
S10.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

3 2 5 7 3 3  
 + 1 6 8  - 4 6 9

     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
8 5 soruları cevaplayalım.

4 9 7 a) Grafiğe göre toplam kaç külah dondurma satılmıştır?

x 3
 

b) En çok ve en az satılan dondurma türü hangileridir?

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

c) Kaç külah çilekli dondurma daha satılırsa 4 düzine 

dondurma satışı yapılmış olur?

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- ç) Ne kadar vanilyalı dondurma daha satılırsa, satılan 
lamı )  kaçtır? çilekli  dondurmaya eşit olur?
a) 308 : ………………… c) 751 :………………………….

S11.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
S4.Basamak değeri verilen sayıları, rakamla yazalım. a) Verilen  ışını yatay ke- b) Verilen doğruyu dik

sen iki doğru parçası çiz. kesen bir doğru çiz.
a)

b)

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.

a) 23 : b) 15 : c) 9 :
S12.Verilen örüntüleri üç adım ilerletelim.

S6.Romen Rakamı ile verilen sayıları yazalım.
a) 27 - 35 - 32 - 40  -  -  -

a) XI : c) XXXIII : d) XVII :
b) 85 - 87 - 90 - 92 -  -  -

S7. Verilen ölçülere uygun açılar çizelim.
a) 90 ° 'lik dik açı çiz. b) 140 ° 'lik geniş açı çiz.

S13. Aşağıda verilen toplama işleminde verilmeyen
 sayıların toplamı kaçtır?

2 5

 + 8

5 3 1

S8.Sayıları çözümleyerek yazalım. (5x100 + 4x10 + 2x1 )

a) 876 : ………………………………………………………………….  S14.  Verilen şekil üzerinde oluşan
açıları kırmızı boya kaleminle 

b) 358 :……………………………………………………………………. çizerek göster.

S9. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = )

a) 354……..375 b) 137………137 c) 693……….588

87 166

80 90 160 170

Basamak değeri Sayı Değeri
500 + 30 

843

Her şekil 7 külah dondurmayı  göstermektedir.

kakaolu
çilekli

limonlu

vanilyalı
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MATEMATİK Dondurma Satış miktarı ( adet )



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilenlerden hangisi maddeyi ayırt eden özel-

a) berk likler arasında yer almaz?

a) Eski - yeni

b) biçim b) Yumuşak-sert

c) Pürüzlü - pürüzsüz

c) sayı

S2. Aşağıdakilerden  hangisi  dokunma  duyusu  ile

ç) dil algılanmaz?

a) soğuk b) renkli c) pürüzsüz

d) edip

S3. Aşağıdakilerden hangisi  yanda veri-

e) lâl len ceviz için doğru özelliklerdir?

a) Esnek - tatlı - pürüzsüz

S2.  Cümleler olumluysa (+), olumsuzsa ( - ) işareti koy. b) Kırılgan - pürüzlü - tatlı

a) Kumandanın pili bitmiş. c) Acı - saydam - esnek

b) Bu sabah erken uyanmadım.

c) Okul formam teneffüste yırtıldı. S4. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

ç) Perihan, Malatya'da doğmamış . a) Bütün maddelerin belirli bir şekli vardır.

b) Maddenin kırılganlığı maddeyi niteleyen bir özel-

S3.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     liktir.

c) Maddenin pürüzlü olduğunu dokunarak anlarız.

S5. Verilen maddelerden hangisi konulduğu kabın

şeklini almaz?

a) Toz şeker b) Zeytin yağı     c) Limon

S6. Aşağıdakilerden hangisinde maddenin hallerine

( katı-sıvı-gaz)  birer örnek verilmiştir?

S4.   " At binenin, kılıç kuşananın. "       atasözünü a) Süt   -   sıvı yağ   -   pirinç

kısaca açıklayıcı bir yazı yazalım. b) Hava   -   su   -   ayran

c) Mercimek    -   meyve suyu - hava

S7. Bir çiçekçiye girdiğimizde öncelikle hangi duyu

S5."Deniz'i bugün görmem gerekiyor." cümlesine göre; organlarımızı kullanırız?

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? : a) Deri - kulak  b) Göz - burun   c) Burun - dil

b) Cümle kaç heceden oluşur? : S8. Verilen  doğa  olaylarından  hangisinin  hareketi

tehlike oluşturabilir?
c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : a) Güneş'in batışı.

b) Yamaçlardan kopan kar yığını.
S6.  Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek c) Rüzgarın etkisiyle uçuşan yapraklar.

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

ma harfleri konularak yazılır. S9. Dünya'nın çevresini ilk dolaşan denizci aşağıdaki-
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harfi ekleyerek lerden hangisidir?

yeniden yazalım. a) Biruni b) Macellan c) Pisagor

S10. Sık sık banyo yapmalıyız.

Çok sıcak içecekler tüketmemeliyiz.
Bilmediğimiz maddeyi koklamamalıyız.

Hangi duyu organımızla ilgili koruyucu tedbir ifade
edilmemiştir?
a) Göz    b) Burun  c) Deri

toplama

harf

ipe un sermek

taraf

öfkeden,ne yaptığını bilmemek

kara a

kör

lisan

yazar

rakam

kuvvet şekil

yazı

sağır

eser mimar

dilsiz

saydam sert

eksilen

yumuşak

gereksiz konuşma yapmak.

çok acıkmak.

bir işi yapmaktan kaçınmak.

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

a

yedi i

martı

gözü kararmak

lafa tutmak

karnı zil çalmak

doğa ı

 y-n-ş-s

 y-n-ş-s

 y-n-ş-s

 y-n-ş-s


