
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
6 4 soruları cevaplayalım.

1 5 7 a) Toplam kaç gol atılmıştır?
x 8

 b) En çok ve en az gol atan oyuncular kimlerdir?

S2.Verilen geometrik şeklin açınımını tamamlayıp, adı-
nı yazalım. c) Aykut ve Emre'nin attığı goller, Cenk'in attığı gol-

lerden kaç eksiktir?

ç) Tanju'nun iki düzine gol atabilmesi için daha kaç
gole ihtiyacı vardır?

S9. Verilen açıların türünü  yazalım.
…………………………………………..

S3.Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

…….. Açı ……..  Açı
…………...…....>………..…………>………..……………>………………… ……… Açı

S4.Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S10.Verilen örüntüyü  üç adım ilerletelim.
 75  -  70  -  72  -  67  -  -  -

S11.  7' şer ritmik sayarken 165'ten 5 önce söylenen
sayının, rakamları toplamı kaçtır?

 

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım. S12. Aşağıda verilen sayılardan onlar basamağının
a) 8  : c) 24 : d) 4 : değeri 10 olan sayının,  V yüzlük eksiği kaçtır?

b) 13 : ç) 17 : e) 35 :

S6. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a) Eğik paralel doğru parçası b) Dikey paralel doğru

S13.   3 onluk , 8 yüzlük, 4 birlik ten oluşan sayının, 
onlar nasamağı 9 arttırılıp, yüzler basamağı 5 azaltı-
lırsa, yeni oluşan sayı kaç olur?

S7. Boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazarak sayıları

tek veya çift yapalım.
a) 6 4  = Tek c) 1 6  = Çift

b) 3 7  = Çift ç) 8 2  =  T ek

214 743 945 378

Burak
Emre

Futbolcuların attığı golleri gösteren çetele tablosu.

Tanju

Oyuncular Atılan gol sayısı
Cenk
Aykut
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MATEMATİK

…………

4

40 3

8…… 90 6

…14 300

475 292 801 346

Sayı Değeri Basamak Değeri

500



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına…1.

a) bay  adı verilir.  ……2…… bu harekete örnek verilebilir.

Yukarıdaki ifadede 1 ve 2 numaralı yerlere sırası

b) tümsek ile hangi ifadeler yazılmalıdır?

c) ithalat a) hızlanma hareketi duraktan hareket eden

otobüsün hareketi.

ç) duru

b) yavaşlama hareketi durağa yaklaşan otobüs.

d) somut

c) yavaşlama hareketi duraktan harekete eden

e) aniden otobüsün hareketi.

S2. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak S2. Rüzgarlı havalarda ağaç dallarının yaptığı hareket

şifreyi çözelim. aşağıdakilerden hangisidir?

a) dönme b) hızlanma c) sallanma
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S3. Arabalardan hangisi hızlanma hareketi yapar?

a) hareket yönü

S3.    Temel, küçük kardeşi ile İstanbul'daki akrabala-

rını ziyarete gider. Ev sahibi iki güzel  pasta getirir. Pas-

tanın büyüğünü, Temel'in küçük kardeşi alır. Bu duru- b)

ma canı sıkılan Temel, kardeşini dışarıya çağırıp ona çı- hareket yönü

kışır.

 - İnsan biraz nazik olur! Ben senin yerine olsam kü- c)

çük pastayı alırdım. hareket yönü

Kardeşi de karşılık verir :

 -Zaten küçük pastayı aldın. Daha ne istiyorsun ki?

S3. I. Saatin akrep ve yelkovanının hareketi.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. II. Dünya'nın hareketi.

a) Verilen metnin türü nedir? III. Daldan düşen elma.

Yukarıda verilenlerden hangisi farklı bir türde  hare-

 ket  etmiş olur?

b) Metnin kahramanları kimlerdir? a) I b) II c) III

S4. Sıcak demir Burun

Tatlı içecek Deri
c) Olay nerede geçmektedir? Çiçek kokusu Dil

Yukarıdaki varlıkların özelliklerini algılamak için kul-
landığımız duyu organlarımızın eşleşmesi hangi seçe-

S4.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına nekte verilmiştir?

uymayan   sözcükleri   boyayalım. a) b) c)

S5.

S5. Verilen ifadelerden cümle olanları işaretleyelim.
a) Uyuma!

b) Emniyet kemeri takmalısınız. Yukarıdaki varlıkların hangisinin hareketi bir hamağın
c)Soğuktan neredeyse yaptığı hareketle aynıdır?

ç) Babamla giderdik her sabah okula. a) b) c)

miktar kurbağalar milimetre

cevap benzin Keloğlan

lezzetli mesela beyaz

mimarlık mikrop

yavaşça

güçlü bayan

son

kavgacı

çukur

1

balık

dağ yasak

ihracat seçim

çocuk

2

baston

hata

soyut soğuk

tüketici

bulanık

kaza
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