
S10.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
9 3 soruları cevaplayalım.

6 2 5 a) Grafiğe göre toplam kaç evcil hayvan satılmıştır?
x 7

 
b) En çok ve en az satılan evcil hayvan hangileridir?

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

c) Kaç köpek daha satılırsa, iki deste köpek satışı ya-

pılmış olur?

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- ç) Kedi ve papağan satışının toplamı, hangi hayvanın  
lamı )  kaçtır? satışına eşit olur?
a) 532 : ………………… c) 297:………………………….

S11.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
S4.Basamak değeri verilen sayıları, rakamla yazalım. a) Verilen doğru parçasını b) Verilen ışına para-

dik kesen doğru parçası çiz. lel bir doğru çiz.
a)

b)

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.

a) 14 : b) 6 : c) 18 :
S12.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.

S6.Romen Rakamı ile verilen sayıları yazalım.
a) 66 - 59 - 62 - 55 -  -  -

a) X : c) XXVII : d) III :
b) 33 - 36 - 42 - 51 -  -  -

S7. Verilen ölçülere uygun açılar çizelim.
a) 70 ° 'lik dar açı çiz. b) 120 ° 'lik geniş açı çiz.

S13.Aşağıda verilen sayılardan her birinin onlar basa-
 mağında bulunan rakamların toplamı kaçtır?

S8.Sayıları çözümleyerek yazalım. (5x100 + 4x10 + 2x1 )

a) 126 : ………………………………………………………………….  S14.  Verilen şekil üzerinde oluşan
açıları kırmızı boya kaleminle 

b) 605 :……………………………………………………………………. çizerek göster.

S9. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = )

a) 642……..349 b) 201………426 c) 830……….786

468

46 385

40 50 380 390

142 353 809

Basamak değeri Sayı Değeri
400 + 10 +  3

594

Her şekil 3 evcil  hayvanı  göstermektedir.

kedi
köpek

papağan
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MATEMATİK Evcil Hayvanlar Satış miktarı ( adet )
muhabbet kuşu



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Yandaki görselde 

a) talim traktörün kasasına uygu- 

ladığı kuvvetle ilgili hangisi söylenebilir?

b) aleni a)Traktör,kasasına itme kuvveti uygular.

b) Traktör,kasasına çekme kuvveti uygular.

c) hantal c) Traktör,kasasına sallanma kuvveti uygular.

ç) ebedi S2. Duvarın sertliği

Kumaşın yumuşaklığı

d) yapıt Kalemin rengi

   Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesini derimizle algı-

e) dönemeç larız?

a) 1 b) 2 c) 3

S2.  Cümleler olumluysa (+), olumsuzsa ( - ) işareti koy.

a) Oyun sırasında gözlüğümün camı kırıldı. S3. Dünya'nın katmanları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-

b) Sude, trafik kurallarına her zaman uyar. den hangisi yanlıştır?

c) Misafirler, akşam çok geç kalktılar. a) Hava olayları, atmosferde gerçekleşir.

ç) Çorbasından bir yudum bile alamadı. b) Dünya  modelindeki  mavi  renkler  kara katmanını

gösterir.

S3.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     c) Okyanuslar, denizler, göller ve nehirler su katma-

nını oluşturur.

S4.  Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğal kuvvetle-

rin yol açtığı zararlara örnek olarak verilemez?

a) Heyelan b) Trafik kazası c) Deprem 

S5. Üçüncü sınıfa giden Figen, aşağıdaki varlıkların 

hangisini iterek hareket ettiremez?

S4.   " Denize düşen, yılana sarılır. "       atasözünü 

kısaca açıklayıcı bir yazı yazalım. a) b) c)

S5.  "Sütü her zaman sıcak içerim."       cümlesine göre; S6.Hangisinde duran bir cismi hareket ettirmek için

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? : uygulanan kuvvetten bahsedilmektedir?

a) Kayıkçı, kıyıdaki sandalın küreklerini hızlıca çekiyor.

b) Cümle kaç heceden oluşur? : b) Koşucu,kendini geçen arkadaşını çekiyor.

c) Çocuk,düşmek üzere olan kardeşini kolundan tutu-
c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : yor.

S6.  Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek S7. Hangisi Dünya'ya verilen diğer addır?

getirildiğinde iki ses arasına y-n-s-ş harfleri kaynaştır- a) Galaksi b) Yerküre c)Atmosfer 

ma harfleri konularak yazılır.
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harfi ekleyerek S8.  "Dedem, karpuz alırken önce rengine dikkat 

yeniden yazalım. eder. Sonra karpuza vurarak gelen sesi dinler. " 

Buna göre, dedem karpuz alırken hangi duyu or-

ganından faydalanmaz?

a) Kulak b) Dil c) Göz

S9.Karanlık bir ortamda varlıkların hangi özelliğini
algılayabiliriz?
a) Şekli b) Kokusu c) Rengi

kapı

küçük eski

ı

çaba

ağır

sonsuz

dili tutulmak abartılı bir şekilde anlatmak

canlı ı

viraj

kabir

tahmin

fark açıkkaba

ömür

kaza

tane eser

yarış

hedef antrenman

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

can atmak

bol keseden atmak

kafayı yemek

deli gibi davranmak

konuşamamak

bir şeyi yapmayı çok istemek

a

silgi i

pasta


