
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S8. Açılımı verilen geometrik şeklin,  özelliklerini 

yazalım.

6 6 7 9 Şeklin  adı :………………………

 + 2 7  + 1 9 x 4 yüzey sayısı:…………...………

8 0 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

9 0 S9.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

 - 4 5  -

3 8 7 4

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

8 x 3 =..……. 6 x 4 =..……. 0  x 5 =..……. S10.  " 34 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

7 x 2 =..……. 5 x 10 =..……. 9 x 1  =..……. çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

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

S5.  Boş bırakılan yere 6'dan başlayarak 60' a kadar rit-

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11.   Bir otomobil 2 litre benzinle 16 km yol alıyor.

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. Bu otomobil  13  litre benzinle kaç km yol alır?

1 litre benzinle 13  litre benzinle

ne kadar yol gider? ne kadar yol gider?

S12.  Biriktirdiğim 23 TL param var.  9 TL'ye bir top,

S7.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım. 36 TL'ye  de  forma  almak  istiyorum.  Buna   göre,

daha kaç TL'ye ihtiyacım olur?

Biriken Harcanacak İhtiyaç olan

S13. 

a) Takvim hangi aya aittir?.........................

b) Bu ayda kaç tatil günü vardır?........................

  Yukarıda verilen sayının 37 eksiğinin 3 katı kaçtır?

c) Ayın 11. günü hangisidir? ………………………………

ç) Bu ay toplam kaç günden oluşmaktadır?...............

d) Bu ay hangi günde başlamaktadır?..........................
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S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Benim adım Funda. Sekiz yaşındayım. Spor yapmayı

ve sebze yemeği çok severim. Ahu adında bir kız arka- a) çabuk  : ç)  sağlık  :

daşım var. O, sağlığına hiç dikkat etmez. Çok geç yatar

ve hep hazır gıdalardan yer.Kendisini birçok defa uyar- b) erkek  : d) ucuz :

mama rağmen beni hiç dinlemedi.

Bir gün okul gezisi için Kapadokya'ya gittik.Otobüs, c) durdu  : e) düşman  :

Ürgüp yakınlarında durdu. Peri Bacalarını görmek için

biraz yokuş tırmanmamız gerekiyordu.Tırmanırken Ahu S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

ve beni diğer arkadaşlarımız geçtiler. Ahu, tırmandıkça lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

yavaşladı. Ahu'ya biraz hızlanmamız gerektiğini söyle-

dim, ama elinden geleni yaptığını, daha da fazla hızlı a) İhtiyar kaplumbağa ağır aksak yürüyordu.

gidemeyeceğini söyledi. Alnından terler boşalırcasına

akıyordu. Nefes alışverişi hızlandı. Yanakları kıpkırmızı b)  Güzel vatanımızı düşmanlardan kurtardık.

oldu. Tepeye varmamıza çok az kalmıştı. Birden Ahu

yere yığıldı. Gözlerini kapadı. Ne yapacağımı şaşırdım. S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

Derhal öğretmenime haber verdim. Öğretmenim telaş çizerek gösterelim.
içinde nabzını kontrol etti. Nabzı çok zayıf atıyormuş. 

Hemen 112 acili aradı.Ben ve öğretmenim ambulansın a)  Bir gün babaları, sevimli bir köpek getirdi.

peşinden gittik. Doktorlar,  Ahu'yu  hastanede  yoğun 

bakım ünitesine aldılar. Öğretmenim, hemen ailesine b) Önce onu veterinere götüreceğiz.

haber verdi. Hepimiz üzgün bir şekilde beklerken dok-

tor yanımıza geldi. S10.Aşağıda tabloda verilen adların sonuna hâl ekle- 

Ailesinin kim olduğunu sordu. Anne ve babası " Bi- rini getirerek yeniden yazalım.

ziz. " dediler.Doktor, " Şimdilik Ahu'nun sağlığı yerinde

fakat hazır gıdalara devam ederse durumu daha da kö-

tü olacaktır.  Mutlaka  dengeli  beslenmeli,  erken yat-

malı ve düzenli olarak spor yapmalı." diyerek yanımız-

dan ayrıldı.

SORULAR

S1. Otobüs, nerede durmuş?

S2. Ahu, tepeye tırmanırken hangi fiziksel değişimleri

yaşamış?

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden " Türemiş isim " 

S3. Çocuklar neden yokuş tırmanıyorlar? olanlarını boyayalım. ( -ci, -li, -lik, -siz, -gi )

S4. Hikayeye göre, Ahu'nun bu duruma düşmesinin 

sebepleri nelerdir? 

S12." Kaza yapan araç az önce trafiğin sıkışmasına 

sebep oldu."    cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. cevaplayalım.

a) doktor  : ç) rüya  : a) Ne? : b) Neye? :

c) Ne zaman? :

b) acil  : d) rampa  : S13. " Ben  ve  öğretmenim  ambulansın  peşinden

gittik.  " 

c) sîma : e) öğretmen  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  "   Alnından terler boşalırcasına akıyordu." 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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