
                                        KAR YAĞIYOR 
    Esin uyanır uyanmaz yatağından fırladı. Evde çıt çıkmıyordu. Günlerden pazar ol-
duğu için annesiyle babası işe gitmeyecekti. Kendi okulu da tatildi. “Acaba ne yapsam?” 
diye mırıldandı. 
    O sırada gözü Sarman’a takıldı. Sevimli kedileri Sarman, 
masanın üzerine çıkmıştı. Merakla pencereden dışarıyı 
seyrediyordu. Belli ki, dışarıda ilginç bir şey vardı. Esin de 
merakla cama yaklaştı. İşte o zaman damların, bahçelerin 
bembeyaz olduğunu gördü. Havada sanki beyaz pamuk 
parçaları uçuşuyordu. Sevinçle ellerini çırptı. 
     -Yaşasın kar yağıyor, diye bağırdı. 
     Daha önce hiç kar görmemişti. Hemen balkona koştu. Balkon sanki pamukla 
doldurulmuş gibiydi. Yavaşça kapıyı açtı. Dışarı bir adım attığı sırada Sarman koşarak 
balkona çıktı. Esin “Kardan adam yapalım mı Sarman?” diye sordu. 
 
 

1- Esin’in anne ve babası neden evdeydi? 
    …………………………………………………………………………………… 
2 -Esin pencereden baktığında dışarısı nasıl görünüyordu? 
    …………………………………………………………………………………… 
3- Balkon nasıl görünüyordu 
    …………………………………………………………………………………… 
4- Esin, Sarman’a ne sordu? 
     …………………………………………………………………………………... 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru                                 
  noktalama işaretlerini koyunuz.   
      Ay, acıdı (   )                                                  
      Sen de geliyor musun (   ) 
      Bugün teyzemler bize gelecek mi (   ) 
      Sabah kalkınca kahvaltı hazırlarım (   )    
      Eyvah, servisi kaçırdım (   )  
      Bayramda okulumuzu süsledik (   )  
      Fırtınada eve nasıl döneceksiniz (   ) 
      Gözlerime inanamıyorum (   ) 
      Ne kadar ödedin (   ) 



   73         71  34         55       16                   60      44     34       50      43   
 +36     +19      +16       +42    +45                - 34    - 39   -18     - 27    -19 
 
    65        43    34       36       22                  61      55       72      40     62   
 +35      +57      + 66    +58     +45               - 42    - 39    - 68     -  7    -19 
 
 

              Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sayıları yazın. 
     ….   küçüktür 67’den        ….   büyüktür 29’dan          ….   eşittir 45’e  
 

     ….   küçüktür 26’dan        ….   büyüktür 33’ten           ….   eşittir 89’a  
 

     ….   küçüktür 18’den        ….   büyüktür 56’dan          ….   eşittir 23’e  
 

     ….   küçüktür 40’tan        ….   büyüktür 30’dan           ….   eşittir 76’ya  
 

   Örüntülerdeki eksikleri tamamlayın.                    Hangi onluğa yakınsa boyayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 tane 4 =……… eder.  
  
 

  3 tane 2 =……… eder.  
 
 

  5 tane 3 =……… eder. 
 

  4 tane 2 = ………eder. 
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