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S6.Sembolle gösterilen söz-

cüklerden hangisi alfabetik

sıraya göre sonda yer alır?

nohut mercimek

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

diri

a) 

b) Bu şarkıyı kim söylüyor (  )

c) Yolcular durakta bekliyorlar (  )

mamak gerekiyormuş?
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bulgur fasulye

S4.Metindeki kitaplar için hangisi söylenemez?

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Hangi seçenek doğru olabilir (   )

kapla, kaplayınız.

   Sevgili çocuklar, bana gereken özeni göste-

meyi öğreniniz.

S5. 

mayınız. Okumayı kesmeden  sayfaları çevir-

SORULAR

viriniz. Sayfalarımı çevirirken parmaklarını ıslat-

  Ben, sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, iyi

bir arkadaşım. Sizden, beni iyi korumanızdan

başka bir şey istemem. Size, her zaman çeşitli

bilgiler vermeye hazır olan bir dostum. Yeter ki

benden yararlanmasını biliniz ve beni okuyunuz.

uysal utangaç

KİTAP DİYOR Kİ…

S1. Kitap, kendini nasıl biri olarak tanıtıyor?

niz. Çizmeyiniz. Okurken, beni ortadan arkaya

   Sıcaktan ve nemden koruyunuz. Güzel bir yavaş

Buna göre," OMUR "  kelimesinin  şifresi nedir?

a) 7568         b) 1675      c) 2576

  Beni sol elinizle tutup sayfalarımı sağ elle çe-

 ÇORUM ----> 21576  ile şifreleniyor.

ve silgi gibi kalın şeyler koyarak işaretlemeyi-

sık

kıt

S8. Verilen  sözcüklerden,  sözlük  sırasına 

bükmeyiniz.

geniş yok

turuncu

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S7. Başta  verilen  sözcüklerin  zıt  (karşıt)

S3. Kitabın sayfalarını çevirirken, neleri yap-

ölü

dış

  Okuduğunuz yeri, sayfaları kıvırarak, kalem

sığmadığında nasıl yazılır ? Gösterelim.

kenar iç ıssız

seyrek

evcil

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

bol

rir, gereken değeri verirseniz, sizinle hep dost

kalırım. Bilgi pınarınız,  ışık  kaynağınız olurum.

Sizi yalnız bırakmam.

a) Bilgi pınarı  b) Işık kaynağı     c) Eğlence diyarı

S9.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

S2. Kitapları nelerden korumak gerekirmiş? S10. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru



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 
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S6.Toplama işlemlerini yapalım.

12

7

6

5

saat: 3 saat: 9 buçuk

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

10

saat:……..buçuk

 +

saat:……..…….

 -  = 0

9

11

 -

8  - 8 =

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.

6

2 8 5

13 n

17 n

n

n

1 onluk + 3 birlik

1 onluk + 7 birlik

2 onluk + 0 birlik

n

20

Onluk Birlik

n

8  +  =

7

15

5

9

5

8 3

7

sını, ardından da 8 sayfasını okudu. Turan'ın

S9. Ceyhun, tanesi 4 liradan, iki tane kalem

alıyor. Ceyhun, satıcıya kaç lira ödemelidir?

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.

20

13

9

S5. Turan, 17 sayfalık kitabın, önce 5 sayfa- 

6

geriye okumadığı kaç sayfası kalmıştır?

4 8

8
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