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Küçük bir yavru fil, basınca hortumuna
yuvarlandı boylu boyunca.
“Yürümek çok zor!” dedi bu koca
hortumla.
Baktı yanından geçen hayvanlara,
Hepsinde ufacık bir burun, kendinde
kocaman bir hortum.
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Bu sorunu çözmek için kalktı gitti baykuşa.
Baykuş bilgedir ormanda.
Birçok sorun çözmüştü hayvanlar arasında.
Bulurdu elbet bir çözüm bu soruna da.
Baykuş şaşırdı, kafasını kaşıdı.
Uzun süre file baktı, sonunda bir albüm
çıkardı.
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Her sayfada, bir burun resmi vardı.
Fil çevirdi sayfaları, inceledi burunları.
Kedi, köpek, köstebek,
Karınca, sırtlan ve rakun.
Çoğu avını kokusundan tanırdı.
Kimi de gideceği yolu, koklayarak bulurdu.
Aynaya baktı, kedi burnu yakışırdı.
Kedi burnunu seçti. Keskin kokuları da
alırdı.
Baykuş aldı filin hortumunu,
Verdi kedinin burnunu.
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Yavru fil çok mutluydu.
Yoktu artık basıp da düşeceği hortumu,
Kendinden emin yürüdü, ormana doğru.
Koca koca ağaçlar, devasa sarmaşıklar.
Şırıl şırıl akan su, bin bir renk tonu ve koku.
Bütün gün gezdi ormanda,
Yeni burnunu gösterdi arkadaşlarına.
Onu gören dostları şaşırdı bu duruma.
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Yavru fil acıktığını hissetti:
“Yemyeşil otlar çok güzel görünüyor.”
dedi.
Yemek için eğildi, eğildi; fakat yiyemedi
çimleri.
Yanından akan suyu fark etti sonra
“Hemen su içmeliyim.” dedi.
Koca gövdesiyle suyu da içemedi.
Günler geçti.
Kocaman olan Yavru fil, günden güne
eridi.
Fare kadar kalmıştı.
Daha da zayıflarsa neye
benzerdi acaba?
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“Baykuşa gitmeliyim, burnumu
almalıyım.” dedi.
Koşmaya çalıştı, açlıktan yoktu takati.
Zıplamaya çalıştı, unuttu herhâlde! Filler
zıplayamazdı ki.
“Her yer çimen kokuyordu, kokuyor,
kokuyor, kokuyor...
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Hortumum olsa doyasıya su içsem,
su… su… su…” dedi.
Yankılanan sesini tekrar tekrar dinliyor,
Hortumunu alamadığı için çaresiz
kalıyordu.
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Birden babasının sesini duydu.
“Uyan haydi, sabırla beklediğin gün geldi.”
Babası, hortumuyla ona dokunuyor, okşuyor,
seviyordu.
“Bugün eğlence günü, unutmadın değil mi?”
dedi babası.
Gözlerini açtığında, koca hortumuyla
yatağındaydı.
Burnuna dokundu, yerinde duruyordu.
Hemen kalktı yataktan,
Burnuna baktı aynadan.
Derin bir oh çekti,
İyi ki bir rüyaydı…
Babasına sarıldı, eğlence gününe hazırdı.
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Eğlence gününde, diğer filler çok mutlu
görünse de,
Kuşkusuz yavru fil, en mutlusu filler içinde.
En güzel otları yedi, kokladı yaprakları,
Doyasıya su içti, etrafına da püskürttü.
Bir de çamur banyosu,
Keyfine diyecek yoktu.
Yavru fil bakmaya doyamadı sudaki
yansımasına.
Göz kırptı sonra, o güzelim burnuna.
İyi ki bir rüyaydı…
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

ah şu
hortum

1. Küçük fil, neden yuvarlandı?
A) Hortumuna basınca
B) Ayağı taşa takılınca
C) Yürümekten yorulunca

2. Küçük fil yanından geçen hayvanlara neden hayran kaldı?
A) Küçük ayaklarına
B) Minik kulaklarına
C) Ufacık burunlarına

