
S1. Aşağıda basamaklarındaki rakamlar verilen sayıları S9.  4'er ritmik sayarken 27'den bir önce ve bir son-

 altında yazalım. ra gelen sayının toplamı kaçtır?

Toplamı

onlar basamağı 5 birler basamağı 4

birler basamağı 3 onlar basamağı 8

S10. 

S2.Aşağıda verilen sayılan basamak değerlerini yazalım.

7 6 1 5     Yukarıdaki sayı örüntüsünde A ve B harfleri yerine

yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

…onluk   ….birlik …onluk   ….birlik Toplamı

A :……..

B:………..

S3.  " 39 " un  sayı değeri toplamı kaçtır?

S11. Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıra-

landığında baştan 2. sayı kaç olur?

S4. Birler basamağında 5 olan en küçük iki basamaklı

 sayının basamak değeri farkı kaçtır?

…………………………………………………………………………

S5. Verilen sayıların, en yakın oldukları onlukları yazalım. Bana Mı İnanıyorsun Eşeği Mi?

Adamın biri Hoca'ya:

 -Hocam, şu senin eşeğini bir günlüğüne bana verir 

misin? Ormandan biraz odun getireceğim, der. 

Hoca, eşeğini vermek istemez. Adama:

 -Eşek evde yok, der.

Tam bu sırada eşek ahırda anırmaya başlar. Anırma

S6.   " 70 " ve " 47 " sayılarındaki 7 rakamının basamak  sesini duyan adam:

 değeri farkı kaç olur?  -Aşk olsun Hocam, bunca yıllık komşuyuz. Eşeğin 

evde olmadığını söylüyorsun. Bak işte ahırdan sesi ge-

liyor, der.

Hoca, hemen cevabı yetiştirir:

 -Adam, senin yaptığın da iş mi? Saçı sakalı ağar-

S7.    2 onluk  3 birlikten oluşan sayıyı  üç düzineden kaç mış Hoca'ya değil de eşeğe mi inanıyorsun? Der.

eksiktir? SORULAR

S1.Adam, Hoca'dan eşeğini niçin istiyor?

S2.Hoca, neden zor durumda kalır?

S8.    18' den başlayarak ileri doğru 3 'er ritmik sayar- S3.Eşeğin sesi nereden geliyor?

ken söylediğimiz 5. sayı kaçtır?

S4.Metin (Parça) kaç cümleden oluşur?

S5." Adam, senin yaptığın da iş mi?"  cümlesindeki 

sözcüklerden hangisi alfabetik sıraya göre en sonda

 yer alır?

                                                           ÖDEV KAĞIDI          www.ogretmenincantasi.com

ÖDEV KAĞIDI

1. 2. 3. 4. 5.

27

A 22 28 B

TÜRKÇE

19 25 31

28 44 36 51

53

79

16

24

Sayılar En Yakın Onluk



S6.Aşağıdaki tabloda ünsüz harfle başlayıp ünlü harfle

 biten sözcükleri boyayalım. S1. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım aracı değildir? 

a) Çamaşır Makinesi

b) Tırnak Makası

c) Elektrik süpürgesi

S2.Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarına uyan bir

öğrencinin davranışıdır?

S7. Aşağıda verilen sözcükteki sesli ve sessiz a) Tebeşirleri rastgele etrafa fırlatmak.

harfleri belirtilen boş yerlere yazalım. b) Okul koridorlarını ve sınıfı temiz tutmak.

c) Çöpleri yere atmak.

sessiz ( ünsüz )

S3. Sağlıklı beslenmeye dikkat eden bir kişi aşağıdaki-

lerden hangisini tüketmez?

a) Yumurta b) Balık c) Cips

sesli  ( ünlü )

S4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Dünya'daki tüm ülkelerin bir bayrağı vardır.

b) istiklal Marşı okunurken saygı ile eşlik etmeliyiz.

c) Bayrağımızda kırmızı renkte ay ve yıldız vardır.

S8.Verilen  tabloda  yer alan sesteş (eşsesli) sözcükleri

 boyayalım. S5.    Vücudumuzun ihtiyacı olan her çeşit besinden

yeteri kadar yemeye         beslenme denir. 

 Günde üç öğün aynı saatlerde yemek yemeye 

beslenme denir.

Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere hangi-

leri yazılmalıdır?

S9. " Bir sene sonra fideler boy attı." cümlesinde tek a) düzenli dengeli

heceli sözcükler hangileridir? b) dengeli düzenli

c)  sağlıksız dengeli

S10. Aşağıda satır sonuna sığmayan sözcüğü iki farklı şek- S6.Aşağıdaki araçlardan hangisi denizde hareket eder?

liyle yazalım. a) Helikopter b) Kamyon   c) Sandal

S7. Taşıtlar Sürücüleri

…………………  - …………………  - Uçak Kaptan

………………… ………………… Vapur Pilot

Tren Makinist

S11. Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerle anlamlı ve Yukarıda  taşıtlar ve sürücüleri eşleştirildiğinde nasıl

kurallı bir cümle yapalım. bir şekil oluşur?

 "    meyve  - başladı  - dört  - sonra  - yıl - vermeye " a) a) a)

………………………………………………………………………………………

S18.Verilen ifadeler doğruysa (D) , yanlışsa (Y) yazalım. S8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir özellik değildir?

(…..) İnce ünlü sesler a, e, i, o, ü dür. a) Sabırlı olmak

(……)  Hecelerde anlam aranmaz. b) Uzun boylu olmak

(……) Türkçe kelimelerde en çok üç ses bir hecede olabilir. c) Dürüst olmak

(……) Alfabemizde " G " sesi, " B " sesinden önce gelir.

rakamlar

a) b)

taze kaz mum eşya

ekmek alkış sal boşluk

bayraktar

yol şifre kırk yaz

tarla sözcük Atatürk sarı

yaprak masa ilim kuş

berk değer peynir Pazartesi

kirli matematik nane kamyon
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