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*** Bu parçada geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. 

a) Tazı = Uzun bacaklı, hızlı koşan bir cins av köpeği  

b) Tünemek = Kuş ve kümes hayvanlarının uyumak için dala konması 

c) Müjde = Sevinçli haber  

d) Kurnaz = Çok açıkgöz olan, başkalarını kolayca kandıran  

NOT: Yukarıdaki parçanın ilk 4 cümlesini defterlerimize yazalım.  

YAKIN DOĞU İLKOKULU  

NEAR EAST JUNIOR COLLEGE 
1996 

ÇALIŞMA KAĞIDI  

HOROZ İLE TİLKİ 

 Akıllı bir horoz, ağacın dalına tünemiş bekliyordu. Kurnaz 

tilki iyice acıkmıştı. Gözü sağda solda bir av arıyordu. Ağacın 

dalında horozu görünce;  

─  Ben şimdi bu akılsız horozu kandırırım. Aşağıya indirir bir güzel   

   de yerim, diye düşündü. Her zamanki kurnazlığı ile : 

─ Horoz kardeş, müjdemi isterim. Duydun mu, hayvanlar arasında 

barış imzalandı. Artık hiçbir hayvan diğerine düşman olmayacak. 

Gel, aşağıya in de bu haberi kutlayalım. Sarılıp öpüşelim. Ama 

oyalanma çabuk in. Çünkü bu haberi diğer hayvanlara da 

ulaştırmam gerekiyor.  

   Akıllı horoz buna inanır mı? Aşağı eğilerek tilkiye seslendi:  

─ Bu güzel haberine ne kadar sevindiğimi bilemezsin! Bunu senden 

öğrenmek sevincimi bir kat daha artırdı. Bak, bu tarafa doğru 

koşarak iki tazı geliyor. Ben ineyim de hep birlikte kutlayalım, 

sarılıp öpüşelim.  

 Tilki tazı sözünü duyar duymaz:  

─ Hoşça kal, benim çok işim var. Dönüşte kutlarız, deyip hızla 

oradan uzaklaştı. 

  Böylece horoz, akıllı davranarak canını kurtardı.  
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1) Aşağıda verilen sözcükleri cümlede kullanalım.  

a) Horoz   : …………………………………………………………………………………………………… 

b) Kurnaz  : …………………………………………………………………………………………………… 

c)  Tazı  : …………………………………………………………………………………………………… 

d) Tünemek: ……………………………………………………………………………………………………  

e)  Müjde : …………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Yukarıdaki okuma parçasında geçen bazı sözcükler aşağıda 

verilmiştir. Bu sözcüklerin ilk hecelerini kullanarak ikişer 

tane yeni sözcük yazalım. 

a) B a r ı ş    → …………………………  …………………………  

b) K o ş a r a k   → …………………………  ………………………… 

c)  S e v i n c i m i  → …………………………  ………………………… 

d) D a h a     → …………………………  ………………………… 

e) Y e r i m     → …………………………  …………………………  

 

babam balık 

kocaman kolay 

seni sekiz 

dayım damat 

yedi yeşil 

Kümeste iki tane horoz var.  

Bazı insanlar kurnazdır.  

Avcı tazılarla ava gitti.  

Güvercinler elektrik tellerine tünemiş.  

Öğretmenimiz okulumuzun açılacağı müjdesini verdi. 


