
S11.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
8 7 soruları cevaplayalım.

5 1 0 a) Grafiğe göre toplam kaç kişi müzik aleti kullanıyor?

x 6
 

b) En çok ve en az çalınan müzik aletleri hangileridir?

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

c) Bir düzine saz çalan kişi olması için kaç kişi daha 

saz çalmalıdır?

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- ç) Gitar ve keman çalan kişilerin toplamı üç desteden
lamı )  kaçtır? kaç kişi eksiktir?
a) 408 : ………………… c) 731 :………………………….

S12.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
S4.Tabloyu kullanarak, istenen Romen Rakamlarını yaz. a)  Eğik bir doğruyu dik ke- b) Dik bir doğru parçasını 

a sen bir ışın çizelim.  yatay kesen iki doğru çi-
b)  zelim.
c)
ç)
d)

S5.Verilen işlemleri cevaplandıralım.Sonuçları Romen
Rakamları ile yazalım.

S13.Eksilen, çıkan ve farkı bulalım.
a)  XXXII +  IV  = b)  VII   x   IX :

6 7 5 1 7
c) XL - XIII = d) XXIV  ÷  II =  - 4 5  -  - 2 4 9

8 1 1 3
S7. Verilen ölçülere uygun açılar çizelim.

a) 45 ° 'lik dar açı çiz. b) 115 ° 'lik geniş açı çiz. S14. Aralarında 4 yaş fark olan üç kardeşten ortancası 
17 yaşında olduğuna göre, bu üç kardeşin yaşları top-

 lamı kaç olur?

S8.Sayıyı çözümleyerek yazalım. (5x100 + 4x10 + 2x1 )
S15. Mert, doğduğunda annesi ve babasının yaşları  

: …………………………………………………………………. toplamı  57 'dir.Mert'in annesiyle babasının bugünkü 

yaşları toplamı 73 olduğuna  göre,  Mert  bugün  kaç
S9. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = ) yaşında olur?
a) 472……..368 b) 162………232 c) 603……….700

S10. Verilmeyen toplananları bulalım.

4 3 2 S16. A B  +  = 102 ise;  A x B kaçtır?
 + 7  + 5  + 4 8

9 4 7 1 8 0 3

179

 3 8 4  
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MATEMATİK Müzik aletleri Kullanan kişi ( adet )
piyano

saz
gitar

keman

Her şekil 2 kişiyi göstermektedir.

785 132

780 790 130 140



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilen özelliklerden hangisi hem sıvılar, hem de

a) valide küçük taneli katılar için geçerli bir özellik değildir?

a) Bulundukları kabın şeklini alırlar.

b) mesuliyet b) Belirli bir şekilleri vardır.

c) Akıcılık özelliği gösterir.

c) saldırı

S2.Verilen   maddelerden  hangisi  katı   değildir?

ç) yaşam a) Tuz b) Hava  c) Erik

d) aza S3. " Akışkan özellik taşıyan, belli bir şekli olmayan

ve bulunduğu kabın şeklini alan maddeler hangi se-

e) mübarek çenekte verilmiştir?

a) tahta, soda, hava

S2.  Verilen olumlu cümleleri, olumsuz olarak yazalım. b) su , taş, cam

a) Gülü seven, dikenine katlanır. c) limonata, benzin, süt

……………………………………………………………………………………………...………………………...…………………………..……………………….

b) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Madde Belirli bir Sıkıştırılabi- Akıcıdır

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. S4. Özellik şekli vardır lir

S3.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     

Yukarıda verilen tabloya göre,  -  -

maddenin hangi halini göstermektedir?

a)

b)

c)

S4.   "El,  elden üstündür "       atasözünü  kısaca açıkla-

yıcı bir yazı yazalım. S5. 1

2

3

S5.  " Yaptığın manzara resmine bayıldım."  

cümlesine göre; Verilen görsellerle, maddenin halleri eşleştirilirse

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? : hangi seçenek doğru olur?

a) a1 - b3 - c2 b) a2 - b1 - c3 c) a2 - b3 - c1

b) Cümle kaç heceden oluşur? :

S6. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : a) Kışın yağan kar sıvı haldedir ve belirli bir şekli yok-

tur.
S6.  Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek b) Buzluğa konulan su bir süre sonra donar ve katı

getirildiğinde iki ses arasına y-n-s-ş harfleri kaynaştır- hâle gelir.

ma harfleri konularak yazılır. c) Yağan yağmur bir süre sonra ısınıp buharlaşır ve 
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harfi ekleyerek gaz hâle geçer.

yeniden yazalım.

S7. Aşağıdaki varlıklardan hangisi, hareket bakımın-

dan diğerlerinden farklılık gösterir?

a) Koltuk b) Güvercin    c) Ağaç

S8.Görseldeki uyarı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yanıcı madde tehlikesi
b) Radyasyon tehlikesi

c) Aşındırıcı madde tehlikesi

ca b
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X

gündüz hayat

fakir

hareketsiz sorumluluk

X

kimseyle konuşmamak

birinin her istediğini yapma

X

insanları sürekli rahatsız etme

tarz

 y-n-ş-s

 y-n-ş-s
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ı

banyo u

kına

çanta ı

sakız gibi yapışmak

yerin dibine girmek

hafta a

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

günler

hakim üye

hediye

vali anne

kutsal

içine atmak

özenli

çok utanmak

hücum

aile

mahkemetüfek

kul köle olmak


