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sınav

hatıra

gayret

halk

a) koltuğun yanına

b) masanın altına

c) yatağın üstüne

3.

lerden kaç numaralı olan çoğul addır?

2.

S5. Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangi- 

çukur n

n

yatağın üzerine atılmış boya kalemleriydi.

bir ses duyuldu :

    -Beni neden yere  attın?
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    " Anneee! " diye bağırarak odadan çıktı.

Çıktı çıkmasına da çantası ve montu üzüntüyle

    -Lütfen, bizi güzelce kullan !

    Polat, okuldan geldi.  Hava  çok  soğuktu.

Annesi kapıyı açar açmaz Polat, sırtındaki çan-

tayı kapının girişine attı. Montunu da çantasının

üzerine attı. Botlarını çıkardı, elini yüzünü yıka-

madan odasına gitti. Odasının kapısını açtı ve

ayçan' ın küçük Kardeş' i hasta olmuş.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

a) 2.       b) 1.       c) 3.

düzelterek yeniden yazalım.

S2. " Beni neden yere attın? " diye soran

S1. Polat, okuldan geldiğinde hava nasıldı?

lerdi ?  Arkadaşlar, biliyorumki sizler eşyaları-

    Polat, şaşkınlıkla etrafına bakarken sesin,

    Kafasını bir sağa bir sola çevirdi. Konuşan

çoraptan geldiğini anladı. Gözleri kocaman 

olmuştu. Sonra bir başka ses :

EŞYALARIN  DİLİ S4. "Misafirler, erken kalkmak zorunda kaldı. "

   Yukarıdaki cümlede altı çizili olan sözcük-

a) uzun - küçük

millet

    Eşyaların dili olsaydı kim bilir bize ne söy-

S7.Verilen cümlede yapılan yazım yanlışlarını

Polat' a bakıyorlardı.

S6.Başta verilen sözcüklerin eş anlamlarını yan

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

nızı çok daha özenli kullanıyorsunuz.

SORULAR

S8.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlam-

larını yan taraftan bul ve boya.

n sivri

evcil

S3.Polat, boya kalemlerini nereye bırakmış?

n

n

küt n n tümsek

n

n

n n

n n yabani

çaba

imtihan

anı

n

yan taraftan bul ve eşleştir.

eşya hangisidir?

1.

si, zıt ( karşıt ) anlamlı değildir?

b) sert - yumuşak

c) ters - düz



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

Geriye 1 ' er sayma:

S6. 13 tane boya kaleminden 5 tanesini arka-

daşıma, 1 tanesini de kardeşime verdim. Bana

5 6. 7. 8.

kaç tane boya kalemi kalır?
S11. 10 tavuk, 8 horozdan kaç tane fazladır?

9. 10. 11. 12.

7

3 +

S10.Aşağıdaki tabloda verilmeyen ayların

haziran

5

a) 17    b) 19    c) 20 

9

S2. Yanda verilen meyve-

kasım

8

mart

6 11

 =  =2

1 6

5 = +

matik cümlesinde boş bırakılan yere hangisi

3 4

7  -

 -

14

11

8

6

6
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9

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

lerden sadece elmalar 

20

S7. " 15 bilye, 9 bilyeden daha………" mate-

64

7

c) 5

2

t2

S9.Toplama işlemlerini yapalım.

 + 3 10

2

?

5

S3. Verilen saatin 11 olması

için, akrep kaç kez ilerleme-

 = 3

 - 5 2

isimlerini sırasına uygun olarak yazalım.

S5. Verilen örtüntüde eksik olan şekli bul ve

a) 4     b) 1    c) 9

Yukarıdaki sayıya 2 ekleyerek ilerlediğimizde 

" ? " yerine hangi sayı yazılmalıdır?

kalır?

a) 3 b) 2

1. 2. 3. 4.

yenirse, geriye kaç armut 

sondaki boş kutucuğu boya.

?

?

?

lidir?

yazılmalıdır?

a) kısadır    b) azdır   c) çoktur

S8.    


