
S7.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım. a) Yedi yüz dört : c) İki yüz on :

6 9 4 5 0 0  S8. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
 + 1 8 8  - 3 4 8 a)  3 onluk + 5 yüzlük + 1 birlik :

S9.Verilen ifadeye uygun çizimler yapalım.
a) Dik  kesişen  doğru b) Yatay paralel ışın

7 4 parçası
7 1 4

x 3
 

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu yazalım.
S10. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-
zarak  karşılaştıralım.

…….. ……..

S3. Romen Rakamı ile verilen işlemleri yapalım. Sonuç-
larını doğal sayılarla yazalım. S11-

a)  IX  x  IV = c) XIX - VII =

b) XXII + XXV = ç)  VI   ÷    II =

S4.Aşağıdaki özelliklerden hangileri,yanda verilen geo- Yukarıda verilen çetele tablosunu, şekil grafiği olarak
metrik cisme aittir? İşaretleyelim. yeniden yazalım.

Sekiz yüzeyim var.

Dört Köşem , dört ayrıtım var.

Altı tane dikdörtgensel yüzeyim var.
Not: Her şekil 4 pastayı  göstermektedir.

Sekiz tane köşem var.
S12. Aşağıda verilen sayılardan " tek sayı" olanların

Yüzeylerimin tamamı karesel bölgedir. toplamı kaçtır?

 

S5.Aşağıda Romen Rakamı ile verilen sayıları büyükten
 küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.

 -  -  -  -  -

…………………………………………………………………………………….. S13. Aşağıda modellerle verilen sayıların  onlukları 5

artar, yüzlükleri 3 azalırsa yeni sayı kaç olur?
S6.   Üstteki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek
üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazalım.

77

863

Çikolatalı

XX IX II VIII XI IV

24 481 377

  4 - 7 - 1   5 - 3 - 4

En En En En

Büyük
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MATEMATİK

198

Pastalar Yapılan satış Sayısı
Muzlu
Çilekli

Küçük

Vişneli

Pastalar
Muzlu

Çilekli

Büyük Küçük

287

581 396 802

Vişneli

105 116

Çikolatalı

Yapılan satış Sayısı



S1.Aşağıda oluş sırası karışık olarak verilen metni oluş S1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

sırasına göre numaralandıralım. a)Burun  sayesinde  bazı  tehlikeleri  görerek  önlem 

Daha sonra ayakkabılarını giydi. alabiliriz.

Önce kahvaltısını yaptı. b)Sıcağı, soğuğu, serti, yumuşağı burun sayesinde his-

En son çantasını bir kere daha kontrol edip evden sederiz.

çıktı. c) Her insanın dil izi farklıdır.

Sonra aceleyle çantasını hazırladı.

S2. Hareket halindeki bir cisme zıt yönde kuvvet uy-

S2.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. gulanırsa cisim……………"  cümlesinde boş bırakılan 

" bütün - bizde  - kuzenim-Emre-geçirecekmiş -tatilini" yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) hareketlenir b) yavaşlar c) hızlanır

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. S3.Bir çiviyi çakarken hangi kuvveti uygularız?

a) eşki ç) tırafik a) itme b) döndürme c) çekme

b) picama d) avustos S4.Verilen görsellerden hangisi "mikserin" hareketi-

ne benzer bir hareket yapar?

c) eylence e) süpriz

a) b)

S4.   Yarın Ceren'in sınavı vardı. Yatma vakti gelmişti. Fa-

kat canı çok  sıkkındı.  Çünkü hiç çalışmamıştı.  Görevini

yapmamanın  verdiği huzursuzlukla  girdi yatağa. Önce

bir süre uyuyamadı. Sonra derin bir uykuya daldı. Sabah

okula gitti.  Sınav  ilk ders olacaktı.  Arkadaşlarına baktı.

Nasıl da kendilerine güveniyorlardı.Belli ki çok çalışmış- c)

lardı. Sınav başladı. Neredeyse ağlayacaktı. O kadar az

soru cevapladı ki. Kağıdı verirken utancından öğretme-

nine bakamadı bile. Birkaç gün sonra sonuçlar açıklandı.

En düşük notu o almıştı.Çok üzüldü ve yaptığı hatayı an- S5. Su altında yüzen bir dalgıç, hangi duyu organını

ladı. Çalışmadan başarılı olunmayacağını biliyordu artık. kullanamaz?

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a) b) c) 

a)Metnin ana fikri ( anlatılmak istenenler)  hangi cüm-

ledir?

S6. D Y

b) Ceren, kağıdı verirken neden utanmıştır? Dünya, dönme hareketi yapar.

Kıyıya vuran dalgalar sallanma

c) Ceren, yatağa yattığında hangi duygular içindedir? hareketi yapar.
Yokuş aşağı giden bisiklet ya-

vaşlama hareketi yapar.
S5.   Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek    Yukarıdaki doğru-yanlış tablosu doldurulursa hangi

getirildiğinde, iki ünlü ses arasına y-n-ş-s kaynaştırma seçenek doğru olur?

 harfleri getirilir. a) D Y b) D Y c) D Y
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harflerini ekleye-

 rek  yeniden yazalım.

S7. "Eski………………., Dünya'yı uzunca bir kutu, gök-
yüzünü de o kutunun kapağı gibi düşünüyorlardı. " 
        Yukarıda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

a) Hintliler b) Mısırlılar c) Türkleraile i

duygu u

yazı a

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

hasta ı


