
                              ALIŞVERİŞ  
   Sabah sabah annemle alışverişe çıktık. Annem bana sınıf geçme hedi-
yesi alacaktı. Hediyemi çok önceden seçmiştim. Açık mavi bahçıvan pan-
tolonu. Anneme henüz söylememiştim, ama üstüne bir de kırmızı tişört is-
tiyordum. 
   İki hafta sonra Murat’ın doğum günü. Yeni giysilerimi ilk o gün giyeceğim. Kapıdan 
girince bütün gözler üzerime çevrilecek, giysilerime imrenerek bakacaklar.  
   Dükkana girmeden önce anneme vitrinde beğendiğim pantolonu gösterdim. Onun da 
hoşuna gitmişti. Etiketten fiyatının on sekiz lira olduğunu öğrendi. Gülümsemesi birden 
kayboldu sanki.  
  Pantolonu giymek için sabırsızlanıyordum. Annem kapının önündeki askılara asılı pan-
tolonlara tek tek bakıyordu.  
   Pantolonu giyip geldim. Aynanın karşısında şöyle bir kendime baktım. Nasıl da değiş-
miştim! Eski giysilerimin bu kadar berbat olduğunu bilmiyordum. Bir de kırmızı tişört al-
dırabilseydim.                                                                          UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ Sevim Ak 
 

Aşağıdaki 5 N 1 K sorularını metne göre yanıtlayınız.  
1- Çocuk kim ile alışverişe çıkmış?................................................................................. 
2- Çocuk ne zaman alışverişe çıkmış?............................................................................ 
3- Çocuk niçin alışverişe çıkmış?.................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………. 
4- Çocuk yeni giysilerini nerede giymek istiyor?............................................................. 
    ………………………………………………………………………………………. 
5- Annesinin gülümsemesi neden kayboluyor?................................................................ 
    ………………………………………………………………………………………. 
6- Çocuk aynada nasıl görünüyor?................................................................................ 
   ……………………………………………………………………………………….. 
 

7- Anne ve babamıza istediğimiz her şeyi aldırmaya çalışmamız doğru mu? Neden? 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

   Özel adların olduğu kutuyu kırmızı boyayın. 
Minnoş Terlik İtalya Hala Defter Karabaş Krem Ayla Geyik Adana 
Peynir Selma Çimen Sarıkız Çekiç İngilizce Şeker Spor Tekir Tren 
Akçaabat Kiremit Bulut Akıl Kadir Kitaplık Ateş Bursa Etek Pilot 



    Hangi onluğa yakınsa boyayın.                  Sayı örüntülerini tamamlayınız.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   46         73  24         86       19                            51      62      63     72       67   
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   19         47    34       36       62                           61       85       62      20     62   
 +25      +27      + 66     +38     +45                        - 44    - 59    - 58     -  8    -19 
 

  
Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
1- Elif 7 yaşındadır. Ablası Elif’ten 5 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? 
2-  Merve’nin 34 cevizi vardı. Sude’nin cevizi Merve’nin cevizinden 18 fazladır. İkisinin 
cevizleri toplamı kaçtır? 
3- Ali’nin 24 öykü kitabı var. Merve’nin öykü kitabı sayısı, Ali’nin öykü kitabından 36 
fazladır.  Ali ve Merve’nin öykü kitaplarının toplamı kaçtır? 
4-  Ela’nın 27 tokası vardır.  Büşra’nın tokaları, Ela’nın tokalarından 9 fazladır. Ela ve 
Büşra’nın tokaları toplamı kaçtır? 
5- Beş birlik yedi onluktan oluşan sayının 39 eksiği kaçtır?  
 
Çıkarma işleminde sonucu tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. 
                         Tahmin                       Tahmin                        Tahmin                       Tahmin                       Tahmin 

   45      50         67                   64                   43                   86  
 -16     -20       -29     -           -18    -            -25     -           -53  
   29      30         


