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TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

MATEMATİK

UZUNLUK ÖLÇME
*** Uzunlukları ölçmek için kullanılan standart olmayan ölçme birimleri büyük
olandan küçük olana doğru aşağıda verilmiştir. Standart olmayan yani ölçmeden
ölçmeye değişen ölçme birimleri; kulaç, adım, ayak, karış, parmak’tır.
*** Uzunlukların standart ölçme birimi ise “METRE” dir.
STANDART OLMAYAN ÖLÇME BİRİMLERİ ŞUNLARDIR:

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1)

Masanın boyunu ölçmek için en

3)

uygun ölçme birimi hangisidir?

Okul bahçesinin uzunluğunu

ölçmek için en uygun ölçme birimi

2)

Yazı tahtasının uzunluğunu

ölçmek için en uygun ölçme birimi
hangisidir?
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hangisidir?

4)

Silginin uzunluğunu ölçmek için

en uygun ölçme birimi hangisidir?

Zürafa evden daha …………………..
Deve kuşu zürafadan daha ………………….
Ev deve kuşundan daha …………………..
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MATEMATİK

SIVILARI ÖLÇME
1. Aşağıdaki kaplardan hangisi daha çok sıvı alır?

2. Aşağıda yer alan sıvı dolu kapları en az olandan ,en çok olana doğru
numaralandırınız.

3. Aşağıdaki su kovasını aşağıdakilerden hangisiyle daha kısa sürede
doldurabiliriz?

4. Aşağıda verilen su dolu bardak 5 fincan su ile doldurulduğuna göre 2 su
bardağını doldurmak için kaç fincan su gerekir?

1 su bardağı 5 fincan su ile dolduğuna göre 2 su bardağı suyu doldurmak için
kaç fincan su gerekir?
…………………………………………………………………
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EŞ ANLAMLI KELİMELER ETKİNLİĞİ
Tabloda verilen kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazın.
yaşlı

ihtiyar

yarar
yürek

yoksul

güz
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yurt

siyah
sözcük
tümce
kirli
ufak

harf
tür
ak
kırmızı
yaş

ZIT ANLAMLI KELİMELER ETKİNLİĞİ
Tabloda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazın.
iyi

kötü

zayıf
karanlık

cesur

kış

hızlı
kalın
soğuk
yüksek
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güzel

gündüz
düz
temiz
sert

büyük

tatlı

ileri

genç
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TÜRKÇE
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TÜRKÇE

HECELERİNE AYIRMA
Aşağıda verilen kelimeleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yazın.

KELİME

HECELERİ

HECE SAYISI

öğretmen

Öğ- ret- men

3

kalabalık
televizyon
sağlıklı
hemşire
spor
tramvay

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Aşağıdaki metindeki boşlukları uygun noktalama işaretleriyle doldurun.
PAZARDA NELER VAR
O sabah Oya, “Bugün ne yapsam ( )” diye düşünüyordu ( ) Aklına bir şey
gelmiyor ( ) canı hiçbir şey almak istemiyordu ( )
İşte o sırada annesi seslendi:
“Oya! Benimle pazara gelmek ister misin ( )
Oya pazara hiç gitmemişti ( ) “ Pazarda ne olabilir ki ( )” diye düşündü ( )
Eldivenlerini giyerek annesiyle evden çıktı ( )
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HAYAT BİLGİSİ

GERİ DÖNÜŞÜM
Aşağıda verilen atıklardan geri dönüşümü yapılabilen atıkları geri dönüşüm
kutusuyla geri dönüşümü yapılamayan atıkları çöp kutusu ile çizgi çizerek eşleştiriniz.
ATIKLAR
Kağıt atıklar
Yemek atıkları
Plastik atıklar
Metal atıklar
Cam atıklar
Pil atıkları
Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” koyunuz.
(…) Geri dönüşüm sayesinde su ve toprak kirliliğini önleriz.
(…) Her tür çöp geri dönüşüme gönderilebilir.
(…) Geri dönüşüm kaynaklarda tasarrufu sağlar.
(…) Plastikleri çöpe atmalıyız.
(…) Pil atıklarını geri dönüşüme göndeririz.
(…) Yeni ürünler alırken geri dönüştürülebilir olmasına dikkat ederiz.
(…) Doğayı korumak sadece belediyelerin görevidir.
Aşağıda verilen atıkların geri dönüştürülebilir olanları işaretleyin.
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HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki boşlukları renkli yazılan kelimelerden uygun olanıyla doldurun.

a.

ATIK PİL

ATIK YAĞ

ÇÖPE

ATIK KAĞIT

TASARRUF

GERİ DÖNÜŞÜM

Çöpümüze attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden

kullanılabilir. Buna; ………………………. denir.
b.

Kullanılmış ve bitmiş pilleri ……………… ……………….. kutusuna atmalıyız.

c.

Evimizdeki

atık

yağları

biriktirerek

……………

……………

toplama

merkezlerine vermeliyiz.
d.

Geri dönüşüm sayesinde kaynaklarımızda …………………. sağlarız.

e.

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi atıkları …………. atmamalıyız.

f.

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin doğaya atılması çevre

…………………… sebep olur.
DOĞADA HAYAT - MİNİ TEST
1) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz?
A) çöp

B) kağıt

C) plastik

2) Aşağıda verilen besinlerden hangilerinin tamamı hayvansal besindir?
A) et – biber – limon

B) ceviz – peynir – et

C) süt – yumurta – et

3) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliğidir?
A) okumak

B) yüzmek

C) beslenmek

4) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi et ile beslenir?
A)

B)
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C)

