
S9.Verilen sayıların basamak değerini yazalım.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

6 4 5 5 1 1  
 + 2 9 5  - 4 3 6

S10. Onluk bloklarla gösterilen sayıyı yazalım.

9 2
9 4

x 5
 

S2.Verilen sayılardan" tek sayı" olanları tek sayılar ku- ………………………………..
tusuna,"çift sayı" olanları çift sayılar kutusuna yazalım. S11. Verilen geometrik şeklin istenen özelliklerini 

yazıp, açınımını çizelim.

Cismin adı:……………………………
Yüzey sayısı:…………………………

Köşe sayısı:…………………………..
Ayrıt sayısı:…………………………..

S3. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı rakamla yazalım.
a) 8 birlik   +   3 yüzlük  +  :……………..

S4.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
a) Yüz elli iki  :…………..  

S5.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

S12.  " 4 - 3 - 2 " sayıları birer kez kullanılarak yazıla-  
bilecek üç basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?

1. sayı : ……………. Toplamı

S6.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım. 2. sayı : …….……..

 S13.  167 ile 173 sayıları arasındaki çift sayıların top-     

lamı kaç olur?
1. sayı :………… Toplamı

2. sayı :………….

S7.   Üstteki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek 3. sayı :………….
üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazalım.

S15.Eylül ayı içerisinde 13 gün güneşli, 5 gün yağmur-

lu, 8 gün bulutlu,  4 gün parçalı bulutlu geçti. Buna gö-

re verileri çetele tablosu olarak gösterelim.

 

S8. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  işareti koyarak
karşılaştıralım.

…….. ……..

790

500 600 300 400

200 300 700

528 364

57 789

50 60 780

MATEMATİK

782 15
500 28
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6

298 165

Sayısı

Şeklin Açınımı

31

Hava Durumu

286 771

329

Tek Sayılar Kutusu

8 - 4 - 2 - 6

70

73

80

Küçük

704 257 813

5 - 1 - 7 - 2

378

126 903 368 149

Çift Sayılar Kutusu

436

430

En
Büyük

En
Küçük

440

800

En En
Büyük

427
606
274
530



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1.  Dünya'mız kare/küre şeklindedir.

a) ozan Yeryüzündeki karaların oranı suların oranın-

dan fazladır / azdır.

b) netice      Yukarıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için hangi

sözcüklerin üzerini karalamak gerekir?

c) seyyar a) küre - azdır b) kare - fazladır c) kare-azdır

ç) numune S2. Hangisi Dünya'mızın tabakalarından biri değildir?

a) Ateş b) Kara c) Su

d) zirve

S3. Öğretmen elinde bir külah dondurma tutarak,

e) alkım öğrencilerden dondurma hakkında yorum yapmaları-

nı istiyor.

S2.Yanlış yazılan sözcüklerin doğrusunu altına yazalım. Buna göre, öğrenciler dondurma hakkında bilgi

a) ilköretim: c) kıraliçe : edinmek için hangi duyu organını kullanmazlar?

b) sovuk : d) kitab : a) Dil b) Göz   c) Kulak

c) laylon : e) picama :

S4. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

S3.  Bu karaltı,hep onları izliyormuş.Sırtlarını güneşe  a) Duyu organlarımız çevremizdeki varlıkları algılama-

dönseler önlerine,güneşe doğru yürüseler peşlerine mızı sağlar.

düşüyormuş,bir izleyici gibi.Nereye gitseler,ya önleri- b) Duyu organları sadece insanlarda bulunur.

ne düşüyor ya da peşlerinden geliyormuş.Bu karaltı,sa- c) Burun, sadece koklama görevi yapar.

bahları çok uzun boylu oluyormuş.Öğleye yaklaştıkça 

boyu kısalıyor,sonra yine uzuyormuş.Ancak bir saçak S5. T

altına kaçtıklarında ya da duvar dibine gidip sırtlarını D O K U N M A

duvara dayadıklarında ondan kurtulabiliyormuşlar. Ka- T

raltının ne olduğunu anlayamadıkları için korkuya kapıl- G Ö R M E

mışlar. Korku ve telaşla Güneş'e dönüp: A

 -Nedir bu peşimizden gelen, ya da önümüze düşen Yukarıdaki bulmacada hangi duyu organımızın göre-

karaltı, diye sormuşlar. vi verilmemiştir?

Güneş, kahkaha ile yanıt vermiş: a) Kulak b) Dil c) Göz

 -Ona gölge denir.Benim ışınlarımın geçemediği yer-

lerde oluşur. Sizin peşinizden gelen ya da önünüze ge- S6. 

çen karaltı ise sizin gölgenizdir.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım.

a) Gölge nerede oluşuyormuş?

a-tatma b-görme c-koklama

b) İnsanların peşlerine düşen karaltı nedir?
Yukarıdaki görsellerle aşağıda verilen görevleri eş-

S4. "Güneş doğduğu için gölgemizi görebiliyoruz. " leştirilirse hangi seçenek doğru olur?

cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. a) 1-c , 2-a , 3- b

a) Neyi?: b) Kim? : b) 1-b,  2-c,  3-a

c) Niçin?: c) 1-a,  2-c,  3-a

S5. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak S7. Deri, dokunma duyusu Kulak, işitme duyusu

verilen şifreyi çözüp,  şiiri okuyalım. organımızdır. organımızdır.

M z r h k      r o v k d p ı L      o k ç u g u m u, Göz, görme duyusu Deri, tat alma duyusu

organımızdır. organımızdır.

Z ş z ş u p j' u L       j z p s h L ç z. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanlar boyanırsa

kutuların görünümü nasıl olur?

V z ş L h s,    t v t L t s     j z p k z p    u r ş u m d, a) b) c)

J z k ö z g h      a z s h m ç z.

fırtına

TÜRKÇE

doruk bina

FEN BİLİMLERİ

gökkuşağı yağmur

şiir şair

tümsek

kuvvet yoksul

yazar

sonuç

gezici görevli

büyük rahat

konuk

örnek


