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

2 8 4 7 yüzey sayısı:…………

 + 3 4  + 4 6 x 5

6 1 Şeklin  adı : ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

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

 - 2 8  - ……………… ………………

7 0 3 7

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 1 TL :……………….Kr b) 2 TL 30 Kr:…………………….Kr S14. Parasının yarısını harcayan Selim. Cebinde 24 TL

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. parası olduğunu görüyor. Eğer Selim, parasının çey- 

reğini harcasaydı, cebinde ne kadar parası kalırdı?

2 0 : 4 0 0 5 : 1 5

 - 0 4 : 2 5  + 0 9 : 3 5

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

7 x 4 =..……. 8 x 2 =..……. 10 x 1 =..……. S15.  Bir adımım, 9 karıştır. Bir karışım 5 cm olduğuna 

9 x 3 =..……. 5 x 6 =..……. 3 x 3  =..……. bir adımım kaç cm'dir?

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6   =…….tane……=……..x……

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz. S16. " 23 - 74 - 36 - 64 - 18 - 49 " sayıları büyükten kü-

a)5 x 8  =……………………………………………………………………… çüğe sıralandığında baştan 2.  sayının sayı değeri çar-

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan pımı kaçtır?

çizerek vakitleri gösterelim.

S17. Yandaki listede

ürünlerin fiyatları

verilmiştir. Buna

göre, marketten 3 ekmek ve 2 yumurta alan biri kaç

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. lira ödemelidir?

S18.   

Yanda verilen

    çarpma kartına gö-

   re aşağıda verilen

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.   soruyu cevaplayınız.

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım. ( x    )  +  =? 

a) 3 m :………………cm b) 5 m  66 cm :……………..cm

Yumurta 85 Kr

Ekmek 75 Kr

Su 63 Kr

23

4

54

10:30

saat dakika
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1877 27

62 84

49

23:00

36

424

saat dakika

1 3 1

x 3 2 1

3

3 ekmek 2 yumurta Toplam

2 4

3



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Öğretmenimiz,sınıf başkanlığına aday olacak öğren-

cileri hazırlık yapmasını istedi.Seçimin üç gün sonra ya- a) başkası  : ç)  alacak  :

pılacağını söyledi.Kimlerin aday olacağını sordu ve par-

mak kaldırmamızı istedi.Eylül, Yağız ve ben parmak kal- b) ayaz  : d) ceza :

dırmıştık.  Herkes  bana  bakarak şaşkınlıklarını belli et-

mişlerdi. Ben  ise  neden  şaşırdıklarına anlam vereme- c) batı  : e) duru  :

miştim.

Üç gün boyunca sınıf arkadaşlarımın yanına giderek S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

bana oy vermelerini istedim. Onlara yapmak istedikle- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

rimle ilgili bilgiler verdim. Konuştuklarımın hepsi sa-

dece yüzüme  bakıyor,  şaşkın  şaşkın  beni dinliyordu. a)Yarın anneme bir armağan vereceğim.

Seçimin  yapılacağı  gün  gelip  çatmıştı. Öğretmenimiz,

demokrasinin güzel bir yönünü sınıfımızda uygulaya- b) Uzun masayı, küçük salona yerleştirdik.

cağımızı söyledi. Seçim yapıldı ve seçim sonuçlarını gö-

revli arkadaşımız Erdem açıkladı. " Eylül 17, Yağız 8, Azi- S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

ze 1 oy aldılar. " dedi. Bunun üzerine Yiğithan: çizerek gösterelim.
 - Onu da kendisi vermiştir, dedi. sınıftakiler gülüş-

tüler.  Öğretmenimiz,  gülmelerinin doğru olmadığını a) Dedem, sürüyü otlatmaya götürdü.

söyleyince sessizlik çöktü. Sonra düşündüm, haklıydı-

lar. Aldığım bir oyu da ben kendime vermiştim. Neden b)Portakal suyunu annem hazırladı.

hiç kimse bana oy vermemişti?

Teneffüste Kenan' ın yanına gidip: S10.  Aşağıda  verilen  isimlere "-ci,-li,-lik,-siz,-gi" 

 - Neden bana kimse oy vermedi, biliyor musun? ekleri ekleyerek,  yeni anlamlar kazandıralım.

Diye sordum.

 - Sen davranışlarına dikkat etmiyorsun, arkadaşları- a)neşe- ç) pişman-

na kaba davranıyorsun, oyunlarını bozuyorsun. Sanırım 

bu nedenle oy vermemişlerdir. b şaka- d) arkadaş-
Yaşadığım bu olay sonucunda,hatamı anladım ve bir

daha bu hataları yapmamak için kendime söz verdim. c) gün- e) espri-

SORULAR

S1.Seçim öncesinde öğrencilere kaç gün süre verilmiş? S11.Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun  

hâl eklerini yazalım.

S2. Azize, hatasını nasıl anlıyor? a) Sofra…….    gelen     pek   çok   yemek  yenilmiş.

b) Gölün    su……     sıcak……..    tamamen    kurudu.

S3. Seçim sonucunda arkadaşları Azize'ye neden gülü-

yor? S12.Aşağıda verilen sözcüklerden " Büyük Ünlü Uyu-

mu 'na "   uyanları boyayalım.

S4. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) dinlence : ç) candan  :

b) amatör  : d) haşarı :

c) tüy : e) harf : S13. "Dünkü yaptığımız çalışmaya herkes katıldı."

Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S5.  "  Seçimin  üç  gün  sonra  yapılacağını söyledi." 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?:…………………………

BAŞKANLIK  SEÇİMİ

hayvanlar

kepçe

misafir

dostluk elma

işaret vatanım

sürücü karışıklık

ziyafet

kırtasiye

simetrik
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