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S7.     1. Ders başladı

         3. Annemle birlikte

    Yukarıda verilenlerden hangisi cümle 

fuar

me, hırpalama. Cevizleri, fıstıkları ve bademleri

S8. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

         2. Uyandım

değildir? 

    Dinle yavrum, bak şu yeryüzüne. Bütün ge-

dairenin içine yazalım.

yamaçlardaki

meyve yemesini istiyor?

a) Yeryüzünün her yerini uçup gezmemesi

b) İhtiyacı kadar yemesi, aç gözlü olamaması

c) İnsanlardan uzak durup, yakalanmaması

çorap

S10. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

S1.Hikâyede hangi yemişlerden bahsedilir?

Kelimeler

S2.Her ağaç, kuşlar için neymiş?

ayırarak yazalım.

hışımla değil, sevgiyle kopar; aç gözlü olma.

kesin hakkı vardır. Ye, ama ihtiyacın kadar.Bir

tane badem için, bin badem kırma, ağaçları üz-

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S3. Anne  kırlangıç, yavrusundan  ne  kadar 

nan şu ağaçlıklar meyvelerle dolu. Az bir gay-

retle onlara erişebilirsin. İşte can kuşum, sevgili

yavrum; sözün dönemecine geldik.

    Nimetler sonsuzdur. Unutma ki onlarda her-

SORULAR

S9.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

a)  2         b) 1        c) 3

S10. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

Ağaçkakan' ın  Yavrusuna  Öğütleri

lesinde hangi sorunun yanıtı vardır?

nişliğiyle senin. Dilediğin yere uçabilirsin. Her 

ağaç bizim sarayımız…Göz alabildiğince uza-

    "Sen benim canımsın, ciğerimsin. Azıcık başın

ağrısa uykularım kaçar. Rüzgâr kanatlarını in-

S6. "Babam bana paten alacakmış. "  cüm-

a) Ne zaman?      b) Neden ?      c) Ne ?

citse, içim yanar. Hele düşsen, tenin çizilse, ka-

nasa, harap olurum.

küp

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

hafif

kıyafetler
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Konyanın

Sedaya

S4. Anne kırlangıcın uykuları neden kaçarmış?

S5. Anne kırlangıcın, yavrusuna öğüdü nedir?



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

Geriye 2 'şer sayma:

S5. Aşağıda  verilen  yarımları,  bütünleri  ile

 eşleştirelim.

filmin bittiği zamanı göstermektedir?

b)a)

S3.  Yukarıda verilen sayıya 3 ekleyerek ileri

 kaldı?

?

a) b) c)

saat sürmüştür. Aşağıdaki saatlerden hangisi 

doğru saydığımızda "?" yerine hangi sayıyı

4

c)

3

4

yazarız?

15

5 5 3

1

7

5 +  = = 7 9 +

tamamı ( bütünü ) hangisidir?

6

S7. Saat 7 ' de başlayan çocuk filmi tam 3

7

1

71

3 8  -  = 6 -  =

20 12

S6.  Mina 9 yaşındadır. Ağabeyi, Mina'dan 

4 yaş büyüktür. Ağabeyin yaşı kaçtır?

S11. Emre’nin  14 tane kalemi vardı.5 tanesini

 kardeşine verdi. Emre’nin kaç tane kalemi

0 4

7 5 5 8
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S2. Yanda, yarısı verilen şeklin

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

n

n

n

n

a) 12        b) 16       c) 19

S8.  "                              ? "  örüntüsüne

göre " ? " işareti yerine hangisi yazılmalıdır?

a)            b)             c) 

S10. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

yazalım.

S9.Toplama işlemlerini yapalım.

3 9

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.