3. Küçük fil, albümden hangi hayvanın burnunu beğendi?
A)
 	
B)
C)

4. Küçük fil, hortumunu geri almaya niçin gidemedi?
A) Baykuş’un geri vermeyeceğini düşündüğü için
B) Açlıktan takati kalmadığı için
C) Arkadaşlarından utandığı için
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

ah şu
hortum

5. Küçük fil, hortumuyla ilgili sorunu çözmek için kime gitti?
A)
 	
B)
C)

6. Küçük fil, albümdeki hangi hayvanların resimlerini inceledi? İşaretleyiniz.
Kedi			
Ayı			
Köstebek
Karınca			

Köpek		

Tavşan

7. Aşağıdakilerden hangileri eğlence gününde yavru filin
yaptıklarındandır?
En güzel otları yedi.
Yaprakları kokladı.
Doyasıya su içti.
Çimlere boylu boyunca uzandı.
Çamur banyosu yaptı.
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

can
dostum
bal
dostum

1. Aşağıdakilerden hangi iki hayvan iyi dosttu?
A) Turuncu balık - Köpek balığı
B) Turuncu balık - Yunus balığı
C) Yunus balığı - Balina

2. Yunus oyuna gelemeyeceğini söylediğinde Turuncu balık
ne yapıyor?
A) Küsüyor
B) Ağlıyor
C) Saygı duyuyor

3. “Senin ............ dediğine ben ak dediğimde” cümlesinin
noktalı yerine hangisi yazılamaz?
A) Siyah
B) Kara
C) Pembe

4. Turuncu balık ve Yunus okulda hangi oyunları oynadılar?
A)
B)
C)
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

can
dostum
bal
dostum

5. Öykünün konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşbirliği
B) Arkadaşlık
C) Tutumlu olmak

6. Turuncu balığın ve yunusun dostluğu ne pekiştirmiş?
A) Sevgi dolu sözler
B) Hediye almak
C) Birlikte yemek yemek

7. Turuncu balık kimlerin resimlerini çizmiş? İşaretleyelim.
Annesi
Babası
Yunus
Öğretmeni
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

LoLA
göç
yolunda

1. Lola, niye göç etmek istemiyor?
A) Arkadaşlarından ayrılacağı için
B) Bir daha dönmeyeceği için
C) Yeni arkadaşlar bulamayacağı için

2. Aşağıdakilerden hangisi Lola’nın en yakın arkadaşıdır?
A)
B)
C)

3. Tavşan Tar, arkadaşı Lola’ya gitmeden önce ne verdi?
A) Küçük sular
B) Havuçlu yiyecekler
C) Çiçekli kolye

4. Leylekler hangi yöne doğru göç edeceklerdir?
A) Doğuya
B) Güneye
C) Batıya
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

LoLA
göç
yolunda

5. Leylekler uzun yolculuğun ardından ilk öne ne yaptılar?
A) Dal parçalarıyla yuva yapmaya başladılar.
B) Su kuyusundan su içtiler.
C) Bir süre dinlenip yemek yediler.

6. Öykünün kahramanı kimdir?
A)
B)

C)

7. Aşağıdaki hayvanları yuvalarıyla eşleştiriniz.

Mağara

Toprak altı tüneli
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Ağaç kavuğu

Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

BİR
SİNCAP ÜÇ
CEVİZ

1. Yaşlı sincap, nasıl dolanıp duruyordu?
A) Bir o yana bir bu yana
B) İleri geri
C) Yukarı aşağı

2. Yaşlı sincap, niçin not defteri edinmişti?
A) Masal yazmak için
B) Cevizlerin sayısını unuttuğu için
C) Unutkanlığı arttığı için

