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

R

M E

S9.AĢağıda verilen sözcük satır sonuna

S2. ġiire göre, yükseklere erenler kimlermiĢ?

S10. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru

hangi sözcük yazılır?

a) ATA        b) TAN         c) ANA

S6. Bazı sözcükler tek baĢına cümle olabilir.

a) aradım        b) tren          c) resim

Verilen hangi sözcük bu örneğe uygundur?

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

uzak

Bilen yükseklere erdi,

SORULAR

tane zayıf aksi

S8. Verilen  sözcüklerden,  sözlük  sırasına 

" Ne mutlu Türk' üm " yazdınız,

kazandık

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

hafif ak

doğu bitik

S7. BaĢta  verilen  sözcüklerin  zıt  (karĢıt)

yokkara

uysal

batı

ĠLKÖĞRETĠM

S1. Hayat merdiveninin ilk basamağı neymiĢ?

Kelimeye can verdiniz,

Yürüyünüz, çalıĢarak.

" Oku " emrine uydunuz,

Okulları doldurdunuz,

Hayat uzun bir merdiven,

Harfleri bir bir dizdiniz,

Cahil, zamanları yedi,

Mutluluğa kavuĢarak.

Ġlköğretim ilk basamak,

ĠĢte yükselmek için yol,

Çıkın basamak basamak.

Oğuzsoylu Ģöyle dedi :

Güzel o yolda yaĢamak.

Ġlim yolunu buldunuz.

S3. ġiirin, 4. mısrası kaç heceden oluĢur?........

a) merdivene    b) bahçeye        c)  kaleme

a) Balkonda sebze yetiĢtiriyoruz (   )
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kiraz portakal

S6.ġiirde, hayat neye benzetiliyor?

b) Bisiklete binmek için dıĢarı çıktık (  )

c) Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu (  )

S4. ġiirin, 14. mısrası kaç sestir?..........

muz badem

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

iĢaretinden uygun olanını yazalım.

S5. ġiirin, 8. mısrası kaç kelimedir?..........

sığmadığında nasıl yazılır ? Gösterelim.

T

T Ġ M U

T E A

S5. Bulmacadaki özel

isimler boyandığında, 

geri kalan harflerle 

Ġ LA N



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

Ġleri ĠkiĢer Ritmik Sayma

Ġleriye 5 ' er sayma:

Ġleriye 10 ' ar sayma:

Ġleriye 1 'er sayma:

Geriye 1 'er sayma:

S3.Görselde verilen onluk ve S7.Verilen saatlerin gösterdiği zamanı yazalım.

birlikleri sayıp alt tarafta bulu-

nan küçük kutucuklara yaz.

çiftlikte bulunan hayvanların toplam sayısı

S9.  4 ile, kendinden 5 sonra gelen sayının

kaç olur?     

2

4

8

S5. Bir çiftlikte 10 kuzu, 4 keçi vardır. Bu 

12

toplamı kaç olur?

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eĢleĢtirelim.
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S2.Çıkarma iĢlemlerini yapalım.

7
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saat:……..buçuk

18

 +

saat:……..…….

9

saat: 2 saat: 9 buçuk

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

20
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S6.Toplama iĢlemlerini yapalım.
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 +

3
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