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nedir?

  Hoca güldü :

  -Vallahi, çömlek hesabına bakarsan, bu gün

ayın doksanı. Ben insaf ettim de yarısını söyle-

dim, demiş.

a) mısır      b) fındık       c) taş

S12.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

S2. Hoca'nın yanlış hesap yapmasının sebebi S13. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

halk

uzun ters eğri

benzer

serbest

S10. Başta  verilen  sözcüklerin  zıt  (karşıt)

S3. Hoca' ya göre, ayın kaçıymış?

küs

kısa

ayın kaçı olduğunu sordu. Hoca, hemen içeri

sığmadığında nasıl yazılır ? Gösterelim.

ilk acemi

kurallı

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

geniş

yabancı

S11. Verilen  sözcüklerden,  sözlük  sırasına 

  -Bugün ayın kırk beşi, dedi.

ÇÖMLEK HESABI

S1. Hoca, hangi günde olduğunu nasıl anlıyor?

gelip komşusuna :

  Komşusu şaşırdı : tanıdık

Buna göre," ASAF "  kelimesinin  şifresi nedir?

a) 3234         b) 4329      c) 9433

taşları sayıyordu. Bunu bir oyun sanan Hoca'nın

 FATSA ----> 43923  ile şifreleniyor.

koştu.  Çömleğin içindeki taşları saydı.  Sonra

küçük kızı, iki avuç taşı kimseye görünmeden 

   Nasreddin Hoca ayın kaçı olduğunu bir türlü

hatırında tutamıyordu. Buna bir çare düşündü

sonunda buldu. Bir çömlek aldı. Ayın ilk günün-

den başlayarak, her gün içine bir taş atıyordu.

Günü öğrenmek istediği zaman da çömlekteki

  -Aman Hoca efendi, şaka ediyorsun. Bu ay 

otuz gündür. Hiç kırk beşi olur mu?

  Bir gün komşusu bahçesinde çalışan Hoca'ya

S5. 

götürüp çömleğe attı.

SORULAR

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Bir hafta, yedi gün mü (   )
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çarşı fidan

S4. Hoca, çömleğin içine ne atıyormuş?

S9.Hangi cümle kurallı ve anlamlıdır?

a) Bu rengârenk çiçekler yeni açtı.

b) Bu yıl çok kitap okudum (  )

c) Her sabah mı erken kalkarsın (  )

b) Yeni açtı  bu rengârenk çiçekler.

c) Bu rengârenk yeni açtı çiçekler.

köy olay

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

barışık

acayip farklı



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

İleri İkişer Ritmik 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.

www.egitimhane.com 

kardeşi Leyla' ya verdi. Seyhan' ın kaç toka-

sı kalmış olur?

6 8

9

7

S5.  Seyhan, önce 7 kırmızı toka, sonra da 

4

5 pembe toka aldı. Tokalarından 4 tanesini

S9. Mehmet ve Betül kardeştir. Mehmet  6 , 

Betül ise 13 yaşında olduğuna göre, iki karde- 

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.

11

10

9

8 4

1

8 2

6

3  +  =

6

n

14

10

16 n

14 n

n

n

1 onluk + 6 birlik

1 onluk + 1 birlik

1 onluk + 4 birlik

Onluk Birlik

n

5  - 3 =

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.

8

4 7 3

saat:……..…….

 -  = 1

2

16

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

saat:……..buçuk

 +

S6.Toplama işlemlerini yapalım.

saat: 11 saat: 7 buçuk

14
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15
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şin yaşları toplamı kaç olur?

40
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