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2, 3 ve 4. sınıflar için  farklı seviyelerde 3 farklı kitap
+ Hikâye tamamlama çalışmaları

+ 5N 1K çalışmaları
+ Görsellerden yola çıkarak hikâye yazma etkinlikleri

+ Bayi listemiz, örnek kitap ve online satış ile ilgili tüm bilgiler için:

 + peksenyayinlari.com
+ ilkokul1.com
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          Orman sakinleri, aslanın zulmünden 
bıkmışlardı. Ona ormandaki hayvanları 
avlamaktan vazgeçerse günlük yiyeceğini 
göndereceklerini söylediler. Aslan bu teklifi 
kabul etti.  
   Ormandaki hayvanlar her gün kura çekiyor; 
kurada çıkan hayvan, aslanın o günkü yiyeceği 
oluyordu. Tilki, geyik, çakal derken sıra 
tavşana geldi. Ancak tavşanın öyle kolay lokma 
olmaya niyeti yoktu.  
 
 
 

 
 

        - Dur bakalım aslan efendi! Sana öyle bir oyun oynayacağım 
ki... diye söylene söylene yola çıktı. Yolda epeyce eğleşip vaktini 
geçirdi. Sonunda aslanın huzuruna vardı. Aslan sinirinden toprağı 
eşeliyor, burnundan soluyordu. Karşısında tavşanı görünce;  
   - Bre korkak! Niye geciktin? Karnım zil çalıyor, diye kükredi.  
   Tavşan:  
   - Efendim! Aslında oldukça erken bir saatte, şişman bir 
arkadaşımla birlikte yola çıktık. Yolda bir aslan önümüze çıktı. Ona: 
"Bizi yeme! Biz kral aslanın bugünkü yemeğiyiz" dedikse de bizimle 
alay etti. Size de birçok hakaretler ettikten sonra arkadaşımı 
yakaladı. Ben canımı zor kurtardım, dedi.  
 
 
 

 

İskender07 

 A-) Aşağıda verilen soruları metne göre cevaplayınız. 
1-) Aslanın zulmünden bıkan ormandaki hayvanlar aslana nasıl bir teklifte bulunmuşlar? 
 
 

2-) Tavşana ne zaman sıra geldi? 
 
 

3-) Aslan neden burnundan soluyordu? 
 

 
4-) Tavşan aslanı nereye götürdü? 
 

 
5-) Aslan neden çılgına döndü ve ne yaptı?  
 
 
  
 

 

Aslan hışımla,  
   - Çabuk beni o haddini bilmezin yanına götür, diye kükredi. Daha sonra tavşan önde, aslan 
arkada derin bir su kuyusunun yanına geldiler. Tavşan titrek bir sesle,  
   - Efendim o haddini bilmez aslan bu kuyuda yaşıyor. Buyurun beraber bakalım dedi. Kuyuya 
eğilen aslan yanında bir tavşan bulunan kendi gibi bir aslan gördü. Hâlbuki gördüğü, sudaki 
yansımasından başka bir şey değildi. Çılgına dönen aslan düşman sandığı görüntüsünün üzerine 
doğru atladı. Böylece kuyuda boğulup gitti. Ormandaki hayvanlar da bu kötü kalpli aslandan 
kurtuldu. 
 

aslan ile tavşan
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 Denize atlayıp yüzerek kıyıya çıkmışB) Yunus 
 

B-) Aşağıda verilen cümleleri olayların 
oluş sırasına göre numaralandırınız. 
 

    Kuyuya eğilen aslan yanında bir tavşan 
bulunan kendi gibi bir aslan gördü.     
 

    Tavşan yolda epeyce eğleşip vaktini 
geçirdi. Sonunda aslanın huzuruna vardı. 
 

    Kurada tilki ve geyikten sonra sıra 
tavşana gelmiş. 
 

    Tavşan önde, aslan arkada derin bir 
su kuyusunun yanına geldiler. 
 

    Ormandaki hayvanlar da bu kötü 
kalpli aslandan kurtuldu. 

       

     Çılgına dönen aslan düşman sandığı 
görüntüsünün üzerine doğru atladı. 

 
C-) Masala göre aşağıdaki ifacelerden 
doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” 
yazınız. 
(   ) Aslan ormandaki hayvanları 
avlıyormuş. 
(   ) Ormandaki hayvanlar, aslana bir 
teklif sunmuş. 
(   ) Aslan, tavşana bir oyun oynamaya 
karar vermiş. 
(   ) Sinirlenen aslan tavşanı kuyuya 
attı. 
(   ) Ormandaki hayvanlar sonunda kötü 
kalpli aslandan kurtuldu. 
 

