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TÜRKÇE

 

1. Yavru filin sorunu neymiş? 

2. Yavru fil, neden kimsenin onu sevmeyeceğini düşünüyormuş? 

3. Bilge Baykuş, yavru filin sorunu için nasıl bir çözüm bulmuş? 

4. “Gözden düşmek” deyiminin ne anlama geldiğini açıklayalım.

YAVRU FİL VE BİLGE BAYKUŞ
  Yavru filin, ormanın bir köşesine çekilmiş, içli içli ağladığını gören  

baykuş, ağır adımlarla filin yanına yaklaşmış. Bilge Baykuş 
sormuş:
-Böyle gözden uzak köşelere çekilmiş neden ağlıyorsun? 
- Hep düşüncesizliklerim yüzünden. Öğretmenimin ve arkadaşlarımın gö-
zünden düştüm, dünya başıma yıkıldı, diyerek burnunu çekmiş küçük fil. 
Bilge Baykuş, olanları anlatırsa ona yardımcı olabileceğini söylemiş. 
- Hangi birini anlatsam ki! Okul yemekhanesindeki kahvaltımız sırasında, 
ağzımda yemek varken konuşmaya çalıştığım için yemekleri arkadaşlarımın 
yüzüne püskürttüğümü mü, derste izinsiz su içmeye gitmeye çalıştığım için 
öğretmenimi kızdırdığımı mı, yoksa koridorda koşarken tüm okulu salladığımı 
mı anlatayım? O kadar çok hata yaptım ki artık kimse beni sevmeyecek. 
Baykuş, düşünüp taşınmış ve bir çözüm bulduğunu söylemiş. Yavru fili 
kütüphaneye götürmüş. Bir kitap seçmiş. File demiş ki: 
- Kitaplar, her türlü sorunu çözmeye yardımcıdır. Bu kitabı okursan 
eminim ki tüm sorunların bitecek. 
Bilge Baykuş’un seçtiği kitabın kapağında “Görgü ve Nezaket Kuralları” 
yazıyormuş. 
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Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.
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Aşağıdaki kelimeleri, eş anlamlısıyla eşleştirelim.

Verilen bilgiye göre, aşağıdaki kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını bularak 
altlarına yazalım.

Göselleri verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazalım.

................................................

konuk

önder

yoksul

ilave

lider

ek

misafir

fakir

ilan

yasa

ikaz

sonbahar kanun

duyuru

uyarı

güz

altakbaşlangıç

savaş

unutmak nazik

zayıf dost tavan

aydınlık

tembel geri

tenha ceza yukarı kalkmak

ucuz zarar

Mouse
Computer

Printer

Aşağıdaki cümlelere ait soruları cevaplayalım.

Nerede?

Ne?

Ne zaman?

Arkadaşlarla bahçede dün ip 
atladık.

Nereye?

Nasıl?

Ne zaman?

Her sabah yürüyerek fırına ekmek 
almaya gidiyor.
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CÜMLELER
Her hafta iki kitap okuyorum.

Bir bardak ılık süt içtim.

Keşke evimiz yemyeşil ormanda olsaydı.

İki inatçı keçi varmış.

Ağaçtan üç elma düşmüş.

Parktan sarı papatyalar topladık.

Yaşlı amcaya yardım ettim.

Üzerimde ince bir kazak vardı.

Renk Biçim Sayı Durum

Tablodaki cümlelerde renkli yazılan kelimelerin, varlıkların hangi özelliklerini 
belirttiğini işaretleyelim.

Aşağıdaki metinlerde ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyalım. 

Aşağıdaki yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek cümleleri tekrar yazalım.