3. Yaşlı sincap, birinci cevizini hangi çınar ağacının altına
saklamıştı?
A) Kalın gövdeli
B) Yeşil kabuklu C) Çok küçük

4. Yaşlı sincap ikinci cevizi nereye saklamıştı?
A) Sarı yaprakların arasına
B) Taşın altına
C) Ağacın yanı başına
7

Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

BİR
SİNCAP ÜÇ
CEVİZ

5. Yaşlı sincap üçüncü cevizi nereye saklamıştı?
A) Sarı yaprakların arasına
B) Taşın altına
C) Ağacın yanı başına
6. Yaşlı sincabın yeşil cevizi kuruyunca hangi renge dönüşüyordu?
A) Kahverengi
B) Sarı
C) Yeşil
7. Yaşlı sincabın hangi cevizi kuruyunca kahverengiye
dönüşüyordu?
A) Küçük
B) Benekli
C) Yeşil
8. Sincapların en sevdikleri oyun hangisiydi?
A) Saklambaç
B) Fındık taşıma
C) Ceviz kırma
9. Yaşlı sincap için hangisi söylenemez?
A) Unutkan birisidir.
B) Masal anlatmayı sever.
C) Sürekli uyur
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

KIŞ
UYKUSU

1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kış uykusuna yatmaz?
A) Dağ sıçanları
B) Sincaplar
C) Kurtlar
2. Çuçu, kuş uykusunu yatamayınca ne yaptı?
A) İçinden şarkılar söyledi.
B) Sisi ile kartopu oynadı.
C) Tilki ile karda iz yaptı.
3. Çucu, dışarı çıkmak için üzerine ne giydi?
A) Atkı, bere, kırmızı çizme
B) Kırmızı atkı, bere çizme
C) Atkı, kırmızı bere, çizme
4. Anne ve baba, Çuçu’nun inde olmadığını görünce ne
yaptılar?
A) Pencereden bakıp, Çuçu’yu beklediler.
B) Telaşla onu aramaya çıktılar.
C) Arkadaşlarına haber verdiler.
5. Çuçu’yu bulmalarına kim yardım etti?
A) Kurt 	
B) Tilki
C) Fare
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

KIŞ
UYKUSU

6. Anne ve baba, Çuçu’ya nedene aradılar?
A) Ormanda
B) Dere kenarında
C) Ağaç kavuklarında

7. Aşağıdakilerden hangisi Çuçu’nun dışarıda yaptıklarındandır? İşaretleyiniz.
Elleriyle kar yakaladı.
Karın tadına baktı.
Doyasıya kaydı.
Kartopu oynadı.
Ayak izlerine bakıp başka izler yaptı.

8. Aşağıdakilerden hangileri ayıların kış uykusuna yatma
nedenleridir? İşaretleyiniz.
Vücut ısılarını korumak için
Kışın yeterince yiyecek bulamamak
Uyumayı çok sevmek
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

tohum
garı

1. Olay nerede geçiyor?
A) Dere kıyısında
B) Ormanda
C) Tohum garında
2. Tohumların yolculuğu kim organize ederdi?
A) Palamut 	
B) Ardıç kuşu
C) Hindistan cevizi
3. Tohumlar, yolculuğu niçin çıkıyorlardı?
A) Yeni yerler keşfetmek için
B) Daha sağlıklı yaşayabilmek için
C) Yaşam döngülerini devam ettirebilmek için
4. Tohumlar yolculuk için garda neyi bekliyorlardı?
A) Tohum makinasını
B) Ulaşım araçlarını
C) Ardıç kuşunu
5. Yolculuğa ilk önce hangi tohum çıktı?
A) Fındık ve meşe palamudu
B) Ardıç kuşu ve fındık
C) Sincap ve Ardıç kuşu
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

tohum
garı

6. Meşe palamudunun ulaşım aracı hangisidir?
A)
B)
C)

Karınca

Ardıç kuşu

Sincap

7. Hangi tohum küçük kızın üflemesi ile yolculuğuna başladı?
A) Karahindiba 	
B) Hindistan cevizi C) Üvez
8. Arılar ve kelebekler hangi tohumları taşıdı?
A) Filiz tohumları
B) Çiçek tohumları
C) Ceviz tohumları
9. Öyküde
adı geçmektedir?
İşaretleyiniz.
Ardıç hangilerinin
kuşu
Hindistan
cevizi
Fındık
Çiçek tohumu

