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

S1.Verilen işlemleri yapalım.

2 7 4 7 0 3  
 + 2 6 9  - 4 5 3

9 1 ………..Açı …..…..Açı ………..Açı
7 1 8

x 5 S7.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  73 - 76 - 80 - 82 - 85  -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. S8. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) X : b) XIX : c) VII :

S9.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 8 2 :………………………. b) 5 9 : …………….………..

S10.  Verilmeyen toplananları yazalım.

a) 5 b) 1 c) 3 7
 + 4  + 6  +

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 8 3 9 0 7 8
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S11. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) b) 4 0 c) 9 6
 - 2 7  -  - 5 4

3 4 1 8

S11. Onlar basamağı 4 olan, üç basamaklı en büyük 
S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım. çift sayının  5 onluk 7 yüzlük 4 birlik eksiği kaçtır?
    Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal,
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git…

 

S12.    Hangi sayının  176 eksiği  403  olur?

S5. Verilen  şekle göre doğru olan kutuları işaretle.
a

b

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

a)  37  +  45  = 

b)  52  +  16  = 

746 291 574
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1.Bazı maddeler katı olmalarına rağmen akıcılık özelliği

a) özlem gösterebilir.Verilenlerden hangisi bunlara örnek olmaz?

a) Pirinç b) elma c) un

b) öneri

S2. Havlu üretmek isteyen bir kişi gerekli malzemeyi se-

c) bereket çerken  hangi özelliği dikkate almalıdır?

a) Kırılgan olma b) Renkli olma c) Suyu çekme

ç) anımsamak

S3. Cenk,sürahideki suyu önce bardağa,sonra da küçük

d) düzey pet şişeye dolduruyor ve gözlemliyor. Cenk, bu gözlem-

le hangi sorunun cevabını araştırıyor olabilir?

e) zan a) Sıvıların kütlesi var mıdır?

b) Sıvılar bulunduğu kabın tamamını kaplar mı?

S2.Aşağıdaki  sözcüklerden  eş sesli  ( sesteş )  olanları c)  Sıvıların belirli bir şekli var mıdır?

işaretleyelim.

a) ç) S4.

b) d)

c) e)

Yukarıda verilen maddelerin özellikleri doğru ise yanla-

S3.    Bugün harika bir haber aldım. Kardeşim olacakmış. Ar- rındaki kutuya "D", yanlışsa " Y " yazdığımızda hangi

tık ben de abla olacağım. Ben kardeşimin küçük annesi ola- seçenek doğru olur?

cağım. İlk başlarda çok küçük olacağından belki kucağıma a) Y D D b) D D Y c) Y D Y

alıp gezdiremem ama büyüyünce onunla oyunlar oynayabi-

lirim. Onu parka götürebilirim. Okula başladığında derslerine S5. Akışkandır.

de  yardım ederim.  Lütfen bir an önce gel kardeşim. Eminim Belirli bir şekli vardır.

seni çok seveceğim. Belirli bir yer kaplar.

Su ve ekmek için yukarıda verilen özelliklerden hangisi

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. ortaktır?

a) b) c)

a) Yazar, kardeşiyle neler yapmayı planlıyor?

S6. 1.Maddeleri tanımak için hepsinin tadına bakılabilir.

2.Yabancı maddeleri koklamak sakıncalı olabilir.

b) Yazar, kardeşi olunca ne olacakmış? 3.Tahriş edici maddelere eldivensiz dokunulmama-

lıdır.

Yukarıda sayılan güvenlik önlemlerinden hangisi veya 

c) Yazar, kardeşini hemen kucağına neden alamıyor ? hangileri doğrudur?
a) Yalnız  3 b) 1 ve 2 c) 2 ve 3

ç)  " Ben kardeşimin küçük annesi olacağım."     cümlesi  S7. Aşağıda verilen madde-özellik ilişkilerinden hangisi

kaç  heceden  oluşur? yanlıştır?

a) Cam bardak pürüzlü
d) " Okula  başladığında  derslerine  de  yardım  ederim. "  b) halı pürüzlü

cümlesi  kaç sözcükten oluşur? c) Rende pürüzlü

e) "  Lütfen bir an önce gel kardeşim.  " cümlesi kaç sestir? S8. Deniz ve okyanusların tabanı, Dünya'mızın hangi 

katmanına aittir?
S4.Kurallı cümleleri devrik olarak yeniden yazalım. a) Hava Katmanı     b) Su Katmanı c) Kara Katmanı
a) Kırdan topladığı çiçekleri annesine getirdi.
……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. S9. Kulağımız, verilen seslerden hangisini algılayamaz?

b) Denize ilk daldığımda çok heyecanlanmıştım. a) Köpek b) Su c) Karıncanın

……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. havlamasını şırıltısını ayak sesini

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ
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ihtiyaç hediye

bolluk yokluk

akışkan

değildir.tamamen doldurur.

Konulduğu kabı Belirli bir

şekli vardır.


