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

yazalım.

5 8 2 8 Şeklin  adı :………………………

 + 4 4  + 3 7 x 6 yüzey sayısı:…………...………

6 1 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

8 6 S9.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

 - 3 7  -

4 5 1 9

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

7 x 6 =..……. 5 x 8 =..……. 2  x 9 =..……. S10.  " 57 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

9 x 4 =..……. 3 x 6 =..……. 7 x 8  =..……. çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

a) 1 + 1 + 1       =……....tane……...=…….…..x…….…

S5.  Boş bırakılan yere 6'dan başlayarak 60' a kadar rit-

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11.   Beş kişilik bir aile sinema bileti almak  için 

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. kasiyere 100 TL uzatıyor. Kasiyer para üstü olarak 60

TL geri verdiğine göre, bir biletin fiyatı kaç TL olur?

S7.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım. S12.   54 fazlası 86 olan sayının, çeyreği kaçtır? 

S13. 

Yukarıdaki işlemlere göre,      A  -  B =?

a) Takvim hangi aya aittir?.........................

b) Bu ayda kaç iş  günü vardır?........................

S14. 

c) Ayın 28. günü hangisidir? ………………………………

ç) Bu ayda toplam kaç tatil günü vardır?...............            Yukarıda taban blokları ile ifade edilen işlemi,  

rakamlarla yazarak gösterelim.

d) Bu ay hangi günde başlamaktadır?..........................

B 3

6 7

ödenen

5 bilet için

ödenen

1 bilet için

A 5
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S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bundan yıllar  önce  Karadeniz'in  şirin  bir  köyünde

bir çift yaşarmış.  Adamın adı Aziz,  eşinin adı  da Azize a) ıslak  : ç) yaşlı  :

imiş. Aziz ve Azize'nin beş tane de çocuğu varmış. Hiç

paraları yokmuş.  Yine  de  hanelerinden mutluluk hiç b) çift  : d) hasret :

eksik olmazmış.Bu aile geçimlerini Karadeniz'e has fın-

dık üretimi ile sağlarmış. Bir yıl ailecek Allah ne verdiy- c) alış  : e) sonra  :

se bahçedeki tüm fındıkları toplamışlar. Fındığı kurutup

kavsuktan ( meyve kabuğu ) çıkarmışlar. Bir çuvala dol- S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

durup depoya yerleştirmişler. lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

Evde  sadece  Aziz'in  olduğu  bir  zamanda  yaşlı bir

adam gelmiş. Aç ve susuz olduğunu söylemiş. Aziz, he- a) Dersine çalıştığı için başarılı bir öğrenci oldu.

men mutfağa koşmuş.  Yaşlı  adama  evde ne varsa he-

men getirmiş.  Yaşlı adam,  ikram  edilenlerin  hepsini b)   Ayhan, Ankara'da üç gün kaldı.

yemiş,  "  Çuvalınız hiç boşalmasın. "  diye  dua  etmiş.

Aziz'den  de  bir  ricada  bulunmuş.  " Beni gördüğünü S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

kimseye söyleme." demiş. çizerek gösterelim.
Aradan biraz zaman geçmiş. Aziz, bir ihtiyacı karşı-

lamak için çuvaldan biraz fındık almış. Şehre götürüp a)  Bir türlü çözüm aklına gelmezmiş.

satmış. Eve döndüğünde çuvalın yeniden dolduğunu

görmüş. Ertesi hafta yine biraz fındık satmış, eve gel- b) Eşek, olduğu yerde çakılıp kalmış.

miş çuval yine dolmuş. Kış boyunca fındık satmışlar, 

ama çuval hiç boşalmamış. Bu durum Azize'nin dikkati- S10.Aşağıda tabloda verilen adların sonuna hâl ekle- 

ni çekmiş. Azize, çuvalın neden boşalmadığını sormuş. rini getirerek yeniden yazalım.

Aziz, önceleri söylememiş. Eşi, ısrar edince söylemek

zorunda kalmış. Birlikte depoya gittiklerinde çuvalın

boş olduğunu görmüşler. O zaman Aziz, kendisine söy-

lenen sırrı,başkasına söylememesi gerektiğini anlamış.

SORULAR

S1. Hikayedeki olaylar ne zaman yaşanmıştır?

S2. Yaşlı adam, Aziz' e nasıl dua etmiştir?

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden " Türemiş isim " 

S3. Hikaye nerede geçmektedir? olanlarını boyayalım. ( -ci, -li, -lik, -siz, -gi )

S4. Çuvaldaki fındık neden bir anda boşaldı?

S12." Çok  geç  olmadan  eve  dönmeliyiz." 

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları  cevaplayalım.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) şirin  : ç) mâzi  : a) Kim? : b) Nereye? :

c) Ne zaman? :

b) hâne  : d) rakam  : S13. " Birlikte depoya gittiklerinde çuvalın boş ol-

duğunu görmüşler. " 

c) biraz : e) kâtip   : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.   " Bir çuvala doldurup depoya yerleştirmişler." 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?:…………………………

 -den

Hâli
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 -e

peynirci

resimler boylu

SIR

Hâli

 -i

Hâli

durak

yalancı

trafik

işçi tamirat

askı temizlik

telefon

Yalın

Hâli

koltuk önemsiz

 -de

Hâli

masa tarak


