
S10.  Sınıfımızda 15 sıra bulunmaktadır. Her sırada 2 
S1.Verilen bölme işlemlerini yapalım. öğrenci oturmaktadır. Sınıftaki öğrencilerin 17 tanesi

erkek olduğuna göre, sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
 

48 ÷ 8  =……...…….... 49 ÷ 7  =……...……....

30 ÷ 3  =……...…….... 15 ÷ 5  =……...……....

S11. Yanda verilen karele-
S2.Bölünen sayıyı bulalım.  5 cm rin çevrelerinin farkı

kaç cm'dir?

S3. Bölen sayıyı bulalım.

S12.  Bir günde Ali 13 soru,  Oya ise  17 soru çözüyor.
Buna göre, bir haftada Oya, Ali'den kaç tane fazla so-
ru çözmüş olur? 

S4. Verilen çarpma işleminde eksik çarpanları yazalım. 
a) 7 x 8  = x 7 b) x 5  = 5 x 1

S5.Verilen şeklin alan ölçüsü kaç birim karedir?

S13.Mart ayı içerisinde 9 gün bulutlu,6 gün yağmurlu,
5 gün güneşli,  8 gün parçalı bulutlu,  3 gün karla karı-
şık yağmurlu geçiyor. Bu verileri tablo ile gösterelim.

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

 

S7.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

6 3 9
 + 2 4  + 3  + 1 6 4

7 5 2 5 0 5 8 5 0

S8.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

0 7 6 3 4 S14. Bir otomobil 2 litre benzinle 16 km yol alıyor. Bu
 - 4  - 5  - otomobil ile 176 km yol alan bir şoför kaç litre benzin

3 3 2 9 2 7 2 harcamış olur? 

1 km'de kaç litre harcar? 176 km'de kaç litre harcar?

S9.Verilen sayıların basamak değeri farkını bulalım.

a) 6 6 :……………………………..…….. b) 8 4 :………………………..…………..
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37 4 75 8 53
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MATEMATİK

Sınıf
Mevcudu erkekler kızlar

Çetele Tablosu

Hava Durumu Gün Sayısı

Sıklık Tablosu

Hava Durumu Gün Sayısı

14 cm



S1.Verilen eylemlerin karşısına, eylemi yapan kişi adıllarını S1.  Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışan bir araç

yazalım. ( Ben-Sen-O-Biz -Siz-Onlar ) değildir?

Eylemlere,  "Kim?" sorusunu sorarak cevabı kolayca a) buzdolabı   b) floresan lamba    c) doğal gaz

bulabilirsiniz.

a) gülümsedi : d) astın : S2. Verilen araçlar kullanım amaçlarına göre sınıflan-

dırıldığında hangi araç dışarıda kalır?

b) topladınız : e) tamamladı: a) masa lambası b) tost makinesi c) Kombi

c) aldılar : f) oynarız : S3. Aşağıdakilerden hangisi elektriğin hayatımıza ka-
zandırdığı kolaylıklardan değildir?

ç) çıkardım : g) bilemedin : a) Çamaşır makinesi ile çamaşır yıkanırken zamandan

tasarruf sağlanmıştır.

S2." ilaç " ismini iyelik (sahiplik) ekine göre yazalım. b) El arabası ile yük taşıma daha kolay hale gelmiştir.

Benim ilacım Bizim c) Lambalarla geceleri iş yapmak ve çevreyi görebil-
Senin  Sizin mek mümkündür.

Onun Onların 

S4. " Televizyon, buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesi

S3.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. gibi araçların çalışması için elektrik üreten tesislere 

a) hanım …………………adı verilir. "       ifadesinde boş bırakılan

b) rüya yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

c) akıcı a) jeneratör   b) elektrik santrali   c) akümülatör

ç) hastalık

   S5. " Ankara'dan havalanan uçak hep aynı yöne doğru
S4. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gosterilen yerlere hareket ederse tekrar Ankara'ya gelir. " 

uygun noktalama işaretlerini yazalım.  Yukarıdaki ifade aşağıdaki tümcelerin hangisi ile

açıklanabilir?

a) Atatürk Koşusu(  )nda  2 (  ) sınıftan bir erkek öğrenci a) Dünya'nın küre şeklinde olması.

 1( ) oldu (  ) b) Dünya'nın dönme hareketi yapması.

b) Şiir yazmayı sever misiniz (   ) c) Dünya'nın hareketsiz olması.

c) Hey (  ) gençler  (   )

ç) Okulumuz (  )  Çanakkale (  )ye gezi düzenleyecek (  ) S6. Dünya'mızı, Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan

d) Bu kalemlerden hangisi senin (   ) ozon tabakası hangi katmanda bulunur?

e) Aaa (   ) Gökkuşağı çıktı (   ) a) Su b) hava c) Kara

f) Annemin  hazırladığı  kek lezzetli  mi  lezzetliydi (  )  katmanı katmanı  katmanı

S5. Yapılan yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yaz. S7. v Çay v Su v Portakal suyu

      Yukarıdaki içecekleri birbirinden ayırt etmek için 

kullanılan özellik ve duyu organı  hangisidir?

a) renk - burun,   tat - göz

S6. Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. b) renk - göz,  tat - dil

"doğal - doludur - yurdumuzun - yeri - güzelliklerle - her" c) koku - burun,   ses - kulak

S8. Aşağıdaki  örneklerin  hangisinde  diğerlerinden

farklı bir kuvvet uygulanmıştır?

S7.Aşağıda verilen rakamlar,harflerin alfabemizdeki sı- a) Çekmeceyi açan çocuk.

rasını anlatır. Buna göre sayıların yerine harfleri yazıp b) Arabanın kapısını içeriden açan çocuk.

şifreyi çözelim. c) Buzdolabının kapısını açan çocuk.

10 6 21 1 9 1 3 11 17 16 6 28 27 6 22 12
S9.Hangi seçenekte farklı hâldeki maddeler yer alır?
a) Su - saksı

18 15 16 1 29 b) Cam vazo - porselen tabak

. c) İp yumağı -  pamuk

atatürk! Kurtuluş savaşın' ı samsundan başlatmıştır?

hayal görsel

canlı

mikrop tedavi bulaşıcı

anne

durgun ünlü

hoca

gerçek

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ
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