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*Cümlesi ……….. heceden oluĢur.

S3.Annesi, hangi Ģartla Ģairin sokağa  çık-

S4.ġair,  kimler için GüneĢ' in doğmasını

Ģeker n n dilekçe

S10.   "  Nuri' nin  canı  çok  sıkılıyor. "

*Cümlesi ……….. harften ( sesten ) oluĢur.

( ses )  sayısı aynı olanları eĢleĢtirelim.

smaç n n güneĢ

maraton n n orta

anahtar n n parça

ters n n kurt

a)  Dağdaki kuĢlar için 

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.
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               Adnan ARDAĞI

Benim için doğ GüneĢ.

Sokağa çıkarmıyor annem beni

S1. GüneĢ, neleri ısıtıyormuĢ?

Sen olmasan.
baĢlık n bakıcın

c)   Sokakta terleyenler için
  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

Çiçekleri açan sen... 

Evleri, sokakları, 

Fakir çocukları, 

Odamı ısıtan sen. 

AkĢam olunca 

b)  ġehirdeki yoksullar için

S2. ġair, ne zaman üĢüyormuĢ?

SORULAR

GÜNEġ

ÜĢürüm.

Çiçekler için doğ... 

Dağlardaki kuĢlar için, 

 sayısı aynı olanları eĢleĢtirelim.

S9. AĢağıda verilen sözcüklerden harf

S5. AĢağıdaki verilen cümlelerden hangisin-

de, yazım ve noktalama hatası yoktur?

a) Dün Annemle markete gittik.

S6.   ġiir yazan kiĢilere ne ad verilir?

masına izin veriyor?

istiyor?

*Cümlesi ……..kelimeden ( sözcükten ) oluĢur.

b) okulumuza yeni bir kantin yapıldı…

c) Yazın ailece tatile çıkıyoruz.

S7.Hangisi hem kelime hem de hecedir?

a) O      b) Ni      c) Bü

a) Öğretmen      b) ġair      c) Kitapçı 

S8. AĢağıda verilen sözcüklerden hece



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

Ġleriye 5 ' Ģer sayma:

bir kısmı verilmiĢtir. Buna gö-

1

 +

6

11

2
 =

S2. Yanda yüzlük tablonun 

8 liram var. 4 liram var.

ġenol

a) 49 - 77    b) 36 - 89    c) 27 - 91

26

re, sembolle iĢaretli kısımlar- 68
da hangi sayılar yer alır?

17

9
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S9.Toplama iĢlemlerini yapalım.

3
 - 1

9 1

S4.Çıkarma iĢlemlerini yapalım.

68

12

6

35

3  - 0

S5. AĢağıda verilen toplama iĢlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiĢtire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

9 5

3

4

 +  = 13

S8.Yandaki iĢlemlerde

sembollerle gösterilen

sayıların toplamı 

kaçtır?

a) 5      b) 9      c) 16

8

 = 10

 +

göre, ailemiz kaç kiĢiden oluĢur?

kaç bütün elde ederiz?

6 = 12

S11. Babamın aldığı 2 simiti, her birimiz

yarım simit yiyecek Ģekilde paylaĢtığımıza

c)

7 +

……….tane yarım ekmek, 

………..tane bütün ekmek eder.

S10. AĢağıda verilen yarımları birleĢtirerek

Nilay

S3.ġenol ve Nilay, paralarını birleĢtirirse top-

lam kaç liraları olur?

a) 15      b) 12     c) 7

S6. AĢağıda belirtilen zamanları verilen

saat modelleri üzerinde gösterelim.

1 4

saat: 6 saat : 3 buçuk

S7.AĢağıdakilerden hangisi 5 + 3 iĢlemine

uygun bir modellemedir?

a)

b)


