
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
5 3 soruları cevaplayalım.

7 5 2 a) Meslek seçimi yapan toplam kaç öğrenci vardır?
x 4

 b) En çok ve en az seçilen meslekler hangileridir?

S2.Verilen geometrik şeklin açınımını tamamlayıp, adı-
nı yazalım. c) Avukatlığı seçenlerin iki deste olması için kaç kişi

daha gereklidir?

ç) Öğretmenliği seçenlerin, doktorluğu seçenlere
eşit olması için kaç öğrenciye daha ihtiyaç vardır?

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

S3.Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

120 °'lik 
…………...…....>………..…………>………..……………>………………… dar açı çizelim geniş açı çizelim

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

 86 - 87 - 89 - 92 - 96  -  -  -

S11.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

0 4 3 9
S5.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  + 3  + 8  +

5 7 7 6 6 1
 

…………….. S12.  4 + A  <  10   eşitsizliğine göre, "A" yerine ya-
    zılabilecek bütün sayıların top-

S6. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.     lamı kaç olur?
a)  Verilen  doğruyu  yatay b)Verilen ışına eğik paralel
kesen bir  ışın çizelim.  iki doğru parçası çizelim.

S13.  Onlar basamağı "2" olan, iki basamaklı tek sayı-

ların toplamı kaçtır?

S7. Boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazarak  üç basa- S14.Poşetteki misketlerini sayan Halil, yedişer yedişer

maklı tek veya çift  sayılar oluşturalım.  6 kez sayıyor. Buna göre poşette kaç misket vardır?
a) 2 2  = Tek c) 9 1  = Çift

b) 7 3  = Çift ç) 8 0  =  T ek
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MATEMATİK

70 ….

Meslek Türleri Öğrenci  sayısı
Avukatlık
Doktorluk

Öğretmenlik
Mühendislik

Öğrencilerin seçtikleri meslekleri gösteren çetele tablosu.

Polislik

40 ° 'lik 



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1. 1 3

a) kaba 2 4

Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi

b) öz esnek madde değildir?

a) 1 b) 3 c) 2

c) hasım

S2. Verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

ç) geç a)

b)

d) defans c)

e) çekingen S3. 1 3 televizyon

     kazak     ekranı

S2. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak 2 4

şifreyi çözelim.   teneke kutu havlu

  Tabloda verilen maddelere göre, aşağıdaki ifadeler-

 J  O  P  K  D       V Z Ş Z M       S   Z  S  H          J  Z  K  J  Z  P den hangisi doğrudur?

a)  4-pürüzlü,  3-pürüzsüz  maddedir.

b) 2- esnek ,  1 - şeffaf maddedir.

S3.    Küçük yüreğim, c)  3-pürüzlü ,   2- sert maddedir.  

Sığmıyor sevgim,

Taştı sevincim, S4. Belirli bir şekli vardır.

Can öğretmenim. Belirli bir hacmi vadır.

Yukarıdaki bilgiler, hangi maddeye ait olabilir?

En güzel duygum, a) Su buharı b) Gazoz c) Kalemlik

En doğru bilgim,

Canımsın benim, S5.

Can öğretmenim.

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım.   Tablodaki varlıkların hareketli olanları boyandığında

a) Şiirin ana duygusu nedir( Ne anlatılmak isteniyor)? tablo nasıl görünür?

a) b) c)

b) Şiir toplam kaç mısradan oluşuyor?

c)  6. mısra kaç sesten oluşur? S6. Tişörtün çıkartılması çekmedir.

Şemsiyenin açılması itmedir.

ç) 1. dörtlükte toplam kaç sözcük yer alır? Ekmeğin koparılması çekmedir.

Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların kutusu- 
d) Şiir toplam kaç heceden oluşur? na  "D", yanlışsa " Y " yazıldığında hangi seçenek doğ-

ru olur?
S4.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına a) D b) Y c) D
uymayan   sözcükleri   boyayalım. Y D D

D D D

S7.

   Verilen şekillerden hangisi duyu organımıza aittir?

S5. "Kalem" ismini iyelik( sahiplik ) ekine göre yazalım. a) b) c)

Benim kalemim Bizim   …………….
S8. Alttan ve üstten basıktır.

Senin   ……………. Sizin   ………… Ortası şişkindir.

Küreye benzer.
Onun    ………… Onların  …………… Dünya'yla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

a) 1 b) 2 c) 3

bardak dolap

koyun kumanda tavuk

beyin böbrek deri

esnek

sınır

erken

çekirdek

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

sol

üvey acı

dost hatıra

kibar

yeşil

başbakan görsel

suskun

tek çukur

futbol

eşyalar

konut

atılgan

hücum

Nasreddin dilekçe Kenan

hazine karanfil fotoğraf
apartman

sünger

trambolin

oyun hamuru

telefon

lastik top

kumanda pürüzsüz

sehpa yumuşak

harp

mideoyuncakçı ejderha

solucan


