
S10.Geometrik şeklin istenen özelliklerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

Şeklin Adı:………………………….
6 3 6 7 2 4  Ayrıt sayısı:…………………

 + 1 5 8  - 4 9 6 Köşe sayısı:……………….
Yüzey sayısı:………………

S11. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
7 4  5 x 100   +  1x1   +  6X10    :……………..

8 3 0
x 4 S12. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-

 zarak  karşılaştıralım.
…….. ……..

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
S13. Verilen açılara uygun çizimler yapalım.
a)   50 ° lik dar açı çizelim. b)  140 ° lik geniş açı çize-

lim.

S3.Rakamları toplamı ( sayı değeri toplamı) verilen sa-
yılarda eksik bırakılan yere hangi rakamlar  yazılır?

a) 3 8  : b) 5 4  :

S4.Verilen sayının,  sayı ve basamak değerini yazalım. 
5 7 3

..………….. ..…………………….
S14. Mert 11,  dedesi ise 72 yaşındadır.  7  yıl sonra  

…...………. ……..………………. ikisinin  yaşları toplamı kaçtır?

……………. ….…………………..

S5.Verilen sayıları Romen Rakamı ile yazalım.
a) 12 : c) 9 : d) 26 :

S6.Romen Rakamı ile verilen işlemlerin sonucunu do- S15.  Hangi doğal sayının 237 fazlası, 700 eder?
ğal sayılarla yazalım.
a) b)    c)  X - VI =

S7.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a) Eğik kesişen doğru par- b) Verilen doğruyu eğik
çaları  çizelim. kesen bir ışın çizelim.

S16. Üç arkadaş paralarını biriktirerek 93 TL'ye bir
top alıyor. Hakan 28 TL, Süleyman 36 TL verdiğine 
göre Uğur, topu almak için kaç TL vermiş olur?

S8. Modelle gösterilen sayıyı rakamla yazalım.

S17. Yanda verilen toplama  2 8
 verilmeyen sayıların toplamı  + 5

…………………….. kaçtır? 7 0 4

S9.Verilen örüntüyü dört adım ilerletelim.

39 - 45 - 48 - 54  -  -  -  -

530 530

800 400 500

Basamak Değeri

IV  + V = XVIII  ÷  II =

781 687

786 425

700
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MATEMATİK

14 16

Sayı Değeri



S1.Verilen sözcüklerin zıt anlamını boyayalım. S1.Hangisi maddeyi niteleyen özelliklerden değildir?

a) sıradışı a) sıcaklık b) esneklik c) kırılganlık

b) gök S2. 1 2

3

c) başkası Verilenlerden hangileri maddeye örnek verilebilir?

a) 1 b) 1-2 c) 1-2-3

ç) bölme

Fırından yeni çıkmış kekin kokusunu burnumuzla

d) düz algılarız.

Dokunduğumuzda onun yumuşak veya sert, sıcak

e) seyrek veya soğuk olduğunu anlarız.

Bir parça kek yiyerek tadını hissederiz. Gözümüzle

S2.Verilen sözcüklerden " türemiş " olanları boyayalım. rengini görürüz.

   3.  ve  4. soruları verilen metne göre cevaplayalım.

S3. Metinde  maddenin  hangi  özelliğine  değinilme-

miştir?

a) pürüzlülük b) şekil c) yumuşaklık

S3.      "  Hemen dışarı çıkıp arkadaşlarımla buluşmalı-

yım. "         cümlesine göre; S4.

a) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? :……………

b) Cümke kaç sesten ( harften ) oluşur? :…………….. Yukarıdakilerden kaç tanesi keki niteleyen özellikler

c) Cümle kaç heceden oluşur? :……………. arasında yer alır?

a) 3 b) 5 c) 2

S4. " Dayım, eve her zamankinden geç geldi. "

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları evaplayalım. S5.  Paket lastiği, kağıttan esnektir.

Tebeşir, çelikten serttir.

a) Kim ? : c) Nereye ? : Cam, demirden kırılgandır.

Verilen ifadelerin başındaki kutuya doğru ise "D",

b) Nasıl ? : yanlış ise "Y" yazılırsa, hangi seçenek doğru olur?

a) Y b) D c) D

S5. Aşağıdaki cümlelere uygun soru cümleleri yazalım. D Y D

a) Ben,    İzmir'de   doğdum. D D Y

………………………………………………………………………………….. S6.

b)  Yaşlı adam yavaşça ilerliyordu. 1    çelik  2 porselen 3 bulaşık

    tava      tabak süngeri

……………………………………………………………………………………     Yukarıda verilen maddelerin özellikleri hangi seçe-

nekte doğru olarak verilmiştir?
S6.  p-ç-t-k  ile biten  sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek

getirildiğinde bu sesler yumuşayarak b - c- d - g - ğ ses- a)

lerine dönüşür. b)
Aşağıdaki sözcüklere sesli harf ekleyerek yeniden c)

 yazalım.

S7. Labirentten geçerek peynire

ulaşmaya çalışan farenin hare-

keti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yön değiştirme
b) Sallanma
c) Yavaşlama

kulak ı

duvar

sık

tuzluk u

yanlışlık benzersiz

yatağım tutumlu

kendisi

çarpma

çiçekçi tavuklar

sayı matematik

mert ters

doğal cömert

gündüz yaramaz renkli

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

başkan birey

Emreler

genç i

nesneler

anahtarlık

yumuşaklık

kulüp ü

sınır normal kuyruk

yer su atmosfer

renk sertlik

1 2 3

Tahta kaşık Cam bardak

Porselen Tabak

koku tat

renkli

pürüzsüz
esnek

esnek

kırılgan
berk

pürüzlü

renksiz
kırılgan


