
S7.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım. a) Beş yüz kırk iki : c) Üç yüz on sekiz :

3 2 6 8 3 5  S8. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
 + 4 7 9  - 2 9 7 a)  5 onluk + 3 yüzlük + 7 birlik :

S9.Verilen ifadeye uygun çizimler yapalım.
a)Verilen ışını dik kesen b) Verilen doğruyu ya-

9 2  iki  doğru parçası çiz. tay kesen bir doğru çiz.
3 6 2

x 8
 

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu yazalım.
S10. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-
zarak  karşılaştıralım.

…….. ……..

S3. Romen Rakamı ile verilen işlemleri yapalım. Sonuç-
larını doğal sayılarla yazalım. S11-

a)  V  x  IX = c) XII - VIII =

b) VII + XVI = ç)  XXXVI   ÷    IV =

S4.Aşağıdaki özelliklerden hangileri,yanda verilen geo- Yukarıda verilen çetele tablosunu, şekil grafiği olarak
metrik cisme aittir? İşaretleyelim. yeniden yazalım.

 Altı tane yüzeyim var.

Dokuz ayrıtım ve altı köşem var.

 Üç tane üçgen yüzeyim var.
Not: Her şekil 3 kişiyi  göstermektedir.

İki tane üçgensel, üç tane dikdörtgensel yüzeyim var.
S12. Aşağıda verilen sayılardan " tek sayı" olanların

Yüzeylerimin tamamı üçgensel bölgelerden oluşur. farkı kaçtır?

S5.Harfler üzerindeki açıları boyayıp gösterelim.  

S13.   Yanda yüzlük tablonun bir kıs-
mı verilmiştir. Buna göre, 

A + B + C =  Kaçtır ?
S6.   Üstteki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek
üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazalım.

S14. Bir sınıfta 15 kız öğrenci vardır. Erkeklerin sayısı    
ise  kızlardan 6 fazla olduğuna göre, bu sınıfın  mev-

cudu kaçtır?

587

462

Türkü

En En En

249 736 859

 8 - 6 - 2 - 4 5 - 1 - 7 - 4

Pop

En

Büyük

903

                                                                 TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 41         wwww.ogretmenincantasi.com

7

MATEMATİK

684

Müzik Türü Dinleyen sayısı

845

Rock

Yabancı

Müzik Türü
Pop

Büyük Küçük Küçük

Rock

168 452

Yabancı

526 526

Türkü

Dinleyen sayısı

C
B

A

26
36

16 17



S1." Küçük çocuk, bahçedeki  kurumuş  ağaca  hızlıca S1.Varlıklardan hangisinin hareketi farklıdır?

tırmandı. "  cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevapla.

a) Kim ? : a) b) c)

b) Nasıl ? : c) Neye ? :

S2 Sözcükleri alfabetik sıraya göre yeniden sıralayalım.

"   sokak   -   soğan   -  soba  -  sohbet   -  sofra " S2.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hamağın hareketi,  yavaşlama hareketidir.

b) Gondolun hareketi, sallanma hareketidir.

S2.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. c) Gezegenlerin hareketi, dönme hareketidir. 

"benzer -  çocukluğum  -  buna -  geçti -  sokakta - bir "

S3.Aşağıda, araçların 1 saatte gittikleri yol verilmiştir.

Buna göre, hangi araç daha hızlıdır?

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım.

a) aşşağı ç) eyitim a) b)

b) kavaltı d) ayle

c) haşlık e) çünki

S4.    Bu mevsimde karla kaplı bir ormana yürüyüşe gi- c)

derseniz pek çok hayvanla karşılaşabilirsiniz. Sürü ha-

linde gezen kuşlar, sessiz geyikler, meraklı sincaplar, 

fareler gibi. Şanslıysanız yabani kedilerin, domuzların,

tilkilerin, gelinciklerin, kurtların, hatta bozayıların kar- S4.   Görselde verilen mikserin ha-

daki ayak izlerini de görebilirsiniz. Ancak kışın ormanda reketi için hangisi söylenebilir?

yaşam hayvanlar için epey zordur. Bitkilerin neredeyse a) Yön değiştirme

tümü yaprak dökmüştür. Bir çok bitki de kar altındadır. b) Sallanma

Yine de ormanda hayvanlar için yiyecek bir şeyler vardır. c) Dönme

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. S5. I. Duran cismin hızı sıfırdır.

a) Parçanın geçtiği mevsim hangisidir? II.Piste inen helikopter hızlanma hareketi yapar.

III. Vidayı sökmek için döndürme hareketi yapılır.

b) Parçaya göre, sincapların özelliği nedir? Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

a) 1 b) 2 c) 3

c) Parçaya göre, şanslı olanlar, ormanda neyi görebilir? S6.Verilen ifadelerden hangisinde itme kuvvetinden

bahsedilmez?

a) Kumandanın tuşlarına basmak.

ç) Parça nerede geçmektedir? b) Futbol topuna ayağımızla  vurmak.
c) Sınıfın kapalı olan penceresini açmak.

S5.   Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek S7. Aşağıdakilerden hangisi bir duyumuzun adıdır?

getirildiğinde, iki ünlü ses arasına y-n-ş-s kaynaştırma a) Böbrek b) Dil c) Mide 

 harfleri getirilir.
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harflerini ekleye- S8.Verilenlerden hangisi yanlıştır?

 rek  yeniden yazalım. a) Kirpiklerimiz gözümüzü korumaktadır.

b) Yüksek şiddetli sesler kulağımıza zarar verir.

c) Derimiz, vücudumuzun dengesini sağlamaktadır.

S9. Dünya'mızın şekline benzeyen
varlıklar işaretlenirse, hangi seçe-
nek doğru olur?
a) X b) X c) X

X X Xdere e

i

inci e

numara a

sevgi

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

100 km 70 km

88 km


