
S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. S9. Aşağıda açılmış olarak verilen geometrik şeklin,

  özelliklerini  yazalım.

6 6 8 6 Şeklin  adı :………………………

 + 2 9  + 3 7 x 3 yüzey sayısı:…………...………

6 2 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

7 4 S10. Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazalım.

 - 1 6  - a) Üç mevsim ……..…………aydır.

4 8 2 9 b) 8 hafta ……....….gündür.

c) 3 yıl……………..aydır.

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) Kış mevsiminde  toplam…………gün vardır.

5 x 9 =..……. 8 x 4 =..……. 10  x 3  =..…….

6 x 2 =..……. 3 x 5 =..……. 8 x 8  =..…….  ve  çarpımını bulalım.

S4. Verilen çarpma işlemini  toplama şeklinde yaz.

a) 7 x 9   =….……..……………………………………………...……...

S5.  Boş bırakılan yere 9'dan başlayarak 90' a kadar rit-

mik olarak yazalım.

…………………………………………………………………………………… S12. Bir kova, 8 sürahi su ile dolmaktadır. Buna göre

……………………………………………………………………………………. 4 kovayı doldurmak için kaç sürahi su gerekir?

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S13.   2 katı  28  olan  sayının  5  katı  kaçtır?   

S14.   8 tane 10 Kr,   6 tane 25 Kr   ve   7 tane 50 Kr 

S7. Verilen saatlere uygun akrep ve yelkovanı çizelim. toplam kaç lira eder?  

S15.   Üç kardeşten Aydın 3, Saliha 6, Turgut 9 yaşın

S8. Verilen boşluklara uygun ölçüleri yazalım. dadır.7 yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur?  

a) 5 L :……..………….mL b) 3 L 568 mL :………………….mL

Aydın:

c) 6 kg :…………………g ç)  2735  g :………Kg…..…………g Saliha:

Turgut:

S9. Verilen çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yaz.

32 - 8 : 24 S16.Evimizin bir penceresi 7 karıştır. Her karış 12 cm 

24 - 8 : 16 olduğuna göre, pencerenin uzunluğu kaç cm olur?

16 - 8 : 8

8  -  8 : 0

10 Kr 25 Kr

7 yıl sonra

50 Kr

Basamak Değeri Basamak Değeri

23:30 04:00

Basamak Değeri
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94 6

Toplamı Farkı

S11.  " 52 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı  

Çarpımı

Toplam

Toplam



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Birinin adı Mehmet, diğerinin adı Abdullah olan iki

arkadaş birbirini çok severlermiş.Köyde kimin yardıma a) genç  : ç)  durmak  :

ihtiyacı varsa hemen oraya koşar,  yardım  ederlermiş.

Herkes tarafından çok sevilirlermiş. b) kış  : d) akıllı :

Bir sene köylerinde çok sert bir kış olmuş. Kar hiç

durmadan günlerce yağmış. Rüzgârın biriktirdiği yer- c) bay  : e) faydalı  :

lerde kar neredeyse iki metreyi buluyormuş. Bu iki 

arkadaş şaka olsun diye, yolda biriken karları önce çiğ- S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

nemişler. Sonra da karın altını oyup içini boşaltmışlar. lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

Şimdi sadece üstünden geçecek bir kurban lazımmış.

Beklemeye başlamışlar.Bir müddet sonra Tahsin Amca a) İki bardak sıcak çay içtim.

hayvanlara yem almak için yola düşmüş. Tam tuzağın

yanına geldiğinde iki arkadaş heyecanla bekliyorlar- b)  Ev ödevlerimizi zamanında yapmalıyız.

mış. Derken Tahsin Amca, birden kendini karların için-

de bulmuş. Bu işten iki kafadar büyük keyif almışlar, S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

fakat Tahsin Amca düşerken elindeki baltanın üstüne çizerek gösterelim.
düşmüş, kolunu kesmiş. Bir anda bembeyaz kar, kırmı-

zı renge boyanmış. a) Akşam olmak üzereyken geldi eve.

Köye koşup yardım çağırmışlar. Tahsin Amca'yı düş-

tüğü yerden çıkartıp köyde bulunan hemşireye götür- b) Yere düşen arkadaşımıza yardım edelim.

müşler. Hemşire, koldaki yaraya bakıp, dikiş atılması

gerektiğini söylemiş. Hemşire, yedi dikiş attıktan son- S9. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

ra kanı durdurabilmiş. İki kafadar şaka olsun diye yap-

tıkları olaydan çok pişman olmuşlar. Tahsin Amca'dan

çok özür dilemişler. O, da onları affetmiş, ama onlar

kendilerini bir türlü affetmemişler. Ya Tahsin Amca'ya

daha kötü bir şey olsaydı, diye akıllarından uzun süre

hiç çıkmamış.

SORULAR

S1. Tahsin amca, neden yola çıkmış?

S2. Köy halkının bu iki arkadaşa bakışı nasılmış?

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Çoğul İsim"  

olan  kelimeleri  işaretleyelim.

S3. Tahsin Amca'nın kolu nasıl kesilmiş?

S4. İki kafadar şaka olsun diye ne yapmış?

S11. "  Hoşafın tadını hepimiz çok beğendik. "

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. cevaplayalım.

a) nasihat  : ç) rüzgâr   : a) Kim? : b) Nasıl? :

c) Neyi? :

b) affetme  : d) tabiat  : S12. "  Tam  tuzağın  yanına  geldiğinde  iki  arkadaş 

heyecanla   bekliyorlarmış. "

c) süre  : e) misâl  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.  "Bir anda bembeyaz kar, kırmızı renge boyanmış." 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?:…………………………

Harfler

Bekliyor

Affetmiş

Karadeniz

Rüzgârlı

Kütüphane

Sözcük

İnce

Ünlü

Kalın

Ünlü

Ünsüz Hece

Sayısı

Kuşlar

Gözler Armağan

BÜYÜK  HATA

Şehirler

Askerler

Kafadar

Derslik Gazeteci

Çeyrek Evler Yapraklar Satıcı
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