
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

4 4 6 7 1 3  
 + 1 5 9  - 2 8 4

Çetele tablosuna göre, soruları cevaplayalım.
a)Tabloya göre  toplam  öğrenci  sayısı kaçtır?

5 9 0 9 7
x 6

b) En çok ve en az mevcudun olduğu sınıflar  hangile-
 ridir?

S2.Verilen boyalı kısmın alan ölçüsü kaç birim karedir?
c) 3-D sınıfı öğrencilerinin 2 düzine olması için daha 
kaç öğrenci sınıfa katılmalıdır?

S9. Çıkarma işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

1 7 2 4
 - 3  - 6  - 5 6

5 7 2 3 0 3 8 9

………………birim kare ………………birim kare S10. İstenen ölçülerde açılar çizelim.

S3.Verilen işlemlerde eksilen, çıkan  ve farkı bulalım.

8 3 2 7 2 2
 - 3 9 4  -  - 2 4 9 130 °'lik 

5 5 7 3 6 7 dar açı çizelim geniş açı çizelim

S4.Eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S11.Verilen örüntüyü  üç adım ilerletelim.
a) 3 TL 47  Kr :………………Kr
b) 436 Kr :……….TL………..Kr  74 - 68 - 70 - 64  -66  -  -  -
c) 215 Kr + 170 Kr =………TL……..Kr
ç) 3 TL + 421 Kr + 88 Kr :…………..TL………….Kr S12.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

S5. 8'er, 80 'e kadar ritmik yazalım. 8 4 7
 + 3  + 8  + 4 3 9

7 2 7 2 0 8 0 6
S6.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  

S13.Bir çıkarma işleminde fark en büyük iki basamak-
lı çift sayı, eksilen ise farkın 4 katıdır. Buna göre,  çı-

kan sayı kaç olur?
……………..

S7. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S14. Bir fırında, bir günde 245 ekmek, ekmeklerin 
169 eksiği kadar da simit satıldığına göre, bu fırında 
yapılan toplam satış miktarı kaçtır?

Simit Toplam satışEkmek

3-B
3-C

Sınıflar Sınıf Mevcudu(adet)

3-D
Sınıf mevcutlarını gösteren çetele tablosu.

75 ° 'lik 

3-A
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MATEMATİK



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.

a) ak

b) haram

c) sıradan

ç) koyu 1. Ambulansın sesinin şiddetini azalarak duyar.

2.İtfaiyenin sesinin şiddetini artarak duyar.

S2.Yanlış yazılan özel isimleri düzelterek yeniden yaz. Yukarıdaki görsele göre, verilen bilgilerden hangisi

a) çıldır gölünde balık avlamak kışın çok zor. doğrudur?

a) Yalnız 1. b) Yalnız 2. c) 1. ve 2.

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

b) Sinanlar yol boyunca sürekli Çekirdek çitledi, S2.   Güneş - Ampul  arasındaki ilişki Yıldız ile aşağı-

dakilerden hangisi arasında vardır?

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. a) Ayna b) Mum c) Anahtar

S3. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak

şifreyi çözelim. S3. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Işık bir enerji türüdür.

b) Işığı geçirmeyen maddelere opak denir.

c) Mum doğal ışık kaynaklarından biridir.

S4.    Sabahın erken saatlerinde,ormanın derinliklerin- S4. 

de avlanan avcı bir ses duymuş. Avcı, duyduğu sesin bir

ayıya  ya  da  kurda  ait  olduğunu  düşünüyormuş. Sese 

doğru yaklaşmış. Bir de bakmış ki yavru bir aslan çukura

düşmüş.  Zavallı  çıkamıyormuş.  Ayrıca acıkmış.  Aslana 

çantasından  biraz  ekmek vermiş.  Tam  bu sırada anne

aslan gelmiş.  Avcının,  yavrusuna  zarar vereceğini  dü-     Işık kaynakları doğal ya da yapay oluşlarına göre

şündüğü için avcıya saldırmış. işaretlendiğinde tablo nasıl görünür?

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. a) b) c)

a)Avcının duyduğu ses neye aitmiş?

b) Anne aslan, avcıya neden saldırmış?

S5. 

c) Parçada anlatılan olay ne zaman yaşanmıştır?

ç) Metin toplam kaç cümleden oluşur? 

Yukarda verilen görsellerden hangisi veya hangileri
sesleri daha iyi duyabilmemizi sağlar?

d) Metnin son  cümlesi kaç sözcüktür? a)   - b)  - c)  -

S5.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına S6. Duyu organlarının sağlığına önem veren bir öğ-
uymayan   sözcükleri   boyayalım. renci aşağıdaki davranışların hangisini yapmaz?

a) Radyonun sesini sonuna kadar açabilir.

b) Yeterli aydınlatılmış bir ortamda ders çalışır. 

c) Televizyonu uygun bir uzaklıktan seyretmesi.

S7. 
S6." resim " ismini iyelik(sahiplik) ekine göre yazalım.
Benim resmim Bizim    Verilen varlıklar hareket türleri ile eşleştirilirse 
Senin  Sizin hangi seçenek  açıkta kalır?

Onun Onların a) dönme b) sallanma c) hızlanma

Işık

Kaynağı

Doğal Yapay

kenarında kelimeler

saatler

tatilde biraz annesi

portakal

ekmek oyuncak

helal cennet melek

anormal arıza

boya açık

FEN BİLİMLERİ

asgari

Z R K Z M   V Z Ş Ş H G H    V D P Ç D M    A D K K I   N K T P

TÜRKÇE

çürük

kırmızı renk kara

Floresan

Yıldız

kandil

Güneş

Doğal Yapay

X

X

X

X

3. Yaya geçidine yaklaşan otomobil
1. Yel değirmeni 2. Saat sarkacı

Doğal Yapay

X

X

Doğal Yapay

X

X

X

X

X

X


