
S1.Verilen tablodaki sayıların basamak ve sayı değerlerini S8. 

yazalım.

(Rakam Değeri)    Yukarıdaki ritmik sayma örüntüsü 9 adım devam 

Sayı Değeri etmiş olsaydı, son adımda hangi sayı söylenirdi?

S2. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım.

S9.  Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru

4 9 2 3 1 7 sıralayalım.

 + 2 0  + 5 5  + 3 8

S2.Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları yazalım.      

a) 9  +  = 1 0 e)  + 1  = 1 0 ………………………………………………………………………..

b) 8  +  = 1 0 f)  + 2  = 1 0

c) 7  +  = 1 0 g)  + 3  = 1 0

ç) 6  +  = 1 0 ğ)  + 4  = 1 0 ATIN VERDİĞİ AKIL

d) 5  +  = 1 0 h)  + 5  = 1 0 At ile eşek yüklerini yüklenmiş gidiyorlarmış. Eşek, 

yorgunluktan bitmiş, tükenmiş, ata yalvarmaya başla-

S3.  " 43 " sayısının onlar basamağı 2 azalıp, birler ba- mış: 

samağı 4 artarsa yeni sayı kaç olur?       -Ne olursun,şu benim yükümün azını da sen yüklen!

Yoksa şuracıkta düşüp öleceğim!  

At, eşeğin söylediklerini duymazlıktan gelmiş. Oralı

bile olmamış. 

Ama bir süre sonra eşek,gerçekten de yolun ortası-

S4. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım. na düşüp ölmüş.Sahibi eşeğin yükünü indirmiş,atın sır-

a) 1 onluk + 1 birlik : ……. b) 9 onluk + 4 birlik : …….. tına vurmuş. Üstüne üstelik bununla da yetinmemiş; 

davul yaparım deyip eşeğin derisini yüzüp, onu da atın 

S5.Aşağıda 4'er ritmik sayma yapılmaktadır. Buna göre sırtına yüklemiş. Bunca yükün altında iki büklüm bükü-

verilen sayılardan bir önce ve bir sonra gelenleri yaz. len at:  

 -Ah benim akılsız kafam! Diye inlemiş. Keşke eşe-

ğin dediğini tutsaydım. Hem bu kadar yük yüklenmez-
dim  hem de eşekçik ölmezdi boşu boşuna! 

SORULAR Ezoptan Masallar  

S6.Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları S1. At ile eşek ne yapıyorlarmış ?

bulalım.

5 4 0 S2.Eşek ne zaman yalvarmaya başlamış?

 + 2  + 1  + 7

4 8 7 6 9 8
S3.Atın başına sıkıntılar niçin gelmiş?

S7. 

S4.Sahibi eşeğin yükünü ne yapmış?

    Yukarıdaki sayı örüntüsünde A ve B harfleri yerine

yazılacak sayıların toplamı kaçtır? S5.At, eşeğin sözünü tutsaymış nasıl olurmuş?

Toplamı

A :……..

B:……….. S6.Metnin son  cümlesinde kaç hece vardır?

35 79 88 21

15 19 22 26 29

A 14 17 20 B

2675
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S8. Aşağıda karışık olarak verilen tabloyu dolduralım.

S1.Aşağıdakilerden hangisi çevreyi temiz tutmak için

alınan bir önlemdir?

a) Yerlere çöp atılması.

b) Fabrika atıklarının derelere boşaltılması.

c) Pet şişelerin toplanarak geri dönüştürülmesi.

S2."Fatma Teyze, hava ve deniz taşıtları ile seyahat et-

S9.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım. mekten çok korkmaktadır. Bu yüzden……………ile seya-

hat etmeyi tercih ediyor."

a) üvey : e) evet :     Yukarıda verilen bilgiye göre, Fatma Teyze aşağıdaki

araçlardan hangisi ile seyahat edebilir?

b) indirim: f) sual :

a) Tren b) Vapur c) Uçak
c) hayal : g) cömert :

S3.  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili verilen bilgi-

ç) kıt : ğ) somut : lerden hangisi yanlıştır?

d) sahte : h) minimum : a) Milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.

b) Her yıl 29 Ekim günü kutlanır.

S10.  Aşağıda verilen sözcükleri alfabetik sıra ile yeni- c) Şehitlerimizi anma günü olarak da kutlanır.

den yazalım.

S4. Bilerek veya bilmeyerek bir kişinin kalbini kırdığı-

mızda………

 Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

a) Rica ederiz. b) Teşekkür ederiz. c) Özür dileriz.

S5.    Aşağıdaki yerlerin hangisinde karşıdan karşıya 

geçilmez?

a) Otoyol b) Üst geçit c) Yaya geçidi

S11.  "Keşke her taraf yemyeşil olsa. " cümlesi kaç S6.Okula giderken tanımadığımız biri size şeker vermek

 sesten ( harften ) oluşur? isterse aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız?

a) Şekeri alıp , teşekkür etmeliyiz.

S16. Aşağıdaki tabloda belirtilen harfleri yazınız. b) Bağırarak oradan kaçmalıyız.

c) Şekeri almayıp yolumuza devam etmeliyiz.

S7.   Yavuz, spor malzemelerini getirmediği için voley-

bol maçına katılamamıştır. Derste ise öğretmenin sor-

duğu bütün sorulara doğru cevap vermiştir.

Yavuz'un o günkü durumunu sırasıyla hangi duygu-

larla açıklayabiliriz?

a) üzüntülü - üzüntülü

S12. Aşağıda karışık olarak verilen hecelerle anlamlı b) sevinçli - üzüntülü

bir sözcük yazalım. c) üzüntülü - sevinçli

………………………………………….. S8.Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) banyo yaparız ------> yılda iki kez.

………………………………………….. b) tırnak keseriz--------> uzadıkça

c) saçlarımızı tarariz-------> her sabah
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