
S6.Sayıların,  basamak ve sayı değerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

7 5
3 8

x 4
 

S2.Evlerin altında verilen yönergeye göre sayıları bo-
yayalım. S7. Verilen geometrik şeklin istenen özelliklerini 

yazıp, açınımını çizelim.

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

S3. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.  

a) 6 x 100   +  8x10    :……………..

b) 3 yüzlük + 2 onluk + 6 birlik :…………
S8. 64 ile 70 sayıları arasındaki tek sayıların toplamı

c) 5x100   +   5x10    + 7x1 :…………….. kaçtır?

ç) 4x100   +   9x10    + 1x1 :……………..

d) 1x100   +   7x10    + 3x1 :……………..

c) 8x100   +   3x10    + 9x1 :……………..  

S9.  3 7 3 7 6 eşitsizliğinde

S4.   Aşağıda verilen üç basamaklı  sayıları yazalım.    yerine yazılabilecek
Onlar B : 9 Birler B : 6    sayıların    toplamı
Yüzler B : 5 Yüzler B : 8    kaçtır?
Birler B : 0 Onlar B : 8

S10.  Onlar basamağı 3 olan, en büyük, üç basamaklı 

Birler B : 2 Yüzler B : 4 çift sayının, sayı değeri toplamı kaçtır?
Onlar B : 0 Onlar B : 8
Yüzler B : 1 Birler B : 6

S5. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  işareti koyarak
karşılaştıralım.

…….. ……..
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Tekevler

Tek sayıları boyayalım

Çiftevler

210 564

317 438

695 981

                                                                  TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 16         wwww.ogretmenincantasi.com

4

449

457 4 + 5 + 7 400 + 50 + 7

290

540 325

461

295 842 842

B.O.Y.

MATEMATİK

Şeklin Açınımı108 639

124

639

812

903

502

Çift sayıları boyayalım

Sayı değeri Basamak değeri

821

336



S1.  Son harfi p - ç - t - k     olan sözcüklere ünlü harfler S1. Verilenlerden hangisi duyu organı değildir?

eklendiğinde, son harf  b - c - d - g - ğ  harflerine dönü- a) göz b) kalp  c) burun

şür. Buna   "Ünsüz Yumuşaması"  denilir.

   Buna göre, aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerden S2. Hangisi kulak sağlığımıza zarar verir?

hangileri ünsüz yumuşamasına uğrar? Boyayalım… a) Aşırı gürültülü ortamlardan uzak durmak.

b) Kulak çubuğuyla kulak içindeki kirleri temizlemek.

c) Soğuk havalarda kulağımızı bere veya şapka ile ört-

mek.

S3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a)Çok sıcak ve çok soğuk gıdalar dilimize zarar verir. 

b)Kulaklık kullanarak yüksek sesle müzik dinlenebilir.

c)Uzun süre güneşlenmek derimizi nemlendirir.

S4.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Başkalarının gözlüklerini izin alarak takabiliriz.

S2. Karışık olarak verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı b) İnsanların göz rengi birbirinden farklı olabilir.

bir cümle yazınız. c) Varlıkların rengini, şeklini, gözümüzle algılarız.

" anne  -  öğretiyor -  uçmayı -  yavrularına  -  kuş "

S5." Burnumuz tıkalı olduğu zaman yiyeceklerin tadı-

………………………………………………………..……………………………. nı alamayız. " Bu olayın nedeni aşağıdakilerden 

hangisi olabilir?

S3. Keloğlan, bir gün kocaman bir balık tutmuş. Karnını a) Dilimiz bazı besinlerin tadını alamaz.

yarıp temizlemek istemiş.Bir de ne görsün! Balığın kar- b) Koku ve tat alma duyuları aynı anda birlikte çalışır.

nında kocaman bir tas durmuyor mu? c) Besinler çok sıcak ve çok soğukken tadını tam ala-

Tası, su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden mayız.

inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular al-

tın olarak akıyormuş yere. S6.Burun sağlığımız için hangisini yapmamak gerekir?

Keloğlan, " Sihirli tas elimde, ne istersem yapabili- a) Ne olduğunu bilmediğim maddeleri koklamam.

rim." diyormuş. b) Burnumdaki uzayan kılları koparırım.

Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve c) Sigara içilen ortamlarda bulunmamaya çalışırım.

hırsa kapılması, insanların ona duyduğu sevgiyi azalt-

mış. S7.Dünya'mızın katmanlarının en içten en dışa doğru

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

a) Balığın karnından çıkan tasın özelliği nedir? a) İç çekirdek - dış çekirdek - kara katmanı - manto -

su katmanı - hava katmanı

b) Dış çekirdek - iç çekirdek -su katmanı -kara katmanı

b) Keloğlan zengin olduktan sonra nasıl bir değişme  manto - hava katmanı

olmuş? c) İç çekirdek - dış çekirdek - manto - kara katmanı-

su katmanı - atmosfer

c) Metnin ilk paragrafı kaç cümleden oluşur?.......... S8. Yandaki kartta kara taba-

kasında bulunmayan kı-
ç) Metinde geçen kelimelerin hangilerinde ince ve ka- sımlar kesilip atılırsa ku-

lın ünlüler birlikte yer alır? tucuklar nasıl görünür?

a) b) c)

S4.Verilen sözcüklerin  zıt  anlamlarını yazalım.

a) çift : ç) ceza :

b) sökmek : d) usta : S9. Aşağıdakilerden hangisi su tabakasında yaşamaz?

a) ahtapot b) tavuk c) balina

c) galip : e) eksik :

Dağ Çöl

fark basamak ihanet kitap

kanat bereket eşek park

yumuşak niyet saat kapak

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

tatbikat çiçek davet hukuk

Göl Tepe

sevinç nefret memleket borç