Cemil ( )
( ) Acele edin arkadaşlar ( )
Kamil ( )
( ) Çantam çok ağır olduğu
için hızlı hareket edemiyorum ( )
Cemil ( )
( ) Bu kadar ağır ne koydun ki
çantana ( )

  Karne günüydü ( ) Mu ( )
rat okuldan döndü ( ) Annesi
sordu ( )
  ( ) Karnen nerede ( )
Murat gülerek cevapladı ( )
  ( ) Arkadaşıma ödünç verdim ( )
Benim karnemi kullanarak ba ( )
basını korkutacak

Kedim sarmanı veterinere götürdüm

cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlanacak

pıtırcık futbolcu kitabını izmirdeki kitapçıdan aldım
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Aşağıdaki soruların doğru cevabını 
işaretleyelim.

1. ‘’Taşıma su ile
değirmen dönmez.’’ 

Yukarıdaki atasözünün anlamı han-
gisidir?
A) Başkalarına güvenerek iş ya-

panlar zor durumda kalırlar.
B) Değirmen rüzgâr ile döner.
C) Zorla her şey yaptırılır.

2. En az iki kelimeden oluşur.
Çoğu mecaz anlamlı olur.
Öğüt vermek amacıyla
kullanılır.

A) B) C)

Deyimlerle ilgili bilgilerden doğru 
olanları işaretlediğimizde kutuların 
görünümü nasıl olur?

4. Sağlık konusunda en çok ihmal 
edilen şeylerden birisi de ağız ve diş 
sağlığıdır. Düzenli olarak diş dokto-
runa gidip kontrollerini yaptıran kişi 
sayısı çok az. Oysa vücudumuzun 
bir parçası olan dişlerimize özen 
göstermeliyiz.
Yukarıdaki metnin ana düşüncesi 
nedir?
A) Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.
B) Doktora gitmeliyiz.
C) Diş sağlığımıza özen göstermeli-

yiz.

Yukarıdaki şiir bizlere hangi duyguyu 
yaşatmaz?
A) Sevinç          B) Kötümserlik
            C) Üzüntü

Sen yüzünü çevirirsen benden
Güneş kararır, ay küser,
Yıldızlar terk eder gider,
Nefesim biter, dünyam gider.

5.

6.

Yukarıda giriş bölümü verilen 
metnin türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Fıkra     B) Hikâye     C) Anı

Eren üçüncü sınıfta okuyan çalış-
kan bir çocuktu. Derslerini ve 
ödevlerini yapar, sorumluluklarını 
yerine getirirdi. Aynı sınıfta Çınar 
adında bir öğrenci daha vardı.

3.

Yukarıdaki hangi sembolle eşleşen 
cümlede hayali bir unsur kul-
lanılmıştır?
A)        B)         C) 

Fillerin kulakları kocamandır.
Bugün sağanak yağış vardır.
Yıldızları sepetine doldurdu.
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MATEMATİK

Aşağıdaki problemleri çözelim.
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Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. Sonuçları eşit olan işlemleri eşleştirelim.

323 + 547 =

416 + 157 =

225 + 315 =

409 + 267 =

192 + 651 =

355 + 218 =

373 + 303 =

474 + 396 =

427 + 416 =

187 + 353 =

245 + 108 =

357+ 143 =

260 + 240 =

136 + 217 =

Bayramda annem 125 lira, babam 
200 lira verdi. Paramın 172 lirasını 
harcadım. Geriye kaç liram kaldı

Soner 524 sayfa kitabın 1. gün 
136 sayfasını, 2. gün 102 sayfasını 
okudu. Geriye kaç sayfa kaldı?

Günde 40 lira kazanan bir 
manav 3 haftada kaç lira kazanır?

Bir trende 346 yolcu vardı. Birinci 
istasyonda 74, ikinci istasyonda 120 
yolcu indi. Trende kaç yolcu kaldı?

Cebimdeki 5 liranın 270 kuru-
şunu harcadım. Geriye kaç kuru-
şum kalır?

Tanesi 154 lira olan saatlerden 
2 tane alıp satıcıya 400 TL 
ödedim. Kaç lira para üstü alırım?


