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S4.  Kahramanlarımız kendi kendine hangi

S5. Hangisi, hikayedeki kelebeğin özelliğidir?
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Alperin

Muğladan

diği için onu yakalamaya çalışmış. Kelebek or-

çadır

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

işaret

kolayca

S10. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

    Ahmet bir ilkbahar günü kırlara çıkmış. Kır-

lesi kaç sözcükten ( kelimeden ) oluşmuştur?

lebeği  yakalayayım derken  ormanın  içlerine 

doğru gitmiş. Bir süre sonra kaybolduğunu anla-

larda türlü türlü çiçekler varmış. Tam bu çiçek-

leri toplarken gözüne bir şey takılmış. Bu  da 

S6. "Kırlarda türlü türlü çiçekler varmış. " cüm-

a) 5      b) 13      c) 35

beyaz bir kelebekmiş. Ahmet kelebeği çok sev-

mış ve hemen kelebeğin peşini bırakmış. Evine

gitmek için geri dönmüş. Evini aramaya koyul-

duğunda evinin yolunu bir türlü bulamamış. Pa-

niğe kapılıp sağa sola koşmuş. Yatağında doğ-

SORULAR

S9.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

a)  3 - 2- 1      b) 1 - 2- 3       c) 2 - 1 -3

S1.Hikâyenin kahramanı kimdir?

Kelimeler

S2.Hikâye hangi mevsimde yaşanmıştır?

ayırarak yazalım.

söz vermiş. 

rulup  etrafına bakınca bunun bir rüya olduğu-

nu anlamış. Rüya da olsa bir daha böyle dik-

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S3.Kahramanımız neden kelebeğin peşini bı-

eldiven

S10. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

a) sevimli olması

b) beyaz olması

c) küçük olması

telaşlıyız

rakmış?

konuda söz vermiş?

S7.     1.Annem çiçekleri vazoya koydu.

         3.Kırlardan çiçek topladım.

 Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre 

kart

katsiz  hareket  etmeyeceğine  kendi  kendine 

S8. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

         2.Anneme verdim.

nasıl sıralarız?

manın derinliğine doğru uçuyormuş. Ahmet ke-

dairenin içine yazalım.



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

Geriye 2 'şer sayma:

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

 eşleştirelim. yazalım.

S2. Aşağıdaki şekillerden hangisinin tamamı

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

n

n

n

n

a) 4        b) 2      c) 8

S8.Toplama işlemlerini yapalım.

5 7

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

9 4 5 7
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S6.  Kenan' ın, 11 tane oyuncak arabası vardı.

7 tanesi kırıldı. Kenan' ın kaç sağlam oyuncak

arabası kalmıştır?

S10. Nilüfer 13,  kardeşi  Azra 5  yaşındadır. 

Buna göre, Nilüfer, Azra' dan kaç yaş büyük-

7 1

 -  =4

0

66

0 9  -  = 4

18

( bütünü ) boyanmıştır?

4

S7. Yukarıdaki görselde verilen saatte başla-

7 +  = = 10 6 +

3 6

1

5

0

4

yazılmalıdır?

15

6

a) b) c)

yan film, iki saat sürmüştür. Film bittiğinde saat 

ma yapıldığına göre, "? " yerine hangi sayı 

12

c)
S3.  Yukarıda geriye doğru  2 ' şer ritmik say-

tür?

?
kaçı gösterir?

b)a)


