
S1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. S9.Şekille verilen toplama işlemini çarpma şeklinde

 yazalım.

8 8 3 4

 + 4 6  + 5  + 7

8 0 8 5  +  +  +  +

S2. Çıkarma işlemlerine  " Eksilen "sayıyı bulalım.

………..tane………= ……..x………

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

 - 3 4  - 1 7  - 5 8 ……………… ………………

5 5 4 6 3 3

……………… ………………

S3. Çıkarma işlemlerine  "Çıkan "sayıyı bulalım.

S11. Bir terzi 2 m 59 cm'lik  kumaşın   86 cm'lik   iki

5 1 8 3 6 0 parçasını kullanıyor. Buna göre, terzinin ne kadar 

 -  -  - kumaşı kalır?

1 9 6 6 4 8

S4.  Aşağıda  verilen  toplama ve çıkarma işlemlerinde

 tahmini  ve gerçek toplam ve farkı  bulalım.

S12.  Okan, Veli'den 5 yaş küçüktür. Veli 13 yaşında

olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

2 5 7 4

 + 4 4  +  - 2 8  -

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. S13.     35 - 42 - 47 - 54 - A - 66 - 71 - B      örüntüsüne

6 x 1 =..……. 3 x 4 =..……. 8 x 2 =..……. göre A + B  işleminin sonucu kaçtır?

5 x 0 =…….. 4 x 8 =…….. 7 x 3=……..

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz. S14.  Bir markette, her birinde 6 yumurta bulunan 

15 koli bulunmaktadır. Yumurtaların 76 tanesi satıl-

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3   =……..tane………=……..x……… dığına göre, geriye satılmayan kaç yumurta kalır?

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 5 x 7  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan S15. Kitabımı bir haftada bitirmek için her gün 5 

çizerek vakitleri gösterelim. sayfa okumam gerekiyor. Buna göre, hikayem kaç

sayfadır?

S16.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 3 m :………………cm b) 6 m  32 cm :……………..cm

S17.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 280 cm :…….m………cm b)407 cm :…….m…...…cm
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TUTUMLU TURGUT S6.Aşağıda verilen cümlelerde fiil(iş,hareket,eylem)

Ben Turgut. Savurgan olmadığım için arkadaşlarım olan kelimelerin altını çizerek gösterelim. 

bana  "Tutumlu Turgut " diyorlar. Tutumlu olamak iyi

bir  davranış  olduğu için bundan  hiç rahatsız olmuyo- a) Her sayfasına yazı yazıyorum.

rum. Aksine böyle demeleri beni mutlu ediyor. b) Kişisel eşyalarıma zarar vermiyorum.

Nasıl mı tutumlu oluyorum? Şimdi size anlatayım. c)Suyu ve elektriği işim biter bitmez kapatıyorum.

Harçlıklarımın  tamamını  harcamıyorum.  Bir  kısmını ç)Harçlıklarımın tamamını harcamıyorum.

kumbarama atıp biriktiriyorum.

Kalemlerimi gerekmediği sürece açmıyorum. Def- S7.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım.

terlerimi karalamıyorum, sayfalarını yırtmıyorum.  Her 

sayfasına yazı yazıyorum. a) tutumlu: ç) mutlu:

Zamanımı boş geçirmiyorum. Müzik dinleyerek, te-

miz havada dolaşarak, resim yaparak değerlendiriyo- b) dikkatli: d) gereksiz:

rum.

   Okuldaki ders araçlarına ve kişisel eşyalarıma zarar c) boş: e) çok :

 vermiyorum. Sıraları çizmiyorum. Teneffüslerde boş

yere tebeşir harcamıyorum. Suyu ve elektriği işim bi- S8.Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerle kurallı

ter bitmez kapatıyorum, gereksiz yere harcanmasına i-  ve anlamlı cümleler oluşturalım.

zin vermiyorum.Telefonla konuşurken sözü uzatmıyo- a) çantayı- ağır - bu - taşıyamıyorum 

rum. Kısa ve öz konuşuyorum.

Ayakkabılarımı ve giysilerimi kullanırken özenli dav- …………………………………………………………………………………..

ranıyorum. Tutumluyum dedim ya, her şeyde tutum-

luyum. Paramı, eşyamı, zamanımı dikkatlice kullanıyo- b) çok - görünüyor - heyecanlı - herkes

rum. Gereksiz harcama yapmıyorum.

Tutumlu olma alışkanlığını annemden, babamdan …………………………………………………………………………………..

ve öğretmenimden öğrendim.  Çok mutluyum, huzur-

luyum. c)kar - ulaşımı - yağışı - engelliyor

Haydi, artık sizde tutumlu olun. Size de tutumlu de-

sinler. Unutmayın, bana " Tutumlu Turgut" diyorlar. …………………………………………………………………………………..

İsmail MALATYA

S1.  Arkadaşları  Turgut' a  neden  " Tutumlu Turgut " ç)Minnoş'u - babam - bahçeye - çıkardı

adını vermiş?

…………………………………………………………………………………..

S2.  Turgut, tutumlu  olma  alışkanlığını  kimlerden öğ- S9. Aşağıdaki  cümlelerde  boş bırakılan yerlere uy-

renmiş? gun hal eklerini yazarak tamamlayalım.

a) Yemek……..      sonra     ellerim…..       yıkarım.

S3. Tutumlu Turgut, harçlığını nasıl kullanıyor?

b) Bu    konu……      ben   de    anlamadım.

S4.  "Size de tutumlu desinler." cümlesinde hangi söz- c) Serap'…..     annesi güzel bir hediye almış.

cük alfabetik sırada en sonda yer alır?

ç) Ayaklar…   ve   eller…    korku…..     titriyordu.

S5.Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. d) Ayak…..    duramayacak  kadar  yorgunum.

a) Söz : ç) temiz: e) Market……..    bal   almayı  unutma.

b) zaman: d) lüzumsuz: f) Defterin….     şekiller….     kolayca   çizdi. 

c) savurgan: e) ziyan : g) Kırtasiye…….   iki    kırmızı   kalem   aldı.
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