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

yazalım.

1 4 3 5 7 4 Şeklin  adı :………………………

 + 4 9  + x 8 yüzey sayısı:…………...………

8 0 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

9 3 S9. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

 - 5 7  - ……………… ………………

2 4 6 5

……………… ………………

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

8 x 8 =..……. 7 x 3 =..……. 1  x 0  =..……. S10.  " 59 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı 

5 x 6 =..……. 8 x 2 =..……. 7 x 4  =..……. ve çarpımını bulalım.

S4. Verilen çarpma işlemini  toplama şeklinde yaz. Basamak Değeri

a) 3 x 0   =…………………………………………………………………...

S5.  Boş bırakılan yere 7'den başlayarak 70' e kadar rit-

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11.  16 çeyrek ve 10 yarım  kaç bütün eder?

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S12.  Verilen sayıların en yakın oldukları onlukları

işaretleyelim.

x

S13. 

 +  =   73   ise;

"A" sayısının, 3' e bölümünde sonuç kaçtır?

S7. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

     Yanda verilen şekildeki par-

S14. 4 çalardan hepsi birbirine eşit-

tir. Buna göre, verilen sayının

 19 eksiği kaçtır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S8. Verilen çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yaz.

40 - 8 = 32 16 - 8 = 8 S15. 3 kilosu 12 TL olan muzdan, 10 kilo alan Necati, 

32 - 8 = 24 8 - 8 = 0 satıcıya kaç TL ödemelidir?

24 - 8 = 16

28 72 16

46 46 91 58

80 100

Basamak Değeri Basamak Değeri

30 40

38 74

70
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67 2

34

Toplamı Farkı

92

90

Çarpımı

5 8

A



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bir Pazar sabahı,Semih'in annesi pikniğe gidecekle-

rini söyleyerek Semih ve kardeşini uyandırdı. Ailecek a) oturdu  : ç)  tanıdık  :

kahvaltıya oturuldu. Nereye gidileceği kararı henüz 

netleşmemişti. b) uyanmak  : d) tutsak :

Baba, " Baraj kenarına gidelim. Orada hem ben ba-

lık avlarım. " dedi. Anne, " Belediyenin mesire alanına c) sorun  : e) pak  :

gidelim. Orası piknik yapmak için ideal." dedi. Semih 

ve kardeşi ise ilçenin üst tarafında bulunan ormanlık S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

alana gitmeyi istediler. Semih ve kardeşinin isteğini lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

kırmayan aile, ormana doğru yola çıktılar.

Ormanda ağaçların gölgesi olan bir yeri beğendiler. a) Adam, yabancı bir dilde konuşuyordu.

Ancak bir sorun vardı. Su lazımdı.Bulundukları yerde su

yoktu.Çeşme bulmak için ormanda dolaşmaya başladı- b) Sabahleyin bahçeye kardan adam yaptılar.

lar.

Ormanda gezerken etrafta rastgele atılmış kağıt,po- S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

şet, cam şişe,plastik gibi çöplerle karşılaştılar.Çöplerin çizerek gösterelim.
yoğun olduğu yerlerden etrafa kötü kokular geliyordu.

Baba, çeşme ararken çocuklarına bir taraftan da çevre- a)   Yardım edelim yere düşen arkadaşımıza.

yi korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Çeşmeden suyu doldurup piknik yaptıkları yere gel- b) Esra, kısa zamanda iyileşti.

diler. Çam ağacının gölgesinde piknik yaptılar. Günleri

çok güzel geçti. Çok eğlendiler. Akşam olmaya başla- S9. Aşağıda verilen eylemleri, ismin yerine kullanı-

mıştı. Yavaş yavaş toplandılar. Semih'in annesi manga- lan kelimelere uygun olarak yazalım.

lın külüne,içinde hâlâ ateş olabilir diye su döktü.Ancak

babası," Külün içinde hâlâ sönmemiş ateş olabilir." de- tuttum eğlendim

di. Babası,hemen bir çukur kazıp, külü içine attı ve üze-

rini toprakla kapattı. Daha sonra çevreye dağılmış çöp- ………………… …………………

leri toplayıp mutlu bir şekilde evlerine döndüler.

………………… …………………

SORULAR

………………… …………………

S1. Ormanda gezerken Semihler ne ile karşılaşmış?

………………… …………………

S2. Semih ve kardeşi nerede piknik yapmak istemiş? ………………… …………………

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Büyük  Ünlü 

Uyumu'na "  uyan  kelimeleri  işaretleyelim.

S3. Semih'in babası mangalın külünü nasıl söndürmüş?

S4. Hikâye ne zaman yaşanmıştır?

S11. " Çam ağacının gölgesinde piknik yaptılar. "

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları cevaplayalım. 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) eksilme  : ç) istek   : a) Kim? : b) Ne? :

c) Nerede? :

b) gezme  : d) eşek  : S12. " Çöplerin yoğun olduğu yerlerden etrafa kötü

 kokular geliyordu."

c) ideal : e) kıyı  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6. "Çeşme bulmak için ormanda dolaşmaya başladılar." 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?:…………………………

eğlenmek
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çimenlik

ideal

ışıklar reçelli

SEMİHLER  PİKNİKTE
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