
Adı Soyadı :…………...………………...……………. Sınıfı:……..………..….        No:……......          Okuma süresi:……….dk ……..sn

OrmanEczaneFırın

hangisinin yazımı yanlıştır?

   eli                   kul                zatı

S9.Verilen cümlede yapılan yazım yanlışlarını

1

 Yiyecekleri soğuk tutmaya yarayan alet.

Ağaçlarla kaplı geniş alan.

İlaç yapılan veya satılan yer.





4

S7.  Satır sonuna sığmayan sözcüklerden

sebep

S6.Şiirin, 6 mısrası kaç kelimedir ?............

a) öğlen oluncaya dek

düzelterek yeniden yazalım.

S2. Evimizin bahçesi ne ile doluymuş?

S3. Şiirin ilk dörtlüğünde şair evini neye ben-

zetiyor?

yıl

alkım

n n kuru

yasak n

ıslak n

araç

sene

S10. Verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlamları-

sonuçn

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S7. Şair, evinde, hangi zamanlar rahatmış?

b) güneş doğuncaya dek

c) sabahtan akşama dek

EVİMİZ

takip

S8.Başta  verilen  sözcüklerin  eş anlamlarını 

2

3

Sanki bir kuş kafesi,

Öyle şirin ve sıcak…

Bizim güzel evimiz…

Odaları tertemiz.

S6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tanımı,

S4. Şiirin, 2. mısrası kaç hecedir?..........

S1. Şiirde, nereden bahsedilmektedir?

Sabahtan akşama dek,

Bize bir yuva olmuş ;

Rahatız evimizde.

Sevgi ve saygı dolmuş…

Cennet yere inmiş de,

S5.Şiirin, 11 mısrası kaç sestir ( harftir ) ?......

SORULAR

Bahçesi çiçek dolu,
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b) c)

" nesrin, bayat Ekmek'leri çöpe at maz?  "

nı yan taraftan bul ve eşleştir.

n serbest

gökkuşağı

yan taraftan bul ve sayılar ile eşleştir.

a)

vasıta

izleme

Sıcacık havasına,

a) Hanım-         b)  İlko-         c)  Deni-

( açıklaması ), yukarıda verilmemiştir?

Her yeri mis kokulu…



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

Geriye 1 ' er sayma:

hangi saate bakmaktadır?

WWUTWWUT  

yolcu olur?   

S7. Dün

görünür?

?

8 elma  olan bir sepet gönderdi. Dedem, bi-

9.

verilmemiştir?

Bugün Yarın

a) 16

Tabloya göre verilmeyen günler hangileridir?

Çarşamba

S2. Yandaki verilen 

işlemlerden, hangisinin 

ve sondaki boş kutucuğu boya. isimlerini sırasına uygun olarak yazalım.

S5. Verilen örtüntüde eksik olan şekli bul 

a)

S4.Çıkarma işlemlerini sonuçları ile eşleştirelim.

 10 - 6 = 4

 9 + 4 = 13

S9.Toplama işlemlerini sonuçları ile eşleştirelim.

 15 - 8 = 8Y

16

a)   Salı                 Perşembe

"D", yanlış ise "Y " kısmını

S8. İşlemler doğruysa

boyarsak, tablo nasıl
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3

?

S3. " Saat şuan 4 buçuk. " diyen bir kişi hangi

12

4

dolmuş, tekrar hareket ettiğinde,  içinde  kaç 
S11. Dedem, köyden, içinde 5 ayva, 3 nar , 

S6.  Bir dolmuşta 6 yolcu vardı. Durağa gelin-

S10.Aşağıdaki tabloda verilmeyen ayların

3.

 6 + 6

1 2

D

W

U 4.

ce 4 yolcu indi, 8 yolcu da bindi. Buna göre,

 5 + 8

b)

sonucu aşağıda 

b)   Pazartesi          Cuma

7.

c)   Pazar              Cumartesi

D
c)

b) 13 c) 11

Y

D Y
a)

 7 + 4

9 + 6

b)

ze toplam kaç meyve göndermiş olur?

 11 - 8  13 - 6  9 - 8  19 - 7

7 12 3 1 18

1.

2.

 10 + 8  7 + 9

1 2 3 4

 9 + 3

8.

eylül

aralık

10.

12

12.

11.

nisan

mart

c)

5.

6.


