
                              BIKTIM BU KURALLARDAN 
     Bizim evde öyle çok kural var ki, saymakla bitmez. El yıkama kuralı, banyo 
yapma kuralı, yemek yeme kuralı, yatma kuralı, kalkma kuralı, giyinme kuralı, 
daha neler neler… 
     Zavallı ablamın benden daha çok uyması gereken kural var. Okula gitme 
kuralı, ders çalışma kuralı… 

     Bıktım şu kurallardan! Tam oyunumuzun en heyecanlı yerinde annem ablama, “Sevinç! 
Ders çalışma saati geldi,” diyor. Ablam istemeye istemeye ders çalışmaya gidince ben tek 
başıma kalıyorum. Tek başına oyun oynamaktan hoşlanmıyorum. 
     Düşündüm, taşındım! Eğer kurallar olmasaydı her şey daha güzel olurdu. Ben hiç ban-
yo yapmazdım. Yemekten önce ellerimi yıkamazdım. İstediğim zaman yatar, istediğim za-
man kalkardım. Ablam da okula gitmezdi. Bütün gün oyun oynardık. Harika!... O zaman 
bu kuralları hemen kaldırmalıyız!                                 Aysel Gürmen 
 

1-Çocuğun evindeki kurallar hangileridir? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2-Ablasının uyması gereken kurallar neler? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3-Çocuk ne yapmaktan hoşlanmıyor? 
…………………………………………………………………………………………… 
4-Sence evde kurallar olmasa neler olur? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
               
    Soru İşareti ( ? )  Zıt anlamlısı 
   Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti ( ? ) konur.  
  Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin sonuna soru işareti konmalıdır? 
      Koşarak evden çıktı   (   )             Bizimle geliyor musun (   ) 
      Kaç kişi bizimle gelecek (   )        Arkadaşlarını mı bekliyorsun(   ) 
      Benimle gelecek misin (   )           Eyvah (   ) 
       

              İki  soru cümlesi yazın.  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 



Bir toplama işleminde toplananlardan biri verilmediğinde ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
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    Aşağıda daire içinde yazılı olan sayıyı bulmak için hangi sayıları toplamalıyız. 
Örneklerdeki gibi yapınız. 
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      Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
1-  Ablam 52 kurabiye yaptı. Kurabiyelerin 24 tanesini sabah, 17 tanesini akşam yedik. 
Geriye kaç kurabiye kalmıştır? 
2-  Bahçemizde 17 fidan vardı. 16 fidan da babam aldı. Fidanların 4 tanesi kurudu. 
Bahçemizde kaç fidan kaldı? 
3-  41 bilyemin 1düzinesini kardeşime verdim. Kaç bilyem kaldı? 
4-  6 onluk 7 birlikten oluşan sayı 1 onluk 8 birlikten oluşan sayıdan kaç fazladır? 
5-  2 düzinenin 14 fazlası kadar tokam var. Tokalarımın 13 tanesi kırmızı, geriye kalanlar 
mavidir. Mavi renkli tokalarım kaç tanedir? 


