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a) Sokak       b) Bayrak      c) Türk

büyük harfle başlanır?

c)a) b)

beş tost arı kasa

uzak dört yaka sarı

S2.Ağaçlar çevreye nasıl yararlar sağlarmış?

tatlı gül film şart

S5. Hangi  sözcüğün  yazımına  her  zaman 

rüp, satardı. Oduncu Ali , yine bir gün ormanda

dairenin içine yazalım.

lirse, nasıl bir yol ortaya çıkar?

geleneksel

S1. Ali, nasıl bir insanmış?

kıymıksellere, rüzgâra karşı biz koruruz.Köye ve çevre-

ayırarak yazalım.

sine yağmuru biz çekeriz.Köydeki havanın temizli-

verdi:

makarna

S11. Verilen  tekil  sözcükleri  çoğul  olarak

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

Kelimeler

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

çıkar, oynarlar. Kuşlar yapraklarımızın arasında

cıvıldaşır. Köyün topraklarını kök ve gövdemizle

Tüm Sesleri (Harf)Heceleri

S8. Verilen  sözcükleri  hece  ve  seslerine

ği bizim yüzümüzdendir.Sen cahil bir insansın.Bun-

yazalım. ( -lar, -ler)

zengin

dalları keseceğim. Şimdiye kadar yaptıklarımdan

şularına saygısı yoktu.Ormana gider, önüne gelen 

ağacı keserdi.Kestiği ağaçları da kasabaya götü-

ağaçlarından biriyim. Sizin köyün insanları gelir,

bizim gölgemizde dinlenir. Çocuklar dallarımıza

Fransada

dirirken, birden boğuk, kalın bir ses işitilmiş :

  -Beni kesmemelisin Ali! Ben bu ormanın en iri

SORULAR

S7.Özel isimlere gelen ekleri kesme  işareti

ile  ayırıp  doğru bir  şekilde yazalım.

S6. Aşağıdaki kelimelerin hece sayılarını boş

   Oduncu Ali, ne yapacağını şaşırmış, biraz da

pozitif

sempati

Gökhanın

  -Bir daha ağaç kesmeyeceğim. Yalnız kurumuş

KONUŞAN AĞAÇ

dolaşırken, ormandaki en iri ve güzel ağaca rast-

lamış. Baltasını çıkarıp tam ağacın gövdesine in-

   Ormanın yakınlarındaki köyde yaşan Ali, odun-

culukla geçinirdi.Oduncu Ali'nin çevreye ve kom-
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latı bilmiyorsun, dedi.

S3.Kahramanımız geçimini neyle sağlıyormuş? 

a) odunculuk    b) taşımacılık    c) çobanlık

S4. Tablodaki, tek heceli sözcükler takip edi-

korkmuştu. Bu olaydan sonra konuşan ağaca söz

utanıyorum. Beni bağışla, ağaç kardeş, dedi.



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

Geriye 2 'şer sayma:

olur?

n n n n

 +  = 14

S4. Yukarıdaki toplama işleminde ikinci topla-

nan yerine hangi seçenekteki sayı yazılmalıdır?

a) b)
n n n n n

c)
n n n n n

n

n n n n n
S9. Yandaki şekilde, sayılar

n n n

Küp

gelip oyuna katıldı. Parkta oynayan çocuk sa-

yısı kaç olur?           

5

1

7 + 11
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3 4

1

5
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a) En az satılan sebze salatalıktır.

79

kabak

10

 = =

8 7

 = 9 +

4

b) Kabak satışı, patlıcan satışından azdır.

c) Domates, en fazla satışı yapılan sebzedir.

3

S10.Toplama işlemlerini zihinden yapalım.

8

2

2 4  -

20

96

Satış miktarı (kg)

S12. Parkta 8 çocuk oynuyordu. 5 çocuk daha S7.  Elif 15 yaşında, kardeşi ise ondan 7 yaş

küçüktür. Elif'in kardeşinin yaşı kaçtır?

3 0

saat:………buçuksaat:………..…

n

n
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yazalım.

13

S6. Aşağıda  verilen  geometrik cisimleri

isimleri ile eşleştirelim.

 -

salatalık

5 9

S5.Çıkarma işlemlerini zihinden yapalım.

5

toplanarak ortadaki sayıya

ulaşılmaya çalışılıyor. Buna

a) 2        b) 18       c) 10

Silindir

Dikdörtgen 

prizma

göre, sembolle gösterilen

yerlere yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

Sebzeler

domates

patlıcan

S3.  12 sayısını, yarısı ile toplarsak sonuç kaç

S8. Verilen tabloya

göre, hangi bilgi

yanlıştır?

ne ad verilir?

a) açı b) kenar c) köşe

S2. Okla gösterilen kısma 

n

n

n

n

a) 9           b) 10           c) 11

S11. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı

 =

1

13


