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

yazalım.

7 7 6 4 5 8 Şeklin  adı :………………………

 + 5 6  + x 6 yüzey sayısı:…………...………

9 2 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

7 5 S9. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 2 8  - ……………… ………………

6 1 1 9

……………… ………………

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

4 x 9 =..……. 5 x 3 =..……. 10  x 7  =..……. S10.  " 93 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı 

8 x 7 =..……. 6 x 2 =..……. 1 x 1  =..……. ve çarpımını bulalım.

S4. Verilen çarpma işlemini  toplama şeklinde yaz. Basamak Değeri

a) 6 x 9   =…………………………………………………………………...

S5.  Boş bırakılan yere 7'den başlayarak 70' e kadar rit-

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11.  8 çeyrek ve 12 yarım  kaç bütün eder?

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S12.  Verilen sayıların en yakın oldukları onlukları

işaretleyelim.

S13. Bir çiftlikte 33 tane horoz, horozların sayısından

15 eksik koyun, koyunların sayısından 8  fazla da

tavşan vardır.  Bu çiftlikte bulunan hayvanların top-

lam  sayısı kaçtır?

S7. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S14. Pazardan kilosu 50 kr olan portakaldan 4 kg,

kilosu  3 TL  olan  elmadan 2kg,  alan  bir  müşteri  

satıcıya kaç TL ödemelidir?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S8. Verilen çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yaz.

18 - 2 = 16 10 - 2 = 8 2 - 2 = 0

16 - 2 = 14 8 - 2 = 6 S15. Yarısı 9 olan sayının 4  katı kaçtır?

14 - 2 = 12 6  - 2 = 4

12 - 2 = 10 4 - 2 = 2

Çarpımı

Ödenen
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74 3

25

Toplamı Farkı

77

70 80

H K T Toplam

P E

Basamak Değeri Basamak Değeri

40 50

46 23

20 30

42 57 57

31 17 34 80



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Anne tavuk yavrularını toplamış, onları besliyordu.

Anne tavuk, gelebilecek tehlikelere karşı tedbir alma- a) tavuk  : ç)  ters  :

ya çalışıyordu. Aslında dışarıdan gelecek tehlikeden

çok Süslü'yü gözetliyordu.Küçük Süslü yerinde duramı- b) kayıp  : d) tok :

yordu. Kaybolmaktan ve annesinin onu aramasından 

hoşlanıyordu. Bir sabah annesi kardeşlerini oynatırken c) saldırı  : e) çiğ  :

oradan sessizce uzaklaştı. Annesi daha çok meraklan-

sın diye çok uzaklara gitti. Etrafına baktığında tanımadı- S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

ğı yerlere geldiğini anladı. Annem beni çok arar diye lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

sevindi.

Çöp bidonunun arka tarafında birkaç tane köpeğin a) Su şişesi yine boştu.

konuştuklarını duydu. Korkudan hemen saklandı. Kö-

pekler kendi aralarında tartışıyordu. Seslerine kulak b)  Sıcak havalarda ince kıyafetler seçeriz.

kesildi. Köpeklerin niyeti kötüydü. Sokaklarda yalnız

olan hayvanlara saldırmayı planlıyorlardı. Küçük Süslü, S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

korkudan ağlamaya başladı ve hemen oradan uzaklaş- çizerek gösterelim.
tı. Kardeşlerinden ayrıldığı için çok pişman olmuştu.

Ama annesini nasıl bulacaktı? a)   Koyunlarıyla her gün otlağa gidermiş.

Pıtır kaybolduğunda anneleri yavrularına, kendisini

nasıl bulabileceklerini öğretmişti. Evleri okulun yanın- b) Anne şefkatiyle sarıldı oğluna.

daydı. Sırtında okul çantasıyla kaplumbağayı gördü.

 - Kaplumbağa kardeş nereye gidiyordun? Diye sor- S9. Aşağıda verilen eylemleri, ismin yerine kullanı-

du. lan kelimelere uygun olarak yazalım.

 - Okula gidiyorum, dedi kaplumbağa.

 - Ben de seninle gelebilir miyim? Bizim ev okulun okudum anlattım

yanında.

 - Gel bakalım, beraber gidelim. ………………… …………………

Süslü, kaplumbağaya olanları anlattı. Annesine ve

kardeşlerine kavuştu. Merakla bekleyen annesine, bir ………………… …………………

daha asla yapmayacağım, diye söz verdi.

SORULAR ………………… …………………

S1. Süslü'nün evi nerdeymiş?

………………… …………………

S2. Küçük Süslü, ne yapmaktan hoşlanıyormuş? ………………… …………………

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Büyük  Ünlü 

Uyumu'na "  uyan  kelimeleri  işaretleyelim.

S3. Küçük Süslü, neden korkmuş?

S4. Süslü'ye evini bulmasında kim yardımcı olmuş?

S11. "  Dün gece otobüsle Antalya'dan döndük. "

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. cevaplayalım.

a) ant  : ç) ev   : a) Kim? : b) Neyle? :

c) Ne zaman? : ç) Nereden?:

b) köpek  : d) valide  : S12. " Küçük Süslü, korkudan ağlamaya başladı ve 

hemen oradan uzaklaştı."

c) piliç : e) tedbir  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  " Annesi, meraklansın diye çok uzaklara gitti ." 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?:…………………………

Simetrik Karşılaşma

okumak

Tarihçi Kraliçe

Benzinlik

Çiftlik İnanç

KÜÇÜK   CİVCİV

Kahraman

Gazete

Orman

Portakal Makas
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