
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S12.Şekille verilen toplama işlemini çarpma şeklin-

 de yazalım.

2 5 8 4  +  +

 + 6 8  + 4 9 x 5

8 7

S2.Aşağıda  verilen  işlemleri yapalım. ………..tane………= ……..x………

9 2 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 1 4  - ……………… ………………

3 6 2 8

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 1 TL :……………….Kr b) 6 TL 15 Kr:…………………….Kr S14.   "  51 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 69 - A  " örüntüsüne

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. göre, A sayısının, sayı değeri farkı kaçtır?

1 8 : 4 0 0 3 : 3 0

 - 1 1 : 2 5  + 0 8 : 1 5

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. S15. Yandaki toplama işlemine 4

7 x 3 =..……. 8 x 4 =..……. 10 x 6 =..……. göre,  x  işleminin sonucu  + 7

9 x 5 =..……. 5 x 2 =..……. 7 x 1  =..……. kaçtır? 9 9

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7   =…….tane……=……..x……

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 8 x 10  =……………………………………………………………………… S16.  Aşağıda verilen çarpma işlemlerinde verilme-

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan yen sayıları yazalım.

çizerek vakitleri gösterelim.

a) 2 x  = 6  x b) x 8  = 5  x 

S17. Bir otobüste 24 yolcu vardır. İlk durakta otobüs-

ten 18 yolcu indi, 7 yolcu ise otobüse bindi. Buna 

göre, otobüs yoluna kaç yolcu ile devam eder?

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S18.Bir kolide 8 yumurta vardır. Bir deste koli  alan   

bir kişi toplam kaç yumurta almış olur?

S19.   Sınıfımızdaki kız öğrencilerin sayısının yarısı 9'

dur. Sınıfımızda 17 tane de erkek öğrenci olduğuna

göre, sınıf mevcudumuz kaç olur?

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım. S20.   Verilen sayıların sayı değeri toplamı kaçtır?

a) 2 m :………………cm b) 3 m  15 cm :……………..cm a) 58:…………………………… b) 24 :………………………………

74
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HAYATIMIN  HATASI S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bir zamanlar kendimize şişeden hedef yapar, onları

vurmaya çalışırdık.Sonra, havaya elmalar atar, onu vur- a) zarar  : ç)  acı  :

maya çalışırdık. Derken, bunların hiçbiri artık bize keyif

vermiyordu. Daha farklı hedefler arıyorduk. Bizi heye- b) önce  : d) sustu :

canlandıracak başka hedefler aradık. En sonunda içi-

mizden biri, " Kim önce bir kuş vurup getirirse, aramız- c) canlı  : e) farklı  :

daki keskin nişancı o olacak. " dedi.

Elimde sapan her yerde kuş aramaya başladım. Bir S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

evin köşesinde su içmek için yere konmuş bir serçe lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

gördüm. Cebimden sessizce bir taş aldım. Lastiği sonu-

na kadar çektim ve bıraktım. Taş gitti, tam kuşun kana- a) Yaralı kuşu hemen veterinere götürdüm.

dına isabet etti. Hedefi vurduğum için çok mutluydum.

Ama, o da ne? Kuş çırpınıyordu. Aldığı taş darbesi onun b) Veteriner, kuşun kanadını bir tahta parçası ile sardı. 

kanadını kırmıştı. Çaresizce kanat çırpıyordu. Belli ki

çok korkmuştu. Gözlerimin içine bakıyordu. " Aman c) Birkaç gün dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Allah'ım ! Ben ne yaptım? Bir canlıya ben nasıl kıydım?"

diye kendime sorular sordum. Başka bir canlıya zarar ç) Daha farklı hedefler arıyorduk. 

vermenin bu kadar acı olduğunu bilseydim bu işe hiç

kalkışmazdım. d) Elimde sapan her yerde kuş aramaya başladım..

Yaralı kuşu hemen veterinere götürdüm. Allah'tan

kanadında fazla bir hasar yoktu.Sadece kırılmıştı. Vete- S9.   Aşağıda verilen harflerden bir sonra gelen harfi

riner kanadını bir tahta parçası ile sardı. Birkaç gün din- boş bırakılan yere yazarak, şifreyi çözelim.

lenmesi gerektiğini söyledi. Bana birşeyler söylemek 

istedi, ama yüz ifademden gerekli dersi çıkardığımı an-

lamış olmalıydı ki, sustu. Bu olay üzerine ben de nere-

de bir hayvan görsem, şimdi hep yardım etmeye çalışı-

yorum.

SORULAR

S1.Yazar, yaralı kuşu nereye götürmüş ?

S2. En önce kuşu vurup getirene hangi ünvân verile-

cektir? S10. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun hâl eklerini

yazalım.

S3. Yazar, kuşu nerede vurmuş? a) Dişlerim…..     düzenli olarak fırçalarım.

b) Market……..    iki  ekmek ve beş yumurta aldık.

S4. Yazar ve arkadaşlarının ilk hedefleri hangi araçtır?

c) Tüm  aile  bireyler….    salon……..   toplandı.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

ç) Yavru kedi ağac….    nasıl tırmandı anlamadık.

a)  veteriner : ç) vaka  :

d) Sıcacık  ekme…….     çikolata  sürüp, yemelisin.

b) surat  : d) vâlide  :  

S11.   " Hedefi vurduğum için çok mutluydum."

c) konut : e) ebedi : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

a) Cümle kaç sesten oluşur?:……………………..

S6." Elimde sapan her yerde kuş aramaya başladım." b) Cümle kaç heceden oluşur?:………………………

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en c) Cümle kaç kelimeden oluşur?:…………………………

 sonda yer alır?
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