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S6. " Yüksek hızlı trenler hizmete girdi. "

cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşa-

ğıdaki sözcüklerden hangisi yazılırsa cüm-

kararlı

lerinden ve dinlediklerinden büyük zevk aldığı

S7. Aşağıdaki kelimelerin hece sayıla-

gerekenler

biri olduğunu düşündü.

a) Ramazan Bayramı

b) 21 Mart Nevruz Bayramı

c) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

düşünce

S10.Verilen tekil sözcükleri çoğul olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

ken üstleri yazılı bezlerin cadde ve sokaklara

S1.Hikâyenin kahramanları kimlerdir?

Kelimeler

S2.Kahramanlarımız neden tören alanına gidi-

ayırarak yazalım.

için bugünün hayatının en güzel günlerinden 

   Dedesi, Gamze’ye bu bayramın öyküsünü ve 

kendi askerlik anılarını anlattı. Gamze izledik-

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S3.Kahramanlarımızın kalbi neden heyecanla

rını boş dairenin içine yazalım.

du.

    Tören alanında büyük bir kalabalık toplan-

mıştı.  Öğrencilerin  spor ve dans gösterilerini 

izlerken ikisinin de kalbi heyecanla çarpıyordu.

SORULAR

S8.Özel isimlere gelen ekleri kesme 

işareti  ile  ayırıp  doğru bir  şekilde 

S9.Verilen sözcükleri hece ve seslerine

BAYRAM SEVİNCİ

kaç sesten ( harften ) oluşmuştur?

asılı olduğunu gördüler. Bezlerin üstünde vata-

nımız ve milletimizle ilgili övücü sözler yazıyor-

     Gamze, o gün bayram kutlamalarını izle-

mek için dedesi ile tören alanına gidecekti. İkisi

S5. "Heyecanla evden çıktılar. " cümlesi

a) 10      b) 3      c) 22

de günlük giysilerini çıkarıp daha şık olanlarını 

giydiler. Heyecanla evden çıktılar. Alana gider-

rakam

yazalım.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

kayaç

madensel
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Nurdana

Amerikayı

S4.  Kahramanlarımız hangi bayram kutla-

malarını izliyor olabilir?

yormuş?

çarpıyormuş?

lenin anlamında değişiklik olmaz?

a)  yolculu     b) tekerlekli     c) süratli



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

Geriye 2 'şer sayma:

S5. Aşağıda verilen yarımları, bütünleri S9. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

ile eşleştirelim. yazalım.

a) b) c)

gösterdiği zaman hangisidir?

a) saat 1  buçuk

b) saat  6 buçuk
S3.  Yukardaki  toplama  işlemlerinden  kaç

1 2

 7 + 5

3

6 + 6

3

5

c) saat 10 buçuknumaralı işlemlerin toplamı birbirine eşittir?

11

1 8 3

1

6

8 +  = = 9 4 +

6

boyanmıştır?

6

2 + 9

3 5  -  = 1 =9

5
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S6.  Tülin’ in 3 kitabı, Selçuk’un ise Tülin’den 2 

fazla kitabı vardır.  İkisinin  kitapları  toplamı 

kaçtır?

S10. Esra  16  sayfalık bir kitabın 7 sayfasını 

okudu. Okunacak kaç sayfası kalmıştır?

0 2

 -
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20

S7.Yukarıdaki görselde verilen saatin

S8.Toplama işlemlerini yapalım.

6 9

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

7 4 8 9

S2. Aşağıdaki şekillerden hangisinin yarısı

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

n

n

n

n

a) 1 ve 2       b) 2 ve 3       c) 1 ve 3


