
S1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. S9.  Şeyma 14 yaşındadır. Ablası, Şeyma'dan 7 yaş 

büyüktür. Buna göre, Şeyma'nın ablası kaç yaşında-

1 2 5 0 4 9 dır?

 + 7 6  + 4 8  + 3 4

S2. Aşağıda verilen sayıların basamak değerlerini

yazalım. S10. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.

3 8 4 9 26 ………………………………

S3. 1 onluk 8 birlik, 4 onluk 6 birlik ile toplamı kaçtır?

60 ………………………………

BONCUK AŞI OLUYOR

S4 . Birler basamağında 5 olan, en büyük iki basamaklı      Tan ile Elvan, bir köpekleri olmasını çok isterlerdi.

sayının 7 onluk eksiği kaçtır? Bir gün babaları, sevimli bir köpek getirdi:

 - Çocuklar, bu köpek sizin. Ancak, önce onu ve-

terinere götüreceğiz. Sağlık kontrolünden geçecek

 ve aşı olacak, dedi.

Tan ile Elvan çok sevindiler. Köpeğe Boncuk adı-

nı verdiler. Ertesi gün Tan ile Elvan erkenden uyan-

S5.Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları dılar. Veterinere gittiler. Veteriner, Boncuk'u mua-

bulalım. yene etti.  Minik bir iğne ile arka bacağından aşı yap-

tı.  Boncuk' u okşadı: 

1 2 0  - Haydi bakalım Boncuk! Bu aşıdan sonra, sağlıklı

 + 3  + 4  + 5 olacaksın, dedi.

8 7 6 9 7 8  Tan, veterinere:

 - Ben de sağlıklı olmak istiyorum. Bana da aşı

 yapar mısınız? Diye sordu. Veteriner gülümseyerek:

S6.    " K 3 " sayısının sayı( rakam) değeri toplamı  7  - Ben yalnız hayvanların sağlığı ile ilgilenirim. İn-

olduğuna göre "A" sayısı yerine kaç yazılmalıdır? sanların sağlığı ile doktor ve hemşireler ilgilenirler.

Aşı yaptırmak için onlara gitmen gerekir, dedi. 

SORULAR

S1.Babaları. Tan ile Elvan'a ne getirdi?

S2.Köpeği veterinere niçin götürdüler?

S7. Aşağıda verilen sayı örüntüsündeki kuralı bulalım.

S3.İnsanların sağlığıyla ilgilenenler kimlerdir?

  45 - 41 -  38 - 34 -  31  -  27  -  24 

S4. Metnin ilk cümlesi kaç sözcükten oluşur?

 Kural :………………………...…………………………………..

S5. Metnin son cümlesi kaç heceden oluşur?

S6." Bana da aşı yapar mısınız? "    cümlesinde hangi 

S8. R +  Ç  = ?    İşleminde harfler alfabedeki sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır?

sıralarına göre numaralandırırsa sonuç kaç olur?
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S7.Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

S1. Cumhuriyet Bayramı aşağıdaki tarihlerin hangi-

a) veteriner: e) ad: sinde kutlanır?

b) sıhhat : f) cümle : a) 23 Nisan b) 29 Ekim c) 10 Kasım

c) köpek:  g) mısra : S2. Sokakt arkadaşımızla oynarken bir yabancı size 

adres sorduğunda  aşağıdakilerin hangisini yapmak

ç) çok: ğ) değişik : yanlış olur?

d) istek: h) imtihan : a) Yabancıyı gideceği yere kadar götürmek.

b) Adres tarifi için arkadaşımızdan yardım istemek.

S8.  " Ben, sadece  hayvanların sağlığı ile ilgilenirim.  " c) Yabancıya adresi tarif etmek.

cümlesinde, hangi sözcüğün içerisinde kalın ve ince

ünlüler bir arada yer alır? S3. Nuray Hanım, sabah erkenden gara gidip oğlu-

nun gelmesini bekledi. Oğlu geldiğinde de mutlu-

luktan ağlamaya başladı.

S9. Aşağıdaki harflerden bir önce ve bir sonra gelen  Yukarıdaki bilgiye göre Nuray Hanım'ın oğlu, han-

harfleri yazalım. gi araçla yolculuk yapmıştır?

a) Gemi b) Otobüs c) Tren

S4. Aşağıdakilerden hangisi okullarda kurulan sosyal

S10. Aşağıda verilen tabloyu dolduralım. kulüplerden birinin sloganı olamaz?

a)  En iyi bakım, temiz tutmaktır.

b) Gezelim, görelim,öğrenelim.

c) Okula beraber gidelim mi? 

S5. "Sevda, şiirleri güzel okuyamıyordu. Beyza'dan

 yardım istedi. Artık ikisi de çok güzel şiir okuyor." 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Beyza,Sevda'ya güzel şiir okuması için yardım etti.

S11.   " Minik bir iğne ile arka bacağından aşı yaptı." b) Sevda,Beyza'ya güzel şiir okumayı öğretti.

cümlesinin 13. sesi hangisidir? c) Beyza, şiir okuma konusunda başarılıdır.

S6. Aşağıdakilerden hangisinde " başkalarının sevin-

S12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde  " kız " söz- cine ortak olma" durumu vardır?

cüğü farklı anlamda kullanılmıştır işaretleyelim.

a) Ödevini yapmazsa ona kız ! a) Ahmet'in bilgisayarı bozulmuş, üzüldüm.

b) Tanıdın mı? İşte o kız ! b) Leyla, bilgisayar alınca çok sevindim.

c) Köydeki kızlar ne güzeldi. c) Gazi'ye bilgisayar alınmayacakmış, sevindim.

S7.   "Bir yerde trafik lambası kırmızı yanıyor ancak

S13. Aşağıda şifrelenmiş olan sözcükleri harflerin ABC trafik polisi  geçmemizi söylüyor. " 

sırasından yararlanarak bulalım. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

a) Yeşil ışığın yanmasını bekleriz.

b) Sarı ışığın yanmasını bekleyip geçeriz.

c) Trafik polisinin işaretine uyarız.
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