D-) Masala göre hikaye haritasını 
oluşturunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B-) Aşağıdaki çoktan seçme sorularını 
metine göre cevaplayınız. 
 

1) Aslanın zulmünden kimler bıkmış?  
 

A) Ormandaki ağaçlar 
B) Ormandaki bitkiler 
C) Ormandaki sakinler 
 

2)  Ormandaki hayvanlar, aslanın 
avlamaktan vazgeçmesi için nasıl bir 
teklifte bulunmuşlar? 
 

A) Yemek yapacaklarmış 
B) Günlük yiyeceğini göndermişler 
C)Diğer hayvanlar ava çıkıp avlanacakmış 
 

3) Orman sakinleri, aslana günlük 
yiyeceğini göndermeyi niçin kabul 
etmişlerdir? 
A) Ona saygı duydukları için          
B) Kendilerini avlamaktan vazgeçmesi 
için   
C) Tavşanı, ona gönderebilmek için 
 
4)Aslan aşağıdaki hayvanlardan hangisini 
yememiştir?  
A) tilki 
B) geyik 
C) ceylan 
 

5) Tavşan’ın yolda eğleşerek vakit 
geçirmesinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Şişman arkadaşının kendini oyalaması    
B) Yolda gördüğü başka bir aslanın 
kendisini kovalaması     
C) Aslana bir oyun oynamak istemesi 
 

6) Aslan kuyuya atlamasının sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yiyeceğini çalmış olan başka bir 
aslana haddini bildirmek istemesi.    
B) Kuyudaki kendi görüntüsünü düşman 
zannedip ona saldırması.     
C) Sıcak havadan bunaldığı için 
serinlemek istemesi 
 

 
 
 
 

 

 

ASLAN İLE 
TAVŞAN 

YER KARAKTERLER 

ANA FİKİR OLAY 
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ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ -2-
1  Bir pazarcı 943 kg patatesin 516 kilog-

ramını satıyor. 25 kilogramını çürük olduğu 
için atıyor. Pazarcının kaç kg patates kalmıştır?

2 Bir sinemaya 645 kişi gelmiştir. Bunların 
244 tanesi kadın, kadınlardan 116 eksik ço-
cuktur. Sinemaya gelen çocuk ve erkek sayısını 
bulunuz.

3  Okulumuzun tiyatro salonunda 623 
koltuk vardır. Okulumuzdaki 2.sınıflar 142 
kişi, 3.sınıflar ise 196 kişidir. 2. ve 3. Sınıfla-
rın tamamı tiyatro salonundaki bir toplantıya 
gelmiştir. Salonda kaç kişilik boş koltuk kal-
mıştır?

4  Yeni açılan bir müzeyi üç günde toplam 
864 kişi gezmiştir. Bu müzeyi birinci gün 169 
kişi, ikinci gün birinci günden gezen ziyaretçi 
sayısından 156 fazla kişi gezmiştir. Buna göre 
müzeyi üçüncü gün kaç kişi gezmiştir?

5  Ayşe Hanim evi için 249 TL’ye ütü, 146 
TL’ye saç kurutma makinesi, 315 TL’ye ise 
elektrik süpürgesi almıştır.  Satıcıya 800 TL 
veren Ayşe Hanım kaç lira para üstü almalı-
dır?

6  Bir marketin yiyecek reyonunda 856 
paket makarna vardı. Sabah makarnaların 
375 tanesi, öğleden sonra 234’ü satıldı. Re-
yonda kaç paket makarna kalmıştır?

7  Test kitabımda 96 Türkçe, 87 fen bilim-
leri ve 93 matematik sorusu vardır. Toplam 
soruların 103’ünü çözdüğüme göre geriye çö-
zülmesi gereken kaç soru kalmıştır?

8  Manavdan 287 tane erik aldım. 54 
tanesini babam, 48 tanesini annem yedi. Ge-
riye kaç tane erik kaldı?
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1  3 basamaklı en büyük sayıdan, birler ba-
samağında 6, yüzler basamağında 8 ve onlar 
basamağında 4 olan sayıyı çıkarırsak kaç kalır?

2  Ali’nin 986 lirası vardır. Parasının 151 
lirasına ayakkabı aldı. Geriye kalan parasının 
422 lirasına kıyafet aldı. Ali’nin geriye kaç lira 
parası kalmıştır?

3  3 basamaklı en büyük çift sayıdan, 3 
basamaklı en küçük tek sayıyı çıkarırsak geriye 
kaç kalır?

