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S6. İkinci mısra kaç harften oluşuyor?

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

çıkış

a) tarlaya     b) cennete     c) ambara

fazla uzak aniden

bekar

sert

S10. Başta  verilen  sözcüklerin  zıt  (karşıt)

S3. Şiire göre, ovalarda ne yetiştiriyor?

tatlı

yavaşça

Buğdaylar yükselmeli sarı sarı,

sığmadığında nasıl yazılır, gösterelim.

internet

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S12.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir hece

Bire bin vermeli başaklar,

hayat

iniş

S11. Verilen  sözcüklerden,  sözlük  sırasına 

Aydın yarınlara kavuşmak için,

kare açık

evli kiracı

DİLEK

S1. Şiire göre, köylerde ne kalmamalı?

Ambarlar dolup dolup taşmalı.

Genç, ihtiyar, çoluk çocuk, tümsek

ve dört sesten oluşur?

a) taht        b) prenses      c) kale

S2. Aydınlık yarınlara nasıl kavuşabiliriz?

Kalkınmalı, kalkınmalı.

Hep aydın günlerimiz olmalı,

Hep aydın günlerimiz olmalı,

Milletçe, el ele, beraber.

Bütün köylerinde güzel yurdumun,

Okumayan, yazmayan kalmamalı.

Bu vatan, cennet vatan,

Çalışmalı, çalışmalı.

Geniş ovalarında eşsiz yurdumun,

S8. 

Milletçe, el ele, beraber.

SORULAR

S13. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Dostlarım, hepinizi çok özledim (   )
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acemi arazi

S5. On birinci mısra kaç heceden oluşuyor?

S7. Şiirde vatanımız neye benzetiyor?

S4. Birinci mısra kaç sözcükten oluşuyor?

b) Sevgi' den kitapları sen mi istedin (  )

c) Perihan'ın karnı çok acıkmış (  )

S9.Hangisi cümlede özel isim vardır?

a) Kuşum Maviş, kafesinden çıkmaz oldu.

a) Okullar bir süre daha tatil olacakmış.

a) Teyzemle bulmaca çözmeyi seviyorum.

avize ayran

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

koyu



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.

3

S5.  Özgür'ün 11 sakızı vardı. 6 tane de 

9

dayısı verdi. Özgür'ün kaç sakızı oldu?

S9.  Tahir Dede'nin 10 koyunu vardı. Koyunla-

rından 8 tanesini sattı. Tahir Dede' nin kaç ko-

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.

12
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1 onluk + 2 birlik
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n
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S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.

6

6 0 2

saat:……..…….

 -  = 2

6

11

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

saat:……..buçuk

 +

10

5

S6.Toplama işlemlerini yapalım.

saat: 2 saat: 1 buçuk

 = 6

 +

7

5
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yunu kalmıştır?

3

13

2

1

16


