
                                           

                                                  DOĞRUSUNU YAZALIM                                                                   
 Cümle büyük harfle başlar. 
 Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. 
 Şiir mısralarının ilk harfi büyük harfle yazılır. 
 Başlıklar büyük harfle yazılır. Başlıklarda arada bulunan “ve, ile” gibi sözcükler küçük harfle başlar. 
 Yer, mahalle, cadde, sokak, bölge isimleri… büyük harfle başlar. 
 Bayram adları, belirli bir tarihi bildire ay ve gün adlarının ilk harfi büyük yazılır. 

 
                                                   yaz tatili 
        merhaba. benim adım tuğba. oniki yaşındayım. biz istanbulda oturuyoruz. babam inşaat 
mühendizi. evimiz leylak sokakta. ben masal dinlemeyi ve okumayı severim. en çok beğendiğim 
masal karga ile tilki masalıdır. 
                                                            …………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

betül parkta bulduğu kediye minti adını verdi. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
fikretin öğretmeni muşta çalışmış. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ahmet’ler keremleri ziyaret etmemiş. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
esmanur 22 haziran 2003te doğmuş 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
çağla,emre ve poyraz çınar mahallesinde oturuyorlar. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
okuduğum kitabın adı orman ve gökyüzü. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
alperen onurun ödevini vermişmi? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
istanbul marmara bölgesinde mi? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazın mısın? 

Çocuklar, bizim Tuğba aşağıya hatalarla dolu bir yazı yazmış. Hatalarını düzelterek metni 

yeniden yazar mısın? 



1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış konulmuştur? 
        a) Niçin sen de gelmedin? 
        b) Bana bir bardak su vermedin. 
        c) Onu yine aramadım? 
 

2. Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımımda yanlışlık yapılmıştır? 
        a)  Senanın                       b) Sefalar                    C) Beyza’da 
 

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? 
      a) Ayça ocağı kibritle yakmış. 
      b) Sudenaz tirenle gitmemiş. 
      c) Gizem spor yapmayı çok seviyor. 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 
       a) Halime  yarışmada 1. inci oldu. 
       b) Hakan yarışmada 1, oldu. 
       c) Hasan yarışmada 1. oldu. 
 

5. Aşağıdaki tarihlerden hangisi doğru yazılmıştır? 
         a) 4 ocak 2010            b) 4. ocak. 2010         c) 4 Ocak 2010 
 

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? 
         a) Tabak                   b) Bolu                     c) Hasan 
 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık vardır? 
       a) Ezgilerin geleceğini bilmiyordum. 
       b) Sümeyra konyada doğmuş 
       c) Elif haziranda gelecekmiş. 
 

8. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinde yanlışlık vardır? 
      a) Atatürk İlköğretim Okulu 
      b) Bağcılar devlet hastanesi 
      c) Üsküdar Hastanesi          
 

 



Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahçemizde 46  tane  elma  ağacı, 38  tane  armut  ağacı  var.  

Acaba   bahçemizde  toplam  kaç  tane  ağaç  var? 

             
 4 6 Elma  ağacı      

+ 3 8 Armut  ağacı      

 … …           
Toplam  ağaç sayısı        

             
 

 

Bahçemizdeki  toplam 84  ağacın  46  

tanesi  elma  ağacı,  geri  kalanlar  ise  

armut  ağacıdır.Acaba  bahçemizde  kaç  

tane  armut  ağacı  vardır? 

Bahçemizdeki  toplam 84  ağacın  38  

tanesi  armut  ağacı,  geri  kalanlar  ise  

elma  ağacıdır.Acaba  bahçemizde  kaç  

tane  elma  ağacı  vardır? 

             
 4 6 Elma  ağacı   .… .…  

+ ? ? Armut  ağacı  _ .… .…  

 8 4        .… .…  
Toplam  ağaç sayısı        

             
 

             
 ? ? Elma  ağacı   .… .…  

+ 3 8 Armut  ağacı  _ .… .…  

 8 4        .… .…  
Toplam  ağaç sayısı        

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitabımdaki  40  tane  problemin   29  tanesini  

çözdüm.Acaba  çözmem  gereken  kaç  problem  kaldı?    

             
 4 0 Toplam  problem      

_ 2 9 Çözdüğüm problem     

 … …           
Çözmem gereken  problem      

             
 

 

Kitabımdaki  40  problemi  çözmeye  başladım.  

Şu  anda  çözmem  gereken  11  problem  kaldı. 

Acaba  şu  ana  kadar  kaç  tane  problem  

çözmüşüm? 

Kitabımdaki problemleri çözmeye başladım.  

29 tane problem çözdüm ve geriye çözmem  

gereken  11  problem  kaldı.Acaba  kitabımda  

toplam  kaç  problem  vardı? 

              
 4 0 Toplam problem    .… .…  

_ ? ? Çözdüğüm problem  _ .… .…  

 1 1         .… .…  

Çözmem gereken  problem       

              
 

              
 ? ? Toplam  problem   .… .…  

_ 2 9 Çözdüğüm problem  + .… .…  

 1 1         .… .…  
Çözmem gereken problem       

              
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir  otobüste  27  kadın,  22  erkek  yolcu  var. 

Acaba  otobüste  toplam  kaç  yocu  var? 

             
 2 7 Kadın  yolcu       

+ 2 2 Erkek  yolcu       

 .… .…           
Toplam  yolcu sayısı         

             
 

 

Bir  otobüsteki  49  yocunun  27 tanesi  kadın  

yolcu,  diğerleri  erkek  yolcudur. Acaba  

otobüste  kaç  tane  erkek  yolcu  vardır? 

Bir  otobüsteki  49  yocunun  22 tanesi  erkek  

yolcu,  diğerleri  kadın  yolcudur. Acaba  

otobüste  kaç  tane  kadın  yolcu  vardır?    

             

 2 7 Kadın  yolcu    .… .…  
+ ? ? Erkek  yolcu   _ .… .…  

 4 9        .… .…  
Toplam  yolcu sayısı         
             

 

             

 ? ? Kadın  yolcu    .… ….  
+ 2 2 Erkek  yolcu   _ .… .…  

 4 9        .… .…  
Toplam  yolcu sayısı        
             

 

 
 
 
 
 

Bir  koli  içindeki  75  tane  bardağın  48  tanesini  

raflara  dizdim.Acaba  raflara  dizmem  gereken  

kaç  bardak  kaldı?  

             
 7 5 Kolideki   bardak     

_ 4 8 Dizdiğim  bardak     

 .… .…           
Dizeceğim  bardak        

             
 

 

Raflara  dizmem  gereken  75  bardak var. 

Öğleye  kadar  çalıştım  ve  geriye  dizmem  

gereken  27  bardak  kaldığını  gördüm. 

Acaba  kolideki  bardaklardan  kaç tanesini  

raflara  dizmişim? 

Bir   koli  bardağı  raflara  dizmem  istendi.  

Bardakların  48   tanesini  raflara  dizdim. Geri   

kalan  27  bardağıda  dizeceğim. 

Acaba  bu  kolide  kaç  bardak  vardı? 

              
 7 5 Kolideki   bardak   .… .…  

_ ? ? Dizdiğim  bardak  _ .… .…  

 2 7         .… .…  
Dizeceğim  bardak         
              

 

              
 ? ? Kolideki   bardak   .… .…  

_ 4 8 Dizdiğim  bardak  + .… .…  

 2 7         .… .…  
Dizeceğim  bardak         
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


