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 " Üçüncü " ifadesinin yazımı hangi

rinden farklıdır?

S10.Cümlelerin sonuna nokta veya soru

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Şiirin başlığı ne olabilir  (   )

b) Sınıf eşyalarını düzgün kullanırız  (  )

c) Kayıp olan çocuktan haber var mı (  )

zur veriyor?
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S3. Anneleri, yavru serçelere nasıl hu-

ne yapıyor?

S5. 

gördüler. Üç yavru da bütün güçleriyle

SORULAR

lardı. Bir süre etrafa bakındıktan sonra 

annelerinin yuvaya doğru kanat çırptığını

    Yavru serçeler, güneşin ilk ışıklarıyla

birlikte gözlerini açtılar. Anne serçe, ye-

mek bulmak için çoktan yuvadan ayrılmış-

tı. Yavrular, diğer küçük canlıların uyanış-

larını ve çalışmalarını izlemeye başlamış-

ağızlarını açıp, annelerinin gelişine çok

a) 3,     b) 3.      c) 3!

a) elbise      b) koyun     c) çorba

sevindiler.

    Anneleri, üç yavruyu da besleyip on-

şekilde, yavrular tekrar acıkıncaya kadar

onları yuvada uyuttu.

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

neşeli üzgün tatlı

görsel sağlıklı

Anne  Serçe  Ve  Yavruları

S1.Yuvada kaç yavru vardır?

ları kanatlarının altına aldı. Huzurlu bir

S9.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

S2.Anne serçe yuvadan neden ayrılır?

S4. Yavru serçeler uyandıktan sonra

şirin

son

hece

tam

S8.Verilen iki sözcükten, sözlükte daha

seçenekte doğru olarak verilmiştir?

S7.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

portakal

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

yarış cılız ilk

hasta

nefes eksik eşleştirme

a) Etraftaki diğer canlıları izliyor.

b) Yuvada yalnız kaldıkları için ağlıyor.

c) Açlıktan bağırmaya başlıyor.

S6.Hangi sözcüğün harf sayısı diğerle-

önce yazılanı bul ve boya.

bölme tartma güzellik fırın

sığmadığında nasıl yazılır, gösterelim.



S1. Aşağıdaki ritmik saymalarda boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

İleriye 2 ' şer sayma:

İleriye 5 ' er sayma:

İleriye 10 ' ar sayma:

İleriye 1 'er sayma:

Geriye 1 'er sayma:

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım. S3.Toplama işlemlerini yapalım.

S4.Görselde verilen onluk ve S5. Aşağıda verilen sayılardan başlayıp

birlikleri sayıp alt tarafta bulu- birer birer geriye doğru  yazalım.

nan küçük kutucuklara yaz.

S6. Adem, dün 10 sayfa, bugün ise S7.   Nazlı, kumbarasındaki 14 liranın

7 sayfa kitap okudu. Adem, dün ve bir kısmı ile annesine çiçek aldı. Geriye

bugün toplam kaç sayfa kitap  8 lirası kaldığına göre, Nazlı'nın aldı-

okumuştur? ğı çiçek kaç liradır?
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