
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S7.  Aşağıda verilen işlemleri yapalım.

7 1 6 8 5 3

2 1 : 3 0 1 3 : 2 0

  - 1 6 : 5 5  + 1 0 : 2 5

9 4 4 5 8 2

S8. Aşağıdaki boşluklara uygun sayılar yazalım.

a) 13  bütün …………... çeyrektir.

b) 8  bütün ……………..yarımdır.

c) 46  yarım………………….bütündür.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) 56  çeyrek……………..bütündür.

d) 16 yarım +  12  çeyrek……………….bütündür.

5 4 6 9 9 1

x 8 x 3 x 7 4 S9.   5 katının 17  eksiği  53   olan sayı kaçtır?

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz. S10.  Burcu'ya,  annesi 75 TL verdi. Babası ise, anne-

nesinden 42 TL fazla para verdi. Burcu'nun  toplam

4 3 1 9 kaç TL parası oldu?

 + 2  + 2  +

7 0 5 9 4 4

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S11. Yarım kilosu 6 TL olan kirazdan 7 kg alan Fatih,

satıcıya kaç TL ödemelidir?

S12. Tuna, babasının  aldığı  kitabın  birinci  gün  36 

sayfasını, ikinci gün 24 sayfasını okudu. Geriye oku-

 madığı 67  sayfası  daha  kaldığına göre,  Tuna 'ya alı-

nan kitap kaç sayfadır?

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S13.  

…………………………………. ………………………………. Yukarıdaki bölme işlemine göre, yerine kaç

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce ) yazılmalıdır?

S6. Aşağıdaki sayılardan tek olanları maviye boyayalım.

S14.     56 +   ?  =  38 + 45   Eşitliğine  göre  "?" 

   kaç olmalıdır?

84

                                                                                       ÖDEV KAĞIDI ( 85 )            www.ogretmenincantasi.com

5 Dakika

88

2 5

3 4

67 81

2 4 3

8 53 24 72 49 92 7 4

46 1 6 3 60 16

Saat Saat Dakika

36

15 32 44 9 2 85



Çocukluğumun geçtiği köyde, tertemiz akan dere-

ler vardı. Suyunu içerdik. Şimdi kirlenmiş. Değil içmek S1. Hangi cümlenin sonuna yanlış noktalama işareti

yanından geçmek zor. konulmuştur?

Çam, ardıç, mazı ağaçlarıyla kaplı ormanlar vardı… a) Hava mis gibi çiçek kokuyordu!

Şimdi yok… Yayla yolunda, suyu içilemeyecek kadar b) Kırmızı kaplı defterimi gördün mü?

soğuk Yağlı Pınar vardı… Kurumuş. Köyümün dağlarını c) Annem, beni öperek uyandırır.

yirmi yıl sonra gördüm. Bütün çocukluğumun, gençli-

ğimin geçtiği dağlarını çıplak, pınarlarını kurumuş, bağ- S2.Hangi sözcük doğru hecelenmiştir?

larını bozulmuş gördüm. a) ak-ra-ba-lar-ı-mı-zı

Ağladım… Tavşanlar nereye gitti? Tilkiler, sincaplar b) geç-er-ken

nereden su içecek? Keklikler, geyikler, yaban tavukla- c) yol-cu-luk-ta

rı… Bu çıplak ve susuz dağlarda ne yapacaklar?

SORULAR S3. "Sena ile Cem bu sabah çok mutluydu, çünkü... " 

S1. Yazarın çocukluğu nerede geçmiştir? cümlesi, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamla-

nabilir?

a) sınıfça kır gezisine gideceklerdi. 

S2. Yazar,  köyünün  dağlarını  ne  kadar  zaman  sonra b) arkadaşları hastalanmıştı.
tekrar görmüş? c) öğretmenlerinin tayini çıkmıştı.

S4. "Güzel-çirkin" sözcükleri arasındaki ilişkinin ben-

S3. Yazar, tertemiz akan derenin yanından geçmenin zeri hangi seçenekte vardır?

neden zor olduğunu söylüyor? a) iri-ufak b) al-kırmızı   c)akıllı-uslu

S5."El" sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamdadır?

S4. Yazar, karşılaştığı bu manzara karşısında nasıl bir a) Annemin eline diken batmıştı.

duygu hissediyor? b) Elin sözünü dinlersen böyle olur. 

c)El sana acımaz, sen dikkatli ol. 

S5.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında S6. "Sınıfımızın en güzel kızı Leyla'dır. " cümlesinde

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. birden çok anlama gelen sözcük aşağıdakilerden

a) tanıdık  hangisidir?

a) güzel b) kız c) Leyla

b) zararlı

S7. Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde  yazım yanlışı

c) ırak yapılmıştır?

a) Dayım, Edanur'u bize gönderecekmiş.

ç) aksi b) Hilâl, sınıfta en güzel resim yapan öğrencidir.

c) Sen, türkiye gibi güzel bir ülke bulamazsın.

d) modern

e) farklı S8. Verilen sözcüklere, uygun hâl eklerini yazalım.

f) bütün

S6.    "Belkıs'ın  yanıtı  bu  kez  çok  anlamlı  oldu. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır?

S7. Aşağıda verilen sözcüklerden tamamı kalın ünlüler-

den oluşanları boyayalım.

yangın

işaret

ayakkabı

özellik tabiat birinci

yürüyüş

mektep uykucu boncuk

haberler

yakın ters çukur

uysal çocuk
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sağlam yumuşak faydalı

esir yabancı misafir

fedakâr

ilkel sene makine

birey benzer boş

daire kırık yarım

 -de

Hâli

 -denpalto

Hâli

bıçak

Yalın

Hâli

 -e

ağaçlar Arda

Hâli

Hâli

 -i


