
  

 

YAZIM YANLIŞI 

                  Aşağıdaki hikayede geçen yanlış yazımları bulup kırmızı kalemle işaretleyiniz. 

SANGALYOZ VE EVİ 
           salyangozları bilir misiniz.  onlar da tıpkı kaplumbaalar gibi evlerini sırtlarında taşır? bir zamanlar 

Evini sırtındA  taşımaktan haşlanmayan sevimli bi salyangoz yaşarmış?  üstelik evinin Rengini de hiç 

beenmezmiş. bizim sümüKlü böcek, kelebek ve ugur böceeini çok severmiş.  arada bir onlarla Dertleşir 

evini Şikayet edermiş. “Ah keşke evimi sırtımda Daşımak zorunda olmasaydım.  hadi Taşıyorum bari sizin 

Elbiseleriniz gibi bol desenli ve rekli olsaydı.” Dermiş? 

           Kelebek ve ugur böceği bir gün sümüklü böceğe “Sevimli arkadaşımız hani evim renkli olsun 

diyorsun ya Biz onun Bir çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtır var? seni ona götürürsek evini rengarenk 

boyar.” Demişler. Sümüklü böcek buna çok SEvinmiş. “Ne duruyoruz. Hemen gidelim.” Demiş. BÖylece 

çıkmışlar  yola   Tırtılın kapısını Çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl boyalarını ve fırçasını alıp 

çalışmaya başlamış?  sonunda tırtıl salyangozun evini çok güzel desenlerle Boyamış. Sümüklü böcek yeni 

görüntüsünü beğenmiş beğenmesine ama yine de evinin sırtında olmasına çok üzülüyormuş.  

           Dönüş yolunda Üç arkadaş Şİddetli bi yağmura yakalanmış. KelebeK ve uğur böceği öyle ıslanmışlar ki 

sele KapılmaKtan son anda kurtulmuşlar  Oysa sümüklü böcek hemencecik evine girmiş  Yağmur durup da 

evinden dışarı çıkınca arkadaşlarının perişan halini görüp üzülmüş   Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş. 

“İyi ki saklanabileceğim bi  Evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya.” demiş. Sevimli sümüklü 

böcek bu olaydan sonra bi daha evini sırtında taşımaktan şikayetçi olmamış. 

 ( Hikayeden  faydalanarak aşağıdaki cevaplara uygun sorular hazırlayınız.) 

S 1-)……………………………………………………………………………………………………. 

C 1-) Hikayenin başlığı “ Salyangoz ve Evi” dir. 

S 2-)…………………………………………………………………………………………………… 

C 2-) Salyangoz en çok evini sırtında  taşımaktan şikayet edermiş ve bunu arkadaşlarına anlatırmış. 

S 3-) ……………………………………………………………………………………………………. 

C 3-) Salyangoz en çok evini tırtıla boyattığı için sevinmiş ve bu fikri ona kelebek ile uğur böceği vermiş. 

S 4-)………………………………………………………………………………………………………. 

C 4-) Salyangoz çok üzülmüş. Çünkü arkadaşları yağmurda ıslanmışlar. 

S 5-) …………………………………………………………………………………………………….. 

C 5-) Sümüklü böcek bir yandan da sevinmiş. Çünkü sırtında evi varmış. 


