
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
8 1 soruları cevaplayalım.

4 3 9 a) Bahçede toplam kaç ağaç vardır?
x 6

 b) En çok ve en az olan ağaçlar hangileridir?

S2.Verilen geometrik şeklin açınımını tamamlayıp, adı-
nı yazalım. c) Elma ve armut ağaçlarının toplamı 4 desteden kaç

eksiktir?

ç) Nar ağaçlarının, şeftali ağaçlarına eşit olması için
kaç ağaca daha ihtiyaç vardır?

S9. İstenen ölçülerde açılar çizelim.
…………………………………………..

S3.Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

100 °'lik 
…………...…....>………..…………>………..……………>………………… dar açı çizelim geniş açı çizelim

S4.Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S10.Verilen örüntüyü  üç adım ilerletelim.

 46 - 50 - 55 - 59 - 64  -  -  -

S11.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

6 1
 + 2  + 5  + 3 7

7 3 6 2 8 0
S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.  

a) 14  : c) 38 : d) 6 : S12. 
 + 19 =  77

S6. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a) Yatay paralel  ışın b) Eğik kesişen doğru 45  +  = ise;  kaçtır?

S13.   Üç  toplananlı  bir  toplama  işleminde,  birinci  
toplanan 26,   ikinci   toplanan   13  ve  toplam 70  ise,
üçüncü toplanan kaçtır?

S7. Boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazarak  üç basa-

maklı tek veya çift  sayılar oluşturalım.
a) 5 1  = Tek c) 4 4  = Çift

b) 2 8  = Çift ç) 6 5  =  T ek

60 ° 'lik 

Nar
Armut

Bahçedeki  ağaç sayısını gösteren çetele tablosu.

Şeftali

Ağaç Türleri Bahçedeki Ağaç sayısı
Elma
Kiraz
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MATEMATİK

…………

60 1

0100 7

735 700 …. .…

26… ……

354 692 288 490

Sayı Değeri Basamak Değeri



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.Gözleri kapalı bir kişi elindeki portakalın hangi

a) helal özelliğini algılayamaz?

a) Renginin turuncu olduğunu.

b) kötümser b) Sert bir cisim olduğunu.

c) Kabuğunun pürüzlü olduğunu.

c) pahalı

S2. 1 2 3

ç) bağımsız pamuk tabak sünger

4 5 6

d) hatırlamak kaşık kazak tencere

Tabloda verilenlerden sert ve yumuşak olanlar hangi

e) minimum seçenekte doğru olarak gruplanmıştır?

S2. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak a)

şifreyi çözelim. b)

c)

C Z M Ş Z M H M      E D P L T Z P H M H      R O J L U S R U M

S3. Yüzeyi girintili çıkıntılı maddelere …1…..

madde denir.

Bükülemeyen, kırıldığında tekrar eski haline

S3.    Hava ayaza çekmişti. Atakan, yukarı doğru tırma- gelmeyen maddelere ….2 …madde denir.

nırken bir yandan da ıslık çalıyordu. Ağzından çıkan bu-     Yukarıdaki ifadelerde 1 ve 2  ile gösterilen yerlere

har, yüzünü ıslatmıştı. Parmakları soğuktan buz kesmiş- sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?

ti. Isınmak için ellerini ceplerine soktu. Sonra ağır ağır 

yürümeye devam etti. a)

Evlerin bacalarından dumanlar türüyordu. Mavi b)

şapka, lacivert kaşkol, siyah palto onu soğuktan koru- c)

yordu. Sarı saçları şapkanın ucundan kıvır kıvır sarkmıştı.

S4. Verilenlerden hangisi esnek madde değildir?

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a) oyun hamuru b) trambolin c) masa

a) Atakan, soğuktan korunmak için neler giymiştir?

S5.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Göller, hava tabakasında bulunur.

b)Atakan'ın yüzünü ıslatan nedir? b) Kara tabakasında bitkiler toprağa kökleriyle bağlıdır.

c) Su tabakasında yaşayan canlılar vardır.

c) Atakan, ısınmak için ne yapıyor? S6. Lunaparktaki atlıkarıncaya binen Ender, sınıfta

arkadaşlarına yaşadıklarını anlatırken hangi cümle-
sinde hata yapıyor?

ç) Atakan'ın saçları hangi renktir? a) Durmak için hızlandı.
b) Dönme hareketi yaptı.

S4.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına c) Dönmeye başlarken hızlandı.

uymayan   sözcükleri   boyayalım.
S7.

S5. Verilen neden-sonuç cümlelerini tamamlayalım.
a)  Lastiğim patladı çünkü…….

b) Yazı yazmak için…… Yukarıdaki hareketlerden hangisinde farklı bir kuvvet
c) Ayakkabım yırtıldığından …… uygulanmaktadır?

ç) Beğendiğim oyuncağı alacağımdan dolayı……………… a) b) c)

tütüyordu keyifli lacivert

apartman devam biraz

karşılaşma zelzele sıcacık

siyah pantolon

maksimum

cennet melek

tatil

yırtık

zayıf

hür

iyimser hastalık

alışveriş fatura

haram

tutsak

anormal

anı unutmak

ucuz

harp

fazla

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

Sert Yumuşak

  1- 3- 5

 1- 2- 3

 2 - 4- 6

 2 - 4- 6

 4 - 5- 6

 1- 3 - 5

1 2

yumuşak

pürüzlü

sert

esnek

berk

yumuşak


