
S10.  
S1.Verilen bölme işlemlerini yapalım.

 
Yukarıda verilen kare şeklindeki saksıların her birine
5 çiçek, dikdörtgen şeklindeki saksıların her birine
ise 9 çiçek dikiliyor. Buna göre, bu iş için toplam kaç

30 ÷ 5  =……...…….... 56 ÷ 8  =……...…….... çiçek kullanılmış olur?

24 ÷ 4  =……...…….... 15 ÷ 3  =……...……....

S2.Bölünen sayıyı bulalım.

S11.  27 cevizi üç kardeş eşit olarak paylaştığında, her
bir kardeşin kaç cevizi olur?

S3. Bölen sayıyı bulalım.

S12. Sınıfımızda bulunan 24 öğrenci ikişerli olarak sı-
ralara oturtulmak isteniyor. Bu durumda kaç tane sı-
raya ihtiyacımız vardır?

S4. Verilen çarpma işleminde eksik çarpanları yazalım. 
a) 1 x 3  = x 1 b) x 2  = 2 x 6

S5.Verilen boyalı kısmın alan ölçüsü kaç birim karedir?

S13.  150  hayvanın bulunduğu bir sürüdeki hayvanla-
rın 72 'si koyun, 56 'sı inek, diğerleri ise kuzudur. Bu-
na göre, sürüde kaç kuzu vardır?

………………birim kare ………………birim kare
S6. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

A B
S14.  Yandaki kare şeklindeki

 parkın etrafında 3 kez dolaşan
bir kişi toplam kaç metre yürü-
müş olur?

S7.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım. D C

0 5 2
 + 3 6  + 9  + 4 4 4

6 1 4 8 3 0 7 2 2

S8.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

1 8 5 0 1 S15.  Kilosu 3 TL'den 15 kg toz şeker alan Murat, satı-
 - 3  - 6  - cıya kaç TL ödemelidir?

5 4 1 9 1 3 7

S9.Verilen sayıların basamak değeri farkını bulalım.

a) 3 8 :……………………………..…….. b) 2 5 :………………………..…………..
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S1.Verilen eylemlerin karşısına, eylemi yapan kişi adıllarını S1.  "Maddelere dokunarak onların ……….ve…………

yazalım. ( Ben-Sen-O-Biz -Siz-Onlar ) özelliklerini anlarız."  cümlesinde boş bırakılan yer-

Eylemlere,  "Kim?" sorusunu sorarak cevabı kolayca lere hangi sözcükler yazılmalıdır?

bulabilirsiniz. a) su ve hava

a) boyadınız : d) uzattı : b) sertlik ve yumuşaklık

c) esnek ve gaz

b) paylaştın : e) yüzdüler:
S2.Verilenlerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

c) cevapladım: f) çözdü : a) kandil b) ateş böceği c) yıldızlar

ç) gezdik : g) temizledim : S3.Verilen katı maddelerden hangisi sıvılar gibi bu-

lunduğu kabın şeklini alabilir?

S2." kaşık " ismini iyelik (sahiplik) ekine göre yazalım. a) kum b) çivi c) küp şeker

Benim kaşığım Bizim 
Senin  Sizin S4. Aşağıda  verilen  çevrelerden  hangisi  diğerlerin-

Onun Onların den farklı bir özelliktedir?

a) köy b) şehir c) şelale

S3.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım.

a) tek S5.

b) serin v Aydınlanmada tasarruflu ampuller kullanmalıyız.

c) harcama v Elektrikli cihazları düğmesinden kapattıktan sonra

ç) taban fişlerini çekmeliyiz.

    Yukarıdaki açıklamaları yapan bir kişiye aşağıda veri-
S4. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gosterilen yerlere len sorulardan hangisi sorulmuş olabilir?

uygun noktalama işaretlerini yazalım. a)Su kaynaklarını tasarruflu kullanmak için neler ya-

pılmalıdır?

a) Yemeğini bitirdin mi (    ) b)Elektrik kaynaklarını tasarruflu kullanmak için neler

b) Atatürk (  ) Ülkü(  ) yü manevi kızı olarak büyüttü (  ) yapılmalıdır?

c) Ey Türk gençliği (  ) c)Çevre kirliliğini önlemek için neler yapılmalıdır?

ç) Panayıra  kiminle gittiniz (   )

d) Türkiye (  ) nin üç tarafı denizlerle çevrilidir (   ) S6.

e) Dil (  ) insanları birbirine bağlar (  ) Topaç

f) Beslenme çantamda zeytin (  ) peynir (  ) süt ve biraz

da ekmek var (  )

Beşik

S5. Yapılan yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yaz.

S6. Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. Verilen varlıklar ve hareket çeşitlerinin doğru eşleş-

"kullandığımız- fabrikalarda-ürünlerin-üretiliyor-çoğu" tirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c)

S7.Aşağıda verilen rakamlar,harflerin alfabemizdeki sı-

rasını anlatır. Buna göre sayıların yerine harfleri yazıp S7. I. Göz bebeği az ışıklı ortamda büyür.

şifreyi çözelim. II.  Kirpikler ve kaşlar gözü koruyan yapılardır.

III. Cisimlerin sertlik, yumuşaklık ve esneklik
6 27 1 15 16 1 14 18 16 23 25 1 15 gibi özelliklerini algılamamızı sağlar.

. Göz ile ilgili  verilen yargılardan hangileri doğrudur?
a) I ve II b) II ve III c) I , II ve III 

 top

sıcak

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

bak

para

tavan bina ayakkabı

yok

fiş gelir

çift

su derin

Potaya çarpan

Sallanma hareketi

Yön değiştirme hareketi

Dönme hareketi

nasreddin hoc' a fıkralarını çok severim!


