
S10.Geometrik şeklin istenen özelliklerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

Şeklin Adı:………………………….
1 6 3 6 5 7  Ayrıt sayısı:…………………

 + 2 8 8  - 3 9 4 Köşe sayısı:……………….
Yüzey sayısı:………………

S11. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.
9 3  7 x 1   +  3x100   +  6X10    :……………..

3 9 1
x 8 S12. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-

 zarak  karşılaştıralım.
…….. ……..

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
S13. Verilen açılara uygun çizimler yapalım.
a)   30 ° lik dar açı çizelim. b)  150 ° lik geniş açı çize-

lim.

S3.Rakamları toplamı ( sayı değeri toplamı) verilen sa-
yılarda eksik bırakılan yere hangi rakamlar  yazılır?

a) 5 5  : b) 2 6  :

S4.Verilen sayının,  sayı ve basamak değerini yazalım. 
4 0 8

..………….. ..…………………….
S14. Ayla 8 yaşındadır. Annesi, Ayla'dan 21 yaş, kar-

…...………. ……..………………. deşi ise 3 yaş büyüktür. Buna göre, üçünün yaşları
toplamı kaçtır?

……………. ….…………………..

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.
a) 30 : c) 15 : d) 8 :

S6.Romen Rakamı ileverilen sayıları yazalım.
a) c) d) XIII : S15.  " 45 - 47 - 50 - 52 - 55 - A "   örüntüsüne göre "A"

sayısının  3 onluk 7 birlik eksiği kaçtır?
S7.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a) Şekli dik kesen iki doğ- b) Şekle paralel bir doğ-
ru  çizelim. ru bir de doğru parçası

çizelim.

S16.   İki  toplananlı  bir  toplama  işleminde,  birinci
toplanan 16, ikinci toplanan birinci toplananın 3  ka-
tı ise, bu işlemde toplam kaç olur?

S8. Modelle gösterilen sayıyı rakamla yazalım.

S17.   " A6  "  sayısının basamak değeri farkı 44 'tür.
Buna göre, "A" yerine yazılacak rakamın IV katı kaçtır?

……………………..

S9.Verilen örüntüyü dört adım ilerletelim.

76 - 72 - 67 -  63  -  -  -  -

726 900

Ayla Annesi Kardeşi Toplamı

600 700 800

Basamak Değeri

XXVI:

251 177

583 768

500

                                                                TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 45         wwww.ogretmenincantasi.com

2

MATEMATİK

18 9

Sayı Değeri

IV :



S1.Verilen sözcüklerin zıt anlamını boyayalım. S1. Yandaki görselde

a) kuzey kuvvet uygulanan 

topların hareketi için

b) bilge aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

c) geveze

ç) gerçek a) yavaşlar hızlanır

b) hızlanır yavaşlar

d) evet c) hızlanır hızlanır

e) bolluk S2. Kuvvet ile ilgili yanlış ifade hangisidir?

a) Kuvvet cisimlerin sıcaklığını arttırabilir.

S2.Verilen sözcüklerden " basit " olanları boyayalım. b) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.

c) Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir.

S3. 

S3.      "  Çikolatayı çok severim fakat bir taneden fazla

yemem yasak. "         cümlesine göre; Yukarıda verilenlerden hangisi madde değildir?

a) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? :…………… a) b) c)

b) Cümke kaç sesten ( harften ) oluşur? :……………..

c) Cümle kaç heceden oluşur? :……………. S4.Aşağıda verilen madde-özellik eşleştirmelerinden

hangisi  yanlıştır? 

S4. " Bugün kirli tabakları makineye ben diziyorum." a) Süt şişesi

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları evaplayalım. b) Silgi

c) Kalem

a) Kim ? : c) Nereye ? :

S5. Işığı geçiren maddelere saydam, ışığı geçirmeyen

b) Neyi ? : ç) Ne zaman? : maddelere opak maddeler denir.

Aşağıdaki  maddelerden hangisi opak maddedir?

S5. Aşağıdaki cümlelere uygun soru cümleleri yazalım. a) Cam b) Su c) Duvar

a) Sarı   gömleğimi    giyeceğim.

S6. Yağmurlu havada dışarı çıkmak zorunda olan bir 

………………………………………………………………………………….. kişinin kullanacağı yağmurluğun özelliği nasıl olmalı-

dır?

b)  Teyzemler   yarın     bize   gelecekler. a) Su geçirmez, yumuşak ve sağlam olmalıdır.

b) Su geçiren, saydam ve kırılgan olmalıdır.

…………………………………………………………………………………… c) Suda yüzebilir, berk ve esnek olmalıdır.

S6.  p-ç-t-k  ile biten  sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek S7. Mıknatıs tarafından çekilmeyen, suda yüzebilen,

getirildiğinde bu sesler yumuşayarak b - c- d - g - ğ ses- opak ve suyu emebilen madde aşağıdakilerden han-

lerine dönüşür. gisi olabilir?
Aşağıdaki sözcüklere sesli harf ekleyerek yeniden a) Plastik boru b) Demir çubuk c) Kağıt

 yazalım.

S8. Dil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Yalnızca tek bir tadı algılar.

b) Tat alma duyu organımızdır.
c) Yiyeceklerin kokusunu almamızı sağlar.

S9. Hangisi hava tabakasında gerçekleşir? 
a) yel b) heyelan c) çığ

Saydam-kırılgan-sert

Sert - saydam ve kırılgan

Mat - sağlam - sert

çocuk u

1 2

seçim

kıtlık pozitif kalın

grafik e

afişler merdiven

ilkbahar

suskun korkak yalnız

zor

duvar boya

hayal seyrek

hayır olabilir

telefoncu eşyamız

Mehmetler yazılı servis sütçü

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

yaprak ı

soluk u

kutup güney kara

Hava Ses Kaya

kütüphane çalışmak cahil

dişim


