
S9. Bir mandırada bulunan 28 ineğin her biri günde 
S1.Verilen işlemleri yapalım. 12'şer kg süt, 13 koyunun her biri ise günde 4 kg süt

 vermektedir. Buna göre, mandırada bir günde elde 
2 7 6 5 5 4  edilen süt miktarı ne kadar olur?

 + 4 7 9  + 2 3  + 8
6 1 0 8 0 1

4 6 8 2 1 9
 + 3 3 2  +  + 3 0 6   Tablodaki sayılardan çift olan-

5 0 0 7 2 5 8 8 1 S10. ların farkı kaçtır?

S2. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = )
a) 124……..124 b) 527………719 c) 802……….365

S3.Verilen şeklin simetriğini çizelim.
S11. Benim yaşımın XVI fazlası XXII'dir. Annemin yaşı 
ise, benim yaşımın VI katından IX fazladır. Buna göre, 
ikimizin yaşları toplamı kaçtır?

S4.Verilen işlemleri yapalım.
a) 7 x 8 : c) 9 x 4 : d) 100 x 6 : S12.    Saatte 28 km hızla giden bir bisikletli 4 saat so-
b) 3 x 6 : ç) 5 x 2 : e) 8 x 8 : nunda kaç kilometre yol almış olur?

2 8 1 6 4 5 2
x 4 x 7 x 8 3

 +

S13. Tanesi 45 Kr olan şekerlerden iki düzine alan bir

S5. Toplama işlemini çarpma işlemi olarak yazalım. kişi kaç TL ödeme yapmalıdır?
 10 + 10   :……..x………

 

S6.Çarpma işlemini toplama işlemi olarak yazalım.
5 x 25 :……………………………….……………………………………………………………………………………...……………………………

S7.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım. S14.Verilen boşluğa uygun para değerlerini yazalım.
a) 2 TL :……………..Kr ç) 381 Kr :………TL…………Kr

8 7 b) 585 Kr :….…TL……..Kr d) 1 TL  60 Kr :……………..Kr
 - 2  - 9  - 5 9 3 c) 412 Kr + 140 Kr + 4 TL  =……….TL………...Kr 

7 5 1 3 1 8 8
S15. Sinan, Okan'dan 4 yaş küçük , Hüseyin'den 6 yaş

S8. Verilen işlemlerin gerçek ve tahmini sonucunu 6 yaş büyüktür. Hüseyin 13 yaşında olduğuna göre, 
 yazalım. (Tahmini sonuç için sayıları yakın onluğa yuvarla) Üçünün yaşları toplamı kaçtır?

Sinan Okan Hüseyin Toplam

a)  714  -  267  = 

b)  236  +  451  = 

143 642

yaşım
Annemin

yaşı

847 749

378 281
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S1."Uçan halıya binip gökyüzünde dolaşacağım. " S1. Hangisi canlıların ortak özelliği olamaz?

 cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevapla. a) Çoğalma

a) Kim ? : b) Etkiye tepki verme 

b) Nasıl ? : c) Nerede ? : c) Çevre kirliliğine sebep olma 

S2. Sözcükleri alfabetik sıraya göre yeniden sıralayalım. S2. 

" şubat - şikayet - şaka - şık - şöhret - şempanze - şok  "

     Görsellerde verilen varlıklardan kaç tanesi solu-

S3.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. num yapar?

"olsam -çocukları - sıcak - gibi- Güneş - minik - ısıtsam" a) 2 b) 3 c) 4

S3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. a) Bütün hayvanlar hareket edemez.

a) solcan ç) çoalma b) Bitkiler hareket eder, ancak hareketleri sınırlıdır.

b) eşki d) eylenceli c) Bütün canlılar kendi besinlerini kendisi üretir.

c) Kelolan e) mazeme

S4.  " Tatilde yaylaya gittik. Şelalelerin altında ferah-

S4. Köpeğim, kedim, bir de ben,

Koştuk çıktık kırlara. ladık. Dönüşte köprünün üstünde resim çektirdik."

Kaplumbağa, serçe, türlü sürüngen,

Dolmuştu yeşil çayıra. Yukarıda verilen açıklamada altı çizili sözcükler-

Uğur böceği allı benekli, den hangisi yapay çevrenin unsurlarındandır?

Saz çalıyordu cırcır, dertli dertli. a) b) c)

Karıncalar hamarat,görmediler bile bizi.

Kelebekler rengârenk, arttırdı neşemizi. S5. x Hastane atıkları ve teknolojik atıklar.

Köstebek selam verdi, tüneline kaçarken. t Parfüm ve deodorantların içerdiği gazlar.

Arı el salladı, çiçekten bal toplarken. z Çevreye atılan çöpler ve plastik atıklar.

Tilki çok uzaktan, ben burdayım, dedi, Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğinin se-

Bıldırcın yumurtasını bize armağan verdi. beplerindendir?

Tırtıl tırmanırken ağır ağır dallara, a) x ve t b) t ve z c) x t ve z

Bülbül şarkı söylüyordu güllere.

Doymadık hiçbirimiz, akşam çabucak geldi. S6.Ormanların bilinçsizce kesilmesi aşağıdaki veri-

Hayvanlarla tanışmak, inanın çok güzeldi. len canlıların hangisini en son etkiler?

    Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a) Sincap b) Tavşan c) Penguen

a. Şair kırlara hangi hayvanları ile birlikte çıkmış?

S7. Yumurta Yumuşak
b.Cırcır böceği nasıl saz çalıyormuş? Oyun hamuru Kırılgan

Yay Esnek
S5.   Verilen sözcüklerden, birden fazla anlamı olanları     Yukarıda verilen maddeler ve özellikleri hangi se-

boyayalım.(eş sesli sözcükleri bulup, boyayalım.) çenekte doğru eşleştirilmiştir?

a) b) c)

S6.Cümlelerdeki eylemleri kutu içinde alıp gösterelim.

(Cümlede, yapılan işi anlatan sözcüğü bulalım.) S8. " Ayla, el fenerini aynaya tutarak, aynadan yan-
a) Duygularımız, yüzümüzden anlaşılabilir. sıyan ışığın duvarı aydınlatmasını sağlamıştır. "
b) Doruk, aile albümünü incelemiş. Yukarıda anlatılan olayda ışık kaynağı olan varlık
c) Kaldırdı tokalarını kırmızı bir kutuya koyup. aşağıdakilerden hangisidir?
ç) Bayıldım  yaptığın nefis çikolatalı pastaya. a) duvar b) el feneri c) ayna

d) Okuldan çıkınca kırtasiyeye gideceğim.

tapu düş top
kır menü çal
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