
S11.Verilen sayı kadar modeli boyayalım.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

4 4 5 7 0 0  
 + 2 7 7  - 2 4 6

7 4
5 7

x 8
 

S2.Verilen sayılardan" tek sayı" olanları boyayalım.
S12. Açınımı verilen geometrik şeklin özelliklerini
yazalım.

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

S3.Verilen sayılardan "çift sayı" olanları boyayalım. Köşe sayısı: …...…………….
Ayrıt sayısı:………………….

S4. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı rakamla yazalım. S13.  " 635 " sayısının yüzler basmağı 4 azaltılıp, onlar
a)  4x100  +   5 x1   :…………….. basamağı 8 arttırılırsa oluşan yeni sayı kaç olur?

S5.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
a) İki yüz on dört  :…………..

S6.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

S14. 

 Yukarıda  verilen  örüntüye göre, "A" yerine yazıla-
S7.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım. cak sayının,  sayı değeri çarpımı kaçtır?

S8.   Üstteki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek  S15.  Onlar basamağı 6 olan, en küçük üç basamaklı 
üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazalım. tek sayının 14  onluk fazlası kaç olur?

S16.   753 'ten başlayarak 7' şer ileriye doğru ritmik 

S9. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  işareti koyarak sayarken  söylenen 4. sayının 3 onluk 4 yüzlük eksiği
karşılaştıralım. kaçtır?

…….. ……..

S10. Verilen sayının, sayı ve basamak değerini yazalım.
4.sayı

753

Y. O.

315

51

3.sayı

746

B.

1.sayı 2.sayı

Büyük Küçük

64

457 309 815

En En

290

En

90

28060 70

880

400 500 800

324
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4

309 309

MATEMATİK

38
154

463

En

23 211

900

434 8 19

281

Sayı Değeri

563

Basamak Değeri

2 - 8 - 0 - 1

Büyük

4 - 6- 7- 3

254

Küçük

39
46

43
50

47
A

33
93 56 562 10 757



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  

a) kıt a) Deri - tat alma b) Kulak-işitme

c) Göz - görme

b) gerçek

S2. Güneşe doğrudan bakmak. D Y

c) tenha Televizyonu yakından izlemek. D Y

Başkasının gözlüğünü kullanmamak. D Y

ç) ırak Yukarıda göz sağlığımızı korumak için yapılması ge-

rekenler dikkate  alındığında t ablonun  boyanmış

d) sual hali nasıl olur?

a) b) c)

e) parlak

S2.Türemiş isimleri ve eklerini ayırarak yazalım.

S3. Verilen ifadelerden hangisi derimiz ile ilgilidir?

a) Çorba biraz tuzlu olmuş.

b) Çay çok sıcakmış.

c) Bu elbise sana çok yakıştı.

S4. 

S3. Bayramda giymek için yün bir kazak aldık. Şeker 

pembesi, üzerinde desenleri olan harika bir kazaktı. Yukarıdaki kutularda hangi duyu organımızın gö-

Bir gün annem, uzun süre giydiğim için kirlendiğini revi yazılı değildir?

söyledi. Kazağı, çamaşır makinesinde yıkadı. Yıkama ta- a) deri b) göz c) kulak

limatına bakmadığı için kazağım ancak küçük kardeşime

olacak kadar küçülmüştü. S5. Verilenlerden hangisi burun sağlığımızı korumak

için yapılması gereken bir davranış değildir?

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a) Temizlik için kullanılan maddeleri koklamamalıyız.

a) Yazar, kazağını nasıl tarif ediyor? b) Tozlu ortamlarda oyun oynamalıyız.

c) Burnumuzu karıştırmamalıyız.

b) Annesi, kazağını yıkarken neye dikkat etmiyor?

S6. Yanda belirtilen

c) " Kazağı, çamaşır makinesinde yıkadı. "  cümlesi kaç katmanlar dikkate

sesten oluşur? alındığında hangi

seçenek yanlış

ç) " Bayramda giymek için yün bir kazak aldık." olur?

cümlesi kaç heceden oluşur?
a) 1. Dünya'mızın etrafını saran tabakadır.

S4. " Adem, bana bu kitabı armağan etti. " b) 2. tabakada balıklar yaşar.

cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. c) 1. tabaka kara tabakasıdır.

a) Neyi?: b) Kim? :

c) Kime?: S7. Dünya'nın şekli karaye benzer.

Kara tabakasında okyanuslar bulunur.

S5. Aşağıda  karışık olarak verilen sözcükleri alfabetik Hava tabakasında gazlar bulunur.

sıra ile tekrar yazalım. 1. ………………… Su tabakasında denizler bulunur.

Dünya'nın yuvarlak olduğunu ilk Thales 

kitaplık kardeş 2. ………………… söylemiştir.

Yukarıdaki verilen her doğru ifade için 10 puan alan

3. ………………… bir öğrenci, toplam kaç puan almış olur?

kulübe kement a) 20 b) 30 c) 40

4. …………………

görme

işitme

koklama

kalabalık kabahat

sanatçı evsiz

yakın

söz sahte

bütün

kır

kara

renk ışık

bol boş

şık

uyku

hasım

mat

yanıt soru
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