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

4 6 8 4 yüzey sayısı:…………

 + 5 5  + 1 4 x 3

7 0 Şeklin  adı : ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

7 1 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 3 5  - ……………… ………………

8 3 2 3

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 3 TL :……………….Kr b) 8 TL 55 Kr:…………………….Kr S14.

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım.

1 8 : 3 5 0 7 : 2 5  Hilmi Amca, aldığı 46 ineğin, 18 tanesini sattı. Kalan

 - 0 7 : 1 0  + 0 3 : 1 5  inekleri de şekildeki ahırlara eşit olarak yerleştirdi.

 Buna göre Hilmi Amca, bir ahıra kaç inek koymuş

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. olur?    

2 x 4 =..……. 5 x 7 =..……. 7 x 1 =..…….

6 x 3 =..……. 4 x 5 =..……. 0 x 3  =..…….

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a) 10 + 10 + 10 + 10   =…….tane……=……..x…… S15.  3 mevsim +  3 yıl   toplam kaç ay  eder?

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 7 x 0  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan

çizerek vakitleri gösterelim.

S16.

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.       Kitaplığıma  numaralandırarak  yerleştirdiğim ki-

taplarımdan  iki  tanesini arkadaşıma verdim. Şekle 

göre, arkadaşıma  verdiğim  kitapların  numaraları 

toplamı kaçtır?

S17.   

           Her birimiz 9'ar havuç topladık.

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

   Şekildeki tavşanların topladığı toplam havuç sayısı 

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım. kaçtır?

a) 7 m :………………cm b) 4 m  72 cm :……………..cm

45

70

18 3

36

saat dakika

210

saat
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S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Ormanın kıyısında yaşlı bir oduncu varmış. Bu odun-

cunun da iki eşeği varmış. Oduncu, kestiği odunları pa- a) kuru  : ç)  avcı  :

zarda satarak geçimini sağlıyormuş.

Oduncunun  eşeklerinden  biri,  her gün odun taşı- b) tekil  : d) sevap :

maktan bıkmış.  "  Ya bu benim çektiğim nedir?  Ömür 

boyu yük mü taşıyacağım, şöyle rahat yüzü görmeye- c) mat  : e) anormal  :

cek miyim? " diye düşünürmüş. Hatta hep bana çok

yük yüklüyor, arkadaşıma ise az yük yüklüyor diye söy- S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

lenmiş. lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

Oysa oduncu eşeklerinin samanını, suyunu, arpasını

eksik etmez, gözü gibi bakarmış. Gel gör ki bizim eşeği a) Yüce dağların birinde, küçük ama güzel bir köy varmış.

yine de memnun edemezmiş. Diğer eşek ise hayatın-

dan memnunmuş. b)  Küçük kuş, derdim dağlardan büyüktür.

Bu eşek, " Belki huysuzluk edersem, bana yük yük-

lemez. Beni ahırda bırakır, günümü gün ederim. " diye S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

düşünmüş. Düşündüğünü uygulamaya başlamış. Yolda çizerek gösterelim.
giderken veya yük yüklerken sürekli huysuzluklar yap-

mış. a)Dertlerini çözmenin yollarını düşünürmüş.

Oduncunun  bu durum canına tak etmiş. Pazara gö-

türüp huysuz eşeği satmış.Yeni sahibi çok öfkeli ve acı- b) Yanına küçük bir kuş konmuş.

masız biriymiş. Her gün sahibinden sopa yemeye baş-

lamış. Eski sahibini arar olmuş. " Keşke biraz etrafıma S10.  Aşağıda  verilen  isimlere "-ci,-li,-lik,-siz,-gi" 

baksaydım,  eski  sahibinin değerini anlardım. "  diye ekleri ekleyerek,  yeni anlamlar kazandıralım.

söylenmiş.Yaptığı hatayı anlamış,ancak iş işten geçmiş.

SORULAR a)kalem- c)sil- d)doğru-

S1.Oduncu, huysuz eşeği ne yapmış?

b)yanlış- ç)başarı- e)fayda-

S2. Oduncu, eşeklerine nasıl davranırmış? S11.Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun  

hâl eklerini yazalım.

S3. Oduncu, geçimini nasıl sağlıyormuş? a) Bizimle   güreşler…..    izleme…..     gelir   misin?

b) Bugün    hep     birlik…..      maç…..        gidiyoruz.

S4. Oduncu, nerede yaşıyormuş?

S12.Aşağıda verilen sözcüklerden " Büyük Ünlü Uyu-

mu 'na "   uyanları boyayalım.

S5. Huysuz eşeğin yeni sahibi nasıl birisiymiş?

S6. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. S13.Altı çizili eş sesli sözcüğün,  diğer farklı anlamını

kullanarak yeni bir cümle yazalım.

a) rey  : ç) tayyare  :    "  En sevdiğim mevsimdir, yaz. " 

b) amele  : d) şişman  : …………………………………………………………………………………

c) mebus : e) ayrıt  : S14. "Dünkü yaptığımız çalışmaya herkes katıldı."

Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S5.  "  Her gün sahibinden sopa yemeye başlamış." 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?:…………………………

HUYSUZ   EŞEK

otopark Ayşeler şikayet Armağan
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