
S1. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. S7.   Bir toplama işleminde 1. toplanan 16,  2. topla- 

nan ise  1.'nin 4 katıdır. Buna göre, toplam kaç olur?

S8.  Bir  dolmuşta 7  koltuk bulunmaktadır.  Her  bir

koltuğa 3 kişi oturulduğuna göre, dolmuş tamamen

dolduğunda kaç yolcusu olur?

S2.   Aşağıda   verilen   bölme  işlemini  çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

S9.   Kilosu 5 TL olan karpuzdan 7 kilo, kilosu 8 TL

olan çilekten 2 kilo alan Nevzat, satıcıya 70 TL veri-

yor. Buna göre, ne kadar para üstü alması gerekir?

S3.Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım.

2 x 0=…………… 2 x 4 =…………… 3 x 8=…………..

4 x 7 =………….. 0 x 6=…………… 2 x7 =…………..

5 x 1 =………….. 7 x 0 =………….. 4 x 5=………….. S10.  Ağabeyiyle sinemaya giden Mert, saat 13:00'da

başlayan filme girdi. Film 3 saat süreceğine göre, 

S4. Aşağıdaki  işlemleri yapalım. Mert ve ağabeyi, sinemadan saat kaçta çıkacaktır?

4 8 8 1 3 6

 + 2 6  - 1 7 x 5

S5. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S11. 17 'nin 4 katının,  4 onluk eksiği  kaçtır?

S6.Verilen tablodaki sayıların basamak ve sayı değerle-

rini yazalım.

S12.              "   63 -   54 -    48 -    57 -     65    "  

  Yukarıda  verilen sayılardan 6 onluğa yakın olan en

büyük sayının, sayı değeri toplamı kaçtır?

8 7

Sayı Değeri

Basamak değeri
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3 16 2

21 3

15 3 10 2 28 4

45 5 9



MUSTAFA  İLE   RÜZGÂR S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Uzunlar Çiftliği'nde birçok hayvan beraberce yaşı-

yordu. İki gün önce çiftliğin en güzel atı olan Kızıl, do- a) ters  : ç)  hafif  :

ğum yaparken hayatını kaybetmişti.Zavallı minik kısrak

annesiz kalmıştı. Aradan yıllar geçti. Minik kısrak koca- b) sevinç : d) acemi  :

man bir at oluverdi. O kadar güzel, o kadar hızlıydı ki

çiftliktekiler ona Rüzgâr diyordu. Buna rağmen Rüzgâr, c) dost : e) hızlı  :

kimseyi sevmiyor, yanına bile yaklaştırmıyordu. Çiftli-

ğin sahibi bu yüzden ne yapacağını bilemiyordu. Gelen S8.  " Karga, şaşkın şaşkın aşağıya baktı. "

her seyis, Rüzgâr'a bir iki gün anca katlanıyordu. Gün- cümlesine göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

lerden bir gün çiftliğe bir seyis ve küçük oğlu Mustafa

geldi. Mustafa, çiftlikte en çok Rüzgâr'ı sevmişti.  Her a) Kim ? : b) Nereye? :

sabah Rüzgâr'ın yemliğini doldurup ona yiyeceği güzel 

yemişler koyuyordu. Çiftlikteki herkes Mustafa'yı Rüz- c)Nasıl ? :

gâr'a yaklaşmaması için sıkıca tembihliyordu. Çalışanla-

rın çoğunun kasabaya gittiği bir gün Mustafa, Rüzgâr'ın S9. " Zeytin Kuş, uçamadığı için çok üzgündü.  "

çitinden içeri girdi.Rüzgâr, birinin geldiğini fark edince  cümlesine göre:

hemen huzursuzlandı. Mustafa, Rüzgâr'ın yanına gidip a) Tümce kaç sözcükten oluşur? :…………

gözlerinin içine bakıp " Yanına gelmekle büyük bir hata

yapmış olabilirim, ama seni çok seviyorum. Benim an- b) Tümce kaç heceden oluşur?: ……………

nem de beni doğururken ölmüş.Seni çok iyi anlıyorum.

Bu yüzden seni kardeşim gibi seviyorum. " dedi. Rüz- c) Tümce kaç sesten oluşur? :………………

gâr, bu küçük çocuğun söylediklerinden çok etkilendi.

Onunla çok iyi arkadaş oldu. O günden sonra Rüzgâr S10.   Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun

ile Mustafa üzüntülerini, birbirlerini daha çok severek  noktalama işaretlerini yazınız.

unuttular. Rüzgâr, sevmenin ve sevilmenin önemini

anladı. a)  Uf (  ) çok canım sıkılıyor (   )

Meryem TAŞÇI

SORULAR b)  Eylül (   ) ekim  (   )  kasım sonbaharın aylarıdır.

S1. Mustafa ve Rüzgâr'ın ortak özellikleri neymiş?

c)  Elma (  ) armut (    ) karpuz yaz mevsimi meyvesidir.

S2.Mustafa ve Rüzgâr, üzüntülerini nasıl unuttular? ç) Babam (   )  öykü kitabı aldı (   )

d) Ablan (   ) Samsun (   ) dan döndü mü (    )

S3.Çiftliğin sahibini çaresiz bırakan olay nedir?

S11.   Verilen   cümlelerde   boş   bırakılan   yerlere

" Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar "   isimlerinden  uygun 

S4. Mustafa'nın her sabah yaptığı iş nedir? olanı yazalım.

a) ………...….,  yemek yemek için dışarı çıktı.

b) ………………, tavşanın söylediklerine çok üzüldük.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. c)……….………, onu bu kadar ciddiye alma.

ç)  ……….……., kitabın sahibini tanıyorum.

a)  beygir : ç) besin  : d) ………………, her akşam mutlaka meyve yerler.

e) ………………, tuğlaları buraya getirin.

b) sonbahar : d) alkım  :

S12. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını

c) rüzgâr : e) zelzele : düzelterek yeniden yazalım.

a)  atatürkü'n, annesi zübey'de Hanımdır.

S6.   " Mustafa,  çiftlikte  en  çok  Rüzgâr'ı  sevmişti. " 
…………………………….………………………………………………………………………

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en b)  bu akşam 3, sokakta elektirik kesintisi olcak.

 sonda yer alır? …………………………….………………………………………………………………………
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