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S10. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

a) Öğretmen, hakan' ı uyardı.

a) bilgisiyar    b) bilgisyar    c) bilgisayar

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden hece

neye benzetiyormuş?

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

 sayısı aynı olanları eşleştirelim.

S9. Aşağıda verilen sözcüklerden harf

S8.   " Görünce biraz sıcak. "   mısrasının 

dördüncü hecesi hangisidir?

a) - ce        b) -bi        c) -raz

S9.  Hangi sözcüğün yazımı doğrudur?

SORULAR

 KAR

Kuş tüyleri sanacak. 

Daha hoş ne var bundan?

Kim demiş kar topundan 

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

Ne yumuşak ne de ak! 

Görünce biraz sıcak, 

Eriyip su olacak. 

Lapa lapa yağarken, 

Onu uzaktan gören, 

b)  yumuşak olması

S2. Şairin, parmaklarını ne dondurabilir?

S1. Kar, eriyince neye dönüşüyormuş?
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Parmaklarım donacak? 

               Hasan Âli YÜCEL

             

parmak n sesn

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.c)   ak olması

n anıt

a)  eğlenceli olması

kutu n n yazmaya

fark n n okulum

anlattı n

n n oyun

S10.   "  Marketten  iki  paket  un  aldık. "

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

( ses )  sayısı aynı olanları eşleştirelim.

sevimli n n bulut

*Cümlesi ……….. heceden oluşur.

S3.Kar tanelerini uzaktan görenler onları

S7. Şair, şiirinde karın  hangi  özelliğinden

S4.Şiirin 1.mısrası (dizesi ) kaç harftir?

S5. Şiirin 5.mısrası  kaç hecedir?

S6. Şiirin 8.mısrası  kaç kelimedir?

mısır

bahsetmemiştir?

b) Can, tatilini Hatay' da geçirdi.

c) Oya'nın, silgisi elinden düşüverdi.



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

İleriye 5 ' şer sayma:

saat: 9 saat : 5 buçuk

 =

b) c)
a) 5      b) 7     c) 11

S6. Aşağıda belirtilen zamanları verilen

3 2

S11. Bir otobüste 11 yolcu vardı. Yolcuların 

8 tanesi indi. Kaç yolcu kaldı?

……….tane yarım karpuz, 

………..tane bütün karpuz eder.

S10. Aşağıda verilen yarımları birleştirerek

saat modelleri üzerinde gösterelim.

S3.Yanda verilen

 +  = 8

9

S8.Yukarıdaki toplama işleminde boş kutuya 

hangisi gelmelidir?

a)

8

2

8

kaç bütün elde ederiz?

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

6

8

7  - 5

1

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

61

9

3

2

7
2

5

S9.Toplama işlemlerini yapalım.

0
 -

68

35

53

re, sembolle işaretli kısımlar-

33

da hangi sayılar yer alır?

13

6
 =

S2. Yanda yüzlük tablonun 

a) 41 - 69    b) 56 - 78    c) 23 - 54

17

1

 +

7

9
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den farklıdır?

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

 +

 7 - 4

3.

S7.Kaç numaralı işlemin sonucu diğerlerin-

pastanın, 9 dilimi

yenirse, geriye kaç

dilim pasta kalır?

 10 - 5

1.

 8 - 3

2.

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


