
S8.Şekille gösterilen kesir sayılarını yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

7 1 8 6 4 3 2 9  
x 9 x 5 x 6

2 8 5 2 4 0 S9.    4  'ü   28  olan  sayının  tamamı  kaçtır?
x 4 7 x 6 9 x 5 3 10

 +  +  +

1 parçanın değeri? 10 parçanın değeri?
S2.Şekille ifade edilen çarpma işlemini yazalım.

S10.  9 m  kumaşın  önce  4 m 81 cm 'si  kullanılıyor. 
Daha sonra 2 m'si de satılıyor. Buna göre, geriye ne 

……..X……… kadar kumaş kalır?

S3.Bölme işlemini, çıkarma işlemi olarak gösterelim.

S11.               76 - 17  <  ?              Eşitsizliğine  göre  " ? " 
yerine yazılabilecek en küçük  sayının, 2 deste eksiği

S4.Verilen bölme işlemlerini yapalım. kaçtır?

40 : 4 = 27 : 9 = 12 : 3 =
S12.  Selma' nın  kütlesi  14 kg' dır.  Babasının  kütlesi 

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. Selma'nın 5 katı, Annesinin kütlesi ise babasından 17 
kg eksiktir. Buna göre, üçünün kütleleri toplamı kaç 
kg olur?

 

Selma

……….………………………………. ……………….…………………………….

S13.
S6.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

9 5 6
 + 4 2  + 7  + 1 8 5

6 3 8 8 2 4 7 5 2
S7.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

Yukarıda verilen toplama piramidinde "A" ile 

1 5 8 5 3 gösterilen sayının  XXIX katı kaçtır? 
 - 3  - 7  -

4 6 2 9 4 7 8
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MATEMATİK

326

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

28

40 8

379 65 284 8

Babası Annesi Toplam

65

9 7 A 

16 

39 



S1. Verilen cümlelerdeki türemiş sözcükleri işaretle. S1. Tüm canlılar beslenmek zorundadır.

    (-ci,-li,-lik,-siz,-gi)  ekleri almış sözcükleri bulalım. Bitkiler  canlı  gibi  davranan  ama  canlı  ol-

a) Bu günlük bu kadar yeter sanırım... mayan  varlıklardır.
b) Yeni simitler hem daha büyük hem de daha lezzetli. Canlı  çeşitlerinden sadece  hayvanlar hare-

c) Parkın ortasındaki gölde sevimli ördekler dolaşıyor. ket edebilir.

ç) Çocukluk fotoğraflarıma bakıp bakıp gülerim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
a) ve b) ve c) Yalnız 

S2. Verilen  cümlelerde  boş  bıraklılan  yerlere uygun 

noktalama işaretlerini yazalım. 

a) Aaaa (  ) vazo kırılmış (   ) S2.Verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir?

b) Bu  anlaşmayla  Türk (  ) Alman  dostluğu  pekişmiş a) Yetersiz ışık gözlerimizi bozar.

oldu (    ) b) Fazla aydılatılmış ortamlarda kitap okunmalıdır.

S3. "Oda sıcak olunca hemen pencereyi  açtım." c) Varlıkları görebilmemiz için ışık olması gerekir.

Cümlesine göre; verilen soruları cevaplayalım.

a) Kim? : c) Nasıl? :

b) Neyi?: ç) Neden? : S3. Bazı meslekler insanlarda işitme kaybına sebep

olabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz?

S4.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. a) Bir eğlence mekanında davul çalan müzisyen.

a) unsur b) Öğrencilere ders anlatan öğretmen.

b) boşboğaz c) Asfaltı kesmek için kompresör kullanan işçi. 

c) alenî

ç) kâse

S4. z Haritalarda hava küreye yer verilmez.
S4. Verilen isimlerin karşısına hangi hâlde olduklarını x Haritalarda mavi renk su küreyi gösterir.

yazalım. ( yalın hâl, -e hâli, -i hâli, -de hâli, -den hâli ) v Haritadaki yeşil, kahverengi, sarı renkler taş

a) poğaçayı : f) yumurtadan : küreyi gösterir.

Yukarıda verilen kaç tanesi doğrudur?

b) programda : g) yüzüğü : a) 1 b) 2 c) 3

c) pusula: ğ) yıkıntılarda :

S5.Verilen araçlardan hangisi ısınma amaçlı kullanılır?

ç) saraydan : h) pilava : a) b) c)

d) tavaya : ı) piyangoyu :

e) tedaviyi : i) öğle :

S6. "Bir sesin işitilebilmesini sağlayan özelliğe………

S5.Verilen cümlelerde sıfat( ön ad ) olan sözcükleri denir."   cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazıl-

kutu içine alarak gösterelim. malıdır?

a) Bazı cisimlerin adlarını bilemedin. a) sesin kaynağı

b) Çıplak gözle Güneş'e bakmak oldukça tehlikelidir. b) sesin şiddeti

c) Ben de o problemi çözerken zorlandım. c) sesin enerjisi

ç) Birlikte yaptığımız nefis yemekleri tadacağız.

d) Her hafta mutlaka sinemaya gidiyorum.

e) Oldukça geç bir saatle uyanabilmiş. S7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen mad-

delerin tamamı sıvı haldedir?

S6.  Verilen cümlelerde adıl ( zamir ) olan sözcükleri a) şeker - çay - su

kutu içine alarak gösterelim. b) çay - tuz - limonata

a) Yağmurun yağması herkesi çok sevindirdi. c) çay - limonata - su
b) Sanki birbiriyle kavga eden onlar değil... 
c) Sofrayı kurmak için seni bekliyoruz. S8.Hangi araç farklı bir enerji türü ile çalışmaktadır?
ç) Uyumadan önce annem bana masal okur. a) kol saati b) cep telefonu c) baskül

d) Şunu alıp bir an önce pişir de yiyelim.

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

ışık açıkça kıvırcık

porselen

parça

evlat geveze hasret

çatlak evrak

çanak kıyma

 ( tartı )


