
Her okuduğunda kutuya x koy.         
 Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları metne göre cevaplayınız. 

Ağustos Böceği ve Karınca 
  Bir ağustos böceği sıcak yaz günlerini şarkılar söyleyerek ve uyuyarak 
geçiriyormuş. Yuvasına yiyecek taşıyan bir karıncayı görmüş ve ona seslenmiş: 
Bu sıcakta çalışmak yerine; Neden gelip benimle şarkılar söylemiyor, sohbet 
etmiyorsun? 
       Kış için yiyecek hazırlıyorum. Aynı şeyi yapmanı sana da tavsiye ederim. 
Neden kış için kendini bu kadar yoruyorsun ki? Şimdi bol miktarda yiyeceğimiz 
var. Bence keyfini çıkarmalısın. 
Karınca daha fazla konuşmadan yoluna devam etmiş. 
 Günler, aylar hızla geçmiş ve soğuk kış gelmiş. Her yer karlarla 
kaplanmış. Ağustos böceğinin zaten çok az olan yiyecekleri kısa sürede 
tükenmiş. Günlerce aç kaldıktan sonra karıncanın yuvasına gitmiş. Ödünç 
yiyecek vermesini istemiş. Karınca öfkeyle yanıt vermiş: 
Bütün yaz ne yaptın? Ah, doğruya, şarkılar söyledin değil mi? O halde şimdi 
de dans edebilirsin. 
 
1. Ağustos böceği yazı nasıl geçirmiş? 
......................................................................................................................................................................................... 
2. Ağustos böceği kimi görmüş? 
......................................................................................................................................................................................... 
3. Karınca ne yapıyormuş? 
......................................................................................................................................................................................... 
4. Karınca, ağustos böceğine ne tavsiye etmiş? 
......................................................................................................................................................................................... 
5. Ağustos böceği ne zaman karıncanın yuvasına gitmiş? 
......................................................................................................................................................................................... 
6. Ağustos böceği karıncadan ne istemiş? 
......................................................................................................................................................................................... 
7. Ağustos böceği karıncaya yardım etti mi? 
......................................................................................................................................................................................... 
8. Karıncanın yerinde sen olsan ne yapardın? 
......................................................................................................................................................................................... 
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            NOKTALAMA İŞARETLERİ ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki cümlelerde ( ) işareti bulunan yerlere uygun noktalama işaretlerini 
koyunuz. 
Pazardan elma(   ) portakal ve muz aldım(   ) 

 Baban kaç lira verdi(   ) 

 Her gün kaç sayfa kitap okuyorsunuz(   ) 

 Eyvah, evimiz yanıyor (   ) 

 Osman(   )ın annesi Kayseri(   )ye gitti mi(   ) 

 Defterini ve kalemini niçin getirmedin(   ) 

 Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi kimdir(   ) 

 Ankara(   )ya ne zaman gideceksiniz(   ) 

 Mustafa(   )nın kolu nasıl kırılmış(   ) 

 Mehmet kaç yaşında(   ) 

 Türkiye(   )nin başkenti Ankara’ dır (   ) 

 Hangi kitabı okudun (   ) 

 Ah canım çok yanıyor (   ) 

 Can(  )ın annesi geldi(   ) 

 Ağabeyim askere gitti(   ) 

 En çok hangi hayvanı seviyorsun(   ) 

 Pazardan elma(   ) armut ve kiraz aldım(   ) 

 Emre(   )nin defteri kayboldu(   ) 

 Yolda arkadaşıma rastladım(   ) 

 Şükrüpaşa İlkokulu’nda mı okuyorsun (    ) 
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Aşağıdaki toplama işlemlerinde             ile gösterilen yerleri bulunuz. … 


