
S11.

S1.Verilen işlemleri yapalım.
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     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
6 8 soruları cevaplayalım.

3 1 9 a) Grafiğe göre toplam kaç ziyaretçi müzeyi gezmiştir?

x 3
 

b) En çok ve en az hangi günlerde ziyaretçi gelmiştir?
S2.Verilen boşluklara uygun para değerlerini yazalım.
a) 4 TL :……………..Kr c) 246 Kr :………TL…………Kr

c) Salı ve Cuma günü  gelen ziyaretçi sayıları toplamı
b) 1 TL :……………..Kr ç) 5 TL  30 Kr :……………..Kr kaç olur?

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- ç) Perşembe gelen ziyaretçi sayının üç deste olması
lamı )  kaçtır? için kaç ziyaretçi daha gerekmektedir?
a) 843 : ………………… c) 529 :………………………….

S4.Tabloyu kullanarak, istenen Romen Rakamlarını yaz. S12.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a a)  Yatay bir ışını dik kesen b) İki eğik paralel ışını
b) üç doğru parçası çizelim. yatay kesen bir doğru çi-
c) zelim.
ç)
d)

S5.Verilen işlemleri cevaplandıralım.Sonuçları Romen
Rakamları ile yazalım.

S13.Eksilen, çıkan ve farkı bulalım.
a)  LXI +  XXIV  = b)  XVI   x   VII :

8 6 7 2 5
c) XLII - XXVIII = d) XXXVI  ÷  IV =  - 7 7  -  - 3 8 7

1 6 4 9
S7. Verilen ölçülere uygun açılar çizelim.

S14.  9'ar, 90'a kadar ritmik olarak  yazalım ve ezber-
a) 60 ° 'lik dar açı çiz. b) 140 ° 'lik geniş açı çiz. leyelim.

 

S15.Ender, 100 sayfalık kitabının ilk gün 36 sayfasını, 
ikinci gün ise 27 sayfasını okumuştur. Buna göre, En-

S8.Sayıyı çözümleyerek yazalım. (5x100 + 4x10 + 2x1 ) der'in kitabı bitirmesi için geriye kaç sayfası kalır?

: …………………………………………………………………. 

S9. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = )
a) 482……..456 b) 613………388 c) 736……….800

S10. Verilmeyen toplananları bulalım.
S16. 4 tane 25 Kr, 6 tane 10 Kr, 3 tane 50 Kr ve 4 TL top-

3 4 8 lam kaç lira kaç kuruş eder?
 + 3  + 6  + 2 4

5 7 8 1 4 5 1

Toplam50 Kr 1 TL25 Kr 10 Kr

53
29

Cuma

Her şekil 8 kişiyi  göstermektedir.

Günler Ziyaretçi sayısı ( adet )
Salı

Çarşamba
Perşembe

TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 64

3

MATEMATİK

X 10

84

XX 20

90
100

XXX
XL
L

30
40
50

237

LX
LXX

LXXX
XC
C

60
70
80 66

217



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

a) hadise

b) vazife a) b) c)

c) biçim

ç) kafile

d) yabancı S2. Görme olayının ışıkla bir ilgisi yoktur.

e) asistan Işık olmadan görme olayı gerçekleşmez.

Görmek için sadece doğal ışık kaynaklarını

S2. Somut isimleri bulup boyayalım. kullanırız.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) b) c)

S3. Görmek için çok fazla ışık gereklidir.

S2.  Verilen olumlu cümleleri, olumsuz olarak yazalım. Göz sağlığımızı korumak için ortamdaki ışık

a) Okulumuz oldukça eskidir. miktarının yeterli olması gerekir.

……………………………………………………………………………………………...………………………...…………………………..………………………. Ay, en büyük doğal ışık kaynağımızdır.

b) Giysilerini üstüne  geçirip sokağa çıkmış.

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. Yukarıdaki cümleler doğru ise başına "D", yanlış ise

"Y" yazdığımızda aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğ-

S3.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     ru olur?

a) D D Y b) Y D Y c) D Y D

S4. Işık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Işık kaynağı doğal ve yapay olmak üzere iki çeşittir.

b) Işık, duymamıza da yardımcı olur.

c) Işık, görmemizi sağlayan bir enerji türüdür.

S5.

S4.   "Sakınılan göze çöp batar. "  atasözünü kısaca açık-

layıcı bir yazı yazalım.

     Yukarıda verilen tablodan, doğal ışık kaynaklarını

kesip çıkarırsak, tablo nasıl görünür?

S5.  " Mutfakta, dünya kadar bulaşık birikmiş."  a) b) c)

cümlesine göre;

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? :

S6.Hangisi olmadan görme olayı gerçekleşmez?

b) Cümle kaç heceden oluşur? : a) hava b) su c) ışık

c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : S7. Bir dağın yamacından aşağıya yuvarlanan taşın

hızı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
S6. Verilen isimlerin karşısına hangi hâlde olduklarını a) Yavaşlama hareketi

yazalım. ( yalın hâl, -e hâli, -i hâli, -de hâli, -den hâli ) b) Sallanma hareketi

a) bahçeden: -den hâli f) filmleri : c) Hızlanma hareketi

b) anneme : g) telefonda : S8.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Dünya'da her varlık hareketlidir.

c) radyoyu : ğ) tarlaya : b) Bitkiler yer değiştirmeden hareket eder.

c) Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez.
ç) pazardan : h) sınıftan :

S9.Verilen maddelerden hangisi diğerlerinden fark-
d) cümlede : ı) yıldız : lıdır?

a) Doğalgaz b) Oksijen c) Ayçiçek yağı 

e) okul : i) topu :

bardak acı tuz çilek

elbise hayal kemer

el feneri ampul Güneş

dürüstlük

gönül almak

tümsek

öfke

maddeşekil

yolcu görev

uçak melek ot

yorgun

el sınır

yardımcı

şarkı olay

yararlı

baltayı taşa vurmak

yüz çevirmek

ayak bağı olmak

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

hata yapmak.

yoksul

yapılan işe engel olmak.

insanları mutlu etmek.

karar

tanıdık

grup

yıldız şimşek mum

insanlarla ilgilenmemek.

imkan

gayret


