
S1. Verilen sayıları abaküste gösterelim. S9. 

    Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralını yazalım.

S10.   Aşağıda verilen sayıların en küçüğünün sayı

değeri toplamı kaçtır?

S2.  " 54 " sayısının basamak değeri farkı kaçtır? 

Sayı Değeri

  toplamı

En küçük sayı:

S3.  " 93 " sayısının basamaklarında bulunan sayılar

yer değiştirdiğinde elde edilen yeni sayı 5 desteden kaç

eksik olur? GERÇEK DOST

Tamer ve Selim ormanda geziyorlardı. Birden

 bire önlerine kocaman beyaz bir ayı çıktı. Tamer ayı-

yı görünce hemen yanındaki ağaca tırmandı. Yaprak-

ların arasında bir güzel saklandı.  

Selim aşağıda yalnız kaldı. Kaçacak yeri yoktu. 

S4. Aşağıda verilen tabloyu dolduralım. Çaresizlikten kendini yere attı ve yerde ölü gibi hiç

 kımıldamadan yattı. Ayı, Selim’in yanına geldi. Se-

lim’in burnunu, kulaklarını kokladı.Daha sonra ho-

murdanarak başını salladı ve gitti.

Ayı gidince ağaca saklanan Tamer yere indi ve

Selim’in yanına geldi. Gülerek ona “ O ayı senin ku-

lağına bir şeyler söyledi. Ne söylediğini bana söyler 

misin? “ dedi.Selim ise Tamer’e kızarak “ Tehlike sı-

rasında seni yalnız  bırakanlarla  bundan  sonra arka-

S5.  " 77 " sayısının birler basamağındaki rakam 4 daş olma. ” dedi. 

eksilirse yeni sayı kaç olur? SORULAR

S1.Tamer ile Selim nerede geziyorlarmış?

S2.Aşağıda kim yalnız kalmış?

S6. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazıp S3.Selim yerde ne yaparak kurtulmuş ?

ritmik saymayı tamamlayalım.

S4.Ormanda çocukların karşılarına ne çıkmış ?

S5.Tamer ayıyı görünce nereye saklandı?

S7. Verilen sayıların, sayı değerlerini yazalım. S6.Selim, ayı ile karşılaşınca neden yere yatıyor?

O. B. O. B.

1 7 5 4 S7.Metin (Parça) kaç cümleden oluşur?............

S8.Metnin 6. cümlesinde kaç hece vardır?...........

S9. " Yaprakların arasında bir güzel saklandı."   cüm-

S8. " Otuz sekiz " sayısının basamak değeri farkı kaçtır? lesindeki sözcüklerden hangisi alfabetik sıraya göre 

en sonda yer alır?
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S10. Aşağıda verilen cümlelerdeki eşsesli ( sesteş) ke-

limelerin altlarını çizerek gösterelim. S1. "Cumhuriyet " sözcüğü neyi anlatmaktadır?

a) Halkın yöneticilerini seçebilmesini.

a) Yüze kadar sayabiliyordu. b) Padişahın halkı yönetmesini.

c) Milletin özgür olmadığını.

b) Dil sınavın nasıl geçti?

S2. Aşağıdakilerden taşıt ve kullanıcısı eşleşmesinde

c) Annemin dizi ağrıyordu. hangisi yanlıştır?

a) Tren - makinist

ç) Köpekler geliyor, hemen kaç ! b) Uçak - kaptan

c) Otobüs - şoför

d) Kutunun içi doluydu.

S3. Sınıf başkanlığı seçiminde kimler oy kullanabilir?

S11.Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. a) Öğretmenin belirlediği öğrenciler.

b) Çalışkan öğrenciler.

a) kocaman= d)saklanma= c) Sınıfta bulunan tüm öğrenciler.

b) beyaz= e) baş= S4. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembolüdür?

ç) hemen= g) mektep= a) b) c)

S12.Aşağıda verilen tabloyu dolduralım.

S5. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir davranıştır?

a) Arkadaşlarımızın fiziksel özellikleriyle alay etmek. 

b) Bulunduğumuz çevreyi temiz tutmak.

c) Arkadaşımızın eşyasını izinsiz almak.

S6. Bol bol meyve ve

S13.Aşağıda verilen harflerden bir önce ve bir sonra ge- sebze yemelidir.

lenleri yazalım. Çöplerle oynama-

defa fırçalamalıdır. lıdır.

Furkan'ın sağlıklı olması için yapmaması gereken

bilginin bulunduğu kutuyu kestiğimizde, kutunun

son hâli aşağıdakilerden hangisi olur?

a) b) 

S14. " Tarladan mısırları topladır." cümlesi kaç sesten c)

( harften ) oluşur?

S7. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için aşağıdaki ve-

S15. " Üzerinde eski bir elbise vardı." cümlesini hecele- rilen listelerin hangisi tercih edilmelidir?

rine ayırarak tekrar yazalım. a) b) c)

Kuru Fasülye Hamburger    Kola

Pilav Kola    Cips

Salata Baklava    Kuruyemiş

S16. "Yeni kitabını okumak için sabırsızlanıyordu. " Ayran Cips     Şeker

cümlesi kaç sözcükten( kelimeden ) oluşur?

Yemeklerden önce

ellerini yıkamalıdır.

Dişlerini günde üç 
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harfler
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harfler
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