
S1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. S8. 

1 4

4 6 2 9 4 8    Yukarıdaki ritmik sayma örüntüsünde A harfi yerine 

 + 2 3  + 1 5  + 2 3 yazılacak sayı kaçtır?

S2. Aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları S9.  Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru

yazalım. sıralayalım.

2 3 1

 + 4  + 8  + 7  + 4 8

7 9 6 3 5 4 8 1 ………………………………………………………………………..

S10.    7 yıl önce 16 yaşında olduğuma göre, şimdiki ya-

S3.  Üstte verilen sayıların en yakın oldukları onlukları şım kaçtır?

boyayalım.

Yıl otuz sekiz On Kasım Perşembe

Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.

Sarsılıyor İstanbul yedi tepe,

S4.  " 81 " sayısının rakamları yer değiştirdiğinde elde Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgar.

edilen yeni sayının basamak değerlerini yazalım.

Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş,

Dokuzu beş geçe Atatürk ölmüş.

Böyle toptan bir yas nerede görülmüş,

Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar.

S5. Bir gazeteci her gün 80 gazeteyi kapı kapı dolaşarak,

dağıtıyor. 1.sokakta 18, 2.sokakta 36 gazete dağıtan ga- Bu memlekete en çok hizmet eden,

zeteci 3.sokakta kaç tane gazete daha dağıtırsa gazete- Bu aşk ile dağlara gücü yeten,
leri bitmiş olur? On sekiz milyonun omzunda giden

Ata'm, Ankara sırtlarında yatar.

1.sokakta dağıtılan İlhan DEMİRASLAN

SORULAR

 + S1. Otuz sekiz yılının sonbaharı neden unutulmazmış?

8 0

S2.Şiire göre, Ata'nın mezarı neredeymiş?

S6. Fatih ile dedesinin yaşları toplamı 72'dir. Fatih, 15 S3. Şiire göre, şair Atatürk'ün ölümü üzerine nasıl bir 

yaşında olduğuna göre, dedesi kaç yaşında olur? duyguya kapılıyor?

  Fatih'in Yaşı S4.Şiir kaç mısradan ( dizeden) oluşur?

 +  Dedesinin yaşı

7 2 İkisinin yaşları toplamı S5.Şiirin 4. dizesi kaç  sözcükten(kelime) oluşur?

S7.   36 ve 52 sayılarının onlar basamağında bulunan ra- S6.Şiirin 11. mısrasında  kaç ses(harf) vardır?

kamların basamak değeri toplamı kaçtır?

S7.Şiirin 6. mısrasında  kaç hece vardır?
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ON KASIM



S8. Aşağıda karışık olarak verilen tabloyu dolduralım.

S1.Aşağıdakilerden hangisinde  vücudumuzun bölüm-

leri doğru olarak verilmiştir?

a) Baş - gövde - kollar

b) Baş - gövde - kollar ve bacaklar

c) Baş - gövde - kollar ve parmaklar

S2. Birbiriyle saygılı iletişim kuran  iki kişinin konuşma-

ları arasında aşağıdaki sözcüklerden hangisi yer almaz?

S9.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım.

a) Merhaba ! b) Sana ne!   c) Nasılsın?

a) dar : e) ödül : 

b)almak: f) keder : S3. 

c) artı : g) mağlup :

ç)yapay : ğ) harp :

d) suçlu : h) taban: Yukarıdaki krokiye göre, öğretmenler odasının kar-

şısında hangi sınıflar yer almaktadır?

S10.  Aşağıda verilen sözcükleri alfabetik sıra ile yeni-

den yazalım. a)  2/E - 2/ A b) 2/B - 2/F c) 2/C - 2/D

S4.Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmamızı güçleş- 

tirir?

a) Nazik olmak.

b) Özenli olmak.

c) çekingen olmak.

S5.   Aşağıdakilerden  hangisi  okul kurallarından biri 

S11. Aşağıdaki sözcük gruplarının sonuna eylemler ek- değildir?

leyerek anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım.

a) Odamızı toplamak.

a) Her gün uyumadan önce mutlaka kitap…………… b) Koridorlarda koşmamak.

c) Derslerde gürültü etmemek.

b) Erken uyanamadığım için, okula geç……………

S6.  Verilen  seçeneklerin  hangisinde  sınıf  başkanı 

c) Dünkü yarışı Dursun …………… demokratik bir yolla seçilmiştir?

ç) En büyük arzum iyi bir hekim………… a) Öğretmenimiz en çalışkan arkadaşımızı sınıf başkanı

seçti.

S12.Aşağıda verilen olumlu eylemlerin karşısına olum- b) Okul müdürümüz en uslu öğrenciyi sınıf başkanı ola-

suzlarını yazalım. rak seçti.

c) Sınıfımızdaki  bütün  öğrencilerin  oy kullanmasıyla

a) borçludur: ç) düşmüş: sınıf başkanımızı seçtik.

b) gidiyor: d) verilmiştir: S7. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin daha düzenli olma-

sı için çalışan görevlilerden biri değildir?

c) yaralanmış: e) kalktım: a) Trafik polisi

b) Trafik zabıtası

c) Otopark görevlisi

HAYAT BİLGİSİ

2/B 2/F 2/C

soylu 3.

sıra 4.

satır 2.

sözcük

gazeteci

İnce

Ünlü harf

kalın Ünsüz

harfler

sekiz 1.

Ünlü harf

2/D

hangileri

eşyaların
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2/A 2/E

Öğretmenler

Odası

kitaplıkta


