
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

5 5 6 7 5 1  
 + 2 9 4  - 3 5 8

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
8 3 soruları cevaplayalım.

2 9 8 a) Öğrenci toplam kaç soru çözmüş olur?
x 4

 b) Öğrencinin en çok ve en az soru çözdüğü günler
hangileridir?

S2.Verilen geometrik şeklin açınımını tamamlayıp, adı-
nı yazalım. c) Çarşamba ve Perşembe günü çözülen toplam soru

sayısı, 4 desteden kaç eksik olur?

ç) Pazartesi günü kaç soru daha çözülürse bir düzine
soru çözülmüş olur?

S9. Verilen sayıları abaküste gösterelim.

S3.Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

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

S4.Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S10.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.
a) 34 - 29 - 30 - 25  -  -  -

b) 3 - 6 - 12 - 24  -  -  -

S11. Aşağıda verilen sayılardan 6 onluğa yuvarlana-
mayan sayının IV katı kaçtır?

 

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.

a) 13 : c) 20 : d) 8 :

b) 6 : ç) 14 : e) 9 :

S6. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.

a) Dikey paralel doğru b) Dik kesişen ışın S12.  = 10   =100  =1

   Yukarıdaki verilen şekillerin değerlerine göre, yazı-
lacak sayının 5 onluk, 3 yüzlük eksiği kaçtır?

S7. Verilenlerden "çift  sayı " olanları boyayalım.

B

2 7 5 5 1 4

B

67 55

Y

Perşembe
Cuma

Bir öğrencinin çözdüğü soruları gösteren çetele.

Çarşamba

O

113

Günler çözülen soru sayı
Pazartesi

Salı

Y O

                                                                 TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 34         wwww.ogretmenincantasi.com

2

MATEMATİK

58 64

70

100 80 6

154

897

622

438

725

590

756

901

830 30 0

…75 600

266 842 191 644

Sayı Değeri Basamak Değeri



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) bay a) Masayı hareket ettiren çocuk, kuvvet uygulamıştır.

b) İtme ve çekme kuvvettir.

b) tümsek c) Rüzgâr saçlarımızı savururken çekme kuvveti uygu-

lamıştır.

c) rehber

S2.  Sevda, defterine itme, Defne çekme kuvvetini

ç) milletvekili gösteren şekil çizecektir.

Buna göre, Sevda ve Defne hangi şekilleri çizmiş

d) fiil olur?

e) hisse

a)

S2. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak

şifreyi çözelim.

b)
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c)

S3.    Sahibiyle beraber süt satarmış eşekçik.Akşamlara

kadar yorulmak nedir bilmezmiş.Sahibinin cepleri para

ile doldukça bir sevinirmiş ki anlatamam.Her akşam ya- S3. Ataşların, mıknatısa yapışmasında kuvvetin yap-

tarken,"Yarın olsa da işe çıksak,sahibimin cepleri yine tığı etki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

parayla dolsa!" diye güzel güzel düşünürmüş.Boğaz tok- a) Şekil değişikliği b) çekme c) itme

luğuna çalışmaktan,sahibini mutlu etmekten başka bir 

şey akıl etmezmiş zavallıcık. S4. 

Derken,çalışmalarının karşılığını görmüş sütçü.Zengin

olmuş.Adamlar tutmuş.Sütçülüğe çıkmayı bırakmış.Eşek

bu duruma çok üzülmüş.Üzülmüş ama elden ne gelir?    Yukarıda verilen otomobilin hareket yönünün ter-

Katlanmış çaresiz.Asık suratlı bir adamla satışa çıkarken sine bir kuvvet uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi

isteksiz isteksiz yürür,eski günlerini acı acı anarmış. gözlenemez?

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a) Hızlanır b) Yavaşlar c) Durur

a)Eşeğin çok sevinmesinin sebebi nedir?

S5.Dünya modeli üzerinde mavi rengin fazla olduğu-

b) Eşeğin sahibi, neden süt satmayı bırakmış? nu söyleyen Emir, verilenlerden hangisine ulaşabilir?

a) Dünya, sadece sulardan oluşur.

b) Dünya, Güneş'in etrafında döner.
c) Eşek, yeni sahibiyle çalışmaya neden isteksizmiş? c) Dünya'da suların kapladığı alan, karalardan fazladır.

S6.Kulak sağlığıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

S4.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına a) Sivri uçlu cisimlerle karıştırmak gerekir.

uymayan sözcükleri boyayalım. b) Temizliğine dikkat etmeliyiz.
c) Çok gürültülüü ortamlarda bulunmak iyi gelir.

S7. Mesut, yanında bulunan radyodan gelen müziğin

sesinin çok fazla olduğunu söylüyor. Buna göre, Me-

sut hangi duyusunu kullanarak bu durumu tespit et-
S5. Verilen ifadelerden cümle olanları işaretleyelim. miştir?
a) Oğluna bir süt.

b) Şekerler suda eriyor. a) b) c)
c) Bir bitkinin yaprakları.

ç) Kullandığımız eşyalar fabrikalarda üretilir.

sahipleri kağıt çaresiz

Sevda Defne

fakir rüzgar sessizce

sütçü dişlerim yürüyüş

boğaz terazi

dil

çocuk ihtiyar

eylem

otomobil

seçmen

kasis kovuk

telefon mektup

erkek

kaldırım

oy

yurt

olumsuz abartı

kılavuz

mebus

pay
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