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Ece

S6. Yandaki sözcük-

lerin son harfleri 

yazılarak, hangi söz-

cük bulunur?

Efe b) c)

"yasin, kirbitle oyunarken elini yaktı ?"

Birbirlerini sevdiği,

gerçek

ulusal

a)

a) karanlık - aydınlık

larını yan taraftan bul ve eşleştir.

n yeni

Binalarla değil, çiçeklerle dolu,

S8.Hangisi sözlükte daha önce yazılır?

a) Limon    b) Kupon     c) Japon

hakikat

yan taraftan bul ve sayılar ile eşleştir.

SORULAR

İnsanların kendilerini değil, 
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S2. Şiirin, 3. mısrası kaç hecedir?

S1. Şair, son dörtlükte, Dünya'nın hangi renkle

Acıların bitip, mutluluğun geldiği,

Siyahlarla değil, yeşillerle dolu,

Göz yaşlarının dinip sevincin kol gezdiği,

Bir dünya istiyorum.

Karanlıkla değil, aydınlıkla dolu,

Bir dünya istiyorum.

Bir Dünya İstiyorum

harp

             Sevim ÇETİNKAYA

S9.Başta  verilen  sözcüklerin  eş anlamlarını 

2

3

Savaşın bitip barışın olduğu,

Kötülüklerin yok olup, iyiliklerin var olduğu,

Nefretin değil, sevginin olduğu,

Bir dünya istiyorum.

S3.Şiirin, 6 mısrası kaç sestir ( harftir ) ?

n

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S5.Şiirin içinde hangi zıt duygular yer almaz?

eski n

genç n

millî

mâzi

S11.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlam-

indirim

savaş

geçmiş

n n yaşlızam

dolmasını istiyor?

S4.Şiirin, 8 mısrası kaç kelimedir ( sözcüktür ) ?

a) savaş - barış

a) zengin - fakir

düzelterek yeniden yazalım.

Ege

   Def

         Anne

                Gece

a) kemer       b) kasa         c) kira

S10.Verilen cümlede yapılan yazım yanlışlarını

1

4

S7.  Hangi sözcük farklı bir hece ile biter?



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

Geriye 1 ' er sayma:

12.

mayıs

nisan ekim10.

14

1.

2.

 5 + 4  6 + 9

1 2 3 4

olur?

 7 - 5  9 - 3  12 - 8  15 - 7

8 4 2 6
8

S8. Yandaki çuvalların

 -

 -

ların hepsi kaç kilo gelir?

her biri 4 kilo ise, çuval-

11

14

8

 -

 -

 -

9

3

12

Ç

B A B C Ç A B C Ç A
4.

vardır. Dursun'un cevizleri, Bayram' ın ceviz

9

5

 -

sayısından kaç fazladır?
S11. Sabah 9, öğleyin 5 kırmızı kalem satan

S6. Dursun' un 14 cevizi, Bayram'ın 8 cevizi  

S10.Aşağıdaki tabloda verilmeyen ayların

3.

7.

c)

b)

gi seçenekte verilmiştir?

1

6

2

13

c)

1 2 3

?

S3.Hangi saat tam 2' yi göstermektedir?

9

4
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S7. 10 Nisan Cuma günü ise, 3 gün sonraki

79

12

S9.Toplama işlemlerini sonuçları ile eşleştirelim.

8 + 0  7 + 7

tarih ve gün hangisi olur?

ve sondaki boş kutucuğu boya.
isimlerini sırasına uygun olarak yazalım.

S5. Verilen örtüntüde eksik olan şekli bul 

a)

b)

a)

15

S4.Çıkarma işlemlerini sonuçları ile eşleştirelim.

8.

?

bir kırtasiye ne kadar kırmızı kalem satmış 

a) 12      b) 9      c) 7

a) 15 Nisan Çarşamba 

9.

b) 11 Nisan Cumartesi

a) 13 Nisan Pazartesi 

5.

6.

11.

ağustos

S2. Yandaki toplama

işleminin sonuçları hangi


