
Okuma - Anlama

Þiirle ilgili verilen sorularýn doðru yanýtýný iþaretleyin.

Þair, bahçede neye rastlamýþ?1

GüvercineA. Serçe kuþunaB. AtaC.

   Bu sabah bahçede karþýma,

   Küçük bir serçe kuþu geldi.

   Havuzun baþýna kondu,

   Bir içti, bir doðruldu,

   Nasýl da korkuyordu.

SERÇE KUÞU

Serçe kuþu ne yapýyormuþ?2

Su içiyormuþ.A.

Uçmaya çalýþýyormuþ.B.

Yiyecek arýyormuþ.C.

Aþaðýdakilerden hangisi kuþun yaþadýðý duygudur?3

SevinçA. ÜzüntüB. KorkuC.

Sen hiç korkma, serçe kuþu,

Suyunu rahat rahat iç.

Sýhhat, afiyetle iç,

Ýnsanoðlu çeþit çeþit,

Beþ parmaðýn beþi bir mi?

Serçenin korkusuna karþýlýk þair nasýl davranýyor?4

Onu daha çok korkutmak istiyor.A.

Serçenin kendisinden korkmasýný istemiyor.B.

Ýnsanlarýn kuþlara neden zarar verdiðini anlamýyor.C.

Kitabımız dijital ortamda gösterim amaçlıdır. Basılması ve çoğaltılması "FSEK Kanunu 71. madde" gereği yasaktır.

Adı Soyadı:



Harf - Hece - SözcükTÜRKÇE

"Kitaplýk" sözcüðünde          sesli harf vardýr.

"Çalýþma" sözcüðünde         sessiz harf vardýr.

Sýra bildiren sayýlarýn sonuna                    konur.

Cümlenin ilk harfi her zaman                     yazýlýr.

"Arda kalem aldý." cümlesindeki "                " sözcüðü 

"Ne?" sorusunun yanýtýdýr.

nokta 3 4 kalem büyük

Soru cümlelerinin sonuna ünlem iþareti konur.D Y

Özel adlara gelen ekler kesme iþareti ile ayrýlýr.D Y

Cümle en az iki sözcükten oluþur.D Y

"El" hem hece hem sözcüktür.D Y

"Eski" sözcüðünün zýt anlamlýsý "yeni" sözcüðüdür.D Y

Sonra ödevlerim için odama geçtim.

Ödevim bitince parkta Oya ile
buluþtuk.

Okuldan gelince ellerimi yýkadým.

Daha sonra ödevlerimi yaptým.

Aþaðýdaki doðru-yanlýþ etkinliðini tamamlayýn.
1

Boþ yerleri uygun sözcüklerle tamamlayýn.2

Verilenleri, olaylarýn oluþ sýrasýna göre numaralandýrýn.3

a.

b.

c.

ç.

d.
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D   Y



Zihinden Toplama

MATEMATÝK

   Tablolarda verilen toplama iþlemlerini zihinden yapýn.
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Güvenli Oyun Alanlarý

HAYAT BÝLGÝSÝ

    Oyun oynamak için aþaðýdaki alanlardan hangileri daha gü-

venlidir? Ýþaretleyin.
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