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b) Kalabalık bir ailem var. 

c) Uzun bir yolculuk yaptık.

S9.Hangisi " Kim?" sorusuna yanıt olamaz ?

a) Okul     b) Sedat    c) Teyzem

lokanta çizgi

S5. Sekizinci mısra kaç heceden oluşuyor?

S7. Orman hangi mevsimde sarı ve kahveren-

S4. Birinci dörtlük kaç sözcükten oluşuyor?

gi olurmuş?

b) Olay ne zaman yaşanmış (  )

c) Emniyet kemerimi her zaman takarım (  )
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hekim etraf

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

doğal

S13. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Yarışmayı  kim kazanacak (   )

Gül kokusu, etrafa yayılınca.

S8. 

Ah ne güzel !

SORULAR

S2. Şiirde hangi renk adları geçmektedir?

Kırmızıdır gelincik,

Beyazdır papatya,

Rengârenktir  orman,

Her mevsim değiştirir rengini,

Ağaçlarla, çiçeklerle beraber,

Bütündür ormanın tüm sakinleri.

suskun

bütün kart

………………..

S1. Şiire hangi başlığı koyabiliriz?

Kuşlar, böcekler, kelebekler,

                      Dijle ILGIN düz

olan hangisidir?

a) Kurt ve kuzu arkadaş olmuş.

S12.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

Aşağıdaki cümlelerden hece sayısı en az

Sonbaharda sarı ve kahverengi,

ön

eğri

S11. Verilen  sözcüklerden,  sözlük  sırasına 

Rengârenk hayvanlar bizi bekler.

yapay

yolculuk

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

şişkin

S10. Başta  verilen  sözcüklerin  zıt  (karşıt)

S3. Şiirde hangi hayvan isimleri yer alır?

âni

kalabalık

İlkbaharda yeşil,

sığmadığında nasıl yazılır, gösterelim.

a) Sonbahar     b) İlkbahar     c) Yaz 

uygun al tenha

arka

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

dost

S6. Son mısra kaç harften oluşuyor?



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.

14

1

30

16

oldu?

4

6 2
4

4

10

10

1

20
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2

 = 11

 +

7

18

S6.Toplama işlemlerini yapalım.

saat: 4 saat: 7 buçuk

11

10

5

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

saat:……..buçuk

 + 9

saat:……..…….

 -  = 4

9

17

7  - 5 =

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.

8

1 7 4

1 onluk + 0 birlik

1 onluk + 8 birlik

Onluk Birlik

n

15 n

10 n

n

5

n

n

1 onluk + 5 birlik

8

 -

10

9

7  +  = 14

8 3
5 8

3

 7 tanesi uçtu. Ağaçta kaç tane kuş kaldı?

S9.  Berat' ın 7 kalemi vardı. 5 kalem ablası, 

3 kalem de annesi verdi. Berat' ın  kaç kalemi 

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.

18

9

5

10

S5.  Bir ağaçta  12 tane kuş vardı. Kuşların

1


