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

  özelliklerini  yazalım.

7 8 3 8 9 4 Şeklin  adı :………………………

 + 1 6  + x 3 yüzey sayısı:…………...………

6 2 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

8 3 S10. Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazalım.

 - 5 5  - a) 9  mevsim ……..…………aydır.

2 8 6 9 b) 6  hafta ……....….gündür.

c) 8  yıl……………..aydır.

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) 1 yıl…………….haftadır.

8 x 6 =..……. 3 x 3 =..……. 5  x 1  =..…….

9 x 7 =..……. 2 x 6 =..……. 8 x 4  =..…….  çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini  çarpma şeklinde yaz.

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5   =………………………………………...……...

S5.Bölme işlemini çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S12.Emin, 64 sayfalık kitabının birinci gün 16 sayfası-

nı okuyor.  İkinci gün birinci günden 7 sayfa fazla ki-

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. tap okuyan Emin'in geriye okumadığı kaç sayfası kal-

mış olur?

S13. Bir havuza iki musluktan biri dakikada 3 litre, 

diğeri ise 5 litre su akıtmaktadır.  Bu iki musluk bir-

likte açıldığında 15 dakika içinde havuza kaç litre su

 akıtmış olur?

S7. Verilen saatlerin okunuşunu yazalım.

S14. 7 8  İşlemine göre

  - x  =?

2 6

S8. Verilen boşluklara uygun ölçüleri yazalım. S15.  Bir kitapçı 360 Kr'tan sattığı bir kitaptan 45 Kr 

a) 2 L :……..………….mL b) 1 L 875 mL :………………….mL zarar ettiğini söylüyor.  Buna göre kitabı kaça sat-

c) 7 kg :…………………g ç) 4620  g :………Kg…..…………g maktadır? 

d) ………... kg :  5000 g e) …….Kg…………..  g :   3105  g

40 5

Okunan

sayfa

Kalan

…………………… ………………….
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Toplamı Farkı

S11.  " 29 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve

Sayı Değeri Sayı DeğeriSayı  Değeri

Çarpımı

1.gün 2.gün

(Öğleden önce ) (Öğleden sonra)

sayfa

1 dk ne kadar 

su akar?

15 dk ne kadar

su akar?



S8. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Yaşlı bir aslan varmış. Koşup avını yakalamakta zor-

lanıyormuş. Düşünmüş taşınmış, buna bir çare bulma- a) çabuk  : ç)  itmek  :

ya karar vermiş.  Kafasını  sarıp  dişim ağrıyor numarası

ile inlemeye başlamış.  Aslanın  iniltilerini duyan hay- b) gelir  : d) usta :

vanlar ne olduğunu sormuşlar. Aslan, " Of, of! Çok di-

şim ağrıyor. Dişimin ağrısından duramıyorum. Şu zaval- c) neşeli  : e) eksik  :

lı yaşlı aslana yardım edecek birisi yok mu? Beni bu diş

ağrısından kurtaracak olana ömrüm boyunca ödül ola- S9.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

rak hiç dokunmayacağım." demiş. lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

Ormana haber salmış.  Aslanın dişi ağrıdığı,  bu ağrı-

dan kurtaracak olana ömür boyu hiç saldırmayacağı ha- a) Aç fareler ekinlere çok zarar verdi.

beri tüm hayvanlara iletilmiş.

İlk olarak aslanın yanına ceylan gitmiş. Ceylan, " Sü- b)  Erkan, kırmızı kalemliğini bulamıyor.

rekli bize saldırıyor, hayatım tehlikede gideyim de as-

lanı iyileştirip canımı kurtarayım." diye düşünmüş. As- S10.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

lan,  yanına  gelen  ceylana azı dişini gösterirken ense- çizerek gösterelim.
sinden yakalayıp yiyivermiş.

Ceylandan sonra geyik gelmiş. Aynı şekilde geyiği a) Dişlerini fırçalayacak  günde üç defa.

de afiyetle yemiş. Zebra gitmiş. Onu da yerken o esna-

da zürafa da yardıma geliyormuş.Bir bakmış aslan, zeb- b) Ay yıldızlı bayrağım, gökyüzünü donatmış.

rayı yakalamış yiyor.  Aslanın niyetini anlamış.  Hemen

oradan hızlıca uzaklaşarak ormandaki tüm hayvanlara S11. Verilen harflerden bir sonra gelen harfi yazarak

durumu anlatmış. O günden sonra aslanın sözüne kim- bulmacalarda gizli sözcükleri bulalım.

se inanmamış. Herkesin her söylediğine inanmamaları

gerektiğini anlamışlar.

SORULAR

S1. Tedavi için aslanın yanına ilk kim gitmiş?

S2. Aslan, diş ağrısından kendisini kurtarana ödül ola-

rak ne vadediyor?

S12. İçersinde kalın ve ince ünlülerin birlikte yer

S3. Aslanın, kötü niyetli olduğunu kim anlamış? aldığı sözcükleri işaretleyelim.

S4. Aslan, neden böyle bir tuzak kurmak istemiş?

S13. "  Dedemin çiftliğinde atlara bindim. "

S5. Bu hikayeden çıkarmamız gereken ders nedir?    cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları cevaplayalım. 

a) Kim? : b) Nerede? :

S6. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) cenk  : ç) anı   : c) Neye? :

b) hasım  : d) kıvanç  : S14. "  Aynı  şekilde   geyiği    de   afiyetle   yemiş."

c) tümce  : e)kabahat : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S7. "O günden sonra aslanın sözüne kimse inanmamış." 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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ASLANIN  DİŞ  AĞRISI

Cetvel
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Boşluk

Cevap Gösterge

Tuzak Fırçala İşaretler Otoyol
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