
S10.Sayıların,  basamak ve sayı değerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

4 5 8 7 0 6  
 + 3 9 6  - 1 4 0

S11. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.
a) 4 onluk + 5 yüzlük + 2 birlik :……………

8 4 b) 8 birlik + 3 yüzlük + 0 birlik :…………
3 5 c) 2 onluk + 7 birlik + 1 yüzlük :………..

x 7
 S12. Aşağıdaki sayıyı sayı blokları modeli çizerek

gösterelim.
S2. Verilen sayının okunuşunu yazalım.
 143 :………………………………………………………………………

S3. Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
Yedi  yüz  doksan :……………..

S12. Verilen geometrik şeklin istenen özelliklerini 
S4.Tabloda boş bırakılan yerleri sayılara göre dolduralım. yazıp, açınımını çizelim.

Cismin adı:……………………………
Yüzey sayısı:…………………………
Köşe sayısı:…………………………..
Ayrıt sayısı:…………………………..

S5. Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

………...…>…………..…>………..….…>………………>…..…………>………………

S6. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.
a) 2 x 100   +  4x10   + 1x1 :……………..  
b) 5x100   +   0x10  +   8x1 :……………..
c) 1x100   +   7x10    + 7x1 :……………..

S6. Abaküste gösterilen sayıyı yazalım.
S13. 

 

Yukarıda verilen şekil grafiğine göre;
a) Toplam kaç oy kullanılmıştır?

S7.   Aşağıda verilen üç basamaklı  sayıları yazalım.
Onlar B : 5 Birler B : 1
Yüzler B : 8 Yüzler B : 3 b) En çok ve en az oy alan isimler hangileridir?
Birler B : 3 Onlar B : 4

c) İrem'in bir deste oy alabilmesi için daha kaç oya
S8. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  işareti koyarak ihtiyacı vardır?
karşılaştıralım.

…….. …….. ç) Hangi iki arkadaşın oyları toplamı Furkan'ın aldığı

oya eşit olur?
S9. 6'şar   60' a  kadar yaz ve ezberle.

756
Sayı değeri Basamak değeri

914

260

Her şekil  2 oyu göstermektedir.
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60

322
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401 659 599
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S1. Verilen  sözcüklerden  Büyük Ünlü Uyumu kuralına S1. ………………..başımızın ön tarafında bulunur. Kir-

uymayanları boyayalım. pikler, kaşlar ve …………………….. onları korur. "

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla

hangi sözcükler yazılmalıdır?

a) Derimiz sakallarımız

b) Kulaklarımız saçlarımız

c) Gözlerimiz göz kapaklarımız

S2.  1.Çok sıcak ve çok soğuk gıdalar yememeliyiz.

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 2.Düzenli olarak duş almalıyız.

" Bursa - Beşik - Bülten - Borozan - Bamya - Bilişim  " 3.Başkasına ait gözlükleri kullanmamalıyız.

Verilen bilgilerin duyu organları ile eşleşmesi aşağı-

1……………………………. 4………...……………….. dakilerden hangisidir?

a) 1.göz b) 1.dil c) 1.deri

2………...……………….. 5………...……………….. 2.dil 2.deri 2.dil

3.deri 3.göz 3.göz

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

S3. "Cevabımız" kelimesini satır sonuna sığmadığında a) Bir duyu organı çalışmadığında diğer duyu organları

nasıl yazabiliriz? Boş kutulara yazarak gösterelim. da çalışmaz.

b) Duyu organları, görevlerini beyin ile birlikte çalışa-

 -  -  - rak gerçekleştirir.

c) Duyu organları, çevremizde olup bitenleri kolayca

anlamamızı sağlar.

S4.  Vız vız arı uçuyor, çiçeklere konuyor,

Topladığı balları kovanına taşıyor. S4. İşaret dili ile anlaşan insanların hangi duyu organı 

Minik arı, her zaman mimarlıkta çok yaman, görevini yapamamaktadır?

Ben de olmak isterdim onun gibi çalışkan. a) göz b) kulak c) burun

İğnesinden korkarım, çok uzaktan bakarım,

Beni sakın sokmasın, canım acır ağlarım. S5. " Dil tat alma organı olmasının yanı sıra………..."

Yukarıdaki şiire göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. Yukarıdaki ifadede noktalı yeri hangi seçenek ile

a) Şiir kaç dizeden oluşuyor? ……… tamamlanabilir?

a) Konuşmamızı ve yediğimiz besinleri ağzımızda ko-

b) Dördüncü mısra kaç hecedir?.......... lay çevirmemizi sağlar.

b) Koku almamıza da yardımcı olur.

c) İkinci mısrası kaç sözcükten oluşur?....... c) Cisimlerin soğuk, sıcak, sert ya da yumuşak olduğu-

nu anlamamızı sağlar.

ç) Son mısrası kaç sesten oluşur?............

S6.  "Denizi ve belgeselleri izlemeyi çok severim.Dal-
d) Minik arının, yaman olduğu iş nedir? gıçların diplere dalması, balıkların yuvaları, süngerler

ve kumu seyretmeye doyamam. "

e) Şair,  vız vız arıya neden uzaktan bakıyor? Denizin dibindeki kayaçlar ve kumlar, Dünya'mızın
hangi katmanıdır?

f) Şair, arının hangi özelliğine imreniyor? a) Su katmanı    b) kara katmanı c) hava katmanı

S5.Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. S7." Dünya haritası üzerinde kara katmanı ………………

a) laf : ç) görsel: renkleri ile ifade edilir. "

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere, aşağıdaki-

b) harf: d) kıvanç: lerden  hangisi yazılmalıdır?

a) mavi b) kahverengi c) beyaz

c) olasılık: e) gıda: beyaz yeşil kahverengi

papatya faaliyet bakkal

değirmen terazi salyangoz

fanila tencere davetiye

silah samanlık Cumartesi

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ


