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desi ortadan kaybolmuştu. Ciddi, heyecandan tit-

reyen bir sesle : " Yazdıkların doğru, çok doğru

güzel kızım." dedi.

17 24

Japonyadan

öne eğildi. Öğretmenimizin yüzündeki hayret ifa-

21

S4. Verilen sayıların, alfabedeki karşılıklarını

dört el eder. Yoksullar için de iki el katın buna.

16 11

harf olarak yazarsak, hangi kelimeye ulaşırız?

a) Tren-le     b) Sp-or-cu    c) T-ra-fik
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Yedi çocuğu var, herbiri için iki el hesaplarsanız

bilok

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

çöplük

atmosfer

ANNENİN ELLERİ

ları okuyorduk. Sıra bir kız arkadaşımıza gelmişti.

Şöyle başlıyordu yazı : "Annemizin elleri…Ellerin-

  Anneler gününde öğretmenimiz bize bir ödev

vermişti.Annemizin elleri hakkında bir yazı hazırla-

yacaktık.Öğretmenimiz, konuyla ilgili annelerimizin

çalışkanlığından, gayretinden bahsetti birkaç keli-

ler. Diğeri ile yemek pişirir. Diğeri ile ben okula 

gitmeden önce saçlarımı örer. Diğeri ile…

SORULAR

S7.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

a) Konser     b) Tırmık    c) Mantar

S6. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

on dört eder. Mutfak, bahçe için de ikişer elden

  Öğretmenimiz gülerek : "Ne demek bu kızım? 

Diğeri ile, diğeri ile…O kadar eli olur mu insanın?

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S8. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

vap verdi : "Olur öğretmenim! İki eli babam için,

Dua için de iki el düşünün…Tam yirmi altı el eder.

Annemin tam yirmi altı eli var."

  Daha evvel gülüştüğümüz için utanmıştık. Başımız
Kelimeler

ayırarak yazalım.

arkadaşımız kendinden emin, rahat bir şekilde ce-

Tarıkın

S2. Hikâyedeki annenin kaç eli varmış? 

a) on dört    b) yirmi altı    c) on sekiz

S11. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

çarık

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S1. Öğretmen, çocuklara hangi ödevi veriyor?

biyoloji  Alaycı bir şekilde gülümsemeye başlamıştık ki 

dolab

a)

den biri ile annem yayık yayar.Diğeri ile kucağın-

da kardeşimi tutar.Diğeri ile babamın ceketini ütü-

vardiya

me  ile… İki üç gün sonra sınıfta yazdığımız yazı-

dairenin içine yazalım.

eşek

q

u



S3.  Yandaki  sözcüklerden 

hangisi doğru yazılmıştır?

a) u q a) 

S5. Hangi sözcük doğru hecelenmiştir?

boru



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

Geriye 2 'şer sayma:

kaç kişiye dağıtabiliriz?

S3.  Yukarıda verilen pideleri, yarıya bölüp

sayımız kaç olur?

S7. Verilen tabloya

göre, hangi bilgi

yanlıştır?

n

n

n

n

muz

nar

S10. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

 =

   azdır.

a) 15

Meyveler

kiraz

elma

16

ne ad verilir?

a) köşe b) kenar c) eğri

S2. Okla gösterilen kısma Öğrenci sayısı

S9.Toplama işlemlerini zihinden yapalım.
9 8

S4.Çıkarma işlemlerini zihinden yapalım.

4

S5. Aşağıda  verilen  geometrik şekilleri köşe

sayıları ile eşleştirelim.

S8. Verilen şekle göre, "?"

 -

a) 5        b) 8       c) 2

S6.  Okul servisimizde 8 kız, 6 erkek öğrenci

vardır. Buna göre, servisteki toplam öğrenci

1 3

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

4

yazalım.

20

91

 =

5 6

7

2

7

0 7  -  =

10 = 8 +

b) Öğrenciler muzu, nardan daha çok seviyor.

c) Elma seven öğrenci sayısı, nar sevenlerden
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2

5

yerine hangi sayısı yazılır?

8

8

15

4

3 6

1

5

ye kaç lirası kalır?   

2

9

4 +

S11. Sinem' in 14 lirası vardı. Sinem, 7 liraya

3

0

4

defter, 2 liraya da kalem aldı. Sinem'in geri-

b) 10

c) 12

3

a) En sevilen meyve kirazdır.


