
S8.Geometrik şeklin istenen özelliklerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

Şeklin Adı:………………………….
6 7 4 5 3 3  Ayrıt sayısı:…………………

 + 1 8 7  - 2 9 4 Köşe sayısı:……………….
Yüzey sayısı:………………

S9. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
7 4  8 x 100   +  5 x 1   +  3 X 10    :……………..

1 6 9
x 4 S12. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-

 zarak  karşılaştıralım.
…….. ……..

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
S10. Verilen açılara uygun çizimler yapalım.
a)   55 ° lik dar açı çizelim. b)  110 ° lik geniş açı çize-

lim.

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

a) 5 8  : b) 7 9  :

S4.Verilen sayının,  sayı ve basamak değerini yazalım. 
2 0 8 S11. Toplamada verilmeyen sayıları yazalım.

..………….. ..…………………….
0 1 2 2

…...………. ……..……………….  + 2  + 6  + 4
8 3 7 0 6 4 0

……………. ….…………………..
S5.Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını Romen Raka- S12.  Eksileni ve  çıkanı  bulalım.
mı ile yazalım. a)  - 143  =  49 b)  -  = 177
V :  5
X : 10 XXX  : 30 L : 50 LXX : 70 XC : 90
XX : 20 XL  : 40 LX : 60 LXXX : 80 C : 100

a) b) S13.Bir çıkarma işleminde fark 227'dir. Eksilen sayı 90
arttırılıp, çıkan sayı 85 eksilirse, yeni fark kaç olur?

c)  XLIII - XVI = ç) VI  x  XII = (eksilen artarsa fark artar,eksilen azalırsa fark azalır.
çıkan artarsa fark azalır,çıkan azalırsa fark artar.)

S6.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a) Dikey paralel dört tane b) Verilen ışını  eğik
doğru parçası çizelim. kesen iki ışın çizelim.

S14.  İki sayının toplamı 161'dir. Sayılardan biri  53 ol-
duğuna göre, ikinci toplanan kaçtır?

S7. Modelle gösterilen sayıyı rakamla yazalım.

S15. 6 4 Yandaki çıkarma işleminde
 - 2  verilmeyen sayıların topla-

5 8 9 mı kaçtır?

……………………..

                                                              TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 60         wwww.ogretmenincantasi.com

2

MATEMATİK

16 20

Sayı Değeri

402

864 192

800

L  + XXVI = XXVII  ÷  III =

198

304

296 287

900 100 200

Basamak Değeri



S1.Verilen sözcükleri ismin hallerine göre yazalım. S1. Aşağıda verilenlerden hangisi maddeyi niteleyen

özelliklerden biri değildir?

Yalın hâli a) Maddenin şekli

b) Maddenin kokusu

 -e Hâli c) Maddenin yumuşaklığı

 -i Hâli S2. Kırmızı koltuk çok güzelmiş.

Yemek çok tuzlu olmuş.

 -de Hâli Yukarıda maddenin hangi özelliklerinden bahsedilir? 

 -den Hâli a)

b)

c)

S2.Verilen isimlerden " türemiş " olanları boyayalım.

S3.Verilenlerden hangisi,konulduğu kabın şeklini alır?

a) Küp şeker   b) Margarin yağı   c) Meyve suyu

S4. 

S3.      " Zavallı karınca, sudan çıkmak için çırpınıp duru-

yordu. "         cümlesine göre; F O

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

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

c) Cümle kaç heceden oluşur? :…………….

F O F O

S4. "Akşam bütün komşularımıza  aşure dağıttım. " 1.çıkış 2.çıkış 3.çıkış 4.çıkış

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları  cevaplayalım.

Yukarıda verilen ifadelerde  canlılar ve cansızlar için 

a) Kim ? : c) Ne ? : ortak özellik ise "O", farklı özellik ise "F" okunu takip

edersek hangi çıkışa ulaşırız?

b) Kime ? : ç) Ne zaman ? : a) 1.çıkış b)2.çıkış c) 4.çıkış

S5. Aşağıdaki cümlelere uygun soru cümleleri yazalım. S5.Hangi seçenekte farklı bir kuvvet uygulanmıştır?

a) Satranç oynamayı çok seviyorum. a) Duvara çivi çakmak

b) Kapının kilidini anahtarla açmak.

………………………………………………………………………………….. c) Vidayı tahtaya monte etmek.

b)  Kırmızı bir gül aldık. S6. Aşağıdakilerden hangisinde bir kuvvetten söz

edilemez?

…………………………………………………………………………………… a) Televizyon izlemek

b) Balonu iğne ile patlatmak.
S6.  p-ç-t-k  ile biten  sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek c) Kitabın sayfalarını çevirmek.

getirildiğinde bu sesler yumuşayarak b - c- d - g - ğ ses-

lerine dönüşür. S7. Oyun hamuru
Aşağıdaki sözcüklere sesli harf ekleyerek yeniden Saç lastiği

 yazalım. Sakız

Verilen maddelerden hangisi veya hangileri esnektir?

a) Yalnız b) ve c) ve

S8.Egzoz dumanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Madde sıvı haldedir.
b) Bulunduğu kabın tamamını doldurur.

c) Belirli bir şekilleri yoktur.balık ı

ev

sorular

takip e

kalıp

rakamlar koruyucu renkli

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

yolcu

sepetimiz

uykucu etkinlik

yalnız

seçenek i

çok u

yatılı

Kendiliğinden hareket etme.

Sallanma hareketi

yapabilme

Hızlanma  hareketi

yapabilme

çocuk sınıf

güzellik

yumuşaklık

tat

koku sertlik

tat

renk


