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

1

n n nazik

4

pişmiş n

sayı

soğuk

S9.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlam-

ham

kaba

S3.Onur, uzayda ilk olarak nereye ulaştı?

n

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

ONUR  UZAYDA

  -Oğlum yine üstün açık, televizyon karşısında

tümsek

inmeye karar verdiğinde çok heyecanlıydı.Tam

S8.Verilen cümlede yapılan yazım yanlışlarını

zamanda Dünya'nın uydusuydu. Aracıyla Ay' a

S7.Başta  verilen  sözcüklerin  eş anlamlarını 

annesinin sesiyle uyandı:

2

3

S2. Onur, neden uçuyormuş gibi hissediyor?

S1. Onur'un nasıl bir kıyafeti varmış?

kontrol  masasında gerekli  çalışmaları yapar-

görünüyordu.  Üstünde  bulutların  oluşturduğu

yıldızlar Dünya'dan çok uzaktı. Bunları düşünür-

beyaz lekeler vardı.

   Onur, uzayda yol aldıkça yıldızlara yaklaşa-

   Onur, uzay gemisinin içindeydi.Üstünde dalgıç

kıyafetine benzeyen dayanıklı giysiler vardı.Ba-

şında ise yuvarlak cam bir kavanoz…Bir ara 

kendisini uçuyor gibi hissetti.Bunun nedeni Dün-

ya'dan uzaklaştıkça yer çekiminin azalmasıydı.

SORULAR

   Uzay aracının penceresinden, uzaklaştığı Dün-

74                                         GÜNLÜK ÖDEV         www.ogretmenincantasi.com

kadar çabuk yaklaşmasının nedenini biliyordu.

Ay, yıldızlara göre Dünya'ya çok yakındı. Aynı

cağını zannediyordu. Düşündüğü olmadı, çünkü

S4.Dünya, uzaydan bakınca neye benziyormuş?

S6.  " Hava çok sıcak olduğu için………."

olgun n

ken birden Ay' ı çok yakınında gördü. Ay'a bu

Cümlesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

a) üşüdüm    b) uyudum     c) terledim

pay

yan taraftan bul ve sayılar ile eşleştir.

ayaz

hisse

düzelterek yeniden yazalım.

larını yan taraftan bul ve eşleştir.

n çiğ

a) b) c)

uyumuşsun. Haydi ! Yatağında uyu.
"kaplumba, yarış ta Tavşan' ı geçmiş. "

ya' ya baktı. Dünya küçük,  mavi  bir  top gibi 

rakam

kasis

a) mavi topa   b) beyaz buluta   c) sarı yıldıza

S5. Yandaki bulma-

cada, çoğul adlar

boyanırsa, tablo nasıl

görünür?

soru komşular

tahta eller

sınıflar pano



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

Geriye 1 ' er sayma:

11.

şubat 8.

?

ondan 2 fazla balığı olduğuna göre, İsa'nın

S2. Yandaki verilen,

işlemleri sonuçları ile

eşleştirirsek hangi se-

çenek doğru olur?

a) 8       b) 3      c) 5

a) 10 Nisan    b) 21 Nisan    c) 26 Nisan

9.

5.

6.

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

S5. Verilen örtüntüde eksik olan şekli bul 

7 + 3

a) b)

a)

göre, bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

kaç balığı vardır?

S10.Toplama işlemlerini sonuçları ile eşleştirelim.

6 + 5  7 + 8

S7. Kemal, 23 Nisan'dan 3 gün sonra doğ-
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4

muştur. Kemal'in doğum günü hangi gündür?

18

S4.Çıkarma işlemlerini sonuçları ile eşleştirelim.

?

kaç olur?

temmuz

S3.Hangi saat tam 5' i göstermektedir?

 13 - 8

15

4

c)

S8. Sema ile Seda ikiz kardeştir. Sema 4 ya-

şında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı

1 2 3

S9. Hangi sayıya 2 eklersek 9 olur?

a) 3      b) 7    c) 4

c)

b)

9 + 5 10

5

14

9

Sınıfta çikolata alamayan 4 öğrenci kaldığına
S12. Erhan'ın 4 balığı vardır. Arkadaşı İsa' nın

S6. Uğur öğretmen, kantinden 12 çikolata aldı. 

S11.Aşağıdaki tabloda verilmeyen ayların

3.

7.

2

11 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
4.

Her bir öğrencisine bu  çikolatalardan  verdi. 

n

n

n

n

n

n

 6 - 5  13 - 4  8 - 0  7 - 3

8 4 9 1
11 9

1.

2.

 9 + 0  1 + 3

1 2 3 4

12.haziran

kasım

10.


