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

7 4 3 2 yüzey sayısı:…………

 + 4 8  + 2 5 x 7

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

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

6 3 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 4 9  - ……………… ………………

9 7 4 4

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 6 TL :……………….Kr b) 2 TL 35 Kr:…………………….Kr S14.   Ayfer  ve   annesinin  yaşları  toplamı  43' tür. 

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. Ayfer'in annesi 37 yaşında olduğuna göre, Ayfer kaç

 yaşında olur?

2 1 : 2 0 0 8 : 1 0

 - 1 5 : 0 5  + 0 3 : 1 5

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

3 x 7 =..……. 2 x 8 =..……. 4 x 9 =..…….

5 x 5 =..……. 6 x 0 =..……. 10 x 1  =..……. S15.   6 yarım,  16  çeyrek kaç bütün eder? 

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a) 2 + 2 + 2 + 2    =…….tane……=……..x……

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 9 x 1  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlere akrep ve yelkovan S16 .Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm ise 15'tir. 

çizerek vakitleri gösterelim. Bu bölme işleminde bölünen sayının 9 birlik 2 onluk

 eksiği kaçtır?

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S17.  Bir toplama işleminde 1.toplananın çeyreği 18,

 2.toplananın ise yarısı 26'dır.Buna göre bu toplama 

işleminde toplam  kaç olur?

S18.    80 - 36 =?          Çıkarma işleminde eksilen 17

S10. Bölme işlemini,  çıkarma işlemi şeklinde yazalım.  azaltılıp ,   çıkan 8 arttırılırsa yeni fark kaç olur?  

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 3 m :………………cm b) 5 m  38 cm :……………..cm

30 4

33

saat dakika

515

saat
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6947 96

28 25

59

33

dakika

15:30 05:00



S6. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Kedi ile köpek yaşadıkları hayattan hiç mi hiç hoş-

nut değillermiş. Köpek, kediye sürekli olarak, " Oh ne a) yedek  : ç) kabul etme  :

güzel! Senden rahatı yok. Yediğin önünde, yemediğin

arkanda. Sımsıcak bir evde geçinip gidiyorsun. Bir de b) ilkel  : d) binmek :

bana bak." demiş. Bunun üzerine kedi, " Ne çektiğimi

sen gel bana sor. Evde haylaz bir fare var. Günüm bu c) unutmak  : e) soyut  :

fareyi kovalamakla geçiyor. Fareyi yakalayamayınca da

evin hanımından bir sürü azar işitiyorum. Oysa sen öy- S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

le misin? Ne işine karışan var, ne de sana laf söyleye- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

nin." demiş.

Bu iki kafadarın akıllarına bir fikir gelmiş. Yerlerini a) Bu köyde dertli mi dertli bir çoban varmış.

değiştirmişler. Bir yıl sonra tekrar bir araya gelip dü-

şüncelerini paylaşacaklarmış.Derken aradan bir yıl geç- b)  Umarım yazılıdan iyi not alırım.

miş.İkisi de zayıflamış,kendilerinden geçmiş halde bu-

luşmuşlar. Köpek, " arkadaş, sana ne oldu böyle? İyice S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

kendinden geçmişsin." demiş. Kedi de köpeğe, " Asıl çizerek gösterelim.
sen kendine bak. Bu halin ne ? " diye sormuş. Köpek

başlamış söze, " Hiç sorma arkadaş. Senin bahsettiğin a)Kalemler sahiplerince kullanılmaya başlanmış.

fare beni mahvetti. Peşinden koşarken evde ne var ne

yok hepsini kırdım. Ben onları kırdım diye evin hanımı b) Bol bol süt içmeli çocuklar.

bana hep ceza verdi. Seni hep çok rahat diye kıskanır-

dım. Ama, gördüm ki senin işin benimkinden zormuş." S9.  Aşağıda  verilen  isimlere "-ci,-li,-lik,-siz,-gi" 

demiş. ekleri ekleyerek,  yeni anlamlar kazandıralım.

Kedi hemen atılmış. " Asıl senin  işin  daha  zormuş.

Kaç gece korkudan uyuyamadığımı hatırlamıyorum bile. a)parmak- c) dondurma- d) yazı-

Gecenin karanlığında acayip acayip sesler geliyor. Ba-

zen bir çift göz gecenin karanlığında bana bakıyordu. b)yalnız- ç) akıl- e) çiçek-
Çok korktum. Biz en iyisi kendi bildiğimiz işi yapalım. "

demiş. S10.Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun  

SORULAR hâl eklerini yazalım.

S1. İki kafadarın aklına nasıl bir fikir gelmiş?

a) Bura…..    yetişen   çaylar   çok  kalitelidir.

S2. Kedi bu olayların sonunda,köpeğe nasıl bir öneride b) Bu   sene   yaz   tatil….   çok   uzun  geldi.

bulunuyor?

S11.Aşağıda verilen sözcüklerden " Büyük Ünlü Uyu-

mu 'na "   uyanları boyayalım.

S3. Bir yıl sonunda buluştuklarında, iki hayvanın da dış

görünüşü ne haldeymiş?

S12.Altı çizili eş sesli sözcüğün,  diğer farklı anlamını

S4. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. kullanarak yeni bir cümle yazalım.

   "  Bağ bozumu zamanı sonunda gelmişti. " 

a) vilayet  : ç) bereket  :

…………………………………………………………………………………

b) merkep  : d) giysi  :

S13. " Kuzucuk  korkudan  bayılmak  üzereydi."

c) nâme : e) tür  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S5.  "  Günüm  bu  fareyi kovalamakla  geçiyor." 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?:…………………………

KEDİ   İLE    KÖPEK

Pişmanlık Acayip Anadolu Yardımcı
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