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………………………………………………………………………………… 
 

            Ayşecik yatağına yattı. Derin bir uykuya daldı. Rüyada karanlık bir ormandaydı. 
Ayşecik önce çok korktu. Ağlamaya başladı. Birden "Ağlama küçük kız!" diye bir ses duydu. 
Ayşecik dönüp baktı. Bir de ne görsün? Karşısında kocaman bir ayı duruyordu! Ayı çok 
sevimliydi. Ona :"Gel, benimle arkadaş ol." dedi. Ayşecik ayının elinden tuttu. Ormanı 
gezmeye çıktılar. Yolda aslana rastladılar. Onun uzun yelesi vardı. Aslan kükredi. "Bu küçük 
kız kim?" diye sordu. Ayı yanıt verdi: - Bu kız, benim arkadaşım. Gel, sen de bize katıl. 
Aslan da onlara katıldı. Az ileride maymunlar top oynuyordu. Küçük maymun topu attı. 
Ayşecik tuttu. Maymun eliyle bir işaret yaptı. "Topu bana at" demek istiyordu. Böylece oyun 
başladı. Maymun topu tutuyor, sevinçle zıplıyordu. Bir sincap yanlarına geldi. Kucak dolusu 
fıstık getirdi. Ayşecik hepsini yedi. Orman çok sıcaktı. Ayşecik terledi. "Su olsa da yıkansam" 
dedi. Bunu duyan fil hortumuyla su fışkırttı. Onun çok uzun hortumu vardı. Ayşecik ıslandı. 
Ama bir güzel serinledi. Hepsi güldüler. Ağaçtan bir yılan sarktı. Ayşecik korku ile bağırdı. 
Aslan "Korkma; kötülük yapmazsan, sana dokunmaz" dedi. Yılan kaydı gitti. Ayşecik derin 
bir oh çekti. Ormanda bütün hayvanlar ona çok iyi davrandı. Bir dediğini iki etmediler. 
Ayşecik de onları çok sevdi. "Eskiden sizden korkardım. Oysa şimdi arkadaş olduk" dedi. Bu 
sırada babası Ayşeciğe seslendi. Ayşecik uyandı. Babası ona "Bugün hayvanat bahçesine 
gitmek ister misin?" diye sordu. Ayşecik çok sevindi. "Evet, isterim. Çünkü bütün hayvanlar 
benim arkadaşım" dedi. 
 
1. Bu masal için nasıl bir başlık yazılabilir? 
…………………………………………………………… 
2. Ayşecik rüyasında kendini nerede 
görmüş? 
 
……………………………………………………………
……………………………………………… 
 
3. Ayşecik rüyasında neden ağlamış? 
 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
4. Ayşecik’e rüyasında kim seslenmiş? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 

5. Ayşecik ve ayı beraber ne yapmışlar? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
6. Ayşecik ormanda başka kimlerle 
tanışmış? 
……………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
7. Sincap, Ayşecik’e ne vermiş?  
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
8. Ayşecik nasıl serinlemiş? 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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ESKİMO EVLERİ (İGLOO’LAR) NE ZAMAN ERİR? 
Günümüzde tahta ve taş evler, Eskimolar arasında popüler olmaya başladıysa da 

Eskimolar hala önemli durumlarda ve seyahatler sırasında igloo inşa ederler. Bu evler çok 
kolay yapılır ve her türlü hava şartına karşı dirençlidir. Öncelikle yeni oluşmuş bir kar 
yığınında, 150 cm uzunluğunda ve 50 cm derinliğinde bir çukur kazılır. Sonra bu çukurun iç 
yüzünden bıçak yardımıyla bloklar kesilir. Bloklar, kenara konulduklarında içeri doğru 
duracak şekilde yerleştirilir. Kardan oluşan bu yuvarlak bloklar, yere yatırılır ve oluşan 
çatlaklar yumuşak karla kapatılır.  

İgloolar tamamlandıklarında içerisinde yakılan bir balina yağı lambası yardımıyla 
olabildiğince ısıtılır. Daha sonra kar bloğundan yapılmış kapıları kapatılarak erimeye 
bırakılırlar. Kapı açılıp da şiddetli soğuk içeri girdiğinde bu kırılgan kar yapısı, birden sert bir 
buz kubbesine dönüşür. Elbette kış bitip de sıcaklıklar artınca igloolar erimeye başlar ve 
genelde ilk çöken yer çatı olur.   
1 - Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını 
sözlükten bulunuz ve karşısına anlamlarını 
yazınız. Bu kelimeleri birer cümle içinde 
kullanınız. 
• inşa etmek:…………………………………… 

……………………………………………………… 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

Cümle: 
……………………………………………………………
……………………………….………………………….… 
• dirençli : 

………………………………………………………
……………………………………………………… 

……………………………………………………
……………………………………….…………
………………………………………………….. 

Cümle : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
2 – İglooların yapılış şeklini 
düşündüğünüzde Mısır’ da igloo yapılması 
mümkün olur mu? Neden? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

3 – Metne göre igloolar ne zaman erir? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
4 – Sizce erimeye başlayan iglooların ilk 
çöken yerinin, çatısı olmasının nedeni nedir? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
5) Altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye 
üzülme duygusu katmıştır? 

A ) Ne yazık ki kış geliyor, kuşlar 
göç ediyor.              
B ) Ahmet lütfen sırana geçer misin?  
C ) Dişlerini fırçalamayan insanlara 
çok kızıyorum.   
D ) İstiyorum ki bütün insanlar mutlu 
olsun. 

 
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
karşılaştırma yapılmıştır? 

A ) Sizler, çiçekler kadar güzelsiniz.  
B ) Acil numaralardan Polis İmdat 
155, Jandarma 156’dır. 
C ) Şiirde her bir satıra mısra denir.   
D ) Sınıfımızın krokisini çizmeye ne 
dersiniz? 

 
  


