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

7 4 3 8 yüzey sayısı:…………

 + 5 8  + 2 6 x 4

8 0 Şeklin  adı : ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

9 0 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 2 7  - ……………… ………………

3 9 3 3

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) …….TL :    100    Kr b) …... TL …….Kr:     655    Kr S14. Bir otobüste 36 koltuk vardır. Bu koltukların  

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. çeyreği boş olduğuna göre, otobüste kaç yolcu

vardır?

2 2 : 2 0 1 2 : 2 5

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

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

5 x 8 =..……. 4 x 3 =..……. 3 x 9 =..…….

2 x 6 =..……. 0 x 8 =..……. 6 x 1  =..……. S15.  Ali'nin parası, Selda'nın parasından 13 TL  daha

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz. azdır. Ali'nin 24 TL' si olduğuna göre, ikisinin toplam

a)  5 + 5 + 5     =…….tane……=……..x…… TL parası olur?

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 8 x 0  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlerin gösterdikleri zamanları

altlarında boş bırakılan yerlere yazalım.

S16 .  + 48 =  77

41  -  =  26

 +  = AB  sayısının, sayı değeri

toplamı  kaçtır?

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S17.   Yarısı 16 öğrenci olan sınıfımızda  toplam kaç 

öğrenci vardır?

S10. Bölme işlemini, çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S18.    18 - 28 - 25 - 35 - A - B - 39 örüntüsünde A ve B

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım. yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

a) 7 m :……..….…cm b) 3 m  51 cm :   ……………..  cm

………………….. …………………….

324

saat
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8233 82

54 48

21

87 5

66

saat dakika

Ali

79

dakika

Selda Toplam



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Nevzat Öğretmen, nihayet emekli olmuştu. Yıllarca

hep  öğrencilerinin  problemleriyle  uğraşmış,  onların a) problem  : ç)  yaşam  :

problemlerini kendi problemi olarak kabul etmişti.Ço-

cuk seslerinin kendisine müzik gibi geldiğini söylerdi. b) ödül  : d)  kâr :

Emekli  olunca çocuk seslerinden uzak bir yerde yaşa-

yamam  diye  düşünüyordu.  Emeklilik   ikramiyesiyle c) barış  : e) sağlam  :

okula yakın küçük, bahçe içinde sade bir ev almıştı.

Öğrenciler ders aralarında bahçeye çıkınca, hemen S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

pencereye koşar, teneffüs bitip öğrenciler içeri girene lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

kadar  onları  izlerdi.  Hele  de  bu  sırada eşi bir bardak 

demli  çay  getirirse  keyfine  diyecek yoktu. Çayını yu- a) Bahçe içinde sade bir ev almıştı.

dumladıkça derin bir " Ah ! " çekerdi.

Bir gün pencere önüne oturmuştu.Bahçede iki grup b)  Eşi,  bir  bardak  demli  çay  getirmişti.

öğrenci gördü. Bugün çocuklar neden erken geldi aca-

ba diye düşünüyordu. Saatine baktı, henüz çok erken- S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

di. Dikkatlice baktı çocuklara. Öğrenciler, hararetli ha- çizerek gösterelim.
raretli  tartışıyorlardı.  Kavga  edeceklerini  düşünerek

hemen  yanlarına  gitti.  Çocuklar  haftasonu  oynanan a) Çocuklardan sakin olmalarını istedi.

maçı tartışıyorlardı. Tartışmaktan çok kavgaya hazırlanı-

yorlardı. Nevzat Öğretmen, çocuklardan sakin olmala- b) Dikkatlice baktı çocuklara.

rını istedi. Sporun kardeşlik duygularını artırması, birlik

ve beraberlik duygusunu geliştirmesi gerektiğini an- S10.  Aşağıda  verilen  isimlere "-ci,-li,-lik,-siz,-gi" 

lattı. " Spor, kavgaların değil, barışın kaynağıdır. " dedi. ekleri ekleyerek,  yeni anlamlar kazandıralım.

Çocukları iki gruba ayırdı. Kendisi de hakem olmuş-

tu. Aralarında az önceki kırgınlıkları kalmamış, maç ya- a) bir- c) spor- d) ön-

pıyorlardı. Maç bitince ödül olarak Nevzat Öğretmen'

den birer dondurma yemişlerdi. b) emek- ç) hararet- e) gör-

SORULAR S11.Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun  

S1. Öğrenciler neden tartışmaktaymış? hâl eklerini yazalım.

a) Bahçe…….    iki    grup   öğrenci    gördü.

S2. Nevzat Öğretmen, emekli ikramiyesi ile ne almış?

b)Çocuk seslerin…….  uzak  bir  yer…..   yaşayamazdı.

S3. Çocuk seslerini,  Nevzat Öğretmen  neye benzeti- S12. Aşağıda verilen sözcüklerden " Soyut isim " 

yormuş? olanlarını boyayalım.

S4. Maç bitiminde öğrenciler, hangi ödülü aldı?

S13.Altı çizili eş sesli sözcüğün,  diğer farklı anlamını

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. kullanarak yeni bir cümle yazalım.

   "  Arabanın  sağ  kapısı  açık  kalmış. " 

a) ses  : ç) barış  :

…………………………………………………………………………………

b) melodi  : d) duygu  :

S14. " Kavga  edeceklerini  düşünerek hemen yan-

c) müsabaka : e) okul  : larına gitti. " 

Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  "  Öğrenciler içeri girene kadar  onları  izlerdi." 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?:…………………………
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