
S1. Aşağıda verilen sayıları onluk taban blokları ile S9.   92'den geriye doğru 3' er ritmik sayarken söyledi- 

gösterelim. ğimiz 4. sayının, 8 fazlası kaçtır?

Sayının 8

O B

4 3

S10. 5 9

S2.   " yetmiz yedi " sayısının onlar basamağındaki

sayının değeri 2 azalırsa, yeni sayı kaç olur? Yukarıdaki sayı örüntüsünde yanlış yazılan sayının

5 onluk 6 birlik fazlası kaçtır?

S3. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazalım.

( Sayılar yazılırken basamaklar ayrı ayrı yazılır )

S11.

a) 18  : ……………………………………….

b) 97 :…………………………………………

Yukarıdaki sayı örüntüsünde yanlış yazılan sayının

S4.  " 52 " sayısının, basamak değeri toplamı ile sayı 3 onluk 8 birlik fazlası kaçtır?

değeri toplamı arasındaki fark kaçtır?

Kural Fazlası

S12. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladı-

ğımızda baştan 3. sayının basamak değeri farkı kaçtır?

S5.  " 24 " sayısının onlar basamağındaki rakam 6 

artarsa yeni sayı kaç olur?

Basamak

……………………………………………………… Değeri Farkı

S6.  " 63 " sayısının, sayı değeri toplamı kaçtır?

S13.Aşağıdaki tabloda üstte verilen sayıların en yakın

oldukları onlukları boyayalım.

S7. Aşağıda verilen sayının çözümlenmiş halini yazalım.

 48  :……..onluk   +   ……birlik

S8.     " 5 - 3 - 2- 9 " sayıları birer kez kullanılarak yazı-

labilecek en büyük iki basamaklı sayının,  4 onluk eksiği 

kaçtır?

22 19 11 87

17 25 33

YANLIŞ

sayı

18 21

21 30 37

Toplamı Toplamı
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Basamak Sayı Aralarındaki

Değeri Değeri fark

fazlası

1. 2. 3. 4.

13

75

70 80

58

50 60

23

20 30

32 64 46

30 40 60 70 40 50



KUŞ İLE ÇOBAN

Yüce dağların birinde, küçük ama güzel bir köy S1. * Okulların açıldığı ilk haftadır.

varmış. Bu köyde dertli mi dertli bir çoban varmış. * Yeni eğitim öğretim yılına ait bilgiler verilir.

Çoban, koyunlarıyla her gün otlağa gidermiş. Otla- *Okuma yazma öğrenmenin kişiye ve topluma

ğa varınca da biraz oturur, dinlenirmiş.  Dertlerini sağladığı yararlar anlatılır.

çözmenin yollarını düşünürmüş. Ne çare ki bir türlü Yukarıda verilen bilgilerle anlatılan nedir?

çözüm aklına gelmezmiş.  Günlerden bir gün ağaç 

altında otururken yanına küçük bir kuş konmuş. Ço- a) Dünya Çocuk Günü

ban, ilkin fark edemediği bu kuşun,  " Çoban kardeş b) İlköğretim Haftası

derdin nedir? "  sesi üzerine kafasını çevirmiş. Şaş- c) Atatürk Haftası

kınlığını üzerinden atınca, " Küçük kuş, derdim dağ-

lardan büyüktür." demiş. Kuş ise," Derdini söyleme- S2. 

yen derman bulamaz." demiş.

SORULAR

S1.Çobanın köyü neredeymiş?

S2.Çoban koyunlarıyla her gün nereye gidermiş?

Aşağıdakilerden hangisi kişiye ait ve başkalarının

kullanmaması gereken özel eşyalardandır?

S3.Köyün çobanı neler düşünüyormuş? a) havlu - diş fırçası - tarak

b) çanta - terlik - kitap

c) kazak - ayakkabı - sandalye

S4."Derdini söylemeyen derman bulamaz ." atasözü

 ile anlatılmak istenen nedir? S3.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sınıf kurallarına uy-

gun davranmaktadır?

a) b) c)

S5.Metnin 4. cümlesi kaç sözcükten(kelime) oluşur?

S6.Metnin ilk  cümlesinde kaç hece vardır?

S9. "Dertlerini çözmenin yollarını düşünürmüş."cümlesin- S4. 

de hangi sözcük alfabetik sıraya göre en başta yer alır? * İstiklal Marşı'mız bağımsızlığımızın sembolüdür.

* İnsanların farklı özelliklere sahip olması doğaldır.

S10.Aşağıda verilen birleşik kelimeleri hecelerine * Sınıf başkanı olarak öğretmenin belirlediği kişi

ayıralım.(ilk kelime sessiz harfle bitip,ikinci isim sesli ile seçilir.

 başlıyorsa bu iki ses birleşerek hecelenir.)   Yukarıdaki ifadelere ait doğru - yanlış tablosu aşağıda-

kilerden hangisidir?

a) D b) D c) Y

D Y D

Y D D

S5. Yandaki verilen taşıt

ile ilgili verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

a) Bu aracı pilot kullanır.

b) Yük ve yolcu taşır.

S11.  " Hale, müzik dinlemeyi çok seviyor." cümle- c) Denizde hareket eder. 

sindeki ünsüz harfleri yazalım.
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sözcükler Hecelerine ayrılmış hali

keloğlan

kızılay

başöğretmen

semizotu

kardandam
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