
S7.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım. a) Üç yüz on beş : c) Sekiz yüz bir :

4 5 0 9 5 1  S8. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
 + 4 7 9  - 3 5 4 a)  3 x 100 +  9 x 1 :

S9.Verilen ifadeye uygun çizimler yapalım.
a) Verilen doğruyu eğik b) Verilen doğru parçası-

4 6 kesen bir ışın çizelim. na paralel bir doğru çizelim.
2 8 1

x 6
 

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)  II  x  XIV = c) XX - VI =

b) XI + XV = ç)  XXI   ÷    III =

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

Bir tane yüzeyim var.

Bir köşem ve bir ayrıtım var.

Köşem veya ayrıtım yoktur.
Not: Her şekil 2  doğruyu  göstermektedir.

İki dairesel ve bir dikdörtgensel yüzeyim vardır.
S12. Aşağıda verilen sayılardan " çift sayı" olanların

Yüzeylerimin tamamı silindir bölgedir. toplamı kaçtır?

S5.Şekiller üzerindeki açıları boyayıp gösterelim.  

S13. Onlar basamağı 6,  birler basamağı 1, yüzler ba- 
samağı 2 olan sayının, 8 onluk 1 yüzlük eksiği kaçtır?

S6.   Üstteki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek
üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazalım.

S14.   8'er ritmik sayarken 345'ten üç önce ve iki son- 

ra gelen sayıların toplamı kaçtır?

Fen Bil.

737 684

Matematik

Yapılan doğru Sayısı

Büyük Küçük

503

Türkçe

Küçük

Fen Bil.

Testler
H.Bilgisi

Türkçe

283 104 736
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MATEMATİK

305

Testler Yapılan doğru Sayısı
H.Bilgisi

En

Büyük

76 183 729

 2 - 5 - 1   8 - 4 - 9

345En En En

671

565

Matematik



S1. " Banyo yaptıktan sonra temiz kıyafetler giydi. " S1.Dünya'nın en dışında bulunan katman hangisidir?

cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. a) Su b) Kara c) Hava

a) Kim ? : c) Ne ? : Tabakası Tabakası Tabakası 

b) Ne zaman ? :

S2. Yanda verilen 

S2. Alfabetik sıraya göre, verilmeyen harfleri yazalım. Dünya modeline

R Ç göre, hangi ifade

doğrudur?

S2.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz.

" sanmıyorum - kuraklık - gelecek - yaşanacağını -  yıl "

a) Taşlar ve kayalar 1 numaralı tabakada bulunur.

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. b) Çeşitli gazlar 2 numaralı tabakada bulunur.

a) diks ç) heycanlı c) Kediler ve köpekler 2 numaralı tabakada yaşar.

b)muayne d) herkez S3.

c) çiflik e) hayel

S4.       Kara Fatma, bin sekiz yüz seksek sekizde ( 1888)

 Erzurum'da doğdu. Subay olan eşi, Kafkas Cephesi'nde Görselde verilen kutuyu taşıyan Kemal ve Aslı, kutu-

şehit düştü.  Vatan  savunması  için  cephelerde  görev yu sola doğru hareket ettirmek istiyor. Bu durumda

aldı.  Üsteğmenlik  rütbesi   ve   İstiklal   Madalyası  aldı. ne yapmaları gerekir?

Kendisine   bağlanan   maaşını  Kızılay' a   bağışladı.  Bin a) Kemal de , Aslı da itmeli.

dokuz yüz elli beşte ( 1955 ) Erzurum'da vefat  etti. Asıl b) Kemal itmeli, Aslı çekmeli.

adı  Fatma Seher olan cesur yürekli kadına Atatürk de : c) Kemal çekmeli, Aslı itmeli.

" Keşke her Türk kadını senin gibi olsa! " demişti.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. S4. Yandaki görselle ilgili verilen

a) Kara Fatma'nın asıl adı nedir? bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Olduğu yerde dönmektedir.

b) Kara Fatma'nın eşi nerede vefat etmiştir? b) İleri geri hareket etmektedir.

c) Bir hızlanıp bir yavaşlamaktadır.

c) Kara Fatma, kendisine bağlanan maaşı ne yapmıştır? S5. I.   Cisimleri hareket ettirir.

II. İtme ve çekme olmak üzere iki çeşidi vardır.

III. Cismin şeklini değiştirebilir.

ç) Atatürk'ün , Kara Fatma'dan övgüyle bahsetmesinin Yukarıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangileri

sebebi nedir? doğrudur?
a) I - II b) II - III c) I - II - III

S5.   Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek S6. Yandaki görselde verilen

getirildiğinde, iki ünlü ses arasına y-n-ş-s kaynaştırma aracın yaptığı hareket aşağıda-

 harfleri getirilir. kilerden hangisidir?
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harflerini ekleye- a) itme

 rek  yeniden yazalım. b) çekme

c) Sallanma

S7. Aşağıdakilerden hangisi özellikle göz sağlığımızı 
korumak için yapmamız gerekenlerden değildir?
a) Televizyonu 3 m uzaktan seyretmek.
b) C vitamini bakımından zengin yiyecekler tüketmek.

c) Belirli aralıklarla göz doktoruna muayene olmak.

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

sene e

Asiye e

bahçe i

ülke i

Sol Sağ


