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pastanın üzerinde

S2. Kavalın sesini hangi hayvanlar duyup

S1.Masalın kahramanı hangi hayvanlardır?

sebep olan neymiş?

vardır?

konulmalıdır?

S7." İhtiyar adam kuzuları otlatıyordu."

cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşa-

ğıdakilerden hangisi yazılabilir?

mış kaçmaya. Kaçarken de dayanamamış

seslenmiş keçiye :
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   Kavalın sesini duyan köpekler hemen gel-

lı çal. Hem ben neşeleneyim hem de sen.

   Kurt,  hiç  düşünmeden  kavalı  çalmaya 

başlamış. Kurt çalmış, keçi oynamış.

a) Düşünmeden hareket edip, yakalanması.

S3. Hikâyedeki kurdun pişman olmasına

mişler. Düşmüşler kurdun peşine. Kurt başla-

S8. Karışık olarak verilen sozcüklerle

kurallı ve anlamlı bir cümle yazalım.

c) Sürüdeki en küçük keçiyi yakalamış olması.
  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

   Keçi sürüsü otlarken, aralarından biri sü- 

rüden ayrılmış. Peşine hemen bir kurt takıl- 

mış : " Tam bana göre bir lokma !"  diye dü-

şünmüş. Keçi bakmış ki kurtulamayacak, de-

miş ki :

b) Açken hızlı koşamayıp, keçiyi kaçırması.

   -Ah akıllı keçi ah ! Oyuna getirdin beni.

Ama suç sende değil, bende. Neyime gerek

benim, oynayan keçi.

SORULAR

KAVAL  ÇALAN  KURT

   -Ey kurt efendi ! Senin elinden kurtuluş

yok. Son olarak senden bir ricam var. Bâri

ölürken neşeli olayım. Onun için al şu kava-

yardıma geliyor?

yok mum

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S9.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

sığmadığında nasıl yazılır,boş kutularda

şikayet

gösterelim.

a) 1         b) 2         c) 3

S6.  " Sen hiç aslan gördün mü (  ) "

cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti

a)  ( - )       b) ( . )       c) ( ? )

a) Kör     b) Yaşlı     c) Hasta

S4. Hangi cümlede üç heceden oluşan üç

kelime vardır?

a) Bir an evvel parka gelmelisin. 

b) Bahar gelince, doğayı çiçekler sarmış.

c) Defterini ve kalemini çantasına koydu.

S5. " Ağaca, dört minik kuş kondu. " 

cümlesinde kaç tane bir heceli sözcük



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

İleriye 5 ' şer sayma:

a) 10     b) 11     c) 12

15

1  +

9

4

12

3

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

S2. Yanda yüzlük tablonun 

a) 15 - 45     b) 11 - 34     c) 13 - 36

5 2 3

34
da hangi sayılar yer alır?

re, sembolle işaretli kısımlar-

24

?

S3.Yanda verilen sayıları 

yukarıdan aşağıya doğru

toplarsak sonuç kaç olur?

a) 6         b) 14         c) 20

S7. Yanda verilen işlemin

 = 3

 = 3

17

20

35

43

 +

birlik yoktur?

sonucu kaçtır?

5
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a) 10    b) 12    c) 14

 - 3 6

58

8 2

S6. Aşağıdaki  sayılardan  hangisinde  hiç

3

1

5

 -

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

72

9 8

 -  = 6

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

5 6

7

1 8

4 3

0 7

2  + 1  = 8  + 4  =

 +  =  +  =

S6.Toplama işlemlerini yapalım.

5 6

4  = 11

 + 2

S7. Aşağıda verilen sayılardan başlayıp

birer birer geriye doğru  yazalım.

6

12

S8. Mert, babasının verdiği 13 liranın, 4

lirası ile defter, 7 lirası ile kalem alıyor.

Mert'in geriye kaç lirası kalır?

18


