
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S7.  Verilen geometrik şeklin,  özelliklerini yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

S8.  " 83 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı 

ve çarpımını bulalım.

Basamak Değeri

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

3 4 7 8 5 2

x 5 x 6 x 3 4
S9.  24 çeyrek ve 22 yarım toplam kaç bütün eder?

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

S10.  Verilen sayıların en yakın oldukları onlukları

4 4 3 işaretleyelim.

 + 2  + 0  + 4

8 3 9 7 7 2

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S11. Bir toplama işleminde 1.toplanan 13'ün 4 katı,

 2.toplanan  ise  68'in  çeyreği kadardır.  Buna göre, 

bu toplama işleminde toplam kaç olur? 

S12. Annem, elindeki kitabı her gün eşit sayıda ve

 10  sayfa okuyor.  6 gün  sonunda  geriye  18 sayfa 

kaldığına göre, kitabın tümü kaç sayfadır? 

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S13.  Galip'in  annesi sütlaç yapmak için 2 kutu sütü

…………………………………. ………………………………. tencereye boşalttı.  Bir kutu süt 7 bardağı doldurdu-

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce ) ğuna göre,  Galip'in  annesi  toplam  kaç  bardak süt 

kullanmış olur?

S6. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

……………… ………………

……………… ………………

toplam sayfa

Çarpımı

okunan sayfa

50

17

                                                                                          ÖDEV KAĞIDI ( 66 )            www.ogretmenincantasi.com

51

Toplamı Farkı

24

20

sayısı

Basamak Değeri

76 32 80 80

58 3 48 2

43 22

Basamak Değeri

1.toplanan 2.toplanan toplam

70 30

43 65

6040

sayısı

94 5

32 2 77 4 65 5



Papatya, topraktan yeni çıkmıştı. Kuşlar, böcekler

gibi hareket edemeyişine çok üzülüyordu. S1. Cümlelerin hangisinde "uzun" kelimesinin zıt an-

Günlerden bir gün arı ile tanıştı. Arı, ondan bal özü lamlısı vardır?

emiyordu. Papatyaya başka yerlerde gördüklerini,duy- a) Bahçemizde kısa ağaçlar var.

duklarını anlatıyordu. Arkadaşlıkları her gün artarak b) Geniş sokakta yürümek kolaydır.

sürdü. c) Babaannem bize yakın oturuyor.

Bir gün bulundukları kırlara çocuklar geldi. Çiçek 

topluyorlardı. Papatya: S2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime 

 - Eyvah! Beni koparacaklar, solup gideceğim, dedi. yoktur?

Arı : a) Otobüse bin.

 - Korkma! Ben onları şimdi korkutup kaçırırım, diye b) Bana su getirdi.

onu sakinleştirdi. Arı, çocukları kovaladı. Papatya ile c) Topu bana at.

birlikte güzel bir yaz geçirdiler.

S3. "Bir gecede kitabın yüz sayfasını okudum. " cüm-

SORULAR lesinde hangi kelimenin birden fazla anlamı vardır?

S1. Hikâye hangi mevsimde yaşanmış olabilir? a) yüz b) gecede c) bir

S4. "Televizyon seyretmeyi çok seviyorum. " cümle-

S2. Hikâyedeki olay nerede yaşanmıştır? sinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden

hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulmaz?

S3. Metinde anlatılan olay nedir? a) bakmayı b) izlemeyi c) görmeyi

S5. Altı çizili kelimelerden hangi ikisi arasında,diğer-

S4. Metnin kahramanları kimlerdir? lerinden farklı bir ilişkisi vardır?

a) Kara toprağa, siyah tohumlar dikildi.

b) Ak saçları beyaz yastığa düşmüş.

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. c) Evimiz büyük fakat odam küçük.

a) nur  : ç) hadise   :

S6. "Bu kalın kitabı nasıl okuyacaksın? " cümlesinde

b) ıslak  : d) haşere  : altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?

c) istirahat : e) güz  : a) ince b) dar c) kısa

S6. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım. S7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ihtiyar" keli-

mesinin eş anlamlısı vardır?

a) gece  : ç)  yok  : a) Büyük kapıdan içeri girdik.

b) Küçük kız otobüse bindi.

b) yaşlı  : d) ucuz : c) Yaşlı adam biriyle konuşuyordu.

c) iyilik  : e) akıllı  : S8. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

belirttiklerini yazalım.(Geçmiş-Gelecek-Geniş-Şimdiki )

S7."Papatyaya başka yerlerde gördüklerini,duyduklarını

 anlatıyordu." a) yemiş : e) duyar :

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır? b) dinliyor : f) geçti :

S8. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Büyük  Ünlü c) tanıdı : g) çalışacak :

Uyumu'na "  uyan  kelimeleri  işaretleyelim.

ç) yanar : ğ) tanımış :

d) bilecek : h) geliyor :

sağlam

çember

taneli

arazi tabaklar Mersin limonata

nefes

menekşe cevap yüzük

prizma
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