saat 19,30’da başlayıp 22,30’da bitecekmiş. Düğün 

bittikten sonra Ankara kalesine oradan da anıtkabire gideceğiz. Ankara Elma 

dağda da kayak yapacağız. Teyzemler de bizimle gelecek. Gelmeden önce 

kedileri boncuk’u komşularına bırakacaklar. Komşuları yeni mahallede oturuyor. 

Yeni mahalle teyzemlerin evine yakın. Komşuları ahmet amca hayvanları çok 

seviyormuş. Vana gitmeden önce bu kadar çok şey yapmak beni çok eylendirecek. 

İyi ki düğün için ankaraya gelmişim. 

Aşağıdaki metinde yer alan hataları bulup altını çizelim. 

DÜĞÜN 

 Cümle  Kurallı Kurallı değil 

İmdat ( ) Ev yanıyor yardım eden yok mu ( )    

Ablam sevmez yağmuru( ) karı hiç( )   

Okul başlıyor( ) Yaşaşın( )   

Yemekte köfte( )patates yedi sonra televizyon izlemek 

için uzandı( )  

  

Pazardan elma( ) armut( ) gibi çeşitli meyveler almıştım( )    

Hey ( ) Sesimi duyuyor musun ( )    

Arda yaşıyor Ankara’da( )   

Atatürk( )ün annesi Zübeyde Hanım( )dır ( )    

Van( )ın meşhurdur kedisi( )   

Şimdi okullu olduk( ) sınıfları doldurduk( )    

Aşağıda verilen cümlelere gelmesi gereken noktalama işaretlerini getirelim. Daha 

sonra da cümlelerin kurallı cümle olup olmadığını bulalım. 


