
S9.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım. a) Yüz on bir : b) Beş yüz altmış sekiz :

4 8 4 6 0 0  S10.  6 'şar 60 'a kadar ritmik yazalım.
 + 2 7 8  - 2 2 3

S11.Verilen ifadeye uygun çizimler yapalım.
a) Verilen doğruyu eğik    b) Verilen doğru parçasını

8 2 kesen iki ışın çizelim.  yatay kesen üç ışın çizelim.
1 6 0

x 5
 

S2.Verilen sayıların en yakın olduğu onluğu yazalım.
S12.Sayıları   <,  >  , =  sembolü  yazarak  karşılaştıralım.

a) :……….. b)  353  :…….. c) 586 :……….
……… ………

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

a)  XLVII  x  IV = c)LXX - XVIII = S13-

b) XCIX + XXXVI = ç)  LXVI   ÷    VII =

S4.Aşağıdaki verilen geometrik cisme ait özellikleri yaz. 

Cismin adı: ……...…………….. Yukarıda verilen çetele tablosunu, şekil grafiği olarak
Yüzey sayısı : …..…….…………… yeniden yazalım.
Ayrıt sayısı : …………………….
Köşe sayısı : …..………………….

S5.Şekil üzerindeki açıları  gösterelim.

Not: Her şekil 6 kişiyi   göstermektedir.

S14. Eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

5 1 1 9 0 0
  - 4 8 5  -  - 2 9 4

1 5 7 1 6 4

S6.   Verilmeyen toplananları bulalım.
S15. A B C    Yanda basamak 

2 5 3 2 3 değerleri verilen
 + 0  + 4 8  + 4 sayının,  

9 3 8 3 6 5 2 0 I  yüzlük   IX birlik 
eksiği kaçtır?

S7.Sayı değeri ( rakam değeri ) toplamını bulalım.

a) 402 :……………….. b) 174 :………………………..

S8. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım. S16.   Ayşe'nin  47  lira parası  vardır. Annesi, Ayşe'ye 

a)  3 birlik  +   5 yüzlük   +  1 onluk : 35 lira daha verdi. Ayla, parasının 65 lirası ile kendine 
bir ayakkabı alırsa, geriye kaç lirası kalır?

b) 6 yüzlük +  8 birlik +  4 onluk :

Gemi

200

                                                                TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 75         wwww.ogretmenincantasi.com

7

MATEMATİK

Otobüs

401 459 459

Uçak

Yolcu sayısı ( kişi )

Araçlar Yolcu sayısı ( kişi )

28

Otobüs

388

396

185 167 562

Uçak

Tren

Gemi

Araçlar
Tren

0



S1."Eşyaları en üst kata taşıdılar. " S1.

 cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevapla.

a) Kim ? :

b) Neyi ? : c) Nereye ? : 1. 2. 3.

     Yukarıda verilen görsellerden hangileri doğal ses 

S2. Sözcükleri alfabetik sıraya göre yeniden sıralayalım. kaynağıdır?

"   fukara - final  -  fosfor - fener - fındık - fanatik   " a) 1. - 2. b) 2. - 3. c) 1. - 3.

S2. 

S3.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz.

" hak - hepimiz - yarışmaya  - kazandık - katılmaya  "

  Yukarıda verilen örneklere göre, 1 ve 2 ile belirtilen

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. yere hangi başlıklar yazılmalıdır?

a) öretmen ç) mutvak

b)kütüpane d) pempe a) Hareketli varlıklar Hareketsiz varlıklar

c) pıroje e) santraç b) ışık kaynakları Ses kaynakları

c) Doğal kaynaklar Yapay kaynaklar

S4.  Haftasonu arkadaşlarımla İstanbul'un tarihi mekan-

larını gezdik.Hepsini bir günde bitirebilmek imkansızdı. S3. Uçakta açıklama yapan hostesi

Biz de kendimize birkaç yer belirledik ve gezimize baş- herkesin duyabilmesinin sebebi

ladık. Oldukça fazla turist grubu vardı. Ülkemizi gezen, aşağıdakilerden hangisidir?

yabancı ülkelerden gelen insanların gözlerindeki o hay- a) Hostesin, doğal ses kaynağı olması.

ranlığı görmek bizi çok gururlandırdı. Ah, bir de bazı va- b) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetinin art-

tandaşlarımızın  kendini  bilmez  tavırları olmasa ne  ka- ması.

dar iyi olacaktı.Turizmin ülkemiz için çok önemli bir ge- c) Sesin her yönde yayılması.

lir  kaynağı  olduğunu  biliyorum. Bu  yüzden  turistlere 

elimizden  geldiğince  yardımcı  olmalı  ve  Türk misafir- S4. Televizyondan müzik dinlemek.

perverliğini en iyi şekilde göstermeliyiz.  Zil sesi ile teneffüse çıkmak.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. Yağmur sırasında gök gürlemesi duyulması.

a) Yazar, arkadaşları ile ne zaman gezmiştir? Yukarıdaki verilen olaylar bize neyi ispatlamaktadır?

a) Çevremizdeki bütün seslerin doğal olduğunu.

b) Yazar, gezmeye başlamadan önce neden birkaç yer b) Çevremizdeki bütün seslerin bir kaynağı olduğunu.

belirlemek zorunda kalıyor? c) Çevremizdeki bütün seslerin bir yönde yayıldığını.

c) Yazar, turist gruplarını görünce neden gururlanmış ? S5. 

Ses
ç) Yazar, gezi si sırasında hangi konuda üzülüyor? Şiddeti

Ses
S5.   Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek Kaynakları

getirildiğinde, iki ünlü ses arasına y-n-ş-s kaynaştırma 1. 2. 3.

 harfleri getirilir.     Yukarıda verilen grafikle ilgili verilen yorumlardan
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harflerini ekleye- hangisi yanlıştır?

 rek  yeniden yazalım. a) "3." ağlayan bir çocuk ise, "1" konuşan bir çocuk 

olabilir.

b) "2 " kitap okuyan bir çocuk ise, "1" uyuyan bir ço-

cuk olabilir.
c) "1" şarkı söyleyen bir çocuk ise, "2" kütüphanede
kitap okuyan bir çocuk olabilir.

S6. Dünya üzerindeki karaların miktarı hangisidir?

a) b) c)

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

Kandil Bateri

1. 2.

gezi e

ifade i

a

aşağı ı

hafta

1. 2.

El feneri

Güneş

Radyo

Megafon


