
S1. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. S8.Okul bahçesinde oyun oynamak için öğrenciler bir-

birine eşit 4 gruba ayrılıyorlar. Bu sınıfın mevcudu 28

olduğuna göre, her bir grup kaç kişiliktir?

S9.     3 saatte 65 km yol alan bir motosiklet, 7 saatte

kaç kilometre yol alır?

S2.Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım.

2 x 5=…………… 5 x 6 =…………… 3 x 8=…………..

3x 1 =………….. 4 x 3=…………… 4 x 6 =………….. S10.     7 'nin 13 katı,   5'e bölünürse sonuç kaç olur?

7x 0 =………….. 0 x 9 =………….. 8 x 1=…………..

S3. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.

7 0 5 6 3 7

 + 2 2  + 1 9  + 2 8 S11.    x 5  = 20

ise; B - A =?

72 ÷  = 4

S4.Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım.

5 0 6 2 9 5

  - 1 7   - 4 8   - 4 9

S5.  Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım.

S12. Hangi sayının 3 katı 27 'dir?

1 7 3 0 2 1

x 5 x 2 x 4

S6.  Her birinde 7  tane kalem olan, bir düzine kutu- S13. A B

da toplam kaç kalem vardır? X 3   ise; AB sayısının basamak değeri

7 2          farkı kaçtır?

S7.  Bir bölme işleminde bölüm 13, bölen ise 3'tür.

Buna göre, bölünen sayı kaçtır?

S14.    46'nın yarısı ile, 76'nın çeyreğinin toplamı kaç-     

tır?

B

67 5 94 3 57 2
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32 2 89 4 79 3

A



S6. " Bana kıyafet alınırken fikrim hiç  sorulmuyor. "

Biz zamanlar Denizler Ülkesi'nde, Cesur adında  Cümlesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre en 

bir balık yaşarmış. Cesur'un, Benekli adında bir arka- sonda yer alır?

daşı varmış. Vaktinin büyük bir kısmını birlikte geçi-

rirlermiş. Çok iyi de anlaşırlarmış.

Bir sabah erkenden dolaşmaya çıkmışlar. Bir süre S7. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım.

sonra karınları acıkmış. Yiyecek aramaya başlamışlar.

Yiyecek ararken birbirlerinden uzaklaştıklarının far- a) Çok : ç) artı :

kına bile varamamışlar. Benekli, kayanın kenarında

bir parça yiyecek bulmuş. " Yiyecekleri Cesur'la pay- b) Cesur : d) tok :

laşsam karnım doymayabilir." diye içinden geçirmiş.

Sonunda arkadaşı görmeden yemeye karar vermiş. c) ters : e) hızlıca :

Oysa birazdan bir tuzağa düşeceğinden habersizmiş.

Bulduğu yiyecekleri yiye yiye giderken ileride bü-

yük bir balık onu yemek için bekliyormuş. S8. Verilen isimlerin sonuna " -ci, -li, -lik, -siz,-gi " ekle-

Bu sırada Cesur da arkadaşından uzaklaştığını fark rinden uygun olanı yazarak yeni bir türemiş sözcük elde

etmiş ve Benekli'yi aramaya başlamış. Ararken Be- edelim.

nekli'nin tehlikede olduğunu görmüş. Hızlıca Benek-

li'nin bulunduğu yere doğru gitmiş. Benekli ise hala a) taksi…… d) akıl……

tehlikenin farkında değilmiş. Karnını doyurma tela-

şında imiş.Cesur,adı gibi cesur bir harekette buluna- b) tehlike…… e) umut………

rak büyük balığın önünden geçip dikkatini dağıtmış.

Bir yandan da arkadaşına kaçmasını söylemiş. Böyle- c) pişman…….. f) göz……..

likle Benekli hemen oradan uzaklaşmış.

Neyse ki tehlikeyi ucuz atlatmışlar. Arkadaşı onu ç) saat……. g) kale…….

kurtarmak için hayatını bile tehlikeye atmış. Benekli

yaptığı bencilliğin farkına varmış. Çok pişman olmuş. S9. Verilen cümlelerde sıfat ( ön ad ) olan sözcüklerin

Bir parça yiyeceğe dostluğun değiştirilmemesi ge- altını çizerek gösterelim.

rektiğini anlamış.

SORULAR a) Büyük balığın önünden geçip gitmiş.

S1. Benekli'yi bekleyen tehlike nedir?

b) Kayanın kenarında bir parça yiyecek bulmuş.

S2. Benekli ve Cesur ne zaman gezmeye çıkmış? c) Sevimli  çocuk  şekerli süt  içti.

ç) Tatsız bir gün geçiriyorum.

S3. Benekli'nin  bulduğu  yiyecekleri  Cesur'a söyle-

meyip, saklamasının sebebi nedir? d) Dün akşam sizin evde çok eğlendim.

S10. Aşağıda verilen sözcüklerin doğru yazılışlarını kar-

S4. Benekli'nin olaydan aldığı ders neymiş? şılarına yazalım.

a) deyil : f) sıpor :

S5.Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. b) tafşan : g) herkez :

a) sonbahar: ç) lisan : c) tiren : ğ) filim :

b) misafir: d) yabancı : ç) yalnış : h) eylence :

c) hayat : e) yıl : d) tenefüs : ı) picama :

e) kirbit : i) antireman :
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CESUR İLE BENEKLİ


