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Bizi korkutur ancak,

Karanlıkta olanlar...

S4. Şiirin 7. mısrası kaç hecedir?  ……

S5. Şiirin 12. mısrası kaç kelimedir?  ……

a) taktik     b) patik      c) katık

S3. Şiirin 2. mısrası kaç sestir ( harftir )?  ……

S6. Geceleri, göz kırpanlar, nelerdir? 

a) Yıldızlar   b) Güneş      c) Ay Dede
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Dilekle

Murattan

Gündüz ne varsa onlar!

    Verilen cümlelerden kaç numaralı olanın 

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

körebe

saklambaç

S9. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

GECE

kez kullanarak hangi sözcüğü yazabiliriz?

Yıldızlar göz kırparlar,

Ta uzaktan gizlice…

Güneş batar tepede,

Gök kararır, kararır,

S7.  " Kitap " sözcüğünün bütün harflerini bir

Ürkmüş gibi, Ay Dede

Sarardıkça sararır.

Kulak kabartır, birden :

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S10. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

Halbuki ne olacak?

Düdük çalar geçerken,

SORULAR

S10.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

Kelimeler

S2.Geceleri, sokakta, kim düdük çalarmış?

ayırarak yazalım.

bayrak

S11. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

çamaşır

temizleriz

S1. Ay Dede, neden sararırmış?

kullanma

" Ne var, derim, acaba ? "

         2. Hangi rengi seçtin

sonuna nokta (.)  işareti konulmalıdır?

dairenin içine yazalım.

Fenerler söner, parlar

Durmadan bütün gece…

S8.     1.  İmdaaat

         3. Bahçeye sebze ektik

Sokaktan Bekçi Baba,

a) 3      b)  2      c)  1



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

a) 4        b) 3       c) 5
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S9.Toplama işlemlerini yapalım.

8 7

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

n

n

n

n

S2. Verilen şekillerden hangisinin kenarı ve

S8.  "                              ? "  örüntüsüne

göre " ? " işareti yerine hangisi yazılmalıdır?

S7. Verilen saatlerden hangisi 3 buçuğu gös-

b)

S6. Hangi sayıya 4 eklersek, sayımız 11 olur? 

S11. Hilmi,  15 sorudan oluşan testin 6 sorusu-

nu bitirdi. Hilmi'nin testi bitirmesi için kaç soru

6 2

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

yazalım.
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a)            b)             c) 
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köşesi yoktur?

a)

7 5 8

1

4

c)

termektedir?

bütün elma elde edilir?

c)

S3.  Yukarıda verilen yarımlardan kaç tane

daha çözmesi gerekir?

4

0

b)a)

165 +


