
S1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. S9. Yanda verilen toplama işleminin 5 4

gerçek ve tahmini toplamını bulalım.  + 1 8

1 7
3 3 4 8 3 6

 + 1 5  + 2 5  + 4 2

S2. Aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen sayı- S10. 

ları yazalım.

1 2 3 5 5     Yukarıdaki sayı örüntüsünde A ve B harfleri yerine

 + 3  + 6  + 8  + yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

6 5 5 3 7 1 8 2 Toplamı

A :……..

B:………..

S3.  " 74 " ün  sayı( rakam ) değeri toplamı kaçtır?

S11. Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıra-

landığında baştan 2. sayı kaç olur?

S4. Onlar basamağında 4 olan en küçük iki basamaklı

 sayının basamak değeri farkı kaçtır?

…………………………………………………………………………

S5. Verilen sayıların, üstteki sayı ile topla, ardından top-

lamın en yakın olduğu onluğu karşısına yaz. SENİ YEDİ DEVLET YENEMEDİ

Atatürk, bir yurt gezisinde, aslan yapılı bir 

mehmetçik gördü ve ona sordu :

  -Sen güreşebilir misin?

Mehmetçik :

 -Güreşebilirim, dedi.

Atatürk, onu en kuvvetli askerlerle güreştirdi.

O, hepsini yendi.

Sonra Atatürk, ayağa kalktı, ceketini çıkardı.

S6.   " 52 " ve " 27 " sayılarındaki 2 rakamının basamak Mehmetçiğin ensesinden tuttu.

 değeri farkı kaç olur?  -Haydi, bir de benimle güreş! Dedi.

Mehmetçik, Atatürk'ün yüzüne hayranlıkla 

baktı :

 -Ata'm, dedi.Senin sırtını yedi devlet yere ge-

tiremedi. Bir Mehmet mi bu işi başarır?

SORULAR

S1. Parçanın, kahramanları kimlerdir?

S2.Hikayede, mehmetçikle ilgili abartılı anlatım nedir?

S7.    43' den başlayarak ileri doğru 4 'er ritmik sayar-

ken söylediğimiz 6. sayı kaçtır? S3.Atatürk, mehmetçikle neden güreşmek istemiş 

 olabilir?

S4.Mehmetçik, Atatürk'le neden güreşmek istememiş

 olabilir?

En Yakın Onluk
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S5.Aşağıdaki tabloda ünsüz harfle başlayıp ünlü harfle

 biten sözcükleri boyayalım. S1. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetimi

ile ilgilidir?

a) Cumhuriyet, bir kişinin halkı yönetmesidir.

b) Cumhuriyet bir padişahın halkı yönetmesidir.

c) Cumhuriyet, halkın kendi yöneticilerini seç-

mesidir.

S6. Aşağıda verilen soruların cevaplarını cümle içinden

bularak yazalım. S2.Atatürk'ün anıt mezarı ülkemizin hangi şeh-

rinde bulunur?

a) Köpekçik, bir dost sahibi olmak için yola çıkmış. a) İstanbul b) Ankara c) Samsun

Kim? : Neden? : Nereye? : S3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)   Hakim Sağlık

b) Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker. b)   İtfaiyeci Yangın Söndürme 

Kim? : Ne zaman ? : Neyi? : c)   Öğretmen Eğitim - öğretim

S4. Görevi hayvanların sağlığını korumak olan ve be-

S7. Aşağıda verilen sebep cümlelerine sonuç cümleleri yaz önlük giyerek hayvan kliniklerinde çalışan bir kişi

yazarak tamamlayalım. hangi mesleği yapmaktadır?

a) Doktor b) Veteriner   c) Çiftçi

a) Ekmekler bayatladığı için…………………………………………..

S5. Okula gelirken ayağı takılıp yere düşen arkadaşını

b) Uykum var çünkü…………………………………………………….. yerden kaldıran Funda'ya, arkadaşı hangi nezaket söz-

leriyle karşılık vermelidir?

c) Yardımsever biri olduğumdan dolayı………………………….

a) Senin yüzünden düştüm, demelidir.

ç) Sınıf çok havasız olduğu için…………………………………….. b) Teşekkür ederim arkadaşım, demelidir.

c) Git başımdan çabuk, demelidir.

S8. Aşağıda satır sonuna sığmayan sözcüğü iki farklı şek-

liyle yazalım. S6. Annesinden yarım saat oynamak için izin alan Nil,

oyuna dalıp zamanında eve dönmemiştir. Eve döndü-

ğünde aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak ha-

…………………  - …………………  - tasını affettirebilir?

………………… …………………

a) Babamdan izin aldım, diye yalan söyleyerek.

S9.Aşağıda yanlış yazılan soru eklerini düzelterek yeniden b) istediğim kadar oynayabilirim, diyerek.

yazalım. c) Oyuna dalmışım, özür dilerim, diyerek.

a) Yırttığın kağıtları çöpemi attın?

S7. Doğum günümde sizleri de

yanımda görmekten mutluluk

b) Ellerin ıslakmıydı? duyarım.

Yer: Ev

Tarih: 23/11/2016

c) Canan'ın dilini arımı sokmuş? Saat: 14:00

Yukarıdaki duyuruya ne ad verilir?

ç) Teneffüste bizimle oynarmısın? a) mektup b) davetiye c) dilekçe

HAYAT BİLGİSİ
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yemek elbise

kural önce öğüt eşya

a) b)

duygu kağıt ıslak mavi

çocuk zaman tarla görsel

kırıldı

aile fırça


