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

S1.Verilen işlemleri yapalım.

4 3 6 8 2 0  
 + 1 6 8  - 5 5 4

8 6 ………..Açı …..…..Açı ………..Açı
3 4 0

x 7 S7.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  1 -  3  -  5  -  15  -  17   -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. S8. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) XLVI : b) XI : c) LXXIII :

S9.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 1 6 :………………………. b) 7 7  : …………….………..

S10.  Verilmeyen toplananları yazalım.

a) 1 b) 2 c)
 + 3  + 4  + 5 6

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 5 8 7 0 8 4
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S11. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) b) 7 1 c) 6 4
 - 1 5  -  - 1 8

6 8 5 2

S11. Annem 38 yaşındadır. Dedem ise annemden 27 yaş
S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım. büyüktür. Buna göre, ikisinin yaşları toplamı kaç olur?
    Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal, Anne Dede Yaşları toplamı
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git…

 

S12.    Birler basamağı 2 , yüzler basamağı 4, onlar basa-
mağı 3 olan sayının,  197 fazlası kaç olur? 

S5. Verilen  şekle göre doğru olan kutuları işaretle.
e

y

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

a)  82  -  18  = 

b)  44  +  29  = 

800 900 100 200 400 500

340 350 970 980

838 129 491
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1."……………..aşırı ışıktan korumalıyız." Cümlede boş

a) endişe bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Kulağımızı b) Gözümüzü c) Burnumuzu

b) dişi

S2. Gaz maddeler bulundukları ortama yayılır.

c) mola Şeker gibi ince tanecikli maddeler sıvıdır.

Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.

ç) egzersiz Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?

a) 1 b) 2 c) 3

d) kainat

S3.Maddenin gaz hali için verilen ifadelerden hangisi

e) demiryolu yanlıştır?

a) Akıcılık özelliği gösterirler.

S2.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslisini b) Ortama çok çabuk yayılırlar.

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. c) Sıkıştırılabilirler.

a) Yine bağ  bozumu mevsimi geldi çattı.

S4.Elimizde tuttuğumuz bir külah dondurma hakkında

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. yorum yapmak için hangi duyu organımızı kullanmayız?

b)  Aç  ayı  oynamaz,  bilirsin. a) Kulak b) Dil c) Göz

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… S5.Verilen canlılardan hangisi hem kara hem de su ta-

S3.    Kol kanat germişsin üstümüze, bakasında yaşama özelliğine sahiptir?

Dünya'nın atlas örtüsü. a) Sincap b) Balina c) Kaplumbağa

Evrenin pırıl pırıl aydınlığında,

Yıldızları kucaklayan gökyüzü. S6. Sert olma Esnek olma

Ne zaman masmavisin lekesiz bulutsuz, Pürüzlü olma

Küçücük serçeler uçuşur durur.

Çaylaktan atmacadan korkusuz, Yukarıda sembollerle verilen ifadelerden hangileri mad-

Sen kararınca işler hep alt üst. deyi niteleyen özelliklerdir?

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a)  - b)  -   c)  -  -

a) Şiirin başlığı ne olabilir? S7. Verilen madde ve hal eşleştirmesinden hangisi yan-

lıştır?

a) un----> katı b) Şeker----> gaz      c) süt-----> sıvı 

b) Serçeler, ne zaman korkusuzca uçuyorlarmış?

S8.Şekilde verilen araba direksiyo-

nunun yaptığı hareket, aşağıdaki-

c) Şiire göre, işler ne zaman alt üst oluyor ? lerden hangisi ile aynı değildir?

a)         b)      c)
ç)  Şiirin 5. mısrası kaç heceden oluşur?

d) Şiirin 2. mısrası kaç sözcükten oluşur?  

S9.  Yanda verilen uyarı işaretinin

 anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

e) Şiirin 7. mısrası kaç sestir? a) Aşındırıcı madde tehlikesi

b) Radyasyon tehlikesi
S4.Kurallı cümleleri devrik olarak yeniden yazalım. c) Biyolojik madde tehlikesi
a)Küçük çocuk baloncunun etrafında dolanıyordu. 
……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. S10. Verilenlerden hangisi madde sayılabilir?
b) Bazı bölgelerde kış çok soğuk geçiyor. a) ışık b) ses c) hava

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