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

  özelliklerini  yazalım.

6 8 9 6 Şeklin  adı :………………………

 + 2 4  + 4 5 x 4 yüzey sayısı:…………...………

8 3 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

9 2 S10. Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazalım.

 - 3 7  - a) 4  mevsim ……..…………aydır.

3 5 2 8 b) 3  hafta ……....….gündür.

c) 4  yıl……………..aydır.

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) 3 yıl…………….haftadır.

5 x 5 =..……. 7 x 4 =..……. 5  x 6  =..…….

6 x 8 =..……. 3 x 9 =..……. 2 x 7  =..…….  çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini  çarpma şeklinde yaz.

a) 8 +  8 + 8 +  8   =………………………………………...……...

S5.Bölme işlemini çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S12. Cem, Arda'dan 5 yaş küçük, Selim'den 2 yaş bü-

yüktür. Arda 18 yaşında olduğuna göre, üç arkadaşın 

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. yaşları toplamı kaçtır?

S13.   3 tanesini  12  liraya  aldığım  kitaplardan,  11 

tane alırsam kaç lira ödemem gerekir?

S14.  "  43 - 35 - 37 - 29 - 31 - A "    örüntüsünde "A"  

sayısının 4 katı kaçtır?

S7. Verilen saatlerin okunuşunu yazalım.

S15.Bir terzi 8 m 60 cm kumaşın, 3 m 46 cm'sini   

kullanırsa geriye ne kadar kumaşı kalır?

S16. Ayten, kırlardan topladığı 52 çiçekten Yaşlılar

S8. Verilen boşluklara uygun ölçüleri yazalım. Haftası'nda  huzur evinde dağıtmak için dörderli

a) 3 L :……..………….mL b) 4 L 218 mL :………………….mL demetler hazırlamıştır. Ayten'in kaç demet çiçeği

c) 5 kg :…………………g ç) 8793  g :………Kg…..…………g olmuştur?

d) ………... kg :  6000 g e) …….Kg…………..  g :   4755  g

Çarpımı

(Öğleden önce ) (Öğleden sonra)
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52 3

Toplamı Farkı

S11.  " 63 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve

Sayı Değeri Sayı DeğeriSayı  Değeri

20 4

…………………… ………………….

Cem Arda Selim Toplam



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Bir gün babama, " Mutluluk nedir? " diye sordum.

babam, " Mutluluk kişiden kişiye değişir. " dedi. Ne a) galibiyet  : ç)  fazla  :

demek istediğini pek anlamadım. Biraz daha açıklama-

sını söyledim. Babam,  " Umut, bak oğlum, küçük  bir b) cevap  : d) çift :

çocuğa şeker verirsin mutlu olur. Büyük bir adama şe-

ker verirsin sana kızar. İşte mutluluk kişiden kişiye gö- c) eğri  : e) mat  :

re değişir. " dedi.

Daha sonra aynı soruyu dedeme sordum. Dedem, S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

" Bu yaştan sonra geçireceğimiz sağlıklı her gün bizim lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

için en büyük mutluluktur." dedi. Ablama aynı soruyu

sorduğumda o, da, " Üniversite sınavını kazanmak be- a) Törene mavi gömlekle geldi.

nim için en büyük mutluluktur." dedi. Kafam iyice ka-

rışmıştı. Beni merak etmemesi için önce annemden b)  Ayşen, ertesi gün okula geldi.

izin alarak parka gittim.Etrafıma bakınıyordum.Bir süre 

sonra parka, tekerlekli sandalyede bir kız çocuğu geldi. S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

Etrafına hep gülücükler saçıyordu. Tekerlekli sandalye- çizerek gösterelim.
ye bağlı olmasına rağmen sanki tüm oyuncaklara bin-

miş gibi mutluydu. Hayatı o tekerlekli sandalyede ge- a) Gül kokusu yayıldı bahçeye.

çecek olmasına rağmen kendimi hiç onun gibi mutlu

hissetmemiştim. b) Sabahları okula gitmeden önce süt içerim.

Yanına gittim ve adını sordum. " Seda" dedi. " Mut-

luluk nedir? " diye sordum. Seda, gözlerimin içine ba- S10. Verilen fiilleri zamanlara uygun olarak yazalım.

karak. " İşler yolunda gittiğinde herkes mutlu olur. Asıl
işler yolunda gitmediğinde, mutlu olabiliyorsan, işte o

mutluluktur. Mutluluk, sahip olduklarımızın değerini

bilmektir." dedi. Seda'yla konuştuktan sonra hayata 

bakış açım oldukça değişmişti.

SORULAR

S1. Umut, parkta kimi görmüş?

S2.  Umut'un dedesine göre mutluluk neymiş? S11. İçersinde kalın ve ince ünlülerin birlikte yer

aldığı sözcükleri işaretleyelim.

S3. Umut'un hayata bakışı hangi olaydan sonra değişti?

S4.  Seda, mutluluğu nasıl anlatmış? S12. "  Kedi, merdivenlerden usul usul indi. "

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları cevaplayalım. 

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. a) Kim? : b) Nereden? :

a) mesut   : ç) yel   :

c) Nasıl? :

b) hayat  : d) kafa  :

S13.  "  Bir süre sonra parka,  tekerlekli  sandalyede 

c) sual  : e) birey : bir  kız  çocuğu  geldi."

Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6. " Mutluluk, sahip olduklarımızın değerini bilmektir." 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?:…………………………

 -r, -ar, -er

Dikkat Basit Eğlence
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Gelecek Zaman
 -ecek

Geniş Zaman

Görsel

Sınıf Mağaza

MUTLULUĞU   YAKALAMAK

Hayat

Otomatik

Gözlük

Polis Obezite

Bakış

Şimdiki Zaman

 -yor

Geçmiş Zaman

  -di,   -miş

konuş- sor-


