
                                    YANLIŞI BUL ALTINI ÇİZ  

Not: Yukarıdaki metni dikkatle okuyun. Yanlış yazılmış kelimelerin 

altını kırmızı kalemle çizin. (22 yanlış kelime bulunacak).  
                 

                   Yazmayı Seviyorum, Yazdıkça Gelişiyorum 

         Irmaan akıntısı çok kuvvetliydi. Küçük kız annesi ile karşıya 

geçmeye çalışıyordu. Annesi biraz önden gitmeye başlamıştı. Küçük kız 

baırmaya başladı. Alıyor, ağlıyor ama aalamasını annesine 

duyuramıyordu. Alamayı kesip kuvvetlice cierlerini doldurdu. Annesine 

bardı: “Anneeee! Geçemiyorum.” Annesi arkasına baktıında kızın hiç 

harekete geçmediini gördü. O da bardı: “E, suya girmeden nasıl geçcen 

ki?” Küçük kız suyun kuvvetli aktıını söylemeyi düşündü. Bir suya baktı, 

bir annesine… Suda bir balıın zıpladığını gördü. Heyecanlandı. Cesaretle 

suya doru yürüdü. Saçları yüzüne gelmeye başladıında saçlarını toplaması 

gerektiini düşündü. Saçlarını kavrayıp tokayla baladı. Suya girdinde 

bunun zevkli olduunu fark etti. Sevindi. Annesine doru hızla yürüdü. 

Ayana çarpan berrak su onu canlandırdı. Annesine ulaştıında başarmış 

olmanın gururu gözlerinden okunuyordu.  

                    YANLIŞI BUL ALTINI ÇİZ 

Aşağıdaki parçada yapılan yanlışları bulup altını kırmızı kalemle 

çizin. (22 yanlış kelime bulunacak) 

           Bir  varmış bir yokmuş. Bir çocuk varmış. O gün çok  yamur  

yağıyormuş. Çocuk  ne  yapcam  edicem diye  düşünüyormuş. Bir de 

üstüne  ceryanlar  kesilmiş. Okula nasıl gidecem diye düşünüyormuş. 

Evden çıkmış hava çok sovukmuş. Hemen şemşiyesini açmış. İlk önce 

kırdasiyeye sonra ezzaneye uğramış. 

       Okul bağçesine geldiğinde beslenmesine meyve koymadığını 

hatırlamış.Öretmenini üzmeyi hiç sevmezmiş.Çünkü öretmeni, örencile- 

rinin meyve yemesini istermiş.Çağresiz bir şekilde okula girip sınıfa doru 

gitmiş. Pemcerelerinin  açık olduğunu görünce hemen kapatmış. 

Elektrikler gittiği için sınıfın soğumasını istemiyormuş.Öğretmeni sınıfa 

gelince ona  aferin demiş. 

        Sonra sorular sormuş ve yanlış cevabları düzeltmişler. Öyle vakti 

gelince annesinin  yaptığı  yemeyini yemiş.  Akşam eve dönerken bakala 

uğrayıp gaste deterşan almış. Annesini çok  seviyormuş ona  yardım 

etmeyi de. Annesi de ona evde süpiz hazırlamış. Çocuk çok mutlu almış. 

herkezi her şeyi sevdiğini bir kez daha hatırlamış.  



 



 

                                               TOPLAMA PROBLEMLERİ 

 

Örnek Problem 1: Sepette  23 elma vardı. Annem 15 elma daha koydu. Sepette kaç 

elma oldu? 

Verilenler                                                   İstenenler                              Çözüm:     
Sepette  23 elma vardı.                      Sepette kaç elma oldu?                            23 

Annem 15 elma daha koydu.                                                                        +   15               

                                                                                                                         38 elma. 

Örnek Problem 1:  Bir sepette 25 elma, 17 portakal ve 8 ayva vardır.Sepetteki 

meyvelerin sayısı kaçtır? 

    Verilenler                                              İstenenler                           Çözüm:     
Bir sepette 25 elma,17 portakal ve        Sepetteki meyvelerin                    .  .                                  

8 ayva vardır.                                             sayısı kaçtır?                            .  .                                                                                                                               

                                                                                                                       .                                                                                                                             

                                                                                                              +          

                                                                                                                   .   .   elma.          
                                                                                                                                

Oya hikâye kitabından birinci gün 34 sayfa, ikinci gün 28 sayfa okudu. Osman iki 

günde kaç sayfa okudu?  

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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

2-A sınıfında 24,  2-B sınıfında 27 öğrenci vardır. İki sınıfta toplam kaç öğrenci 

vardır?  

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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

Bir çiftlikte 30 koyun, 28 keçi, 12 inek vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?  

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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



 

Sınıfımızın kitaplığında  25 tane hikaye, 17 tane masal ve 8 tane de şiir kitabı vardır. 

Buna göre sınıfımızın kitaplığında toplam kaç tane kitap vardır? 

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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

 

 

Babam 47 yaşındadır. Dedem ise babamdan 22 yaş büyüktür.Buna göre dedem kaç 

yaşındadır ?  

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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

 
                                                                                                                                

 

Bir kasası 21 kilogram gelen elmalardan satmak için 3 kasa alan bir pazarcı kaç 

kilogram elma almıştır? 

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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

 
 

 

Yaren 23 yaşındadır. Sabri ise Yaren’den 6 yaş büyüktür. Yaren ile Sabri’nin yaşlarının 

toplamı kaçtır? 

Verilenler                                             İstenenler                                 Çözüm:     
.................................................           .......................................... 

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

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

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

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


