
                                              SUNA 
   Yokuşun sonuna doğru, yolun sağında yeni bir yapı yapılıyordu. İş-
çiler yapının önündeki kuyuda kireç söndürüyorlardı.  
   Suna birden arkasından hızla bir kamyonun gelmekte olduğunu gör-
dü. Şoför durmadan klakson çalıyordu. Topun peşinden koşmakta 

olan Suna dehşete kapıldı. Ezilmemek için kaldırıma yöneldi. Ama dengesini sağlayama-
dı. Hızla gelip kireç kuyusunun içine düştü.  
    Kuyudan, söndürülmekte olan kirecin keskin kokulu dumanları yükseliyordu. 
İşçiler ellerindeki kürekleri bırakıp Suna’ya yardıma koştular. 
    Suna işçilerin kucağında, “Anneciğim, anneciğim.” diye ağlayıp inliyordu. 
    Bacaklarında derin yanık yaraları açılmıştı.       Suna’nın Serçeleri/ Gülten DAYIOĞLU 
 

Anlamlarını sözlükten bulup yazın.  
Klakson:………………………………………………………………………………… 
Kireç:…………………………………………………………………………………... 
    

                            5 N 1 K SORULARI 

1-İşçiler ne yapıyordu? 
   ………………………………………………………………………………………. 
2- Suna niçin koşuyordu? 
   ………………………………………………………………………………………. 
3-Suna neden dehşete kapıldı? 
   ………………………………………………………………………………………. 
4- Suna nereye düştü? 
 …………………………………………………………………………………………   
5-Suna’ya kimler yardıma koştu? 
  ………………………………………………………………………………………. 
6-Suna nasıl ağlıyordu? 
  ………………………………………………………………………………………. 
 

  Suna’nın başına gelenler hakkında ne düşünüyorsunuz. Kurallı 5 cümle ile düşünceleri-
nizi yazın. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



Tabloyu tamamlayın.                                                          2 ile çarpalım. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkarma işleminde sonucu tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. 
                         Tahmin                       Tahmin                        Tahmin                       Tahmin                       Tahmin 

   48      50         65                   72                   91                   73  
 -26     -30       -19     -           -24    -            -38     -           -27  
   24      20         
 

 

  Basamak adlarını ve okunuşunu yazın.  
43= Kırk üç              7 5=…………………………………………………………….. 6 8=…………………………………………………….       
  

                ……………………. basamağı            ………………….. basamağı             ……….……………… basamağı 
    ……………………. basamağı            ………………….. basamağı             ……….………………basamağı 
 

 

Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
1- Üç düzine kalemin 27 fazlası kaç kalemdir? 
2- Bahçemizde 45 erik ağacı, erik ağaçlarının 19 fazla elma ağacı vardır. Bahçe-   
     mizde toplam kaç ağaç vardır? 
3- Sumru kitabının birinci gün 19 sayfasını okudu. İkinci gün birinci gün okuduğundan    
    8 sayfa fazla okudu. Geriye okumadığı 24 sayfa kaldığına göre kitap kaç sayfadır? 
4- Bir şişe 5 bardak su ile doluyor. 4 şişe kaç bardak su ile dolar? 

 

1+1+1=…. 3 tane 1 3 x 1 =…. 

2+2+2=… 3 tane 2 3 x 2=… 

3+3+3=…. 3 tane …. 3 x 3=…. 

4+4+4=…. …. tane ….. 3 x 4=… 

5+5+5=…. …. tane ….. 3 x 5=…. 

6+6+6=…. …. tane ….. 3 x 6=…. 

7+7+7=…. …. tane ….. 3 x 7=… 

8+8+8=…. …. tane ….. 3 x 8=…. 

9+9+9=…. …. tane ….. 3 x 9=…. 

10+10+10=…. …. tane ….. 3 x10=… 


