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A. Aşağıdaki soruları cevaplayalım
1. Aile bütçesi ne demektir?
…………………………………………………………………………………………………………………
2. İhtiyaç ne demektir? İstek ne demektir?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Lüks ihtiyaçlar nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Yemek yerken hangi kurallara dikkat etmeliyiz?
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Tuvaletten önce ve sonra yapılması gerekenleri yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Beslenmemizin gelişmemiz açısından önemi nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Yemek yerken hangi görgü kurallarına uymalıyız?
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Sporun önemi nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Uyku ve dinlenmenin vücut sağlığı açısından önemi nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Günlük olarak hangi temizlikleri yaparsın?
…………………………………………………………………………………………………………………
11. Hangi durumlarda hayır demeliyiz?
…………………………………………………………………………………………………………………

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle
dolduralım.
seçimle - ailemize – eğitim - öğretim - kalp – muhtarlar – aile – mikroplar –
yıkamadan – 10 -12 – dil

1.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluk ……………dir.

2.

Yapacağımız işleri …………………..bildirmeliyiz.

3.

Herkesin…………………… ve ………………….. görme hakkı vardır.

4

…………………….tat alma organımızdır.

5.

Kanımızı pompalayarak damarlarda dolaşmasını …………………sağlar.

6.

Su dökülmeyen tuvalette…………………………. çoğalır.

7.

Günde en az……….-…………..saat uyumalıyız

8.

Köyleri ………………….yönetir.

9.

Sebze ve meyveleri iyice ……………………… yememeliyiz.

10.

Belediye başkanları…………………ile başa gelirler

C. Aşağıdaki tümceler doğru ise baştaki kutuya “D”, yanlış ise ”Y”
işareti koyunuz.
( ) 1. Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle konuşurken nazik
olmalıyız.
( ) 2. İyi olmayan davranışlarımız toplumda saygı görür.
( ) 3. Oyunları kurarken kuralları ben koyarım.
( ) 4. Kırıcı ve kaba olduğumuzda özür dileriz.
( ) 5. Vücudumuzun değerini bilmeli, kendimizi çok
yıpratmamalıyız.
( ) 6. Grup çalışmaları başarımızı engeller.
( ) 7. Oyunlarımızda, çalışmalarımızda vb. durumlarda fikirlerimizi
zorla da olsa kabul ettirmeliyiz.
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1. "Annem, binaların planlarını çizer.
Babam, mahkemelerde başkalarının
haklarını arar, korur." ifadesinde
sırasıyla hangi mesleklerden söz
edilmiştir?
A.
b.
C.

Müteahhit, hakim
İnşaat mühendisi, yargıç
Mimar, avukat

2. Aşağıdaki meslek sahiplerinden
hangisi bitkilerin yetişmesi ile
ilgilenir?
A.
B.
C.

Çiftçi
Manav
Endüstri mühendisi

3. Ayşe aile bireyleri arasındaki
benzerlikleri gözlemlemiştir.
Gözlemlerini kâğıda yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi aile
bireylerinin benzerlikleriyle ilgili
değildir?
a.
Ablamın saçları kısa,
benimkiler uzundur.
B.
Annemin de benim de
saçlarımız kıvırcıktır.
C.
Babamla ablamın gözleri aynı
renktir.

4. Aşağıdakilerden hangisi evde
demokratik ortama örnektir?
A.
Görev dağılımını babanın
yapması
B.
Aile bireylerinin istediği işleri
üstlenmesi
C.
Evde kuralların ortak olarak
belirlenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi evdeki
kurallardan biri değildir?
A.
Evin temizliğine özen
göstermek
B.
Eve zamanında gelmek
C.
Akşam televizyon izlemek

6. Aşağıdakilerden hangisi görevleri
yaparken aile içinde yardımlaşmaya
örnek değildir?
A.
Deniz'in yemek masasına
tabak, çatal koyması
B.
Derya'nın salata için gerekli
sebzeleri dolaptan çıkarması
C.
Duygu'nun tabağındaki yemeği
bitirmesi

Elif:
— Artık büyüdüğümün
farkındayım. Odamı kendim
toplayabiliyorum. Annem temizlik
yaparken toz alarak ona yardım
etmekten hoşlanıyorum.
7. Yukarıdaki paragrafa göre Elif ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A.
Görevlerini yaparken
annesinden yardım almaktadır.
B.
Yeni görevler üstlenmek
istemektedir.
C.
Görevlerini yaparken mutluluk
duymaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi evde
üstlenebileceğimiz görevlerden
değildir?
A.
B.
C.

