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q a) 

                2. Ödemeli

larak hangi sözcük yazılabilir?

dairenin içine yazalım.

bahçe

q

u



S7.  Yandaki  sözcüklerden 

hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

a) u

kısa

a)

S1. Bayrağımız, neleri temsil etmektedir?

iyimserlik

Tarihte destanlar, şanım senindir,

Bir hain elini sürmesin sakın

          1. Sakarya

                      3. Beklenti

doğaçlama

yazalım. ( -lar, -ler)

sayı

Yürüyüp düşmanlar girmesin sakın.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

Kelimeler

S2.Cumhuriyeti koruyacak olan kimlerdir?

ayırarak yazalım.

S3. Şiirin 15. mısrası kaç sestir ( harftir )?  ……

Dalgalan durmadan sönmesin hızın,

Bu kutsal toprağa bir gün ansızın

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S10. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

Temsil et göklerde şanlı milleti,

Göklerden yücedir, ayın, yıldızın,

SORULAR

S10.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

a) Sandalet     b) Bekleme    c) Kardelen

S9. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

En büyük eseri cumhuriyeti

Korusun bu gençlik, vermesin sakın.

BAYRAK VE CUMHURİYET

Damarımda akan kanım senindir.

Uğruna adadım, canım senindir.

Dalgalan göklerde, şanlı bayrağım,

Rüzgârlar kesilip durmasın sakın.

Şehit kanlarından benim toprağım,

Bir yabancı gölge vurmasın sakın.

S8. Verilen sözcüklerin ikinci heceleri kullanı-

genç

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

sevimli

kalecilik

misafir

S11. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak
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Büşranın

Sivasa

 Ata' nın kurduğu yüce devleti,

S6. Ata' nın en büyük eseri nedir? 

a) Anıtkabir   b) Cumhuriyet   c) Millet Meclisi

S4. Şiirin 8. mısrası kaç hecedir?  ……

S5. Şiirin 12. mısrası kaç kelimedir?  ……



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

Geriye 2 'şer sayma:

sağlam yumurta kalır?

2. Bir gün 12 saattir.

3. Bir haftada 7 gün vardır.

1. Dün Salı günüyse,  yarın Perşembe günüdür.

a) 2 b) 3 c) 1

 +  =

S5. Aşağıda  verilen  geometrik şekilleri köşe

sayıları ile eşleştirelim.

taşırken düşürüp, yumurtalardan 8 tanesinin

kırılmasına sebep oldu. Sepette geriye kaç

2

9

3

4

0

3

1

7

c)

bütün karpuz elde edilir?

S3.  Yukarıda verilen yarımlardan kaç tane

13

6 6 5

9

a)

a)               b)              c) 

 +

sayısı daha fazladır?

 -  = 11 = 9 =

8 5 4

4

2

3 6

1020

S11. Yavuz, içinde 17 yumurta bulunan sepeti 

S6.  Sami, 5 yıl  önce  3 yaşında olduğuna

göre, acaba Sami şimdi kaç yaşındadır?

3 0

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

yazalım.

S2. Verilen  şekillerden  hangisinin  kenar 

S8."                               ? "  örüntüsüne

göre " ? " işareti yerine hangisi yazılmalıdır?

S7. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

b)

86

S4.Çıkarma işlemlerini zihinden yapalım.

n

n

n

n

1 -

S10. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

a) 7        b) 6       c) 5

8
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S9.Toplama işlemlerini zihinden yapalım.

7 9


