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S8.Alfabetik sıraya göre, hangisi önce yazılır?

a) kilim    b) kazık     c) kömür

yormuĢ?

hangi seçenekte verilmiĢtir?

a) Besin       b) Besili      C) Beslenme

Yağmur -----> ġemsiye

S10.Verilen cümlede yapılan yazım yanlıĢlarını

1

Kar     ---->      ?

4

S7.  Yukarıdaki " ? " yerine hangisi gelir?

düzelterek yeniden yazalım.

S3. Çocuklar, hangi çubukları kolayca kırmıĢ?

n

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S4. Çocuklar, hangi çubukları kırmamıĢlar?

yarım

büyük n

bütün n

hasret

kibar

duyuru

S11. Verilen sözcüklerin zıt (karĢıt) anlamları-

ufak
S5. Yukarıdaki  öyküye  en  uygun  atasözü

b) Birlikten kuvvet doğar.

c) Sakla samanı, gelir zamanı.

n

a) Ağaç yaĢ iken eğilir.

ÇĠFTÇĠ ĠLE OĞULLARI

harf

S9.BaĢta  verilen  sözcüklerin  eĢ anlamlarını 

2

3

  Bir çiftçinin üç oğlu varmıĢ. Bu çocuklar hiç

geçinemez, sürekli kavga edermiĢ. Bir gün, yaĢ-

lı çiftçi onları yanına çağırmıĢ.  Elinde  bir  çok

çubuk  varmıĢ.  Bunlardan  üçünü  birer  birer 

S6. Hangi sözcük farklı bir hece ile baĢlar?

S2. Çiftçinin oğulları, birbirleri ile nasıl geçini-

met yapmıĢ. Elindeki çubuk demetini her birine

  -Siz de böyle birlik olursanız, daha güçlü 

verip, kırmalarını istemiĢ. Çocukların hiçbiri, çu-

buk demetini kırmamamıĢ. Çiftçi oğullarına dö-

nerek :

S1. YaĢlı çiftçinin kaç oğlu varmıĢ?

oğullarına dağıtmıĢ ve kırmalarını istemiĢ. Ço-

SORULAR

cuklar, ellerindeki çubuğu kolayca kırmıĢlar.Bu
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"  fırat, Bugün izmir,e gidecek miĢ?  "

nı yan taraftan bul ve eĢleĢtir.

n kavuĢma

tür

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

nazik

ses

n

yan taraftan bul ve sayılar ile eĢleĢtir.

çeĢit

ilan

olursunuz. Sizi hiç kimse yenemez, demiĢ.

a) pantolon    b)  terlik      c)  eldiven

kez de bütün çubukları bir araya getirmiĢ. De-



S1. AĢağıdaki ritmik saymada boĢ bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

Geriye 1 ' er sayma:

www.egitimhane.com

1 4 ? 3

2 3 1

Bugün Yarın

hangi saate bakmaktadır?

A W B T A W B  

kaç defteri kalmıĢtır?

S7. Dün

?

5 ' i kırmızıdır. Buna göre, penceremde top-

9.

toplamı kaçtır? 1 3 2

3 2 4 1a) 6

Tabloya göre verilmeyen günler hangileridir?

Salı
4

?

S2. Yandaki sudoku 

bulmacası üzerinde 

94

ve sondaki boĢ kutucuğu boya. isimlerini sırasına uygun olarak yazalım.

S5. Verilen örtüntüde eksik olan Ģekli bul 

a)

S4.Çıkarma iĢlemlerini sonuçları ile eĢleĢtirelim.

denizci

a) 12     b) 8    c) 5

toplarsak sonuç kaç olur?

S10.Toplama iĢlemlerini sonuçları ile eĢleĢtirelim.

sabah

a) 14        b) 15       c) 16

16

a)   Cumartesi         ÇarĢamba

oluĢturan harf sayılarını

S8.Yandaki sözcükleri

18 11
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3

?

S3. " Saat Ģuan sekiz. " diyen bir kiĢi hangi

14

4

kullanıp bitirdi. Erol'un geriye kullanmadığı 
S12. Pencereme astığım balonların 7' si mavi,

S6.   Erol' un 8 defteri vardı. Babası,  ona  3 

S11.AĢağıdaki tabloda verilmeyen ayların

3.

 2 + 5

1 2

A
T 4.

defter daha aldı. Erol, defterlerinin 9 tanesini

b)

eksik olan sayıların

b)   PerĢembe         Cuma

S9. Hangi sayıdan 7 çıkarırsak sonuç 8 olur?

7.

c)   Pazar              Pazartesi

c)

b) 3 c) 4

lam kaç balon asılıdır?

 2 - 0  9 - 4  13 - 5  16 - 7

5 8 9 2 13

1.

2.

 11 + 5  4 + 9

1 2 3 4

 7 + 7

8.

10.

7

12.

11.

ağustos

mayıs5.

6.
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