Çiçekleri sulamak
Yatağımızı düzeltmek
Bozuk aletleri tamir etmek

10. Kişisel eşyalarla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
A.
Sıra, yazı tahtası okuldaki
kişisel eşyalardandır.
B.
Kişisel eşyalar ailede ortak
kullanılan eşyalardır.
C.
Kişisel eşyalar temiz ve titiz bir
şekilde kullanılmalıdır.
11. "Yasemin, sözlüğünü evde
unutmuş. Arkadaşı Hande'nin
çantasında sözlük olduğunu görmüş
" ifadesi hangi
cümle ile devam etmelidir?
A.
Sözlüğü kullanmak için
arkadaşından izin almış.
B.
Arkadaşının çantasından
sözlüğü almış.
C.
Arkadaşına "Sözlüğünü ben
kullanacağım." demiş.
12. Aşağıdaki davranışların hangisi
kişisel eşyaları özenli kullanmaya
örnek değildir?
A.
B.
C.

9. Ailede görev paylaşımının
yapılması aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A. dayanışma
B. sevecenlik
C. güvenlik

Deniz ayakkabılarını boyar.
Mert kıyafetleri ütülü giyer.
Ayşe okul panosunu düzenler.

13. Aşağıdakilerden hangisi kişisel
eşyaları özenli kullanmanın
nedenidir?
A.
Ailede görevleri yerine
getirmek
B.
Çabuk eskimesini önlemek
C.
Okul bütçesine katkı sağlamak
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1. Aşağıda heceleri karışık 4. olarak
verilen kelimelerden hangisi bir
sebze adıdır?

6. "Ankara” kelimesi satır sonuna
sığmadığında doğru olarak nasıl
bölünür?

A.
B.
C.

A.
B.
C.

nek - siv - si - ri
can - lı - pat
yi - sı - ka

Ank - ara
Ankar - a
Anka - ra

2. Seçeneklerde verilen kelimelerin
hangisinde "de-“ hecesi yoktur?

7. Bir hecede en fazla kaç harf
bulunur?

A.
B.
C.

A. 2

devlet
dede
demiryolu

3. Seçeneklerdeki cümlelerin
hangisinde altı çizili kelime hem hece
hem de kelimedir?
A. Çanakkale'ye gezi düzenleyeceğiz.
B. Sizler geleceğimizin
mimarlarısınız.
C. Sen çalışkan bir öğrencisin.

4. "Misafirler, kelimesi kaç heceden
oluşmuştur?
A. 2

B.3

C.4

5. Bir hecede en az kaç tane harf
bulunur?
A. 1

B.2

C.3

B.3

C.4

8. "A - Ç – K” harfleriyle
seçeneklerdeki hangi kelime
yapılamaz?
A.
B.
C.

kaç
taç
çak

9. Seçeneklerde verilenlerden hangisi
hem bir hece hem de kelimedir?
A.
B.
C.

vatan
Türk
bayrak

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
hecelerine doğru ayrılmıştır?
A.
B.
C.

Türk – i – ye
Tür – kiy - e
Tür – ki - ye

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
hece sayısı diğerlerinden fazladır?

16. "Elindeki” kelimesi hangi
seçenekte hecelere doğru
ayrılmıştır?

A.
Tiyatroya gitmeyeceğim.
B.
Tavşanları çok severim.
C.
İnternette araştırma
yapıyorum.

A.
B.
C.

12. Aşağıdakilerden hangisi tek
basına kelimedir?

17. "Aslı ders çalışıyor." cümlesinde
kaç hece vardır?

A.
B.
C.

A. 3

o
z
s

elin - deki
e - lin - deki
e - lin - de - ki

B. 7

C. 9

18. “Bahçelerimiz” kelimesi kaç
heceden oluşmuştur?
13. “Kütahyalılar” kelimesinde kaç
hece vardır?
A. 3

B.4

A. 3

B. 5

C. 7

C.5
19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
tek hecelidir?

14. Hece sayısı aynı olan kelime
grubu hangisidir?
A.
B.
C.

mert - cesur
öğrenci - öğretmen
konuk - misafir

15. "Öğretmenimi çok seviyorum.”
cümlesinde kaç hece vardır?
A. 11

B. 10

C.9

A.
B.
C.

ayı
park
altı

20. "Sardunyalar,, kelimesi hangi
seçenekte hecelere doğru
ayrılmıştır?
A.
B.
C.

sa – r – dun – ya - lar
sar – du – n – ya – la – r
sar – dun – ya – lar
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Günler
Okunan sayfa
sayısı
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P.tesi

Salı

Çarş.

Perş.

Cuma

C.tesi

Pazar

15

18

21

19

25

36

34

İlk üç soruyu yukarıdaki tabloya göre
cevaplayınız.

7. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi
yanlıştır?

1.Efe, hafta sonu toplam kaç sayfa kitap
okumuştur?

A. 63 + 18 = 71
B. 35 + 17 = 52
C. 26 + 47 = 73

A. 51

B. 60

C. 70

2.Efe, haftanın ilk üç günü toplam kaç sayfa
kitap okumuştur?

8. 48 + 39 = 39 + A eşitliğinde A yerine
hangi sayı gelmelidir?
A.39

A. 44

B. 54

B. 48

C. 57

C. 56

3. Efe, perşembe günü 8 sayfa daha fazla
okusaydı, haftanın 4. ve 5. günü toplam kaç
sayfa kitap okumuş olurdu?

10.
Dedemlerin bahçesinde 9 erik ağacı,
12 kayısı ağacı, kayısı ağaçlarından 4 fazla
da kiraz ağacı vardır. Dedemlerin
bahçesinde toplam kaç ağaç vardır?

