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n n kaloriferli

kurtlar

a) b)

sahiptir?

ünite n n matkap

yapıştırıcı n n etkinlik

potin

eridi.  Su birikintisinin üstünde şapkası ve 

paltosundan başka bir şey kalmadı.

S1. Kardan adam, neden eriyip yok olmuş?

SORULAR

zannetmiştir?

eşyaları kaldı?

kuttuğunu düşünüyor?

S2. Kardan adamı kimler yapmıştı?

n

S4. Eriyen kardan adamdan geriye hangi

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

S9. Aşağıda verilen sözcüklerden harf

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

n varlık

yara

( ses )  sayısı aynı olanları eşleştirelim.

  KARDAN ADAM   

   - Ben güneşi korkuttum. Bugün güneş hiç 

görünmedi, dedi.

    Ertesi  sabah, güneş  parlak  ışıklarıyla  

 sayısı aynı olanları eşleştirelim.

Çevresindeki çocukları gören kardan adam,

3

S8. Aşağıda verilen sözcüklerden hece

kendini önemli bir kişi sandı.
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hoşlandı.Az sonra şıpır şıpır terlemeye baş-

ladı. Öğleye doğru  kardan  adam,  iyice 

    Dün gece çok kar  yağmıştı. Bu sabah,

Murat ve arkadaşları, kocaman bir kardan 

adam  yaptılar. Çocuklar, kardan  adamın 

çevresinde  toplandılar, şarkılar  söylediler.

doğdu.Kardan adam güneşin ilk ışıklarından 

pardon

n

S5. Hikayeye göre, Kardan adam, neyi kor-

a) Yağmuru     b) Güneşi      c) Çocukları

S3. Kardan adam, kendini neden önemli biri

S10." Okulun kapanmasına az bir süre vardı "

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

*Cümlesi ……….. heceden oluşur.

S6. Sözcüklerden hangi ikisi eş anlamlıdır?

n n sarp

1 2

u

n çaresiz

stepne

4

a) 1 - 3      b) 2 - 4     c) 3 - 2

l değerli

n

hafif yanıt

ağır cevap

tekerleme

S7. Hangi sözcük

daha fazla heceye

c)l n u

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

   Çocuklar okuldan , döndüğünde  kardan 

adam çoktan yok olmuştu.



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

İleriye 5 ' şer sayma:

5  =

 +  =

n Haziran

q Eylül

n Ağustos

q

kaçtır?

a)

saat: 10 saat : 1 buçuk

saat modelleri üzerinde gösterelim.

2 ay sonra gelen ayların

isimleri hangi seçenekte 

doğru olarak verilmiştir?

2

olan işlem hangi sembolle gösterilmiştir?

c)

S11. Burhan’ın 9, Esin’in 7 ve Furkan’ın 2 

S3.Tablodaki  aylardan,

S6. Aşağıda belirtilen zamanları verilen

3

 =

Ocak

Temmuz

cevizi vardır.  Üçünün  cevizleri  toplamı 

……….tane bütün ceviz, 

………..tane yarım ceviz eder.

S10. Aşağıda verilen ifadelerde boş bıra-

 +

6

5

kılan yerlere uygun sayıları yazalım.

9

S5. Aşağıda verilen toplama işlemlerin-

de toplanan sayıların  yerini  değiştire-
rek toplamları yeniden hesaplayalım.

 +

1

 =

8

9

9 2
 +

2

3 849

 - 2

74

S9.Toplama işlemlerini yapalım.
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5 30

1

S2. Yanda yüzlük tablonun 

a) 16 - 44     b) 22 - 37     c) 31 - 23

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

n 

3

re, sembolle işaretli kısımlar- 40
da hangi sayılar yer alır?

S7.Yukarıdaki görsele göre, sonucu yanlış

bir kısmı verilmiştir. Buna gö-

8

9

 - 8 5

12

17

9

n

q Aralık

a) b)

a)

S8. Üç üçgen, iki yıldız kuralına göre sıralan-

b)

c)

b)

mış olan örüntü hangi seçenekte verilmiştir?
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c)

q
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