
Adı Soyadı :…………...………………...……………. Sınıfı:……..………..….        No:……......          Okuma süresi:……….dk ……..sn

hangisi yanlıştır?

a) 3 sesli ( ünlü ), 4 sessiz ( ünsüz ) harftir.

b) Dört heceden oluşmuştur.

c) Bütün sesli ( ünlü ) harfleri, aynı harftir.

çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir?

yangın n n geziyormuş

a) Yüreği     b) Beyni    c) Ciğeri

uykusuz n n oluştur

yukarıda n n yorgun

yan

Bin neşe bulacağız,

Yaylalarda kırlarda !

S3. Tatile gitmeden  önce  çocuklar  okulların-

neyi alacakmış?

S1. Tatide çocuklara en büyük hak nelerdir?

SORULAR

n

S6. Şiirin 11.  mısrası  kaç sestir?

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden harf

*Cümlesi ……..kelimeden ( sözcükten ) oluşur.

n sözcük

haber

S9. "Kalbi temiz bir insandı. " cümlesinde altı

TATİL GEZİNTİLERİ

Gülmek, koşmak, oynamak,

Bunlar biz çocuklara,

Tatilde en büyük hak.

 sayısı aynı olanları eşleştirelim.

S2. Tatilde, neşeyi nerede bulacaklarmış?

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden hece

Yaramazlık değil ya

S4. Şiirin 3.mısrası  kaç hecedir?

n
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Kırlara gideceğiz ;

Gezeceğiz dağlarda,

Tatilimiz geldi bak

Karneyi alacağız.

Güzel okulumuzdan,

Artık ayrılacağız.

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S7. Şiirde, hangi yer ismi geçmemektedir?

a) okul    b) park      c) dağ

*Cümlesi ……….. heceden oluşur.

( ses )  sayısı aynı olanları eşleştirelim.

n son

baskın

S5. Şiirin 6. mısrası  kaç kelimedir?

S12." Köyde, her yere yürüyerek gidiliyor. "

*Cümlesi ……….. harften ( sesten ) oluşur.

papatya

S8. Yukarıdaki sözcükle ilgili verilen bilgilerden

n n nokta



S1. Aşağıdaki ritmik saymalarda boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

İleriye 5 ' şer sayma:

toplamı kaç olur?  

a) b) c)

saat: 4 saat : 8 buçuk

saat modelleri üzerinde gösterelim.

takvimdeki sırası doğru

olanlar çıkarılırsa hangi

şekil ortaya çıkar?

S8. Üç kare, bir yıldız kuralına göre sıralan-

b)

c)

S11. Emre 6 yaşındadır. Ablası, Emre' den

S3.Tablodaki  aylardan,

S6. Aşağıda belirtilen zamanları verilen

3 4

 =

5 yaş büyüktür. Emre ile ablasının yaşları

……….tane bütün muz, 

………..tane yarım muz eder.

S10. Aşağıda verilen ifadelerde boş bıra-

 +

5 8

5

kılan yerlere uygun sayıları yazalım.

10

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

1

 =

8

7

6

1

3
 +

4

7 6

 - 2

27

58
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5

S9.Toplama işlemlerini yapalım.

3

20

1

S2. Yanda yüzlük tablonun 

a) 20 - 54     b) 36 - 67     c) 43 - 72

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

11.ay

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

a) 14 - 6     b) 7 + 5      c) 9 + 0

hangi işlemin sonucu yazılmalıdır?

2

re, sembolle işaretli kısımlar-

da hangi sayılar yer alır?
S7. Terazideki her bir topun değeri 2 ise,

?

9

3

6.ay

2
 - 5 8

12

14

10

Temmuz Kasım

terazinin dengede kalması için "? " yerine

mış olan örüntü hangi seçenekte verilmiştir?

2.ay 4.ay

Ocak Nisan

a)


