
S1.Verilen tablodaki sayıların basamak ve sayı değerlerini S7. 

yazalım.

   Yukarıdaki ritmik sayma örüntüsü 7 adım devam 

etmiş olsaydı, son adımda hangi sayı söylenirdi?

S8.  Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru

sıralayalım.

S2.      " 63 "  sayısının onlar basamağındaki rakamın, basa- ………………………………………………………………………..

mak değeri kaçtır?

AKILLI KURBAĞA İLE AKILSIZ KURBAĞA

S3.  " 21 " sayısının onlar basamağı 4 artıp, birler ba-      Gölde yaşayan iki dost kurbağa, gölleri kuruyunca

samağı 8 azalırsa yeni sayı kaç olur?  başlarının çaresine düşmüşler:

 -Gidelim de sulak bir yer bulalım kendimize, 

orayı yuva yapalım, demişler.

 Aramışlar taramışlar, bir kuyu bulmuşlar. Biri 

ötekine: 

S4. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.  -Hah! Demiş. İşte bir su bulduk sonunda.Hadi 

hemen dalalım. 

a) 7 onluk + 0 birlik : ……. a) 5 onluk + 6 birlik : …….. Öbürü, bir kuyuya bir arkadaşına bakmış: 

 - Ya, bu kuyu da kurursa! O zaman halimiz ne 

b) 4 onluk + 9 birlik : …….. b) 1 onluk + 7 birlik : ……. olur? Demiş. 

SORULAR

S1.İki dost kurbağayı çare bulmaya iten şey nedir?

S5.Aşağıda 3'er ritmik sayma yapılmaktadır. Buna göre

verilen sayılardan bir önce ve bir sonra gelenleri yaz.

S2.Kurbağalar yerleşmek için nasıl bir yer arıyor?

S3.Kurbağalar arayışlarının sonucunda yerleşmek

 için ne bulmuş?

S6. S4.Parçanın ana fikri( düşüncesi) ne olabilir ?

    Yukarıdaki sayı örüntüsünde M ve N harfleri yerine S5.Metin (Parça) kaç cümleden oluşur?

yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

Toplamı

M :…….. S6.Metnin 5.  cümlesinde kaç hece vardır?

N:………..

S7.Metnin son cümlesi kaç sesten( harften)  oluşur?
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TÜRKÇE

38



S8. Aşağıda karışık olarak verilen tabloyu dolduralım.

S1. "………olmasaydı,okul yaşanmaz bir yer olurdu.Kim-

se dersi dinlemez,birbirine saygı göstermezdi." cümle-

sindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Müdür yardımcısı

b) Okul Kuralları

c) Müdür

S2.Her canlının ve insanın  başarılı olduğu bir yönü var-

S9.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım. dır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek

olamaz?

a)Almak: e) esaret: a)Aslan ve kaplanın avlarını yakalamak için iyi koşması.

b)Ali'nin koşuda, Aysun'un resimde yetenekli olması.

b)Geçmiş: f) karanlık: c) Atların hızlı koşup, maymunların iyi tırmanması.

c)susmak: g) sıvı : S3.

ç) üstüne: ğ) tek :

d) sığ: h) güney :

S10.  Aşağıda verilen sözcükleri alfabetik sıra ile yeni- Yukarıdaki krokiye göre, Ferhat'ın sınıfı öğretmenler

den yazalım. odasının yanında ve 2/E sınıfının karşısındadır. Buna

göre, Ferhat hangi sınıfın öğrencisidir?

a)   2/ D b) 2/ C c) 2 / A

S4.   "Selin, okula her gün bütün kitaplarını getiriyor.

Omzunun çok ağrıdığını söylüyor. " Selin'e aşağıdaki-

lerden hangisini önermemiz doğru olur?

a) Çantasını sırtında değil, elinde taşımasını.

b) Kitaplarını okulda bırakmasını.

c) Çantasını ders programına göre hazırlamasını.

S11.  "Evimizin kenarında uzun kavak ağaçları var."

cümlesi kaç sesten oluşur? S5. Aşağıdakilerden hangisi günlük yapılan bir kişisel

bakım değildir?

a) Tırnak kesmek

S16. Aşağıdaki tabloda belirtilen harfleri yazınız. b) El yüz yıkamak

c) Dişleri fırçalamak.

S6. İstiklal Marşı'mızın bestesi kim tarafından yapılmış-

tır?

a) Mustafa Kemal Atatürk

b) Mehmet Akif ersoy

c) Osman Zeki Üngör

S12. Aşağıda karışık olarak verilen hecelerle anlamlı S7. Aşağıdaki sosyal kulüplerden hangisi insanları za-

bir sözcük yazalım. rarlı alışkanlıklardan korumayı amaçlar?

a) Sivil Savunma Kulübü

………………………………………….. b) Yeşilay Kulübü

c) Kütüphanecilik Kulübü

…………………………………………..
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