
S6.Verilen sayıyı onluk taban blokları ile göster.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

8 7
2 6 1

x 8 S7.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.
 a) 32 - 40 - 48 - 56  -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. b) 55 - 61 - 64 - 70 -  -  -

c) 17 - 21 - 20 - 24  -  -  -

ç) 33 - 40 - 45 - 52 -  -  -

S8.  Yanda verilen sayının, rakamları
toplamı 17 olduğuna göre, "A" 
yerine yazılacak sayının IX katı
kaçtır?

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git….

S9.  M 4 6

Yukarıda  basamak değeri  verilen  sayıya  göre, 
M x T   işleminin sonucu kaçtır?

 

S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.

Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal, S10.  " yedi yüz üç " sayısının birler  basamağı 9 art-
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git… tırılıp, yüzler basamağı 3 azaltılırsa oluşan yeni sayı 

kaç olur?

S11.   123………129  sayıları arasında yer alan çift sayı-
S5. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım. ların toplamı kaçtır?

a) XXX : c) VIII : d) XXV :

b) XIX : ç) XI : e) XIV :

Sarı 8

Mavi 17

956

3 A 9

400 500 300 400

870

437 311

Y.

800 900

280 320 330

872 59
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Kalkışa geçen uçak……… 1 …..hareket yapar.

a) ahenk Sapanla atılan taş….. 2 …….hareket yapar.

Verilen cümlelerde 1 ve 2 ile gösterilen yerlerle ilgili

b) erdem olarak hangi ifade yanlıştır?

a) 1 numaralı yere " hızlanan" yazılmalıdır.

c) üşengeç b) 2 numaralı yere " hızlanan" yazılmalıdır.

c) 2 numaralı yere " yavaşlayan " yazılmalıdır.

ç) esir

S2. Duracak varlıklar önce yavaşlama hareketi

d) kaban yaparlar.

Yaydan çıkan ok, hızlanan hareket yapar.

e) vaziyet    Hareket ile ilgili yukarıda verilen bilgiler için hangi-

si söylenebilir?

S2.Aşağıdaki isimlerin karşısına  Basit ise " B", Türemiş a)Her iki ifade de doğrudur.

ise " T ", Birleşik ise " Br " harfleri yazalım. b) ifadesi doğru, ifadesi yanlıştır.

a) ç) c) ifadesi doğru,  ifadesi yanlıştır.

b) d)

S3.

c) e)

S3.    En büyük dileğiydi uçağa binmek. Heyecanla onla-

ra gösterilen koltuğa oturdu. İnanamıyordu. Birkaç da- Yukarıdaki varlıkların hangisinin hareketi sallanmaya

kika sonra kuşlar gibi havada olacaktı. Ve tabiiki birkaç bir örnektir?

saat  içinde  de  babaannesini  ve  dedesini  görecekti. a) 1 b) 2 c) 3

Hostes, gelip emniyet kemerini takmasına yardım etti. 

Annesi, sakin olmasını tembihledi. Yanlarındaki teyze S4.  Vücuda mikropların girmesini engeller.

sevgiyle gülümsedi ona. İçinden bağırmak geliyordu: Boşaltıma yardımcı olur.

" Haydi pilot amca, uçalım artık! " Besinler arasındaki tat farklılıklarını ayırt

etmemizi sağlar.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. Güneş'in zararlı etkilerine karşı vücudumu-

zu korur.

a) Yazarın en büyük dileği nedir?

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi derimizin görevle-

riyle ilgilidir?

b) Emniyet kemerini takmasına kim yardımcı olmuş? a) 3 b) 4 c) 2

S5.  Kara  katmanı  ile  ilgili  aşağıdaki verilen bilgiler-
c) Yazara, sakin olmasını kim söyledi? den hangisi doğrudur?

a) Taş, toprak ve madenlerden oluşur.
b) Deniz ve okyanuslardan oluşur.

ç) Babaannesini ve dedesini ne zaman görecekmiş? c) Çeşitli gazların birleşiminden oluşur.

S6. " Eda, mutfaktan gelen tıkırtıya dönünce annesini

d) "Yanlarındaki teyze, sevgiyle gülümsedi ona." gördü.  Mutfağa  giderken  nefis  kokuyu  içine  çekti.

cümlesi kaç heceden oluşur? Fırından yeni çıkan kurabiyenin tadına baktı. Annesi-

ne dönerek " Muhteşem! " dedi.

Yukarıdaki olayda sırasıyla hangi duyu organları
d) "Heyecanla onlara gösterilen koltuğa oturdu." kullanılmıştır?
 cümlesi kaç sözcükten oluşur? a) Burun - kulak - göz - dil

b) Kulak - göz - burun - dil
e) "Haydi pilot amca, uçalım artık! "  cümlesi  kaç harf- c) Kulak - burun - göz - dil

ten oluşur?
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