4  Bir çiftlikteki 769 hayvanın 152 tanesi 
inek, 399 tanesi koyun ve geriye kalan hay-
vanlar da tavuk olduğuna göre çiftlikte kaç 
tavuk vardır?

5  Okulumuzdaki 788 öğrencinin 354 tane-
si okul gezisine gittiğine göre geziye gitmeyen 
kaç öğrenci vardır?

6  Erkek, kadın ve çocuk yolculardan oluşan 
bir gemide toplam 489 kişi vardır. Bunların 
195’i kadın, 181’i erkek olduğuna göre çocuk 
yolcuların sayısını hesaplayınız.

7

8  Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 893, 
çıkan sayı 581 ise fark kaçtır?

9  

6 5 6
1 4 4-

7 9 3
4 9 2-

898 102 753 142

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

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

10
196 289 884 512

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

............
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128 sayısının 759 fazlası-
nın 665 eksiği kaç olur?

253 sayısının 665 fazla-
sının 507 eksiği kaç olur?

549 sayısının 99 fazlası-
nın 237 eksiği kaç olur?

307 sayısının 498 fazla-
sının 604 eksiği kaç olur?

128 sayısının 759 fazlası-
nın 665 eksiği kaç olur?

693 sayısının 266 fazla-
sının 738 eksiği kaç olur?

458 sayısının 399 fazla-
sının 738 eksiği kaç olur?

458 sayısının 399 fazla-
sının 856 eksiği kaç olur?

543 sayısının 456 fazla-
sının 990 eksiği kaç olur?

683 sayısının 759 fazla-
sının 715 eksiği kaç olur?

Üç basamaklı en küçük 
tek sayının 469 fazlasının 
130 eksiğini bulunuz

Birler basamağında 7, 
yüzler basamağında 6 ve 
onlar basamağında 9 olan 
sayının 99 fazlasının 233 
eksiği kaç olur?
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ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ -1-                        
 
 

1-) Pepe 7 yüzlük 2 onluk 8 birlikten oluşan 
sayıdan ile 2 yüzlük 6 onluk 3 birlikten 
oluşan sayıyı çıkarıyor. Sonucu kaç 
bulmuştur? 
 
 
 
 
 
 
 
2-) Niloya rakamları farklı en büyük üç 
basamaklı sayıdan, 246 sayısını en yakın 
onluğa yuvarlayıp çıkarıyor. Bu sayıların 
farkını kaç bulmuştur?  
 
 
 
 
 
 

 
3-)  Keloğlan 8,1,5 rakamlarını birer kez 
kullanarak üç basamaklı, en büyük çift 
sayıdan, en küçük tek sayıyı çıkarıyor. 
Sonucu kaç bulmuştur? 
 
 
 
 
 
 

 
 

4-)  Şila  746 sayısı ile 362  sayısını 
tahmini olarak çıkarıyor. Gerçek sonuç ile 
tahmini sonucun farkını kaç bulmuştur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5-)  Şimşek Mcqeen Siirt’ten yola çıkarak 
Niğde’ye gelmiştir.Siirt ile Niğde arası 883 
kilometredir. Siirt’ten yola çıkınca 419 km 
sonra mola vermiştir. Şimşek Mcqeen kaç 
km daha yol gitmesi gerekir? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- )  Arı Maya bal yapmak için ilkbahar 
mevsiminde 987 tane çiçek gezmiştir. Mart 
ayında 332,nisan ayında 384 tane çiçek 
gezmiştir. Arı Maya mayıs ayında kaç tane 
çiçek gezmiştir? 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-) Koca Ayı ormanda 404 tane gül 
toplamıştır. Koca Ayı Kaç gül daha toplarsa 
875 gülü olur? 
 
 
 
 
 
 
 

8- ) Nasrettin Hoca rakamları farklı üç 
basamaklı en büyük tek  sayıdan, üç 
basamaklı en küçük çift doğal sayıyı 
çıkarıyor. Sonucu kaç bulmuştur? 
 
 
  
 
 
 
 

 

                      Cevap: 

                        

                    Cevap:                     
 

   

                      

                                Cevap: 

   
 

 

                        

         
          

                     

                       
 
 
                        

                              

 

 

 

 

 

Cevap: 
 

Cevap: 

Cevap: 

Cevap:                            

Cevap:     
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ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ -2-
                        

 
 

1-) Heıdı 195 sayısının yüzler ve onlar 
basamağındaki rakamların yerlerini 
değiştiriyor. Daha sonra yeni oluşan sayıyı 
468 den çıkarıyor. Sonucu kaç bulmuştur? 
 

