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Kalem ucun-

dan başlayarak 

yönergeler 

doğrultusunda 

şekli oluştura-

lım. İçi boş 

yönlendirme-

lerde çizim ya-

pılmayacaktır. 



Kutucukları alt kısımgaki yönergeye göre boyayınız. Yönerge ve boyama yukarıdan aşağıyadır. 
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