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yannız

yamur yağmur

sürpriz süpriz  

olsun

S9. Verilen  sözcüklerin  sesli  ve  sessiz

ğıdakilerden hangisidir?

S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hafif" 

   sözcüğünün zıt anlamlısı bulunur?

b) Sizin eve nasıl gidebilirim

c) Bu balonlar senin mi

soğuk

Kelimeler

  Verilen şiiri bol bol oku ve dikte ile defterine

yırtılmış

Sessiz Harfler

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

Sesli Harfler

S7.  Karışık  olarak  verilen  sözcüklerle

 kurallı ve anlamlı bir cümle yazalım.

S6. Hangi cümlenin sonuna soru işareti

KAVUŞMA

Farklı şehirlere uçar,

Göç eder mevsiminde kuşlar.

Yorulunca dallara konar,

Ben izlerim dostumdur onlar.

Ziyarete gelir gider insanlar.

Bir dolup bir boşalır bavullar,

Sonunda sevdiklerine kavuşurlar.

S4. Şiire göre, göç eden hayvanlar aşa-

a) uçaklar

Beyaz dumanlar bırakır uçaklar,

S3. Şiire göre, uçaklar arkasında ne bı-

rakırmış?

SORULAR

ne yaparmış?

S1. Şiire göre, göçmen kuşlar yorulunca 

kabarık

harflerini uygun bölümlere  yazalım.

S8. Verilen iki sözcükten doğru  yazılanı

   bul ve boya.

S2. Şiire göre, dolup boşalan nedir?
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sovuk

yalnız

kutluyeniyılınız

a) Bugün hava çok soğuk.

b) Sabah erken kalkmalısın.

c) Bu çantalar çok ağır.

b) kuşlar

c) insanlar

konulmaz?

a) Bir saat sonra burada ol



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

İleriye 1 ' er sayma:

3

51

a) b) c)

 +

birer birer geriye doğru  yazalım.

S12. Aşağıda verilen sayılardan başlayıp

S11.Toplama işlemlerini yapalım.

6

58
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13

8

S4.         + 6 = 11  işleminde boş bırakı-

lan yere hangi sayı yazılmalıdır?

S6.Okunuşları verilen sıra sayılarını rakam-

7

a) b) c)5

verilen yarım elmalar

ile kaç bütün elma

S3. Yandaki modelde

a) 3

b) 4

c) 5

oluşturulur?
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sekizinci :

 -

5

la  yazarak gösterelim.

belirten işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 +

 =

S8. Yukarıda verilen işlem hangi seçenekte
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S5.Çıkarma işlemlerini yapalım.

3 5

S2.Aşağıdaki bütünlerden hangisi iki eşit

parçaya bölünmüştür?

12

4

3

13

2

2
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a) 3        b) 4       c) 5

doğru olarak verilmiştir?

8

oldu?

16

dördüncü : 8

 +

sini kardeşi Mehmet' e verdi. Cansel'in ge-

riye kaç kalemi kalır?

S13. Bir turist kafilesinde 9 kişi vardı. Kafi-

leye 5 kişi daha katıldı. Kafilede kaç turist

S7. Canzel'in 13 tane kalemi vardı. 7 tane-

 =
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24
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a) b) c)

0 6

a) 4 + 0=4   b) 4 + 0=0   c) 4 + 0=5

S9. Ağaçta 7 kuş vardı. 12 kuş olması için

kaç tane daha kuşun gelmesi gerekir?

S10.  " Sekiz eksi iki eşittir altı. " ifadesini

8


