
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

4 8 3 3 0 4  
 + 2 0 9  - 1 7 8

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
9 4 soruları cevaplayalım.

9 1 6 a)Tabloya göre kaç öğrenci spor dalı seçmiştir?
x 3

 b) En çok ve en az seçilen sporlar hangileridir?

S2.Parçaları  verilen geometrik şeklin açınımını tamam-
layıp, adını yazalım. c) Atletizmi seçenlerin futbolu seçenlere eşit olma-

sı için kaç öğrenciye daha ihtiyaç vardır?

ç) Basketbolu kaç öğrenci daha seçerse 3 deste öğ-
renci sayısına  ulaşılır? 

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

S3.Verilen işlemlerde eksilen, çıkan  ve farkı bulalım.

5 1 8 3 7 0
 - 2 3 7  -  - 1 9 2 160 °'lik 

4 6 6 1 5 2 dar açı çizelim geniş açı çizelim

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

 61 - 58 - 65 - 62 - 69 -  -  -

S11.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

2 3
S5.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  + 7  + 3  + 4 8

1 0 6 8 0 7 5
 

…………….. S12. Bir çıkarma işleminde fark 206'dır. Buna göre ; 
Eksilen sayı 69 azaltılırsa yeni fark kaç olur?

S6. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a)  Verilen  doğru parçasını b)Verilen ışını bir dik, bir
eğik kesen iki doğru çiz. de eğik kesen ışın çiz.

S13. ∏  =5 ¥  = 0 ᴚ  = 4 €  = 3

Yukarıda verilen sembollerin değerlerine göre,
Aşağıda verilen toplama işleminde toplam kaç olur?

ᴚ ∏ €
 + € ¥ ∏

S7. Boş bırakılan yerlere tek sayılar için "T", çift sayılar

için " Ç " harfi yazalım. S14. Yanda bir parçasının değeri 7

a) 3 5 8 c) 6 1 3 verilen sayının, 12 onluk fazlası kaçtır?

b) 9 0 0 ç) 2 5 9

Sayı Değeri Basamak Değeri

21… 200

Spor Dalları Öğrenci  sayısı

5…9 ….. 30 …..

Atletizm
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MATEMATİK

…… 6

Voleybol

Öğrencilerin katıldığı spor dallarını gösteren çetele tablosu.

80 ° 'lik 

Basketbol
Futbol

Yüzme



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.

a) sahte

b) tok Yukarıdaki tablodaki maddelerin hangisinin özelliği

yanlış verilmiştir?

c) kötülemek a) b) c)

ç) bol S2. I. Akışkan bir yapısı vardır.

II.Belirli şekilleri vardır.

d) pozitif III.Konuldukları kabın şeklini alırlar.

Sıvı maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yan-

e) ahmak lıştır?

a) I b) II c) III

S2. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak

şifreyi çözelim. S3.Patlayan bir balon için aşağıda verilen ifadelerden

hangisi doğrudur?

R Z J H M Z M      F O Y D C   O   Ö   A  Z  Ş  Z  P a)Balonun içindeki hava etrafa yayılmıştır.

b) Balonun  içindeki hava hâl değiştirmiştir.

c) Balonun içindeki hava kaybolmuştur.

S3.    ……………….

Yemek odası büyüktür, güzeldir S4.

Elma, armut, kavun kokar birazcık, 1

Çiçek vardır masasında. 2

3

Oturma odası işte, en aydınlık odamızdır, Verilen tablonun kaçıncı satırında maddenin özelliği

Benim en çok sevdiğim yer, yanlış işaretlenmiştir?

Burada ödev yaparım. a) 1 b) 2 c) 3

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. S5. Verilen maddelerden hangisi konulduğu kabı ta-

a) Şair, bu şiirde nereyi tanıtmaktadır? mamen doldurur?

a) Zeytinyağı  b) Duman c) Nohut

b) Şairin en sevdiği yer neresidir?

S6. Temizlik malzemelerine uzun süre dokun-

c)  Şiirde geçen meyveler hangileridir? mak, ellerimizi tahriş edebilir.

Bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalı-

ç) 2. dörtlükte toplam kaç sözcük yer alır? yız.

Oda spreyleri içindeki maddeleri direkt kok-
d) 4.mısra kaç heceden oluşmuştur? lamak solunum yollarına zarar verebilir.

   Yukarıdaki ifadelerle doğru-yanlış etkinliği yapıldı- 
S4.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına ğında sıralama nasıl olur?
uymayan   sözcükleri   boyayalım. a) D - Y - D b) D - D - D c) D - D - Y

S7. Hangisini dokunma duyumuz ile  anlayamayız?
a) Maddenin tatlı ya da tuzlu olduğunu.

b) Maddenin sivri ya da küt oluşunu.

c) Maddenin sıcak ya da soğuk oluşunu.

S5. "Okul" ismini iyelik( sahiplik ) ekine göre yazalım.

Benim okulum Bizim   ……………. S8.Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan bir harekettir?
a) Daldan düşen elma b) Dala konan kuş.

Senin   ……………. Sizin   ………… c) Duraktan kalkan otobüs

Onun    ………… Onların  …………… S9.Hangi katman  çıplak gözle gözlemlenebilir?

a) Çekirdek b) Manto c) Atmosfer

Belirli bir şekli ve kütlesi vardır.

Bulunduğu kabı tamamen doldurur.

dar geniş

azaltmak

yoksul

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

acı

övmek unutmak

gerçek

eğri

Plastik

Soda

Doğalgaz

Su geçirmez özelliği vardır.

gitar

ağır

senet eşya

negatif

tablo

kapalı

zeki

anormal

aç

birlikte projeler yolculuk

tonton yıkamalı sahne
ifadeler

X

elektrik

cevap farklı

maddenin

X

Madde Berk Esnek

Çorap

Bardak

Tencere

X


