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Kemal amca çocukları çok severdi( ) Onur, Kemal amcanın tek yeğe-
niydi( ) İkisinin de boş olduğu zamanlarda oyunlar oynarlar( ) gezerler( ) 
eğlenirler( ) vaktin nasıl geçtiğini anlamazlardı( ) Bir gün Onur, amcasına 
şöyle dedi: 
   — Amcacığım, ben de büyüyünce doktor olmak istiyorum( ) Ne dersin( ) 
Amcası, Onur( )un başını okşadı( ) Sonra ona şöyle cevap verdi: 
   — Doktorluk çok güzel ama çok özverili bir meslek( ) Uykusuz gecelere( 
) soğukkanlı ve sabırlı olmaya( ) bazen insanlara istemediğin haberleri ver-
meye dayanabilecek misin( ) Bütün bunları göze alabiliyor musun( ) 
Onur düşündü( ) Amcasının yüzüne kararlı bir ifadeyle bakıp şunları söyledi: 
— Evet amcacığım( ) her şeyi göze alıyorum( ) 

Demet ARIOĞLU 

Metni iki kez okuyalım. Soruları cevaplayalım. Noktalama işaretlerini yazalım  

1. Çocukları seven kimdir? 
 
 

2.  Kemal amca ve Onur boş kaldıklarında ne yaparlarmış? 

 
3.  Onur büyüyünce ne olmak istiyormuş? 
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okulumuzun adı cumhuriyet ilköğretim okuludur. 

bu kitabı bana doğum günümde ceren hediye etmişti. 

ablam kitapçıdan türkçe - ingilizce sözlük aldı. 

Aşağıdaki cümlelerdeki yanlışlıkları bulup düzeltelim, defterimize yazalım. 

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını 
yazalım ve cümle içinde kullanalım. 

yakın ileri dolu 

yarar kara tatlı 

eğik akşam gitmek 

Tek başına anlamı olmayan sözcükleri boya. 

ama anlam veya 

sayfa fakat tatlı 

kadar yön ile 
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 Konuşma ve dinleme ile ifadeleri tamamlayalım. 

Konuşmacının sözünü ………………………….. 

Sınıfta ……………….    ………….. konuşmalıyız. 

Sabahları ailemize …………….. deriz. 

Hasta olan arkadaşımıza …………………… demeliyiz.  

Arkadaşımız konuşurken onu ……………………… . 

Konuşmacı ile …………… …………….. kurmalıyız.  

Konuşmacının ……………. dağıtacak hareketler yapmam. 

50’ye yuvarlanan sayıların en büyüğünün 
birler basamağındaki rakam?................................. 

8 birlik + 6 onluktan oluşan sayı hangi 
onluğa yuvarlanır ?........................................... 

80 ‘e yuvarlanan en küçük sayı=  
….. birlik + ……. onluk =…………. 

Hangi sayılar 70’e yuvarlanır? 
...................................................................................................
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Büyükten küçüğe sıralayalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. 

Sayıyı yaz, en yakın onluğa yuvarla 

5 onluk + 2 birlik  

7 onluk + 4 birlik  

….. ….. 

….. ….. 

8 birlik + 2 onluk 

9 onluk + 7 birlik  

….. ….. 

….. ….. 

4 birlik + 2 onluk  ….. ….. 

6 onluk + 3 birlik  ….. ….. 

Soruları cevapla 

Mavi formalı çocuk kaçıncı sıradadır? 

1. sıradaki çocuğun forması ne renk ? 

Sarı formalı çocuk kaçıncı sıradadır? 

günaydın 

dikkatini 

geçmiş olsun 

dinlemeliyiz 

göz teması 

söz alarak 

kesmemeliyiz 


