
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S12. Açılımı verilen geometrik şeklin,  özelliklerini 

yazalım.

5 5 3 6 8 9 yüzey sayısı:…………

 + 1 8  + x 2

6 1 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

8 2 S13. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 2 7  - ……………… ………………

5 3 4 5

……………… ………………

S3. Verilen boşluklara uygun paraları yazalım.

a) ……... TL :   800   Kr b) ….... TL  …..….. Kr:  410    Kr S14. 23 kişilik iki otobüs ve 18 kişilik üç minibüs ta-

S4.  Aşağıda  verilen işlemleri yapalım. mamen dolu olarak yola çıkıyor. Buna göre araç-

larla yola çıkan toplam yolcu sayısı kaçtır?

2 0 : 4 0 1 1 : 2 0

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

S5.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

5 x 5 =..……. 7 x 4 =..……. 8 x 5 =..……. S15.  a 8

9 x 3 =..……. 2 x 10 =..……. 7 x 1  =..…….  - 3 b ise; a x b =?

S6. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz. 3 4

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

S7. Verilen çarpma işlemini toplama şeklinde yaz.

a) 5 x 2  =………………………………………………………………………

S8.  Aşağıda verilen saatlerin gösterdikleri zamanları S16 .  

akrep ve yelkovanla gösterelim.

        Yukarıdaki tabloda yanlış onluğa yuvarlanan sa-

S9. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. yının 4 onluk 8 birlik eksiği kaçtır?

S17.  Bir bölme işleminde bölüm 8 , bölen ise 15' tir.

Bu bölme işleminde bölünen sayının 27 eksiği kaçtır?

S10. Bölme işlemini, çıkarma işlemi şeklinde yazalım. S18. " 5 - 8 - 1- 4"  sayıları bir kez kullanılarak  yazıla-

bilecek en büyük iki basamaklı sayı ile, en küçük iki 

basamaklı sayının toplamı kaçtır?

S11.Verilen boşluklara uygun uzunluklar yazalım.

a) 7 m : …………….  cm b) 2 m  25 cm :   …………….   cm

23 20

64 70

88 90

Şeklin  adı :

sayılar onluklar

27 30

44 40

43

saat dakikadakika

428

saat
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5887 91

32 22

68

45 2

43

18:00 03:30

En büyük En küçük Toplam



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bir pazartesi günü, Emre'nin babası hışımla okula

geldi. Burnundan soluyor, sağa sola koşuyordu. O sıra- a) sevgi  : ç)  benzer  :

da Emre'nin öğretmeni ile karşılaştı. Öğretmen " Hayır-

dır! Bu koşturmaca neyin nesi?" diye sordu. Emre'nin b) yalan  : d)  konuştu :

babası hiddetli bir ses tonuyla " Cemil nerede? Onu 

arıyorum." dedi. Öğretmen, niçin aradığını sordu.Baba, c) yanıt  : e) masum  :

" Sürekli benim çocuğumu korkutuyor, dövmeye çalışı-

yormuş. Çocuğum okula gelmek istemiyor. Ne demek- S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

miş benim evladıma dokunmak, ona bunun hesabını lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

soracağım." diye bağırdı. Öğretmen, Emre'nin babası

ile uzun uzun konuştu. Olayın aslını araştıracağını, bu a) Bütün  vaktimizi  kitap  okuyarak  geçirdik.

konuda kısa zamanda kendisine bilgi vereceğini söyle-

yerek ona söz verdi. b)  Folklor  Kulübü'ne  sekiz  öğrenci  katılmış.

Öğretmen, sınıfa doğru yöneldi. Cemil'i ve Emre'yi

dinleyip olayı çözmeliydi. Öğretmen sınıfa girdi, tenef- S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

füste Emre ve Cemil'e konuşacaklarını, bir yere gitme- çizerek gösterelim.
melerini söyledi.

Teneffüs olmuştu.  Önce  Emre'yle konuştu.  Emre, a) Bugünün işini yarına bırakma.

babasının anlattıklarına benzer şeyler söylüyordu. Son-

ra  Cemil'i  çağırdı. Cemil'e  neden sürekli Emre'yi döv- b) Erkenden kalkmam gerekiyor  satranç dersi için.

meye çalıştığını sordu.Cemil, kendisinin bir suçu olma-

dığını, kesinlikle Emre'yle kavga etmediğini anlattı. Da- S9. Aşağıda boş bırakılan yerlere ismin yerini tutan  

ha sonra öğretmen, Emre'yi yanına çağırıp doğruyu an- "Ben,Sen,O, Biz , Siz , Onlar " sözcüklerinden uygun

latması için ikna etti. Emre, sınavda çok kötü yaptığını, olanı yazalım.

babasının dövmesinden korktuğu için küçük bir yalana a) ………...... , benim arkadaşlarım olamaz ki.

başvurduğunu anlattı. Öğretmen, birisine leke sürme-

nin ve yalan söylemenin çok kötü bir davranış olduğu- b) …..……….  çok  uzun  yıllardır  arkadaşız. 
nu söyledi.Bu yalanın yüzünden arkadaşının suçsuz ye-

re zarar görebileceğini anlattı. Emre, hatasını anlayarak c) Portakal   sularını   …………….. sıktım.

öğretmeninden ve arkadaşından özür diledi.

SORULAR ç) Bu kağıdı en hızlı …...………  kesebilirsin. 

S1. Öğretmen sorunu ne zaman çözmüştür?

d) …….…….. vatanını  çok  seven  insanlarsınız. 

S2. Emre, neden yalan söylemiştir? e) …….., babasının anlattığına benzer şeyler söyledi.

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden " Somut  isim " 

S3. Hikayedeki olay hangi gün yaşanmıştır? olanlarını boyayalım.

S4.Bu hikayeden çıkarılması gereken ders nedir? 

S11.  " Dün, Ayşe okula gelmedi." cümlesine göre,

aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. a) Kim? : c) Nereye? :

a) öğretmen  : ç) hikâye  : b) Ne zaman? :

b) teneffüs  : d) gökyüzü  : S12. " Bu yalanın yüzünden arkadaşının suçsuz yere 

zarar görebileceğini anlattı.  " 

c) leke : e) onur  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  "   O sırada Emre'nin öğretmeni ile karşılaştı." 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?:…………………………

Kapı

Bardak

Şefkat

Akıl Ayakkabıcı Duvar

Çalılar Kiraz

KÜÇÜK   YALAN
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