
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S10. Aşağıda verilen uzunlukları yazalım.   

4 7 8 a) 547 cm :…….m………cm b) 1 m 22 cm :…………..cm

 + 4 9  + 3 6  + 4

9 1 8 0 S11. Aşağıda verilen paraları uygun şekliyle yazalım.

S2. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. a) 345 Kr :…….TL………Kr b) 5 TL  80 Kr:……..……..Kr

8 2 6 1 S12.  Annemim yaptığı 20 kurabiyeyi, misafirlerimiz 

 - 1 5  - 1 9  - için hazırladığımız 5 tabağa eşit olarak paylaştırırsak

5 7 2 8 her bir tabakta kaç tane kurabiye olur?

S3.   Aşağıda   verilen   bölme  işlemlerini yapalım.

4 5 3 2 1 4

S13.  43 'ün 2 katının, 26  eksiği kaçtır? 

S5. Verilen bölme işlemini çıkarma işlemi şeklinde ya-

zınız.

20

S6.Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. S14.   24'ün çeyreği kaçtır? 

8 x 5=…………… 4 x 7 =…………… 1 x 8=…………..

3 x 9 =………….. 5 x 2=…………… 6 x 3 =…………..

S7. Aşağıdaki  işlemleri yapalım. S15.  Bir bölme işleminde bölen sayı 3, bölünen sayı

ise 27 olduğuna göre, bölüm kaç olur?

5 9 8 4 7 9

x 2 x 3 x 4

S8. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S16. Günde 2 ekmek tüketen Aydın ailesi, iki hafta-

da kaç ekmek tüketir?

S17.   

S9.   Aşağıda  verilen  sayıların,  sayı değeri  toplamlarını

yazalım.      Sinan, iki ayakkabı ve bir kazak alırsa kaç TL öde-

mesi gerekir?

a)  43 =………….. b)  27 =………….. c)  78 =…………..

35 TL 32 TL
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5 4 2

4

27 TL



HAYAT  SEVİNCE  GÜZEL S6. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bir hindi, sürekli düşünüp dururmuş. Hep başkasın-

da olanları kıskanır, onlara özenirmiş. Kendi kendine : a) ön  : ç)  kocaman  :

"Ben çok çirkinim, keşke kuğu gibi güzel olsaydım. Ben

de kuş gibi uçabilseydim. " dermiş. b) yaşam  : d) sığ   :

Bir sabah  ormanda  dolaşmaya  çıkmış.  Yolda  tilki 

görmüş. Tilkiye : c)  iç  : e) deniz  :

 - Senin ne kadar güzel kuyruğun var. Keşke benim 

de öyle güzel bir kuyruğum olsaydı, demiş. Bunun üze- S7.  " Haktan, sabahleyin okula koşa koşa gitti. "

rine Tilki: cümlesine göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

 -Ah ah ! O kuyruk yüzünden ben neler çekiyorum.

Sen biliyor musun? İnsalar, kuyruğumu alabilmek için a) Kim ? : b) Nereye? :

peşime düşüyorlar. Kuyruğumu kesip anahtarlık yap-

mak istiyorlar, demiş. Hindi içinden " İyi ki kuyruğum c)Nasıl ? : ç) Ne zaman ? :

yok. Yoksa benim de peşime düşerlerdi. " demiş. Or-

manda gezmeye devam etmiş. Az ileride dalda duran S8. " Okulun bahçesi karla kaplanmıştı.  "

bir kuş görmüş. Kuşa :  cümlesine göre:

 - Keşke ben de senin gibi uçabilsem, senin gibi dal- a) Tümce kaç sözcükten oluşur? :…………

lalarda yaşasam, demiş. Bunun üzerine kuş :

 - Ah, hindi kardeş ! Ben ne acılar çekiyorum. Bu yıl b) Tümce kaç heceden oluşur?: ……………

şuraya bir yuva yaptım. Kedinin biri gelmiş ve yuvadaki

iki yumurtayı yemiş. Bu da yetmiyormuş gibi çok güzel c) Tümce kaç sesten oluşur? :………………

tüyleri olan eşimi yakalamışlar. Onu kafese atmışlar.

Şimdi kafeste yaşamak zorunda. Ben ise yalnız kaldım, S9.   Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun

demiş.  noktalama işaretlerini yazınız.

Hindi  kime  sorsa,  herkesin  ayrı ayrı derdi varmış. 

Boynunu bükmüş,düşünmüş."Aslında benim durumum a)  Ay (  ) Masaya çay döküldü (   )

hepsinden  iyi.  Yemimi  veriyorlar. Yatacak  yerim  de 

var. " diye geçirmiş içinden. İşte o zaman elindekilerin b) Aaa (   ) çocuğa bak be (   )

kıymetini  anlamış  ve  hayatı  daha çok sevmeye başla-

mış. c)  Ayşe (   ) okuldan geldi mi (   )

SORULAR

S1. Hindi yolda hangi hayvanlara rastlamış? ç)  Kime mektup yazacaksın (    )

d) Amasya (    ) nın elması, Denizli (   ) nin horozu 

S2. Hikayeye göre, hindinin özelliği neymiş? ünlüdür (    )

S10.   Verilen   cümlelerde   boş   bırakılan   yerlere

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

S3. Hikayeye göre, hindi kendini nasıl teselli etmiş? olanı yazalım.

a) ………...…., bahçede top oynadık. 

b) ………………, yerlere çöp atmam.

S4. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. c)……….………, kırmızı elma sever misin?

ç)  ……….……., beni nerden tanıyorsunuz? 

a)  aş  : ç) berk  : d) ………………, hayvanları çok sever.

e) ………………, sınıfı hep birlikte süslediler.

b) yıl : d) fiil  :

S11. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını

c) saydam : e) buluş : düzelterek yeniden yazalım.

a)  yolunuz ankara'dan geçerse anıt kabire uğrayınız.

S5.   "Kuyruğumu kesip anahtarlık yapmak istiyorlar. " 
…………………………….………………………………………………………………………

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en b)  Ali oya suna da oyuna katıldırlar ?

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