
S6.Açıların türünü yazalım.(Dar-Dik-Geniş-Doğru)

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

7 6 ………..Açı …..…..Açı ………..Açı
2 0 8

x 6 S7.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  38 - 41 - 45 - 48 - 52  -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. S8. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) XXXVIII : b) XIV : c) XII :

S9.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 5 8 :………………………. b) 2 6 : …………….………..

S10.  Verilmeyen toplananları yazalım.

a) 7 b) 4
 + 2  + 5

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 5 0 6 2

     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. c) ç) 5 9

 + 1 6  +
6 8 8 3

S11. Yasir, 70 ' ten başlayarak 7 ' şer ritmik sayarken
söylediği 5. sayının  V  katı  kaçtır?

S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.

    Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal,
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git…

 S12.    Yandaki piramitte alt-
taki iki sayı toplanarak

S5. Verilen  şekle göre doğru olan kutuları işaretle. yukarıdaki kutuya yazı-

a lıyor. Buna göre ,
 +  =?

b

S13. Verilen işlemlerin gerçek ve tahmini sonucunu
b r  yazalım. (Tahmini sonuç için sayıları yakın onluğa yuvarla)

a)  54 + 78 = 

b)  29 + 62 = 

Gerçek Sonuç Tahmini Sonuç

70

19 34 26

4.sayı 5.sayı1.sayı 2.sayı 3.sayı

500 600

20180 190

574 829

Oyuncu sayısı

800

520

900 100

11

6

153

Oyunlar

510

d.parçası

paralel kesişen

Futbol

Voleybol

184

200

Basketbol

ışın

dik eğik yatay
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MATEMATİK

doğru 

yatay

doğru ışın d.parçası

paralel kesişen

5

Hentbol 7

dik eğik

27 516
30



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Maddeleri sınıflandırırken hangi özelliklerinden 

a) yalın faydalanmak yetersiz sınıflandırmaya sebep olur?

a) Büyüklüklerine göre sınıflandırırız.

b) mâzi b) Birbirine benzer özelliklerine göre sınıflandırırız.

c) Duyu organları ile algılanan özelliklerine göre sınıflarız.

c) koşul

S2. Maddelere dokunarak aşağıdaki özelliklerden han-

ç) itibar gisine ulaşabiliriz?

a) berk - esnek b) ekşi -pürüzlü c) opak - pürüzsüz 

d) kaide

S3.  Verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

e) lisan a) Tabak ------> sert

b) Odun -------> saydam

S2.Aşağıdaki  sözcüklerden  eş sesli  ( sesteş )  olanları c) Ayna---------> pürüzsüz

işaretleyelim.

a) ç) S4. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.

Gaz maddeler bulundukları kabı tamamen doldurur.

b) d) Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

c) e) a) 1 b) 2 c) 3

S3.    Bugün okuldaki Türkçe dersinde işlediğimiz okuma par- S5. 

çasından sonra biraz geç yatıp gece gökyüzünü incelemeye

kara verdim. Tıpkı yazarın anlattığı gibi gökyüzü pırıl pırıldı. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Ay ise top gibi yuvarlaktı. Ama sanki topun bir kısmı biraz 

eksik gibi görünüyordu. Ay'ın gündüz ne kadar sönük olduğu- a)

nu gece ise ne kadar parlak olduğunu şaşkınlıkla fark ettim. b)

Gökyüzünde göremediğim Güneş'in bu anda Dünya'nın farklı c)

yerlerine ısı ve ışık verdiğini düşündüm.

Sabah olunca Güneş'e kavuşacağımızı, her yerin aydınla- S6.Dünya üzerindeki kara ve suların kapladığı alan ile

nacağını biliyorum. Artık uykum geliyor. İyi geceler Ay ve yıl- ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

dızlar! Yarın gece belki yine sizi görebilirim. a) Karalar ve sular eşit büyüklükte alan kaplar.

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. b) Karalar daha fazla alan kaplar.

a) Hangi olaydan sonra yazar,  gökyüzünü inceliyor? c) Sular daha fazla alan kaplar.

b)Yazar,  Ay' ı neye benzetiyor? S7. "Vücudu çarpma, vurma gibi dış etkilerden korurum.

Üzerimdeki gözenekler sayesinde hem ter atar hem de

c) Ay'ın gece ve gündüz görüntüsü nasılmış? solunum yaparım." açıklaması hangi duyumuza ait ola-
bilir?

a) Burun b) Dil    c) Deri
ç)  " Yarın gece belki yine sizi görebilirim."     cümlesi  kaç  

 heceden  oluşur? S8. 

d) " Tıpkı yazarın anlattığı gibi gökyüzü pırıl pırıldı. "  

cümlesi  kaç sözcükten oluşur?     Yukarıda çekme kuvvetini anlatan şekillerden hangisi 
yanlış gösterilmiştir?

e) "  İyi geceler Ay ve yıldızlar! "  cümlesi kaç sestir? a) A b) B c) C

S4.Kurallı cümlelere "K",devrik cümlelere "D" yazalım. S9.Verilenlerden hangisi dönme hareketi yapar?
a) Annesi, Aynur'u markete gönderdi. a) Saat sarkacı   b) atlıkarınca  c) salıncak
b) Çok severim patatesli böreği.
c) Şekerli yiyecekler çürütür dişlerimizi. S10. Hangisi duyu organımız değildir?

ç) Minik kuşumun henüz tüyleri çıkmadı. a) Akciğer b) Burun     c) Dil

esnek yumuşak pürüzlü

A B C

kırılgan sert sert

sert parlak katı

Cam bardak Çelik tencere Makas

çekiç

saygınlık

geçmiş haydut

mert berk

düş

it

satır

martı

yedi

dil

kasap çukur

şart

yabancı

ülke millet

kural

yoksul

faydalı

sade sanatçı savaş
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