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S3.Elif, sevgi ilacını neden yapmak istiyor?

b) Hiç vazgeçmeyin, çocuklar !

SORULAR

c) Okula erken gelin, çocuklar !

u

l

n

S5. " Kum" hecesi, hangi

a)

a) balon      b) sahte     c) güzel

S4.Öğretmenin verdiği öğüt nedir? 

a) İyi dinlenin, çocuklar !
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dairenin içine yazalım.

S2.Yiğit' in yapmak istediği icat nedir?

KÜÇÜK MUCİTLER

Ve insanları sevmeyenlere,

Sevgi ilacını bulacak.

" Dünyanın en güçlü

Silgisini yapacağım. " dedi Ali,

Onu da insanların kalbine ekecek.

" Hiç vazgeçmeyin ! " dedi öğretmen,

Silip temizleyecek onunla

Bütün kötülükleri.

Temizlemek için Gökçe,

Süpürge yapacak büyükçe.

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S10. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

S9.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

S8. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

hece ile birleşirse, anlamlı

bir sözcük oluşturmaz?

n b) l

Ömeri

"Kalemler" diyor Yiğit,

Sadece barışı yazacak,

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

Kelimeler

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

kurabiye

tamir

hanım

S11. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yazalım. ( -lar, -ler)

indir

S1. Ali, ne yapmak istiyor?

prensesBarış rengi kalemler.

ayırarak yazalım.

Küçük bir tohumla,

" Yaşamı yeniden bulun küçük mucitler. "

Burakla

Daha neler neler…

Açlığı yok edecek Özlem.

c) u

pat

Herkes birbirini kucaklayacak.

Gökyüzündeki tozu kiri

kuzucuklar

ta

S6.Yandaki heceleri kullanarak

bir sebze adı yazdığımızda hangi

hece fazlalık olur?

a) pat       b) can     c) ta

S7. Hangi  sözcüğün  zıt anlamı yoktur?

Elif, çiçekleri, hayvanları
lı
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S1. Aşağıdaki ritmik saymalarda boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

Geriye 2 'şer sayma:

nozda geriye kaç şeker kalmıştır?

c) X

X

a) X

X

b)

S8. İşlem sonucu

doğru veya yanlış

olarak takip edi-

lirse hangi çıkışa

ulaşırız?

S2.    --->2      ---> 3

n

n

n

n

Yukarıdaki verilen değerlere

göre, görselde anlatılan sayı

kaçtır?

a) 14       b) 16      c) 18

 -

S10. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

 =

S7. Verilen tabloya

göre, hangi bilgi

yanlıştır?

a) 1. çıkış    b) 3. çıkış    c) 4.çıkış

9

Satış miktarı (adet)

9

X

benzediği nesneler ile eşleştirelim.

çiçekler

gül

papatya

zambak

3 7

S4.Çıkarma işlemlerini zihinden yapalım.

S3.Verilen işlemlerden

3
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yazalım.

20

S5. Aşağıda  verilen  geometrik cisimleri

101

S11. Pelin' e, bayram günü dedesi 6 lira, anne-
S6.  Emir, kavanozdaki 17 şekerin, önce 6

tanesini, ardından da 3 tanesini yedi. Kava-

2 5

saat:………buçuksaat:………..…

n

n

 -

4

20

2 +

b) Zambak, en az satılan çiçektir.

c) Papatya ve zambak satışı, laleden azdır. 

5

S9.Toplama işlemlerini zihinden yapalım.

3

 =

18

 =

9 8

 =

6

2

2 8

97

lale

1

8

14

a) En çok satılan çiçek papatyadır.

si 5 lira, babası da 3 lira verdi. Pelin'in top-

lam kaç lirası olmuştur?

2

3

6 + 8

4 7

doğru olanlar "X" ile

işaretlenirse, tablo nasıl

görünür?

X
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