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S6. Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır?

a) kiraz     b) portakal    c) fişne

önce yazılanı bul ve boya.

paraşüt fırtına

sığmadığında nasıl yazılır, gösterelim.

a) kapkaranlık olması.

S7.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

cevap puan kitap

sıkı

görev

rinin ikinci heceleri birleştirilirse hangi

boş ayaz

bulaşık değişim

tanışma

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S4. Şiirdeki gecelerin özelliği  neymiş?

geç

soru
Pırıl  pırıl  gecelerde,

S9.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

S2.Yavru güneş kiminle kardeş oldu?

iplik

dolu

S8.Verilen iki sözcükten, sözlükte daha

Yıldızları  kıskanırdı,

acemi eğik

taraf gevşek

Güneş Çocuk

S1.Yavru güneş kimi kıskanıyor?

Ay Dede'yle oldu  kardeş.

Bizim  küçük  yavru  güneş.

kelime oluşur?

a) bilim      b) dilim     c) kilim

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

erken

Altın  topum  uçuyorken,

Bir  kucaktan  bir  kucağa,

Bir  nur  topu  kucak  açtı,

Öbek  öbek  sevgimize.

Çelenk  ördü  gülücükler,

Güneş  doğdu  evimize.

Selam  verdi  mutluluğa.

S5. 

Gönlümüzde  gül  bahçesi,

SORULAR

S3. Altın topum, nerden nereye uçup 

b) çok soğuk olması.

c) pırıl pırıl olması.
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gidermiş?

" merdiven "  ve  " bilim"  kelimele-

S10.Cümlelerin sonuna nokta veya soru

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Bir tane yiyebilir miyim  (   )

b) Telefonumu evde unuttum (  )

c) Tabakta kaç köfte var  (  )



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. Bir maymun önce 2 muz, sonra S7. Aynur 14,  Cem ise  8  yaşındadır.

3 muz, ardından da 5 muz yedi. Aynur, Cem' de kaç yaş büyüktür?

Bu maymun toplamda kaç muz

tüketmiş oldu?
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