
           

 

   OYUNCAK 

Cem, Suna ve annesi oyuncakçı 

dükkânına girdiler. Cem ve Suna tek 

tek oyuncaklara bakıyorlardı. Cem 

pahalı bir oyuncak seçti. Annesine 

gösterdi. Annesi: 

-O araba çok pahalı Cem. 

Onu şimdi alamayız. Lütfen başka bir oyuncak seç, dedi. 

Cem, annesine “Peki.” deyip arabayı yerine bıraktı. O sırada 

Suna elinde bir bebekle geldi. Bebek oldukça pahalıydı. Annesi, 

Suna’dan da başka bir oyuncak seçmesini istedi. Suna, ağlamaya 

başladı. Annesi çok üzüldü. Ne yapacağını şaşırdı. 

SORULAR 

1- Cem, Suna ve annesi nereye gittiler? 

……………………………………………………………………………………  

2- Annesi Cem’in oyuncağını neden almadı? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Suna neden ağlamaya başlamış? 

…………………………………………………………………………………………  

4- Suna ağlayınca annesi neler hissetmiş olabilir? 

……………………………………………………………………………………… 

5- Siz annenin yerinde olsaydınız ne yapardınız ? 

………………………………………………………………………………………….. 

   Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bularak bulmacada 

uygun yerlere yazınız. 

 

1) “Al” kelimesinin eş anlamlısı      2) “Düş” kelimesinin eş anlamlısı  
 

3) “Yanıt” kelimesinin eş anlamlısı    4) Vakit” kelimesinin eş anlamlısı  
 

5) “Sevinç” kelimesinin eş anlamlısı   6) “Armağan” kelimesinin eş anl. 

 

7) “Uyarı” kelimesinin eş anlamlısı    8) “Sözcük” kelimesinin eş anl.  

 

9) “Tutsak” kelimesinin eş anlamlısı   10) “Yel” kelimesinin eş anlamlısı  

 

11) “Sene” sözcüğünün eş anlamlısı   12) “ Anı” kelimesinin eş anlamlısı  
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1) Şeymanur’un  28 öykü kitabı var. Merve’nin  öykü kitabı 

sayısı, Şeymanur’un öykü kitabından 15 fazladır.  Şeymanur ve 

Merve’nin öykü kitaplarının toplamı kaçtır? 

 

 

 

 
 

2) Uğur’un 45 gofreti vardır.  Büşra’nın gofretleri, Uğur’un 

gofretlerinden  13 eksiktir. Uğur ve Büşra’nın gofretleri toplamı 

kaçtır? 

 

3) Ömer  8 yaşındadır. Kardeşi Rana Ömer’den 3 yaş küçüktür. 

Ömer ve Rana’nın yaşları toplamı kaçtır? 

 

 

 

 

4) Ayşegül’ün 23 öykü kitabı vardı. Deniz’in ise Ayşegül’den 2 

eksik öykü kitabı vardı. İkisinin öykü kitaplarının toplamı kaçtır? 

 

 

    Aşağıdaki işlemleri yapınız. (İlk önce parantez içindeki 

işlemler  yapılır unutma.) 
 

(8+6)+3 =  

(16-4)-6 = 

(10+7)-5 = 

(20-9)+4 = 

(15+3)-9 = 

 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara  

( Y ) yazınız.  

Gün içinde yapacağımız işleri planlamak daha başarılı 

olmamızı sağlar.  
 

İşlerimizi sırasıyla yapmamıza gerek yoktur.  
 

Gün içinde yapacaklarımızı planlarken zaman belirten 

sözcükler kullanırız.  
 

Okula gitmeden önce çantamızı hazırlamamıza gerek 

yoktur.  

 


