
S8. 120 liranın 3  'ünü harcayan Ümit'in geriye
S1.Verilen işlemleri yapalım. 8

harcamadığı kaç TL'si kalır?   
3 7 8 1 3 6  

 + 4 4 5  + 5 8  + 4
7 0 2 6 7 1

S2.Verilen işlemleri yapalım.

S9. Aşağıda verilen saatlerin altında yazan zamanı ak-
rep ve yelkovan çizerek gösterelim.

24  :  8 = 45  :  5  = 42  :  7  =

S3.Verilen şeklin alanı kaç brim karedir?

 
Alan =

………………. S10.  Yarım saatte 12 km yol giden bir araba, 7  saat 
sonunda ne kadar yol alır?

S4.Verilen işlemleri yapalım.
a) 2 x 8 : c) 4 x 7 : d) 0 x 9 :
b) 1 x 10 : ç) 6 x 6 : e) 5 x 8 :

S11.  1 yıl, 3 hafta, 26 gün toplam kaç gün eder? 
7 6 8 4 7 2 6

x 5 x 3 x 4 9

 +

S5. Toplama işlemini çarpma işlemi olarak yazalım.
53 + 53 + 53 + 53   :……..x………

 S12.  84 'in 8 katı,  49 'nin  7 katından kaç fazladır? 
S6.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

2 7
 - 3  - 6  - 1 8 5

5 8 1 5 4 7 7

S7. Verilen şekillerin çevrelerini hesaplayalım.

S13.Bir kargo şirketinte çalışan Yusuf Bey, kamyonu-
na her biri 16 kg olan üç düzine koli yerleştiriyor. Bu-
na göre, Yusuf Bey'in kamyonuna yüklediği kolilerin
toplam ağırlığı ne kadar olur?

Çevre: Çevre:

1 yıl 3 hafta toplam

saat 16:00 saat 8:30

1 saatte ne kadar

yol alır?
7 saatte ne kadar

yol alır?
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S1."Sporcular başlama çizgisindeki yerlerini hızlıca aldı." S1. 

 cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevapla.

a) Kim ? : c) Nasıl? :

b) Neyi ? :

S2. Sözcükleri alfabetik sıraya göre yeniden sıralayalım.

" şehir - şömine - şut - şort - şarj - şifa    " Yukarıdaki eşleştirmeyi doğru yapan Nihat, aşağıdaki

1. 3. 5. seçeneklerden hangisine ulaşmış olur?

2. 4. 6. a) b) c)

S3.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz.

"yapmış - büyük - temizlik - bakkal - ürünlerinde - indirim"

S2. " Tüm canlılar………….zorundadır. "  cümlesi aşa-

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. ğıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

a) beyeni ç) ahçı a) beslenmek

b) şiğir d) cember b) solunum yapmak

c) şarz e) nalet c) besin üretmek

S4.  Küçük kızın annesi büyük bir fabrikada çalışıyor- S3. I.Geri dönüşüm yapmalıyız.

du. Ancak fabrikada öğle yemeği çıkmıyordu. II.Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi kaynak-

Küçük kızın annesi, tıpkı öteki işçiler gibi evinden ları tercih etmeliyiz.

getirdiği yiyecekleri çıkardı.İkisi birlikte fabrikanın bah- III.Birçok yere  çocuk parkı yapmalıyız.

çesinde bir köşeye çekilerek yemeklerini yediler. Yiye- Yukarıdaki ifadelerdenn hangileri çevreyi koruma ile

cekleri, bölgede üretilen zeytinin yanı sıra domates, bi- ilgilidir?

ber, salatalık ve ekmekten oluşuyordu. a) I - II b) II - III c) I - III

Metne göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

S4. Aşağıdaki aletlerden hangisi elektriği iletişim 

a) Küçük kızın annesi neden fabrikaya kendi yemeğini amacıyla kullanır?

getirirmiş? a) klima b) bilgisayar c) fırın

b) Küçük kız ve annesi yemeklerini nerede yemişler? S5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Televizyon sadece evde kullandığımız bir cihazdır.

b) Güvenliğimiz için topraklı priz kullanmalıyız.

c) Yedikleri zeytin nerede üretiliyormuş? c) Elektrik, elde edilmesi zor, sınırlı bir kaynaktır.

ç) Küçük kızın annesi nerede çalışıyormuş? S6. Tuna- Gitar çalıyor
Banu - Flüt çalıyor

Sezen - Şarkı söylüyor
S5.   Verilen sözcüklerden, birden fazla anlamı olanları Şükrü - Trompet çalıyor

boyayalım.(eş sesli sözcükleri bulup, boyayalım.)  Yukarıda verilen bilgilere göre müzik grubundaki öğ-

rencilerin çıkardıkları seslerin türü için aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

a)

S6.Cümlelerdeki eylemleri kutu içinde alıp gösterelim. b)

(Cümlede, yapılan işi anlatan sözcüğü bulalım.) c)
a) Yatağımı hemen düzelttim sabahleyin.
b) Kardeşim duygularını davranışları ile belli eder. S7.Verilenlerden hangisi yavaşlama hareketi yapar?
c) Bir kedim olsaydı onu sımsıkı sarardım. a) Havalanan uçak
ç) Küçük bir çocuk gibi davranıyordu Fahri Dede. b) Yeşil ışıkta hareket eden otomobil

d) Onunla görüşürüz İzmir'e her gidişimde. c) Yokuş yukarı tırmanan bisiklet

diz

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ
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