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5

yavru mavi meyve kedi semt

komşu çiftçi şemsiye siyah uslu

sayısı altta yazılı sayı kadar olanı boyayalım.

nokta birinci oynadı ilk çoğul

3

yatay sel mart kim çiçekler

1

S5. Şiirin 3. mısrası  kaç kelimedir?

S13." Ufacık bir papağanı on altına satıyorlar. "

*Cümlesi ……….. harften ( sesten ) oluşur.

yazılırsa anlam değişmez?

a)  sonbahar     b) çocuk     c) sıcak

*Cümlesi ……….. heceden oluşur.

S7. Şiirde " güz " kelimesi yerine hangi sözcük
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Küme küme olmuşlar, şimdi bağ bozuyorlar,

Köyümün güzelleri.

Yazı kanatlarında götürdü göçmen kuşlar;

Boş kaldı yuvaları.

Bıldırcın, keklik, turaç doldu düzler, yokuşlar;

Başladı kuş avları.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S2. Şiirde hangi kuşların adı geçiyor?

S1. Şiirde hangi mevsimden bahsediliyor?

SORULAR

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden hece sayısı

Yerini serinliğe verdi sıcak havalar;

S3. Yerlerde sel olan nedir?

S4. Şiirin 7.mısrası  kaç hecedir?

S9.Tersten okunduğunda da aynı kelime olan

GÜZ TÜRKÜSÜ

Esiyor güz yelleri.

Nerde yeşil bahçeler, hani altın ovalar?

Yerde yaprak selleri.

altta yazılı sayı kadar olanları boyayalım.

sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S10. Hangisi " ozan "  ile eş anlamlıdır?

a) şair     b) misafir     c) tamir

a) kılık     b) cümle     c) arap

S12. Aşağıda verilen sözcüklerden harf ( ses )

*Cümlesi ……..kelimeden ( sözcükten ) oluşur.

S6. Şiirin son  mısrası  kaç sestir?

Çocuklar okullarda, bilmem ne yazıyorlar?

Kalem tutan elleri.

t

S8. Yanda verilen tabloya

p r s

Q

V

R

g h ı

ş

diziminde bir hata yapılmıştır?

göre, hangi alfabetik harf 

a)
Q

b)
V

c)
R

u



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

İleriye 5 ' şer sayma:

75

S7. Yandaki horozların

105

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

a) 6     b) 8      c) 4

a)

10

n

1

 +

7

11

15

S2. Yanda yüzlük tablonun 

a) 45 - 77    b) 33 - 79    c) 25 - 65

re, sembolle işaretli kısımlar-

da hangi sayılar yer alır?

12 63
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S9.Toplama işlemlerini yapalım.

6
 - 7

3

4
8

5

1

4
 =

4

7

kaç bütün elde ederiz?

11

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

6 8

5

5
8

3
2

 -
 =

ise; Nurdan' ın yaşından 5 eksiktir. Buna

……….tane yarım hamburger, 

………..tane bütün hamburger eder.

S10. Aşağıda verilen yarımları birleştirerek

 +

S8.Aşağıda verilen örüntülerden hangisi yuka-

2 2 3  2 2 3 2 2 3 2 2 3

b)

c)

mayıs n

S11. Nurdan’ın  yaşı 12,  Semanur’un yaşı 

S3.Yanda verilen aylar,

S6. Aşağıda belirtilen zamanları verilen

1 3

n n

saat: 11 saat : 5 buçuk

saat modelleri üzerinde gösterelim.

ağustos n

1

5

takvimdeki sırasıyla eşle-

şirse, hangi şekil ortaya

çıkar?

ocak

a) b) c)

ayak sayılarının toplamı

kaçtır?

rıda verilen örüntü ile aynı kurala sabiptir?

n

8

göre Semanur kaç yaşındadır?


