
S10.Geometrik şeklin istenen özelliklerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

Şeklin Adı:………………………….
3 9 5 5 6 3  Ayrıt sayısı:…………………

 + 3 4 7  - 1 9 4 Köşe sayısı:……………….
Yüzey sayısı:………………

S11. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım.
5 7  4 x 10   +  2x100   +  2X1    :……………..

1 0 7
x 4 S12. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-

 zarak  karşılaştıralım.
…….. ……..

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
S13. Verilen açılara uygun çizimler yapalım.
a)   60 ° lik dar açı çizelim. b)  100 ° lik geniş açı çize-

lim.

S3.Rakamları toplamı ( sayı değeri toplamı) verilen sa-
yılarda eksik bırakılan yere hangi rakamlar  yazılır?

a) 2 4  : b) 3 8  :

S4.Verilen sayının,  sayı ve basamak değerini yazalım. 
7 2 3

..………….. ..…………………….
S14. En büyük dar açı ölçüsü ile en büyük geniş açı

…...………. ……..………………. ölçüsünün toplamı kaçtır? Toplamı

……………. ….…………………..

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.
a) 10 : c) 9 : d) 6 :

S15.    " 7 " onluğa yuvarlanan en küçük iki basamaklı
S6.Romen Rakamı ileverilen sayıları yazalım. çift sayının   basamak değeri çarpımı kaçtır?
a) c) d) VII :

Sayı : Basamak değeri çarpımı
S7.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a) Şekli eğik kesen bir doğ- b) Şekli yatay kesen
ru parçası çizelim. bir ışın çizelim.  

S16.Abaküste verilen sayının  IV yüzlük  fazlası kaçtır?

S8. Modelle gösterilen sayıyı rakamla yazalım.

İ L K E F E T A S
S17.   5 3 7 2 8 2 9 4 6

…………………….. Yukarıdaki harf rakam eşleşmesini kullanarak "TEK"

S9.Verilen örüntüyü dört adım ilerletelim. yazdığımızda elde edilen sayının VIII onluk eksiği kaç
olur?

34 - 38 - 46 - 50  -  -  -  -

432 567

300 300 400

Basamak Değeri

602 498

En büyük
geniş açı

262 347

200
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MATEMATİK

10 12

Sayı Değeri

En büyük
dar açı

Y O B

XIV : XXIII:



S1.Verilen sözcüklerin zıt anlamını boyayalım. S1. Yanda verilen grafikte 

a) toplama cismin hız değişimi veril-

miştir.  Buna göre, grafik

b) kurnaz hangi varlığa ait olabilir?

a) Dalda düşen elma.

c) düz b) Durağa yaklaşan otobüs.

c) Yokuş yukarı çıkan bisiklet.

ç) yabani

S2. I. Kaleye giden topa, kalecinin eliyle vurması.

d) olgun II. Balkondan düşen saksı.

III. Otomobilin direksiyon hareketi.

e) dahil Yukarıdaki ifadelerle, aşağıda verilen hareket türle-

rini eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışarıda kalır?

S2.Verilen sözcüklerden " basit " olanları boyayalım. a) Sallanma    b) Hızlanma c) Dönme

S3. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Görme duyumuzun sağlığı bozulduğunda iyi işite-

meyiz.

S3.      "  Yemeği  çok  beğendiğim  için  bir  tabak  daha b) Tatma duyumuzun sağlığı bozulduğunda yiyecek-

istedim. "         cümlesine göre; lerin tadını alamayız.

a) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? :…………… c) Koku alma duyumuzun sağlığı bozulduğunda etra-

b) Cümke kaç sesten ( harften ) oluşur? :…………….. fımızdaki iyi  veya  kötü kokuları alamayız.

c) Cümle kaç heceden oluşur? :…………….

S4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "yön değiştir-

S4. " Annem yırtık pantolunumu dikmek için makine- me " hareketine uygun bir örnek verilmemiştir?

nin başına oturdu. "           cümlesine göre, aşağıdaki so- a) Topun havuza atılması.

ruları  cevaplayalım. b) Topun duvara atılması.

a) Kim ? : c) Nereye ? : c) Topun ağaç gövdesine atılması.

b) Neden ? : S5. Dolabının çekmecesini açıp boyalarını alıp, sonra

kapatan biri sırasıyla hangi hareketleri yapmış olur?

S5. Aşağıdaki cümlelere uygun soru cümleleri yazalım. a) İtme -çekme

a) Sema, okula servisle gider. b) çekme - çekme

c) Çekme - itme

…………………………………………………………………………………..

S6. Hangisi duyu organlarımızın ortak özelliklerinden

b)  Valizleri arabanın bagajına yerleştirdik. biri değildir?

a) Her birinden vücudumuzda ikişer tane vardır.

…………………………………………………………………………………… b) Uyarıları beyne gönderirler.

c) Çevremizi onlar sayesinde algılarız.
S6.  p-ç-t-k  ile biten  sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek

getirildiğinde bu sesler yumuşayarak b - c- d - g - ğ ses- S7. Gözlerimiz bağlıyken içtiğimiz çorbanın hangi  

lerine dönüşür. özelliğini algılayamayız?
Aşağıdaki sözcüklere sesli harf ekleyerek yeniden a) Tadını b) Kokusunu c) Rengini

 yazalım.

S8. Dünya'mızın katmanlarının en dıştan en içe doğru

sıralanışı hangi seçenek doğru olarak verilmiştir?

a) Manto - yeryüzü - çekirdek - su katmanı - atmosfer
b) Atmosfer-su katmanı - yeryüzü-manto-çekirdek
c) Su katmanı - manto - atmosfer-yeryüzü-çekirdek

S9.Hangi varlık kuvvet uygulanmadan hareket eder?

a) el arabası b) tırtıl    c) gözlük

yoğurt u

yel

kesin yok hariç

fındık a

posta haftalık

gözcü

eğri paralel  doğru

hayvan

dolapta bilgisayar

evcil kafes

ham pak

çimenler gelinlik atasözü

müzeyi nazlı soğuktan kalbim

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

mektep e

önlük ü

çarpma çıkarma bölme

it mat saf


