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göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

alıcı

a) Etrafa hoş koku vermesi

bak yaz sağ

ilkel

indirim

S8.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

S3. Şiir kaç mısradan ( dizeden ) oluşuyor?

az

sol

sığmadığında nasıl yazılır, gösterelim.

seçenek

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S10.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

" Ne? " soru sözcüğü, aşağıdaki cümle-

Gemi olur, suda yüzer,

ayaz

satıcı

               Aşık Veysel Şatıroğlu
S9. Verilen sözcüklerden, sözlük sırasına 

Kalem kağıt neler yazar,

var tek

modern kirli

ORMAN

S1. Şiire göre, orman selleri nasıl önlermiş?

Uçak olur, gökte gezer .

Ormandaki varlığa bak. fırsat

lerden hangisinin önüne yazılabilir?

S2. Şiirin son dörtlüğünde hangi araçlardan

Çiçekler açar renk renk,

Dağları süsler gülerek,

Orman memleketin süsü,

Hem ufağı hem irisi,

Her dalında bir kuş sesi,

Ormandaki varlığa bak.

Ormandaki varlığa bak.

S6. 

Selleri önler  emerek,

SORULAR

b) Dağları süslemesi

c) Çeşitli araçlar ve eşyalar yapılması
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turuncu beşik

b) Spor yapanlar daha sağlıklı olur (  )

c) Oyuncağının pili mi bitiyor (  )

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

çift

bahsedilmektedir?

S11. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Az önce zil mi çaldı  (   )

kartal gözlük

S5. Şiirde,  ormanlarının  hangi  faydasından 

S4. Birinci dörtlük kaç sözcükten oluşuyor?

edilmemiştir?

a) ____istiyormuş?

b) ___yaşındasın?   

c) ____kazak?

S7.Hangi sözcüğün hece sayısı daha azdır?

a) Türk     b) Saat    c) Elbise



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:

S3.Görselde verilen onluk ve S7.Verilen saatlerin gösterdiği zamanı yazalım.

birlikleri sayıp alt tarafta bulu-

nan küçük kutucuklara yaz.

1

S5.  Ceren'in cebinde 1 onluk 2 birlik kadar

fındık vardı. Ceren, fındıklarının 8 birliğini ar-

S9. Yemekhanede 6 öğrenci yemek yiyordu. 8

öğrenci  daha  onlara  katıldı. Yemekhanedeki 

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.

11
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1 onluk + 1 birlik

1 onluk + 9 birlik

1 onluk + 7 birlik

Onluk Birlik

n

6  - 1 =

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.

4

4 3 5

4

saat:……..…….

 -  = 2

2

11

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

saat:……..buçuk

 +

910

5

S6.Toplama işlemlerini yapalım.

saat: 2 saat: 10 buçuk

 = 5

 +

15

6
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kadaşına verirse, geriye kaç fındığı kalır? öğrenci sayısı kaç olmuştur?

20
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