
S1. Aşağıda sayı bloklarıyla gösterilen sayıyı yazalım.

S10.  

………..      Yukarıdaki sayı örüntüsünde boş bırakılan yere 

hangi  sayı yazılmalıdır?

S2. Aşağıda verilen sayıların basamak değerlerini S11. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.

yazalım.

67 ………………………………

1 4 6 3

16 ………………………………

 S3.Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla dolduralım.

3 onluk  7 birlik :…… 5 onluk 5 birlik  :…... 

GEÇMİŞ ZAMAN ÜLKESİNDE
4 onluk 0 birlik :…… 2 onluk 2 birlik :…… Ak güvercin lütfen beni,

Al kanadının üstüne.

Enginleri aşıp götür, 

S4. iki basamaklı en büyük sayının üç düzine eksiği Geçmiş zaman ülkesine.

kaçtır?

Keloğlan'la tanışayım,

Pinokyo'yla konuşalım,

Don Kişot'la yarışayım,

S5 . Onlar basamağında 6 olan, en büyük iki basamaklı Geçmiş zaman ülkesinde.

sayının 14 eksiği kaçtır?

Sindrella ağlamasın,

Parmak Çocuk kaybolmasın,

Ormanda yalnız kalmasın,

Geçmiş zaman ülkesinde. Evra GÜNAY

S6. " 51 " sayısının basamaklarında bulunan rakamlar 

yer değiştirdiğinde elde edilen yeni sayı kaçtır? S1.Şair güvercinden ne yapmasını istiyor?

S7.    " A7 " sayısının sayı( rakam) değeri toplamı 9 S2.Şiire göre, şair kiminle tanışmak istiyor?

olduğuna göre "A" sayısı yerine kaç yazılmalıdır?

S3. Şairin gitmek istediği yer neresidir?

S8. Aşağıda verilen sayı örüntüsündeki kuralı bulalım.

S4.Şiir kaç mısradan oluşmaktadır?

a)  12 - 14 -  17 - 19 -  22  -  24  -  27 

 Kural :………………………...………………………………….. S5.Şiirin 3.mısrası kaç sözcükten oluşur?

S9.     4'er ileriye doğru ritmik sayarken 58 'den  önce S6.Şiirin 10.mısrası kaç sesten oluşur?

söylenen sayı kaçtır?
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S7.Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

S1. Aşağıdakilerden hangisi için büyüklerden 

a) Al: e) zelzele: yardım alınmaz?

a) Tırnak kesme

b) Ak: f) muallim: b) Banyo yapma

c) Diş fırçalama

c) cılız: g) hasım:

S2. "Mehmet Akif Ersoy " kimdir?

ç) bağışlamak: ğ) balçık: a) Türk Bayrağı'nı çizen kişidir.

b) İstiklal Marşı'mızı yazan kişidir.

d) güven: h) varlıklı: c) Cumhurbaşkanımızdır.

S8." Küçük kazları kümese kovaladım."  cümlesinde S3. "Kulüp çalışmalarına katılan bir öğrenci……….

hangi sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır? üreterek çalışmalara katılır."  cümlesinde boş bı-

rakılan yere hangisi yazılmalıdır?

a) farklı kelimeler

S9.  " Dedem, sürüyü otlatmaya götürdü.  " b) değişik makineler

cümlesindeki kalın ünlü harfleri yazalım. c) yeni fikirler

S4. Aşağıdakilerin hangisinde "saygı duruşunda"

S10. Aşağıdaki harflerden bir önce ve bir sonra gelen bulunmalıyız?

harfleri yazalım. a) Arkadaşımız şiir okurken.

b) Türk Bayrağı'nı görünce.

c) istiklal Marşı okunurken.

S5. Aşağıdakilerden hangisi "kroki"nin tanımıdır?

a) Bir yerin kuş bakışı görününmünün kağıda ak-

S11. Aşağıda verilen tabloyu dolduralım. tarılmasıdır.

b) Bir yerde kuş gibi uçan insanların resimleridir.

c) Bir yeri kuşların nasıl gördüğünün yazılmasıdır.

S6. "Aynur, her gün eve gider gitmez elini yüzü-

nü yıkar. Yemeğini yer. Öğrendiklerini tekrarlar.

Ödevlerini tamamlar. Çantasını hazırlar. Aynur,

başarılı bir öğrencidir. " 

Aynur'un başarılı olma sebebi ne olabilir?

S12.   " Parkta iki çocuk neşe içinde oynuyor." a) Aynur'un temiz bir insan olması.

cümlesinin 5. hecesi hangisidir? b) Aynur'un planlı bir insan olması.

c) Aynur'un sık sık yemek yemesi.

S13. Aşağıda şifrelenmiş olan sözcükleri harflerin ABC S7. Aşağıdakilerden hangileri bağımsızlık sembo-

sırasından yararlanarak bulalım. lümüzdür?

a) İstiklal Marşı'mız ve bayrağımız.

b) Okulumuz ve öğretmenlerimiz.

c) Paramız ve alfabemiz.

S8. "Orhan'ın kalbi hızlıca çarpmaya, elleri de tit-

remeye başlamıştır." Buna göre, Orhan aşağıdaki

olayların hangisini yaşamış olabilir?

a) Uykudan yeni uyanmıştır?

b) Sokakta karşısına köpek çıkmıştır.

c) Ödevlerini henüz bitirmemiştir.
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