
S9.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

1 5 5 8 4 6  
 + 3 4 7  - 2 9 9

     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
9 2 soruları cevaplayalım.

1 9 0 a)Toplam kaç kg kuruyemiş satılmıştır?
x 5

 
b) En çok ve en az satılan kuruyemişler hangileridir?

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

c) Yerfıstığı satışının 20 kg olması için daha kaç kg 

satış yapmak gerekir?

ç) Çekirdek ve leblebi satışlarının toplamı kaç kg'dır?

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- S10. Aşağıda verilen sayıları abaküste gösterelim.
lamı )  kaçtır?
a) 875 : 8 + 7 + 5 = 20 c) 374:………………………….

b) 608 :…………………….. ç) 538 :…………………………

S4.Basamak değeri verilen sayıları, rakamla yazalım. 
a)

b)
S11.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.

c)
a) 185-193-201-209 -  -  -

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.
b) 23 - 29 - 33 - 39  -  -  -

a) 12 : c) 19 : d) 4 :

b) 7 : ç) 15 : e) 13 : S12.Aşağıda verilen sayılardan, yanlış onluğa yuvarla-
 nan sayının 11 onluk eksiği kaçtır?

S6.Romen Rakamı ileverilen sayıları yazalım.

a) XI : c) VIII: d) III :

b) V : ç) XVII : e) X :

S7. Verilen sayıları çözümleyerek yazalım.

a) 815 :   8 yüzlük  +   1 onluk   +  5 birlik

b) 432 :…………………………………………………………………….
S13.  " Dört yüz yetmiş " sayısının birler basamağında

c) 277 :……………………………………………………………………. bulunan sayı ile, yüzler basamağında bulunan sayının
çarpımı kaç olur?

S8. Verilenlerden " tek sayı " olanları boyayalım.
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MATEMATİK

5

431

206

Kuruyemişler Satış miktarı (kg)
çekirdek

fındık
yerfıstığı
leblebi

Her şekil 3 kilogramı göstermektedir.
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. I. Aracın kırmızı ışık yandığındaki hareketi.

a) isyankar II. Aracın yeşil ışık yandığındaki hareketi.

Yukarıdaki aracın yaptığı hareketler hangi seçenekte

b) hudut doğru olarak verilmiştir?

c) şeffaf a) sallanma hızlanma

b) yavaşlama hızlanma

ç) tüy c) dönme yavaşlama

d) samimi S2.  Aşağıdaki hareketlerden hangisi dönme haretine

örnek olarak verilemez?

e) müsrif a) Dünya'nın hareketi.

b) Saatin yelkovanının hareketi.

S2.  " Kaliteli "  kelimesini  satır  sonuna sığmadığın- c) Salıncaktaki çocuğun hareketi.

da nasıl yazarız? Boş bırakılan yere yazalım.

 -  -   - S3. "  Yeşil ışıkta otomobilin yaptığı hareket     dır."

Cümlesinde   ile gösterilen hareket aşağıdaki-

lerden hangisiyle benzer?

S3.     Buluş,yeni bir düşünce,yöntem ya da aygıt üret- a) İstasyona yaklaşan tren

mektir. Yeni bir düşünceyle bir probleme çözüm bulu- b) Havalanan uçak

nabilir ya da eskisi geliştirilebilir. Her buluş düşünmek- c) Dönme dolabın hareketi

le başlar. Herkesin bir düşüncesi vardır. Bunun anlamı,

sizin de bir buluşçu olabileceğiniz. Her insan biraz bu- S4. Verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir?

luşçudur gerçekte.Bir buluş yapmanın ilk adımı bir prob- a) balık b) çiçek c) masa

lem bulmak. Buluş yapmak için bir düşünceye gereksi-

nimimiz vardır. Yeni bir düşünceye! Ama düşünceler S5. Varlıkların rengini hangi duyumuzla algılarız?

gökten elma gibi düşmez. O zaman bir düşünce geliş-

tirmek için belirli bir yöntem izlemek gerekir. Buluş a) b) c)

yapmanın ikinci adımıysa probleme çözüm yolları bul-

maktır. 

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. S6. Verilen  duyularımızdan  hangisi  vücudumuzun 

a) Buluş yapmak için ilk adım nedir? dengesini sağlamakta yardımcı olur?

b) Metinde, buluşun tanımı nasıl yapılmıştır? a) b) c)

c) Buluşçu olabilmek için ne yapılması gerekirmiş? 
S7. Aşağıdaki kişilerden hangisi, " Dünya'nın çevresi

deniz yoluyla dolaşıldığında aynı yere geri gelinir. "
S4.  Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek demiştir?

getirildiğinde iki ses arasına y-n-s-ş harfleri kaynaştır-

ma harfleri konularak yazılır. a) b) c)
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harfi ekleyerek

yeniden yazalım.

S8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın su katmanını
oluşturan ögelerden biri değildir?

a) Orman b) Okyanus c) Göl
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