
Adı Soyadı :…………...………………...……………. Sınıfı:……..………..….        No:……......          Okuma süresi:……….dk ……..sn

Çünkü orası da benim evim.

Güzel anılar biriktirip,

Günlüğümde saklıyorum.

                        Dijle ILGIN

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

a) Ne zaman?      b) Kim?       c) Nasıl?

S8.  Verilen sözcüklerden hangisi 4 hecedir?

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S9. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

a) Bahçe'de herkes oyun için toplandı.

a) bilgisayar   b) minik   c) sonbahar

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden hece

GÜZEL OKULUM

Okul bahçesinde ağaçlar,

Çiçeklenmiş, dizilmişler.

Arkadaşlarım, sıram

 sayısı aynı olanları eşleştirelim.

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden harf

S7.   " Helin ödevini dikkatlice yaptı. "  cüm-

lesinde, hangi sorunun cevabı yoktur?

S2. Çocuk, kimlere sarılmış?

S1. Çocuğu, kimler bekliyormuş?

SORULAR

dörtn

b) Merve'nin upuzun sapsarı saçları vardı.

Heyecanla hazırlandım

Kahvaltımı hızla yaptım.

Anneme, babama sarılıp,

Okulun yolunu tuttum.

b)  sırasında

c)   günlüğünde
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Hepsi beni bekliyorlar.

Okulu ben çok seviyorum,

seçim n

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

n saklambaç

n n yedi

işaret n n kukla

tuş n

n n korna

S12.   " İlkbahar mevsimi başlıyordu artık. "

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

( ses )  sayısı aynı olanları eşleştirelim.

tabak n n

S6. Şair, anılarını nerede saklıyormuş?

S3. Şiirin 2.mısrası (dizesi ) kaç harftir?

S4. Şiirin 9.mısrası  kaç hecedir?

S5. Şiirin son mısrası  kaç kelimedir?

yaka

a)  ceplerinde

parmak

c) İstanbul'da havalar oldukça soğudu.

boyalı

*Cümlesi ……….. heceden oluşur.



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

İleriye 5 ' şer sayma:

a) b) c)

parçaya böldük ve yarısını da

yedik. Geriye kaç dilim pasta

rıda verilen örüntü ile aynı kurala sabiptir?

n

6

4

1

S3.Yanda verilen aylar,

takvimdeki sırasıyla eşle-

şirse, hangi şekil ortaya

çıkar?

haziran n n

saat: 5 saat : 12 buçuk

b)

c)

ocak n

göre Murat’ın kaç bilyesi vardır?

S11. Murat’ın bilyeleri,  Alp’in bilyelerinden

S6. Aşağıda belirtilen zamanları verilen

5 1

 =

4 fazladır.  Alp’in  13  bilyesi  olduğuna 

……….tane yarım nar, 

………..tane bütün nar eder.

S10. Aşağıda verilen yarımları birleştirerek

saat modelleri üzerinde gösterelim.

nisan n

 + 7

6

S8.Aşağıda verilen örüntülerden hangisi yuka-

a)

7

1

2

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

9

1

5
 =

7

3

kaç bütün elde ederiz?

2

1

 - 0

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

 -
6
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5

S9.Toplama işlemlerini yapalım.

4
90

73

30

82

re, sembolle işaretli kısımlar-

da hangi sayılar yer alır?

16

19

a) 67 - 74    b) 46 - 81    c) 33 - 55

9

12

n

1

 +

13

7

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

S2. Yanda yüzlük tablonun 
46 S7.Doğum günü pastamı 8 eşit

a) 2     b) 4      c) 6

kalır?


