
S7.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım. a) Yüz sekiz : c) Dokuz yüz on dokuz :

5 8 5 7 2 2  S8. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
 + 2 9 3  - 4 6 5 a)  8 onluk + 4 birlik   +  5 yüzlük :

S9.Verilen ifadeye uygun çizimler yapalım.
a) Dikey paralel üç ışın b) Verilen doğruları

6 1 çizelim. eğik kesen bir doğru çiz.
5 4 1

x 3
 

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)  VII  x  III = c) XXIV - VIII =

b) XII + IX = ç)  XX   ÷    IV =

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

Sekiz  tane yüzeyim var.

Dokuz ayrıtım ve altı köşem var.

 On iki ayrıtım, altı köşem var.
Not: Her şekil 4 adet çiçeği  göstermektedir.

Sekiz tane köşem var.
S12. Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyen sayıla-

İki karesel, dört dikdörtgensel yüzeyim var. rın  çarpımı  kaçtır?

S5.Şekil üzerindeki açıları boyayıp gösterelim.  7
 + 8
1 2 4

S13.   Yanda yüzlük 
tablonun bir kıs-

mı verilmiştir. Bu-
S6.   Üstteki sayıları birer kez kullanarak yazılabilecek na göre, 
üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazalım. A + B + C =  Kaçtır ?

S14.  67 ile 73 arasındaki çift sayıların toplamı kaçtır? 

42

22 23

235 187

papatya
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MATEMATİK

603

Çiçek Türü Satış miktarı ( adet )

BüyükBüyük Küçük

436 852 186

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

En En En En

367

papatya

gül



S1." Kıvırcık saçlarını fön çektirerek düzleştirdi. " S1.Varlıklardan hangisi, katı maddeye örnektir?

 cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevapla. a) süt b) hava   c) kum

a) Kim ? :

b) Neyi ? : c) Nasıl ? : S2. Yanda verilen görsele göre, 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

S2. Sözcükleri alfabetik sıraya göre yeniden sıralayalım.

"   beyin  -  beceri  -   bebek  -  beste  -   benek  " a) Mattır b) Berktir c) Parlaktır

S3. Yağmurluk tasarlayan bir modacı, aşağıdaki mad-

S2.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. delerden hangisini kullanmalıdır?

"adam - çok - görünce - yaşlı- etrafındakileri - sevindi." a) Naylon     b) Pamuk  c) Kağıt

S4. Cam şişe ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. a) Kırılgan maddedir.

a) öretmen ç) dürüs b) Opak maddedir.

b) tıraktör d) eşşek c) Berk maddedir.

c) yamur e) tualet

S5.  - Belirli bir şekli yoktur.

S4.    Sert ve soğuk geçen koca kış mevsiminin ardından  - Akışkandır.

ilkbahar gelmişti. Kır köyündeki tüm doğa kıpır kıpırdı.  - Bulunduğu kabın şeklini alır.

Güler yüzlü ilkbahar, sevinç gözyaşlarını yağmurla bir-   Yukarıdaki ifadeler, aşağıdaki maddelerden hangisi-

likte dökmüştü. Güneş, rengârenk ışıklarını Bıcır'ın pen- ne ait olabilir?

ceresine  vurdu.  Küçük  fare,  yatağından  kalkıp  cama a) Doğalgaz     b) Ekmek     c) Soda 

yaklaştı ve perdeyi açtı.

 -Ne  güzel  bir  gün,  dedi.  Pencereyi açayım, sıcacık S6. 

güneş içeri dolsun.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım.       Yukarıdaki eşleştirmeye göre verilen bilgilerden

a) Parçada hangi hayvandan bahsedilmektedir? hangisi yanlıştır?

a) 1 numaralı kutuya " zeytinyağı " yazılabilir.

b) 2 numaralı kutuya " su " yazılabilir.

b) Güneşin rengârenk ışıkları nereye vuruyor? c) 3 numaralı kutuya " duman " yazılabilir.

S7. verilen maddelerden hangisi esnek  değildir?

c) Parçaya göre, kış mevsimi nasıl geçmiştir ? a) Kurşun kalem b) Oyun hamuru c) Sünger

S8. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

ç)İlkbaharın yağmurları neye benzetiliyor? a) Buzdolabının kapağı açılırken itme kuvveti uygulanır.
b) Kalkışa geçen uçak hızlanma hareketi yapar.

c) Vantilatörün pervanesi dönme hareketi yapar.
S5.   Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek 

getirildiğinde, iki ünlü ses arasına y-n-ş-s kaynaştırma S9. 

 harfleri getirilir.
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harflerini ekleye-

 rek  yeniden yazalım.

    Yukarıdaki görsellerin hangisinde farklı bir kuvvet

uygulanmıştır?

a) 1 b) 2 c) 3

S10.İşitme engeli olan bir kişide aşağıdaki engeller-
den hangisi olması beklenir?
a) Konuşma engeli b) Tatma engeli

c) Görme engeli
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