
S6.Verilen sayıyı onluk taban blokları ile göster.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

3 8 5 6 4 2  
 + 3 2 9  - 1 7 8
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4 0 3

x 7 S7.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.
 a) 83 - 85 - 88 - 92  -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. b) 2  -  4  -  8  -  16   -  -  -

S8. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) V : c) IX : d) XIV :

S9.   Birler basamağı IV,  yüzler basamağı VI, onlar ba-
samağı II olan sayının, VIII onluk eksiği kaçtır?

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

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

S10.  

  Yukarıda verilen sayıları yazmak için birden fazla 
kullanılan sayının, basamak değerleri toplamı kaçtır?

S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.

    Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal,
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git…

 

S11. 
S5. Verilen  şekle göre doğru olan kutuları işaretle.

h

k Yukarıda tabloda boş bırakılan yerlere yazılması
gereken sayılarla elde edilecek yeni sayının, rakam-
ları toplamı ( sayı değeri toplamı ) kaç olur?

S12.   342………346  sayıları arasında yer alan tek sayı-
ların toplamı kaçtır?

m r t

800 900

9050 60

852 147

430

Oy Sayısı

100

570

200 300

18

11

Adaylar

560

d.parçası

paralel kesişen

629
273

Ahmet

Serpil

57

200 70 C
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MATEMATİK

doğru ışın

dik eğik yatay

857

B 1

A 20 9

400

372 694

Sayı Değeri Basamak Değeri
451 400

yatay

doğru ışın d.parçası

paralel kesişen

Nurdan 7

Selçuk 15

dik eğik

91 569
100

316



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1.Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan bir kuvvet uy-

a) deneyim gulanmadıkça hareket edemez?

b) defans a)   b)    c) c)

c) nafile

ç) asayiş S2. Verilen olaylardan hangisi kuvvetin şekil değiş-

tirme etkisine örnek verilebilir?

d) dinlence a) Atılan taşla canım kırılması.

b) Annenin bebek arabasını itmesi.

e) endüstri c) Yelkovanın dakikayı göstermesi.

S2.Aşağıdaki isimlerin karşısına  Basit ise " B", Türemiş S3. Verilen hareketlerden hangisi, anahtarla kapıyı

ise " T ", Birleşik ise " Br " harfleri yazalım. açarken yaptığımız harekete benzer?

a) ç) a) Vidanın sıkılması.

b) Çekiçle çivi çakılması.

b) d) c) Dalgaların kıyıya çarpıp geri dönmesi.

c) e) S4. " Fuat'ı, babası arabayla okula götürüyordu. Yolda

Fuat'ın arkadaşını gördüler. Onu da arabaya alıp oku-

S3.   Ertesi gün sabahın erken saatlerinde dayısı Musta- la gittiler. " Paragrafa göre, arabanın hareketi için

fa'ya çiftliğin her tarafını gezdirip gösterdi.Öğle vaktine aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

doğru bakla tarlasına gittiler.Tarlanın kenarına geldikle- a) Yavaşlama - Durma - Hızlanma

rinde dayısı,parmağı ile tarlasındaki tohumları yemekte b) Hızlanma - Durma - Yavaşlama

olan kargaları işaret ederek, " Bak Mustafa, şu kargaları c) Yavaşlama - Durma - Yavaşlama

görüyor musun? İşte bunlar bizim tarlamızın baş düş-

manlarıdır. Ben uğraşayım, çalışayım, onlar gelsinler to- S5. Verilen şekillerden hangisi Dünya üzerindeki

humları yesinler, bitirsinler. Oh ne âlâ, ne âlâ! Kimseye kara tabakasının  kapladığı alanı gösterir?

faydası olmaz şu karga murdarının. Yaptıkları ancak za-

rar , ziyan. a) b) c) 

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım.

a) Parçaya göre, tarlanın baş düşmanı nedir?

S6. Hava tabakası ile ilgili verilen bilgilerin hangisi

yanlıştır?

b) Öğle vaktine doğru dayısı ve Mustafa nereye gitti? a) Su ve Kara tabakası ile teması yoktur.

b) Diğer bir adı da "atmosferdir".

c) Dünya'yı saran, çeşitli gazlardan oluşan, tabakadır.
c) " Kimseye faydası olmaz şu karga murdarının." 

cümlesi kaç heceden oluşur?
S7. Yanda verilen dil

 modeli üzerinde işaretli 

ç)"Ben uğraşayım, çalışayım, onlar gelsinler tohumları kısımlar hangi tadı daha
 yesinler, bitirsinler." cümlesi kaç sözcükten oluşur?  iyi alır?

a) ekşi- tuzlu

d) " Yaptıkları ancak zarar , ziyan. "  cümlesi  kaç harf- b) acı - tuzlu

ten oluşur? c) tatlı - ekşi

S4.Kurallı cümlelere "K",devrik cümlelere "D" yazalım. S8. İstanbul'dan yola çıkan bir otobüs sırasıyla Anka-
a)Cep telefonlarını ayırmıyoruz hiç yanımızdan. ra, Amasya, Samsun ve son olarak  Ordu terminaline 
b) Haksızlığa uğradığı için mahkemeye başvurdu. uğramıştır. Buna göre, bu otobüs kaç kez yavaşlama
c) Bence sen de dinlemelisin bu şarkıyı. hareketi yapmış olur?

ç) Çabuk gel! a) 3 b) 4 c) 5

elbisem

güvenlik

savunma kale

yıldızlı

sular

atasözü

cansız

kalede

zararlı gereksiz

tesbih

farklı

güzellik

eğitim sanayi

tecrübe tercüman

tatil

hücum

gençlik

vasıta

tatil tarif
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