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S4.  " Boyundan büyük işlere kalkışma. "  diye-
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Ezgiyi

İtalyada

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

merdiven

yüzerken

O  Kadarı  Da  Fazla

sözcüğü gösteriyor?

buğdaya ne olacağını sormuş. Buğday da :

   -Ne olabilirsen ol, demiş.

     Bir gün buğday hacca gidecek olmuş. Ar-

payı çağırmış :

S6. Bilgisayarlardan  hangisi  tek  heceli  bir

   - Benim yokluğumu belli etme, yerimi tutma-

ya çalış! Demiş.

   -Bulgur olayım mı?

   -Pek yaraşmaz ama, mecbur kalırsan ol.

SORULAR

S9.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

a) 2 - 1 - 3      b) 3 - 1 - 2      c) 3 - 2- 1

Kelimeler

S2.Arpa, neler olmak istemiş?

ayırarak yazalım.

  -Yoo, o kadar da değil ; boyundan büyük

   Arpa gene sormuş :

   -Ya baklava olayım mı?

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri
S3. Buğday, arpadan ne yapmasını istemiş? 

S10. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

çatı

S10. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

et

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

a) çavdar

b) arpa

c) buğday

karanfil

S1. Buğday nereye gidecek olmuş?

    Yukarıda verilenler hangi sıra ile yazılırsa 

saksılardaki

   Buğday hemen atılmış :

S8. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

         2. Fakat evde kimse yoktu.

olayların sırası doğru şekilde anlatılmış olur?

    Bu vazifeden pek memnun kalan arpa, 

dairenin içine yazalım.

   -Peki, ekmek olayım mı?

  -Ol .

a) b) c)

işlere kalkışma, demiş.

rek, buğday ne anlatmak istemiş olabilir?

S5.  Hikâyede hangi tahılın adı yer almaz?

S7.     1. Yarım saat sonra eve geldim.

         3. Okuldan çıkıp servise bindim.



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

Geriye 2 'şer sayma:

S5. Aşağıda  verilen  yarımları,  bütünleri  ile

 eşleştirelim.

S10. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

yazalım.

S9.Toplama işlemlerini yapalım.

5 7

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

n

n

n

n

a) 7        b) 6       c) 5

9
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S2. Verilen şekillerden hangisi yarımı gös-

S8.  "                              ? "  örüntüsüne

göre " ? " işareti yerine hangisi yazılmalıdır?

a)            b)             c) 

S6. Aklımdaki sayıya 3 eklenince, sayı 8 olu- 

yor. Acaba aklımdaki sayı kaç olabilir?

S11. Ender,  kitaplığındaki 10 kitabın 4 ta-

nesini okudu. Ender' in okumadığı kaç kitabı

0 1

saat:………buçuksaat:………..…

n

n
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2 -  =

8 6 8

S7. Verilen saatlerden hangisi 10 buçuğu gös-

9

5
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3 2  -  = 17 6 +

6

termektedir?

8 +  = =

5

7

olmalıdır?

8

4 4 3

1

a) b) c)

termektedir?

pıldığına göre, "? " yerine yazılacak sayı kaç

?

c)

S3.  Yukarıda verilen görselde 4 sayma ya-

kalmıştır?

17

0

7

b)a)