Fındık

Kavuk

Karahindiba

Meşe palamutu

Sincap

Çam

Serçeler

Arılar
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

ters bİr
durum

1. “Geleneksel Kurtlar Kahvaltısı” fikri aklına nerede gelmişti?
A) Yaşlı kurtlarla sohbet ederken
B) Yaşlı kurtlarla oynarken
C) Yaşlı kurtlarla yarışırken

2. Kuti, kime “Çok çirkin görünüyorsunuz.” dedi?
A) Küçük kurtlara
B) Bayan Kiti’ye
C) Bay Kolya’ya

3. Kuti’nin sözlerine kırılan Bay Kolya sofradan nasıl kalktı?
A) Bir yudum su içip, sessizce masadan kalktı.
B) Yemek yemeden ağlayarak kalktı.
C) Yemek masasından ağır ağır kalktı.

4. Kahvaltı sofrasındaki kurtlar neden şaşırmışlardı?
A) Kibar olan Kuti’nin kaba sözler söylemesine
B) Kuti’nin kahvaltıya geç kalmasına
C) Kuti’nin yaramazlık yapmasına
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
İyi okumuş ve anlamış.
Daha dikkatli okumalı.

ters bİr
durum

5. Kuti rüyasında kaba sözler kullanmıştı. Kullandığı kelimelerin zıt anlamlarını birleştirelim.
şişman

iyi

kötü

tam

çirkin

güzel

eksik

zayıf

6. Aşağıdakilerden hangileri Kuti’nin özelliklerindendir? İşaretleyiniz.
Sevimli			
Konuşkan		
Sıkıcı
Neşeli			

Yaramaz		

Nazik

7. Kuti, katılacağı “Geleneksel Kurtlar Kahvaltısı”nda neleri
yapacağını düşündü? İşaretleyiniz.
Neşeli sohbetler
Yaşlı kurtların hikâyeleri
Lezzetli kahvaltılıklar
Sıcak yiyecekler
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Çok iyi okumuş ve anlamış.
NEŞEMİ
İyi okumuş ve anlamış.
KAYBETTİM
Daha dikkatli okumalı.

1. Aşağıdakilerden hangisin Talu’nun uyanır uyanmaz yaptıklarından değildir?
A) Gökyüzünü selamlamak
B) Kuşlara el sallamak
C) Ağaçlara dokunmak
2. “Babası ona ................ derdi.” cümlesinin noktalı yerlerine
hangisi yazılmalıdır?
A) Keyifli Talu
B) Neşeli Bıdık
C) Mutlu Talu
3. Babası, Talu’yu gıdıklamak için ne yaptı?
A) Talu’yu gıdıkladı.			
B) Komik hareketler yaptı.
C) Talu ile gezmeye çıktı.
4. Talu, neşesini ararken kaybolan hangi eşyalarını buldu?
A) Yıldızlı çorabını
B) Benekli saatini
C) Sarı boya kalemini
5. Talu’nun kuzeni Arda’nın resmi hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
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Çok iyi okumuş ve anlamış. NEŞEMİ
İyi okumuş ve anlamış.
KAYBETTİM
Daha dikkatli okumalı.

6. Talu, neşesini nerede buldu?
A) içinde
B) ailesinde

C) evinde

7. Öykünün kahramanı kimdir?
A)
B)

C)

8. Talu’ya göre iyi şeylerin olması için ne yapılmalıydı?
A) Neşeyi buluşturmak
B) Dostlarla buluşup konuşmak
C) Problemleri çözmek

9. Talu’nun yıldızlı saati bulmak için yaptıklarını oluş sırasına göre numaralandırınız?
Sonra dolaplara baktı.
Daha sonra da çekmecelere baktı.
Önce oyuncak sepetine baktı.
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