
S1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. S9. Bir çıkarma işleminde fark 28, eksilen sayı  60 ise

çıkan sayı kaç olur?

5 7 2 8 2 3

 + 2 4  + 1 6 3 7 ……….

 + 1 4  - ….……

………..

S2.Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları

bulalım.

S10. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

3 4 5 8

 + 2  + 6  + ……………… ………………

6 0 7 1 8 4
……………… ………………

S3.Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapalım. 

S11. Tolga, 81 sayfalık kitabın, birinci gün 26 sayfası-

7 2 4 4 8 5 nı, ikinci gün 35 sayfasını okuyor. Tolga, üçüncü gün

 - 5 0  - 1 6  - 3 9 kitabı tamamen okuduğuna göre, üçüncü gün kaç

sayfa kitap okumuş olur?

S4. Çıkarma işlemlerine  " Eksilen "sayıyı bulalım.  1.gün

2.gün

 + 3.gün

 - 2 6  - 4 3  - 6 4 Toplam

3 5 1 7 2 5   S12.   Aşağıda verilen sayı örüntüsündeki kuralı bula-

lım.        32 - 37 - 35 - 40 - 38 - 43 - 41 -….

S5. Çıkarma işlemlerine  "Çıkan "sayıyı bulalım.

 Kural :………………………...…………………………………..

7 1 5 7 9 1 S13. Aşağıdaki sayıların en yakın onlukları yazalım.

 -  -  -

3 3 2 4 6 8

S6.  Aşağıda  verilen  toplama  işleminde  tahmini  ve

gerçek toplamı bulalım.

S14.    Bir toplama işleminde toplananlardan biri 27,

diğer toplanan ise, ondan 12 fazladır. Buna göre, bu

toplama işleminde toplam kaç olur?

5 4

 + 2 7  +  1. toplanan

 +  2. toplanan

S7.  Aşağıda  verilen  çıkarma  işleminde  tahmini  ve   Toplam

gerçek farkı bulalım.

S15. Yandaki toplama işlemine 5 A

göre, A + B =? Kaçtır?  + B 8

8 5

7 3

 - 5 8  -

S16.   37 'den başlayarak 5 'er ritmik sayarken söyle-

diğimiz 5. sayı kaç olur?

S8.  67 sayısı, 39 sayısından kaç fazladır?   

( 67 sayısı ile 39 sayısı arasındaki fark kaçtır? )
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Tahmini

Toplam
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67

44
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17 15

44 54

59

60 51

23 23

32



  HANGİSİ TEHLİKELİ

Minicik bir fare yavrusu yuvadan ayrılıp çevreyi ilk kez dolaşmaya çıkmıştı.  Döndüğünde gördüklerini an-

nesine anlatmaya başladı:

 -Anneciğim, görsen neler gördüm ben bugün…Bize pek benzemiyorlardı ama, oldukça ilginçtiler. Birisi 

uysal ve terbiyeli, ötekisi ise zıpırın tekiydi. Çok korkuttu beni. Arada bir tüylü kollarını uçmak ister gibi oynatı-

yor, " Kukuri ku ! "  diye  tuhaf sesler çıkartıyordu. Tepesinde kırmızı bir et parçası asılıydı. Kuyruğu bir soru işa-

retini andırıyordu.Uysal ve terbiyeli olanın yanına sokuldum. Beni görür görmez öyle sevindi ki, gözleri parladı,

bıyıkları dimdik oldu! O sırada kırmızı tepeli, kuyruğu soru işaretine benzeyen yaratık kollarını oynatarak ve  " 

Gok ! Gok !" diye bir gürültü koparınca, korkup hemen kaçtım oradan!

Annesi:

 -Oğlum, dedi. O beğenmediğin çirkin yaratık iyi ki seni ürkütüp kaçırttı. Yoksa o uysal ve efendi görünüm-

lü yaratığa yem olabilirdin. Çünkü o, kedi denilen yaratıktır. Sen onun görünüşüne aldanma… Gerçi akrabamız

sayılır, ama kurnaz, iki yüzlü  canavarın biridir o! Ötekine gelince hiç de sandığın gibi değildir.Yemek dolapların-

da belki onun etine bile rastlarız bir gün…Sen asıl kediden kork, ondan uzak dur, emi!

İnsanların dış görünüşüne ve sahte tavırlarına aldanmayıp, hal ve gidişlerine göre onları değerlendirmeliyiz.

SORULAR

S1.Minik fare nereden ayrılıp dolaşmaya çıkıyor?

S2.Minik fare gördüklerini kime anlatıyor?

S3.Minik farenin gördüğü hayvanların özellikleri nelerdir?

S4.Minik farenin annesi hangi hayvandan uzak durmasını istiyor?

S5.Metin (Parça) kaç cümleden oluşur?

S6.Metnin 21. cümlesi kaç sözcükten(kelime) oluşur?

S7.Metnin 18.  cümlesinde kaç ses(harf) vardır?

S8.Metnin 5. cümlesinde kaç hece vardır?

S9. " Sen onun görünüşüne aldanma."     cümlesinde  hangi sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır?

S10.Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) aldanmak : ç) tuhaf: f) anımsamak:

b)ürkmek: d)uysal: g) kurnaz:

S11.Aşağıda verilen cümlelerden kurallı olanlara "K", devrik olanlara "D" harfi yazarak gösterelim.

a)Gördüklerini annesine anlatmaya başladı. c) Uysal ve terbiyeli olanın yanına sokuldum. 

b)Minik fare yuvadan ayrılıp başladı çevreyi dolaşmaya. ç) Korkup hemen kaçtım oradan! 

S12.Aşağıda verilen cümleler kaç sözcükten oluşmaktadır?

a) Minicik bir fare yavrusu yuvadan ayrılıp dolaşmaya çıkmıştı. (……..)

b) Kurnaz iki yüzlü canavarın biridir. (……..)

c) Çirkin yaratık iyi ki seni ürkütüp kaçırmış. (……..)

ç) Arada bir tüylü kollarını uçmak ister gibi oynatıyor. (……..)

d) Kuyruğu soru işaretine benzeyen yaratık kollarını oynatarak bir gürültü koparttı. (……..)

TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ


