
S9.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
7 8 soruları cevaplayalım.

5 3 8 a) Grafiğe göre toplam kaç kg tatlı satılmıştır?
x 8

 
b) En çok ve en az sevilen tatlılar hangileridir?

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

c) Şekerpare ve künefenin satış toplamı hangi tatlı 

ile eşit miktardadır?

ç) Kadayıf ve baklava satışı toplamı kaç kg'dır? 

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- S10.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
lamı )  kaçtır? a) Eğik paralel doğru par- b) Yatay paralel ışın.
a) 109 : ………………… c) 693:…………………………. çası.

b) 371 :…………………….. ç) 884 :…………………………

S4.Basamak değeri verilen sayıları, rakamla yazalım. 

a)

b) S11.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.

c) a) 18 - 26 - 30 - 38 -  -  -
S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.

b) 93 - 88 - 90 - 85 -  -  -
a) 3 : c) 9 : d) 26 :

b) 15 : ç) 7 : e) 18 : S12.Aşağıda verilen sayılardan her birinin en küçük
 basamağında bulunan rakamlar toplanırsa sonuç kaç

S6.Romen Rakamı ileverilen sayıları yazalım. olur?

a) XII : c) VIII : d) II :

b) XXV : ç) IX : e) XXIX :

S7. Verilen sayıları çözümleyerek yazalım.

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

b) 374 :……………………………………………………………………. S13.  
 -  -  -  -  -

c) 558 :…………………………………………………………………….
Yukarıda 6'şar ritmik sayma yapıldığına göre, 1. ve 6.

S8. Verilen noktalardan doğru adlandırılanları boya. sayıların toplamı kaç olur?
H. a. b.

F . t. L.

6.
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MATEMATİK

1. 2. 3. 4. 5.

Tatlılar Satış miktarı ( kg )
baklava
künefe
kadayıf

şekerpare

Her şekil 7 kg tatlıyı  göstermektedir.

285 601 920 394

50

357 429

350 360 420 430

400 + 60 + 7

64 48

60 70 40

Basamak değeri Sayı Değeri

264

600 + 50

942



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Yanda verilen resme 

a) gurur göre, araç hangi hareketi

yapar?

b) kabir a) yön değiştirme

b) yavaşlama

c) ilçe c) hızlanma

ç) saklı S2. Yandaki haltercinin yap-

tığı hareketle, aşağıdakilerden

d) adele hangisine benzemektedir?

a) Topa vuran çocuk

e) sima b) Mıknatısa yapışan toplu iğne

c) Kapıyı kapatma

S2.  " Şımarıkmış "   kelimesini   satır   sonuna  sığmadı-

ğında nasıl yazarız? Boş bırakılan yere yazalım. S3. 

 -  -   -

S3.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     

   Yukarıda verilen kuvvetlerin hangisi diğerlerinden

farklıdır?

a) b) c)

S4.  Aşağıdaki varlıkların hangisine kuvvet uygulandı-

ğında eski haline dönemez?

a) b) c)

S4. " Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. "       atasözünü 

kısaca açıklayıcı bir yazı yazalım.

S5. 

S5.  " Baharla renklendi her yer."       cümlesine göre;

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? :  Yukarıdaki tabloda öğrencilerin kendileri arasında

yaptıkları koşu yarışı sonuçları verilmiştir. Buna göre

b) Cümle kaç heceden oluşur? : en hızlı ve en yavaş öğrenciler hangileridir?

c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : a)

b)
S6.  Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek c) 

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

ma harfleri konularak yazılır. S6. Yağış olayları burada gerçekleşir.
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harfi ekleyerek Diğer adı Oksijendir.

yeniden yazalım. Dünya'nın dışını her yandan saran tabakadır.

Yukarıda hava tabakası ile ilgili verilen bilgiler için

aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) D b) D c) Y
Y Y D
Y D D

S7.Vücudumuzun denge organı hangi duyumuzdur?

a) Göz b) Burun c) Kulaku

gölge e

soru

kafası şişmek

gözü yolda kalmak

dört köşe olmak

bir şeyi çok istemek

keyfinin yerinde olması 

birini çok özlemek

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

kibir ödül

gelenek

anıt

açık

balçık

kas nem

sığ

mavi i

yüz

gizli

bina mezar

fırça

kaza muhtar

ı

başarı

mahalle

sabır

canı çekmek gürültüden rahatsız olmak

çay

bardağı

futbol

topu

bulaşık

süngeri

Selim 5 dk

Davut 11 dk

Fatih 7 dk

Fatih Selim

En hızlı En yavaş
Selim Davut

Davut Fatih