 
 
 
 
 
 
 

2-) Tanju 7 yüzlük 3onluk 6 birlikten 
oluşan sayıdan 3 basamaklı rakamları farklı 
en küçük tek sayıyı çıkarıyor. Sonucu kaç 
bulmuştur? 
 
 
 
 
 
 

 
 
3-)  Maşa 4onluk 9birlik 6yüzlükten oluşan 
sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlıyor. Koca Ayı 
ise 3 birlik 4 yüzlük 7 onluktan oluşan 
sayıyı en yakın onluğa yuvarlıyor. Sonra bu 
sayıların farkını alıyorlar. Sonucu kaç 
bulmuşlardır? 
 
 
 
 
 
 

 
 

4-)  Müge 257 sayısını hangi sayı ile 
toplarsa toplamı 976 bulur? 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-)  Pumba 600’dan başlayarak 10’ar 10’ar 
saydığı 8.sayı ile 300’den başlayarak 50’şer 
50’şer saydığı 3.sayıyı topluyor. Sonucu kaç 
bulmuştur? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- )  Şirinler köyünde 752 kayısı ağacı, 
vardır. Ceviz ağaçlarının sayısı ise kayısı 
ağaçlarının sayısından 198 eksiktir. Toplam 
kaç tane ağaç vardır? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-) Niloya  869 sayısı ile 486 sayısını 
tahmini olarak çıkarıyor. Niloya gerçek 
sonuç ile tahmini sonucun farkını kaç 
bulmuştur? 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- ) Kukuli  5,0,9 rakamlarını birer kez 
kullanarak 600’den büyük, en büyük sayı ile 
en küçük sayının farkını kaç bulmuştur? 
 
 
  
 
 
 
 

 

                      Cevap: 

                        

                            
 

   

                      

                                Cevap: 

   
 

 

                        

                   

                     

                       
 
 
                        

                              

 

 

 

 

 

Cevap: 
 

Cevap: 

Cevap: 

Cevap:                            

Cevap:     

Cevap:                     
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ÇIKARMA İŞLEMİNDE SONUCU TAHMİN ETME -1-

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

6 3 0

- 2 7 0
3 6 0

6 2 5

- 2 7 2
3 5 3

3 6 0

- 3 5 3
0 0 7

625 - 272 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

549 - 233 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

713 - 348 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

981 - 566 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

729 - 549 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

827 - 494 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

848 - 523 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

626 - 312 =?
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Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

962 - 428 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

623 - 147 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

355 - 115 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

528 - 154 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

709 - 142 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

723 - 604 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

746 - 336 =?

Tahminim İşlem 
Sonucu Fark

442 - 256 =?

ÇIKARMA İŞLEMİNDE SONUCU TAHMİN ETME -2-
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 Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız..

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna gelmesi gereken eylemi seçerek yuvarlak içine alınız.

 Kuvvetin hareket halindeki varlıklara etkilerini gösteren örnek durumlar yazınız.

KUVVETİN ETKİLERİ

 Bir cismi hareket ettirirken kendimize doğru uyguladığımız kuvvete ....................... kuvveti denir.
 Cansız varlıkların hareket etmesini sağlayan etkiye ......................... denir.
 Bir cismi hareket ettirirken cisme doğru uyguladığımız kuvvete ........................ kuvveti denir.

1. Kuvvet, duran bir cismi hareket ettirebilir-ettiremez

2. Kuvvet, hareket eden bir cismi durduramaz-durdurabilir.

3. Hareket yönünde uygulanan kuvvet, cismin hareketini yavaşlatır-yavaşlatamaz

4. Kuvvet, hareket eden bir cismin yönünü değiştiremez-değiştirebilir.

5. Hareket yönüne zıt yönde uygulanan kuvvet, cismi hızlandırır-hızlandırmaz.

6. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştiremez-değiştirebilir.

7. Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir-değiştiremez.

Kuvvet, hareket hâlindeki varlıkların hızlan-
masına neden olabilir.
Örnek Durum: .................................................

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

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

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

Kuvvet, hareket hâlindeki varlıkların durması-
na neden olabilir.
Örnek Durum: .................................................

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

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

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

Kuvvet, hareket hâlindeki varlıkların yavaşla-
masına neden olabilir.
Örnek Durum: .................................................

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

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

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

Kuvvet, hareket hâlindeki varlıkların yönünün 
değişmesine neden olabilir.
Örnek Durum: .................................................

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

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

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