A. 42

A. 25

B. 44

C. 52

4.58 sayısının 13 fazlası kaçtır?
A. 71

B. 81

C. 89

5.Toplananları 28, 16 ve 49 olan bir
toplama işleminde toplam kaçtır?
B. 83

C. 37

11. 28 + …. = 45 Yandaki toplama
işleminde yazılmayan toplanan kaçtır?
A. 17

A. 75

B. 27

B. 23

C. 27

12. A + 46 = 84 işleminde A yerine hangi
sayı gelmelidir?

C. 93
A. 48

B. 42

C. 38

6. 26 + 17 = A, A + 29 = B, B + 18 = C ise C
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

13. 17 sayısının kaç fazlası 51 eder?

A. 75

A. 36

B. 86

C. 90

B. 34

C. 28

14. 3 onluk ve 2 birlikten oluşan sayıya
hangi sayıyı eklersek 7 onluk ve 5 birlik elde
ederiz?
A. 47

B 43

C. 34

20.
Alper'in 2 düzine kalemi vardı. Bir
miktar kalem de babasından aldı, toplam
32 kalemi oldu. Alper babasından kaç
kalem almış olabilir?
A. 12

1 5. 48 + 2B = A3 Yandaki toplama
işleminde A ve B harflerinin yerine
yazılacak olan sayıların toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 12

B. 11

C. 10

B. 10

C. 8

21.
Annemin ve babamın yaşları
toplamı 61 'dir. Babam 33 yaşında
olduğuna göre, annem kaç yaşındadır?
A. 30

B. 28

C. 25

16. 24 + 1A + 53 = 95
Yukarıdaki toplama işleminde "A" yerine
hangi rakam yazılmalıdır?
A. 6

B. 8

C. 9

17. A + 38 = 52, 19 + B = 47 ise B - A kaça
eşittir?
A. 42

B. 28

22.
Kumbaramda 25 TL param vardı.
Bayramda biriktirdiğim harçlıklarımı da
attıktan sonra kumbaramda 80 TL param
oldu. Buna göre bayramda ne kadar para
biriktirmiş olabilirim?
A. 65

23.
Cem ile ablasının yaşları toplamı 21
'dir. Kaç yıl sonra Cemile ablasının yaşları
toplamı 33 olur?
A. 6

B. 19

B. 37

B. 8

C. 12

C. 17

19.
Elif pazartesi günü 21, salı günü 25
sayfa kitap okumuştur. Kitabın tamamı 77
sayfa olduğuna göre, Elifin okumadığı kaç
sayfa kalmıştır?
A. 46

C. 55

C. 14

18. Bir toplama işleminde toplam 58'dir.
Toplananlardan biri 39 olduğuna göre,
diğer toplanan kaçtır?
A. 28

B. 58

24.
2. sınıfların düzenlediği piknik
gezisine toplam 82 öğrenci katılmıştır. 2-A
sınıfından 24, 2-B sınıfından 28 öğrenci
katıldığına göre, 2-C sınıfından geziye
katılan kaç öğrenci vardır?

C. 31
A. 27

B. 30

C. 32
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1.Matematik defterimin 59 sayfasını
kullandım. Kullanmadığım 34 sayfa
kaldığına göre defterim toplam kaç
sayfadır?

6. Bir toplama işleminde birinci
toplanan 16'dır. İkinci toplanan ise birinci
toplanandan 9 fazladır. Toplam 52
olduğuna göre, üçüncü toplanan kaçtır?

2. Sıla, tuhafiyeden 16 metre kırmızı
kurdele, 23 metre beyaz kurdele aldığına
göre, Sıla tuhafiyeden toplam kaç metre
kurdele almıştır?

7. Halamların çiftliklerinde 50 tane
tavukları vardı. 10 tanesini yoksullara
dağıttılar, 20 tanesini de sattılar.
Halamların kaç tavuğu kaldı?

3. Hayrettin Bey'in sağ elinde 11 kg
ağırlığında bir poşet, sol elinde de 17 kg
ağırlığında bir poşet vardır. Hayrettin
Bey'in ellerinde toplam kaç kg ağırlığında
poşet vardır?

8. 90 yapraklı defterimin 50 yaprağını
kullandım. Kaç yaprağım kaldı?

4. Üç doğal sayının toplamı 81 'dır.
Sayılardan birincisi 27, ikincisi 19
olduğuna göre, üçüncü sayı kaçtır?

5. İki düzine kalemim vardı. Kaç kalem
daha alırsam 5 deste kalemim olur?

9. Sene başında babam bana 60 tane
kalem aldı. Kalemlerimin 20 tanesini
kardeşime verdim. 20 tanesini de
kullandım. Kaç kalemim kaldı?

10. Mağazada kendime 20 TL'ye bir
elbise aldım. Kasiyere 50 TL verdim. Para
üstü kaç TL almam gerekir?

