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

yazalım.

3 8 5 3 Şeklin  adı :………………………

 + 1 5  + 4 9 x 7 yüzey sayısı:…………...………

8 4 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

9 6 S9. Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazalım.

 - 3 5  - a) Bir mevsim ……………aydır.

5 6 3 9 b) 4 hafta …….….gündür.

c) 5 yıl……………..aydır.

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) Mayıs ve eylül aylarında toplam…………gün vardır.

6 x 8 =..……. 4 x 7 =..……. 0  x 3  =..…….

9 x 3 =..……. 5 x 8 =..……. 2 x 7  =..…….  çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini  çarpma şeklinde yaz. Sayı Değeri

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3   =….…tane………=…………x……...

S5.  Boş bırakılan yere 8'den başlayarak 80' e kadar rit-

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11. Kerim,Haktan'dan 7 yaş büyük, Talip'ten 3 yaş 

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. küçüktür. Kerim 15 yaşında olduğuna göre, bu üç

 arkadaşın yaşları toplamı kaçtır?

Toplamı

S12.    27 +  ?  + 31 =  83            ise;  " ? " işareti yerine

yazılacak sayının çeyreği kaçtır? 

S13. 24 x 3  =  A  

S7. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. ise A - B=?

76 ÷ 4 = B 

S14.   Düzenli  olarak  günde  2 bardak  süt  içen  bir 

çocuk, yaz mevsimi boyunca toplam kaç bardak süt 

…………………………………. ………………………………. tüketmiş olur? 

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S8. Verilen bölme işlemini çıkarma işlemi olarak yaz.

S15.   " 67 - 18 - 43 - 87 - 55 - 33 "   sayılarından    40'a 

en yakın olan sayının 7 katı kaçtır? 

Çarpımı

Kerim: Haktan: Talip:
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85 5

Toplamı Farkı

S10.  " 86 "  sayısının,  sayı  değeri toplamı,  farkı  ve

Sayı Değeri Sayı Değeri

21 7



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Fındık adında yavru bir sincap vardı. Fındık, sorum-

suz ve vurdumduymaz sincap yavrusuydu. Oyuncaklar a) ilk  : ç)  çözüm  :

odasında rastgele yerlerde dururdu. Annesi her gün 

toplamaktan bıkmıştı. b) taze  : d) kötülemek :

Her zamanki gibi Fındık, akşam okuldan dönmüştü.

Ailesiyle yemeğini yedikten sonra odasına gitti. Oyun c) çelimsiz  : e) tenha  :

oynamaya başladı. Oysaki ödevini yapması gerekiyor-

du.Hiç umursamadı bile.Oyuncaklarını çıkarıp oynama- S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

ya başladı. Bütün oyuncaklarını etrafa saçmıştı. Odasın- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

da adım atacak yer kalmamıştı.

Annesi, Fındık'ın ne yaptığına bakmak için odasına a) Küçük Serdar, büyük bir keyifle masalı dinledi.

gitti. Fındık'ı " Hani ödevini yapacaktın? Oysa sen oyun

oynuyorsun. Hemen ödevini yapmalısın." diye uyardı. b)  Dolaptaki boş şişeyi uzatır mısın?

Ancak bu karışıklıkta ne ödevini ne de kalemini bulabi-

liyordu. Annesi,Fındık'a bir taraftan kızıyor, diğer taraf- S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

tan ödevini arıyordu. Bütün aramalara rağmen ödevini çizerek gösterelim.
bulamadılar. En sonunda akıllarına sıra arkadaşı, Cingöz

Tavşan'a sormak geldi. a) Aldığımız gıdaların son kullanma tarihine bakalım.

Annesi, ceza olarak uzakta olan Cingöz'ün yanına

koşarak gidip ödevi öğrenmesini istedi. Fındık, koşa b)  İnsanlar akın akın meydanlara koşuyor.

koşa arkadaşına gitti. Ödevlerini öğrenip geldiğinde

çok yorulmuştu. Gelirken hatasını anladı. S9. Aşağıda verilen eylemleri, ismin yerine kullanı-

Eve geldiğinde ailesinden özür diledi. Bir daha da- lan kelimelere uygun olarak yazalım.

ğınık birisi olmayacağına, sorumluluklarını yerine geti-

receğine söz verdi. içtim koştum

Ailesi, Fındık'ın bu sözünü sevinçle karşıladı.

………………… …………………

SORULAR

………………… …………………

S1. Fındık, odasındaki karmaşa yüzünden neleri bula-

mamış? ………………… …………………

………………… …………………

S2. Annesi, ceza olarak Fındık'ı nereye  gönderdi?

………………… …………………

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Özel İsim"  

olan  kelimeleri  işaretleyelim.

S3. Fındık Sincap'ın kişisel özelliklerini yazalım.

S4. Fındık, okuldan ne zaman dönmüş?

S11. "  Sevda'nın canı bugün çok sıkılıyor. "

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. cevaplayalım.

a) akıl  : ç) hısım   : a) Ne? : b) Ne zaman? :

c) Nasıl? :

b)sene  : d) nehir  : S12. " Ailesiyle yemeğini yedikten sonra odasına 

gitti."

c) günbatımı  : e) birdenbire  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  " Sorumluluklarını yerine getireceğine söz verdi." 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?:…………………………

Metin Anne

içmek

Yel Sokak Manisa
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