HAFTA
10

HAFTALIK ÖDEV

TÜRKÇE
MATEMATIK

Aşağıdaki soruları metinlere göre cevaplayınız.
Burcu bu sabah kahvaltıda kaşarlı
Onur, Murat ve Sinan aynı futbol
tost yedi. Kahvaltıdan sonra Ebru ile
takımında takım arkadaşıdır. Onur
buluşmak için parka gitti. Parkta
golcü, Murat kaleci, Sinan da defans
biraz sallandıktan sonra Ebru’yu
oynamaktadır. Takımın en çok gol
gördü. Ebru ile hayvanat bahçesine
atan oyuncusu Yakup ile hiç
gittiler. Orda timsahlardan çok
anlaşamıyorlar. Yakup 11 numaralı
korktular ama yavru tavşanları çok
formayı giymek istiyor, Onur da
sevdiler.
çünkü aynı formayı istiyor.
Burcu sabah kahvaltıda ne yedi?
Üç arkadaşın isimleri nedir?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Burcu kiminle buluştu?
Bu üç arkadaş hangi sporu yapıyor?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Burcu arkadaşı ile nerede buluştu?
Takımın golcüsü kimdir?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Burcu arkadaşını beklerken hangi
Takımın kalecisi kimdir?
oyun aracı ile oynadı?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Burcu ile arkadaşı nereye gittiler?
Kim defans oynamaktadır?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Burcu ile arkadaşı hayvanat
Takımın en çok gol atan oyuncusu
bahçesinde hangi hayvandan
kimdir?
korktular?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Burcu ile arkadaşı hayvanat
Onur kaç numaralı formayı giymek
bahçesinde en çok hangi hayvanı
istemektedir?
sevdiler?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Yukarıda altı çizili kelimeleri
Yukarıda altı çizili kelimeleri
hecelerine ayırınız.
hecelerine ayırınız.
Sabah
Futbol
Tost
Golcü
Hayvanat
Kaleci
Timsahlardan
Anlaşamıyorlar
Tavşanları
Formayı
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Aşağıda birleşik yazılmış kelimeleri aralarında boşluk bırakarak yeniden yazınız.

Mustafakırmızıelmayıçoksever.

Gözlüklüçocukbisiklettendüşüncebacağıkanadı.

Hülyasalatayalimonsıkmayıunutmuş.

Ekmekarasıpeyniryemeyiçokistiyorum.

Patateskızartmasınınyanınaayraniyigider.

Futboloynarkenbacağımkırıldı.

Ensevdiğimdersresimdersidir.

Artıkdemiralmakgünügelmişsezamandan.

Saklasamanıgelirzamanı.
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Aşağıdaki cümlelerin kaç kelimeden oluştuklarını yanlarına yazınız.

Yeni araban çok güzelmiş.
Pazardan iki kilo elma aldım.
Çok mutluyum.
Geliyorum.
Sabah kahvaltıda sofrada muhakkak zeytin olmalı.
Senin üç tane oyuncak ayın var.
Yeşil gözlü küçük oyuncak bebeğimin kolunun biri kırıldı.
Sabah yedide uyandım.
Uykucu şirin Gargamel’i görünce koşmaya başladı.
Nisa’nın en sevdiği meyve çilektir.
Salatalık yetiştirmek için bol bol su vermek gerekir.
Odamın duvarlarının rengini değiştirmek istiyorum.
Üç bardak ayran içtim.
Televizyon seyrediyorum.
Uykulusun.
Sınıfımızın içinde on iki tane sarı renkli ikili sıra takımı var.
Çoban Ahmet koyunlarını otlatmaya çayırlara götürdü.
Eşeğin yavrusuna sıpa denir.
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Cümle olabilmesi için nasıl tamamlanmalıdır uygun kutuyu sarıya boya.

