
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S11.Şekille verilen toplama işlemini çarpma şeklin-

 de yazalım.

2 9 4 7  +  +  +  +  +

 + 3 6  + 1 7 x 5

7 5

S2.Aşağıda  verilen  işlemleri yapalım. ………..tane………= ……..x………

7 4 S12. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 3 3  - ……………… ………………

5 8 4 8

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 5 TL :……………….Kr b) 3 TL 40 Kr:…………………….Kr S13.  24  kuş üç tane ağaca eşit olarak konuyor. Buna

c) 170 Kr:………TL…………Kr ç) 875 Kr:….…..TL……..…..Kr göre, her bir ağaca kaç kuş konmuş olur?

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım.

1 9 : 4 0 0 8 : 1 5

 - 1 2 : 2 5  + 0 9 : 3 5

S14.Birler basamağı 7, onlar basamağı birler basama-  

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ğındaki rakamdan 3 eksik olan iki basamaklı  sayının,

4 x 5 =..……. 6 x 1 =..……. 0 x 10 =..……. basamak değeri farkı kaçtır?

6 x 2 =..……. 7 x 10 =..……. 9 x 2  =..…….

8 x 3 =…….. 5 x 7 =…….. 4 x 4 =……..

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7   =…….tane……=……..x…… S15. Yandaki çıkarma işleminde …………

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz. verilmeyen sayının, sayı değeri  - 2 4

a) 8 x 5  =……………………………………………………………………… çarpımı kaçtır? 4 8

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan

çizerek vakitleri gösterelim.

S16.   Bir çarpma işleminde çarpım 36, çarpanlardan

biri 4 olduğuna göre, diğer çarpan kaçtır?

x  =

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S17. Emre'nin 8 misketi vardı. Tamer'in misketleri 

ise ondan 6 misket fazladır. İki arkadaş misketlerini

karıştırıp eşit olarak paylaştılartıklarına göre, her bi-

rinin kaçar tane misketi olur?

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S18.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 4 m :………………cm b) 2 m  80 cm :……………..cm

c) 154  cm :…….m………cm      ç) 527 cm :…….m…...…cm

Her birinin

Misketi

17:30

Toplam

Misket

02:00

28

312

E T

saat dakika saat dakika
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ÇOK   BEKLEDİM… S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Hava çok sıcaktı. Şehirde adeta yaşam durmuş, tüm

insanlar evlerine çekilmişti. Dışarıya insanlar zorunlu- a) ak  : ç)  nazik  :

luktan çıkıyordu.

Havanın çok sıcak olmasına rağmen derslerimiz çok b) zayıf : d) özgür  :

keyifli geçti. Öğretmenimiz, sıcak havalarda bol su iç-

meyi ihmal etmememiz gerektiğini söyledi. Aksi tak- c) boş : e) bedava  :

dirde, vücudumuz susuz kalırmış. Bugün suyum erken

bitti. O yüzden hemen kantine gidip bir tane daha su S8.  " Hoca, eşeğine ters binmiş köyüne gidiyormuş . "

aldım. cümlesine göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Bugün okuldan sonra arkadaşlarla okulun bahçesin-

de buluşup futbol oynayacağız. Tabi ki önce eve gidip, a) Kim ? : b) Nasıl? :

karnımızı doyurup ödevlerimizi yaptıktan sonra eve git-

tim.Hemen elimi yüzümü yıkadım,yemeğimi yedim ve c)Nereye ? :

ödevlerimi erkenden bitirdim. Çünkü, arkadaşlara söz

vermiştim, zamanında orada olacağım, diye. Kararlaş- S9. " Çiko, önce sendeledi, sonra yere yuvarlandı.  "

tırdığımız saatte buluşma yerine gittim. Kendime gölge  cümlesine göre:

bir  yer  bulup  beklemeye başladım. Bekledim, bekle- a) Tümce kaç sözcükten oluşur? :…………

dim, ama gelen giden olmadı. Öylece ne kadar bekle- b) Tümce kaç heceden oluşur?: ……………

diğimi bile bilmiyorum. Gelen olmayınca sonunda eve c) Tümce kaç sesten oluşur? :………………

gittim. Ertesi gün arkadaşlarımı okulda buldum. Buluş-

ma yerine neden gelmediklerini sordum. Başka bir iş- S10.   Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun

lerinin çıktığını söylediler, gülümseyerek. Belli ki ben-  noktalama işaretlerini yazınız.

siz başka bir plan yapmışlardı.

Gelmemelerine  o kadar üzülmedim, ama gülmele- a)  Yazı yazarken hangi elini kullanırsın (   )

ri beni çok etkiledi.  Ağlamamak  için  kendimi  zor tut-

tum.Ne olursa olsun,sözünde durmanın kişilerin güve- b)  (   )  Ben, pano için yazı hazırlayabilir miyim (   )

nilirliği açısından çok önemli olduğunu anlattım. Aksi 

takdirde yalancı çobana döneceklerini söyledim. c)  Okula gelişlerimde trafik kurallarına uyarım (   )

SORULAR

S1. Çocuklar nerede buluşacaklardı? ç)  Başımız (    ) gövdemiz  (   )  kollar ve bacaklarımız

vücudumuzun bölümleridir (   )

S2.Öğretmenleri, sıcak havada neyi ihmal etmemele-

ri gerektiğini belirtti? S11.   Verilen   cümlelerde   boş   bırakılan   yerlere

uygun hâl eklerini yazalım.

S3. Çocuk arkadaşlarını nerede beklemiş? a) Tarık'ın    defter…..   ev....     kalmış.

b) Erhan'……   aldığım dosya….. Hakan'…..    verdim. 

S4. Çocuğu en çok etkileyen ne olmuş?

c) Ayla'nın babası  İngiltere'……   döndü.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

ç) Maviş Kuş,  İrem' in bardağın…….     su    içti.

a)  öğretmen : ç) sandal  :

d) Attığın   kartopu    kafam……     geldi.

b) şehir : d) baş  :

S12. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını

c) rakam : e) sığır : düzelterek yeniden yazalım.

a)  Ebru'lar, bilir sokakta oturuyor ?

S6.   " Buluşma yerine neden gelmediklerini sordum." 
…………………………….………………………………………………………………………

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en b)   Atatürk, türk dil kurumunu ankara'da kurdu !

 sonda yer alır? …………………………….………………………………………………………………………
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