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

7 9 6 9 yüzey sayısı:…………

 + 4 4  + 1 7 x 3

8 1 Şeklin  adı : ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

S2.Aşağıda  verilen  işlemleri yapalım. köşe sayısı : ………………….………………………

7 4 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 3 9  - ……………… ………………

2 9 5 6

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 5 TL :……………….Kr b) 3 TL 90 Kr:…………………….Kr S14.   Tanesi 53 Kr'tan 7 tane kalem alan bir öğrenci

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. satıcıya kaç lira öder?

2 2 : 5 0 0 7 : 2 0

 - 0 8 : 1 0  + 0 7 : 3 5

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. S15. Bir toplama işleminde 1. toplanan 13,    2.topla-

6 x 3 =..……. 5 x 4 =..……. 10 x 9 =..……. nan ise 1.'nin    4 katıdır. Buna göre, toplam kaç olur?

8 x 1 =..……. 9 x 2 =..……. 5 x 0  =..…….  1.sayı

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz. 2. sayı

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4   =…….tane……=……..x…… toplam

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 3 x 9  =……………………………………………………………………… S16. " 56 - 60 - 62 - 66 - 68 - A " örüntüsüne göre " A " 

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan sayısının basamak değeri farkı kaçtır?

çizerek vakitleri gösterelim.

S17.Bir çıkarma işleminde çıkan 18, eksilen sayı ise

çıkan sayının rakamları yer değiştirerek elde edili-

yor. Buna göre,bu çıkarma işleminde fark kaç olur?

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S18.   3 tanesini   27 liraya aldığımız saatlerden bir 

düzine alırsak kaç lira ödememiz gerekir?

1 tanesinin 1 düzinesinin

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S19.Birbirini takip eden (ardışık ) 4 sayıdan en büyü- 

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım. ğü 15'dir. Buna göre, bu dört sayının toplamı kaçtır?

a) 6 m :………………cm b) 1 m  26 cm :……………..cm
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S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

O zamanlar daha 8 yaşlarındaydım. Bir de arkadaşım

vardı, adı Necmi. Necmi, benden bir yaş büyüktü. Ama a) sıvı  : ç)  cahil  :

çok iyi anlaşıyorduk. Vaktimizin çoğunu birlikte geçiri-

yorduk. b) kıt  : d) bölme :

Yine  bir  kış  mevsimi  köyümüze çok kar yağdı. Ba-

bamla birlikte evin önündeki karları temizledik. Ancak c) arka  : e) derman  :

yürünecek  şekilde  yol  açabildik.  Karı  temizledikten

sonra, Necmi ile buluştum. Birlikte, yem bulma telaşı- S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

na kapılmış kuşlar için evden  bulgur,  ekmek aldık. Ye- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

mi koyacağımız yerin karını temizledik ve yemleri yere

bıraktık. Biz oradan ayrıldıktan sonra kuşlar hemen ye- a) İlkbaharda ağaçlar renk renk çiçekler açar. 

me hücum ettiler.  Bu  olay  bizi çok mutlu etti. Çalışır-

ken bir hayli yorulduk ve de susadık. Su almak için eve b) Küçük menekşe, gülü hayranlıkla izliyordu.

gidelim, dedim.  Fakat,  Necmi evin saçaklarından sar-

kan   buzları  alıp  su  ihtiyacımızı  karşılayabileceğimizi S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

söyledi. Buna karşı çıktım. Onlarda mikrop olabileceği- çizerek gösterelim.
ni ve bunun bizi hasta edeceğini söylememe rağmen

beni dinlemedi. Buzu, dondurma gibi yalayarak bitirdi. a) Günler sonra okundu sınav kağıtları.

Arada bir, " Oh, çok güzel ! " diyordu.

Ertesi gün Necmi'yi dışarıda göremedim. Evine git- b)Tatlı bir hayata kavuştuk sonunda.

tim.  Necmi,  ateşler içinde yanıyor, annesi bir taraftan

ateşini düşürmeye çalışıyordu. Ne yazık ki şehre giden S10.  Aşağıda  verilen  isimlere "-ci,-li,-lik,-siz,-gi" 

tüm yollar kar nedeni ile kapanmıştı. Çaresiz kalmıştık. ekleri ekleyerek,  yeni anlamlar kazandıralım.

ancak, Necmi çok güçlü bir çocuktu.Hastalıkla mücade-

le  edip  kazanan Necmi,  dengeli ve  düzenli beslenip a)güneş- ç) insan-

temiz olmanın ne derece önemli olduğunu anlamış ol-

du. Bu olay ona büyük bir ders olmuştu. b)bulut- d) söz-
SORULAR

S1.Necmi, neden hastaneye gidememiş ? c) ay- e)çiçek-

S11.Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun  

S2. Necmi, saçaktaki buzu neden yemiş? hâl eklerini yazalım.

a) Pazartesi     sabah...     erken…….      uyandı.

S3. Yazar, evin önündeki karları kiminle temizlemiş?

b) Hafta……     bir    mutlaka   mektup     yaz.

S4. Necmi, hastalıktan nasıl kurtulmuş? S12.Aşağıda verilen sözcüklerden " Büyük Ünlü Uyu-

mu 'na "   uyanları boyayalım.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) öneri : ç) koşul  :

b) şefkat  : d) görsel  :

c) adele : e) hadise : S13. "Üzümlerin toplanma zamanı nihayet  geldi."

Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  "  Çalışırken bir hayli yorulduk ve de susadık." a) Cümle kaç sesten oluşur?:……………………..

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en b) Cümle kaç heceden oluşur?:………………………

 sonda yer alır? c) Cümle kaç kelimeden oluşur?:…………………………

Ankaralı

yoğurt

tilki
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