Betül pilav

dikti

pişirdi

Selim balık tutmayı çok

sever

kırmış

unutmuş

sürmüş

tuttu

yoruldu

topladım

kaybetti

dikmiş

yaptı

Azra güzellik yarışmasında birinci

oldu

kaybetmiş

Koyunun yavrusuna kuzu

denir

beslemiş

Serpil yeni bir kazak

aldı

kırmış

Onur maçta on gol

dikti

attı

Semiha bu akşam fasulye

girmiş

pişirdi

Canan kışın başına bere

ısıtır

takar

ıslandık

sattı

Şeftali yemeyi hiç

ıslatır

sevmiyorum

İlkay sarı saçlarını kırmızıya

boyattı

büyüttü

ısıttı

sever

Burcu ödevlerini yapmayı
Aslandan kaçan ceylan çok
Bahçeden iki kasa elma
Esra böğürtlen reçeli

Yağmurda çok

Burcu arkadaşlarını çok
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Aşağıdaki soruları metinlere göre cevaplayınız.
AYŞE PAZARDA
Ayşe dün pazara gitti. Pazardan portakal, mandalina, limon,
elma, muz, lahana aldı. Ayşe pazardan eve dönerken arkadaşı Ali
ile karşılaştı. Ali arkadaşı Ayşe’ye

yardım

etti.

Birlikte

Ayşelere gittiler.
Ayşe nereye gitti?

Ayşe pazardan ne aldı?

…………………………………………

…………………………………………

Ayşe eve dönerken kim ile karşılaştı?

Ali kime yardım etti?

…………………………………………

…………………………………………

AYŞE ve KİTAPLARI
Ayşe, kitap okumayı severdi. Ne zaman çarşıya çıksa
kitapçıyada uğrardı. Masal,öykü ve bilmece kitapları seçerdi. Onları
zevkle okurdu.
Ayşe,kitaplarını temiz kullanırdı. Önce onları kaplar, sonar
etiket yapıştırırdı. Şimdiden seksen tane kitabı olmuştu.
Annesi ve babası, ona bir kitaplık aldılar. Ayşe, kitaplarını
kitaplığa yerleştirdi. Ayşe kitaplığa önce bilmece kitaplarını
yerleştirdi. Artık aradığı kitabı kolayca bulacaktı.
Ayşe ne yapmayı severmiş?

Ayşe çarşıya çıkınca nereye uğrarmış?

Ayşe en çok hangi kitapları seçermiş?

Ayşe kaç kitap okumuştur?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Annesi, babası Ayşe’ye ne almış?

Kitaplığa önce hangi kitapları koymuş?

…………………………………………

…………………………………………
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Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
Önce renkli kısımdan başlanır. Alttaki sayıyı gösterin üsttekinin üzerine sayın ve çıkan sonucu altına yazın.
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Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
Önce renkli kısımdan başlanır. Alttaki sayıyı gösterin üstteki sayıdan geriye sayın ve çıkan sonucu altına yazın.
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Aşağıdaki çocukların ellerinde tuttuğu şekillerin adını yazınız ve birer örnek çiziniz.

Aşağıdaki şekillerden üçgenleri sarıya, kareleri maviye, dikdörtgenleri kırmızıya,
çemberleri yeşile boyayınız.
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Aşağıdaki cisimleri verilen talimatlara göre boyayınız.

Küpe benzeyenleri sarıya boyayınız.
Küreye benzeyenleri maviye boyayınız.

Koniye benzeyenleri kırmızıya boyayın.
Silidire benzeyenleri yeşile boyayınız.
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Aşağıdaki resmi talimatlara göre boyayınız.

Üçgenleri kırmızıya boyayınız.
Kareleri yeşile boyayınız.
Dikdörtgenleri turuncuya
Çemberleri sarıya boyayınız.
boyayınız
Diğer bölgeleri açık maviye boyayınız.
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Aşağıdaki problemleri verilenlere göre çözünüz.

1 tane uçurtma, 3 tane ördek alırsam
kaç TL öderim?

2 tane düdük, 1 tane ördek alırsam kaç
TL öderim?

En pahalı oyuncak ile en ucuz oyuncağın 3 tane düdük, 1 tane araba alırsam kaç
fiyatı toplamı kaç eder.
TL öderim?

1 tane uçurtma,2 tane ip alırsam kaç 2 tane araba, 2 tane ördek alırsam kaç
TL öderim?
TL öderim?

1 tane araba, 1 kaykay alırsam kaç TL 2 tane ördek, 1 uçurtma alırsam kaç TL
öderim?
öderim?

3 tane araba alırsam kaç TL öderim?

2 tane kaykay, 1 tane ip alırsam kaç TL
öderim?
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