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

yazalım.

3 3 4 5 8 6 Şeklin  adı :………………………

 + 5 9  + x 4 yüzey sayısı:…………...………

7 6 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

7 3 S9. Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazalım.

 - 2 7  - a) 7  mevsim ……………aydır.

5 5 4 6 b) 13 hafta …….….gündür.

c) 3  yıl……………..aydır.

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) Ekim ve mart aylarında toplam…………gün vardır.

7 x 6 =..……. 5 x 3 =..……. 2  x 2  =..…….

8 x 8 =..……. 4 x 9 =..……. 5  x 8  =..…….  çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini  çarpma şeklinde yaz. Sayı Değeri

a) 6 + 6 + 6 + 6    =….…tane………=…………x……...

S5.  Boş bırakılan yere 8'den başlayarak 80' e kadar rit-

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11. İki sayının farkı 18'dir. Küçük sayı 40 olduğuna

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. göre, büyük sayı kaçtır?

S12.  Ali'nin 12 TL'si var. Hülya'nın parası Ali'ninkinin 

4  katıdır. Sevgi'nin parası ise,  Hülya'nın parasından

9  lira  eksiktir.  Üçünün  paraları  toplamı  kaçtır?

S13.   46' nın  yarısından  bir  düzine fazla  olan  sayı 

S7. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. kaçtır?

S14.   A B      Yandaki işlemde veril- 

x 5 meyen sayının, sayı değeri

8 5 farkı kaçtır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S8. Verilen bölme işlemini çıkarma işlemi olarak yaz.

S15.  Toplamları 41 olan  iki sayıdan  biri 16 ise diğer 

 sayı kaçtır?
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Toplamı Farkı

S10.  " 49 "  sayısının,  sayı  değeri toplamı,  farkı  ve

Sayı Değeri Sayı Değeri

Ali

Çarpımı

Hülya Sevgi Toplam



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Berfin, salonu havalandırmak için pencereyi açmış-

tı.  Piko,  pencere açılınca bir  anda kanat çırpıp dışarıya a) kıt  : ç)  tok  :

yöneldi.  Sanki kaçmak için fırsat kolluyordu. Piko,  öz-

gürlüğe kanat çırparken Berfin arkasından geri gelmesi b) başla  : d) uzaklaşma :

için bağırıyordu.Annesi, Berfin'in bağırması üzerine sa-

lona  geldi.  Berfin'in  gözlerinden  yaşlar süzülüyordu. c) mat  : e) şişman  :

Annesi ise onu teselli etmekle meşguldü. Berfin, uzun

süre  pencerenin  önünden uzaklaşmadı.  Gözleri  hep S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

uzaklara bakıyordu. Piko'nun  gelmesi için dua ediyor- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

du.

Akşama doğru babası eve gelince Piko'nun nerede a) Benim, ufak  bir  odam  var.

olduğunu sordu. Berfin de göz yaşlarını tutamadı. Olup

bitenleri anlattı. Babası kızına sıkıca sarıldı. Berfin ve b) Annemim yaptığı nefis pastayı  hep birlikte yedik.

babası pencerenin önüne oturdu. " Ama babacığım biz

Piko'yu çok sevmiştik ve ona iyi bakıyorduk." diye söy- S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

leniyordu. Dışarıda kar yağıyordu. Piko, şimdi soğukta çizerek gösterelim.
ne yapar diye düşündü. Alışkın değil üşümüştür, diye

üzüldü. " Piko neredeysen gel! " diye seslendi. a) Gece, geç saatlere kadar kitap okudum.

Bir süre sonra Berfin "Anne bak Piko! " diye bağırdı.

Berfin çok heyecanlanmıştı. Hemen pencereyi açtı. Pi- b) Parktaki salıncakların zinciri kırılmış.

ko, pencerenin önünde kanat çırparak dolaştı. Berfin,

" Lütfen, içeri gel ! " diye seslendi. Piko, pencereden S9. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun noktalama

içeri girdi. Evin içerisinde tur atıyordu. Berfin, yeniden işaretlerini yazalım.

kaçmasın diye pencereyi kapattı. Berfin'in neşesi geri

gelmişti. Piko ise evin içinde tur atıyordu. Sanki sizleri Selin sessizce sınıfa girdi (   )

üzdüğüm için özür dilerim, ben yuvamda daha mutlu-

yum, der gibi sesler çıkarıyordu. O anda Canan (   )

SORULAR

(     ) Yaşasın (     )  Diye bağırdı.

S1. Piko, dışarıya kaçtığında havalar nasıldı?

Mehmet (     )

S2. Piko, ne zaman evden kaçtı? (     ) Sen nerede kaldın (    ) Dedi. 

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Özel İsim"  

S3. Berfin'in neşesi nasıl yerine geldi? olan  kelimeleri  işaretleyelim.

S4. Berfin neden pencereyi açmıştı?

S11. " Ceyda, yatmadan önce dişlerini fırçaladı."

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.    cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları cevaplayalım. 

a) harf  : ç) özgürlük   : a) Kim? : b) Ne zaman? :

c) Neyi? :

b) tabiat  : d) kabir  :

S12. " Berfin, yeniden kaçmasın diye pencereyi ka-

c) ses  : e) kalp  : pattı. "

Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6. " Piko, pencerenin önünde kanat çırparak dolaştı." 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?:…………………………

Merdiven
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