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

 yazalım.

6 3 8 2

 + 2 9  + 1  + 5  +  +  +  +

6 5 8 1

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

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

 - 1 7  - 4 8  - 6 5 ……………… ………………

5 6 2 2 2 4

……………… ………………

S3. Çıkarma işlemlerine  "Çıkan "sayıyı bulalım.

S11.   Yarısı 6 olan sayının, 7 katı kaçtır?

8 2 7 5 4 4

 -  -  -

6 6 1 9 2 7

S4.  Aşağıda  verilen  toplama ve çıkarma işlemlerinde S12.   A B

 tahmini  ve gerçek toplam ve farkı  bulalım. 8

   Yukarıda basamak değerleri verilen iki basamaklı

sayının, sayı değeri çarpımı kaçtır?

7 7 8 3

 + 1 2  +  - 2 5  -

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. S13.  İki torbada toplam 50 tane fındık vardır. Torba-

2 x 8 =..……. 7 x 3 =..……. 5 x 4 =..……. ların birinde 28 fındık olduğuna göre, ikinci torbada

6 x 0 =…….. 4 x 8 =…….. 6 x 3=…….. kaç tane fındık vardır?

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.  +

a) 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8    =……..tane………=……..x………

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz. S14. Sınıfımız için altı tane kırmızı tebeşir, kırmızı te-

a) 5 x 6  =……………………………………………………………………… beşirlerin  dört  katından iki  fazla  da beyaz tebeşir 

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan aldık.Sınıfımıza kaç tane beyaz tebeşir almış oluruz?

çizerek vakitleri gösterelim.

S15. 24 - 19 = ise,  ' nin

sayı değeri toplamı

 x 7  = kaçtır?

S9. Aşağıdaki şekillerde belirtilen kısım kadar boya.

S16.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 1 m :………………cm b) 4 m  19 cm :……………..cm

c) 226 cm :…….m………cm ç)358 cm :…….m…...…cm
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HANGİSİ TEHLİKELİ S9.Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

Minicik bir fare yavrusu yuvadan ayrılıp çevreyi ilk 

kez dolaşmaya çıkmıştı.  Döndüğünde gördüklerini an- a) zıpır: ç) aş :

nesine anlatmaya başladı:

 -Anneciğim, görsen neler gördüm ben bugün…Bize b) ürkütmek: d) andırmak:

 pek  benzemiyorlardı  ama,  oldukça ilginçtiler.  Birisi 

uysal  ve  terbiyeli,  ötekisi  ise zıpırın tekiydi. Çok kor- c) er : e) eylem :

kuttu  beni. Arada  bir  tüylü  kollarını uçmak ister gibi 

oynatıyor," Kukuri ku ! " diye  tuhaf sesler çıkartıyordu. S10.Aşağıda verilen cümlelerde fiil(iş,hareket) olan

Tepesinde kırmızı bir et parçası asılıydı. Kuyruğu bir so-  kelimelerin altını çizerek gösterelim. 

ru işaretini andırıyordu. Uysal ve terbiyeli olanın yanı-

na sokuldum.Beni görür görmez öyle sevindi ki, gözle- a)Gördüklerini annesine anlatmaya başladı.

ri parladı, bıyıkları dimdik oldu! O sırada kırmızı tepeli, b)Minik fare yuvadan ayrılıp çevreyi dolaşmaya başladı.

kuyruğu soru işaretine benzeyen yaratık kollarını oy - c) Uysal ve terbiyeli olanın yanına sokuldum.

natarak ve  " Gok ! Gok !" diye bir gürültü koparınca, ç) Korkup hemen kaçtım oradan!

korkup hemen kaçtım oradan!

Annesi: S11. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

 -Oğlum, dedi. O beğenmediğin çirkin yaratık iyi ki 

seni ürkütüp kaçırttı.Yoksa o uysal ve efendi görünüm- a) haram : ç) kötümser: 

lü yaratığa yem olabilirdin.Çünkü o, kedi denilen yara-

tıktır.Sen onun görünüşüne aldanma…Gerçi akrabamız b) sorun : d)  kaba :

sayılır, ama kurnaz, iki yüzlü  canavarın biridir o! Öte-

kine gelince hiç de sandığın gibi değildir.Yemek dolap- c) düz: e)  eksik :

larında belki onun etine bile rastlarız bir gün…Sen asıl

 kediden kork, ondan uzak dur, emi! S12. " Yarın bizim sınıf kitap kampanyası başlatacak."

İnsanların  dış  görünüşüne  ve  sahte  tavırlarına al- Cümlesine göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

danmayıp, hal  ve  gidişlerine göre onları değerlendir-

meliyiz. a) Kim? :

SORULAR

S1.Minik fare nereden ayrılıp dolaşmaya çıkıyor? b) Ne zaman?:

S2.Minik fare gördüklerini kime anlatıyor? c) Ne? :

S3. Minik  farenin  gördüğü  hayvanların özellikleri ne- S13. Aşağıdaki sözcüklerden soyut olanları boya.

lerdir?

S4.Minik farenin annesi hangi hayvandan uzak durma-

sını istiyor?

S14. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun hal ekleri

S5.      " Uysal ve terbiyeli olanın yanına sokuldum." yazarak cümleleri tamamlayalım.

cümlesi kaç heceden oluşur?

a) Her sabah yatağım….      toplarım.

S6.    "Çünkü o, kedi denilen yaratıktır. "      cümlesi kaç 

sesten ( harften ) oluşur? b) Son günler….     daha çok uyuyorum.

S7. "Birisi uysal ve terbiyeli, ötekisi ise zıpırın tekiydi." c) Kardeşim Suna'…….    okul……       bıraktım.

cümlesi kaç sözcükten ( kelimeden ) oluşur?

ç) Bu mektup dayım……..      geldi.

S8.   " Sen onun görünüşüne aldanma."     cümlesinde

 hangi sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır? d) Telefon……   uzun uzun konuştular.

e) Televizyon……        yüksek sesle izleme.

toprak zeka çocuk fabrika

melek kuşlar yıldız ruhlar

balon sevinç mektup

TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ

hayal


