
S8.  "658 " sayısının, basamak değeri toplamı ile, 
S1.Verilen işlemleri yapalım. sayı değeri toplamı arasındaki fark kaçtır?

7 8 1 9 3 5 2 9  
x 3 x 6 x 5

3 5 4 6 9 4 S9.   4'e bölününce,  bölüm 16 ve kalan 2 olan sayı
x 7 2 x 1 8 x 3 0  kaçtır?

 +  +  +

S2.Şekille ifade edilen çarpma işlemini yazalım.

S10. 

……..X……… Sevde, kırtasiyeden 3 kitap, 5 kalem ve 2 topalıyor. 
Satıca 200 TL veren Sevde ne kadar para üstü almalı-

S3.Bölme işlemini, çıkarma işlemi olarak gösterelim. dır?

Kitap Kalem Top Harcanan Geri kalan

S4.Verilen bölme işlemlerini yapalım. S11.  50' ye yuvarlanan en büyük sayı ile,  20 'ye yu-
varlanan en küçük sayının çarpımı kaçtır?

27 : 9 =

30 : 5 =

64 : 8 =

S5. Verilen şeklin çevresini hesaplayalım. S12. Evimizle okulumuz arası 74 m'dir. Hafta içi her
gün okula gidiş ve dönüşümde toplam kaç m yol yü-
rümüş olurum? 

Çevre:  

1 günde ne kadar 

Ş F

S6.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

9 6 6
 + 4 3  + 8  + 3 3 7

7 5 0 9 1 3 8 5 1 S13. Nesrin'in aklında tuttuğu sayı 3 birlik 2 yüzlük 
4 onluktur. Nevin, Nesrin'in tuttuğu sayının üzerine

S7.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım. 5 onluk 7 birlik 6 yüzlük eklerse sonuç kaç olur?

8 9 7 5 2
 - 5  - 7  -

1 8 3 0 1 8 5

24 4

9 TL 2 TL 48 TL

yürürüm? ne kadar yürürüm?
Hafta içi toplam 

3 94 2

cm

E
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S1. Verilen cümlelerdeki türemiş sözcükleri işaretle. S1.Görseldeki canlıyla ilgili verilen

    (-ci,-li,-lik,-siz,-gi)  ekleri almış sözcükleri bulalım. bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Zavallı kedi yağmurun altında sırılsıklam olmuştu. a) Kendi besinini kendisi üretir.
b) Masadaki tuzluk tamamen boşalmış. b) Otçul bir canlıdır.

c) Ütülü pantolonlar çok şık görünüyor. c) Solunum ve boşaltım yapar.

ç) Odama yeni bir kitaplık almak istiyorum.
S2.Öğretmenimiz sınıfta yapacağı deneyle suda yü-

S2. Verilen  cümlelerde  boş  bıraklılan  yerlere uygun zen maddeleri göstermek istiyor. Aşağıdaki madde-

noktalama işaretlerini yazalım. lerin hangisi bu deney için uygun olmaz?

a)Oh ( ) çok şükür sonunda yolu bulabildik (  )

b) Esra(  ) nın kedisinin adı Tekir (  ) miş (  ) a)

S3. "Sabah erkenden otobüse binecekler." 

Cümlesine göre; verilen soruları cevaplayalım.

a) Kim? : c) Neye? : S3.

b) Ne zaman?:

S3.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım.     kaybı

a) çevre     olan insanlar

b) hapishane      megafon

c) sıralamak      kullanır.

ç) asker

S4. Verilen isimlerin karşısına hangi hâlde olduklarını

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

a) manavdan : f) durakta : Yukarıdaki kartta yanlış olan ifadenin yer aldığı

kısım kesilip atılırsa kartın görünümü nasıl olur?

b) önlüğü : g) hastaneden : a) b) c)

c) otları : ğ) öykü :

ç) yapraklar : h) seneye : S4. Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

d) sinemada : ı) yolları : a) Ses titreşimler halinde  ortaya çıkar.

b) Ses bir enerji türüdür.

e) otobüse : i) doğru : c) İnsan kulağı bütün sesleri duyar.

S5.Verilen cümlelerde sıfat( ön ad ) olan sözcükleri S5. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlar için

kutu içine alarak gösterelim. ortak bir özellik olamaz?

a) Anne leylek sıcak bir ülkeye göç edecekmiş. a) Kendi türünü devam ettirmek için çoğalmak.

b) Yolcu otobüsü durağa ağır ağır yaklaştı. b) İstediği şekilde özgürce hareket etmek.

c) Yere daire şeklinde bir çizgi çizdiler. c) Solunum ve boşaltım yapabilmek.

ç) Cümledeki altı çizili sözcüklere dikkat edelim.

d) Açık pencereyi  gören minik kuş, özgürlüğe uçuverdi. S6. Verilenlerden hangisi yapay ses kaynağıdır?

e) Eski kıyafetlerini sandıktan birer birer çıkardı. a) Gök gürültüsü b) Atlar c) Zil

S6.  Verilen cümlelerde adıl ( zamir ) olan sözcükleri S7.Verilen görselle ilgili hangi bilgi

kutu içine alarak gösterelim. yanlış verilmiştir?

a) Onlar birbirinden hiç ayrılmazlar.
b) Babam bana hediye almış. a) Canlı ve cansız varlıklar etkileşim
c) Aynı fırsat benim elime geçmedi. halinde birlikte bulunur.
ç) Gösteriye biz de katılacağız. b) Burada sadece canlı varlıklar yaşar.

d) Okuldan çıkınca sizinle parkta buluşuruz. c) Canlılar burada besin ihtiyaçlarını karşılar.

tüfek karakol er

etraf

polis zindan suçlu

şekil metre

c)

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

oturmak dizmek susmak

        Ses oluşabilmesi için

Ses bir

enerji

      çeşididir.

İşitme

a)

çatal

b)

plastik şişe tahta cetvel

Ses

kaynağına

yaklaştıkça
daha iyi duyulur.

ses kaynağından

üretilmesi.


