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YUVAMIZ 

 

                               Sordum bir gün arıya,  

                               Yok mu senin bir yuvan?  

                               Vızıldayıp gösterdi,  

                               Bana koca bir kovan.  

 

                               Dönüp sordum serçeye,  

                               Ya seninki nerede?  

                               Cik cik dedi benimki,  

                               Dal üstünde tepede.  

 

                               Annem bana o akşam,  

                               Öğütler veriyordu.  

                               Güzel güzel dinledim,  

                               Bana şöyle diyordu.  

 

                               Senin yuvan ikidir,  

                               Biri okul, biri ev.  

                               Kıymetini iyi bil,  

                               Sev onları, çok çok sev. 

 

HAYDİ CEVAPLAYALIM. 

 

1) Arıya ne sorulmuş? 

a) Bal nerede? 

b) Nasıl uçuyorsun? 

c) Bir yuvan yok mu? 

 

2) Arının yuvası neresiymiş? 

a)                b)  

 

         c)  

 

3) Serçenin yuvası neredeymiş? 

a) Evin çatısında 

b) Dal üstünde 

c) Elektrik direğinde 

 

4) Annesi o akşam çocuğu ile ne 

yapıyormuş? 

a) Öğütler veriyormuş. 

b) Ödevine yardım ediyormuş. 

c) Beraber pasta yapıyorlarmış 
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5) Anneye göre çocuğun yuvası 

nelermiş? 

a) Ev ve bahçe 

b) Ev ve okul 

c) Mahallesi ve okul 

 

6) Okuduğumuz şiir kaç kıtadan 

oluşmuştur?  

 

a)    4       b)   5      c)   6 

 

 

7) Okuduğumuz şiir kaç mısradan 

(dizeden) oluşmuştur? 

 

a)    4      b)    16      c)   20 

 

  

8) “ Doğum günümde kocaman bir 

hediye geldi.” cümlesinde altı çizili 

kelimenin eş anlamlısı hangisidir? 

a) armağan    b) pasta   c) dost 

 

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yanlış kullanılmış bir noktalama 

işareti vardır? 

a) Serçe senin yuvan nerede? 

b) Ahh, arı soktu ! 

c) Kedimin nerede olduğunu 

biliyorum? 

 

 

10) “yuva, ev, kulübe” kelimelerini 

sözlük sırasına göre sıralarsak, doğru 

sıralama 

nasıl olur? 

a) yuva – kulübe - ev 

b) ev – kulübe - yuva 

c) kulübe – ev – yuva 

 

11) “Yavru ceylan korktuğu zaman 

hemen annesine koşar.” cümlesi kaç 

kelimeden oluşmuştur? 

a) 7     b) 5      c) 8 

 

12) Aşağıda eş anlamlıları verilen 

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) öğrenci - talebe 

b) aşağı - yukarı 

c) konuk – misafir 

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yazım yanlışı vardır? 

a) Ördeğim Pati yuvasına gitti. 

b) Akvaryumdaki Balık yemleri 

bitirdi. 

c) Kuşumuz Fındık konuşmaya 

başladı. 

 

14) Aşağıdaki hayvanlar ve yuvaları 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

a) tavuk - kümes   

b) at - ahır 

c) serçe - mağara 

 


