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a) spor        b) süpürge       c) saat

kedimdöktüsütü

S10. Verilen iki sözcükten doğru  yazılanı

K B T K TN

Güzel bulut,

S8.Verilen harflerden bir sonra geleni yazıp

ve Ģifreli olarak verilen sözcükleri bul.

J T JS

b) parka geri götürmesini

c) okuluna geri götürmesini

   bul ve boya.

minnacık

yere
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gardeĢ

herkes

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S4.ġair, yolculuğun sonunda, buluttan onu

a) evine geri götürmesini

Ama bak,

S3. ġair, nerelere gitmek istiyor?

SORULAR
S1. ġair, bulutun bir süre ne olmayı unut-

S2. ġair, nasıl bir gökyüzünde yol almak

Beni evime geri getir.

nereye götürmesini istiyor?

           Ayla ÇINAROĞLU

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

Sesli HarflerKelime

Tut beni kollarımdan, kaldır,

S11. Tabloyu uygun Ģekilde dolduralım.

Sırtına oturt.

Unut yağmur olmayı bir süre

Böyle bembeyaz, hafif,

Gidelim

Bırakıvermek yok orda.

masını istiyor?

istiyor?

 kurallı ve anlamlı bir cümle yazalım.

S6. Verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir?

GÜZEL    BULUT

Sessiz Harfler

Biz tam böyle gezerken yoruluverirsen,

Bir damlacığını bırakır gibi

Görmediğim, bilmediğim yerlere.

IĢıklı, masmavi göklerde.

S5.  " kitaplar "   sözcüğü ile ilgili verilen bil-

kardeĢ

herkez

kavaltı kahvaltı

S9.  KarıĢık  olarak  verilen  sözcüklerle

gilerden hangisi yanlıĢtır?

a) Sözcükte üç ünlü ( sesli ) harf vardır.

b) Sözcükte altı ünsüz ( sessiz ) harf vardır.

c) Sözcük toplam sekiz harften oluĢmuĢtur.

S7.  AĢağıdakilerden  hangisi  hem  bir hece

hem de bir sözcüktür?

a) Ya       b) Kı      c) Su

V



S1. AĢağıdaki ritmik saymalarda boĢ bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

Ġleriye 1 ' er sayma:

saymada, unutulan sayılar hangileridir?

5

toplama  iĢlemine

S10. Yandaki verilen  
bütün armut elde edilir?

a) 2      b) 16     c) 4

S8." BeĢinci " sayısı rakamla nasıl gösterilir?

a) 5-       b) 5+       c) 5.

1

S3. Verilen görseldeki 

yarım armutlardan kaç tane

a) b)

10 9 8 6 5

c)

?

4

c)

S9.  Yukarıdaki  geriye doğru birer ritmik

13

7

a) b)

 =

3

10

16

daha binince otobüste kaç yolcu oldu? S13. Ali bakkaldan 15 yumurta aldı. 9 ta-

nesi yolda kırıldı. Kaç tane sağlam yumurta

S7. Bir otobüste 9 yolcu  vardı.  8 yolcu 

altıncı:

2

8

dördüncü:

7

la  yazarak gösterelim.

 +

4

 göre  "?"  kaçtır?

8

kalmıĢtır?

9

5

5

9
S5.Çıkarma iĢlemlerini yapalım.

 -

6

11

8

S2.Yanda verilen Ģeklin yarısı

hangisidir?
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 -

10

4

2

6

3
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2

S6.OkunuĢları verilen sıra sayılarını rakam-

8

S4.        

 +

S12. AĢağıda verilen zamanı saat üzerine

S11.Toplama iĢlemlerini yapalım.

2

74

 = 11

3

da, 7. sıradaki Ģekil hangisi olur?

a)  5 - 9      b) 1- 8      c) 7 - 3

5

Yukarıdaki Ģekilleri ok yönünde saydığımız-
a) 13    b) 14    c) 15

1

çizerek gösterelim.

saat : 4 saat : 11 buçuk


