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

  özelliklerini  yazalım.

1 7 4 9 5 9 Şeklin  adı :………………………

 + 6 5  + x 2 yüzey sayısı:…………...………

9 0 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

8 5 S10. Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazalım.

 - 3 4  - a) 2 mevsim ……..…………aydır.

2 6 1 7 b) 5 hafta ……....….gündür.

c) 4 yıl……………..aydır.

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) Sonbahar mevsiminde  toplam…………gün vardır.

7  x 5 =..……. 6 x 6 =..……. 1  x 10  =..…….

8 x 9 =..……. 2 x 8 =..……. 4 x 4  =..…….  ve  çarpımını bulalım.

S4. Verilen çarpma işlemini  toplama şeklinde yaz.

a) 6 x 1   =….……..……………………………………………...……...

S5.  Boş bırakılan yere 9'dan başlayarak 90' a kadar rit-

mik olarak yazalım.

…………………………………………………………………………………… S12.  72 - 48=? Çıkarma işleminde eksilen 9 arttırılıp, 

……………………………………………………………………………………. çıkan 13 eksiltilirse yeni fark kaç olur? 

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S13.   " 40 " a   yuvarlanan en büyük sayının, 7 birlik 

2 onluk eksiği kaç  olur?

S14. Bir duvarcı ustası  1.gün 42 tuğla, 2.gün 1.gün-

S7. Verilen saatlere uygun akrep ve yelkovanı çizelim. den 12 fazla tuğla örmüştür. İki gün içinde bu usta 

kaç tuğla örmüş olur?  

S15.  Bir sepette bulunan çiçekler 7 vazoya eşit ola-

rak konuluyor. Her vazoda bir deste çiçek olduğuna

S8. Verilen boşluklara uygun ölçüleri yazalım.  göre sepetteki çiçeklerin sayısı kaçtır?   

a) 2 L :……..………….mL b) 4 L 542 mL :………………….mL

c) 1 kg :…………………g ç)  5870  g :………Kg…..…………g

S16.   5 portakaldan yarım litre portakal suyu elde 

S9. Verilen çıkarma işlemini bölme işlemi olarak yaz. edilmektedir. 4 litre portakal suyu elde etmek için 

42 - 6 = 36 18 - 6 = 12 kaç portakal sıkmak gerekir? 

36 - 6 = 30 12 - 6 = 6

30 - 6 = 24 6 - 6 = 0

24 - 6 = 18

Çarpımı
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Toplamı Farkı

S11.  " 38 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı  

Basamak Değeri Basamak Değeri

08:00 19:30

Basamak Değeri

1.gün 2.gün Toplam

portakal sıkarız?

1  L için kaç 

portakal sıkarız?

4 L için kaç



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bu  bahar,  kartal  ailesinin  üç sağlıklı yavrusu oldu.

Kış gelmeden önce beslenip, güçlenmeleri gerekiyor- a) farklı  : ç)  evli  :

du.  Yaz mevsimi girmişti.  Yavruları  iyice  palazlanmış, 

uçmak için gün sayıyorlardı. İçlerinden biri var ki diğer- b) yakın  : d) kış :

lerinden biraz farklıydı.  Çok aceleci davranıyordu. Her

şeye  " Ben, ben! "  diye atılırdı. Bu durum diğerlerinin c) tembel  : e) düzenli  :

canını çok sıkıyordu.

Kartal yavruları, uçmayı iyice öğrendikten sonra ba- S7.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

ba kartal onlara nasıl avlanacağını öğretecekti. Çok bil- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

miş kartal yavrusu hemen atıldı  ve  "  Bana  anlatmana

gerek yok. Ben zaten biliyorum. " dedi. Baba kartal,ön- a) Birkaç köylü bahçeye doğru yürüdü.

ce karşı çıktı.  Sonra  " Tamam oğlum!  Şu tarlada gezen

fareyi görüyor musun? " diye sordu. Oğlu " Evet. " de- b)  Yolda iri bir taş vardı.

di.  Baba kartal,  " Hadi o zaman, onu yakala ve buraya 

getir."  dedi ve onu yolladı. Şimşek gibi farenin üstüne S8.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

doğru uçtu.  Kartalın  geldiğini  gören fare usta bir ma- çizerek gösterelim.
nevra ile kartalın pençesinden kurtuldu.  Buna çok öf-

kelenen yavru kartalın gözü, fareden başka hiçbir şey a) Yaramaz çocuk düşüverdi ağaçtan.

görmüyordu. Fare, kendini korumak amacıyla bir ağa-

cın  kovuğuna  saklandı.  Fare  kendini  kovuktan  içeri b) Bizim takım çok iyi oynadı.

atar  atmaz, dışarda bir  gürültü  oldu.  Çıkıp  baktığında 

kartal yavrusunu duramayıp ağaca çarptığını gördü. S9. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

Bu olay üzerine kartal ailesinin diğer üyeleri geldi

ve yavru kartalı götürdüler. Yavru kartalın, kanadı kırıl-

mıştı. Baba kartal, " Ben sana söylemiştim. " der gibi

yavru kartalın yüzüne baktı. O günden sonra çok bilmiş

kartal yavrusu, her şeye atılmamayı öğrendi.

SORULAR

S1. Yavru kartal, ağaca çarpınca ne olmuş?

S2. Baba kartal,çok bilmiş yavrusunun uçmasına neden

izin vermiş olabilir?

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Çoğul İsim"  

olan  kelimeleri  işaretleyelim.

S3. Farklı olan kartal yavrusun davranışları nasılmış?

S4.  Baba kartal,  yavrularını   ne  zaman  avlanmaya gö-

türdü? S11. "  Annem,  her  sabah  bizlere  çay  demler. "

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. cevaplayalım.

a) farklı  : ç) yemin   : a) Kim? : b) Ne zaman? :

c) Ne? : ç) Kime? :

b) yoksul  : d) derya  :

S12. "  Bu durum diğerlerinin canını çok sıkıyordu. "

c) savaş  : e) lider  : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6. "Baba kartal onlara nasıl avlanacağını öğretecekti." 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?:…………………………

Şakacı Kartallar Yansıma

                                                                                        ÖDEV KAĞIDI ( 63 )            www.ogretmenincantasi.com

Bebekler

Bulmaca Şifreli

BEN  BİLİRİM

Dedemler

Çiftlik

Sözcükler

Faturalar Dostluk

Yedekler

Hece

SayısıSözcük

İnce

Ünlü

Kalın

Ünlü

Ünsüz

Harfler

Tekirdağlı

Yayınevi

Pazartesi

Teknolojik

Cumhuriyet


