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b) Çok çalışacağı konusunda.

c) Kurallara uyacağı konusunda.

S7. Yukarıdaki tabloda verilen kelimelerin son

kalem meyve vazo okul

harfi ile yeni kelimeler yapılarak ilerleniyor.

Buna göre, hangi sembolle gösterilen kısımda

hata yapılmıştır?

2

3

ip tren en çocuk eş

4

renk kırk iki elma taş

sayısı altta yazılı sayı kadar olanı boyayalım.

dost gece parça ada

2

gitmeliyiz ödemeli tertemiz işaretler yanıtla

S4. Şiirin ilk mısrası  kaç kelimedir?

S11." Odamı düzenli tutmaya çalışıyorum. "

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

söz vermektedir?

*Cümlesi ……….. heceden oluşur.
S6. Şiirde, çocuklar,  Ata' ya  hangi  konuda

a) Vatanını satmayacağı konusunda.
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Rahat uyu, gençlik korkmaz !

Çocukların neler yapmaz?

Dağ başını duman almış,

Şanlı Ata, büyük Ata.

Bugün bize senden kalmış,

Şanlı Ata, büyük Ata.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S2. Şiirde hangi bayramdan söz ediliyor?

S1. Şiirde her yanı saran nedir?

SORULAR

S9. Aşağıda verilen sözcüklerden hece sayısı

Güçlük sarmış her yanı,

S3. Şiirin 9.mısrası  kaç hecedir?

R

S8.Cümle hangi işaretle bitirilemez?

ATA ve 19 MAYIS

Sakınmamışsın canı,

Kurtarmışsın vatanı,

Şanlı Ata, büyük Ata.

altta yazılı sayı kadar olanları boyayalım.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

a) virgül    b) soru işareti     c) nokta

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden harf ( ses )

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

çerçeve
Ölse vatanını satmaz,

Şanlı Ata, büyük Ata.

S5. Şiirin 5.  mısrası  kaç sestir?

Q V R

a) b) c)VQ



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

İleriye 5 ' şer sayma:

 10 - 7

işlemlerden birinin sonucu olamaz?

mış olan örüntü hangi seçenekte verilmiştir?

3.ay 6.ay

8.ay 5.ay

Şubat Haziran

43

S7. Verilen sayılardan hangisi, yukarıdaki

 8 + 1

5

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

a) 7     b) 3      c) 4

a)

1

 +

10

9

S2. Yanda yüzlük tablonun 

a) 34 - 65     b) 26 - 59     c) 33 - 70

Ağustos

re, sembolle işaretli kısımlar-

da hangi sayılar yer alır?

14

15

18

15

23

Eylül
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S9.Toplama işlemlerini yapalım.

4
 - 10

2

6
9

 - 5

1

3
 =

6

9

4
7

8

kaç bütün elde ederiz?

8

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

5 fındık daha verdi. Zeki, fındıklarının 9 

……….tane bütün mısır, 

………..tane yarım mısır eder.

S10. Aşağıda verilen yarımları birleştirerek

 +8

c)

S11. Zeki' nin 7 fındığı vardı. Babası ona

S3.Tablodaki  aylardan,

S6. Aşağıda belirtilen zamanları verilen

4 6

9

 =

9

saat: 2 saat : 4 buçuk

saat modelleri üzerinde gösterelim.

takvimdeki sırası doğru

olanlar boyanırsa hangi

şekil ortaya çıkar?

7

 4 + 0

a) b) c)

S8. İki üçgen, bir daire kuralına göre sıralan-

b)

kalır?        

tanesini yedi. Zeki' nin geriye kaç fındığı


