
  

…………………………………………….. 
Merhaba arkadaşlar, benim adım Melis,  
Annem babam ve kardeşimle beraber yaşıyorum. 

Ailemi çok seviyorum. Ama annemle bir konuda hiç 
anlaşamıyorum. Anneme oyuncaklarımın yerini 
beğendiremedim gitti.  

Bana oyuncaklarımı almam için kocaman bir sepet 
alındı. Rengârenk, çok güzel bir sepet. Annem 
oyuncaklarımın her zaman sepetin içinde durmasını istiyor. 
Ama oyuncaklarımın o sepetin içinde sıkıldıklarını hiç 
anlamıyor. 

Oyuncak arabam, odamın halısını turlamak istiyor. 
Oyuncak tavşanım, bazen pencerenin önünde durup dışarıyı seyredeyim diye 
tutturuyor. Oyuncak gitarım, yatağın üzerinde zıplayarak onu çalabileyim diye 
beklemekten mutlu oluyor. Trampetim odamın kapısında asılı olursa her an elimin 
altında olacağını düşünüyor. Oyuncaklarımın istekleri hiç bitmiyor. Ama annem 
  oyuncaklarımı anlamıyor sanırım. Ben ne yapayım? 
          Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 
1.  Bu olayı kim anlatıyor? Ailesinde kimler var? 

 
2.  Çocukla annesi hangi konuda anlaşamıyor? 

 

3.  Çocuk oyuncaları neden sepete koymak istemiyor? 
 

4. Böyle bir durumda olsan sen ne yapardın? 
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Oluş sırasına göre sıralayıp yazalım. 
Çantamı kontrol ettim. 
Sabah erkenden uyandım. 
Kahvaltımı yaptım. 
Elimi yüzümü yıkadım.  
Servise binip okula gittim. 

Kıyafetlerimi değiştirdim. 
Eve geldim. 
Ödevlerimi yaptım. 
Yemeğimi yedim. 
Elimi, yüzümü yıkadım. 

Hasta olduğu için ………………………………. 

………………………. için başarılı oldu. 

Hava sıcak olduğu için………………………….. 

Yorgun olduğu için ……………………………… 

Sular kesildiği için ………………………………. 

……………………………  için hasta olmadım. 

Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Toplam çilek sayısı:……. 
Üçerli kaç grup olur?......... 
Altılı kaç grup olur?..... 

Toplam çocuk sayısı:….. 
Beşerli kaç grup olur?..... 
İkişerli kaç grup olur?...... 

Toplam top sayısı:….. 
İkişerli kaç grup olur?........ 
Dörderli kaç grup olur?..... 
 

9 sepetin her birine 5’er meyve koydum. 
Meyvelerin 17 tanesi yenildikten sonra 5 
tanesi çürüdü. Kaç meyve kaldı? 

Murat 4 yaşındadır. Babasının yaşı, Murat’ın 
8 katıdır. Annesi, babasından 2 yaş küçük 
olduğuna göre annesi kaç yaşındadır?    

Oyunda 8 grup olduk. Her grupta 4 çocuk 
vardı.  6 çocuk daha gelince oyun oynayan 
çocuk sayısı kaç olur? 

5 koli yumurta aldım. Her kolide 8 yumurta 
vardı. Bir düzinesini kullanınca kaç yumurta 
kalır? 

5’in 7 katından, 3’ün 8 katını çıkarırsak kalan 
kaç olur? 

8 koyunun ayaklarının toplamı, 12 tavuğun 
ayaklarının toplamından kaç fazladır? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kâğıda yazalım. 

Aşağıdaki işlemler dizisini tamamlayalım. 

  7 2  
- 2 4 
      

  ……  
+ 3 3  

  ……   
 

  ……   
- 1 9  

  ……     
 

  …….   
+ 3 5 
  ……     
 

  …….   
- 4  1 
  ……     
 

  ……  
- 2 7  

  ……     
 

  ……   
+ ……  

  8 8     
 

8 + 7 = 3 X 5 19 + 5 = 8 X ….. 20 – 5 = 10 + … 

19 - 5 = … +  7 2 X … = 15 – 1 9 X … = 40 - 4 

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen terimi bulalım. 

1. Hırsızlık anında aramamız gereken numara 
hangisidir? 
A. 155 B. 110 C. 183 

2. Hangilerinin tamamı deniz taşıtıdır? 
A. Tren, metro, sandal 
B. Şilep, feribot, gemi 
C. Feribot, tramvay, zeplin 

4. Bisiklet sürerken hangisi gerekmez? 

A. Kask B. Emniyet Kemeri C. Dizlik 

3. Hangi eşleştirme yanlıştır? 

A. İftaiye–110 B. AFAD–112   C. Polis–155 

5. Hangisi yanlış değildir? 
A. Servise sıra ile binmemek 
B. Otobüste yüksek sesle konuşmamak 
C. Hasta ve hamilelere yer vermemek 

6. Hangisini kullanmamız tehlikelidir? 

A. matkap B. Bilgisayar  C. Tablet 
 

Soruları okuyalım, doğru cevabı işaretleyelim. 

Aşağıda verilen görsellere göre soruları cevaplayalım. 

 


