
 

4,5 ve 6 BASAMAKLI SAYILARI OKUMA ve YAZMA 

* Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazın. Karşılarına denk gelen harfleri 

şifre bölümüne yazdığınızda bir şifre bulacaksınız.  

 

Beş yüz altmış sekiz bin yüz kırk  U 

Üç bin sekiz yüz  K 

İki yüz altmış bin dokuz yüz doksan dokuz  E 

Yedi yüz on iki bin yedi  T 

Elli altı bin beş yüz iki  İ 

Doksan dört bin dört yüz on  L 

Sekiz yüz bin  N 

Altı yüz yirmi dokuz bin dört yüz kırk yedi  N 

Beş yüz altmış bin sekiz yüz yetmiş  Ü 

Dört bin dokuz yüz dört  Ü 

Altmış altı bin sekiz yüz kırk beş  T 

Sekiz yüz bin kırk yedi  Y 

Yetmiş beş bin  M 

Yüz bin altı yüz on dokuz  M 

İki yüz doksan altı bin dokuz yüz sekiz  E 

Dokuz bin bir  R 

Seksen bir bin yedi yüz elli dört  E 

Üç yüz kırk yedi bin beş  D 

Kırk beş bin yedi yüz elli  U 

 

800000 81754 75000 568140 712007 94410 45750 

       

 

66845 560870 9001 3800 4904 100619 

      

 

347005 56502 800047 260999 629447 296908 

      

 

 

 



 

4,5 ve 6 BASAMAKLI SAYILARI OKUMA ve YAZMA 

* Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazın. Karşılarına denk gelen harfleri 

şifre bölümüne yazdığınızda bir şifre bulacaksınız.  

Kırk altı bin yedi yüz yetmiş beş  F 

Altı yüz beş bin on sekiz  U 

Yedi yüz on bin beş yüz doksan yedi  K 

Altmış iki bin dokuz yüz  M 

Yüz kırk dokuz bin beş yüz  T 

Elli bir bin dört yüz altmış sekiz  K 

Beş bin  S 

Kırk sekiz bin yedi yüz üç  A 

Yüz altı bin kırk dört  A 

Yetmiş üç bin yetmiş üç  A 

Kırk iki bin otuz  T 

Doksan beş bin dokuz yüz elli bir  T 

Beş yüz seksen altı bin on  Ü 

Dört yüz on altı bin iki yüz yirmi iki  M 

Yüz doksan bin altmış üç  R 

İki bin yedi yüz elli beş  E 

Üç yüz iki bin yetmiş  A 

Dokuz yüz bin  L 

Altmış yedi bin yüz yirmi  A 

 

416222 605018 5000 95951 67120 46775 106044 

       

 

710597 2755 62900 73073 900000 

    L 

 

48703 149500 302070 42030 586010 190063 51468 

       
                           

 



 

EŞ ANLAMLI KELİMELER 

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını yazarak cümle içinde kullanınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

   Problem                                                                                                Beceri 

Resim                                                                                                     Düş 

  Rüya                                                                                                       Soru 

  Sebep                                                                                                    Millet 

     Sıfat                                                                                                       Baytar 

           Sual                                                                                                        Medeniyet 

 Sorumluluk                                                                                              Sorun 

         Ulus                                                                                                        Fotograf 

      Uygarlık                                                                                                 Rüzgar 

     Vazife                                                                                                     Görev 

  Veteriner                                                                                              Önad 

          Yel                                                                                                          Mesuliyet 

                                  Yetenek                                                                                                            Neden 

                                  Ak                                                                                                                     Yanıt 

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI                                  CÜMLE 

İhtiyar Yaşlı   Yaşlı insanlara yardım etmeliyiz. 

Deva    

Dilek    

Dizi    

Doğa    

Dost    

Duru    

Elbise    

Emniyet    

Arkadaşlar!!!  

Aşağıda verilen eş anlamlı sözcükleri örnekteki gibi 

birbirleriyle eşleştirelim. 



 

METNİ TAMAMLAYALIM 

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni uygun bir şekilde tamamlayınız. 

           Dedemin kavak ağacından kesilmiş parçalara şekil vermesini izlemek en 

büyük zevkimdi. Saatlerce bir köşede oturur onun becerikli ellerinin tahtaya şekil 

vermesini hayranlıkla seyrederdim. Büyüyünce dedemin yanında çalışmak 

istediğimi babama defalarca söyledim. Babamın cevabı her zaman aynıydı.  

   Oysa ben,  
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