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

yazalım.

3 3 3 5 Şeklin  adı :………………………

 + 2 8  + 5 4 x 8 yüzey sayısı:…………...………

8 6 ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

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

9 5 S9.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

 - 3 6  -

3 9 2 7

S3.  Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.    

3 x 8 =..……. 4 x 9 =..……. 10  x 6 =..……. S10.  " 26 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

7 x 6 =..……. 3 x 5 =..……. 0  x 2  =..……. çarpımını bulalım.

S4. Verilen toplama işlemini çarpma şeklinde yaz.

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

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

mik olarak yazalım.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. S11.   

S6. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

Yukarıdaki işlemde verilmeyen sayının çeyreği

kaçtır?

S12.   26 eksiği  49 olan sayının,  sayı değeri çarpımı 

kaçtır?

S7.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım.

S13.   5 portakal sıkılarak bir sürahinin çeyrek litresi

dolduruluyor. Buna göre, üç sürahi doldurmak için

kaç portakal gerekir?

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

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

c) Ayın 11. günü hangisidir? ……………………………… S14. Yarısı 15 olan misketlerimin 6 tanesini kaybet-

tim. Geriye kalanları da 3 kuzenime eşit olarak pay-

ç) Bu ayda toplam kaç cuma günü vardır?............... laştırdım. Her bir kuzenime kaç misket düşer?

d) Bu ay hangi günde başlamaktadır?..........................
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Pt S Ç Pr C Cts Pz
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25
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30

18
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Çarpımı

 - 28 = 44

1 sürahi doldurmak

Haziran-----2017

26 27 28 29

için kaç portakal

gerekir?

3 sürahi doldurmak

için kaç portakal

gerekir?



S7. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

Tavşan, bir gün ormanda dolaşırken yaralı bir yılan

görmüş. Yaralı yılan,tavşana yalvarmış. "Tavşan kardeş, a) korkak  : ç) uzaklaştı  :

bana yardım et. Yaralıyım. Bir gün de benim sana iyili-

ğim dokunur." demiş. b) iyilik   : d) ak :

Tavşan, yılanlara yaklaşmaması gerektiğini biliyor-

du. Yardım edeyim derken av da olabilirdi. Ama yılanın c) avcı  : e) köle  :

da yardıma ihtiyacı vardı. Tavşan, " Acaba yardım etme-

li miyim, yoksa uzaklaşıp gitmeli miyim?" diye düşün- S8.  Verilen cümlelerde , varlıkların özelliklerini be-

dü. Bu yılana yardım edersem belki onun da bana yar- lirten sıfatların ( ön ad ) altını çizerek gösterelim.

dımı dokunabilir, belki de bana zarar vermeyebilir, di-

ye içinden geçirdi. a) Tavşan,  yuvasına gidip oradan şifalı bir bitki getirmiş.

Tavşan, yılana yardım etmeye karar verdi.Yılanı kur-

tarıp kendi yuvasına götürdü. Yaralarını temizleyip sar- b) Köyün birinde fakir ama akıllı bir kız varmış.

dı. Bir hafta evinde  iyileşene kadar misafir etti. Yılan,

tavşana bu iyiliğini unutmayacağını söyledi. " Bir gün S9.   Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin altını 

başın dara düşerse,ben de sana yardım ederim." deyip çizerek gösterelim.
oradan uzaklaştı.

Günlerden bir gün, tavşan ormanda yiyecek arama- a) Armağanısın bana, kahraman milletimin.

ya çıkmıştı. Dolaşırken tilkiyle karşılaştı. Tavşan, tilkiyi

görünce var gücüyle kaçmaya başladı. Tilki de tavşanı b) Doktor, ona bir reçete yazdı.

yakalayıp yemek için kovalamaya başladı. Bu kovala-

maca sürerken yılanın uyuduğu ağacın altından geçti- S10.Aşağıda tabloda verilen adların sonuna hâl ekle- 

ler. Yılan bir baktı ki bu onun hayatını kurtaran tavşan- rini getirerek yeniden yazalım.

dan başkası değildi. Hızlıca aşağıya indi, tilkinin bacak-

larına dolandı. Tilkiye tavşanı bırakmasını yoksa ısırarak

zehirleyeceğini söyledi. Tilki, çaresiz, tavşanı bırakmak

zorunda kaldı.

Tavşan, yaptığı iyiliğin karşılığını görmüş oldu. Yılan,

tavşana dönerek, " İyilik eden iyilik bulur. Hiçbir iyilik

karşılıksız kalmaz." dedi.

SORULAR

S1. Tavşan, ormanda dolaşırken ne görmüş?

S2. Yılan, tilkiden, tavşanı nasıl kurtarmış ?

S11. Aşağıda verilen sözcüklerden " Türemiş isim " 

olanlarını boyayalım. ( -ci, -li, -lik, -siz, -gi )

S3. Yılan, tavşanın evinde ne kadar misafir olmuş?

S4. Bu hikayeden çıkarılacak ders nedir?

S12." Arkadaşıma doğum günü hediyesi aldım." 

   cümlesine göre,  aşağıdaki  soruları  cevaplayalım.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.

a) konuk  : ç) zafer  : a) Kim? : b) Kime? :

c) Ne? :

b) düşünce  : d) cümle  :

S13. "Tilki, çaresiz, tavşanı bırakmak zorunda kaldı."

c) birader  : e) sınıf   : Cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S6.   " Yardım  edeyim  derken  av  da olabilirdi." 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

sınavlar

paragraf halı

TAVŞAN İLE YILAN 

Hâli

 -i

Hâli

arızalı

Sinop

önlük

çiçekçi uçurtma

haklı misafirler

top araba kapı

Yalın

Hâli

sessiz evden

 -de

Hâli


