
S11. Esra, babasının  kendisine  verdiği  350  TL' nin 
S1.Verilen işlemleri yapalım. 58 TL'si ile su faturasını, 112 TL'si ile de okul servisi 

ücretini ödüyor. Buna göre, Esra'nın geriye kaç TL'si
7 9 3 1 8 5 0 4  kalır?

x 4 x 2 x 6

2 0 7 5 6 4
x 8 1 x 3 7 x 1 8

 +  +  + S12. Cemalettin, beğendiği bisikleti almak için 193 TL
biriktirdi. Bisiklet 300 TL olduğuna göre, Cemalettin'
in bisikleti almak için kaç TL biriktirmesi gerekir?

S2.Ritmik saymada eksik bırakılan yerleri tamamla.
……. - ……. - …….. - ……. - 63 - 72 - ….… - …...- ….... - ….…

S3.Romen rakamı ile verilen işlemleri yapalım.
a) LII +  LXIX = b)   C  -  XXXVIII =

S4. Verilen toplama işlemini çarpma işlemi olarak yaz. 
526 + 526 + 526 + 526 + 526 + 526 + 526 + 526 :

S13. Kerem, hafta içi her gün 28 soru çözerek dersle-
S5.Verilen çarpma işlemini toplama işlemi olarak yaz. rini tekrar ediyor. Buna göre, Kerem 4 hafta sonunda
2 x 83 : toplam kaç soru çözmüş olur?

S6. Verilen açılara uygun çizimler yapalım.
a) 110 ° lik geniş açı çizelim. b)  40 ° lik dar açı  çizelim.

S14. İki kardeşten Sema'nın 128, Selim'in 194 cevizi
vardır. İki kardeşin tahmini olarak toplam kaç cevizi

S7. Verilen şeklin simetriğini çizelim. vardır?

S15.  Bir  toplama  işleminde  toplam  753'tür.  Topla-
 nanlardan  biri  418  olduğuna  göre,  diğer  toplanan

kaçtır?

S8.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

3 5 6 1 3 7
 + 2 7  + 0  +

6 1 4 8 2 5 4 0 2 S16. 34 kişilik bir öğrenci grubu tiyatroya gidiyor. Bir
bilet fiyatı 7 TL olduğuna göre, grubun toplam kaç TL

S9.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım. ödemesi gerekir?

3 7 9
 - 4  - 2  - 1 5 8

2 8 3 4 5 1 9 3

S17. Bir maçta 5 tane iki sayılık, 8 tane üç sayılık bas-   
S10.Verilen sayıların basamak değeri farkını bulalım. ket atan bir oyuncu toplamda kaç sayı atmış olur?

a) 8 7 :……………………………..…….. b) 1 3 :………………………..…………..
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MATEMATİK

x

1 hafta içi kaç
soru çözülür?

4 hafta içi kaç
soru çözülür?



S1.Verilen eylemlerin karşısına, eylemi yapan kişi adıllarını S1. 

yazalım. ( Ben-Sen-O-Biz -Siz-Onlar )

Eylemlere,  "Kim?" sorusunu sorarak cevabı kolayca

bulabilirsiniz. Yukarıdaki örneklerde maddenin hangi haline ait bir

a) bilmiş : d) değiştin : örnek yoktur?

a) katı b) sıvı c) gaz

b) kırıldık : e) yazıyoruz:
S2."Durmakta olan bir cismin…….……yoktur." cümle-

c) topladılar: f) boyadın : sinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
a) kütlesi   b) rengi c) hızı

ç) izledim : g) geldiniz :

S3. Şekillerden hangisi hızlanan hareket yapar?

S2.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. a)

a) pozitif

b) tutmak

c) katı b)

ç) pak

S3.  " Üç küçük çocuk koşarak yanımıza geldi. " c)

a) Cümle kaç sesten oluşur? 

S4. Aşağıdaki çevrelerden hangisi farklıdır?

b) Cümle kaç heceden oluşur? a) Park b) Deniz c) Havuz

c) Cümle kaç sözcükten oluşur? S5.

ç) Cümlede sıfat ( ön ad ) olan sözcükleri yazınız. 

d) Cümlede fiil (eylem) olan sözcüğü yazınız. 

S4.Verilen cümlede altı çizili sözcüğü farklı anlamıyla

yeni bir cümlede kullanalım. Yukarıdaki etkinlikte öğrencinin yaptığı işaretleme-

lerden kaç tanesi doğrudur?

Dünya'nın   uydusu   Ay'dır . a) 2 b) 3 c) 4

S6. Bitkiler cansız varlıklardır.

Varlıklar canlı ve cansız olarak ikiye ayrılır.

S5. Verilen cümlelerde sıfat( ön ad ) olan sözcükleri Eşyalar cansız varlıklardır.

kutu içine alarak gösterelim.    Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D ",

a) Bilim insanları yeni deneyler yapıyor. yanlış  olanların  yanına  "Y"  yazılırsa aşağıdaki seçe-

neklerin hangisine ulaşılır?

b) Gökyüzünü kara bulutlar kapladı. a) Y b) Y c) D

D D Y

c) Yaşlı adam şaşkın şaşkın etrafına bakıyordu. Y D D

ç) Patlak lastikle uzun zaman yol aldılar. S7.

    Yukarıdaki maddeleri ayırt etmek için aşağıdakiler-

d) Ormandaki tüm hayvanlar, fil sayesinde kurtuldu. den hangisi yapılmamalıdır?

a) Koklamak b) Tatmak c) Dokunmak
e) Beyaz önlüklü bir hemşire bana yardımcı olacak. 

S8.Verilenlerden hangisi bir hareket çeşidi değildir?
f) Yol üzerinde bazı lambalar yanmıyordu. a) Hızlanma b) Yavaşlama c) İtme

Kelebek

Bitki

Kuvvet Hareket yönü

Yosun

Tavşan

Koltuk

tek sivri kirli

tabak

tuz

Kuvvet Hareket yönü

gaz sıvı

uygun

karşılaşmak büyütmek bırakmak

sert

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

anormal negatif Kuvvet Hareket yönü

kalem

süt su

Hayvan







Sıvı sabun Bal Zeytinyağı

Canlı varlıklar Cansız

Varlıklar




