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

6 9 4 5 7 6 yüzey sayısı:…………

 + 2 7  + x 3

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

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

6 5 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 4 8  - ……………… ………………

8 4 2 9

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) 5 TL :    ………...   Kr b) 3 TL  45 Kr:  ...…………...    Kr S14. Her gün beslenme saatinde 3 tane poğaça yiyo-

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. rum. Buna göre, annemin yaptığı 12 poğaçayı kaç 

günde bitirmiş olurum?

1 3 : 5 5 0 7 : 3 5

 - 0 6 : 4 0  + 0 2 : 1 5

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

7 x 3 =..……. 5 x 9 =..……. 0 x 9 =..……. S15.  Aklımdan tuttuğum sayının 48 eksiği    13 ise,

2 x 8 =..……. 10 x 8 =..……. 5 x 2  =..……. aklımda tuttuğum sayı kaçtır?

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a)  1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1     =…….tane……=……..x……

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 6 x 3  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlerin gösterdikleri zamanları S16 .    " 63  -  82  - 22  - 90  -  52 "     sayıları veriliyor.

altlarında boş bırakılan yerlere yazalım. riliyor. Bu sayılar arasından sayı değeri toplamla-

rı eşit olan sayıların farkı kaçtır?

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S17. A B

 -

0 0

sayı değeri farkı kaçtır?

S18.   Hakan,  hikaye  kitabının  önce  13  sayfasını, 

ardından 11 sayfasını okuyor.  Geriye okumadığı  9 

S10. Çıkarma işlemini, bölme işlemi şeklinde yazalım. sayfa kaldığına göre,  Hakan'ın  kitabı  toplam kaç 

30 - 6 :24 12 - 6 : 6 sayfadır?

24 - 6 :18 6 - 6 : 0

18 - 6 : 12

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) …….. m :  900  cm b) …... m  ……….. cm :   176   cm

okunan:

Sonra

Okunmayan

Toplam

?

48
 -

13
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6229 55

74 74

42

52

dakika

okunan:

saat

………………….. …………………….

3

24

27 4

18

saat dakika

ise ; AB sayısının

Önce 



S6. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Uzak ormanların birinde bir zebra yaşarmış. Her gün

aslanlardan kaçmaktan bıkmış.  Bu böyle gitmez, buna a) siyah  : ç)  yüksek  :

bir çare bulmalıyım,  diye söylenmiş.  Düşünmüş taşın-

mış en iyisi ben at olayım.  Bir sahibim olur,  nasılsa o b) kovalamak  : d)  tümsek :

beni  korur.  Hemen  insanların  yaşadığı  bölgeye yakın

bir yerdeki eski kömür ocağına gitmiş. Kendisini atlara c) uçmak  : e) başkası  :

benzetmek için kömür tozlarının bulunduğu tümsekte

bir güzel yuvarlanıp boyanmış. Sonra da koruyacak bir S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

sahibi olmasını istediği için insanların yaşadığı köye lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

doğru gitmiş.

Köyün yakınındaki değirmene gelince, değirmenci a) Bahçe içinde sade bir ev almıştı.

ile karşılaşmış. Değirmenci, siyahlara boyanmış zebra-

yı görünce " Sahipsiz bir at. Tam da işim rast geldi." de- b)  Eşi,  bir  bardak  demli  çay  getirmişti.

miş. Değirmenci, zebrayı hemen değirmen taşına bağ-

layıp gelen tahılları öğütmeye başlamış. Zebra, akşama S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

kadar sıcak altında değirmen taşı çevirmiş. " At olmak çizerek gösterelim.
benim işim değil. Böyle hayat çekilmez. Hem kömür

tozları da çıkmaya başladı. At olmadığımı anlayınca kim a) Çocuklardan sakin olmalarını istedi.

bilir bana ne yaparlar. " demiş. At olmaktan vazgeçip

oradan kaçmış. b) Dikkatlice baktı çocuklara.

Yolda giderken, ben en iyisi kuş olayım. Kuş, olur-

sam beni ne aslan yakalayabilir ne de kaplan. Kendini S9. Aşağıda boş bırakılan yerlere ismin yerini tutan  

o kadar kaptırmış ki kanatsız uçulamayacağını bile dü- "Ben,Sen,O, Biz , Siz , Onlar " sözcüklerinden uygun

şünemez haldeymiş. olanı yazalım.

Yüksekçe bir kayanın üstüne çıkmış. Kendini aşağı a) ………… ağzımızda yemek varken konuşmayız.

bırakmış. Neyse ki kayanın altında çalılık varmış. Çalıla-

rın üzerine düşmüş. Her tarafı yara bere içinde kalmış. b) ……….., Çanakkale gezisi için duyuru yaptı.
Olanları izlemekte olan Bilge Baykuş, zebraya : "Aslan-

lardan korunmak istiyorsan daha hızlı koşmaya çabala c) Tiyatro  için biletleri  ………….  alacaksın.

ve her zaman dikkatli ol. Ne olursan ol, kendin ol. İster

sincap ol, ister kartal, ne olursan ol, ama kendin ol. ç) Maçta en çok koşan  ..………..   oldunuz.

Başkalarına özenme. Ancak o zaman mutlu olabilirsin."

demiş. d) ……….  bile bu kadar soru çözemezdim.

Zebra, Bilge Baykuş'un sözlerini düşünüp,öğütlerini

uygulamış ve hayallerle yaşamaktan vazgeçmiş. Mutlu e) …………..  ancak sabah olduğunda yola çıkabilir.

bir zebra olarak yaşamaya devam etmiş.

SORULAR S10. Aşağıda verilen sözcüklerden " Birleşik  isim " 

S1. Zebra, hangi hayvanlara benzemeyi hayal etmiş? olanlarını boyayalım.

S2. Zebra, neden değirmencinin yanına gitmiş?

S3. Bu hikayeden çıkarılması gereken ders nedir? S11. Aşağıdaki eylemlerin olumsuz halini yazalım.

a) gittim : c) vazgeçmiş :

S4. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) beygir  : ç) caymak  : b) çizebildim: ç) düşmüş :

b) söz  : d) çaba  : S12. " Mutlu  bir  zebra  olarak  yaşamaya  devam 

etmiş.  " 

c) hayal : e) görsel  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S5.  "   At   olmaktan   vazgeçip  oradan   kaçmış." 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?:…………………………

ZEBRANIN   HAYALİ
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