
S1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. S9. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 36,  fark 28 ise,

eksilen sayı kaç olur?

3 8 5 3 1 5

 + 4 7  + 2 9 1 8 ……….

 + 3 7  - ….……

………..

S2.Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları

bulalım.

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

5 3

 + 1  + 6  + 2 9 ……………… ………………

7 0 6 4 7 5
……………… ………………

S3.Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapalım. 

S11. Bir marketteki 90 kilogram elmanın her gün 8

8 1 5 3 6 6 kilogramı satılıyor. Üç gün sonra satılacak kaç kilo-

 - 3 5  - 1 6  - 4 7 gram elma kalır?

Toplam Geriye

 1.gün 2.gün 3.gün satılan Kalan

S4. Çıkarma işlemlerine  " Eksilen "sayıyı bulalım.

 - 1 4  - 2 7  - 4 3
5 8 2 6 3 5   

S12. Bir terzi 53 metreli kumaşın 28 metresi ile pan-

S5. Çıkarma işlemlerine  "Çıkan "sayıyı bulalım. tolon dikiyor. Buna göre, terzinin kullanmadığı kaç

metre kumaşı kalır?

8 4 3 6 7 0

 -  -  - Kullanılan Kalan

5 5 1 9 4 2 kumaş Kumaş

S6.  Aşağıda  verilen  toplama  işleminde  tahmini  ve

gerçek toplamı bulalım.

S13.    70 sayfalık bir kitabın, birinci gün 24 sayfasını , 

ikinci gün 19 sayfasını okuyan Rasim'in, geriye oku-

madığı kaç sayfası kalır?

3 8 Geri Kalan

 + 4 5  + 1.gün 2.gün       sayfa

S7.  Aşağıda  verilen  çıkarma  işleminde  tahmini  ve 

gerçek farkı bulalım.

S14.   4 birlik 7 onluktan oluşan sayıdan 19 birlik çı-

karılırsa fark kaç olur?

5 2

 - 2 7  -

S15.  80 kişilik bir sinema salonunda tüm izleyiciler 

salona alındıktan sonra 16 koltuk boş kalıyor. Buna

S8.    43 fındık  18 fındıktan kaç fazladır? göre, sinema salonunda kaç izleyici bulunmaktadır?

44 44

56 38

On. Br.

Fark Fark

81 58

25 36
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İYİ ÇOCUKLAR

Caner ile Merve kardeştiler. Evleri bizim sokağın sonundaydı.Bütün komşular onları çok severdi. Caner 

esmer ve siyah saçlıydı. Merve ise sarışın ve sarı saçlıydı. Bir sabah Caner ile Merve parkta oynuyorlardı.

Yolun kenarında Davut Dede'yi gördüler. Davut Dede yaklaştı. Elinde iki tane pazar torbası vardı. Çok 

yorulmuş ve terlemişti. Caner ile Merve hemen koştular. Davut Dede'ye "Sen yorulmuş ve terlemişsin, eşyala-

rını biz taşıyalım." dediler.

Davut Dede'nin eşyalarını eve kadar taşıdılar. Davut Dede, çok mutlu olmuştu. Caner ile Merve de yaşlı 

bir adama yardım ettikleri için çok mutluydular. Davut Dede onlara teşekkür etti. Caner ile Merve parka oyun  

oynamaya döndüler.

SORULAR

S1. Parçaya göre Merve ile Caner'in fiziksel özellikleri nelerdir?

S2.Davut Dede neden yorulmuş?

S3.Merve ile Caner'i mutlu eden olay nedir?

S4. " Hepimiz yarışmaya katılmaya  hak kazandık. "  cümlesi kaç heceden oluşur?

S5.  " Çocukları görmek için pencereden bakardı. " cümlesi kaç sözcükten ( kelimeden ) oluşur?

S6. " Telefonunu almak için eve geri döndü. " cümlesi kaç sesten ( harften ) oluşur?

S8.      "Elinde iki tane Pazar torbası vardı."        cümlesindeki   sözcüklerden  hangisi   alfabetik   sıraya  göre 

en  sonda yer  alır?

S9.Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) yaşlı= c) siyah= d) kenar=

b) mutlu= ç) çok= e) ev=

S10.Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını çizerek gösterelim.

a)Caner ile Merve hemen koştular. c)Bütün komşuları onları çok severdi.

b) Davut Dede onlara teşekkür etti. ç)Caner ile Merve, parka oyun oynamaya döndüler.

S11.Metinde geçen tek heceli sözcükleri yazalım.

S12.Metindeki hangi kelimelerde hem kalın hem de ince ünlü birlikte yer alır?

S14.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım.

a) mutlu= c)ihtiyar= d)sabah=

b)yorgun= ç) çok= e) siyah=

S15.Aşağıda yanlış yazılmış olan soru ekini ( mi? ) düzelterek doğru şekliyle cümleyi yeniden yazalım.

a) Evin manzarası çokmu güzel? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Her hafta sinemaya gidermisin? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Kardeşin de  bize geliyormu? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ç) Masadaki kitabı verirmisiniz? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Annem börekmi yapmış? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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