
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

5 5 6 6 0 5  
 + 3 7 7  - 2 8 4

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
6 7 soruları cevaplayalım.

2 5 8 a)Tabloya göre kaç adet telefon satılmıştır?
x 7

 b) En çok ve en az satılan markalar hangileridir?

S2.Parçaları  verilen geometrik şeklin açınımını tamam-
layıp, adını yazalım. c) Vestel satışının, Samsung satışına eşit olması için

kaç tane daha Vestel telefon satışı yapılması gerekir?

ç) İphone telefon satışının 2 düzine olması için kaç te-
lefon daha satılması gerekir?

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

S3.Verilen işlemlerde eksilen, çıkan  ve farkı bulalım.

7 0 3 8 2 1
 - 1 6 4  -  - 3 4 7 120 °'lik 

2 5 8 4 9 5 dar açı çizelim geniş açı çizelim

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

 93 - 87 - 83 - 77 - 73 -  -  -

S11.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

6 5 1
S5.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  + 3  + 3  + 2 6 4

8 6 7 6 0 5 0 2
 

…………….. S12. Aralarında  6 yaş fark  olan iki kardeşten büyüğü 
23  yaşında  olduğuna  göre,  bu  iki  kardeşin  yaşları 

S6. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.  toplamı kaç olur?
a)  Verilen  doğruya paralel b) Verilen ışını dik kesen 
iki ışın çizelim. üç doğru parçası çiz.

S13. Bir sayının 174 fazlası 303'tür. Aynı sayının 86 ek- 
siği kaç olur?

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

için " Ç " harfi yazalım.
a) 4 2 1 c) 2 6 8 S14.    7' şer ritmik sayarken 91'den 5 önce söylenen

b) 6 7 0 ç) 5 1 9 sayının, basamak değeri farkı kaç olur?

Huawei
Satışı yapılan telefon markalarını gösteren çetele tablosu.

50 ° 'lik 

Nokia
Vestel
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MATEMATİK

40 ….

İphone

Markalar Satış Adedi

…5… 800 ….. 1

Samsung

Sayı Değeri Basamak Değeri

6….3 …..



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şekli konusun-

a) sağ da eski devirlerde öne sürülen bir fikir olamaz?

a) Dünya, Güneş'in etrafında dönen yuvarlak bir ge-

b) birleşik zegendir.

b) Dünya uzunca bir kutu, gökyüzü de onun kapağıdır.

c) sıvı c) Dünya, tepsi gibi düz bir yerdir.

ç) keskin S2. Sertlik - yumuşaklık nitelemesi hangi madde çifti

için yapılabilir?

d) düzenli a) Taş- sünger    b) Yoğurt - süt c) Hava - su

e) masum S3. Porselen Cam Çelik

          Verilen maddelerin hangisi ile yapılan bardak

S2. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak  "kırılgan " maddelere örnek verilemez?

şifreyi çözelim. a) b) c)

S4.Verilen maddelerden hangisi için " kokusuz ve 

renksiz " nitelemesi yapılabilir?

a) ispirto    b) su   c) benzin

S3.    Geçmişi unuturuz,

Korumazsak eskiyi. S5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Öncekini bilmeden a) Doğada bulunan tüm maddelerin kendine has tadı

Yapamayız yeniyi. ve kokusu vardır.

Çok değişik varlıklar, b) Sert olan maddelerin hepsi aynı zamanda kırılgan

Ulaşmış günümüze. maddedir.

Değişik uygarlıkları, c) Un,tuz ve şekerin renkleri aynı olduğundan ayırt 

Gösterir bize, müze. etmek için tadına bakabiliriz.

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. S6. Verilen madde ve özellik eşleştirmelerinden han-

a) Eskiyi korumazsak ne olur? gisi yanlıştır?

a) Tükenmez kalem yayı-------> esnek

b) Yeniyi yapmak için neyi bilmek gerekir? b) Çelik tencere --------> parlak

c) Tahta kaşık--------> saydam

c)  Müze, bize  neyi gösterir? 

S7. Görsellerin hangisinde "itme " kuvveti vardır?

ç) ilk  dörtlükte toplam kaç sözcük yer alır?

a) b) c)
d) 2. dörtlük toplam  kaç heceden oluşmuştur?

S4.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına 
uymayan   sözcükleri   boyayalım. S8. Fırlatılan kartopu……………... hareketi,

Helikopter pervanesi…………hareketi yapar.

Yukarıdaki boşluklar verilen sözcüklerin hangisi ile
tamamlanamaz?

a) sallanma b) hızlanma c) dönme

S5. " kaşık " ismini iyelik( sahiplik ) ekine göre yazalım. S9. Gözümüzü dış etkenlerden, fazla ışık ve tozdan

Benim kaşığım Bizim   ……………. koruyan , nemli kalmasını sağlayan kısım hangisidir?
a) kirpikler b) kaşlar c) Göz kapakları

Senin   ……………. Sizin   …………

S10.Dilimizle birlikte,yediklerimizden tat almamızı
Onun    ………… Onların  …………… sağlayan organımız hangisidir?

a) Derimiz b) Burnumuz c) Gözümüz

oda

başlangıç sorular

ihtiyaç

kusursuz sipariş elli

hezimet atölye leylak
karanfil

bağlama

suçlu

ölü mezar

dağınık

şeftali

tam

tuhaf

düzine

ayrı isim

katı şekil

melek

körelmiş

hakim
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