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

 yazalım.

7 3 7 3

 + 5 9  + 2  + 9  +  +  +  +  +

8 1 6 0

S2. Çıkarma işlemlerine  " Eksilen "sayıyı bulalım. ………..tane………= ……..x………

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

 - 2 5  - 3 9  - 1 6 ……………… ………………

4 3 5 5 2 8

……………… ………………

S3. Çıkarma işlemlerine  "Çıkan "sayıyı bulalım.

S11.  Tanesi 8 lira olan tokalardan 4 tane alan Jale,

7 2 9 1 5 2 satıcıya 100 lira veriyor. Buna göre Jale, kaç lira para

 -  -  - üstü almalıdır?

2 5 6 4 1 3

S4.  Aşağıda  verilen  toplama ve çıkarma işlemlerinde

 tahmini  ve gerçek toplam ve farkı  bulalım.

S12. Semih 13 yaşındadır. Annesinin yaşı Semih'in

yaşının 5 katından 17 eksiktir. Buna göre, ikisinin 

yaşları toplamı kaçtır?

6 6 5 4

 + 1 6  +  - 3 8  -

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. S13. Sinemada saat   20:00'da  başlayan film , bir bu-

3 x 9 =..……. 5 x 4 =..……. 7 x 2 =..……. çuk saat sonra  bitiriyor. Buna göre, film bittiğinde

saat kaç olur?

2 x 0 =…….. 3 x 8 =…….. 5 x 3=……..

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

 +

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2    =……..tane………=……..x………

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz. S14.   18   fazlası  62  olan  sayı kaçtır? 

a) 9 x 3  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan S15. 8 koltuklu bir minibüste her koltukta üçer kişi

çizerek vakitleri gösterelim. oturulmaktadır. Koltukların 6 tanesi dolu olduğuna

göre, minibüsün tamamen dolması için kaç yolcu ge-

rekir?

S16.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 4 m :………………cm b) 1 m  74 cm :……………..cm

c) 360 cm :…….m………cm ç)202 cm :…….m…...…cm
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BİR DİLİM EKMEK S12.Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

Evvel  zaman  içinde  bir  hükümdar varmış. Bir gün 

kendi kendine : " Ah ! Ne olurdu her şeyimi altın yapa- a) hükümdar: ç) tılsım :

bilseydim." demiş. O sırada önüne bir peri çıkmış.

" İstersen seni tılsımlayayım da her neye dokunur- b) zengin: d)  kişi :

san altın olsun. " demiş.  " Öyle bir şey yaparsan, ben

dünyanın  en mesut adamı olurum." demiş hükümdar. c) yiyecek: e) baş: 

Peri,  hükümdarı   tılsımlamış   ve  ortadan  kaybolmuş.

Hükümdar, eline  hemen  bir avuç toprak almış. Onun S13.Aşağıda verilen cümlelerde fiil(iş,hareket) olan 

altın olduğunu görmüş. Sonra etrafında bulduğu şey- kelimelerin altını çizerek gösterelim. 

leri bir bir eline almaya başlamış. Onların da hepsi al a) Tek bir dilim ekmek yiyebileyim.

tın olmuş.  Hükümdar, bir anda  büyük bir hazinenin 

sahibi olmuş. b)O zaman bağırmaya başlamış.

Yemek  vakti  gelince  hükümdar,  sofranın  başına 

oturmuş. Ekmeğe dokunduğunda, ekmek bir anda al- c) Onun da altın olduğunu görmüş.

tına dönüşmüş. Hükümdar, elini hangi yemeğe dokun-

duysa hepsi de altın oluvermiş. Halbuki karnı fena hal- ç) Eline hemen bir avuç toprak almış.

de acıkmış. Ne yapacağını şaşırmış. Açlıktan bayılacak 

hale gelmiş. O zaman bağırmaya başlamış .   "Vazgeç- S16.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım.

tim! Bütün bu altınlar, bütün bu hazineler olmasın, tek

bir dilim ekmek yiyebileyim.Bir dilim ekmek! " demiş. a) çıkmak: ç) cimri:

SORULAR

S1. Hükümdarın bu hayatta en çok istediği şey neymiş? b) korkak: d) açlık :

c) akıllı : e)mesut:

S2.Hükümdarın dileğini gerçekleştirmek için önüne

kim çıkmış? S17.Aşağıdaki tabloda verilen isimlere hal eklerini

ekleyip yazalım.

S3. Hükümdar, bir anda neye sahip olmuş?

S4.Hükümdar, neden bayılacak hale gelmiş?

S5.Sizce hükümdar neden pişman olmuş?

S7. " O sırada önüne bir peri çıkmış. " cümlesinde kaç

ses ( harf ) bulunur?

S8.  "Hükümdar, eline  hemen  bir avuç toprak almış."

cümlesi kaç heceden oluşur?

S18. Aşağıda yanlış yazılan özel adların doğrusunu

S9.  "Hükümdar, elini hangi yemeğe dokunduysa hep- karşılarına yazalım.

si de altın oluvermiş."  cümlesi kaç sözcükten oluşur?

S10."Açlıktan bayılacak hale gelmiş."cümlesinde hangi

 sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır?

S11. Aşağıdaki tabloda ince ve kalın ünlülerin birlikte

yer aldığı sözcükleri boyayalım.

TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ

ekmek hükümdar peri pişman

Yalın Hal

 -e   Hali

hayatta altın halbuki dilim

hazinenin vakti onların oluvermiş

 -i  Hali

  -de  Hali

 -den  Hali

kaşık ayva Bursa

Tuz gölü

ankara Belediyesi

akşam gazetesi

kafkas sokak

mehtap'lar


