
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S12. Verilen geometrik şeklin özelliklerini yazalım.

6 8 8 5 yüzey sayısı:…………

 + 2 6  + 4 9 x 4 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

9 0 Şeklin  adı : köşe sayısı : ………………….

S2.Aşağıda  verilen  işlemleri yapalım. ………………………

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

8 0 ……………… ………………

 - 1 6  -
4 6 3 7 ……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 2 TL :……………….Kr b) 4 TL 75 Kr:…………………….Kr S14.  Bir çiftlikte horozların yarısı kadar civciv vardır.

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. Çiftlikte 17 civciv olduğuna göre, horoz ve civcivle-

rin toplamı kaç olur?

1 5 : 4 0 0 6 : 3 0

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

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

0 x 4 =..……. 6 x 5 =..……. 9 x 2 =..…….

7 x 3 =..……. 8 x 1 =..……. 4 x 7  =..……. S15. Bir baba oğlundan 26 yaş büyüktür. Oğlu 7 ya-     

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz. şında olduğuna göre baba kaç yaşındadır?

a) 0 + 0    =…….tane……=……..x……

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 6 x 10  =……………………………………………………………………… S16.  Hangi sayının 23 fazlası 80'dir?

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan

çizerek vakitleri gösterelim.  + 2 3

8 0

S17. Asuman, Halil'den 5 yaş küçüktür.Halil 9 yaşın-  

da olduğuna göre, iki arkadaşın yaşları toplamı kaç-

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. tır?

S18.Birbirine eşit olan 2 sayının toplamı 46'dır. Buna   

göre, toplanan sayılardan bir tanesi kaç olur?

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım. S19.   Verilen sayıların sayı  değeri farkı kaçtır?

a) 7 m :………………cm b) 1 m  40 cm :……………..cm a) 62:…………………………… b) 38 :………………………………

dakika
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S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Afrika'nın uzak köylerinin birinde, şirin bir zürafa 

ailesi yaşarmış. Bu aile çocuklarını güven içinde yetiş- a) tutsak  : ç)  kadın  :

tirmek maksadıyla kendilerini hep gizlemişler. Bir yıl

köyde bulunan beş zürafaya ailesinin sağlıklı birer kız b) arızalı : d) pozitif :

zürafaları olmuş. Kızlardan birinin adını Buse koymuş-

lar. Buse, diğer kızlardan biraz farklıymış. O diğerleri c) hasım : e)  sol  :

gibi oyunlar oynamıyor, hep bir şeyler düşünüyormuş.

Üç yıl önce doğan zürafaların hepsi büyümüş, güzel- S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

leşmişler. Ağaçların en üst yerlerindeki yapraklara bile lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

uzanabiliyorlarmış, ama Buse'nin boyu arkadaşlarınınki a) Parkta iki çocuk neşe içinde oynuyor.

gibi uzamamış. Bu durum onun canını çok sıkıyormuş. 

Aslında kendisi bu olayı o kadar dert etmiyormuş, ama b) Evimizin kenarında uzun kavak ağaçları var.

arkadaşları onunla hep alay ediyormuş.

Dere kenarına oturmuş sessiz sessiz ağlarken yanı- c) İlk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.

na dedesi gelmiş. Dedesi de çok uzun boylu değilmiş;

ama köyde herkes ona çok saygı duyarmış. Çünkü, köy- ç) Kırmızı kalemi kimden aldın?

lerinde tek okuma yazma bilen oymuş. Buse'ye çok S9.   Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan özel isim-

üzülmemesi gerektiğini, onun diğerlerinden farklı ol- leri düzelterek cümleleri yeniden yazalım.

duğunu anlatmış. İsterse Buse'ye okuma yazma öğre-

tebileceğini söylemiş.  Buse,  buna  çok  sevinmiş. He- Türkiyenin en kalabalık şehri istanbuldur.

men derslere başlamışlar.  Kısa  sürede  Buse,  okuma 

yazmayı   öğrenmiş.  Kendini  sürekli  geliştiriyormuş. ………………………………………………………………………………..

Okuma hevesi her yanını sarmış. " Bilmediğim ne çok 

şeyler varmış." diye düşünmüş. Gün geçtikçe köylünün Ablam, anamurda doğdu.

Buse'ye olan saygısı artmış. Çünkü, köyde okuma yaz- ……………………………………………………………………………..

ma bilen ikinci kişi olmuş.

SORULAR S10.Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını

S1.Okuma yazma öğrenen Buse'ye diğer zürafalar na-  çizerek gösterelim.

sıl davranmaya başlamış?

a)Hoca eşeğiyle birlikte yolculuk yapıyormuş.

S2.Hikaye nerede geçmektedir? b) Bulutların arkasından çıkmış, Güneş.

S11. Aşağıda verilen isimlere "-ci,-li,-lik,-siz,-gi" ek-

S3. Köyde kaç zürafa ailesi yaşıyormuş? lerinden uygun olanı getirerek yeni bir anlam kazan-

dıralım.

S4. Buse'nin dedesi ile olan ilk ortak özelliği neymiş? a)eşek- d)uzak-

b)yolcu- e)yer-

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

c)su- f)para-

a)  ırmak : ç) halk  :

ç) çiçek= g) ağaç=

b) neden  : d) pinti  :

S12." Üç yıl önce doğan zürafaların hepsi büyümüş."

c) berk : e) iskemle : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

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

S6." Köylerinde tek okuma yazma bilen o imiş." b) Cümle kaç heceden oluşur?:………………………

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

 sonda yer alır?
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